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KÖSZÖNTŐ 

Kedves Kollégák! 

Az I. Mobil eszközök az oktatásban konferencia szervezői nevében tisztelettel köszöntjük a 
konferencia résztvevőit! 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az első mobil eszközök oktatási alkalmazásával kapcsolatos 
konferencia iránt (melyet az IKT MasterMinds Kutatócsoport szervezett) ekkora érdeklődés 
mutatkozik hazánkban, hiszen a résztvevők száma meghaladja a 100 főt. 

Alig telt el néhány év az első okostelefonok és táblagépek megjelenése óta, és máris országszerte 
sok innovatív pedagógus igyekszik nap, mint nap a korszerű eszközök által nyújtott lehetőségeket 
kiaknázni, a diákok munkáját segíteni, megkönnyíteni. Hiányoznak ugyanakkor azok a fogódzók, 
irányjelzők, amelyek megmutatnák, milyen módszerekkel lehet ezeket az új eszközöket hatékonyan 
és eredményesen integrálni a pedagógusok napi munkájába. 

A beérkezett előadások szinte a közoktatás teljes spektrumát átölelik, a természettudományos 
tárgyaktól a nyelvoktatáson keresztül a humán területekig, nem megfeledkezve a zene- és a 
testnevelés fontosságáról sem. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadva meghívásunkat a magyar neveléstudomány legnevesebb 
kutatói tartják konferenciánk plenáris előadásait. A konferencia első napján Molnár Gyöngyvér a 
technikai eszközökkel támogatott értékelésről, Csapó Benő az értékelésre alapozott differenciált 
fejlesztés lehetőségeiről, a konferencia második napján Kárpáti Andrea a képességfejlesztés és 
értékelés mobil infokommunikációs  eszközökkel az esztétikai nevelésben témáról beszél majd. 

A plenáris előadások mellett 47 szekció előadás, egy interaktív workshop és egy könyvbemutató 
alkotja a konferencia programját. Bízunk abban, hogy ez a széles kínálat minden érdeklődő 
számára kínál majd olyan újszerű ismereteket, amelyek hozzájárulnak az egyéni szakmai 
fejlődéséhez. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a konferencia szervezésében való közreműködéséért Aknai 
Dóra Orsolyának és Czékmán Balázsnak, nélkülük ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg. 
Hasonló köszönet illeti a konferencia tudományos programbizottságának tagjait, akik a benyújtott 
absztraktok és előadások szakmai bírálatában dolgoztak, továbbá a szekciókat vezető kollégáknak! 

Köszönöm az IKT Masterminds Kutatócsoport tagjainak a támogatását! 

Reméljük, hogy a konferenciánkon elhangzó előadások eljutnak sok-sok pedagógushoz, és azok 
gondolatébresztők, motiválók lesznek számukra. A konferencia szervezői nevében minden kedves 
résztvevőnek tartalmas és hasznos tanácskozást kívánunk! 

 

Fehér Péter 

az I. Mobil eszközök az oktatásban Konferencia elnöke 

Veszprém, 2016. nov. 



I. Mobil eszközök az oktatásban konferencia 
 

4 
 

TARTALOM 

Plenáris előadások .................................................................................................................... 12 

Gyermekkori informatika I. ...................................................................................................... 15 

SNI gyermekek fejlesztése mobil eszközökkel .......................................................................... 19 

Mobil eszközök az irodalom tanításában ..................................................................................22 

Jó gyakorlatok a mobil eszközök használatában I. .................................................................. 26 

Gyermekkori informatika II. .................................................................................................... 30 

Mobil eszközök az idegen nyelv oktatásában ............................................................................ 33 

Empirikus IKT kutatás ..............................................................................................................36 

Telenor – Hipersuli1 ................................................................................................................. 40 

Mobil eszközök a matematika és természettudományos oktatásban I. .................................... 45 

Jó gyakorlatok a mobil eszközök használatában II.................................................................. 48 

A valóság arcai AR – VR ........................................................................................................... 52 

Mobil eszközök a matematika és természettudományos oktatásban II. .................................. 55 

eLearning .................................................................................................................................. 59 

AR a gyakorlatban - interaktív workshop ................................................................................ 62 

 

                                                        
1 A TELENOR – HIPERSULI szekció a konferenciaprogram bírálati eljárásának lezárása után került a programba, 

ennek előadásai a bírálati eljárásban nem vettek részt. A szekció célja a program megismertetése a konferencia 

résztvevőivel. 
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RÖVID PROGRAM 

2016. november 11. péntek 

9:00 – 10:00:  Regisztráció 

10:00 – 10:10:  Sajtótájékoztató 

10:10 – 10:15:  Megnyitó 

10:15 – 12:00:  Plenáris előadások 

 Prof. Molnár Gyöngyvér: eDia: technológiai eszközökkel támogatott értékelés 
 az oktatásban 

 Prof. Csapó Benő: Az értékelésre alapozott differenciált fejlesztés lehetőségei: a 
 mobil eszközök integrálása a pedagógiai folyamatokba 

12:00 – 13:00:  Ebéd 

13:00 – 14:30:  Szekció-előadások 

 Gyermekkori informatika I. 

 SNI gyermekek fejlesztése mobil eszközökkel 

 Mobil eszközök az irodalom tanításában 

 Jó gyakorlatok a mobil eszközök használatában 

14:30 – 15:00:  Kávészünet 

15:00 – 16:30:  Szekció-előadások 

 Gyermekkori informatika II. 

 Mobil eszközök az idegen nyelvek oktatásban 

 Empirikus IKT kutatásos 

 Telenor - Hipersuli 

16:45 - 18:00: Fegyverneki Gergő: IKT-s ötlettár című könyvének bemutatója 

 A beszélgetést vezeti Fehér Péter PhD. 
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RÖVID PROGRAM 

2016. november 12. szombat 

9:00 – 9:25:  Plenáris előadás 

 Prof. Kárpáti Andrea: Képességfejlesztés és értékelés mobil infokommunikációs 
 eszközökkel az esztétikai nevelésben 

9:30 – :10:50: Szekció előadások 

 Mobil eszközök a matematika és természettudományos oktatásban I. 

 Jó gyakorlatok a mobil eszközök használatában II. 

 A valóság arcai - AR-VR 

10:50 – 11:10:  Kávészünet 

11:10 – 12:30:  Szekció előadások 

 Mobil eszközök a matematika és természettudományos oktatásban II. 

 eLearning 

 AR a gyakorlatban - interaktív előadás 

12:30 – 13:00:  Konferencia zárása 

 Konferenciadíjak átadása 
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RÉSZLETES PROGRAM 

2016. november 11. péntek 

9:00 – 10:00:  Regisztráció 

10:00 – 10:10:  Sajtótájékoztató 

10:10 – 10:15:  Megnyitó 

10:15 – 12:00:  Plenáris előadások 

 Prof. Molnár Gyöngyvér: eDia: technológiai eszközökkel támogatott értékelés 
 az oktatásban 

 Prof. Csapó Benő: Az értékelésre alapozott differenciált fejlesztés lehetőségei: a 
 mobil eszközök integrálása a pedagógiai folyamatokba 

12:00 – 13:00:  Ebéd 

13:00 - 14:30:  Szekció előadások 

Gyermekkori 

informatika I 

Elnök: 

Kőrösné Mikis 
Márta 

13:00 - 13:30: Tabletek a kisgyermekkori projektpedagógiában 

Tarné Éder Marianna 

13:30 - 14:00: Korai tehetséggondozás és kreativitásfejlesztés a 
kisgyermekkori nevelés vizuális tevékenységében 
hagyományos és digitális eszközökkel 

Nagy Ildikó Mária 

14:00 - 14:30: Kisgyermekkori játék, avagy a tanulási zavarok 
megelőzése az óvodában 

Éder Márta 
 

SNI gyermekek 

fejlesztése mobil 

eszközökkel 

Elnök: 

Abonyi-Tóth Andor 

13:00 - 13:20: Tabletekkel támogatott tanítás-tanulás szegregált SNI 
csoportban 

Benedekné Fekete Hajnalka 

13:20 - 13:40: Új típusú informatikai fejlesztő eszköz a PAF gyakorló 
általános iskoláján – sajátos  nevelési igényű 
kisiskolások részére 

Koronkai Z. Andrea 

13:40 - 14:00: Táblagépes alkalmazások használata értelmi sérült, 
autizmusspektrum-zavarral  élő tanulók 
megsegítésében 

Aknai Dóra Orsolya 

14:00 - 14:20: Tabletekre tervezett virtuális feladatlapok a 
hallássérült diákok oktatásában 

Polacsek Tamás, Gherman Cristina, Moldvoy-Fodor 
Ágnes 
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Mobil eszközök 

az irodalom 

tanításában 

Elnök: 

Namesztovszki Zsolt 

13:00 - 13:20: Hajnali háztetők - Irodalmi séta okostelefonon 

Márkus László Zsolt 

13:20 - 13:40: Egy mobileszközökkel támogatott magyar irodalmi 
projekt tapasztalatai  általános iskola 5. és 6. 
évfolyamán 

Antaliné Miss Lilla 

13:40 - 14:00: E-jegyzetek használata a Debreceni Egyetemen 

Bátfai Mária Erika 

14:00 - 14:20: A digitális témahétre készített „jó gyakorlat” 
bemutatása - József Attila, az oktatás magyar 
„Nostradamusa” 

Gálik Zsófia  
 

Jó gyakorlatok a 

mobil eszközök 

használatában I. 

Elnök: 

Fehér Péter 

13:00 - 13:20: „A digitális világ KRESZje”- IKT eszközök és „DigiDili” 
tanóra  

Gálik Zsófia 

13:20 - 13:40: Hogyan tanítsuk tréningen és tanórán az etikus 
mobilhasználatot? 

Bene Viktória - Fegyverneki Gergő 

13:40 - 14:00: Online szerepjáték fizikaórán 

Csányi László 

14:00 - 14:20: Szóasszociációs módszerrel végzett tudásszerkezet 
vizsgálat IKT eszközök segítségével 

Czékmán Balázs 
 

14:30 – 15:00:  Kávészünet 

15:00 - 16:30:  Szekció előadások 

Gyermekkori 

informatika II. 

Elnök: 

Kőrösné Mikis 
Márta 

15:00 - 15:30: LapodaMese már az iskolába lépéskor  

Éder Márta 

15:30 - 16:00: A rejtett mintaadás és a tudatos nevelés 
diszharmóniája kisgyermekkorban - Informatikai 
eszközök a kisgyermekkori élettérben  

Villányi Györgyné 

16:00 - 16:30: Barangolás a Hangok földjén  

Csányi Judit 
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Mobil eszközök 

az idegen nyelv 

oktatásában 

Elnök: 

Czékmán Balázs 

15:00 - 15:30: IKT eszközökkel támogatott nyelvtanulás 12-13 éves 
tanulók körében  

Barnucz Nóra 

15:30 - 16:00: Juttassuk nyelvi sikerélményhez tanulóinkat 
„kütyükkel”: Miért és hogyan érdemes bevonni az 
angol nyelvoktatásba az online 
játékokat/mobileszközöket? 

Fűrész-Mayernik Melinda 

16:00 - 16:30: Unser digitales Klassenzimmer – Digitális tantermünk 

Novák Károly 
 

Empirikus IKT 

kutatás 

Elnök: 

Aknai Dóra Orsolya 

15:00 - 15:20: Alkalmazkodás az infokommunikációs technológiához 

Domonkos Katalin 

15:20 - 15:40: A tanulói és szülői attitűd a mobileszközökkel 
támogatott oktatással kapcsolatosan 

Antaliné Miss Lilla 

15:40 - 16:00: Zsugorodó taneszköz, táguló világ? A mobiltanulás 
mint a digitáliskultúra-azonos pedagógia integratív és 
komplex formája - Az elmélettől a gyakorlatig 

Fegyverneki Gergő 

16:00 - 16:20: A minősítési rendszer potenciális reformhatásai a 
hangszeres zeneoktatásra és tanárképzésre a digitális 
kompetencia tükrében 

Szabó Norbert 
 

Telenor - 

Hipersuli 

Elnök: 

Koren Balázs 

15:00 - 15:18: "Hozd a saját telefonod!"  – interaktív bemutató az 
okostelefonok órai használatáról 

Medvegy János 

15:18 - 15:36: VR vizuális kultúra órán 

Medve Katalin 

15:36 - 15:54: Mobil eszközök alkalmazása a Hipersuliban 

Tarczal-Márta Edit 

15:54 - 16:12: Tablethasználat matematika órán az Áldás Utcai 
Általános Iskolában 

Süveges-Szabó Marianna Éva 

16:12 - 16:30: Okostelefonokkal a természettudományos oktatásban 

Csaláné Böngyik Edit 

16:45 - 18:00: Fegyverneki Gergő: IKT-s ötlettár című könyvének bemutatója 

 A beszélgetést vezeti Fehér Péter PhD. 
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2016. november 12. szombat 

9:00 – 9:25:  Plenáris előadás 

 Prof. Kárpáti Andrea: Képességfejlesztés és értékelés mobil infokommunikációs 
 eszközökkel az esztétikai nevelésben 

9:30 – 10:50: Szekció előadások 

Mobil eszközök a 

matematika és 

természettudo-

mányos 

oktatásban I. 

Elnök: 

Barsy Anna 

9:30 - 9:55: Tablettel támogatott oktatás és saját fejlesztésű 
tananyag-kezelő rendszer intézményi implementációja 

Czékmán Balázs – Kis József 

9:55 - 10:20: Mobil eszközök alkalmazásában szerzett tapasztalatok 
a kecskeméti Piarista Iskolában 

Mikulás Domonkos 

10:20 - 10:45: Okostelefonok a matematika oktatásban  

Koren Balázs 

 

Jó gyakorlatok a 

mobil eszközök 

használatában II. 

Elnök: 

Namesztovszki Zsolt 

9:30 - 9:50: Kódolás és/vagy gondolkodásfejlesztés? 

Fehér Péter 

19:50 - 10:10: Okostelefonok alkalmazásának gyakorlati lehetőségei 
az oktatásban  

Havassy András 

10:10 - 10:30: Ingyenes alkalmazások a testnevelés oktatásában 

Berki Tamás 

10:30 - 10:50: Mobilokkal vagy mobilokról – Médiaműveltség a mobil 
eszközökkel támogatott oktatásban 

Tímár Borbála 
 

A valóság arcai 

AR - VR 

Elnök: 

Czékmán Balázs 

9:30 - 9:55: Virtuális "kincskeresés" a 21. században  

Lukács István 

9:55 - 10:20: „Várjuk a következő játékot!” - Az első hazai 
mobiltanulási projekt 

Kőrösné Mikis Márta 

10:20 - 10:45: Kompetenciafejlesztés interaktív AR alkalmazások 
segítségével 

Fehér Péter - Czékmán Balázs - Aknai Dóra Orsolya 
 

10:50 – 11:10:  Kávészünet   
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11:10 – 12:30:  Szekció előadások 

Mobil eszközök a 

matematika és 

természettudo-

mányos 

oktatásban II. 

Elnök: 

Abonyi-Tóth Andor 

11:10 - 11:35: Okostelefonok kísérleti szenzorként való alkalmazása  

Lévai Zita Mariann - Mikulás Domonkos 

11:35 - 12:00: Mobil eszközök használata matematika és fizika 
órákon  

Barsy Anna 

12:00 - 12:25: Mobil játékok a felfedeztetés-központú 
matematikaoktatás szolgálatában 

Máder Attila 

 

eLearning 

Elnök: 

Papp Gyula 

11:10 - 11:30: Oktatás mobil eszközök segítségével Szerbiában 

Namesztovszki Zsolt 

11:30 - 11:50: Mobileszközökön is használható Moodle kurzus 
kialakítása  

Molnár Tamás 

11:50 - 12:10:  A Moodle rendszer alkalmazásának lehetőségei a 
középiskolai oktatásban 

Beliczai Tamás 

12:10 - 12:30 eLearning mobilon 

Papp Gyula - Vágvölgyi Csaba 
 

AR a 

gyakorlatban - 

interaktív 

előadás 

Elnök: 

Fehér Péter 

11:10 - 12:30: Interaktív előadás AR applikációk használatával 

 

12:30 – 13:00:  Konferencia zárása 

 Konferenciadíjak átadása 
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AZ ÉRTÉKELÉSRE ALAPOZOTT DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS 
LEHETŐSÉGEI: A MOBIL ESZKÖZÖK INTEGRÁLÁSA A PEDAGÓGIAI 

FOLYAMATOKBA 

Prof. Csapó Benő 

Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet 

A tömegoktatás legtöbb problémája abból a tényből fakad, hogy az egy csoportban, osztálykeretben 
tanuló diákok között nagy különbségek vannak. A különbségek létezése természetes, a sokféleség 
alapvető érték. Ugyanakkor a különböző diákok azonos eszközökkel való egységes tanítása nem 
elég hatékony, az átlaghoz igazított tanításból az átlagtól erősen eltérő tanulók keveset profitálnak. 
A lemaradások egyik forrása az, hogy a diákok előzetes tudása nem elegendő a számukra előírt 
tananyag feldolgozásához, megértéséhez. 

A probléma megoldására sokféle javaslat született, számos új tanítási modell jelent meg, és az 1970-
es évektől kezdődően ígéretes kísérletek is indultak. Ezek közül a legtöbb a tanítás 
individualizációja, perszonalizációja köré szerveződött. A legnagyobb hatása a Carroll és Bloom 
modellje alapján kidolgozott megtanító stratégiáknak (mastery learning) volt. A megtanító 
stratégiák az előfeltétel-tudás és az elsajátított tudás rendszeres felmérésére és a hiányosságok 
egyénenként különböző azonnali és rendszeres pótlására épülnek. Ezek alkalmazásával világszerte 
jelentős eredményeket értek el, és Magyarországon is több kísérlet bizonyította hatékonyságukat. 
Szélesebb körű elterjedésüket azonban megakadályozta a relatíve magas többletköltség és 
többletmunka igényük. A két legköltségesebb tényezőt a papír alapú tesztek alkalmazása és az 
egyéni felzárkóztató (kompenzációs) megoldások jelentették. 

A mérések és az egyéni fejlesztő megoldások infokommunikációs alapra helyezése mindkét 
területen jelentősen csökkentheti a költségeket, és így új lendületet adhat a differenciált 
fejlesztésnek, általában pedig a megtanító stratégiák elterjedésének. A Szegedi Tudományegyetem 
Oktatáselméleti Kutatócsoportja által felépített eDia online diagnosztikus értékelő rendszer teljes 
körűen megoldhatja a mérési feladatokat, és megnyitja az utat a differenciált fejlesztő rendszerek 
kidolgozása előtt. 

A mobil technológiák fejlesztő célú alkalmazására két ígéretes irány kínálkozik. Az alapvető 
technika és az eszközök mindkét megoldáshoz rendelkezésre állnak, realizálásukhoz azonban 
kiterjedt pedagógiai kutató-fejlesztő munkára van szükség. Egyrészt a mobil eszközök lehetővé 
teszik a tanórai munka megújítását. A mérési adatok alapján a pedagógusok különböző feladatokat 
adhatnak az osztály egyes tanulóinak, egyéni és csoportos tevékenységeket szervezhetnek, melyek 
segítik a tanulókat abban, hogy minden egyes tanulási feladatot felkészülten kezdjenek el. Az 
infokommunikációs eszközökkel a pedagógus hatékonyan irányíthatja egy-egy osztály tanulóinak 
egyénileg különböző tanulmányi munkáját. Másrészt a jelentősebb mennyiségű egyéni 
többletfeladatot, gyakorlást a tanulók a számukra ajánlott online fejlesztő játékokkal délutáni 
foglalkozások keretében vagy otthon végezhetik. A differenciált tanulást támogató pedagógiai 
rendszerek kidolgozása mindegyik esetben a tanulási, fejlődési folyamatok alapos ismeretére 
épülhet. 
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eDIA: TECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖKKEL TÁMOGATOTT ÉRTÉKELÉS AZ 
OKTATÁSBAN 

Prof. Molnár Gyöngyvér 

Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet 

Az oktatási rendszer teljesítménye alapvetően meghatározza az élet minőségét, a gazdaság 
fejlődését, a fenntartható fejlődés lehetőségeit és ezzel párhuzamosan Magyarország nemzetközi 
helyzetét. Ma már empirikusan bizonyított, hogy szoros kapcsolat van a társadalom által birtokolt 
tudásvagyon, az oktatási rendszer sikeressége és a társadalmi-gazdasági fejlődés hosszú távú 
trendje között. Amíg az 1970-es és 80-as évek nemzetközi kutatásain diákjaink átlagosan a világ 
élvonalában teljesítettek, ma már 15 éveseink közel 20%-a funkcionális analfabéta és nagyon 
alacsony a legmagasabban teljesítők aránya (matematikából 2,1%). Az oktatás megújításának, új 
pályára állításának feltétele a koragyermekkori nevelés (óvoda és elemi osztályok) fontosságának 
felértékelése, minőségének javítása. A fejlesztések és azok hatékonyságvizsgálatának alapvető 
feltétele annak megállapítása, hogy hol tart a diák a legfontosabb képességek, készségek fejlődése 
tekintetében. A technológia segítségével lehetővé válik az azonnali visszacsatolás, azaz kiaknázható 
az értékelés tanulást segítő funkciója, a tanítás és tanulás individualizálása. A diagnosztikus 
értékelés technológiai megvalósítása terén jelenleg Európában Magyarországon folyik a 
legjelentősebb fejlesztési program. A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja 
által fejlesztett online rendszer, az eDia, közel 20.000 elsőtől hatodik évfolyamos diákoknak 
fejlesztett matematika, olvasás és természettudományos feladatot tartalmaz, melynek iskolai 
használatához elegendő egy általános böngésző és internetkapcsolat. Elsőtől harmadik évfolyamig a 
feladatok utasításait nemcsak elolvashatják, hanem meg is hallgathatják a gyerekek. A hangok 
mellett képek, animációk, videók teszik még színesebbé, életszerűbbé a feladatokat. Az eDia 
rendszer lehetővé teszi az esetleges lemaradások pontos jelzését, a tanítás személyre szólóvá tételét. 
A rendszer nagy előnye, hogy mind a diákok, mind a pedagógusok, mind az iskolák szintjén tét 
nélkül alkalmazható. Az eDia alkalmazásával a pedagógus pontosan tudni fogja, hogy egy adott 
gyerek a többi, azonos évfolyamon tanuló diákhoz viszonyítva hogyan teljesít, milyen 
képességszinten van. Terveink között szerepel az eDia rendszerrel összekötött fejlesztő rendszerek 
és az óvodai mérésekre optimalizált iskolakészültségi tesztcsomagok kidolgozása is. 
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KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉRTÉKELÉS MOBIL INFOKOMMUNIKÁCIÓS 
ESZKÖZÖKKEL AZ ESZTÉTIKAI NEVELÉSBEN 

Prof. Kárpáti Andrea 

ELTE TTK, Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógiai Központ 

A mobil infokommunikáció elterjedésével a digitális képalkotás uralkodó kifejezési formává vált. A 
digitális kifejezés elterjedésével új modellek jelentek meg a gyermekek és fiatalok képi 
kommunikációjának leírására. A képi kreativitás multiszenzoriális modellje (Kindler és Darras, 
1997, 2010) a gyermekrajzot beszéddel és mozgással kísért, multimediális kifejezési formának 
tartja. A „digitális gyermekrajzok” és több műfajú kamasz-munkák egyenrangúak a hagyományos 
képalkotó eljárással készült alkotásokkal. (Kárpáti, 2016). Egy hagyományos és digitális 
eszközökkel azonos témákat feldolgozó óvodai vizsgálatban a kreativitás jegyeit: az eredetiséget, a 
sokféle változatot előállító fluenciát, a rugalmas gondolkodást tükröző képi megoldásokat és a 
vizuális elemek ötletes kombinálását – mindkét médiumban megtaláltuk.  

A mobil technológia a tudományközvetítés formáit és módszereit is átalakította. (Törőcsik, 2013). A 
bostoni Isabella Stewart Gardner Művészeti Múzeum„Teens behind the Sceens” (Tizenévesek a 
képernyők mögött” című programja mobil telefonokon futó múzeumi applikációkat tartalmazó 
programja a motiváció, hozzáférés, elköteleződés fázisain át kíséri a fiatalokat a kiállításon. A 
velencei Palazzo Grassi múzeumpedagógusai NEET (Not in Education, Employment or Training) 
fiatalok szociális kirekesztése ellen kulturális és fizikai megközelíthetőséget kínáló kiállításokkal és 
kísérő programokkal küzdenek.  

Az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézetének mobil tanulási kísérletében (Kárpáti, 
Kis-Tóth, Antal és Racskó, 2015). táblagépeket kaptak a 9. osztályos művészeti tagozatosok és 
tanáraik. Az eszköz bevezetését és használatát képesség- és személyiségfejlődést vizsgáló kutatással 
követtük nyomon. A kérdőív a pszichológiai immunitás fő értékét, alrendszereit és 16 megküzdési 
képességét vizsgálta. (Oláh, 2005, Bredács, 2014). A táblagép kísérletben való részvétel nem 
javította ugyan a pszichológiai immunkompetencia eredményeit, de kiegyenlítette a különbségeket 
– az előmérésekben átlag alatt teljesítő tanulók az utómérésben felzárkóztak az osztályátlaghoz, az 
osztály megküzdési stratégái egyenletesebb épet mutattak. A rajzos csoport az utómérésben már 
más jellemzőket mutat: erősségük marad a már említett társas forrásteremtő képesség, de ez mellé 
az impulzivitás kontroll, azaz az ösztönök megfékezésének képessége és a viselkedés 
racionalizálása, valamint az ingerlékenység gátlása zárkózik fel.  

A mobil kommunikációs eszközök új képességfejlesztési és kutatási lehetőségeket teremtenek a 
művészetpedagógiában. A zenepedagógia területén is, Gévainé Janurik Márta újonnan alakult, 
MTA-SZTE Zenei Szakmódszertani Kutatócsoportja munkája nyomán. A vizuális nevelés területén 
az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoportjában mi is folytatjuk a mobil 
eszközökkel való alkotás vizsgálatát. Tantervi innovációs kísérletünk, a „Moholy-Nagy Vizuális 
Modulok” egyik témája a médiakompetencia fejlesztése digitális eszközökkel, a vizuális nevelés 
keretein belül. A kutatások eredményei remélhetőleg új innovációs területeket nyitnak az iskolai 
mobil számítógép használatban, melyek a kreativitás és a digitális kompetencia közös 
fejlesztésének pedagógiai programjait eredményezhetik. 
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TABLETEK A KISGYERMEKKORI PROJEKTPEDAGÓGIÁBAN 

Tarné Éder Marianna 

Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium, Budapest 
IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: táblagépek, projektpedagógia, kisgyermekkor, IKT. 

MIÉRT?  

„A tanítók módszertani kultúrája kiemelkedő.” Mondta ezt 2011-ben az ELTE szakvizsgás képzésén 
M. Nádasi Mária az ELTE professzora. Ennek a kiemelkedő módszertani kultúrának a megújítása 
és a 21. századi pedagógia kihívásai, valamint a felnövekvő generációk már kisgyermekkorban is 
észlelhető változásai késztetik a tanítót a megújulásra. A projektpedagógia, mint módszertani elem 
persze nem újkeletű dolog. Számos, a gyerekek különbözőségére építő program építette már be 
tevékenységeibe. (Például az Ec-Pec Alapítvány, Lépésről lépésre programjába vagy az Intel 
nemzetközi cég kifejezetten pedagógusokra alkotott programjába, az Intel Teach Essentials-be.) Az 
a követelmény pedig, hogy megfeleljünk a 21. század digitális elvárásainak, digitális írástudásunk 
legalább annyira fejlett legyen, mint egyéb készségeink (például a hagyományos írástudásunk), 
ösztönzi a tanítót arra, hogy IKT kompetenciáját fejlessze, kövesse az egyre gyorsabban megújuló 
IKT módszertant. Kezdetben, motivációs céllal PPT vetítések jelentek meg a tanóránkon, azután az 
informatika teremben minden tanuló egy gépnél fedezte fel a letölthető, majd az online 
megtalálható különböző programokat. Nagy ugrás volt, amikor a digitális táblán, majd a 
tanterembe, csoportokba bevitt 1-1 laptopon, kollaboratív módon ismerkedtek a tanulók a – 
többnyire ingyenes, tanulásukat segítő – alkalmazásokkal. És most, az 1:1 technológia 
megjelenésével, a hordozható eszközök elterjedésével újabb lehetőség nyílt a tanítás – tanulási 
folyamat színesítésére. Természetesen ismeretes, hogy az eszközbeszerzés még mindig igen nagy 
probléma, de egyre több bátor pedagógus támaszkodik a tanulók saját eszközeire, és néhány cég, 
valamint iskolai alapítvány is segíti az eszközbeszerzést. Azt, hogy ezeket az eszközöket a 
képességfejlesztésben, a tanítás – tanulás folyamatában „jól, hatékonyan” használjuk, a gyakorlat 
során alkalmazott folyamatos értékeléssel, önreflexióval segíthetjük.  

A GYAKORLAT TESTKÖZELBŐL  

Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban, az általam tanított alsós 
osztályokban 2000 óta folyik projektoktatás. Időnként ezekbe a projektekbe a teljes évfolyam 
bekapcsolódik, de csak a legutolsó, A falu projekt során használtunk intenzíven mobil eszközöket a 
tanulás folyamatában. A projekt termékei többnyire online termékek és a teljes dokumentáció is 
felkerült az internetre, 90 %-ban az ott található alkalmazásokkal is készült. A téma során 
feldolgozott olvasmányokhoz, az anyanyelvi készségek fejlesztéséhez, egy-egy motiváló játék 
végrehajtásához rendkívül jól használhatók voltak a tabletek. A gyakorlat során rendelkezésünkre 
állt 26 darab mobileszköz, melyet – figyelembe véve, hogy 8-9 éves, második osztályos tanulókról 
van szó -, időnként az 1:1 technológia szerint, máskor pedig az 1 csoport, 1 tablet formában 
használtuk. A szülők bevonása és a megosztható online felületek lehetővé tették, hogy a gyerekek 
otthon is elérjék elkészített munkáikat, sőt időnként szülői segítséggel szerkesztették is azokat. Ezt 
a folyamatot, az elért eredményeket kívánom előadásomban bemutatni. 
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KORAI TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS KREATIVITÁSFEJLESZTÉS A 
KISGYERMEKKORI NEVELÉS VIZUÁLIS TEVÉKENYSÉGÉBEN 

HAGYOMÁNYOS ÉS DIGITÁLIS ESZKÖZÖKKEL 

Nagy Ildikó Mária 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye, Budapest 

Kulcsszavak: játék, óvoda, IKT, mobileszközök használata. 

 A gyermek lételeme, spontán és önfeledt tevékenysége a játék. Játékkezdeményezései a körülötte 
lévő világ természetes megnyilvánulása. Vizuális tevékenységét is játékként éli meg, egyéni képi 
világa, a formák, színek megjelenítése belső énjének kibontakoztatása. A szabad alkotási vágynak, 
az egyéni utaknak a támogatásához, ösztönző pedagógiai környezet szükséges. A mai óvodás 
mindennapi életének szerves része számos korszerű technikai eszköz, ezért a hagyományos vizuális 
eszközök mellett, a digitális applikációk igénybevétele, a gyermek féktelen kíváncsiságának és élénk 
képzeletének kifejezésére éppúgy megengedett. Öröm és élmény számára a digitális alternatíva 
feltérképezése és kezelése, mely új opció a felzárkóztatás és tehetséggondozás területén egyaránt. 
(Gyarmathy 2006, 2012, 2013) 

A közelmúltban olyan Óvodai digitális pedagógiai módszertan került kidolgozásra, mely 
tartalmazza az IKT eszközök és online alkalmazások bevezetésének feltételrendszerét, konkrét és 
hosszú távú célokat, feladatokat, az illeszkedési kérdéskör fogalmát, a digitális eszközök 
kezelésének elsajátítását valamint a szülők tájékoztatását. (Nagy 2012) Az eljárás adaptálása 
nagyban elősegíti az intenzívebb szakmai tevékenységet, továbbá a digitális kultúrához való 
hatékony kapcsolódást a gyermekinformatika alapozó funkciójával, mely segíti a kommunikációt, 
kreativitásra ad lehetőséget, problémamegoldásra késztet, és alkotó tevékenységre inspirál. 
(Kőrösné 2006, 2007) 

Az IKT módszertani lehetőségeivel élve, 3-6 éves korú gyermekeknél interaktív tábla, laptop és 
tablet került alkalmazásra az óvodai folyamatok támogatására. Célja, az óvodai tevékenységek 
változatossá tétele, valamint az interaktivitás lehetőségeinek bővítése a képességfejlesztés és a 
tehetséggondozás terén. 

Az ismerkedés fázisában a szabad fantázia és képzelet kapott teret, elsősorban a vizuális képességek 
fejlesztésére irányulva. Az interaktív tábla táblaszoftverének segítségével rajzolhattak, majd 
vezérelhettek különféle alakzatokat, formákat a gyermekek. A laptopon és tableten kísérleti 
fázisban lévő, magánfejlesztésű, vizuális tevékenységre alkalmas applikációt, illetve szoftvert 
használtak a kreativitás lehetőségével. Az egyszerű és ösztönös kéz- illetve ujjmozdulatokkal új 
dimenziók nyíltak meg számukra az interaktivitás terén. Könnyedén, bátran, teljes 
természetességgel azonosultak az eszköztár nyújtotta lehetőséggel. A kompozíciók esztétikuma 
változatlan maradt, a formaalkotás azonban a nagyobb felületen kevésbé lett részletes és 
kidolgozott, az időfaktor tágult, a színhasználat korlátozódott. A szem-kéz koordináció fejlődése, a 
koncentráció erősödése, az alkotásra serkentő tulajdonság, a motiváció nyilvánvalóvá vált. 

Ez a progresszív kezdeményezés nagyobb lehetőséget nyújtott a gyermekek saját ötleteinek 
megvalósításához. Fantáziájuk, kreativitásuk, szabad alkotási vágyuk érvényesülése mellett 
kognitív képességeik fejlődése is megmutatkozott és párhuzamosan a manuális ábrázoló eszközök 
használatának aktivitása is megnőtt.  

Alapozva erre az innovatív óvodai tevékenységre, képi kifejezőkészség vizsgálat történt 
hagyományos vizuális és digitális eszközökkel. (Kárpáti 2014)  

Megállapítható, hogy a korai nevelésben alkalmazott technológia túlmutat a szemléltetésen, 
megfelel a gyermekek képességfejlesztésére, tehetséggondozásra. Vizuális aktivitásuk, kreativitásuk 
biztosított, épít gyermeki kíváncsiságukra, érdeklődésükre továbbá új lehetőséget biztosít számukra 
az empirikus, tevékenységbe ágyazott tapasztalatszerzésre. 
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KISGYERMEKKORI JÁTÉK, AVAGY A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSE 
AZ ÓVODÁBAN 

Éder Márta 

Szász Márton Általános Iskola, Tapolca 

Kulcsszavak: játék, óvoda, tanulási zavarok, IKT, mobileszközök használata. 

Pedagógusként egyre gyakrabban találkozom azzal a szülői igénnyel és egyben dilemmával, hogy 
hogyan készítsék fel a gyermeküket célirányosan az iskolakezdésre. Előadásomban elsősorban 
olyan készségfejlesztő mobilalkalmazásokat mutatok be részletesen, amelyek rendkívül jól 
alkalmazhatók óvodáskorban, így óvodapedagógusoknak és szülőknek is szeretnék gyakorlati 
segítséget nyújtani. Valamennyi alkalmazás nagyban segíti a későbbi tanulási zavarok 
kiküszöbölését, az iskolai kudarcok elkerülését. Környezetemben több kisgyermek – köztük saját 
kislányom is – rendszeresen, de legalábbis gyakran használja az említett alkalmazásokat, játékokat. 
Előadásomban megosztom gyakorlati tapasztalataimat, melyeket rövid videókkal illusztrálok. 
Felhívom a figyelmet a sikeres alkalmazás feltételeire. Azt gondolom, hogy a bemutatott játékok jól 
beépíthetők a kisgyermekek mindennapjaiba, így az óvodai életükbe is. Mint tudjuk, a játéknak 
nagy szerepe van az értelmi, a szociális, érzelmi, nyelvi képességek fejlődésében. A játékkal remekül 
tudjuk célirányosan fejleszteni gyermekeink képességeit. ( Beszédkészség, megfigyelőképesség, 
tájékozódás, logikus gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, emlékezet, vizuális memória. ) 
Nagyon sok játék (főként kisgyermekeknél) utánzásból fejlődik ki, ahol a felnőtt a modell, ezért 
nem csodálkozhatunk azon, ha előszeretettel babrálja már a legkisebb is a távirányítót, telefont, 
táblagépet, stb. Számomra természetes dolog, hogy a mai kisgyerekek nem csak babáznak, főznek, 
hanem időnként digitális eszközökhöz is nyúlnak, hiszen ezt látják maguk körül, ezért szerintem 
fontos, hogy adjuk meg a játékválasztás lehetőségét. Előadásomban támogatom azt az elképzelést, 
miszerint miért ne lehetne az óvodai polcokon a kisautó, vagy éppen az építőkocka mellett táblagép 
is, mint játéklehetőség. Szeretném eloszlatni az ezzel kapcsolatos fenntartásokat, félelmeket. 
Tapasztalatom (több más szülővel egyetértésben), hogy a kicsi gyermekek lételeme továbbra is a 
mozgás, és már csak ezért sem kell attól tartani, hogy egy óvodás korú gyermek órákig fog 
„táblagépezni”. Asztali gép helyett ebben az életkorban a táblagépek használatát javaslom, mert: 

• a kicsi kezekhez jól illeszkedik, 
• hordozható „játék”, akár hason fekve is használható, 
• remekül fejleszti a szem-kéz koordinációt, 
• az óvodai csoportszobákban könnyen találhatunk nekik helyet. 

Az alábbi alkalmazásokat, játékokat mutatom be részletesen: 

1. BabyBallons 
2. Memory Training 
3. Toddler Games 
4. Baby Blocks 

Kitérek arra a kérdésre is, hogy kiknek javaslom, de minden esetben jelzésértékű információt 
jelenthet: a túlmozgékonyság, a fáradékonyság, az egyensúlyzavar, a túlzott ügyetlenség, a 
koordinálatlan nagymozgás, az észlelési nehézségek, a figyelem könnyen elterelhetősége, az 
alkalmazkodási problémák, a kiejtési és kifejezési nehézségek, a logikai készség hiánya, a gyér 
szókincs, az agresszió, stb.  

Figyelembe kell vennünk, hogy az óvodákban (és az iskolákban) jelenleg nem jellemző a vezeték 
nélküli internet elérés, ezért az előadásban olyan játékokat mutatok be, amelyekhez nem szükséges 
a wifi. 
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TABLETEKKEL TÁMOGATOTT TANÍTÁS-TANULÁS SZEGREGÁLT SNI 
CSOPORTBAN 

Benedekné Fekete Hajnalka 

Hevesy György Általános Iskola, Tura 
IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: SNI, IKT, táblagépek. 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára a kivételezett helyzet – vagyis a köznevelés során 
speciális nevelés – oktatás (kis létszám, eltérő tantervű tanulás) a munkavállalás pillanatában 
megszűnik. Diákjainknak a munkaerőpiacra lépve a digitális kompetenciák terén (is), ép értelmű 
társaikkal kell versenyezniük. A digitális írástudás ma már nélkülözhetetlen alapkészség, így nem 
nyugodhatunk bele, hogy eszközök híján lemondjunk diákjaink felkészítéséről. Csoportomban 2015 
februárjától sikerült megteremteni a feltételeit, hogy (Digitális Esély pályázat, EON szponzoráció) 
minden tanórán használható – s az osztálytermen kívüli projektekben is alkalmazható, két éven át 
saját adatforgalmi kerettel bíró – táblagépeket kaphasson minden diák. Az eszközök: LG G pad 8.0 
(Hipernet – havi 5 GB maximális letöltési/feltöltési sebesség:10 Mbps / 2 Mbps). A csoportban 
tanuló gyerekek számára már korábban is biztosított volt a tanulási folyamatban a számítógép 
használat internet eléréssel (1 osztálytermi gép) valamint egy szabad online platformon elérhető 
osztály honlap – amely egyfajta keretrendszerként működik. A mobileszközök bevonása tehát nem 
csupán a digitális kompetencia fejlesztését célozta, hanem a tanulási tér kiterjesztését az 
osztályterem, az iskola falain túlra. A célcsoport: F70 BNO kóddal (enyhe mentális retardáció) 
diagnosztizált diákok szegregált csoportban, összevont 5-8. osztály. A csoport minden tagja 
mindegyike hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A táblagépek elhelyezése, tárolása, 
töltése saját osztálytermünkben biztosított. A táblagépeken futó, szükséges alkalmazások 
telepítését az intézményen kívül, otthoni hálózat segítségével oldjuk meg. Minden készülékhez 
regisztráltunk önálló Google fiókot, erre azért volt szükség, mert a táblagépeket más osztályok 
diákjainak is kikölcsönözzük. A táblagépekhez vásároltunk jó minőségű tokokat, felkészülve a 
szabadtéri használatra. Diákjainkkal közösen felállítottuk a használati szabályokat. A beállításoknál 
személyre szabtuk a készülékeket. A kezdőképernyőre felkerültek a leggyakrabban használt 
applikáció és honlapok ikonjai. Az osztály-honlapon a diákok számára minden tárgyhoz Onenote 
jegyzetfüzet tartozik, elérhetőek a tanórákhoz tartozó multimédiás tartalmak, feladatok, leckék, de 
maguk is készítenek oda anyagokat. Általunk használt tanulói válaszadó programok: Socrative, 
Redmenta, Kahoot, Learningapps, a gyors megosztáshoz Yammer, ötletbörzéhez Linoit, 
gondolattérképek készítéséhez SchematicMind, fotókollázsokhoz a PhotoGrid, és QR-kód leolvasó. 
Az állandó alkalmazásokon túl a tanulási folyamat során többféle applikációt is használunk. A 
táblagépekről elérhető eszközök és források lehetővé teszik, hogy a cselekvő tanulás gyakorlata, 
illetve a projektpedagógia nagyobb szerepet kapjon az oktatási folyamatban, már nem vagyunk az 
osztályteremhez és csengőszóhoz kötve. A digitális kompetencia fejlesztése valóban a tanulási 
folyamatba ágyazódva folyik, fellazítva a tanulás-tanítás formális kereteit. Az előadásban sok 
gyakorlati példával ezt a változást kívánom bemutatni. 
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ÚJ TÍPUSÚ INFORMATIKAI FEJLESZTŐ ESZKÖZ A PAF GYAKORLÓ 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁN – SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISISKOLÁSOK 

RÉSZÉRE 

Koronkai Z. Andrea 

PAF Gyakorló Általános Iskola, Budapest 

Konduktorként, korábban gyakorlat-vezetőként, 4. éve fejlesztő pedagógusként a PAF Gyakorló 
Általános Iskoláján mozgássérüléssel élő és részképesség-zavaros, SNI-s gyermekek fejlesztését 
végzem egyéni és kiscsoportos formában. Alapozó első osztálytól és alapozó elsőstől 8. osztályig 
végzünk komplex fejlesztést. 

Fő kutatási irányom a domináns kéz kialakítása. Több éve tartó mérésem eredménye azt mutatja, 
hogy CP-s, SNI-s gyermekeinknél lassabban alakul ki a laterális dominancia és a stabil 
kézhasználat. Tapasztalataim azt bizonyítják, hogy bár 5-8 éves korra kialakult kézdominancia 
elvárható, mégis a fejlesztendő, tanulási zavart mutató gyermekeink között 1-2-3. osztályban is 
előfordul, hogy váltva használják írásra-rajzolásra a kezüket. 

Gósy Mária módszere: GMP - Diagnosztika; A beszédészlelés és beszédmegértés folyamatának 

vizsgálata, fejlesztési javaslatok; NIKOL KKT Budapest, 2006. 

Nagy József iskola-előkészítő méréssora (DIFER PROGRAMCSOMAG Az elemi alapkészségek 
fejlődése 4 – 8 éves életkorban, Az eredményes iskolakezdés hét kritikus alapkészségének országos 
helyzetképe és a pedagógiai tanulságok, Mozaik Kiadó Szeged, 2004, és Szuhaj Eszter könyve; 
Örömteli tanulás súlyos részképesség-zavarral élő gyermekek felkészítése a tanulásra, Szuhaj 
Eszter Bp¸ 2000. Nikol Kft segített ennek a problémának a feltárásában, vizsgálatában, 
megoldásában. Ezek alapján kezdtem vizsgálataimat és a fejlesztést.   

2013-2015-ig száznál több Apple applikációt teszteltem, melynek tapasztalata, hogy a termékek 
45%-a korrekcióra szorul, ha SNI-s, részképesség-zavarral élő gyermek fejlesztésére szeretnénk 
használni. 2015 júniusában PAF - Balázs Diák Kft Projekt keretében új applikációt dolgozott ki 
csapatunk a „Kis felfedező” elnevezésű szoftvert, mely a hét kritikus alapkészség közül a PAF 
alapozó, illetve első osztályába lépő gyermekek négy leggyengébb képességét intenzíven fejleszti: a 
kéz-dominancia mellett az írásmozgás-koordinációt, elemi számolási készséget, tapasztalati 
következtetést és összefüggés megértést. (Az óvodások számára a Színvarázs című számítógépes 
játékot M. Szilvia fejlesztette). 

Méréseimet 2014-2015-ben, 12 gyermekkel kezdtem: 4 normál alapozó első osztályos lány, 5 
második osztályos (4 lány 1 fiú), 2 másodikos lány, 1 negyedikes lány vett részt. Ők 
tetraparetikusok, kivéve egy elsős athetotikus lánykát. Tapasztaltam a gyermekek nagyfokú 
elmaradását a kritikus területeken. Ők voltak a kontroll csoport.  

A 2015-2016-os tanévben 13 fejlesztett gyermek digitális kompetenciáját és komplex fejlesztését 
kezdtem meg és mértem az új szoftverrel. 5 első osztályos (athetotikus lány, 4 tetraparetikus fiú), 2 
másodikos tetraparetikus lány, 4 harmadikos (2 tetraparetikus, 2 ép mozgású fiú, 2 negyedikes 
tetraparetikus lány vett részt ebben a programban. 

Azok, aki részesültek a szoftver program fejlesztésében, intenzívebben fejlődtek, a finom 
manipuláció, téri percepció, aritmetika és az okozati gondolkodás terén. A fejlesztett gyermekek 
közt kettejüknél tehetségfaktorra is leltem. 

A Svéd Tobii Dynavox - Balázs Diák Kft együttműködési szerződést kötött a termék szemvezérléses 
programjának fejlesztésre és a Széchenyi 2020 programba bekapcsolódott. 

Minkét termék Konduktív pedagógiai szempontból bevizsgálásra került, és Minőségi bizonyítványt 
kapott, majd Magyar Termék Nagydíjat és Informatikai nívódíjat is nyert. Az előadáson ezt a 
munkát fogom bemutatni. 
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TÁBLAGÉPES ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA ÉRTELMI SÉRÜLT, 
AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVARRAL ÉLŐ TANULÓK MEGSEGÍTÉSÉBEN 

Aknai Dóra Orsolya 

Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI, Várpalota 

IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: autizmus, értelmi sérült, táblagép, kognitív képességek, értékelés 

A korszerű IKT eszközök és módszerek gyógypedagógiai területen való alkalmazásába egyre több 
gyógypedagógus kapcsolódik be, az autizmusspektrum zavarral élő tanulók IKT eszközökkel 
történő fejlesztésével foglalkozó kutatások és publikációk száma nemzetközi viszonylatban is 
növekszik. (Li-Tsang és munkatársai, 2006; Győri és munkatársai 2010; Bölte és munkatársai, 
2010; Mintz - Branch – March-Lerman, 2012; Doenyas és munkatársai, 2014) 

2016 márciusában kezdtem értelmi sérült, autizmusspektrum-zavarral élő gyermekekkel dolgozni. 
A csoportba jelenleg hét fiúgyermek kapott elhelyezést. Az autizmus a szociális, kommunikációs 
kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amely az egész életen át tartó fogyatékos állapotot 
eredményezhet. Nem írható le statikus állapotként, hiszen a teljes mentális fejlődést befolyásolja, 
különböző életkorokban a tünetek eltérően jelentkezhetnek. (Frith, 1989) Mivel az autizmus 
sokszínű állapot (Csepregi és Stefanik 2015), ezért a mindennapi fejlesztésnek érzelmileg 
biztonságos környezetben kell megvalósulnia. Szakszerű segítség nélkül a gyermekek magányossá, 
agresszívvé válhatnak. 

Célunk a kommunikáció, a társas viselkedés, a strukturálatlan helyzetek kezelésének tanítása, az 
önállóság javítása és a fontos információk kiemelésének támogatása. A fejlesztésben kiemelt 
szerepet kap a tanulók személyiségének figyelembevétele, a kognitív viselkedésterápiás módszerek, 
a vizuális támogatások alkalmazása, az alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök 
használata. A rendelkezésünkre álló alkalmazások sokfélék, kifejezetten erre a célcsoportra 
fejlesztettek (például az Arató András és csapata által kifejlesztett TalkPad, és a szintén magyar 
fejlesztésű PictoVerb), de gyakran használunk olyan technikákat és eszközöket is, amelyeket nem az 
autizmussal élők számára terveztek. Ezért a fejlesztésben fontos szempont a táblagépes 
alkalmazások személyre szabása. Az órákon használt táblagépre számos olyan alkalmazást 
telepítettünk, melyek aktív segítséget nyújthatnak a gyermekek kognitív funkcióinak, a beszéd, az 
íráskészség fejlesztésében, az esztétikai, érzelmi és szociális nevelés, mozgásnevelés terén.  

A kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy 

• a táblagépes applikációk segítik-e az értelmi sérült autizmusspektrum-zavarral élő 
gyermekek tanulását, kognitív képességeik fejlődését. 

• a táblagéppel segített fejlesztés mennyiben befolyásolja a gyermekek általános fejlődését. 

A kutatásban olyan empirikus kutatási módszereket alkalmazunk, mint a közvetlen, illetve 
közvetett (fotók, filmek, jegyzetek) megfigyelés, valamint a tanévben bizonyos időközönként 
elvégzett felmérések (reakcióidő, olvasási készség, szövegértés, főfogalom alá rendelés stb.). 

Az előadásunkban a táblagépes alkalmazások használatának eddigi eredményeit kívánom 
bemutatni, és felvázolni az értékelés lehetőségeit, ezáltal kapcsolódva Hersch munkájához, aki a 
közelmúltban publikált egy elméleti, kvalitatív értékelési keretet (evaluation framework) az IKT 
alkalmazások hatékonysági vizsgálatához sérültek számára (Hersch, 2014). 
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TABLETEKRE TERVEZETT VIRTUÁLIS FELADATLAPOK A HALLÁSSÉRÜLT 
DIÁKOK OKTATÁSÁBAN 

Polacsek Tamás, Gherman Cristina, Moldvoy-Fodor Ágnes 

Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája, Kolozsvár, Románia 

Kulcsszavak: táblagépek, hallássérült diákok, virtuális feladatlapok. 

Előadásomban az iskolánkban kifejlesztett és már harmadik éve sikerrel alkalmazott digitális 
tananyagot és annak használatát szeretném bemutatni. 

A digitális tananyagunk elkészítéséhez elképzeltünk és egy szoftvercég segítségével kifejlesztettünk 
egy egyedi szoftvert, amely lehetővé teszi, hogy az iskolánkban oktatott anyanyelv, matematika, 
fizika, biológia, földrajz, környezetismeret, történelem és más tananyagokat interaktív, 
animációkkal, videókkal gazdagított digitális feladatlapokká dolgozza át, amelyeket aztán a diákok 
egy-egy 10 inch képernyőméretű tableten oldjanak meg. Az iskolánkban húsz gyógypedagógus 
eddig több mint 200 virtuális feladatlapot készített tíz tantárgyból, amelyek hozzávetőleg 4-500 
tanórán kerültek felhasználásra. A virtuális feladatlapok felhasználják a digitális médium által 
nyújtott többlet lehetőségeket, azaz animációkat, videókat tartalmaznak, az interaktivitás a 
szövegmezőktől, a „drag and drop” interakciókig minden lehetőséget kihasznál. 

A tananyag digitalizálása a legtöbb oktatási intézményben egyre inkább követelmény. Mi azért 
választottuk a virtuális feladatlap formát, mert ez állt a legközelebb az intézményünkben használt 
klasszikus módszerekhez. A tanárok nagy része használ munkafüzeteket, készít feladatlapokat. Az 
intézményünkben a tanárok a többségi oktatás tananyagát is gyakran egyszerűsített nyelvezetű 
feladatlapok segítségével próbálják a hallássérült diákok számára hozzáférhetővé tenni. A tanárok 
ilyen jellegű tapasztalata tehát adva volt, csupán a digitális eszközhasználatot kellett hozzáadni, 
illetve az ilyen eszközök által a papír alapú feladatlapokhoz képest nyújtott többlet lehetőségeket 
kihasználni. 

A kifejlesztett digitális tananyag nem specifikus a hallássérültek számára, azonban a feladatlapok 
elejére beiktatott rövid jelnyelvi utasításokkal, magyarázatokkal segíti a hallássérült diákok 
megértését. A virtuális feladatlapok használata böngészőn keresztül történik, teljes értékű a 
használatuk bármilyen eszközön, legyen az mobil telefon vagy számítógép nagy képernyője. Az 
SNI-s diákoknál való alkalmazásnál nagy előny az egyéni tanulási sebesség. A diákok a virtuális 
feladatlapok interaktív táblán való közös megbeszélése után egyéni tempóban haladva oldhatják 
meg a feladatokat, a beágyazott videókat akár többször is újrajátszva, vagy a linkek segítségével a 
feladatlap mellé behívott internetes oldalak információit felhasználva dolgozhatnak. A kiértékelés 
nem a szoftver, hanem a tanár feladata. A szoftver csupán tárolja a tanár által adott visszajelzést, 
amelyet a diák bármikor bármilyen eszközről előhívhat, ha belép a saját felhasználónevével. 

Az előadás kitér a több mint kétévnyi alkalmazás tapasztalataira, a tanárok és diákok általi 
fogadtatására. A diákoktól és a tanároktól gyűjtött visszajelzések alapján biztosan állíthatjuk, hogy 
a motivációs szintek nagymértékű növekedése mellett a megértés is jelentősen növekedett, a 
hallássérültekre jellemző kommunikációs nehézségek leküzdésében nyújtott segítség is nagyon 
jelentős. 

Az előadás zárásaként kitérek az iskolánk még tervezés alatt álló új projektjére, amelynek a lényege 
a kooperatív csoportmunka támogatása mobil eszközök alkalmazásával. 
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HAJNALI HÁZTETŐK - IRODALMI SÉTA OKOSTELEFONON 

Márkus László Zsolt 

MTA SZTAKI, Budapest 

Kulcsszavak: okostelefon, irodalom, GPS, Budapest. 

Az interaktív irodalmi séta Ottlik Géza Hajnali Háztetők című regényének városi kalandtúra 
jellegű élmény formájában való feldolgozása. Az eredeti regényrészleteket fotó, film és más 
digitális tartalmakkal vegyítő séta résztvevői a regény cselekmény szálát követve a városon át 
ismerik meg a történet szereplőit és helyszíneit, amelyek felidézésével a korabeli Budapest és a 
kor képe rajzolódik ki számukra. A séta a GUIDE@HAND Budapest okostelefonos alkalmazás 
sétai között érhető el. A fejlesztés az Ottlik 100 – Ottlik Géza emlékév programjaként valósul meg.  

Projekt bemutatása  

A koncepció alapötlete a Kreatív Technológia Labor és az Elméleti Intézet közös Digitális Múzeum 
c. kurzusán született, ahol a hallgatók a múzeumi élmény kiterjesztésének lehetőségét vizsgálták az 
egyre gyorsabban fejlődő technológiai lehetőségek tükrében. A kurzusban több budapesti múzeum 
vett részt partnerként, többek között a Petőfi Irodalmi Múzeum is, amely a 2012-es Ottlik Géza 
évforduló apropóján kiválasztott Hajnali háztetők koncepciót a félév végeztével élesben is 
megrendelte. A kilenc hónapig tartó fejlesztés és kutatás során megszületett séta a MOME KTL, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA SZTAKI eLearning Osztálya közös munkájának eredménye.  

Koncepció  

A Hajnali háztetők okostelefonra készített változata újfajta, komplex élményen keresztül kívánja 
megszerettetni, népszerűsíteni a (könyv) olvasást. A koncepció középpontjában az absztrakt 
irodalmi alkotás helyszínekhez kötött, élményszerű megismerése áll. Az eszköz lehetőségeit 
felhasználva az irodalmi szöveg térbeli bővítésen túl időbeli utazást is kínál: a valós helyszíneken 
átélt történet mellett annak kora és hangulata is megelevenedik segítve a modern kor olvasóinak 
nemcsak a történet díszletekbe helyezését, de egy időszak élethű megidézését is. Az interaktív, 
mégis a klasszikus könyvolvasás élményét tükröző alkalmazás amellett, hogy az okostelefonos 
újdonságok (ifjabb) megszállottait, illetve a könyvkerülő fiatalokat szólíthatja meg, az irodalom 
iránt érdeklődő (idősebbek) számára az új technológiák lehetőségeit teheti vonzóbbá.  

Technológia  

A lokatív technológiára épülő élmény az MTA SZTAKI már létező, előre letölthető, tematikus városi 
sétákat kínáló GUIDE@HAND alkalmazásának, a partnerek együttműködésében megvalósított 
továbbfejlesztése. A készülék GPS elérését bekapcsolva a séta a hangos navigációban és a térképen 
is jelezett útvonalon haladva pontról pontra bontakozik ki. Ezeket érintve a szöveges, hangos és 
vizuális tartalom automatikusan hangzik el, illetve jelenik meg a készüléken.  

Elismerések  

• A Nemzetközi Újmédia Intézet által kiírt Európai Ifjúsági Díj - Oktatás Mindenkinek 
kategória. Társadalomért Egyesület  

• Infotér a hazai online és multimédia szakma kiváló digitális tartalomfejlesztési gyakorlatát 
bemutató eFestival versenyen fődíj a Mobil felület Oktatás kategóriában.  

Bemutató videó:  

http://files.elearning.sztaki.hu/demo/Ottlik_demo.mp4 
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EGY MOBILESZKÖZÖKKEL TÁMOGATOTT MAGYAR IRODALMI PROJEKT 
TAPASZTALATAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. ÉS 6. ÉVFOLYAMÁN 

Antaliné Miss Lilla 

Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola, Dunaújváros 

Kulcsszavak: mobil eszközök, szülői attitűd, mLearning, BYOD 

Ma, 2016-ban már világosan látszik, hogy a Z generáció hatékony motiválásához, és eredményes 
oktatásához szükséges, hogy az iskola tábla-kréta világán túl megpróbáljuk becsempészni a 
technikának azt a szintjét, amely egyébként körülveszi őket. 

Az I. Digitális Témahét alkalmával megvalósított projektek során- melyben a vizsgált évfolyam 
alkalmazott jó gyakorlatom kívánom az alábbiakban bemutatni, valamint a végrehajtás során 
szerzett tapasztalataimról illetve a kapcsolódó vizsgálatom értékeléséről szeretnék beszámolni. 

A projektek során az 5. illetve a 6. osztályban kötelező olvasmányokat, Molnár Ferenc: A Pál utcai 
fiúk című regényét és Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényét dolgoztuk fel számos 
applikációval, melyeket a tanulók saját eszközein futtattunk. 

A projektben 87 tanuló vett részt a vizsgált évfolyamokon. (24 fő az 5. évfolyamból, 63 fő a 6. 
évfolyamból.) 

Az ötödikesek és hatodikosok a szerzők életrajzát Facebookban elkészítve, álprofilt létrehozva, és az 
életrajzi adatokból kitalált posztokkal színesítve dolgozták fel. Majd a következő blokkban a 
helyszíneket ismerték meg, a Guidet@Hand és a Google Maps szolgáltatásával virtuális túrát 
tettünk. Megszerzett ismereteiket az egri vár makettjének és a grundnak az elkészítésével 
mélyítették el technika óra keretében. Útvonalat terveztek fiktív szituációkba helyezkedve 
(felmentő sereget küldve lakóhelyükről, illetve Diósgyőrből, vagy homokbombákat szállítva a Pál 
utcába, illetve gyógyszert küldve Nemecseknek). Adatokat kerestek a korabeli közlekedési 
lehetőségek szerinti optimális út megtervezéséhez. 

A főbb szereplők szintén megkapták saját közösségi oldalukat, névjegykártyáikat, és avatárjukat. Az 
egyik csapat annyira lelkes volt, hogy megépítették Minecraftban a vár rekonstruált mását. A 
történetekhez képregényeket, illusztrációkat készítettek on- és offline. Minden elkészült oldalhoz 
QR kódokat generáltak a csapatok, és a közös munkákat egy One Note munkafüzetbe gyűjtve fűzték 
össze a digitális lapbookjukat.  

Az SNI-s tanulók minden mozzanatot dokumentáltak és ebből néhány lelkes diákom segítségével 
több kisfilmet készítettünk. Azért, hogy a megszokott és már-már követelt játékaink se maradjanak 
el, az összefoglalást Kahoot-tal végezték, és LearningApps-ban gyakoroltak, illetve alkottak saját 
tankockákat, végül rendhagyó módon tableteken, Redmenta segítségével írták a témazáró 
dolgozatukat. A projektek során úgy tanultak, hogy a saját digitális világukban mozogtak, és 
valójában észre sem vették, hogy mennyi érdekes és hasznos tudással lettek gazdagabbak. 

A projektek értékelő vizsgálata alapján – mely a diákok ön-, és csoportértékelését, valamint a 
projektet lezáró témazáró eredményeit vette alapul - megállapítható, hogy a diákok eredményei a 
korábbi, hagyományos feldolgozású anyagokkal összevetve szignifikánsan pozitív irányban tértek 
el, tehát nem csak a diákok tetszését nyerte el, hanem a tudástartalom átadását tekintve is valóban 
eredményesnek mondható. 
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E-JEGYZETEK HASZNÁLATA A DEBRECENI EGYETEMEN 

Bátfai Mária Erika 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen 
IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: e-könyvek, egyetemi oktatás, open access, könyvkiadás 

Gyorsabb átfutási idő, demokratikusabb, kötetlen elérhetőség, többfajta médium együttes 
alkalmazása – számtalan előny, amivel az oktatásban használt e-dokumentumok a tanulást segítik. 

Ám a felsőoktatás és akadémiai szféra területén megjelentek a tudományos publikáláson élősködő 
predátor kiadók. Visszaszorításukra jó megoldás, ha az egyetemi oktatásban és kutatásban tereljük 
rendezett mederbe a publikálási folyamatot. Az egyetemi könyvtárak tartalomfejlesztő szerepe az e-
kiadványok területén sem újdonság, pl. már harmadik éve jelenik meg a Library Publishing 
Coalition (LPC) által kiadott „Library Publishing Directory”. Hazánkban is több egyetem 
rendelkezik saját kiadóval, nem ritkán ezek az egyetemi könyvtárak részei. 

A Debreceni Egyetemi Kiadó (Debrecen University Press – DUPress) a Debreceni Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtár egysége. Profilját az egyetem karainak lektorált jegyzet-, szakkönyvkiadása és 
széleskörű terjesztése; valamint tudományos, open access folyóiratok online platformjának 
biztosítása adja. 2014 őszétől e-jegyzeteket is szolgáltat; ezek nyílt hozzáférésű, Creative Commons 
védelem alatt kiadott egyetemi jegyzetek, melyeket a hallgatók több e-könyves formátumban (epub, 
mobi) és PDF-ben érnek el. 

Feladatunk megvizsgálni, hogy a hordozott előnyök mellett a hatékonyság is társítható-e az e-
jegyzetekhez. Ehhez tudnunk kell, hogy a hallgatók mit és miként használnak a tanulmányaikhoz. 

A nemzetközi és hazai vizsgálatok eredményei, valamint az éves statisztikák és felmérések 
segítségével az alábbi kérdésekre keresünk válaszokat: 

Mennyire szocializáltak a hallgatók az e-jegyzetek használatára? 

Kimutatható-e összefüggés a preferált forma és a tanult tudományterület között? 

A használt jegyzet formátuma befolyásolja-e a hallgató tanulmányi eredményét? 

Az e-jegyzetek tipográfiai sajátosságai segítik-e a tanulást?  

A felhasználói szokások tükrében a hallgatók a tankönyveket, jegyzeteket szívesen használják 
elektronikus formában (74,25%), viszont szakirodalmat (58,75%) és szépirodalmat (29,4%) jóval 
kevesebben választanak ilyen formában. A letöltési statisztikákból kiolvashatjuk a karok 
hallgatóinak eltérő preferencia irányait. A PDF-k mellett érezhetően kedveltebbek lettek az e-
könyves formátumok (2016-ban 4%-kal (14%-ra) emelkedett a mobi és epub letöltések száma); 
egyben látható, hogy nem csak az adott kar tudományterülete, de a tárgy tematikája és az e-
jegyzetek bejáratottsága is befolyásolja a formátumválasztást. 

Az egyetemi oktatás trendjei, valamint a megrendelői elvárások és az elkezdett kutatás eredményei 
alapján úgy látjuk, hogy a DUPress e-jegyzeteknek helye van az egyetemi oktatásban, valamint az 
egyetemi könyvtár publikálási szolgáltatásában. A jövőben a felhasználói szokások jellegzetességeit 
figyelembe véve tervezzük a jelenlegi szolgáltatásunk fejlesztését. 
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A DIGITÁLIS TÉMAHÉTRE KÉSZÍTETT JÓGYAKORLAT BEMUTATÁSA 
JÓZSEF ATTILA, AZ OKTATÁS MAGYAR „NOSTRADAMUSA” 

Gálik Zsófia 

Tanext Akadémia Szakképzőiskola, Budapest 

IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: József Attila, projektmódszer, IKT, digitális kompetencia. 

A József Attila, az oktatás magyar „Nostradamusa” című projekt során a tanulók összefoglaló 
képet kaptak József Attila életéről és főbb műveiről, miközben a különböző technikai eszközök 
segítségével fő célként a digitális kompetenciák fejlesztését céloztam meg, valamint előkészítettük a 
költészet napját is. A projekt során Prezi-vel készített bemutatót láthattak a téma előkészítéseként a 
költő életéről és műveiről, majd a Guide@Hand alkalmazás segítségével felfedező útra indultunk a 
Ferencvárosba, József Attila gyermekkorának színhelyére. Az információkat feldolgozó szakaszban 
a diákokkal együtt forgatókönyvet készítettünk a „TANEXT Irodalmi Atlasz” című videóhoz, mely 
egyben ismerteti József Attila fő műveit, valamint a digitális kompetenciafejlesztés jelentőségét. A 
videó a nagyközönség számára készült, mely egyszerre nyújt könnyed szórakozást, tanulást, 
tájékoztatást József Attiláról, valamint a digitális témahétre készült projekt megvalósulásának 
folyamatairól. A videó elkészítése után rendszerező óraként a diákok a Google MyMaps és a 
LearningApps segítségével önállóan készítettek a témához kapcsolódóan digitális tananyagokat, 
feladatokat. Ezeknek a feladatoknak a segítségével zajlott az ismétlés és az összefoglalás. A 
projektről és az ott készült munkákról, tapasztalatokról, élményekről a projektzáró és értékelő 
alkalmon került sor. A projekt előkészítette az április 11-i költészet napját is, jó alapot biztosított 
annak megértésére, a dátum értelmezésére, éppen ezért nyitott volt minden korosztály számára, 
nem csak a kerettantervbe tananyagként szereplő 12. évfolyam részére. Ezen kívül pedig az idősebb 
korosztálynak áttekintő képet adhat a líra mint műfaj alakulásának folyamatáról, a fiatalabb 
évfolyamok számára pedig egy kis előretekintést biztosít a kezdetektől egészen a 20. századi líra 
fejlődéséhez. 

A projekt során tanulóink megtapasztalhatták azt az oktatási módszert, mely lehetővé teszi, hogy a 
mindennapi technikai eszközeiket a tanuláshoz is megfelelően tudják alkalmazni. Így az ő és 
pedagógusaik számára is sokkal érdekesebbé, élvezhetőbbé varázsolható a tanulási folyamat, 
valamint a tanórák is. A projektoktatás és ezzel egyidejűleg a digitális eszközök alkalmazása a 
legmodernebb oktatási formák közé tartozik. Sokkal egyszerűbben, játékosan, szinte észrevétlenül 
szerezhetnek új információkat, rögzíthetik azokat, majd a megfelelő programok és feladatok 
segítségével akár évek múltán is visszakereshetik, tudásukat feleleveníthetik. A diákok között 
nagyobb az együttműködés, az odafigyelés, nagyobb az igény egymás megismerésére, egymás 
segítése pedig közös céllá válik a jó és mutatós eredmény elérése érdekében. 
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„A DIGITÁLIS VILÁG KRESZJE”- IKT ESZKÖZÖK ÉS „DIGIDILI” TANÓRA 

Gálik Zsófia 

TANEXT Akadémia Szakképző Iskola, Budapest 

IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: digitális kompetencia, DigiDili tanóra, tananyagfejlesztés. 

Mindannyian tudjuk, hogy a mai modern gyerekeknek, az úgynevezett "digitális bennszülötteknek" 
már lételemük a mobiltelefon, a számítógép, laptop, tablet, valamint az ezekre telepíthető 
programok és alkalmazások. Valójában már nem az a kérdés, hogy ezeket az eszközöket 
beengedjük-e a tanórákra, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan tudjuk ezeket ott hasznosan 
alkalmazni, hogyan tudunk ebből profitálni, és valami olyat mutatni a diákoknak, hogy az 
egyébként is rendkívül magas ingerküszöbüket elérjük, s az érdeklődésüket fenn is tartsuk.  

De hogyan is fejlesszünk digitális kompetenciát direkt módon? Hol mutassuk meg tanulóinknak 
mit és hol érdemes használni? Mire kell a saját és mások online biztonságának megtartása 
érdekében betartani? Milyen hatással vannak a közösségi oldalak a kapcsolatainkra, 
személyiségünkre, figyelmünkre? Az elméletben tanultakat hogyan tudjuk hasznosítani a 
gyakorlatban, kiemelten az oktatás és önfejlesztés szempontjából? 

Mindezen célok megvalósításának érdekében egy önálló tanóra létrehozása és megtervezése 
bizonyult a legmegfelelőbb megoldásnak. Az új tanóra keretein belül diákok megismerkedhetnek a 
mobil és más IKT eszközök helyes és sokrétű felhasználásával. Az óra keretein belül képet kapnak a 
digitális világ kockázatairól, annak összefüggő területeiről, és megismertetjük őket a digitális világ 
fogalmainak alapjaival, kialakulásával, veszélyeivel, de kihasználjuk az általa kínált lehetőségeket 
is. 

A „DigiDili tanóra” tanmenete az informatika, a történelem és társadalomismeret, valamint a 
magyar nyelv és irodalom-kommunikáció tantárgyak kerettantervéhez igazodva készült el, 
kiegészítve a témához illeszkedő egyéb témakörökkel. A tanórához elmélet és gyakorlat egyaránt 
tartozik, egy-egy tanórába és témakör feldolgozására különböző kollégák bevonásával. A tanórák 
pontos megnevezése mellett megtalálhatjuk a kerettantervi hivatkozást, az óra sikeres 
lebonyolításához ajánlott munkaformát, módszert és/vagy eszközt. 

Tanmenetrészlet: (évi 72 óra, heti 2 óra=2x45 perces felosztásban) 

Például: 3-4. óra: Kommunikációs és információs eszközök az őskortól napjainkig (Történelem 
kerettanterv) valamint Felfedezések – a civilizációk találkozása/Tudósok, felfedezők 
(Társadalomismeret kerettanterv), Munkaforma: csoportos, Módszer/Eszköz: „Három megy, egy 
marad”-módszer (csoporttúra). 

9. óra: Térinformatikai alapismeretek elmélet – Útvonalkeresők, térképes keresők használata 
(Informatika kerettanterv) Munkaforma: frontális. 

10. óra: Térinformatikai alapismeretek gyakorlat – Utazásszervezés szituációs feladatokon 
keresztül, használva a különböző útvonaltervező programokat. Munkaforma: páros.  

Felhasznált irodalom:  

James P. Steyer (2012): Szólj vissza a Facebooknak!. Scribner, New York, 263.o (9-33.o.)  
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HOGYAN TANÍTSUK TRÉNINGEN ÉS TANÓRÁN AZ ETIKUS 
MOBILHASZNÁLATOT? 

Bene Viktória - Fegyverneki Gergő 

Debreceni Egyetem, hallgató - Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, 

IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: újmédia, cyberbullying, etikus eszközhasználat. 

A 90-es években útjára indult internet mára a legfontosabb médiummá vált. Az újmédia legfőbb 
jellemzői a tartalombőség, a platformfüggetlenség és az interaktivitás növekedése (Bajomi – Lázár, 
2008). Az eszközökhöz való hozzáférés könnyebb elérhetőség lehetővé tette a használat mértékének 
a növekedését (Domonkos 2011). A Kutatópont 2012-es jelentése szerint a fiatalok 56%-a tölti a 
szabadidejét az internet és a számítógép előtt. 63%-uk rendelkezik saját számítógéppel, laptoppal, 
illetve 50%-uknak az okostelefonján is van internet-hozzáférés. A 15-29 éves korosztály tagja 
valamilyen közösségi oldalnak (Kutatópont jelentés 2012). Az EU Kids jelentéséből kiderült az is, 
hogy a magyar gyerekek 9 évesen kezdik el önállóan használni az internetet. Azt feltételezik, hogy 
ez az életkor várhatóan 5-6 évre fog csökkenni (EU Kids Online jelentés 2011). 

Az iskolai zaklatás és annak kutatása nem új keletű jelenség (Olweus 1999, Ranschburg 2001, Buda 
2008, 2015). Az internet széleskörű elterjedésével egyidejűleg azonban az iskolai zaklatásnak is új 
terei és formái jelentek meg, így a kortárs bántalmazással kapcsolatos kutatások egy része is az 
újmédián történő elkövetésre és elszenvedés elemzésére irányul (Nagy 2010, Tokunaga 2010, 
Domokos 2011, 2013). Úgy gondoljuk, a dinamikusan fejlődő technológia, a mobilhasználat 
általánossá válása, az állandóan elérhető internetkapcsolat, az online jelenlét, az éjjel-nappal 
bekapcsolt értesítésfunkció megsokszorozta az elektronikus zaklatás lehetőségét: az elkövető bárhol 
bármikor utolérheti kiszemeltjét, míg a másik oldalon, az áldozat bárhol bármikor utolérhető. A 
mobilzaklatás nem ismer sem időbeli, sem térbeli korlátokat, ez pedig újabb sürgősen megoldandó 
problémákat és ezzel párhuzamosan újabb kutatási irányvonalakat jelöl ki. 

Az áldozatnak az esetek döntő többségében jelen sem kell lennie, hogy a bántalmazás 
megtörténjen. Gyakran az sem egyértelmű, hogy pontosan ki a zaklató. Az indirekt zaklatás 
leggyakrabban a kapcsolatok ellen irányuló, szociális irányultságú bántalmazás (Buda 2008). 

Az elektronikus zaklatás (cyberbullying) komoly társadalmi kihívást okoz, amelyet szülőknek, 
pedagógusoknak, pszichológusoknak és a netgenerációnak közösen kell megoldaniuk. Ismertek 
azok az esetek, amelyben az online bántalmazás pszichoszomatikus problémákat okozott, az 
áldozatok közül többen öngyilkosságot követtek el (pl. Amanda Todd, Ryan Patrick Halligan, Star 
Wars Kid stb.)  

Előadásunkban éppen ezért az elméleti áttekintés után igyekszünk a formális és a non-formális 
oktatásban használható, tanulóközpontú és tevékenykedtető jó gyakorlatokat, projektfeladatokat is 
bemutatni, amellyel eredményesen ráirányíthatjuk a figyelmet az etikus és felelősségteljes 
eszközhasználatra. 
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ONLINE SZEREPJÁTÉK FIZIKAÓRÁN 

Csányi László 

Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Orosháza 
IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: ClassCraft, gamification, online játék, fizika. 

Az általam bemutatandó ClassCraft egy olyan komplett rendszer, amely a játékosítást 
(gamification) alkalmazza az oktatás széles spektrumában. 

„A gamifikáció a játékok és játékelemek alkalmazását jelenti az élet játékon kívüli területein, célja 
pedig, hogy az ott zajló folyamatokat érdekesebbé és eredményesebbé tegye” (Damsa, 2016). Az 
elmúlt néhány évben a gamifikáció egyre többször és nagyobb hangsúllyal jelent meg a magyar 
oktatásban is. Számos jó példát, módszert találhatunk már arra, hogy a játékosítás hogyan segítheti 
az oktatást a különböző területeken. Legtöbbször a játék csak egy-egy elemét használjuk fel az 
oktatási célra, pl. pontozásos rendszert használva értékelésre, vagy rövid-, közép-, és hosszú távú 
célokat határozunk meg egy-egy projekt során, illetve az egyébként unalmasnak tartott feladatokból 
játékot csinálunk. Olyan komplett alkalmazás, amely ténylegesen úgy működik, mint egy 
számítógépes játék, egy MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game – nagyon 
sok szereplős online szerepjáték) és emellett oktatási célra használható, nem nagyon van. Az egyik 
ilyen a ClassCraft. 

Az elmúlt tanévben két 9. évfolyamos osztályban kísérleti jelleggel kipróbáltam a ClassCraft 
alkalmazását az egyik téma feldolgozása során. Ennek oka az volt, hogy az egyik osztály az első 
félévben nagyon gyengén teljesített, de a legnagyobb gond mégis az volt, hogy a motivációjuk se 
nagyon volt sokaknak a jobb eredmény eléréséhez. Az említett osztály mellett egy jó képességű 9-es 
osztályban is ugyanúgy kipróbáltam a ClassCraft-ot azzal a céllal, hogy vajon hogyan működik ez az 
eszköz egy olyan közösségben, ahol nagyobb a tanulási motiváció. Mindkét osztályban érezhető 
javulást hozott a játékosítás. Szeptembertől most induló 9. évfolyamos osztályokban is bevezetem 
ezt az eszközt és módszert. Kiegészítem és javítom a korábbi tapasztalatok alapján.  

A program használata során több lehetőséget bevezettem az értékelésre, amelyeket szeptembertől 
újabbakkal egészítek ki. A tanulók (a játékosok) adott tapasztalati pont elérésekor, illetve minden 
szintlépéskor jutalompontokat kaptak. Ponthoz juthatnak még vásárlás útján is, amelyekért a játék 
során nyerhető aranyakkal fizethetnek. A jutalompontok felhasználhatók voltak dolgozatokhoz (ha 
csak 1-2 pont hiányzott a jobb jegyhez), vagy összegyűjtve beválthatták osztályzatra. Az adott téma 
során elért szintlépések száma kérésre osztályzattá konvertálható. 

A játékosítás egyik legnagyobb eredménye a motiváció növelése. Elsődlegesen e cél miatt 
vezettem be a ClassCraft-ot fizika órákon. Első tapasztalataim azt mutatják, hogy olyan osztályban, 
ahol nemcsak a fizika, hanem maga a tanulás sem volt „népszerű”, mindenkinél sikerült elérni azt, 
hogy foglalkozzanak a fizikával, más osztályokban pedig, ahol nem a tanulással volt a baj, a 
fizikaórák sokkal izgalmasabbá váltak. A többség esetében minőségi javulást is hozott a program 
használata. 
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SZÓASSZOCIÁCIÓS MÓDSZERREL VÉGZETT TUDÁSSZERKEZET 
VIZSGÁLAT IKT ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL 

Czékmán Balázs 

Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola, Budapest 

IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: tudásszerkezet vizsgálat, szóasszociációs vizsgálati módszer, IKT eszközök, mobil 
eszközök 

A tanulók tudásának felmérésére, tudásszerkezetének vizsgálatára szóasszociációs módszerek is 
alkalmazhatók (Shavelson, Ruiz-Primo és Wiley, 2005 idézi Nakiboglu, 2008). A vizsgálatok 
háttere, hogy a nyelvi rendszer, s annak szemantikus memóriájában tárolt fogalmai közötti 
kapcsolatok mintázatokba rendeződnek (Barabási, 2006), melyek elemei között kapcsolatok 
vannak (Daru és Tóth, 2013). Szóasszociációs vizsgálat alkalmazása során, egy-egy hívószó, 
kapcsolódó fogalmakat idézhet fel, melyek vizsgálatával, elemzésével feltérképezhető az egyén 
fogalmi hálója. A vizsgálati módszer már egészen kisgyermekkortól lehetőséget biztosít a 
tudásszerkezet felmérésére, alkalmazható óvodás (ld. Daru és Tóth, 2014), általános iskolás 
diákoktól (ld. Malmos – Revákné, 2015) egészen középiskolás tanulók, valamint felsőoktatásban 
tanuló hallgatókig. A felhasználási területek eddig elsősorban a természettudományokban voltak 
jellemzők, azonban a vizsgálati módszer alkalmazhatóságának egyszerűsítésével más 
tudományterületek is helyet kaphatnak. 

A szóasszociációs tudásszerkezet vizsgálat egy viszonylag egyszerű módszer, mely tanórák végén is 
alkalmazható, így használatával könnyen és gyorsan kapható visszajelzés a diákok tudásáról. Az 5-6 
hívófogalomra adott asszociációk összegyűjtése 5-7 perc alatt megtörténhet, melyek feldolgozása 
azonban hosszabb időt vesz igénybe. Az adatok összegyűjtése és feldolgozása azonban jelentős 
részben elvégezhető IKT eszközökkel is, számottevően lerövidítve a vizsgálathoz szükséges időt. 
Mobil eszközök használatával –akár a BYOD hozzáférés alkalmazásával, a tanulók saját eszközeit 
segítségül hívva– gyorsabbá és könnyebbé válhat az adatok begyűjtése, feldolgozása a papíralapú 
eszközökhöz viszonyítva.  

Előadásomban a vizsgálati módszer kivitelezését bemutató jó gyakorlatot kívánom megosztani, a 
vizsgálat előkészítésétől, az adatok begyűjtésén át, egészen a feldolgozásig. A feldolgozás kapcsán 
részletes ismertetetésre kerül a hívófogalmakra adott asszociációk Garskof-Houston-féle kapcsolati 
együtthatójának (RC), valamint a fogalmi térkép kiszámításának módja is. A begyűjtött és 
feldolgozott adatok ingyenes szoftverrel való grafikus ábrázolása is bemutatásra kerül. Az 
alkalmazott IKT megoldások ingyenesen elérhetők, valamint bárki számára könnyen hozzáférhető 
szoftvereken alapulnak, így azok alkalmazhatóvá válhatnak a közoktatásban és a felsőoktatásban 
egyaránt.  
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LAPODAMESE MÁR AZ ISKOLÁBA LÉPÉSKOR 

Éder Márta 

Szász Márton Általános Iskola, Tapolca 

Kulcsszavak: Lapodamese, IKT, alsótagozat, kompetenciafejlesztés. 

Előadásomban a LapodaMese program felhasználhatóságát kívánom bemutatni már egészen az 
iskolába lépő gyermekek tanítása-tanulása folyamatától kezdve, annak fokozatos beépítését a 
mindennapokba, több tantárgy érintésével.  

Kiemelem a program adta lehetőségek számtalan tárházát, egyénre, tanulócsoportra 
formálhatóságát. Ma már a többségi iskolákban épp úgy találkozunk tanulási zavarral küzdő 
gyermekekkel, mint a gyógypedagógiai intézményekben, ezért rendkívül fontos a részképességek, 
képességek fejlesztése, a tanulási zavarok megelőzése, korrekciója. Nagy hangsúlyt fektetek arra, 
hogy a bemutatott feladatok, feladattípusok elsősorban mely képességek erősítését szolgálják, s így 
mindenképpen hasznosak már az írás-olvasás tanulását megelőzően is. Meggyőződésem, hogy az 
óvodáskorban éppúgy sikerrel használható a program, mint az első osztály első hónapjaiban. A 
feladatokat az alapján csoportosítom, hogy a gyermekek tudnak-e már írni, olvasni. A bemutatni 
kívánt programot nagy sikerrel alkalmazom, s mondhatom, hogy a gyerekek teljesítményének 
javulása mellett önbizalmuk, együttműködő képességük, problémamegoldó gondolkodásuk is sokat 
fejlődött. A program egyszerűsége miatt nyugodt szívvel ajánlom gyógypedagógiai iskolákba is, 
ahol nemcsak rehabilitációs órákon lehet alkalmazni, hanem több tantárgy keretében is, mint 
például: anyanyelv, ének-zene, technika, erkölcstan, matematika, informatika. Az előadásom során 
főként gyakorlati példákat mutatok be, kidolgozott feladatokkal, képekkel illusztrálva. Néhány 
példa: 

I. Ismerkedés a programmal – az írás-olvasás tanulását megelőzően 

1. Villantás 
A háttérképeket felvillantom, „fényképezd le a szemeddel, jegyezz meg minél több részletet”!  
Válaszolj a kérdésekre! 

2. Aki bújt, aki nem, megyek! 
3. Na, de ki vagyok én? (frontális – egyénre szabott) 

- körülírás 
- hátra ujjírás 

4. Hangfelvétel készítése. 
5. Szóbeli szövegalkotás. 

II. Írni és olvasni tudó gyermekek esetében 

1. „Én vagyok a szemem, te leszel a kezem.” 
2. Illusztrációk készítése. 
3. Bábkészítés – dramatizálás 
4. Hangfelvétel készítése. 
5. Szövegfeldolgozás. 
6. Szövegértés. 
7. Szövegalkotás. 

Valószínűleg nem csak én találkozom egyre gyakrabban olyan kisgyermekkel, aki sorokat, oldalakat 
hagy ki a füzetében, illetve hasonló betűket (b-d), vagy számokat (6-9) összetéveszt. Ennek oka 
lehet: a térben való tájékozódás nehézsége, a síkban való téri tájékozódás fejletlensége. Többek 
között ennek javítását célzó feladatokat is mutatok. Több feladat segít megelőzni azt a gyakori 
problémát is, amikor a gyermek az adott betűt nem ismeri fel, ha az más színű, méretű és helyzetű. 
A program lehetőséget ad arra, hogy hangfelvételt készítsünk csoportosan, vagy akár egyénileg. Ez 
nagyon izgalmas és szórakoztató a gyerekek számára. 
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A REJTETT MINTAADÁS ÉS A TUDATOS NEVELÉS DISZHARMÓNIÁJA 
KISGYERMEKKORBAN 

Informatikai eszközök a kisgyermekkori élettérben 
Villányi Györgyné 

A "Kisgyermek" szakmai folyóirat felelős szerkesztője 

Kulcsszavak: kisgyermekkori nevelés, rejtett mintaadás, IKT. 

Mit tartunk fontosnak az információs társadalomban a kisgyermekkori nevelés folyamatában?  

• Ha szemléletünkben és módszereinkben meg tudunk újulni, és a szakmai fejlesztés az 
iskoláskor előtti nevelést folytatók körében kiemelt szerepet kap, 

• ha egyet értenek és megegyeznek a kisgyermekek körül élő felnőttek, hogy mire 
van szüksége a gyermeknek az informatikai eszközök világában (milyen játékra, 
milyen környezetre, milyen élményekre stb.) ahhoz, hogy jól felkészülhessen életének 
következő szakaszára, és egyben élvezze is az adott kort, amelyben napjai telnek,  

• ha nem erőltetés, nem porosnak tekinthető módszerekhez való ragaszkodás dominál, 
hanem lépést tartva a változásokkal, valamint alaposan megismerve a szükségleteket, 
igényeket, céltudatosan tudjuk összehangolni az új informatikai eszközöket és  ötvözhetjük 
a fejlesztő módszerek kelléktáraival,  

• ha az új IKT - eszközök (mobil vagy helyhez kötött) és módszerek alapján folyó nevelési 
eredményeket elemezzük, közzé tesszük, tanulunk egymástól és 
továbbfejlesztjük a tapasztalatok alapján,  

• ha a körülöttünk éppen jól működő fejlesztési folyamatokat megismerjük, 
hozzáértéssel adaptáljuk a jó gyakorlatot, és nem fogadjuk el kritika nélkül a piac 
által kínált informatikai eszközöket, ajánlásokat,  

• ha megteremtjük a viták, érvelések ütköztetésének bázisait a kisgyermekkori nevelésben, 
és az elemzések, értékelések kapcsán előbbre tudunk lépni.  

Mindezekkel megteremtődhet a „rejtett mintaadás” pozitív visszhangja a kisgyermekkori 
nevelési folyamatban. Sajnos a „rejtett mintaadás” jelentőségét nem vesszük igazán figyelembe, 
amikor az iskoláskor előtti élethelyzetekben a nevelés akaratlan mellékhatása hat 
eredményesen, és mélyebb, sokszor feldolgozatlan nyomot hagy a kisgyermekben, mint a tudatos 
nevelési tevékenységek. Az erre való odafigyelés is szemléletváltást igényel.  

A kisgyermekekkel foglalkozó IKT eszközök használatára felkészült nevelők, pedagógusok 
segítséget tudnak nyújtani jövő nemzedékének egészséges fejlődése-fejlesztése érdekében. 
Mindezek eredményeként a gyermekek jövőbeli életútjuk alakítását, módosítását, valamint 
sikereiket és kudarcaikat is tudják majd kezelni, saját sikerélményüket élvezve tudnak majd élni a 
lehetőségekkel – egy olyan társadalomban, ahol a digitális írástudás elsajátítása és használata 
nélkülözhetetlen. 
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BARANGOLÁS A HANGOK FÖLDJÉN 

Csányi Judit 

Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Orosháza 
IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: projektmunka, ClassDojo, IKT-eszközök, alsó tagozat. 

Előadásomban egy 2. osztályos magyar nyelvtan tantárgyhoz készített projektet mutatok be. 
Választásom azért esett erre a tananyagra, mert ez igen nehéz a gyerekeknek. 

A ma iskolapadjaiban ülő tanulók esetében nem tudjuk még milyen foglalkozásokra is kell őket 
felkészíteni. Így tehát nem az átadott tudástartalom a meghatározó, hanem a tudás megszerzésében 
kell őket támogatnunk. Ezért összefoglalóan a 21. századi képességek elsajátíttatása a célom már az 
iskola első napjától kezdődően. Legyenek jó alapjaik: tudjanak jól olvasni, írni, számolni, 
választékosan kommunikáljanak, használják az infokommunikációs eszközöket, tudjanak 
együttműködni, csoportban dolgozni, legyenek motiváltak, kreatívak, tervezzék meg a feladatok 
megoldását (önszabályozás), fejlett legyen az érzelmi intelligenciájuk.  

Általános iskola 2. osztályában belépő tantárgy a magyar nyelvtan tanítása. Igen nagy kihívás évről 
évre, hogy a gyerekek megtanulják a helyesírás alapjait, írásban és szóban is helyesen fejezzék ki 
magukat, legyen jó szövegértésük, tudjanak és szeressenek tanulni. Ezeknek a feladatoknak a 
megoldására gyakorlatban jó módszernek bizonyult már számomra több alkalommal a 
projektmódszer. A bemutatott projekthez felhasznált írásos anyag: Balázs Ágnes: Hetedhét háború 
a Hangok földjén című foglalkoztató könyve, Móra Könyvkiadó. Ez a munkáltató mesekönyv a 
gyerekeket egy kerettörténeten - mesén-keresztül tanítja meg a magánhangzókhoz tartozó 
nyelvtani szabályokra, a betűk/hangok csoportosítására, az ábécére. Nyelvtani ismereteik mellett 
fejlődik a hangos olvasásuk és szövegértési, szövegalkotási feladatok megoldására is lehetőséget 
teremt. Érzelmi kapcsolatot alakítunk ki a szereplőkkel - a betűkkel- így a gyerekek a szeretett 
lényeket még inkább magukénak érzik. A hagyományos eszközök, eljárások, módszerek mellett 
éppen az teszi a projektünket, tudásszerzésüket varázslatossá, élményszerűvé, hogy használjuk az 
interaktív tábla, internet, tablet lehetőségeit is. Így észrevétlenül tanulják meg a nyelvtan mellett a 
tanulás módszertani fogásokat is. 

Projektünk során - figyelve az életkori sajátosságaikra - születnek majd újabb mesék. Ezekhez 
rajzokat készítenek, a mesét elmesélik, kapcsolok hozzá feladatokat, és így születik meg közös 
alkotásunk: a 2. c osztály digitális mesefala. 

Értékelés: Tanév elején diagnosztikus méréssel felmérjük a meglévő tudásszintet az évfolyamon 
mind a három különböző képességű osztályunkban. Formatív értékelésre a ClassDojo alkalmazást 
használom. E mellett a tanév során egyforma felméréseket íratunk minden 2. osztályunkban az 
anyanyelv témaköreiből. Sajátos nevelési igényű és tehetséges gyermekeim egyaránt találnak a 
projektben megfelelő nehézségű feladatot, mivel az egyéni tanulási utakat is támogatja a mobil 
alkalmazások használata. Kíváncsian várom magam is, hogy tapasztalok-e majd javulást a gyerekek 
teljesítményében az alkalmazott új módszereknek köszönhetően. 
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IKT ESZKÖZÖKKEL TÁMOGATOTT NYELVTANULÁS 12-13 ÉVES TANULÓK 
KÖRÉBEN 

Barnucz Nóra 

Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola, Nyíradony 

Kulcsszavak: IKT, nyelvtanulás, empirikus kutatás. 

Nemzetközi kutatások (Drent & Meelissen, 2008; Condie & Munro, 2007) az oktatási reformok 
megvalósításának egyik legfőbb eszközeként tekintenek az IKT eszközök tanulásba-tanításba való 
bevonására. Számítógéppel segített nyelvtanulásról (CALL) az 1960-as évek óta beszélhetünk. 
Ennek elterjedésének szakaszai párhuzamba állíthatók a nyelvtanítás módszertanában megjelenő 
trendekkel. Az eszközök motiváló hatásának vizsgálatai eltérő adatokról számolnak be (Colomar & 
Guzmán, 2009; Kétyi & Kárpáti, 2011). Ettől függetlenül az „internet-pedagógus” célja a minőségi 
változás elérése a tanítási-tanulási folyamatban (Fehér, 1997). 

Az előadásban egy tudásszintmérő vizsgálat eredményeit mutatjuk be. Kétyi és Kárpáti (2011) 
hallgatók körében vizsgálta az IKT eszközöknek a hallgatók teljesítményére, motivációjára kifejtett 
hatását. A vizsgálatot 6-7. évfolyamra járó tanulók körében végeztük. Azt feltételezzük, hogy a 
tanulói motiváció terén szignifikáns eltérés mutatható ki a vizsgálati és a kontrollcsoportok között. 
Másik feltételezésünk az, hogy az utómérés során az egyes nyelvi képességterületek képességpontjai 
fejlődést mutatnak, azonban az elő- és az utómérés eredményei között képességterületenként nincs 
szignifikáns eltérés. 

A kutatásban hat tanulócsoport (N=65), három vizsgálati- (n=28) és három kontroll csoport 
(n=37), valamint három angol nyelvszakos pedagógus vett részt három iskolában. A vizsgálat 2016. 
március 1-től 2016. május 31-ig tartott. A kutatás elején és végén a vizsgálatban résztvevő csoportok 
egy A1/A2 szintű szintfelmérőt írtak. A vizsgálat végén a tanulók egy általunk összeállított kérdőívet 
töltöttek ki, melynek dimenziói a következők: társadalmi háttérváltozók, internetezési szokások, az 
IKT eszközök hasznossága az angol órán. Az elemzések során variancia-, faktoranalízist és 
kétmintás T-próbát alkalmaztunk. 

Az eredmények szerint a tanulók 3-4 éve tanulják az angol nyelvet. Főleg otthon használják az 
internetet, és naponta akár 4 órán keresztül is végzik ezt a tevékenységet. Az IKT-val támogatott 
csoportok tanulói a tanórán interaktív táblát, asztali számítógépet, laptopot használtak videó-, és 
hanglejátszásra, interneten elérhető tesztek megoldására. Az első hipotézisünk beigazolódott, mert 
a tanulók többsége nagyon izgalmasnak tartotta az IKT eszközökkel támogatott angol órákat 
(n=21). A második hipotézisünk is megerősíthető, hiszen a mért tudásszint nem mutatott 
szignifikáns különbséget az egyes készségek/képességek mentén (F=2,306; P>0,05). 
Faktoranalízissel két faktort hoztunk létre a tanórai tevékenységekből: az egyik a „Hagyományos 
tanulás” míg a másik a „Digitális tanulás” elnevezést kapta.  

Eredményeink szerint az IKT-val támogatott tanórák motiválják a tanulókat az aktív tanórai 
részvételben, azonban ahhoz, hogy a tanulók eredményességében is pozitív változás legyen, 
valószínűleg egy hosszabb időtartamot átfogó mérésre lenne szükség. 
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JUTTASSUK NYELVI SIKERÉLMÉNYHEZ TANULÓINKAT „KÜTYÜKKEL”: 
MIÉRT ÉS HOGYAN ÉRDEMES BEVONNI AZ ANGOL NYELVOKTATÁSBA AZ 

ONLINE JÁTÉKOKAT/MOBILESZKÖZÖKET? 

Fűrész-Mayernik Melinda 

Radnóti Miklós Általános Iskola, Mór 

Kulcsszavak: IKT, nyelvtanulás, kisgyermekkor, angol nyelvoktatás. 

A mai digitális világban elkerülhetetlen, hogy online játékokkal, okostelefonokkal, tabletekkel 
találkozzunk, hiszen a mindennapi életünk részei ezek a kütyük. A mobil eszközöket kreatív módon 
a tanítás-tanulás szolgálatába is állíthatjuk, így tanulóink sikerélményekhez juthatnak, ami növeli a 
további nyelvtanulási motivációjukat.  

A tanulók motiválásának egyik hatékony módja – amelyet én is előnyben részesítek – ha online 
játékokat is használunk a nyelvoktatásban. Ezeknek a használatával elérhetjük, hogy a tanulóink 
szívesen jöjjenek nyelvórára, otthon is élvezettel gyakoroljanak. 

Az előadásomban szeretném megmutatni, hogy miért érdemes használni a mobil eszközöket a 
nyelvoktatásban, illetve felvonultatni azokat az online játékokat, alkalmazásokat, amiket a saját 
tanítványaimmal sikerrel használok az angol nyelvi fejlesztés különböző területein, például 
szókincsbővítésre, nyelvtani szerkezetek gyakorlására. 

Miért jók a mobil IKT eszközök? Milyen előnyei vannak a használatuknak?  

• egyénre szabott gyakorlást biztosítanak: mivel nem egyforma gyorsasággal sajátítják el az 
adott lecke kifejezéseit, nyelvtani fordulatait ezért a tanulók fejlődésének ütemében segíti 
aktivizálni a passzív szókincset 

• pozitív attitűd alakul ki a nyelvvel, szórakoztató módon tanulhatunk 
• nyelvhasználatra ösztönöz, aktivizálja a szókincset 
• jelentéssel bíró nyelvi környezetet teremt, ami nélkülözhetetlen a nyelv elsajátításához 

Az előadásom további részében az online nyelvoktató játékokkal és alkalmazásokkal kapcsolatos 
gyakorlati tapasztalataimat szeretném megosztani. 

Online nyelvoktató játékok 

Oldalak kisebbeknek 

Haladó nyelvtanulóknak 

Oldalak minden nyelvi szinten levő tanulóknak, képességfejlesztési terület szerint:  

Nyelvtan, szókincs 

Olvasásfejlesztéshez használható játékok 

Beszédkészség és hallás utáni szövegértés 

Szórakoztató játékok 

Nyelvoktató programok, alkalmazások: 

Duolingo; Memrise; Babbel; Xeropan 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az online nyelvoktató játékoknak, programoknak helyük van a 
nyelvoktatásban, hiszen a legfőbb előnyük, hogy motiválja a tanulókat a nyelvtanulásra, mivel 
szórakoztató módon, azonnali visszacsatolással kap sikerélményt. 

A hangsúly itt is – mint általában minden téren – a mértékletességen van: megfelelő játékokat, 
megfelelő életkorban, megfelelő mennyiségben használjunk! 
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UNSER DIGITALES KLASSENZIMMER – DIGITÁLIS TANTERMÜNK 

Novák Károly 

Ceglédberceli ÁMK Eötvös József Általános Iskolája és AMI, Ceglédbercel 

Kulcsszavak: általános iskola, felső tagozat, német nyelv, BYOD, IKT. 

Tanórai munkánk során mobil eszközökként tanulói laptopokat és saját eszközeinket használjuk. A 
saját eszközhasználat lehetőségének kialakítására két körülmény miatt volt szükség: egyrészt az 
iskolai eszközpark elöregedése miatt, másrészt azért, mert a tanulók gyakran szívesebben 
használják a saját eszközeiket. Megfigyeléseim alapján a saját eszközhasználat elősegíti azt is, hogy 
a diákok otthon is többet foglalkozzanak az online tananyagokkal. A BYOD alapú eszközhasználat 
elősegítésére külön a tanteremhez tartozik egy router, amin keresztül a diákok a saját eszközeikkel 
kapcsolódhatnak az internetre. A jelenlegi hatodik osztály már a második generáció, akikkel az IKT 
eszközökkel támogatott nyelvoktatást folytatjuk. Az előző osztállyal fokozatosan vezettem be a 
tanulói laptopok használatát, és sok mindennel csak a kipróbálás fázisáig jutottunk el. Lassabb és 
kevésbé tudatos volt a szokáskialakítás. Akkor még úgy éreztem, hogy szükség van felügyeleti 
szoftverre, amit azóta már teljesen elhagytunk, köszönhetően a szisztematikus és előre 
megtervezett szokáskialakításnak is. Az előadás bemutatja a tanórai használat eddigi gyakorlati 
tapasztalatait, különös tekintettel kitérve az alábbi szolgáltatások, alkalmazások előnyeire, illetve 
esetleges nehézségeire is: Outlook, LearningApps, Redmenta, Symbaloo, Etherpad, Office 365, ezen 
belül részletesebben a Sway által kínált lehetőségek. Virtuális osztályteremként a Microsoft 
ingyenes szolgáltatását vesszük igénybe, mivel mindeddig nem volt lehetőség arra, hogy mindenki 
használja otthon is a közoktatásban ingyenes Office 365-öt. Minden diák számára létrehoztunk év 
elején egy "keresztnev.vezeteknev.cbisk@hotmail.com" sémájú e-mail címet, így rögtön mindenki 
tudta a másik címét. A tanulók e-mailben, többnyire linklistaként, vagy megosztott 
dokumentumként kapták meg az órán vagy otthon feldolgozandó anyagot. A Word Online 
alkalmazás segítségével többször végeztünk kollaboratív dokumentumszerkesztést is. Formatív és 
szummatív értékeléshez a LearningApps és a Redmenta szolgáltatásait vettük igénybe. Ezek tanári 
munkát segítő funkcióit is szeretném bemutatni. Egyszerű, mégis látványos online 
prezentációkészítő alkalmazásként a Swayt használtuk, mind tanulói, mind tanári oldalon elég 
gyakran. A diákok különféle témák feldolgozásához használták ezt a prezentációs eszközt, 
tanárként pedig jó lehetőséget nyújtott például nyelvtani jelenségek feldolgozásához, mivel a 
tanulók így bármikor és bárhol hozzáfértek az adott tananyag tudnivalóihoz. A gyakorlati 
tapasztalatok leírása mellett kitérek a diákok eszközhasználati szokásairól szerzett tapasztalataimra 
is.  

A digitális tantermünkről készült angol nyelvű bemutató megtekinthető az alábbi linken: 
https://doc.co/3efqEn 
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ALKALMAZKODÁS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁHOZ 

Domonkos Katalin 

Klebelsberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium, Budapest 
ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest 

Kulcsszavak: IKT, technostressz, empirikus kutatás, pedagógusok. 

Jelen előadás középpontjában az infokommunikációs technológia sajátosságaihoz való 
alkalmazkodás áll, melyhez a technostressz kutatásokat tekintettem kiindulópontnak, távolságot 
tartva a kezdeti kifejezéstől és a hozzátapadt minősítéstől. A gyors technológiai változások, és az 
ahhoz való nem megfelelő alkalmazkodás vagy annak képtelensége negatív hatással lehet a 
hatékony IKT használatra, az egyénre és ezen keresztül a szervezetre egyaránt (Shu − Tu, 2011). „A 
nem megfelelő alkalmazkodást az okozza, hogy az egyén „képtelen egészséges módon megküzdeni a 
számítógépes technológiákkal” (Brod, 1984, 16. o.). Többek között ide tartozhat a technológiai 
korszerűsítések hatása: a technológiai összeomlások, zavarok; az ezek megoldására megfelelően 
felkészült személyzeti háttér hiánya; az elégtelen betanítási gyakorlat (Al-Qallaf, 2006), a fokozott 
munkaterhelés, a technológia használathoz szükséges kompetenciák összetettsége és folyamatos 
változása is (Arnezt, 1997; Tu et al., 2008).  

A pedagógusok részére továbbított, részben saját készítésű, önjellemző, zárt kérdéseket tartalmazó 
kérdőív 2015. január 3-tól 2015. március 10-ig voltak online elérhető. A kérdőív lezárása után 185 
értékelhető pedagógus kérdőívet kaptam. A kérdőívet kitöltő pedagógusok 91,4%-a nő, és 8,6%-a 
férfi; 41,1%-uk főiskolát (alapképzés/BA), 55,7%-uk egyetemet (mesterképzés/MA) végzett, 1,6%-
uk középiskolai végzettséggel rendelkezik. A válaszadók átlagéletkora: 45,99 év. 

Kutatásom alapjának Tarafdar és munkatársai (2007), valamint Tu és munkatársai (2008) 
kutatásainak vizsgálatát, továbbá a benne szereplő területek leírását tekintettem, kiegészítve saját 
területekkel, melyek a következők: a technológiai dependencia, a technológiai énhatékonyság, 
technológiához való hozzállás; technológiai hatékonyság és a techno-stressz négy komponense, úgy 
mint (1) a technológiai túlsúly (techno-invasion); (2) a technológiai komplexitás (techno-
complexity); (3) technológiai bizonytalanság (techno-insecurity); (4) technológiai 
kiszámíthatatlanság (techno-uncertainty). Kivételt képez ez alól a technológiai biztonság, mely 
megtalálható a fent említett kutatók tanulmányaiban (3), az én fókuszom azonban nem a munka 
bizonytalanságára, hanem az internetbiztonságra irányul. 

Az eredményekből kiderül, hogy a kérdőívet kitöltő pedagógusok döntő többsége úgy véli, az IKT 
eszközök miatt gyorsabban és több feladatot tudnak elvégezni, és romlana a munkájuk 
hatékonysága, ha nem használnának IKT eszközöket. Az IKT eszközök túlsúlyát vizsgálva kitűnik, 
hogy az internet rugalmas munkavégzést tesz lehetővé, ennek ellenére a válaszadók többségének 
véleménye alapján nem szorítja háttérbe a munka a családi életüket, a családjukkal eltöltött időt. 
Ezzel szemben kiegyensúlyozottan megoszló vélemény figyelhető meg a szabadidős tevékenységek 
és az otthoni feladatokra való időráfordítás tekintetében. A technológia összetettségének hatását 
vizsgálva látható, hogy a pedagógusok többségének nem okoz különösebb problémát az IKT 
eszközök használata, annak elsajátítása. Kiegyensúlyozott megoszló vélemény a technológia gyors 
ütemű változásával és azzal kapcsolatban figyelhető meg, hogy az eszközök használata együtt jár a 
tanulással töltött idő növekedésével. A változók közötti kapcsolat szorosságának mérésére 
Spearman-féle korrelációt alkalmaztam, mely alapján megállapítható, hogy szignifikáns gyenge 
összefüggés mutatható ki a következők között: biztonság és technológiai hatékonyság (r=.276, 
n=185, p=.000); technológiai énhatékonyság és technológia iránti attitűd (r=.278, n=185, p=.000); 
technológiai énhatékonyság és biztonság (r=.321, n=185, p=.000); technológia iránti attitűd és 
biztonság (r=.331, n=185, p=.000); technológia iránti attitűd és technológiai hatékonyság (r=.359, 
n=185, p=.000) között. Szignifikáns közepes összefüggés mutatkozik a technológiai énhatékonyság 
és a technológiai hatékonyság (r=.495, n=185, p=.000) között, valamint a technológiai 
dependencia és technológiai hatékonyság szignifikáns szoros összefüggést mutat (r=.658, n=185, 
p=.000). 
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A TANULÓI ÉS SZÜLŐI ATTITŰD A MOBILESZKÖZÖKKEL TÁMOGATOTT 
OKTATÁSSAL KAPCSOLATOSAN 

Antaliné Miss Lilla 

Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola, Dunaújváros 

Kulcsszavak: mobiloktatás, attitűdök, szülők, diákok, empirikus mérés. 

A 2015/16-os tanévben a dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola magyar nyelv és irodalom 
tanáraként 5-7. évfolyamon, 112 tanulóval dolgozhattam együtt. A 10-14 éves korosztály, a Z 
generáció tagjaként nehezen vált meg maguknál hordott mobil eszközöktől a tanórák alatt is. Így az 
oktatási trendekhez alkalmazkodva, a BYOD-modellt alapul véve, rendszeresen használtuk a diákok 
saját tulajdonú eszközeit — telefonokat, táblagépeket — különböző feladatokhoz, az 
információkereséstől a tantárgyi kvízeken keresztül a tartalomszerkesztésig, a tanév óráinak több 
mint 90%-ában, tehát az eszközök gyakorlatilag minden órán előkerültek.  

Ehhez kapcsolódóan készítettem el — 2016. július 25. és augusztus 5. — között a kérdőíves 
felmérésemet arról, hogy a tanítványaim és a szüleik hogyan viszonyulnak a digitális eszközökkel 
támogatott oktatáshoz, illetve mennyiben tartják eredményesnek az általam használt módszer. 

A vizsgálatban a résztvevők önkéntesen működtek közre, Facebook-os zárt csoportban, üzenetben, 
illetve csoportos e-mailben történt a megkeresés. 

A vizsgálatban való részvétel a diákok részéről 60%-ot meghaladó (N=69), míg a szülők részéről 
50% százalék feletti (N=58) - a vakáció és az edzőtáborok ellenére.  

A vizsgálat során felmértem az eszközellátottságot, a hozzáférés lehetőségeit és időbeli korlátait, az 
internet-elérhetőséget illetve a tanulási felhasználáshoz való viszonyt szülői részről - különböző 
alkalmazási területekre vonatkoztatva. Ezek mellett kíváncsi voltam, hogy mennyire érzik 
eredményesnek az általam alkalmazott eszközökkel támogatott tanulási folyamatot. Ennek 
eredményeit kívánom részletesen ismertetni az előadás során. 

Az eredményeket értékelve elmondható, hogy mind a diákok, mind a szülők mintegy 90%-a 
támogatja a mobil eszközökkel segített tanulást, de a nem ellenőrzött tartalmakkal, „zárt 
rendszerben” végzett munkákkal, és bizonyos feladatokkal kapcsolatosan fenntartásokkal 
viseltetnek.  

A tanulók eredményességének tekintetében a szülők és tanulók 65 %-ának véleménye szerint 
pozitívan hat az eszközhasználat, mintegy a 30 %-uk nem tud véleményt alkotni a kérdésről, és 
csupán 5-8%-uk gondolja azt, hogy nincs, vagy nem pozitív a hatása az okostelefonok, illetve a 
táblagépek használatának a tanulók tanulmányi eredményére. 

Összegezvén tehát a felmérésben részvevő tanulók és szüleik pozitív hozzáállást tanúsítanak a 
mobil eszközökkel támogatott oktatás iránt, de bizonyos fejlesztéseket pozitívan értékelnének, 
többek között infrastrukturális téren. 
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ZSUGORODÓ TANESZKÖZ, TÁGULÓ VILÁG? A MOBILTANULÁS MINT A 
DIGITÁLISKULTÚRA-AZONOS PEDAGÓGIA INTEGRATÍV ÉS KOMPLEX 

FORMÁJA 

Az elmélettől a gyakorlatig 

Fegyverneki Gergő 

Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen 

IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: digitáliskultúra azonos pedagógia, IKT, mobil tanulás. 

Míg a történelem hajnalán a kőbalta volt a túlélés eszköze, addig az információs társadalomban a 
mobilok lettek az egyéni és társas boldogulásunk egyik meghatározó feltételei. A digitális generáció 
jövője szempontjából lényeges tényező, hogy megfelelően használjuk ki a mobileszközökben rejlő 
motivációs és innovatív módszertani lehetőségeket, hiszen az iskolának valóban az életre kell 
felkészíteni, vagyis a tanulóknak ténylegesen használható tudásra, többfunkciós és transzferábilis 
kulcskompetenciákra van szükségük.  

A motiváció és a képességfejlesztés szempontjából is nézve egy ilyen pedagógiai koncepcióban 
nélkülözhetetlen az IKT használata mind a tanárok, mind a tanulók részéről. Ezzel kapcsolatban 
korábban megpróbáltuk körvonalazni a digitáliskultúra-azonos pedagógiát fogalmi és gyakorlati 
síkon (Fegyverneki 2014, 2015). Ugyanakkor az I. Mobilok az oktatásban konferencia arra 
késztetett minket, hogy újraértelmezzük a digitáliskultúra-azonos pedagógiát a mobil tanulási 
környezetben. 

A mobiltanulással kapcsolatban már magyar nyelven is elérhetőek azok a szakirodalmak és jó 
gyakorlatok, amelyek a pedagógusok segítségére lehetnek (Benedek 2007, Kőrösné 2007, Nyíri 
2007, Kis 2012, Laczkó 2013, Ollé – Papp-Danka – Lévai Tóth-Mózer– Virányi 2013, Kis-Tóth – 
Borbás – Kárpáti 2014, Fegyverneki 2015b, Tóth-Mózer – Főző 2015, Aknai – Czékmán – Fehér 
2016), ugyanakkor illeszkedve a konferencia profiljához szeretnénk ezt a képet tovább árnyalni. 

Előadásunkban a mobiltanulás paradigmáit kívánjuk átfordítani a tanítás és tanulás gyakorlatára. 
Ezért felvázoljuk, hogy a Schramm (1962) és Szűcs (1968) által bemutatott taneszközök úgy, mint a 
makettek, könyvek, feladatlapok, multimédia, interaktív feladatok, valamint a taneszközként 
értelmezendő IKT-alkalmazások hogyan válhatnak könnyen hordozhatóvá, bármikor elérhetővé és 
bárhol használhatóvá a tanulásban. Azaz arra keressük a választ, hogy a különféle helyeken lévő 
taneszközök hogyan integrálódnak egyetlen olyan könnyű és kis helyen elférő eszközre, mint a 
tanulók által preferált mobileszközök (okostelefon, tablet), ezeknek milyen előnyei és esetleg 
hátrányai lehetnek. Olvasatunkban a mobileszközökkel megvalósított tanulás és tanítás a 
digitáliskultúra-azonos pedagógia integratív és komplex formájaként értelmeződik, ahol a 
mobileszközökre „zsugorított” taneszközök sokasága utat nyit az iskola falain kívüli tanulásra és 
világ megismerésére. Ennek szemléltetésére bemutatjuk saját „jó gyakorlatainkat” magyar és 
médiaismeret órákról szem előtt tartva, hogy ezek könnyen adaptálhatóak legyenek más tanórákra 
is. Szó lesz a kaméleonpedagógiáról, azaz hogy a pedagógus hogyan tud alkalmazkodni a 
netgenerációhoz, hogyan használhatóak az oktatásban a mobileszközök jegyzetelésre, szavazásra, 
digitális történetmesélésre, QR-kódokból készült dobókockás felelésre, szófelhő-készítésre úgy, 
hogy a tanulók ne csak tartalomfogyasztók, hanem tartalom előállítók is legyenek, valamint 
bemutatjuk az „Okostelefonnal keresd a verset!” című költészetnapi rendezvényünket is. 
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A MINŐSÍTÉSI RENDSZER POTENCIÁLIS REFORMHATÁSAI A 
HANGSZERES ZENEOKTATÁSRA ÉS TANÁRKÉPZÉSRE A DIGITÁLIS 

KOMPETENCIA TÜKRÉBEN 

Szabó Norbert 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium, Szeged 

Kulcsszavak: zeneoktatás, IKT, tanárképzés. 

A közmondás szerint a jó pap holtig tanul. Bővebben, a XXI. század nyelvezetére fordítva: a pap 
rendelkezik azzal az attitűddel, amely képessé teszi őt arra (vagy elvárják tőle azt), hogy 
kompetenciáit egy egész életen át tartó tanulási folyamat során fejlessze. A közmondás 
konvertálhatósága egyrészt azt mutatja, hogy a cél=fejlődés mint attribútum és az ezt segítő belső 
hajtóerő állandónak tekinthető, másrészről viszont külső motivátorként megjelenik az aktuális 
hazai- és nemzetközi politika, a szakpolitika és a társadalom hármasának motívumrendszere 
(mindhárom elvárja az egyén fejlődését) és módszertana (elsősorban az oktatási rendszer 
eszközeivel segíti az egyént a megfelelő attitűd kialakításában, valamint támogatja az egész életen 
át tartó tanulás megvalósulását, fenntarthatóságát).  

A pedagógusok belső motivációs igényéből fakadó fejlődési ívét az utóbbi 5-10 évben két jelentős 
külső tényező egyre növekvő mértékben befolyásolta. Az egyik tényező a digitális technológia olyan 
mértékű térnyerése, aminek hatásaira a pedagógusok nem voltak felkészülve és a neveléstudomány 
és tanárképzés számára is hatalmas kihívást jelentenek. A másik tényező a pedagógus 
életpályamodell bevezetése, melynek „központi eleme a minősítési rendszer…” és az a deklarált 
szándék, hogy az „előmeneteli rendszer a hangsúlyt a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére 
helyezi…”2. Ezen a fejlődési pályán a digitális írástudás, az IKT eszközök magabiztos kezelésének 
képessége felértékelődik, hiszen ennek alkalmazása szinte minden egyéb kompetenciában 
megjelenik.  

Nincs ez másként a hangszeres zenetanárok esetében sem. Áttekintve a 8 kompetenciához 
kapcsolódó 77 indikátort, láthatjuk, hogy hogyan szövi át a tanári munka minden spektrumát a 
digitális kompetencia, az osztálytermi munkától az általános zenei nevelésig.  

Az elvárások teljesítéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek azonban ma még nem adottak.  

• A zeneoktatási intézmények digitális eszközökkel való felszereltsége, internetelérése 
alacsony.  

• A pályán lévő zenetanárok digitális kompetenciája átlagban alacsony vagy nincs.  
• A tanárképzésben részt vevő oktatói gárda nem felkészített. 
• Nem készültek még a témában módszertani tankönyvek. 
• Nincs szakirányú továbbképzés vagy posztgraduális képzés ebben a témakörben. 
• Nincs központi digitális tananyag. 
• Nagyon kevés a magyar nyelven elérhető zeneoktató vagy zeneoktatást segítő szoftver, 

applikáció. 

Mivel a felsorolásban szereplő területek szoros összefüggésben vannak egymással, eredményes és 
széleskörű fejlődést csak úgy lehet elérni, ha minden területen egyszerre tudunk előrelépést elérni. 

Előadásomban a elvárásainak mentén bemutatom azokat a lehetőségeket, eszközöket, technikai 
megoldásokat, amelyeket a mindennapos hangszeres zeneoktatásban használok, és bár empirikus 
adatok még nem állnak rendelkezésre ezek hatékonyságáról, a gyakorlati tapasztalatok nagyon 
bíztatóak például a motiváció szempontjából.  

                                                        
2 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (Második, javított kiadás) 
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"HOZD A SAJÁT TELEFONOD" 

Medvegy János 

Németh László Gimnázium és Általános Iskola, Szeged 

Kulcsszavak: 

Az interaktív prezentáció során azt szeretném demonstrálni, hogyan lehet a diákok okostelefonjait 
nagyon gyors és hatékony visszacsatolásra használni. A mobileszközök előnye, hogy mindig kéznél 
vannak, a diákok készségszinten használják. Abban az esetben, ha még nem rendelkeznek saját 
készülékkel, akkor gyorsan elsajátítják a használatát. 

Az okok, amelyek miatt érdemes a mobiltelefonokra összpontosítani az oktatásban: 

A teljes világháló elérésére alkalmas egy internetböngésző segítségével és ingyenes applikációk 
ezrei kínálnak specifikus tartalmat és módszereket minden korú diák számára. 

Az okostelefonok segítségével pillanatok alatt csoportok és hálózatok szervezhetők az oktatásban 
résztvevő diákok és tanárok valamint a szülők részvételével. 

Az okostelefonok alkalmasabbak lehetnek a digitális oktatás elterjedésének támogatására, mint a 
tabletek és laptopok, mert állandóan kéznél vannak, a diákok számára az életük szerves részét 
képezi a készülék. 

A telefonok órai felhasználását az eddigi tapasztalatok alapján leginkább a kis sávszélességű és 
megbízhatatlan iskolai wifi hálózatok hátráltathatják. Emiatt is különösen fontos, hogy iskolámban, 
a Németh László Gimnázium, Általános Iskolában tavaly óta folyik a Telenor Hipersuli programja, 
amely tabletek és telefonok hatékony oktatási felhasználását tűzte ki célul. Jelenleg 42 tablet és 12 
mobil router segítségével folyik a munka 24 kolléga bevonásával. Az iskola 10 okostelefont is 
kapott, hogy azok a tanárok és diákok megismerkedhessenek a projekttel, akik nem rendelkeznek 
saját készülékkel. Mivel az okostelefonok esetében a mobilitás a készülék méretének rovására 
valósul meg, emiatt a telefonokat csak korlátozottan lehet oktatási tartalmak előállítására 
használni. Azonban tudásmérésre, interaktív tevékenységekre, információ-cserére és tanulói 
visszacsatolásra ideális eszköz. 

A bemutatón az ingyenes #spiral.ac ‘Quickfire’ applikációja segítségével, a résztvevők bevonásával 
szeretném megmutatni, hogy gyorsan és hatékonyan lehet megfelelő kérdések feltevésével 
feltérképezni számos területet. 

* mennyire értették meg és sajátították el a diákok az előző órai anyagot 

* új téma bevezetése előtt felmérni a diákok háttértudását 

* visszajelzést a tanóra eredményességéről a foglalkozás végén 

A bemutató során általános műveltség témakörben előre megfogalmazott kérdésekre kell 
válaszolnia a résztvevőknek. A tevékenység során a kollégák a kivetítőn követhetik nyomon a tanári 
készülék kijelzőjén zajló folyamatokat és kapnak részletes tájékoztatást és tippeket a módszer 
használatáról. 

Az applikáció használatáról készül képernyő video itt tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/watch?v=zzi2l9u9cRc 
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VR VIZUÁLIS KULTÚRA ÓRÁN 

Medve Katalin 

Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Törökbálint 

Kulcsszavak: 

A Telenor Hipersuli programjának jóvoltából lehetőségem nyílt tanítványaimmal kipróbálni, mire 
és hogyan használhatóak a VR sisakok az oktatásban. A Bálint Márton Általános Iskola és 
Középiskola átvezető tagozatos és középiskolás diákjai, kb. 300-an tesztelhették az eszközöket 
Törökbálinton. A kipróbálás után kérdőív kitöltésére kértem a gyerekeket, így pontos képet 
kaphattam attitűdjükről. Ennek eredményét a Telenor tette közzé hivatalos sajtóközleményében. A 
kérdőív számszerű adatairól, a kipróbálás első benyomásairól számos cikk számolt be online és 
print médiumokban. 

A virtuális valóság megismertetésében a fokozatosság elvét tartottam szem előtt, mivel 
tanítványaim közül alig néhányan próbálták ki korábban a GEAR VR-t. Először az új technológia és 
az eszközök működési elvét ismertettem meg diákjaimmal, majd közösen megfogalmaztuk a 
használat szabályait. Mivel az élmény teljesen újszerű volt, elsőként olyan animációt néztek meg a 
gyerekek, ahol rácsodálkozhattak arra, valójában mit is jelent a VR térélmény. Majd olyan területre 
invitáltam őket a sisak segítségével, ahova leggyakrabban nyári nyaralás közben kerülhetnek: víz 
alá merültünk, búvárként figyeltük meg a közeget, a közelgő állatok viselkedését. Mindezt 
csoportokban végezték a gyerekek, hisz így lehetett jól kihasználni az eszközöket, és így tudtak 
leginkább figyelni egymásra is. Bár az interneten fellelhető, oktatásban használható VR tartalmak 
száma még igen alacsony, így is találtam a művészettörténet tananyaghoz illeszkedőeket. Így 
például abban az osztályban, ahol épp az ókori Róma művészetével foglalkoztunk, olyan animációs 
anyagot elemeztünk, ami megmutatja, hogy a város egy adott helyszínén milyen volt az élet régen 
és most. Amelyik osztályban pedig a posztimpresszionizmus volt a téma, Vincent van Gogh 360 
fokos animációban életre keltett festményében sétálgattunk a szemüveg mozgásirányító 
gombjainak segítségével.  

A VR szemüvegek fogadtatása a várakozásoknak megfelelően óriási sikert aratott. A digitális űrlap 
kérdéseire adott válaszokból kiderült, hogy válaszadók több, mint 70 %-a az iskolában, vizuális 
kultúra órán próbálta ki először a sisakot. Közel fele annyira bele tudta élni magát a látványba, hogy 
szinte elvesztette a külvilággal a kapcsolatot. 61 % látja azt a lehetőséget az eszközben, hogy 
megismerjen olyan dolgokat, amire élőben még nem volt lehetősége. A válaszadó tanulók 97,5 %-a 
máskor, más tanórákon is szívesen kihasználná a VR adta lehetőségeket. Azonban elgondolkodtató, 
hogy arra a kérdésre, „Részt vennél a jövőben olyan oktatásban, amikor nem egy valós 
osztályteremben, hanem VR sisak használatával például otthonról dolgozhatnál az iskolai feladatok 
megoldásán?”, a válaszadó gyerekek 66 %-a válaszolt határozott igennel és csak 12,5 %-uk tartotta 
fontosabbnak a baráti közösséggel, osztálytársaival való személyes együttműködést. 

Mindenképpen megállapítható, hogy ez a technikai eszköz és az oktatáshoz fejlesztett/ fejlesztendő 
tartalmak kiváló megoldást nyújthatnak a tanórák színesítésére, az iskolai élmények gazdagítására. 
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MOBIL ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA A HIPERSULIBAN 

Tarczal-Márta Edit 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Szeged 

Kulcsszavak: 

Iskolánk a Szent Imre Katolikus Általános iskola Szeged vonzáskörzetében található, egyházi 
fenntartású intézmény. Fontosnak tartjuk, hogy optimális képzési környezetet biztosítsunk a 
különböző képességű tanulóknak, amit differenciálással, egyéni haladási ütem biztosításával érünk 
el. Tanulóink számára lehetőséget biztosítunk az egyéni tanulási útvonalak bejárására is. Tanítási 
óráinkon és azon túl is a hatékony, önálló tanulást tartjuk szem előtt, melyben a tanulóknak meg 
kell szervezni egyéni és csoportos kitartó tanulásukat, saját szükségleteik figyelembe vételével. A 
tanulók élettapasztalataiból indulunk ki, erre építjük fel tudásukat, melyet majd otthon, további 
tanulmányaikban és a később a munkában is felhasználhatnak majd. Ebben segít a Telenor 
Magyarország Zrt. Hipersuli Oktatási Programja, melynek célja, hogy a mobileszközök és a 
mobilinternet révén segítse a korszerű, digitális oktatás terjedését és az iskolánkban az integrált 
oktatás megvalósítását. 

Ahhoz, hogy a későbbi munkaadók elvárásainak megfeleljenek tanítványaik, el kell sajátítaniuk a 
következő 21. századi készségeket: 

• tudásépítés, IKT használat, önszabályozás, valódi problémák megoldása, 

kollaborációba, felépített kommunikáció  

Megváltozott tanulási környezetben kell a gyerekeknek dolgozniuk. Az osztálytermek falai 

kitágultak, sőt le is omlottak a fordított osztályteremmel. A Hipersuliban lehetőségünk van digitális 

állampolgárokat nevelni, akik digitális lábnyomaikat hátrahagyva hozzájárulnak a globális digitális 

kultúra növekedéséhez. Nézzünk a Hipersulis órákon általunk használt számos program és 

alkalmazás közül azokat, amelyek csak a tanár részéről igényelnek regisztrációt. 

TeamUp: Csoportalakításra használt program. A csoportokat a tanár által megadott 
tulajdonságok, kapcsolatok alapján állítja össze, és figyelembe veszi a gyerekek témaválasztását is.  

Padlet: Virtuális parafa tábla. Felhasználható: ötletroham, virtuális kerekasztal, csoportforgó, 
csoportosítás feladatokhoz, előzetes tudás felmérésére, illetve ismétlő, rendszerező órákon, új 
anyag feldolgozó órákon.  

OneDrive: a dokumentumok, jegyzete, fényképek, videók, fájlok tárolására alkalmas online 
tárhelyszolgáltatás. A közös munka megosztott link birtokában is lehetséges.  

Kahoot!: Online szavazó rendszer. Azonnali visszajelzést ad az elsajátított anyagról, gyakorlásra is 
alkalmas. 

Learningapps: egy webkettes alkalmazás, mely kis, interaktív építőkockák segítségével 
lehetőséget biztosít egyéni tanulási útvonalak létrehozására és bejárására. 

Symbaloo: Gyors feladat kiosztásra alkalmas program. Használható differenciálásra, egyéni 
tanulási útvonalak biztosítására, csoport- és egyéni munkára is. 

Answergarden: Szófelhőt készít a tanulók válaszaiból. Alkalmas ötletrohamra, a tanulók előzetes 
tudásának felmérésére, ismétlő, rendszerező órákon bevezetésre. 

Ebben a tanévben az Office 365 osztálytermi alkalmazását vezetjük be a Telenor Hipersulijában. 
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TABLETHASZNÁLAT MATEMATIKA ÓRÁN AZ ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN 

Süveges-Szabó Marianna Éva 

Áldás utcai Általános Iskola,  

Kulcsszavak: 

A 7.a osztályban 4. éve használunk tabletet az oktatásban. A gyerekek az eszközt saját használatra 
kapják az Áldás Alapítvány közreműködésével. Az osztály minden tanulója 4. osztály óta saját 
használatú tabletekkel rendelkezik. Az eszközök Androidos 10" tabletek. Mivel minden gyermek 
sajátjaként használja a tableteket, ez a rendszer alkalmassá teszi a táblagépek tanórai és az otthoni 
házi feladatok elkészítésébe való bevonását. 

A Telenor segítségével a tabletek mobilinternet hozzáféréssel is rendelkeznek, így nem okoz gondot 
sem otthon, sem pedig az iskolában az internet alapú feladatok alkalmazása. A diákok 4. osztályos 
korukban találkoztak először a táblagépekkel. Akkor még kicsit idegen és új eszköz mára az 
oktatásban mindennapinak számít. 

Matematika órán a Socrative és a GeoGebra alkalmazások segítségével oldunk meg feladatokat, így 
történik számonkérés, készülnek bemutatók. Előadásomban ezeknek az eszközöknek a használatát 
szeretném bemutatni. 

A Socrative a játékos számonkéréstől a komolyabb időzített feladatmegoldáson át a házifeladatok 
automatikus kiértékelésére is alkalmas lehet. 

A GeoGebrát valószínűleg nem kell bemutatni senkinek. Az alkalmazás a matematika tanárok 
"svájci bicskája”. Segítségével a matematika számos területét tudjuk vizualizálni, látványossá, ezzel 
könnyebben érthetővé tenni diákjaink számára. 
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OKOSTELEFONOKKAL A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN 

Csaláné Böngyik Edit 

Németh László Gimnázium és Általános Iskola, Hódmezővásárhely 

Kulcsszavak: 

Több kollegámmal együtt magam is aktívan részt veszek a Telenor Hipersuli programban, sokat 
használom a routereket és az okostelefonokat az óráimon. Eddigi tapasztalataimból, sikereimből és 
olykor nehézségeimből gyűjtöttem össze néhányat, amivel remélem meg tudom majd mutatni a 
mobiltelefonokban rejlő oktatási lehetőségeket.  

Az alábbi projekteket, módszereket használom aktívan: 

Geolokáció: Munzee kódokat telepítettem a Mártélyi holtágban, amihez készült egy "Beszélő 
turistakalauz" is. (Ez még egy, a régi iskolámban futó erdei iskolai program volt). Ez videolinkeket 
is tartalmazott qr kódban elrejtve, hozzá problémamegoldó feladatok is voltak csatolva. Ezek 
bármely iskolai környezetben, akár osztálykirándulások alkalmával is könnyen elvégezhetőek. 

Ugyancsak ezen az erdei iskolai programra készült egy Csillagvizsgáló feladatsor is, melynek 
megoldását Google Sky Map alkalmazással lehetett megoldani (ezt akkor egy éjszakai túrán 
oldottuk meg, de azóta már tanterem menyezetéből is "varázsoltunk" csillagvizsgálót). 

Kiterjesztett valóságok:  

Anatomy 4d: biológia tagozatos csoportjaim vannak, akik nagy lelkesedéssel fogadják az 
újdonságokat. 8. osztályban az embertan témakörhöz kapták meg. 

elements 4D: természettudományos gyakorlatok óra keretében 6. osztályosokkal fogjuk használni. 
Ezen az évfolyamon még csak ismerkednek a kémiával, erre kiváló lehetőség ez az app. 

Aurasma alkalmazás (ez utóbbi már egy Hipesulis csoportunkkal készült: egy madarászati 
előadáson rajzoltak a gyerekek, amire aurasmákat tettünk) 

Redmenta: ez a nagy kedvencem, még csak dolgozatírásra használom, de annál sokkal több van 
benne. Folyamatosan ismerekedem a további lehetőségekkel.  

Tankockákat is aktívan használjuk, az osztályokkal OneNote-ban szoktam megosztani, de van, hogy 
interaktív táblánál ez alapján feleltetek, vagy QR-kódban kiadva a linkeket órai gyakorlásra 
használjuk. 

Tanulócsoportok létrehozása, OneNote-ban közös jegyzetelések, Sway-ek készítése, szintén a 
Hipersulis csoporttal gyakran használt módszerek, sajnos nem minden esetben osztatlan sikerrel- 
de talán lehet említeni nehézségeket is. 

Makrolencsékkel felszerelt mobilokkal mikroszkópos vizsgálatokat végzünk. (5 db, webkamerából 
kiszuperált lencsét használok rá, álmom rendes lencsékkel még magasabb szintre emelni ezt a 
projektet.) 

Néhány gyakran használt app: QR-kód olvasó, Vérképelemzés laborlelet kisokos alkalmazással, 
hallásvizsgálat frekvencia generátorral, élelmiszercímkék elemzése fogyasztói kosár alkalmazással, 
madárhatározó, Sulinet növényhatározó ... 

Gyakran használtam a Socrative alkalmazást, már inkább Kahoot párti vagyok, szoktam a Spiral-t 
is használni.  

Nem egyszerű lépést tartani a technikai fejlődéssel és azokkal a diákokkal, akiknek velünk szemben 
domináns génje van az újdonságok felhasználására. De el kell indulni az úton, mert hogy tartok 
lépést bárkivel, ha egyhelyben állok? 
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TABLETTEL TÁMOGATOTT OKTATÁS ÉS SAJÁT FEJLESZTÉSŰ TANANYAG-
KEZELŐ RENDSZER INTÉZMÉNYI IMPLEMENTÁCIÓJA 

Czékmán Balázs - Kiss József 

Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola 

Kulcsszavak: tablettel támogatott oktatás, intézményi implementáció, tananyag-kezelő rendszer 

A mobil eszközök elterjedésüknek és könnyebb elérhetőségüknek köszönhetően, az oktatásban is 
megjelennek mind külföldön, mind pedig Magyarországon. A mobil eszközök közül a táblagép az, 
mely a leginkább elterjedni látszik, köszönhetően hordozhatóságának, interaktivitást biztosító 
kapcsolatokkal való ellátottságának, könnyű használhatóságának, valamint azonnali rendelkezésre 
állásának (Clarke et al 2014). Az eszközök terjedésének ellenére, a táblagépek oktatási célú 
implementálása eltérő gyakorlatokat mutat (lásd Bannister–Wilden 2013; Clarke et al. 2013; 
Montrieux et al. 2013). Módszertani kísérletek zajlanak számos intézményben, azonban ezek a 
gyakorlatok több szempontból is (például intézményi implementáció, alkalmazott módszerek, 
használt eszközök száma, használati idő) változatos képet mutatnak, mind a nemzetközi, mind a 
hazai viszonyok között is. Az előző kezdeményezések nyomdokain a budapesti Kispesti Puskás 
Ferenc Általános Iskola is elindította „Tablettel támogatott oktatás” pilot projektjét. A projekt 
egyéves előkészület után, az 1. és az 5. évfolyamokon, négy osztályban került bevezetésre a 2015-
2016-os tanévben, 18 tablettel, melyek száma tanév végére 44-re nőtt. A projekt előkészületével, 
majd gyakorlati implementációjával párhuzamosan egy virtuális osztályterem és tananyag-kezelő 
rendszer (Hatelemi) is kifejlesztésre került, mely említett funkciói mellett kutatási célokat is 
szolgál. 

A sikeres intézményi integrációnak számos sarkalatos pontja van, melyek megfontolásra 
érdemesek. Előadásunkban hazai példával szolgálunk a tablettel támogatott tanulás intézményi 
implementációjával kapcsolatban, konkrét példákon keresztül mutatjuk be egy mobil eszközökkel 
támogatott projekt tervezésének és kivitelezésének fázisait, annak kihívásaival, életszerű 
mozzanataival együtt. Betekintést engedünk a projekt tervezésébe, az eszközök kiválasztásának, 
beszerzésének körülményeibe. Részletesen kitérünk az intézményi infrastruktúra kialakítására, a 
projekt kommunikációjára, a pedagógusok továbbképzésére, valamint az alkalmazott pedagógiai, 
módszertani aspektusokra is. A Hatelemi tananyag-kezelő rendszer kapcsán bemutatjuk a 
fejlesztést indukáló körülményeket, a fejlesztés főbb állomásait, valamint az ahhoz kapcsolódó 
tapasztalatokat. 
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MOBIL ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁBAN SZERZETT TAPASZTALATOK A 
KECSKEMÉTI PIARISTA ISKOLÁBAN 

Mikulás Domonkos 

Piarista Iskola, Kecskemét 

Kulcsszavak: mobil eszközök, tanórai alkalmazás, BYOD, iskolai bevezetés. 

A kecskeméti Piarista Iskola részt vett korábban a TIOP1119 – tanulói laptop programban, a 
TÁMOP3.14-12 pályázaton pedig tableteket is beszerzett. A 10.1”-es méretű Androidos tableteket 
egy teljes kilencedikes évfolyam és tanáraik kapták meg személyes használatra. Emellett egyes 
órákon bevett gyakorlat a diákok saját okostelefonjának használata is, tabletekkel vagy tanulói 
netbookokkal kiegészítve, ahol szükséges (BYOD). 

Az elmúlt három évben ezekkel szerzett tapasztalatokat mutatjuk be a felhasználás környezetével 
együtt. A tabletek használatának körülményei azért fontosak, mert nem volt tervezett az eszközök 
használatának bevezetése, a pályázati innovációs kényszerek között erre nem volt módunk. Talán 
most, a nagy uniós pályázatok lezárásával lesz esélyünk a keletkezett lehetőségek tudatos és 
következetes kihasználására. 

Bemutatjuk azokat a felhasználási módokat, amelyeket sikeresnek gondolunk, elsősorban idegen 
nyelv vagy matematika területén. Emellett áttekintjük, hol állunk most a mobil eszközök használati 
lehetőségeit illetően, milyen ismereteink és terveink vannak. Bemutatjuk a kedvelt és használt 
mobil alkalmazásokat. 

Emellett kitekintünk a kétségekre, motivációkra és lehetőségekre is. 

Áttekintjük, hogy 

• mi számunkra a fő motiváció a mobil eszközök és általában az informatika oktatási 
alkalmazására. 

• milyen technikai feltételek szükségesek a mobil eszközök minél sokoldalúbb órai 
alkalmazásához. 

• milyen kétségeink, nehézségeink vannak, vagy milyen jogi/pénzügyi akadályokba 
ütközhetünk. 

• milyen alapvető döntéseket látunk szükségesnek egy iskolán belül a mobil alkalmazások 
használatának segítéséhez. 

• milyen támogatásra van szüksége a tanároknak és diákoknak az e téren való fejlődéshez. 
• mit gondolunk a legmegfelelőbb módnak az eszközök használatának terjesztésénél. 
• mik szerintünk a legfontosabb használható alkalmazások, és mik a legalapvetőbb 

felhasználások. 

A bemutatandó gyakorlat (még) nem egy sikertörténet, eredmények és kudarcok egyaránt vannak 
benne, amelyekből folyamatosan tanulunk. Nem gondoljuk, hogy önmagában a mobil eszközök 
használatától az oktatás hatékonyabb, eredményesebb lenne. Sok diáknak és tanárnak könnyítheti 
meg viszont a munkáját, ha megtaláljuk a megfelelő helyét és felhasználását. 

Köszönöm Talmácsi József kollégámnak az előadás megírásában, tapasztalatai átadásában való 
közreműködését. 
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OKOSTELEFONOK A MATEMATIKAOKTATÁSBAN 

Koren Balázs 

ELTE TTK, Budapest 

Kulcsszavak: okostelefon, matematikaoktatás, QR-kód. 

Az ELTE TTK matematika tanárképzésében már második éve került meghirdetésre az 
“Okostelefonok a matematikaoktatásban” című speci. A tantárgy keretein belül a jövő matematika 
tanárai az okostelefonok tanórai alkalmazásával ismerkedhetnek meg. 

A félév folyamán a megfelelő alkalmazások kiválasztása, azok tanórai alkalmazása, illetve 
módszertani kérdések kerülnek elő. Tapasztalat, hogy a diákok az eszközt használni tudják, ám az 
oktatásra, tanulásra való alkalmazhatóságát általában nem ismerik. 

A félévet azzal kezdjük, hogy matematika feladatokat kapnak a hallgatók, amiket az okostelefonjuk 
segítségével kell megoldaniuk. Ekkor szembesülnek azzal, hogy a sztereotípia, hogy ha kezedbe 
kapsz egy telefont, akkor simán átmész az érettségin nem is biztos, hogy megállja a helyét. A telefon 
nem tudja helyettük megoldani a feladatokat, azonban megfelelően alkalmazva komplex problémák 
megoldásában segítségükre lehet. Ehhez azonban fontos, hogy megtanulják kezelni azt. 

A leggyakoribb ellenérv az okostelefonok általános tanórai alkalmazásának bevezetése ellen, hogy 
akkor a diákok mostantól majd Facebookozni fognak órán. Ha ehhez van kedvük, ezután is ezt 
fogják tenni. Nincs értelme mobiltartó dobozokat alkalmazni, s mesterségesen tiltani azok 
használatát. A technológia nem változtatja meg a diákot, csak új eszközöket ad a kezébe. Eddig a 
levelezés papírfecniken ment, most mindez online történik. Ha nem tiltjuk, hanem engedélyezzük 
az eszközhasználatot, ráadásul kikerülnek a telefonok a padokra, talán könnyebben ellenőrizhetővé 
is válik, mi történik rajtuk. 

A másik vád, hogy elbutulnak a diákok, hiszen a telefon fog mindent tudni helyettük. A számológép 
30 éve része az oktatásnak, érettségi vizsgán megengedett segédeszköz. Azóta se hallani, hogy 
mennyivel butább lett a társadalom, hogy négyzetgyökvonást már csak számológép segítségével 
vagyunk képesek pontosan megoldani. 

A diákok számára az okostelefonok tanórai alkalmazása (ma még) hatalmas motiváló erővel bír. 4 
éve egy végzős osztályomban szöveges feladatok ismétlésénél a megoldandó feladatokat QR kódok 
segítségével elkódoltam, s egy lapra a QR kódokat nyomtatva adtam át nekik óra elején. 

Ezen az órán 2–3 feladattal többet oldottak meg, mint amikor hagyományosan a könyvből adtam 
nekik azokat. Pedig belegondolva egy “felesleges” el- és dekódolási lépést iktattunk a 
munkafolyamatba. Azonban az eszköz használat és a “kincskeresés”, amikor megfejthették mi a 
feladat még az extra lépéssel együtt is motiválóbb volt, mint egy hagyományos óra. 

Előző órán felmértük kinek van telefonja, és legalább két főre jutott egy telefon, így azt kértem 
mindenki hozza magával következő órára és telepítsen egy QR kód olvasó alkalmazást (ajánlásokat 
tettem mindhárom operációs rendszerre). 
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KÓDOLÁS ÉS/VAGY GONDOLKODÁSFEJLESZTÉS? 

Fehér Péter 

IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: kódolás, gondolkodásfejlesztés, IKT. 

1983-ban az iskola-számítógépesítési program HT-1080Z számítógépekkel kezdődött 
Magyarországon, amelyeket BASIC nyelven lehetett programozni (a BASIC nyelvet egyébként 
Einstein egyik asszisztense, a magyar származású Kemény János fejlesztette ki Thomas Kurz-cal 
együttműködve). Sok éven át a számítástechnika oktatás fontos részét képezte a programozás 
valamilyen szinten való elsajátítása, mígnem a felhasználó-barátságra, meg a bárki által könnyen 
kezelhetőségre hivatkozva a felhasználói programok és a multimédia szinte elsöpörte a 
programozási ismereteket a tananyagból. Napjainkra eljutottunk oda, hogy az informatikából 
emeltszintű érettségi vizsgát tévők száma (amely vizsga programozási ismeretek számonkérését is 
tartalmazza) alig haladja meg az 1700-at (Sigler, 2014; Tevesz, 2015). 

Ezzel szemben például Nagy-Britanniában 2014 szeptemberétől ismét kötelezővé tették a kódolás 
(programozás?) tanulását a közoktatásban tanuló összes diák számára. Mitch Resnick, az MIT 
professzora 2013-ban tartott előadásában azt vetette fel, hogy a XXI. század gyerekeinek ugyanúgy 
el kell sajátítaniuk a programozás alapjait, mint az írás-olvasást.  
(Resnick TED-előadása elérhető a következő címen:  
https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=en) 

Visszajutottunk volna a kiindulópontra? Vagy miért fontosabb ez a kérdés ma, mint korábban? Mi 
lehet a szerepe a kódolásnak az oktatási folyamatban? Miért jobb a kódolás, mint a matematika, a 
logikai fejtörők vagy a sakk? Hozzájárulhat-e a „kódolás” népszerűsége ahhoz, hogy többen 
válasszák az informatikát a továbbtanulás során? Mi köze a „kattintgatós kódolás”-nak a 
programozáshoz? Ilyen és hasonló kérdéseket érdemes megvizsgálnunk, miközben a célunk aligha 
lehet más, mint a diákok gondolkodási és problémamegoldó képességének fejlesztése. 

A nemzetközi CodeWeek rendezvény magyarországi népszerűsége azt igazolja, hogy hazánkban is 
van igény a kódolás/algoritmikus gondolkodás iskolai alkalmazására. (Mindeközben a hazai diákok 
meglehetősen gyenge eredményt produkáltak a legutóbbi PISA felméréseken, nem csupán a 
szokásos olvasásértés vagy matematika teszteken, hanem a digitális írástudást tekintve is.)  

Az előadásban néhány gyakorlati példán keresztül próbáljuk illusztrálni a gondolkodás 
fejlesztésének különböző számítógépes lehetőségeit – kódolással és kódolás nélkül. 
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OKOSTELEFONOK ALKALMAZÁSÁNAK GYAKORLATI LEHETŐSÉGEI AZ 
OKTATÁSBAN 

Havassy András 

Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest 

Kulcsszavak: okostelefon, tantárgyfüggetlen alkalmazások, mobileszközök. 

Az elmúlt tíz évben rendszeresen használtam különböző IKT eszközöket (laptop, projektor, aktív 
tábla, asztali számítógépek, netbookok, feleltető rendszerek) gimnáziumi földrajz óráimon. Az IKT 
eszközök igénybe vételének célja a szemléltetésen kívül a tanulók órai munkába való bevonása, 
aktivitásuk fokozása volt. Ezzel a céllal próbáltam ki a 2014/2015-es tanévben az okostelefonok 
által nyújtott lehetőségeket, majd a 2015/2016-os tanévben diákjaimmal rendszeresen használtunk 
okostelefonos alkalmazásokat. 

Előadásomban gyakorlati javaslatokat mutatok az okostelefonok tanórai felhasználásához. Célom 
elsősorban az, hogy tantárgytól függetlenül ötleteket adjak azoknak, akik szeretnék az 
okostelefonok nyújtotta lehetőségeket kihasználni, de nem tudják, hogy milyen programok vannak, 
hogyan kezdjenek hozzá.  

Bemutatom az általam használt eszközöket, elsősorban a wifi kapcsolat létrehozásához szükséges 
megoldási lehetőségeket. Röviden kitérek technikai részletekre pl. a wifi router kiválasztásának és 
beállításának szempontjaira. 

Ismertetek néhány általam kipróbált és hasznosnak tartott alkalmazást (QR kód /olvasó/, 
Socrative, Kahoot, Quizizz, Quizlet, Redmenta). Ezen programokat úgy válogattam össze, hogy 
minél több felhasználási lehetőséget be tudjak mutatni (például egyéni, pár- és csoportmunka, 
rövid és hosszabb összefoglaló tesztek, dolgozatok). A jellemzés célja elsősorban nem az, hogy 
megtanítsam az alkalmazások használatát, mert ez önálló próbálkozással könnyen kivitelezhető, 
inkább olyan példákat szeretnék mutatni, amikkel kedvet adhatok a kipróbálásukhoz, hogy 
mindenki elgondolkodhasson, milyen módon tudná beépíteni munkájába ezeket a programokat. 
Megemlítem azokat a problémákat, tapasztalatokat, amikkel próbálkozásaim során szembesültem 
és azt is, hogy mik lehetnek ezen eszközök, módszerek korlátai. Végül diákjaim véleményeivel 
szemléltetem, hogy ők miért szeretik és tartják hasznosnak az okostelefonok használatát. 

A technikai feltételektől függően a közönséggel egy alkalmazást a gyakorlatban is kipróbálunk. 
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INGYENES ALKALMAZÁSOK A TESTNEVELÉS OKTATÁSÁBAN 

Berki Tamás 

SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Szeged 

Kulcsszavak: mobilalkalmazások, okostelefon, testnevelés. 

Napjainkra az okostelefonok használata a mindennapi életünk részévé vált. Az összes korosztályra 
jellemző használatuk, ám a fiatalok mégis jobban össze vannak nőve ezekkel az eszközökkel, mint 
az idősebb. Középiskolai testnevelő tanárként megfigyeltem, hogy a fiatalok nehezen rakják le 
ezeket az eszközöket órán és órán kívül egyaránt. Ezután jött a gondolat, hogy ha már ennyire az 
élet részéve váltak, akkor próbáljuk meg használni ezeket testnevelés órán. Tanulmányomban az 
iskolai testnevelésben használható alkalmazásokat szeretném bemutatni. 

Több alkalmazást próbáltattam ki a gyerekekkel tanórákon. Az első ilyenek az un. "futó” 
alkalmazások; az Endmondo, Running Keeper, Nike Running, Polar Beat négyes. A futás 
távolságát és sebességét tudják mérni. Az intenzitás megállapítására leginkább a pulzusmérés 
alkalmas. A Heart Rate nevű „app” tökéletesen végzi el ezt a mérést helyettünk. Labdajátékoknál is 
nagyon sok lehetőség van alkalmazások használatra. A Tactical Boards nevű lehetővé teszi, hogy 
különböző sportágak taktikai elemeit mutassunk be a táblagép vagy okostelefon segítségével. Az 
órák tervezésénél nagy segítségünkre lehet a Sworkit nevű applikáció, mellyel könnyedén tudunk 
erősítő, nyújtó vagy akár jóga feladatokat adni a diákoknak. Játékóráknál az első számú segítség a 
PE Games nevű alkalmazás, mely egy igen komoly játék gyűjteményt tartalmaz. A testnevelő 
segítésére léteznek különböző időmérő és eredmény követő applikációk. A Scoreboard nevű az 
eredmények pontos vezetéséhez nyújt segítséget az Interval Timer a stoppert emeli egy következő 
szintre. Talán az egyik leghasznosabb dolog az okostelefonok elterjedése óta a kamera. A kamera 
használata a testnevelés órának is hasznos kelléke lehet, hiszen könnyen rögzíthetjük a tanulók 
helytelen mozgását és képi visszacsatolással javíthatjuk a technikájukat. Két hasznos alkalmazással 
tudjuk kameránkat hatékonyan kihasználni, az egyik az ún. VideoDelay a másik az ún. Technique. 

Tapasztalatom azt mutatta, hogy a gyerekek szívesen fogadják az ilyen fajta „újításokat”, gyorsan 
alkalmazkodnak hozzájuk és természetesnek veszik azokat. Módszertanilag a videózás az egyik 
leghasznosabb, mivel a vizuális visszacsatolásnak köszönhetően könnyebb javítani a technikát. A 
pulzus mérés és a futó távolság mérése szintén hasznosnak bizonyult az órák folyamán, de ezeket 
elsősorban egyéni feladat keretében használták a tanulók. A Sworkit applikációt tökéletesen lehet 
használni csoportos óra tartásánál. A taktikai elemekhez használt „Tactical board” szintén 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket a taktikai utasításoknál. Az eredményjelző és stopper 
applikáció főleg a testnevelőnek segítség, gyerekek szinte észre sem veszik jelenlétét. Úgy látom, 
hogy a jövőben folyamatosan követni kell az új alkalmazások megjelenését, mivel ez az ágazat 
folyamatosan fejlődik és egyre több hasznos dolgot fejlesztenek ki a különböző cégek. 
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MOBILOKKAL VAGY MOBILOKRÓL – MÉDIAMŰVELTSÉG A MOBIL 
ESZKÖZÖKKEL TÁMOGATOTT OKTATÁSBAN 

Tímár Borbála 

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Budapest 
Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület, Budapest 

Kulcsszavak: médiaműveltség, mobileszközök, oktatás. 

A technológia oktatásban történő felhasználásának kezdetei óta megfigyelhető egy fontos 
nézőpontbeli kettősség. Elsőként Umberto Eco (1979) fogalmazta meg; ha a gyerekeket a televízió 
segítségével szeretnénk tanítani, előbb meg kell tanítanunk nekik, mi a televízió. David 
Buckingham több cikkében is amellett érvel, hogy ezt a gondolatot kiszélesíthetjük a média 
egészére. A média nem szerepelhet csupán oktatási segédanyagként vagy oktatást támogató 
eszközként. A médiáról szóló tanítás éppen annyira elengedhetetlen, mint a médiával történő 
oktatás. Ez az elv a média folyamatosan változó és megújuló területén mindenre érvényes; a 
YouTube-videóktól a számítógépes játékokig, a mobiltelefonos tesztfeladatoktól a Wikipédiáig. 

A mobil eszközökön is médiaüzenetekkel, médiatartalmakkal találkozunk; az oktatásban szükséges 
– a NAT által elvárt, valójában azonban sajnos nem látható – médiatudatosságra nevelés, a 
médiaműveltség ismereteinek és kompetenciáinak megjelenítése. Ez a komplex megközelítés a 
digitális műveltségről szóló nemzetközi gondolkodásban is megjelenik, erre utalnak az egyre több 
kompetenciaterületet magukba foglaló elnevezések (Digital Media Literacy, Media and Information 
Literacy.)  

A digitális műveltség egyes tartalmi elemei (elsősorban a hozzáférés lehetőségei, az információ 
megítélése illetve a biztonságos internethasználat szempontjai) rendszeresen megjelennek a 
digitális eszközökkel támogatott oktatásban; a kritikai gondolkodás fejlesztése, illetve a 
médiaszövegek alapvető jellemzőinek (konstruáltság, nézőpontok és közönségek, ideológiák és 
értékek, profit, forma és tartalom) vizsgálata azonban nem. 

Miért van ezekre szükség? James Potter (2015) a médiaműveltség szükségességének egyik 
legfontosabb elemét emeli ki : „A médiaműveltség lényege, hogy megszerezzük az irányítást. Ha 
jártasságot szerzünk a médiában, tisztább rálátást nyerünk arra, hol húzódik a határ a saját 
világunk és a média gyártotta világ között.”  

A médiaműveltség legfontosabb elemei a technológiai fejlődéstől, eszközöktől függetlenek. Len 
Mastermann (1990), aki először foglalkozott ezzel a területtel, már kiemeli a kritikai gondolkodás 
szerepét, azt, hogy a médiapedagógia új pedagógiai módszerek használatát, a nem-hierarchikus 
tanulási modell bevezetését igényli, (hiszen a kritikus gondolkodás nem tanítható a frontális 
pedagógia eszközeivel, kollaborativitást, csoportmunkát igényel), illetve a médiapedagógia és a 
demokratikus értékek, állampolgári részvétel összekapcsolásának szükségességét is 
megfogalmazza. 

Az előadás során áttekintem a médiaműveltség mobil eszközökkel támogatott oktatásra 
vonatkoztatható kompetenciáit, fogalmait, különös tekintettel a kritikai gondolkodás, a 
médiaműveltség alapkérdései, a demokratikus részvétel és a tanulásszervezés területére, és néhány 
gyakorlati példát, lehetőséget is bemutatok ezeknek a szempontoknak az integrálására, 
alkalmazására. 



I. Mobil eszközök az oktatásban konferencia 
 

52 
 

VIRTUÁLIS "KINCSKERESÉS" A 21. SZÁZADBAN 

Lukács István 

Gyermekház Iskola, Budapest 

Kulcsszavak: geocaching, GPS, játékok. 

Az elmúlt évezred végén, 2000-ben indult a geolokációs játékok „atyja”, a geocaching. Az akkor 
még igen ritka, GPS koordináták alapján navigálni képes készülékek kis száma miatt hazánkban 
eleinte lassan hódított, mára azonban már széles körben elterjedt. Az „úttörő” alkalmazásból, 
illetve annak elvi alapjait felhasználva számos játék, fejlődött ki. A teljesség igénye nélkül ezek egy 
részét mutatom be az előadásomban, részletesebben az általam is nap mint nap használt 
alkalmazásokat. 

Ezek a következők: Munzee, Eventzee, Ingress, Sighter, Flagstack, Pokémon Go. Természetesen a 
„nagy öreg” a Geocaching sem maradhat ki, de szót ejtek a WallaBee, és az iOrientering 
alkalmazásokról is. 

Mindezek így elég öncélúnak és csupán a szórakozás eszközeinek tűnhetnek, de az előadásban 
igyekszem kiemelni az oktatással való kapcsolódási pontokat, az ismeretek megszerzését, 
elmélyítését, esetenként mindezek megkönnyítését a különböző alkalmazások segítségével. 

Tehetem ezt azért is, mert a technikai fejlődés szintje már tálcán kínálja a lehetőséget, hiszen szinte 
minden mostani mobilkommunikációs eszköz tartalmaz GPS alapú navigációt, egyre jobb 
kamerákat, képesek applikációkat futtatni, és folyamatos internetkapcsolattal rendelkeznek, és 
széles választékban hozzáférhetők a felhasználók anyagi és egyéb lehetőségeiktől függően a 
méregdrága extra tudású eszközöktől, a megfizethető árú belépő szintű, de használható termékekig. 

Ezzel párhuzamosan ugrásszerűen megnőtt a fent említett készülékek elterjedése, mely 
folyamatosan nő, így fehér hollóként találkozhatunk olyan diákkal, aki nem rendelkezik még a 
mostanra igen divatos „okostelefon” jelzővel illetett mobiltelefonnal.  

Azonban a gép és a felhasználó tudása nem minden esetben mozog azonos szinten, így fontos 
feladatunk (felelősségünk?), hogy megtanítsuk diákjainkat értelmesen használni az eszközeiket, 
talán sikerül a közösségi oldalak – videó-megosztók - bugyuta játékok „Bermuda-háromszögéből” 
kiszakítva, egy új, hasznos alternatívát mutatni számukra úgy, hogy nem kell lemondaniuk 
fétisként kezelt „kütyük” használatáról. 

Tisztában vagyok vele, hogy első hallásra ezek az alkalmazások nagyrészt a játékok  közé 
sorolhatók, azonban vitathatatlan előnyökkel rendelkeznek az oktatási folyamat kiegészítésében, 
újszerű megközelítésében, így helyük lehet (van) az infokommunikációs technológiák között. 

Bízom benne, hogy kipróbálásra érdemes alkalmazásokat látnak majd benne az oktatási folyamat 
szereplői - ismeretátadók és befogadók is -, és túl az első benyomásokon, meglátják a lehetőségeket 
az információszerzés labirintusában való könnyebb tájékozódás érdekében. 
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„VÁRJUK A KÖVETKEZŐ JÁTÉKOT!” - AZ ELSŐ HAZAI MOBILTANULÁSI 
PROJEKT 

Kőrösné Mikis Márta 

Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete 

Kulcsszavak: mobiltanulás, eMapps, EU, GPS. 

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását követően az EU IST (Information Society 
Technologies) 6. keretprogramja pályázatot hirdetett az újonnan belépő nyolc tagállam általános 
iskolái számára. A projekt célja olyan – képességfejlesztésre alkalmas – játéktartalmak kidolgozása 
volt, amelyek kimondottan a mobiltechnológia használatára épülve „áttörik” az iskola falait, a 
hagyományos tanórai kereteket. Nemcsak virtuálisan, hanem az iskola településének változatos, 
érdekes, GPS-vezérelte helyszínein barangolva, meseszerű elemekkel tarkítva. A tanulók egy 
elképzelt (ARG) játék szereplőiként motiválva sajátítják el az új, több műveltségterülethez köthető 
tudnivalókat. A tér és idő korlátait legyőzve a képzelet, kreativitás és mindennapi tapasztalat 
együttesére építve (hely)történeti utazás részesei lesznek, miközben a nem megszokott tanulási 
környezetben az ismeretszerzésen és digitális tudnivalókon túl számos készség, képesség 
erősödésével számolhatunk.  

A két tanéven át zajló, 2008-ban záruló projekthez hazánkban két tesztiskola tartozott, amelyekben 
a 9-12 éves tanulók a mobil- és játéktechnika ötvözésével adódó tanulási szituációkban élvezettel 
vettek részt: a veszprémi Báthory István Általános Iskola és a szombathelyi Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola koordinálásával. A projekt befejezésekor 
annak eredményeivel több hazai és nemzetközi publikáció is foglalkozott. 

A projekt egyik nem titkolt szándéka az volt, hogy az úttörőként bekapcsolódó európai iskolák 
kipróbálási eredményeinek ismeretében a kidolgozott tartalmak bárhol, bármikor átvehetők 
legyenek, és a világhálón bemutatva a tanulási keretet adó játékterveket, valamint az időközben 
születő tanulói produktumokat, egy újfajta, speciális oktatási EU-térkép rajzolódjon ki a 
mobiltechnológia használatának egyre gyakoribb, jó példáiból. 

Tíz év távlatából visszatekintve felmerül a kérdés: az EU által támogatott, sikeresnek mondható 
eMapps projekt adaptációjának nélkülözhetetlen személyi, tárgyi, illetve didaktikai feltételeivel 
napjainkban rendelkezik-e a hazai közoktatás? A mobil eszközök oktatási-nevelési alkalmazásának 
tantervi kerete és módszertana milyen problémákat vet fel? Milyen akadályok nehezítik a 
„tömeges” elterjedést? Az előadás e kérdésekre is választ kíván adni, hogy remélhessük, a kisdiákok 
nem hiába várják majd a „következő játékot”, a kezükben levő mobileszközök használatával. 
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INTERAKTÍV AR ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA ÉS KÉSZÍTÉSE  
TANÓRÁN ÉS AZON TÚL 

Fehér Péter - Czékmán Balázs - Aknai Dóra Orsolya 

IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: kiterjesztett valóság, AR, mobileszközök, kompetenciafejlesztés. 

Az utóbbi időkben egyre népszerűbb kiterjesztett valóság (augmented reality) alkalmazások 
bevonása a tanulói ismeretszerzésbe számos új lehetőséget kínál. Az AR-alkalmazások használata a 
közoktatásban (Ching Hui Chen és munkatársai, 2015; Laine és munkatársai, 2016; Yilmaz, 2016;) 
és a felsőoktatásban (Martín-Gutiérrez és munkatársai, 2014) egyaránt alkalmas lehet a különböző 
kompetenciák fejlesztésére.  

A kiterjesztett valóság lehetővé teszi a valóságos világ objektumainak és a digitális információknak 
az összekapcsolását az egyre nagyobb teljesítményű mobil eszközök felhasználásával, támogatva 
egyúttal a kollaboratív, élmény-alapú tanulási módszerek alkalmazását is (Ke – Hsu 2015). A 
látvány-alapú (vision-based) AR alkalmat biztosít a módosított Bloom-taxonómia szerinti 
magasabb szintű gondolkodási műveletek fejlesztésére is, hiszen a cél nem csupán az AR-
alkalmazások tanári bemutatása vagy a diákok általi megtekintése, hanem ilyenek tervezése, 
elemzése és tanulók általi létrehozása is. Ennek alapfeltétele, hogy a közoktatásban tanító, netán 
felsőoktatásban oktató kollégák megismerkedjenek a kiterjesztett valóság alkalmazások által kínált 
lehetőségekkel.  

Folyamatban lévő vizsgálatainkban három kérdéskört vizsgálunk:  

1. Mely tananyagokhoz alkalmazható hatékonyan és eredményesen a látvány-alapú kiterjesztett 
valóság?  

2. Milyen eszközöket érdemes használni az alkalmazások fejlesztése során?  

3. Mely életkorban válnak képessé a tanulók az említett magasabb szintű gondolkodási műveleteket 
feltételező önálló alkotások létrehozására? 

Előadásunkban az elméleti háttér tömör áttekintése mellett olyan gyakorlati példákat kívánunk 
bemutatni tanórai alkalmazásokból, amelyet általános iskolás diákokkal próbáltunk ki. Az AR 
alkalmazások felhasználásának célja esetünkben az IKT kompetenciák tantárgyakba ágyazott 
komplex fejlesztése. Ehhez az Aurasma nevű alkalmazást használtuk fel, amelynek segítségével a 
diákok először elkészíthetik a tananyaghoz kapcsolódó rövid videót vagy animációt, majd ezt 
összekapcsolhatják akár önállóan megoldható interaktív feladatokkal is. Az elkészült anyagot 
ezután online megoszthatják diáktársaikkal/tanáraikkal. 

Irodalom: 

Ching Hui Chena, Chia-Huei Hob, Jau-Bi Linc (2015): The development of an augmented reality 
game-based learning environment, Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 216–220 

Ke, Fengfeng & Hsu, Yu-Chang (2015): Mobile Augmented-Reality Artifact Creation as a 
Component of Mobile Computer-Supported Collaborative Learning, The Internet and Higher 
Education, 26, 33-41. http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.04.003 

Laine, T. H. – Nygren, E. – Dirin, A. – Suk, Hae-Jung (2016): Science Spots AR: a platform for 
science learning games with augmented reality, Education Tech Research Dev 64 507–531 DOI 
10.1007/s11423-015-9419-0 

Martin-Gutierrez, J., Fabiani, P., Benesova, W., Meneses, M.D., Mora, C.E. (2014): Augmented 
reality to promote collaborative and autonomous learning in higher education. Comput. Hum. 
Behav. doi:10.1016/j.chb.2014.11.093 

Yilmaz, Rabia M. (2016): Educational magic toys developed with augmented reality technology for 
early childhood education, Computers in Human Behavior 54 240-248 
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OKOSTELEFONOK KÍSÉRLETI SZENZORKÉNT VALÓ ALKALMAZÁSA 

Lévai Zita Mariann - Mikulás Domonkos 

Piarista Iskola, Kecskemét 

Kulcsszavak: komplex természettudomány, fizika, kísérletezés, okostelefonok, szenzorok. 

Az előadásban főképp (egy kivétellel) olyan eszközöket mutatunk be, amelyek bárki számára 
elérhetőek az interneten most is szabadon, azaz célja ezen források szélesebb körben való 
megismertetése, nem saját kutatások bemutatása. 

A kecskeméti Piarista Iskolában működő Öveges Diáklabor is a kezdetén van a mobil eszközök 
alkalmazásának. Rendelkezünk tabletekkel, de a diákok ás tanárok saját eszközeit is kívánjuk 
használni. Az idén induló Nemzeti Tehetség Program projektünkben ez kiemelten kezelendő cél. 

Egyrészt bemutatjuk tehát, hogy hogyan használunk tableteket komplex természettudományos 
projektek során felső tagozatos diákokkal. Ez egy saját célra fejlesztett labor programot jelent most, 
ami egyébként elemi feladatokat tud ellátni, leginkább kíséri a tevékenységet, szaktudományos 
programelemeket nem tartalmaz. Segíti, hogy a diákok kövessék a projektet és a végére 
elmenthessenek maguknak egy emlékeztetőt. Mindehhez a labor tabletjeit használják. 

Az előadás második részében kizárólag az interneten szabadon elérhető, a természettudományos 
oktatásban használható alkalmazásokat mutatunk be egy csokorban, ezekhez néhány mérést, 
kísérletet is bemutatunk, amit a diákok saját eszközeikkel is el tudnak végezni. Ehhez az 
okostelefonok szenzorait vesszük igénybe, elsősorban a fizikai kísérletek végzéséhez. 

A bemutatni tervezett programok: 

Androsensor; Sensor Kinetics; Sound Analyser; Physics Toolbox; Lab4Physics 

Az alkalmazások alkalmasak földrazi pozíció és sebesség, gyorsulás, gravitációs erő, elfordulás, 
fényerő, mágneses mező, orientáció (iránytű), légköri nyomás, idő mérésére. Emellett lehetséges 
segítségükkel különböző hangok és fények generálása, vagy épp a hangok elemzése. Az okostelefon 
használható stroboszkópként, vagy épp vonalzóként (távolság mérés) is. A kinyert adatok részben 
közvetlenül a képernyőn is bemutathatóak szemléletesen, de az adatokból készült táblázatból saját 
kimutatásokat, ábrákat is készíthetünk. 

Léteznek alkalmazások is, amelyek külön kis projekteket is ajánlanak, de ezek részben fizetősek. 
Talán hasznosabb, ha megtanuljuk magunk alkalmaztatni ezeket az eszközöket a saját 
projektjeinkben, vagy még inkább, ha a diákok kreativitását hagyjuk kibontakoztatni. 

A mobil eszközök alkalmazásának célja és haszna, hogy a diákok saját eszközökkel tudnak adatokat 
gyűjteni, így a kísérletek is talán közelebb kerülnek hozzájuk. Tágabb célja, hogy a mobil eszközök 
ilyen használata növelje kreativitásukat, hisz maguk is tudnak alkalmazásokat kitalálni az 
eszközökhöz. 
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MOBIL ESZKÖZÖK HASZNÁLATA MATEMATIKA ÉS FIZIKA ÓRÁKON 

Barsy Anna 

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, RGYMI és Kollégium, Budapest 
IKT MasterMinds Kutatócsoport 

Kulcsszavak: matematika, fizika, mobileszközök, természettudományok. 

Napjainkban a matematika és a természettudományok tanítása terén számtalan esetben hallani 
arról, hogy megújulásra, életszerűbb, a mindennapokban alkalmazható tudás megszerzésére 
kellene törekedni. Az aktív részvétel igénye fokozottan jelenik az órákon (Nádori és Prievara, 2012-
2016; Prievara, 2015).  

Fontos kérdés, hogyan növelhető a diákok motivációja, tudásépítése a matematika és a fizika 
órákon. A diákok többsége rendelkezik okostelefonnal vagy egyéb mobil eszközzel(Racskó, 2016). 
Előadásomban azokat a jó gyakorlatokat szeretném bemutatni amikor  

– tartalomlétrehozás 

–(irányított) információ –szerzés és dokumentálás 

– azonnali formatív számonkérés 

– játékosított és multimédia-eszközökkel támogatott tudásépítés 

– animációk/modellek használata 

– kollaboratív csoportmunka 

– a mobileszközök mérőeszközökként való alkalmazása történik. 

Ezek a tevékenységek mind megvalósíthatók mobil eszközök segítségével és hatékonyan 
felhasználható a diákok motiválására.  

Érdekes alkalmazási terület, hogy a digitális technika és a mobileszközök érzékelői hogyan 
vonhatók be például fizika órákon mérőeszközként, hiszen manapság nem könnyű kísérleteket 
végezni a hagyományos mérőeszköz-park hiánya vagy elavultsága miatt (Piláth, 2016). Az általam 
összeállított mérések elsősorban a fizikai szemléletmód kialakítására alkalmasak, arra, hogy valós 
problémák beazonosításával kereshessék meg a diákok aktívan a megoldásokat, ismerhessék fel a 
körülöttük lévő világ törvényszerűségeit (Jarosievitz, 2014). 

Az algoritmikus gondolkozás fejlesztése, a mobil eszközökkel támogatott tanulás és tudásépítés 
pedig megoldás lehet e területen is. Fontos, hogy a diákok saját önszabályozó tanulási folyamatuk 
aktív irányítását megtapasztalják és megtanulják a személyre szabott tanulási környezet 
kialakításának lehetőségeit. A digitális technika gyors változása új feladatokat és kihívásokat 
jelentenek tanár és diák számára egyaránt, viszont egyben olyan lehetőségeket is, amit érdemes a 
tudásépítés szolgálatába állítani (Nádori, Prievara 2015, Racskó, 2016). 

Irodalom:  

Jarosievitz, B. (2014) Scientix szerepe a természettudományos oktatásban. 
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termeszettudomanyos-oktatasban (Elérés ideje: 2016. aug. 14.)  

Nádori, G. és Prievara, T. (2016) Tanárblog - az IKT portál. http://tanarblog.hu/ 2016. aug. 14. 

Piláth, K. (2016) Piláth Károly Hivatalos Honlapja. http://pilath.fw.hu/lapok/phys.php (Elérés 
ideje: 2016. aug. 14.)  

Prievara, T. (2015): A 21. századi tanár. Budapest, Neteducatio.  

Racskó, R. (2016): Digitális átállás a köznevelésben: A mobilkommunikációs eszközök bevezetése 
és alkalmazása az oktat. https://issuu.com/rekaracsko/docs/digit__lis___t__ll__s_k__nyv/1 
(Elérés ideje: 2016. aug. 14.) 
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MOBIL JÁTÉKOK A FELFEDEZTETÉS-KÖZPONTÚ MATEMATIKAOKTATÁS 
SZOLGÁLATÁBAN 

Dr. Máder Attila 

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Szeged 

„A matematika a természettudományok közeli rokona, 
a ,,kísérletező tudományok'' egyik típusa.” 

(Pólya György) 
 

Kulcsszavak: mobiljáték, matematika, felfedeztetéses tanulás. 

A matematikát a formális természete és a deduktív érvelési rendszere választja el a 
természettudományoktól. A kísérletek eddig látszólag nem játszottak semmilyen szerepet a 
matematikában. Pedig a formalizmus csak a rendszerezésben, a bizonyosság növelésében, a tudás 
megszilárdításában segít; az új tudás mindig megfigyelés és kísérletezés útján keletkezik, a 
matematikában is. A kísérletek mellett a számítógépek is háttérbe szorítottak voltak. A 
számítógépek fejlődésével és elterjedésével lehetővé vált azonban kísérletek nagy számú, gyors és 
hatékony elvégzése, azonnali kiértékelése; teret nyitva egy új matematikai szemlélet 
kialakulásának. A tapasztalati tudást szolgáló, és azt felépítő kísérletekből megfigyelések 
származnak, melyekből újabb kísérletek hatására intuitív feltevések lesznek. Ezekből a további, 
folyamatos kísérletezés hatására, az igazság monoton növelésével sejtések alakulnak ki. Ezen 
sejtések további vizsgálata során, eljuthatunk a „majdnem biztos” megerősítésig, illetve a sejtés 
bizonyításáig, esetleg cáfolásáig. A kísérlet és az elmélet elválaszthatatlanok. A tanulók maguk is 
felfedezővé válhatnak és ez az egyik legfontosabb központi gondolat. Ez az ún. felfedeztetés-
központú matematikaoktatás alapja. Célunk ennek bemutatása, illetve integrálása a 
mobileszközökkel megvalósított játékalapú, szórakoztató tanulással. 

A mai fiatalok naponta átlagosan 5-5,5 órát töltenek valamilyen képernyő előtt. A hatékony, 
hasznosulni, motiválni, ténylegesen tanítani és nevelni kívánó oktatás nem vonulhat ki teljesen 
ebből az időtartamból. A digitális bennszülöttek életében már végig jelen volt a számítógép, az 
internet, így a legnagyobb természetességgel nyúlnak a digitális eszközökhöz, azok használatát 
organikus folyamatként élik meg. Esetükben nem határolódik el a tanulás és a szórakozás, s 
szintézisükből kialakult a szórakoztató tanulás (edutainment), illetve a játékalapú tanulás (digital-
game based learning -DGBL). 

Célunk, hogy olyan mobilalkalmazásokat mutassunk, melyek segítségével megnyitható az út a 
matematika egy modern szemléletű tanítási módja felé. A játékok és alkalmazások didaktikai 
hátterének kiépítésével lehetőség nyílik azok oktatásba történő eszközszintű beemelésével a 
tanulási folyamat hatékony támogatására. Bemutatunk néhány, Android operációs rendszeren 
elérhető, a tanításban jól használható játékot. Az alkalmazások használatával kis túlzással a játszva 
tanuláson keresztül szinte észrevétlenül sajátíthatnak el matematikai ismereteket, s jó kérdésekkel 
még akár motiválni is lehet őket magasabb szintű, konkrétabb, absztraktabb tartalmak elsajátítása 
felé.  

A bemutatni kívánt alkalmazások (a zárójelben szereplők opcionálisak): 

Alapműveletek: Math Workout, (Logic, Math vs. Zombies, Math Duel)  

Geometria: Clever Blocks, (Tangram HD), Paperama, Lazors 

Gráfok: Entangled Game, One Touch Drawing, (Hashi Extreme Puzzles). 
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OKTATÁS MOBIL ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL SZERBIÁBAN 

Namesztovszki Zsolt 

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia 

Kulcsszavak: BYOD, mobil eszközök, szerbiai helyzetkép 

Hogyan alkalmazzuk a mobil eszközöket az oktatás különböző szintjein és területein? 

Az előadás megpróbál átfogó képet adni a szerbiai helyzetről, a mobil eszközök oktatásban történő 
alkalmazását illetően. A munka az elméleti háttér, az általános oktatási helyzet és a mobil eszközök 
számára vonatkozó statisztikai adatok bemutatásával kezdődik és párhuzamot von a magyarországi 
helyzettel. Foglalkozik a BYOD (Bring your own device) kezdeményezés lehetőségeivel és 
korlátaival, valamint a lehetséges alkalmazásával a meglévő szerbiai oktatási rendszer egyes 
szintjein. Ezután szerbiai szerzők empirikus adatainak bemutatása következik, amely a mobil 
eszközök meglétére fókuszál a középiskolás tanulók körében, valamint néhány attitűdöt is felvillant 
a mobil eszközök oktatásban történő felhasználásával kapcsolatosan, a diákok és a pedagógusok 
oldaláról is. A tanulmány központi részében egy kezdeményezés - jó gyakorlat áll, amely 
elsődlegesen szerbiai magyar pedagógusok körében valósult meg. Ez a kezdeményezés QR-kódok, 
valamint a kiterjesztett valósággal kapcsolatos alkalmazások és módszertani megoldások köré épült 
fel.  

A próbálkozásaink során figyelembe vettük a magyarországi tapasztalatokat, de a web2-es eszközök 
segítségével történő tudásmegosztás is hasznos eszköznek bizonyult egy-egy módszer finomítása 
vagy az újabb ötletek megosztása során. A megvalósított foglalkozásokról szóló beszámolók, kép, 
szöveg vagy multimédiák formájában, újra felkerültek a világhálóra, gazdagítva ezzel a témakörben 
elérhető, magyar nyelvű online tartalmak tárházát. A munka záró részében a további lehetőségek, 
az egyes intézmények és intézményvezetők szerepéről esik szó, valamint bemutatásra kerül egy 
oktatási platform, amely segítségével hatékonyan oktathatunk korlátok nélkül, mobil eszközök 
segítségével is. 
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MOBILESZKÖZÖKÖN IS HASZNÁLHATÓ MOODLE KURZUS KIALAKÍTÁSA 

Molnár Tamás 

Debreceni Egyetem/ISZK, Debrecen 

Kulcsszavak: Moodle, elearning, mobil eszközök, Javascript. 

Bevezetés 

Egyre többen használnak mobileszközöket a távoktatási képzések megtekintésére, ezért az ilyen 
felhasználási módot is figyelembe kell venni a kurzusok felépítésénél. Az elterjedt Moodle rendszer 
JavaScript alkalmazások hozzáadásával mobil optimalizált formára alakítható. 

Felhasználói szokások 

A távoktatási módszerek alkalmazása világszerte terjed. A tanulók szempontjából az ilyenfajta 
oktatás egyik előnye, hogy rugalmas, időhöz és helyhez nem kötött. A diákok saját időbeosztásuk 
szerint tanulhatnak. 

Az előbbi jelenséggel párhuzamosan, észlelhetjük, hogy a felhasználók internet elérésre az utóbbi 
években egyre többen használnak mobil eszközöket, okostelefonokat és/vagy tableteket. 

Az előbbi két folyamatból következik, hogy egyre több tanuló mobileszközöket használ a távoktatási 
anyagok megtekintésére, ezért az ilyen használat speciális igényeit a tananyagok felépítésénél 
figyelembe kell venni. 

A mobilhasználat sajátosságai 

A megjelenítés viszonylag kis kijelzőn történik, ez korlátozza a megjeleníthető képek méretét. A gép 
és ember közötti kölcsönhatásra nem billentyűzet és egér, hanem érintőképernyőn végzett 
gesztusok szolgálnak. 

Eredmények, egyedi mobilalkalmazások hozzáadása a Moodle rendszerhez 

Az ingyenes távoktatási rendszerek közül világszerte a Moodle a legelterjedtebb, és 
Magyarországon is népszerű, ezért ennek a rendszernek a mobilra optimalizált megoldásait 
tekintjük át. 

Egyik egyedi alkalmazás a gesztusvezérelt galéria. A kurzusban megjelenített képek galériába 
szervezhetőek. Egyedi JavaScript hozzáadásával megvalósítható a gesztusvezérlés. Igy mindkét 
mobil sajátosságot, a kisméretet és a gesztusokat is kezelhetjük. A képek előnézete 
filmszalagszerűen látható. A kis képekre koppintva, egy kiválasztott kép nagy méretben látható. A 
kis képekből álló filmszalag és nagy képek is legyintéssel továbbíthatóak. 

Másik alkalmazás, egy kép kiválasztott részének kinagyítása. A tananyag olyan képeket is 
tartalmazhat, melyek apró részleteinek is láthatónak kell lennie. Egyedi JavaScript hozzáadásával a 
kép fölött kinagyított terület mozgatható. Ezzel a „nagyítólencsével” kisméretű kijelzőn is 
megtekinthetőek a részletek. 

Összefoglalás 

Az e-learning kurzusok készítésénél figyelembe kell venni a mobil eszközt felhasználókat is. A 
mobilok jellemzője a kisméretű kijelző és a gesztusvezérlés. A Moodle távoktatási rendszerhez 
egyedi JavaScript könyvtárakat adva, mobilra optimalizált tananyag készíthető. Egyik ilyen elem a 
gesztusvezérelt képgaléria, a másik a lencseszerűen nagyítható kép. Az ilyen egyedi kurzuselemek 
hozzáadásával a mobil felhasználók is könnyebben használhatják a kurzusokat. 
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A MOODLE RENDSZER ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A 
KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN 

Beliczai Tamás 

Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 

Kulcsszavak: Moodle, középiskola, feladatbank, tantárgyi alkalmazás. 

Történelem-földrajz-informatika szakos középiskolai tanárként dolgozom. A számítástechnikai 
eszközök nemcsak informatikai célú felhasználása áll érdeklődésem előterében. A Moodle 
elektronikus oktatási rendszert 2009 óta használom: 

• az informatika és a történelem tantárgyak oktatásában, 
• osztályfőnöki munka támogatására, 
• oktatásszervezési és ügyviteli feladatok lebonyolítására. 

Informatika 

Az elméleti ismereteket magába foglaló elektronikus, interaktív tananyagot készítettem, amit 
kiegészít egy feladatbank is. Mindkét anyag jellemzője a gyakorlatiasság, az életből vett példák 
használata, bemutatása. 

Történelem 

A történelem tanításához interaktív munkafüzetet állítottam össze, amely tartalmaz 

• egy feladatbankot, linkgyűjteményt, a választható tanórai kiselőadások listáját, 
• egy közzétételi részt, ahová a diákok munkáikat feltölthetik, illetve társaik számára 

elérhetővé tehetik. 

A feladatbankot a követelmények gyakoroltatásához, házi feladatokhoz, fejezet végi összefoglaló 
feladatsorokhoz, számonkéréshez, érettségire való készüléshez használom. Tulajdonképpen a papír 
alapú feladatgyűjteményt, az érettségi feladatlapokat váltom ki ezzel. Tanév elején közzé teszem az 
egyes leckékhez kapcsolódó kiselőadások listáját, amiből a tanulók válogathatnak. A későbbiek 
során a diákok és én is látom, hogy ki, mikor, melyik leckéhez kapcsolódóan milyen előadást vállalt. 
Ehhez a részhez tartozik még egy forrás ajánló rész, ahol az adott témához talál anyagokat, ill. egy 
közzétételi rész, aminek segítségével az elkészült prezentációk feltölthetők és mások számára 
elérhetővé válnak. 

Osztályfőnöki munka 

A Moodle „Visszajelzés” moduljával online kérdőív készíthető, amit adatgyűjtésre, különböző 
témák előkészítéséhez is remekül fel lehet használni pl.: 

• az iskolába újonnan beérkező osztályok osztályprofiljának, csoportprofiljának elkészítése. 
• a pénzügyi ismeretekről szóló kérdőívvel a tanulók pénzügyi ismeretei tárhatók fel, amely jó 

kiindulást szolgáltat az óra lebonyolításához, ill. a felmérés eredménye szülői értekezlet 
egyik témájául is szolgált. 

• szalagavató után fényképek, ballagáskor meghívók rendelése a korábbi papír alapú űrlapok 
helyett elektronikus űrlapok segítségével. 

• iskolai közösségi szolgálat adatainak nyilvántartása, az iskolával szerződésben álló 
intézmények listájának diákok felé történő publikálása. 

A Moodle ugyanezen modulját használva a pedagógiai mérés-értékelés kérdőíveit online formában 
elkészítve nagyban gyorsítható és költséghatékonnyá tehető az adatfelvétel. 

Előadásomban a Moodle komplex alkalmazási lehetőségeit, az elért eredményeket kívánom 
bemutatni, részletes példákkal szemléltetve. 
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ELEARNING MOBILON 

Papp Gyula - Vágvölgyi Csaba 

CONSEDU Bt. 

Kulcsszavak: Moodle, elearning, mobil eszközök. 

Amikor a mobil eszközökön való tanulás kerül szóba, többnyire olyan alkalmazásokra gondolunk, 
amelyek egy-egy dedikált terület fejlesztését vállalják fel. Mi ezzel szemben azt szeretnénk 
bemutatni, hogy az eLearning-ben milyen megoldások születtek a mobil eszközök használatára. 
Mára minden magára valamit adó eLearning keretrendszer kialakította mobil stratégiáját. Ez ugyan 
sokszor szintén egy mobil alkalmazást jelent, de ezek célja és feladata más. Az eLearning világában 
a meglévő rendszerek mobilon való megjelenítése és használhatósága a fő cél, de ez csak a felvetődő 
kérdések egyike.  

A mobil eszközök használata a megjelenítésen túl hatással van a tanulás szervezésére, a 
tanulásirányításra és kiváltképp a tartalomra. Nem mindegy, hogy milyen jellegű tartalmakat 
kínálunk mobil eszközökre. Ez egyszerre technikai és módszertani kérdés, amely komoly 
felkészültséget kíván meg a keretrendszerek üzemeltetőitől. 

A mobilra szánt tartalom előállítására is egyre több megoldás kínálkozik. A hagyományos szerzői 
rendszerek évek óta támogatják a mobil platformokra való fejlesztést. Emellett egyre több olyan új 
alkalmazás jelenik meg, amely eleve a mobil eszközökre történő fejlesztésre fókuszál. Vannak, akik 
új típusú, komplex keretrendszert kínálnak, s vannak, akik csak egyes részfeladatok megoldására 
kínálnak eszközt. Azonban minden megközelítés mögött az a szemléletmód munkál, hogy a digitális 
transzformáció által megváltoztatott/megváltozott a környezet, változik az eszközhasználat, a 
szokások és az életmód. 

Előadásunkban egy konkrét keretrendszer – a Moodle – válaszain keresztül mutatjuk be, hogy 
milyen megoldások születtek a mobil eszközök támogatására. Hogyan szolgálja a rendszer az online 
tanulást. Illetve – bármily furcsa – hogyan lehetséges az offline tanulás támogatása a Moodle mobil 
applikációja segítségével. 

Szeretnénk bemutatni azt a széles eszközrendszert, amely a mobil tanulás támogatásához áll 
rendelkezésre ma. Ez részben a Moodle hivatalos eszközrendszere, amely alapértelmezés szerint 
rendelkezésünkre áll, illetve azoknak a kiegészítőknek a sokasága, amelyet fejlesztésében résztvevő 
szervezetek bocsátanak a közösség rendelkezésére. 

Minden eszköz célja az, hogy hozzájáruljon valamilyen módon a tanulás sikeréhez. Vagy a tanulás 
hatékonyságán javítanak valamelyest, vagy a körülményeket teszik komfortosabbá. Ezért a 
technikai háttér bemutatásán túl szeretnénk felvillantani azokat a módszertani megoldásokat, 
tippeket, trükköket, amelyeket a Moodle közösség halmozott fel elmúlt években az mLearning 
területén. 
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KÖNYVAJÁNLÓ 
 
2015-ben az év pedagógiai sikerkönyve volt Prievara Tibor A 21. századi tanár című kötete. 

A külföldön oly népszerű tanulásszervezési módszer kézikönyve a hazai oktatási rendszerre 
adaptálva segítséget nyújthat Önnek, hogy kreatív, élvezetes és forradalmi tanórákat tarthasson. 

 A módszer sikere abban áll, hogy figyelembe veszi az egyéni tanulási útvonalakat és hatékony, 
produktív és korszerű feladatokkal és tanulásszervezéssel igyekszik motiválni a Z generáció 
digitalizált gyermekeit. A módszer neve gamification, vagyis „(el)játékosítás”. Nagy előnye, hogy 
megoldást nyújt mindazokra a nehézségekre, amivel korunk pedagógusai nap mint nap küzdenek: 
Hogyan lehet az osztály minden egyes tagjára differenciálni? Hogyan lehet felszámolni a 
motiválatlanságot és a teljesítményszorongást? A nagy tananyagmennyiség mellett hogyan készítse 
fel az iskola az életre a gyermeket?  

Ennek a módszernek az alkalmazása nem jelenti azt, hogy Önnek számítógépes játékokat kell 
játszani a tanóráin, sikere játékosságában és a belső motiváció kialakításában rejlik. A játék 
élményszerűségét, természetes motiváló erejét használja fel, ötvözve azt a videojátékok pontokat 
gyűjtő, szinteket ugró struktúrájával: a diákok magukénak érzik az iskolai előmenetelük irányítását, 
saját maguknak jelölnek ki célokat, amit a maguk által megtervezett úton, módszerekkel érnek el. A 
büntetés és megbélyegzés helyett lehetőségük van arra, hogy hibázzanak, és a javítás lehetőségét a 
módszer felépítése eleve tartalmazza. 

Kiadványunk gyakorlati ötletekkel, tapasztalatokkal segíti abban, hogyan strukturálja a feladatokat, 
tananyagot, hogyan ütemezze a haladás tempóját. Megismerkedhet a rendszer buktatóival és 
ötleteket kap a hibák kiküszöbölésére. Mind a pedagógus, mind a gyerek munkáját könnyebbé, 
élvezetesebbé és eredményesebbé teszi. 

 



I. Mobil eszközök az oktatásban konferencia 
 

63 
 

A Neteducatio legújabb kiadványa Fegyverneki Gergő IKT-s ötlettár című kötete. A könyv 
(nemcsak) kezdőknek mutatja be az IKT-eszközök iskolai felhasználásnak lehetőségeit.   

Egyéni struktúrájának köszönhetően hatékonyan és egyszerűen használható ötletgyűjtésre és új 
webes felületek megismerésére egyaránt, hiszen a 21. századi tanár eszköztárából nem 
hiányozhatnak a változatos infokommunikációs technológiák. A pedagógusok részéről ezért 21. 
századi motivációra, korszerű tanulásszervezési eljárásokra, módszertani innovációra és digitális 
alapú jó gyakorlatokra van szükség.  A kiadvány életkortól és tapasztalattól függetlenül szolgálhat 
újdonsággal olvasóinak. Nem kell megijednie, ha nem érzi magát jártasnak a digitális világban, 
ugyanis kiadványunk korszerű óratervmátrixa és nehézségi fokozatot jelölő szerkezete segítségével 
bárki könnyedén beemelheti az IKT-eszközöket a tanulási folyamat bármely tevékenységébe. 

 

Fegyverneki Gergő könyve a Neteducatio Modern Pedagógus sorozatának legfrissebb, hiánypótló 
darabja. 

  



 
 

A konferencia fő támogatói: 

 

 
Telenor Magyarország Zrt. 

 

 
 


