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DIGITÁLIS TÁVOKTATÁS



Régebbi lapszámainkat, 
cikkeinket megtalálják a

folyoiratok.oh.gov.hu
weboldalon

Az ingyenes, akkreditált, újgenerációs tankönyvek digitális formája

MIÉRT JÓ AZ OKOSTANKÖNYV?

 

Több ezer videó, 
kép, hang, animáció, 
szimuláció, 3D térkép

 
okostankönyv

Ellenőrzött külső tartalmak: 
biztonságos oktatási tér

Az okosfeladatokról

•  Az okosfeladatok megodása után kiértékelést,
javítást és a gyakorláshoz ajánlott tartalmakat
kínál a keretrendszer.

•   Öt nehézségi szinten találhatók feladatok a
tankönyvekben, és a feladatok nehézségi fok
szerint is kereshetők.

•  Regisztráció után a felhasználók a saját tárhe-
lyükbe menthetnek tartalmakat.

•  A keretrendszer rögzíti a felhasználók teljesít-
ményét és előrehaladását.

•  Okosfeladatokat a felhasználók is létre tudnak
hozni és megosztani másokkal.

•  Az okosfeladatokat gyakorló tanárok készítet-
ték.

•  A feladatok támogatják a differenciált oktatást,
és használhatóak csoportmunkához.

•  A feladatok átalakíthatóak és tetszőlegesen
bővíthetőek.

•  A feladatokból tesztsorokat lehet létrehozni,
ezek használhatóak tudásszintmérésre és
értékelésre.

…de használható másképp is. Te hogyan építenéd 
be az órádba?

Az eddigi legjobb digitális óravázlat…

Mindenki   
számára   
ingyenesen 
hozzáférhető.

A tankönyvi tarta-
lom kiegészíthető  
a felhasználók által 
készített felada-
tokkal, videókkal, 
képekkel és egyéb 
tartalmakkal.
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3
24 000 okosfeladat

3 800 digitalizált lecke és 
feldolgozott lecke

76 db

Eszközhöz igazodó 
megjelenésű  
(reszponzív) HTML- 
könyv, amely bármely 
böngészőből elérhető 
minden platformon 
(PC, táblagép, okos-
telefon, interaktív 
tábla).
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BEKÖSZÖNTŐ
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Tanításra „Zoom”-olva
Szöveg: Indri Dániel Janisz főszerkesztő | Fotó: Dömölky Dániel 

Amikor év elején nekiláttam a lapszámok tematikájának összeállításához, nem gon-
doltam volna, hogy – egy szubmikroszkopikus biológiai organizmus hatására – alapo-
san át kell terveznem mindent.

Márpedig ez történt. 

2020. március 13-a sokaknak emlékezetes marad, no nemcsak azért, mert pénteki 
napra esett, hanem mert ekkor érkezett az a miniszterelnöki bejelentés, hogy a rá-
következő hétfőtől megvalósul az, aminek a legoptimistább szakemberek is még éve-
ket jósoltak: digitális formában folyik tovább az iskolai tanítás. A kialakult helyzetben 
alig pár nap kellett a pedagógusoknak ahhoz, hogy felvértezzék magukat a legma-
gasabb szintű digitális kompetenciákkal, továbbá mélyrehatóan megismerkedjenek 
a web 2.0-ás világgal, és a zavarba ejtően széles kínálattal rendelkező, kon fe ren cia-
hívásokat lehetővé tevő platformok közül kiválasszák a legmegfelelőbbet, és immáron 
csukott szemmel is tudják azt használni. 

Olyan sebességgel és hatékonysággal alkalmazkodtak, amiért csakis elismeréssel 
tartozunk! 

Köszönet illet továbbá minden iskolai dolgozót, az intézményvezetőket és az ön-
kormányzatokat is, melyek sokszor magukra vállalják azt, hogy az eszköz- vagy 
internethozzáféréssel nem rendelkező tanulóknak eljuttatják a tananyagot. De termé-
szetesen ne felejtsük ki a szülőket sem, akiknek lassan két hónapja többféle szerepben 
kell helytállniuk, egy kicsit mindenki pedagógussá is vált. 

Egyszóval: KÖSZÖNET!

Éppen ezért e havi lapszámunkat a digitális távoktatásnak szenteljük. Maruzsa Zoltán 
köznevelésért felelős államtitkárt kérdeztük az érettségiről, de egy erre készülő 
végzős tanuló, Ázbej Theodor gondolatait is olvashatják a felkészülésről. Pedagógu-
sok meséltek nekünk az általuk alkalmazott módszertanokról és jó gyakorlatokról, 
de emellett kíváncsiak voltunk arra is, hogy miként élik meg ezt a kivételes helyzetet 
a számítógép másik oldalán helyet foglaló gyerekek és szüleik. Összeállításunkban 
bemutatunk pár hasznos oldalt – köztük a Református Tananyagtárat is –, mely meg-
könnyítheti a pedagógiai munkát, és a diákoknak is segíthet az órára való készülésben. 
Dr. Turcsányi-Szabó Mártával a digitális kommunikációról beszélgettünk, Tóthné 
Péterffy Ágnes tanítótól pedig azt is megtudhatjuk, hogy miként hatékony a készség-
tárgyak online tanítása. 

Remélem, ez alkalommal is örömmel fogadják lapunkat. Az érettségiztető tanároknak 
és tanítványaiknak sok sikert, erőt és kitartást kívánok!
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AKTUÁLIS  INTERJÚ

„Ez is komoly 
tapasztalatot jelent majd 

mindannyiunknak” 
Interjú dr. Maruzsa Zoltán  

köznevelésért felelős államtitkárral
Az utóbbi időben az eddigieknél is nagyobb 
hangsúlyt kapott az oktatásügy, hiszen egyik 
napról a másikra az iskolai padok lecserélődtek 
az otthoni íróasztalokra. A köznevelésért 
felelős államtitkárral a digitális tanrendről, 
a májusi érettségikről és arról beszélgettünk, 
mit tanulhatunk az oktatás hirtelen online térbe 
való költözéséből.

Szöveg: Indri Dániel Janisz | Fotó: Botár Gergely

Az új, tantermen kívüli, digitális munkarendre való 
átállás rövid idő alatt valósult meg. Mit gondol, ho-
gyan „vizsgáztak” a pedagógusok és a diákok ebben 
a váratlan helyzetben?

Én azt tapasztalom, hogy az átállás gyorsasága és 
eredményessége mindenkit meglepett, sokan nem 
fogadtak volna arra, hogy ez ennyire jól sikerül. Nagyon 
sok munka volt ebben, már a bejelentés napján peda-
gógusok tízezrei mozdultak meg, nem azt nézve, hogy 
hétvége van, hanem azt, hogy ezt most meg kell oldani. 
Ha jeggyel kellene értékelnem, jelesre vizsgáztak.

Az állami fejlesztésű Nemzeti Köznevelési Portál új 
verziója és az okostankönyvek is az új tanrend első 
napján debütáltak, az eddigi reakciók alapján az ol-
dal nagy népszerűségnek örvend. Mi volt az oktatás-
irányítás célja a portál életre hívásával? 

Az teljesen egyértelmű, hogy a hagyományos, papír-
alapú tankönyvek mellett érdemes a modern, digitális 
technológiákra épülő tudásátadás és kompetenciafej-
lesztés eszközrendszerét is megteremteni. Ez a fej-
lesztés évek óta készült, szeptemberben terveztük 
publikálni, de az új helyzetben ezt is be kellett vetnünk 
és láthatóan bevált, a Nemzeti Köznevelési Portál 
naponta 70-80.000 egyedi látogatóval is megbízhatóan 
működik.
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Az oktatási akciócsoport javaslata alapján a kormány 
úgy döntött, hogy mégis megtartják a tavaszi érettsé-
gi vizsgákat. Milyen érvek szóltak a javaslat mellett?

Az ajánlás kidolgozásakor a legfontosabb célkitűzésünk 
az volt, hogy a lehető legkevesebb személyes kontaktus 
mellett valósíthassuk meg a vizsgákat, ezért javasol-
tuk, hogy csak írásbeli vizsgát szervezzünk, tehát mi 
a módszerre tettünk javaslatot. A nemzetközi tapasz-
talat egyébként azt mutatja, hogy máshol is hasonló 
döntések születtek: Ausztriában csak írásbelit tervez-
nek, Szlovákiában csak szóbelit. Dániában hagyomá-
nyos rend szerint megtartják, jelenleg Németország 
tartományainak többsége is így készül, Finnországban 
előrébb hozták és már meg is tartották az érettségit.

Az, aki nem felvételizik, nem kötelező, hogy most 
érettségi vizsgát tegyen. Ez azt jelenti, hogy sokan 
dönthetnek úgy, hogy mégis májusban érettségiz-
nek, azzal az indokkal, hogy pár hónap, netán egy 
év múlva elfelejtik az eddig tanultakat, esetleg nem 
szeretnének szóbeli vizsgát? Mikor lenne lehetősége 
a nem most érettségizőknek a vizsgák letételére?

Az a fontos, hogy legyen mód a visszalépésre. Azt nem 
tudjuk még, hogy hányan élnek majd ezzel a lehető-
séggel. A pótlásra bármely soron következő érettségi 
időszakban sor kerülhet, ezt nem szeretnénk korlátoz-
ni, sőt, a létszámok függvényében az ősszel a hagyo-
mányoshoz képest kibővített érettségire készülünk, 
ahogyan a felsőoktatás is több, keresztfélévben induló 
képzést fog meghirdetni. Nem kell tehát egy évet várni 
annak sem, aki most a halasztás mellett dönt.

Mi a helyzet a már érettségizett, de felvételizni 
szándékozó jelentkezőkkel abban az esetben, ha 
az egyetem egy másik tantárgyból ír elő érettségit 
vagy emelt szintű vizsgát? Ebben az esetben ők is 
vizsgázhatnak májusban?

Ők természetesen érettségizhetnek. 

Eddig az emelt szintű idegen nyelvi érettségi alap- 
vagy középfokú nyelvvizsga-bizonyítványnak felelt 
meg. Jelen helyzetben, a szóbeli vizsgarész hiányá-
ban is nyelvvizsgával egyenértékű okiratnak minő-
sül majd az érettségi? 

Az akciócsoport javaslata alapján teljes értékűnek 
minősülne a csak írásbelin alapuló érettségi vizsga. 
Fontosnak ítéljük, hogy ne félmegoldásokat keressünk, 
melyek később az érintetteknek még egy csomó bosszú-
ságot okozhatnak.

Tudva ugyan, hogy másik minisztérium alá tar-
tozik, de született-e javaslat az oktatási akció-
csoporton belül a szakképzésben vizsgázókkal 
kapcsolatban?

Igen, ott is áttekintettük a szükséges lépéseket, és 
az érettségire vonatkozó szabályokat alapul véve 
elkészült egy rendelettervezet, amely megnyugtatóan 
rendezi majd ezt a kérdéskört. 

Mitől okosabb az okostankönyv egy hagyományos 
tankönyvhöz képest? 

A papír kötöttséget jelen, csak kétdimenziós, másként 
illusztrál, egy online okostankönyvben jóval több 
a lehetőség a demonstrációra, például kísérletek vagy 
animációk beépítésével, de különféle nehézségű felada-
tok felkínálása és a megoldások kiértékelése is a lehető-
ségek között van.

Talán megállapítható, hogy soha nem látott összefo-
gás valósult meg a kialakult helyzetben az állami és 
a piaci szereplők között. Érkeztek-e ötletek, együtt-
működési felajánlások az államtitkárságra?

Amint a helyzet és a követendő irány nyilvánvalóvá 
vált, folyamatosan érkeztek a felajánlások, mindenki 
segíteni akart az iskoláknak, a kollégáknak, a tanu-
lóknak. A magunk részéről ezt örömmel üdvözöltük és 
az Oktatási Hivatal oldalán közzétett ajánlásba be is 
építettük, közzé is tettük a felajánlásokat.

Április 1-jén megjelent a 2020/2021. tanévi tan-
könyvjegyzék. A rendelés a korábbiakban megszo-
kott menetrendben és módokon történik?

Nincs érdemi eltérés a megszokott menetrendtől. Van-
nak ugyan könyvek, amelyek átdolgozás alatt állnak, 
de ilyen eddig is volt, a tankönyvjegyzékre minden 
évben még júniusban is kerültek fel további tételek. 
A szeptember ugyanakkor nagy változást hoz, hiszen 
az új tanévben már minden tanuló ingyenesen kapja 
a tankönyveket. Az adminisztráció is csökken, a tárca 
közvetlenül a KELLO-val számol el, így az intézmények 
csak megrendelik és megkapják a tankönyveket, nincs 
pénzügyi feladatuk.

Ezen könyvek között lesznek újak is, vagy átdolgoz-
zák az eddig jól bevált tankönyveket az új Nemzeti 
alaptantervnek (NAT) megfelelően?

Néhány kivételtől eltekintve átdolgozásokról beszélhe-
tünk. Mivel a tantárgyi struktúra nem sokat változott, 
ez a megoldás a célravezető. A cél pedig az, hogy az új 
NAT-hoz illeszkedő, jó minőségű tankönyvek kerülje-
nek a tanulók asztalára, illetve okostankönyvek formá-
jában a monitorokra.

Kaptak-e olyan visszajelzéseket, hogy a készségtár-
gyak – vagyis a testnevelés-, ének- vagy rajzóra – meg-
tartását miként tudják megoldani a pedagógusok? Ho-
gyan tanácsos osztályozni jelen helyzetben a munkát?

Az ének és a rajz még akár jól meg is oldható, hiszen 
a rajzot le lehet fényképezni és el lehet küldeni, énekből 
pedig akár élőben is figyelemmel kísérhető a tanuló. 
Ezzel együtt is egyénre szabott, korrekt értékelésre 
van szükség, a gyermeknek szüksége van a visszacsa-
tolásra, történjen az bármilyen formában, tehát nem 
csak a jegyadásra gondolok. A tanulmányi rendszerek 
használati statisztikáiból azt látjuk egyébként, hogy 
szép számmal rögzítenek a pedagógusok értékeléseket, 
tehát ez is működik.
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azoknak is, akik két hónapja esetleg még azt mondták 
volna, hogy nem szeretnek iskolába járni. Ez is komoly 
tapasztalatot jelent majd mindannyiunknak. 

A végére egy személyes kérdés: Ön négy gyermek 
édesapja; hogyan birkóznak meg otthon az iskolai 
feladatokkal?

Sok feladatot kapnak a gyerekek, egy falra ragasztott 
táblázatban vezetik a teljesítést. A nejem felügyeli 
a munkát, náluk elrendelték az otthoni munkavégzést, 
így ő dolgozik is és a tanulásban is segít. Úgy érzékelem, 
hogy a gyerekek szeretik az új platformokat, nagyon so-
kat fejlődtek ezen a téren. Sok mémet mutatnak nekem 
esténként a digitális oktatás mindennapjaiból, ezeken 
jókat mosolygunk, jó látni, hogy a híres magyar humor 
minden helyzetet feldolgoz. 

Az interjú 2020. április 17-én készült.

Az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az 50 
órás közösségi szolgálat elvégzése. Mi a helyzet 
azokkal, akik az utolsó hónapokra hagyták ezen 
kötelezettség teljesítését?

Azzal a javaslattal éltünk az intézmények felé, hogy 
az adott iskolában az arra rászoruló többi tanuló digi-
tális tanulásának mentorálásával is teljesíthető legyen 
a közösségi szolgálat, így lényegében mindenki meg 
tudja szerezni az 50 órát. 

A pedagógusminősítéssel és tanfelügyelettel kap-
csolatos, folyamatban lévő eljárásokat a 2020/2021-
es tanévre halasztják. Milyen egyéb, a pedagóguso-
kat érintő átütemezésekről döntött a szaktárca?

Ebből inkább csak következik, hogy a gyakornokoknak 
sem kell májusban minősülniük, bár ez előírás lenne, 
de jelen helyzetben ez nem kivitelezhető, hátrány vi-
szont nem érheti őket, ezért ebben az esetben is tolunk 
a határ időn. 

Ön szerint milyen pozitív hozadéka, tanulsága lehet 
a digitális munkarendnek az iskola falai közé visz-
szatérve? Megváltoztathatja-e a szerzett tapaszta-
lat a tanulási, tanítási szokásokat a közeljövőben?

Ez nem kérdés, ebben egészen biztos vagyok. Nem 
fognak eltűnni a különféle alkalmazások, a különféle 
szoftverek nyújtotta előnyökről nem kell majd lemon-
dani. Abban is biztos vagyok, hogy jelenleg tanárnak, 
diáknak egyaránt hiányzik az iskola, a közösség, 

FONTOSNAK 
ÍTÉLJÜK, HOGY NE 

FÉLMEGOLDÁSOKAT 
KERESSÜNK, 

MELYEK KÉSŐBB 
AZ ÉRINTETTEKNEK 

MÉG EGY CSOMÓ 
BOSSZÚSÁGOT 
OKOZHATNAK.
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Hasznos oldalak  
az online tanításhoz

OKTONDI – Egyetemisták összefogása 
a távoktatásért
A köznevelés gyors és teljeskörű digitalizációjának 
kényszere hívta életre az Oktondi, azaz az Egyetemis-
ták az Online Közoktatásért mozgalmat. A ma már 
4700 egyetemista által támogatott kezdeményezés 
olyan tudástár, ahol a diákok és a tanárok által külön 
az alsó és felső tagozatosoknak, középiskolásoknak és 
nyelvi tantárgyakat tanulóknak készített – az új NAT-
ra épülő – anyagok találhatók tantárgyakra bontva, 
rendszerezett formában. 

Az oktatási modul egy-egy virtuális osztályközösség 
működtetéséhez ajánl különböző alkalmazásokat. 
A tanár-diák kommunikációhoz elengedhetetlen fájl-
megosztásra, videó- és hanghívásra, továbbá a szá-
monkérést segítő online tesztek használatára is javasol 
megoldásokat. Az oldalról a különböző tantárgyakhoz 
kapcsolódó segédletek (közvetlenül vagy közvetve) 
letölthetők. Az önkéntesekből álló oktatási szakos 
csoport tagjai szükség esetén olyan egyedi segítséget is 
nyújtanak a hozzájuk forduló tanároknak, mint a dol-
gozatdigitalizálás, maguk az oktatók pedig egy kérdőív 
kitöltésével járulhatnak hozzá a mozgalom szolgáltatá-
sainak tökéletesítéséhez.

Részletek: www.tavoktatas2020.hu

Oktatóvideókkal segíti a végzősöket 
a Magyarságkutató Intézet
A Magyarságkutató Intézet is bekapcsolódott a digitá-
lis tanrend szerint zajló tanítás támogatásába. A diá-
kokat az érettségire való felkészülésben Érettségi Plusz 
című sorozatukkal, az online felületeken közzétett 
oktatóvideókkal segítik. A cél nem más, mint az isko-
lában korábban megszerzett tudás összefoglalása és 
kiegészítése. A jelenlegi helyzetben a legnagyobb segít-
ségre az érettségi előtt álló diákoknak van szükségük. 
A Magyarságkutató Intézet az ő támogatásukra hozta 
létre Érettségi Plusz című előadás-sorozatát a törté-
nelem, valamint a magyar nyelv és irodalom tantár-
gyakból. Bár az előadások az érettségi tételek témáin 
alapulnak, nem csupán a vizsga előtt álló diákoknak 
érhetők el: bárki megtekintheti őket, aki érdeklődik 
az adott témák iránt. 

A videókban középiskolai, egyetemi tanárok és az egyes 
tudományterületek kiváló képviselői adnak elő. A fo-
lyamatosan bővülő videósorozat célja az ismeretek 
összefoglalásán és kiegészítésén túl az is, hogy a diákok 
átfogó képet kapjanak az adott témakörről. Emellett 
olyan tények és adatok is szóba kerülnek, amelyek bár 
fontosak a magyarság történetében, idő hiányában 
sokszor nem esik szó róluk. Az Érettségi Plusz oktatóvi-
deók megtalálhatók a Magyarságkutató Intézet honlap-
ján (www.mki.gov.hu), az intézet Facebook-oldalán, 
valamint a Youtube videómegosztó oldalon is.

Forrás: Magyar Nemzet

http://www.tavoktatas2020.hu
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Több mint zongoraoktatás
A távoktatás a készségek fejlesztésében, így a hang-
szeres zeneoktatás tekintetében is különösen nagy 
kihívás. A koronavírus-járvány, illetve az abból követ-
kező elszigeteltség késztette kreatív megoldásra Váray 
Pétert, az Anima Musicae Kamarazenekar csellistáját 
és zongoratanárnő feleségét, Váray-Major Zsófiát. 
A zongorázást tanuló kisiskolás gyerekek számára ké-
szített oktatóvideók nem csupán a gyakorlást könnyítik 
meg, de élményszerűvé is teszik az által, hogy egy-egy 
klasszikus szerzőt játékos (helikopteres, repülőgépes) 
digitális utazás keretében fel is keresnek. A harma-
dik leckében például Zsófi helikopterbe ül két fiával: 
Domival és Danival, hogy ellátogassanak Haydn szülő-
helyére – természetesen vizuális trükkök segítségével. 

A virtuális órák részét képezik az úgynevezett Kovács-
módszert alkalmazó testgyakorlatok is. Zongorát ezen 
a módon nem lehet hosszú távon tanítani, mivel az egy 
érzékeny párbeszéd két ember között, az átmeneti idő-
ben viszont jó lehetőség – tette hozzá a tanárnő. A vide-
ók (melyek a Varay music Youtube-csatornáján érhetők 
el) azt is megmutatják, miként lehet a zenepedagógiát 
felzárkóztatni a XXI. századhoz, illetve alkalmazni 
a karanténhelyzetben.

Forrás: Magyar Nemzet

Történelem segédanyagok  
az Újkor.hu oldalán
Az Újkor.hu történelmi ismeretterjesztő, tudomány-
népszerűsítő portál is szerepet vállal a digitális munka-
rend miatt kialakult összefogásban. Az oktatás rovat 
eddig is közölt különböző, a történelemoktatásban 
hasznosítható cikkeket. Ezek közé tartoztak a Felada-
tok a történelematlasz használatához, vagy a Szöveges 
források a történelem tanításához című összeállítások. 
A digitális munkarend napjaiban pedig a honlapon 
korábban megjelent, a középiskolai történelem-tan-
anyaghoz kapcsolható cikkeikhez készült feladatlapo-
kat osztottak meg.

A feladatlapok elsődlegesen a szövegértést fejlesztik, 
mivel azonban mindegyik az oldal történelmi témájú 
cikkeihez kapcsolódik, így a képességfejlesztésen túl 
az ismeretbővítésnek is szerepe van. Az összeállítás 
során fontos szempont volt, hogy iskolai, illetve érett-
ségi témákhoz kapcsolódjanak a tartalmak. Az előre 
elkészített feladatlapok a történelemtanárok által igény 
szerint módosíthatók, ezért mindegyik szerkeszthető 
formátumban is elérhetővé vált. A feladatlapok tema-
tikája széles spektrumon mozog, a középkori céhek 
világától egészen Horthy Miklós kormányzóvá válasz-
tásának időszakáig.

Részletek: www.ujkor.hu

http://ujkor.hu/content/gyakorlatok-tortenelematlasz
http://ujkor.hu/content/gyakorlatok-tortenelematlasz
http://ujkor.hu/content/szoveges-forrasok-a-tortenelem-tanitasahoz
http://ujkor.hu/content/szoveges-forrasok-a-tortenelem-tanitasahoz
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Matekozás Matinnoval
A matematika otthoni gyakorlását segíti a Matinno te-
lefonos alkalmazás. A program a teljes általános iskolai 
tananyagot lefedi. A Pécsi Tudományegyetem Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály 
Gimnáziumának kilencedik osztályos tanulója által 

fejlesztett applikáció elsőtől 
nyolcadik osztályig kínál online 
matekfeladatokat évfolyamok 
és témakörök szerint lebontva, 
változatos, de könnyen kezel-
hető formában. „Vannak olyan 
feladatok, amikor egy kérdés-
re négy válaszlehetőség közül 
kell egyet megjelölni, gyak-
ran képekkel illusztrálva. 
Vannak olyanok is, amelyek-
nél a számolási feladat meg-
oldását nekünk kell beírni. 
A program különlegessége, 
hogy akár írásbeli művele-
teket is tökéletesen el lehet 
végezni az okostelefonon, 
pont úgy, mintha csak 
papíron számolnánk” – 
magyarázza a fejlesztő, 
Horváth Milán, hozzátéve: 

a megoldások helyességéről 
a diákok azonnali visszajelzést kapnak, 

illetve a feladatsorok végén százalékos értékelésben is 
láthatják a teljesítményüket. Így önállóan, akár szülői 
segítség nélkül is sokat tudnak gyakorolni.

Milán az applikációt a koronavírusra tekintettel ingye-
nesen elérhetővé tette, hogy minél több gyerek használ-
hassa a digitális munkarend idején. Az eddigi visszajel-
zések alapján a Matinno mind a diákok, mind a szülők, 
mind a pedagógusok tetszését elnyerte.

Forrás: Magyar Nemzet

Digitális Tanári – Pályakezdő tanárok 
és tanár szakos hallgatók közössége
A Digitális Tanári a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
tanárképzésben részt vevő hallgatói között kezdett ki-
bontakozni 2018 őszén. Mára csaknem 1100 főt szám-
láló Facebook-csoport, Facebook-oldal, Instagram-
fiók és honlap is működik a kezdeményezés keretében. 
A csoport célja a tanárképzés és a tanári pálya első 
éveinek során felmerülő kihívásokra választ kereső 

szakmai párbeszéd megteremtése. A közösséget életre 
hívó Lénárth Ádám beszámolója alapján a név két része 
az alábbiakat jelképezi: a Digitális az újszerűségre és 
modernségre, valamint az online térben megvalósuló fő 
kapcsolattartási felületre utal, míg a Tanári egy olyan 
hely, ahol a tanárok összegyűlnek, beszélgetnek, és 
készülnek az előttük álló megmérettetésekre. A csoport 
ezen elvek szerint működik. 

A működés eddigi másfél éve alatt, a napi szintű online 
tudásmegosztás mellett több alkalommal személyes ta-
lálkozókra, úgynevezett Digitális Tanári Értekezletek-
re is sor került. Ezeken az alkalmakon meghívott előadó 
segítette a közös gondolkodást a csoport tagjait érintő 
kérdésekben. 2019 tavaszán Új megoldások a XXI. szá-
zadi köznevelésben címmel konferenciát és workshopot 
szervezett a közösség. A mára országos lefedettséggel 
rendelkező közösség a járványhelyzet időszaka alatt is 
tevékenyen próbál segíteni a megváltozott munkarend 
során felmerülő kihívások megoldásában.

Videotanár
A közel 850 videóval és csaknem 17 000 ellenőrző kér-
déssel – stabil, megbízható tudásbázist jelentő oldalt, 
a www.videotanar.hu portált bárki ingyenesen elérheti. 
A 10-15 perces videók és tesztek segítségével gyors 
és hatékony formában lehet átadni a tudást az otthon 
maradt tanulóknak.

A Videotanár oldalon minden, Nemzeti alaptantervnek 
megfelelő felső tagozatos (5–8. osztályos) tananyag 
megtalálható digitális formában, a testnevelés is, 
az idegen nyelvek kivételével. A rendszer külön felüle-
tet biztosít a tanároknak és a diákoknak, hogy minden 
felhasználó a megfelelő tartalmakhoz jusson hozzá. 
A 10-15 perces videók és tesztek segítségével gyors és 
hatékony formában lehet átadni a tudást az otthon ma-
radt tanulóknak. Az oldal évek óta sikerrel és nagy ha-
tékonysággal működik, több ezer letöltéssel biztosítva 
a szolgáltatás minőségét és állandó fejlődését. Az eddig 
elérhető felső tagozatos tananyag mellett a Videotanár 
csapata elkezdte kidolgozni a középiskolásokat segí-
tő tartalmakat is, amelyeket folyamatosan publikál 
az oldalon. Ehhez a munkához várja olyan vállalkozó 
szellemű tanárok jelentkezését, akik szívesen megosz-
tanák tudásukat digitális, videós formában.

Részletek: www.videotanar.hu

https://www.facebook.com/groups/234541717434451/
https://www.facebook.com/digitalistanari/
https://www.instagram.com/digitalis_tanari/
https://www.instagram.com/digitalis_tanari/
https://digitalistanari.webnode.hu/
http://www.videotanar.hu
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Online tájékoztató szolgáltatást 
indított az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum

Az OPKM 2020. március 18-án elindí-
totta Skype-könyvtáros és Hangouts-

könyvtáros szolgáltatását. Az in-
tézmény ezzel igyekszik segíteni 
a diákokat, kutatókat, módszertani 
irodalmat kereső pedagógusokat. 

A szolgáltatás keretében valós idejű se-
gítségnyújtásra nyílik lehetőség, csevegés, 

hang- vagy videohívás, vagy akár képernyő-
megosztás segítségével. Az OPKM munkatársai széles 
körű tájékoztatást és segítő kezet tudnak nyújtani 
az intézmény szakirodalmi adatbázisában történő 
keresésben, bibliográfiák elkészítésében, külső szak-
adatbázisokban történő tájékozódásban. A szolgáltatás 
igénybevétele a könyvtár beiratkozott felhasználói és 
a be nem iratkozott érdeklődők számára is díjmente-
sen elérhető. Az OPKM munkatársai hétköznapokon 
délelőtt 10 és 11 óra, délután pedig 14 és 15 óra között 
állnak a felhasználók rendelkezésére. Más időpont-
ban történő igénybevételhez az onlinetajekoztatas@
opkm.hu címen szükséges egyeztetni.

Az OPKM neve a Skype-on: Tájékoztatás OPKM

Az OPKM Google Hangouts elérhetősége:  
domsody.andrea.opkm@gmail.com

Részletek: www.opkm.hu

Elsa 3D map
Az Elsa 3D map alkalmazást Zsoldi Katalin fejlesztette 
ki, ez a kiterjesztett valóságban jelenít meg 3D-s tér-
képeket. Az egyes kontinensek 3D modelljei a virtuális 
térben jelennek meg, így a telefont a kezünkben tartva, 
a térben mozogva fedezhetjük fel az egyes domborzati 
elemeket, tematikus tartalmakat. A mobilalkalmazás 
a földrajzórán és az otthoni tanulás során nyújt segítsé-
get interaktív atlaszként. 

A térkép tartalmaz tematikus rétegeket is, mint pl. ás-
ványkincs, növényzet, hőmérséklet, stb., ezek egyesével 
be- és kikapcsolhatók. A diák így saját maga fedezheti 
fel az összefüggéseket, vonhatja le a következtetéseket. 
A 3D-s térkép és a kiterjesztett valóság technológia 
pedig élményszerűvé teszi a tanulást, mely felkelti 
a gyerekek érdeklődését. A tematikus térképek a weben 
is megtalálhatók interaktív 3D-s formában. A tanárok 
munkáját segíti, hogy modern és látványos térképekkel 
oktathatnak órán, mellyel lekötik a diákok figyelmét. 
A webes térkép és a mobil app együtt is használható 
a tanórán, az oktató a webes térképet használva elma-
gyarázhatja a tananyagot, majd a diák a saját telefon-
jával a térképet saját maga is böngészheti kiterjesztett 
valóságban. 

Az alkalmazás fejlesztése folyamatos, az elérhető 
térképek száma bővül. A mobil app Androidra elérhető 
Elsa 3D map néven, illetve a weboldal elsa3dmap.com 
linken.

mailto:onlinetajekoztatas@opkm.hu
mailto:onlinetajekoztatas@opkm.hu
mailto:domsody.andrea.opkm@gmail.com
elsa3dmap.com
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Onlinetesztek.eu – Oktatási 
segédletek történelem és magyar 
nyelv és irodalom tantárgyakból
A digitális munkarend során számos pedagógus kerül 
szembe az eddigi tanári munkájától merőben eltérő 
kihívásokkal. Ilyen többek között a tananyagrészek, 
óravázlatok, illetve a mérés, értékeléshez szükséges 
anyagok digitalizálása. Ehhez nyújt segítséget a Rózsár 
Dánielné Berényi Mónika, az Esztergomi Dobó Kata-
lin Gimnázium magyar, történelem és angol szakos 
tanára által fejlesztett honlap, az onlinetesztek.eu. 
A honlapon díjmentesen elérhetőek a tanárnő által 
fejlesztett oktatási segédanyagok. Magyar nyelvtan és 
irodalom tantárgyakból több évnyi kidolgozott közép-
szintű érettségi tétel, történelem tantárgyból pedig 
tematikai egységekben csoportosítva óravázlatok és 
kidolgozott érettségi tételek érhetőek el.

A honlap különlegessége a Száray Miklós: Új forrásköz-
pontú történelem tankönyvcsalád alapján, mindegyik 
leckéhez elkészített, online kitölthető tesztekben rejlik. 
A szabadon felhasználható tesztek egyszerű, díjmentes 
regisztrációt követően érhetőek el. Az online tesz-
tek használatához külön program nem szükséges, és 
a számítógép mellett okostelefonról vagy táblagépről is 
elérhetőek.

Khan Academy
A Khan Academy-t Salman Khan, bangladesi-indiai 
származású amerikai informatikus alapította azzal 
a céllal, hogy a világon bárki, bárhol világszínvonalú 
oktatásban részesülhessen. A Khan Academy jelenleg 
a világ legnagyobb, ingyen elérhető oktatási platformja, 
több ezer videó, feladat, teszt érhető el rajta. Nonprofit 
vállalkozás, ami teljes mértékben adományokból tartja 
fennt magát. A tananyagot – komoly szakmai lekto-
rálás mellett – részben önkéntesek fordítják a világ 
több tucat nyelvére, köztük magyarra is. Diákok és 
tanárok százezreinek segít a világ minden pontján, és 
most, a kényszerű távoktatás idején különösen hasznos 
társ lehet gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak 
egyaránt. Az angol nyelvű honlap tantervi előírásoknak 
megfelelő oktatási anyagok tárháza, amely az óvodás-

kori ismeretektől egészen a felsőfokú matematika, 
informatika, nyelvtan, természettudományok és sok 
egyéb tárgyra is kiterjed (történelem, művészettörté-
net, zene, közgazdaságtan, továbbá képességfejlesztő 
anyagok, mint például karrierorientáció, személyes 
pénzügyek). Készültek tananyagok olyan tekintélyes 
intézményekkel együttműködésben is, mint pl. a NASA, 
a Museum of Modern Arts, az MIT, vagy a Pixar 
Animation Studios.

A Khan Academy sokszínű tananyaga a Youtube-on 
megtalálható több ezer oktatóvideóra épül. Ezt egészí-
tik ki a honlap interaktív feladatai, tesztjei, az előmene-
telt nyomon követő pontgyűjtő rendszer, és a tanárokat, 
szülőket támogató eszközök. A felület egyszerű és 
felhasználóbarát. Nagyon jól használható ismétlésre, 
gyakorlásra otthon is, vagy ha valamelyik tantárgy, 
anyagrész nehézséget okoz a gyermekünknek. A tanuló 
feladatok, kvízkérdések és tudáspróbák segítségével 
tud gyakorolni, és azonnali visszajelzést és támogatást 
kap. Ha például egy tesztben helytelen választ ad, akkor 
részletesen levezetett példafeladatok és a megértést 
segítő videókhoz vezető linkek jelennek meg. A Khan 
Academy csapata készített egy kiskátét az otthontanu-
láshoz, hasznos tippekkel arra az esetre is, ha a szülő-
nek is távmunkában kell dolgoznia:  
http://bit.ly/khan-tavoktatas-szuloknek

A Khan Academy szakértők által kidolgozott tanári és 
szülői eszköztára is ingyen elérhető az oktatók számá-
ra, akik ezeket tanulóik, osztályuk, gyerekeik igényeire 
szabva alkalmazhatják a tanításban. A diákok előme-
netelének nyomonkövethetősége a differenciált okta-
tásban is előnyös, mert könnyen átlátható, melyik diák 
hol tart, és ennek megfelelően lehet egyénre szabottan 
tervezni a haladásukat. Ezek a rövid videók (magyar 
nyelvű felirattal) a tanári eszköztár használatát mutat-
ják be: http://bit.ly/khan-tanarplaylist

Jelenleg alapszintű matematika és trigonometria, prog-
ramozás, kémia, fizika, biológia, zene és ókori történe-
lem érhető el magyarul. A távlati célok közé tartozik 
a teljes oktatási portfólió lefordítása, illetve a mobil 
applikáció bevezetésének előkészítése.

http://onlinetesztek.eu/
http://bit.ly/khan-tavoktatas-szuloknek
http://bit.ly/khan-tanarplaylist
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Az innováció sokkal több  
mint egy új ötlet
A világot mindig az emberi találékonyság és az újítói képesség vitte előre. A XXI. századra 
azonban az innováció már olyan stratégiai ágazattá vált, ahol a legfiatalabbak képességei sem 
mellőzhetők. Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny céljairól, a pályaművek 
elbírálásának szempontjairól és a digitalizáció térnyeréséről dr. Jakab László professzort, az idei 
verseny zsűrijének elnökét kérdeztük. 

Szöveg: Ambrus Balázs

Hogyan foglalná össze e tekintélyes múltú verseny 
célját és hasznát?

A Magyar Innovációs Szövetség 1991-ben írta ki elő-
ször az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Versenyt az EU-versenyek mintájára. Nevezni a közép-
iskolás korosztályból, bármilyen probléma tudományos 
szintű megoldására irányuló ötlettel lehet a természet-
tudományok (biológia, fizika, kémia, földrajz), a kör-
nyezetvédelem, az informatika, a távközlés, a szá-
mítástechnika és a műszaki tudományok, valamint 
a matematika területéről. Ezeket a területeket ma-
napság a „STEM” mozaikszóval szokták összefoglalni 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics), 
bár magyarul inkább MTMI-nek nevezzük a mate-
matika, természettudomány, műszaki tudomány és 

informatika összefoglalásaként. A verseny egyik fontos 
célja a tehetségkutatás, tehetséggondozás, haszna pedig 
a legjobb versenyzők nemzetközi szintű bemutatása. 
A verseny kétfordulós, az első fordulóból továbbjutók 
számára mentorálást, szakmai segítséget és támoga-
tást is biztosítunk.

Több felmérés is igazolta, hogy az Ifjúsági Tudomá-
nyos és Innovációs Tehetségkutató Verseny célt ér: 
a versenyzők több mint kétharmadának pályaválasz-
tását segítjük, a versenyzők közel 90%-a továbbta-
nul, sőt 60%-a másoddiploma, illetve doktori fokozat 
megszerzését is célul tűzi ki. A lehető legalaposabb 
tehetségkiválasztás és leglelkiismeretesebb szelekció 
érdekében 2014-ben jelentősen átszerveztük a ver-
senyt, sikeresen megújítva az értékelést.
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A versenyre ezúttal 99 pályamű érkezett, ebből 61-et 
tartott a zsűri kidolgozásra érdemesnek. Milyen 
szempontok alapján szelektáltak?

A pályázatokat a 27 tagú zsűri minden tagja elolvasta és 
megvizsgálta, hogy az abban összefoglaltak eredetiek, 
újszerűek-e, tudományos szempontból megalapozot-
tak-e, és amennyiben még nincs kész, megvalósítható-e 
2020. április 1-ig (mivel a pályázatot félig készen is be 
lehet adni az első fordulóban, a végén persze a készült-
ség egy fontos értékelési szempont). Azt is vizsgáljuk, 
hogy a pályázat alkalmas-e a kidolgozásra, és a vár-
ható eredmény hosszú távon hasznosítható-e. Fontos 
kiemelni, hogy a verseny nevében szerepel az innováció 
kifejezés is! Ezért a gazdasági és/vagy társadalmi hasz-
nosíthatóságot a várható pályázati eredményből ki kell, 
hogy tudjuk olvasni. 

A pályázók felkészültségének hátterében az egyéni 
ambíció, vagy inkább egy jó középiskolai oktató áll, 
netán mindkettő?

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján világosan látszik, 
hogy néhány középiskolában egy-egy oktató vezetésé-
vel komoly innovációs műhelyek alakultak ki. Minden 
évben egy vagy több pályázattal indulnak, díjakat nyer-
nek, eljutnak akár a nemzetközi szereplésig is. Örülünk 
ezeknek a visszatérőknek, de annak is, hogy új „mű-
helyek”, csapatok is szerveződnek, nagyon komoly szak-
mai háttérrel és lelkesedéssel. Emellett minden évben 
érkezik olyan pályázat, sokszor egészen kiemelkedő 
tartalommal és kidolgozottsággal, ahol a kezdeményező 
egy lelkes hallgató. Néha olyan középiskolából, ahol 
a szükséges infrastruktúra, illetve a szakmai támoga-
tás sem áll rendelkezésre. Ilyenkor általában az egyéni 
motiváció a domináns, és felsőoktatási intézmények, 
oktatók tudnak segíteni. A szövetség a nemzetközi 
versenyekre nevezett pályázatokhoz további szakmai 
támogatást is nyújt, akár egyetemek, akár kutatóinté-
zetek bevonásával.

A magyar találékonyság szimbólumaként emlege-
tett golyóstoll szabadalmaztatása óta 80 év telt el. 
A digitalizáció térnyerése mennyiben befolyásolja 
a pályázó fiatalok gondolkodását és projektválasz-
tását?

Nagyon sok informatikai pályázat érkezik. Ezen 
a területen látszólag könnyebb eredményeket, illetve 
hasznosítást felmutatni, ezért ezeknek a pályázatoknak 
az átlagos színvonala nem is éri el a többiekét. Viszont 
a többi területen, ha konkrét megvalósításokban 
gondolkodunk, akkor digitális, hardver- és szoftver-
eszközök nélkül már szinte semmi nem képzelhető el. 
Az informatikában járatos és lelkes pályázók akkor 
járnak jól, ha csatlakoznak egy másik területen induló 
projekthez, csapathoz. Bár a csapatlétszám nálunk 
maximum két fő lehet.

Eddigi tapasztalatai alapján hogyan látja, milyen 
profilú pályaműveket lehet a későbbiek folyamán, 
a való életben is hasznosítani?

A legfontosabb szempont a megvalósíthatóság. Ter-
mészetesen ésszerű határidőn belül, reális költségek 
mellett. A hasznosításban a szövetség segít, partnere-
ink között vannak, akik kifejezetten ezen a területen 
tudnak egy-egy ilyen projekt sikeréhez hozzájárulni.

Volt olyan ötlet, amelyet személy szerint különösen 
is izgalmas szellemi teljesítménynek tartott?

Nem szívesen emelnék ki egyet a sok közül. Minden-
kit biztatnék, hogy a szövetség honlapján (https://
www.innovacio.hu/3a_hu.php) böngésszen a nyertes 
pályázatok, illetve a nemzetközi eredmények között. 
Látni fogja, mennyire szerteágazó, sokszínű és érté-
kes eredmények születtek a magyarországi vagy akár 
határon túli versenyzők részéről. Van még egy másik 
fontos szempont is, amit a pályázati kiírásba nem 
fogalmaztunk bele, ugyanakkor az értékelésnél mindig 
szem előtt kell tartanunk. Ez pedig a sikeres nemzetkö-
zi szereplés. A magyar verseny egy nemzetközi rend-
szerbe tagozódik. Nem titkolt cél az európai, amerikai 
vagy ázsiai világversenyekre való kijutás és a sikeres 
szereplés a rangos és nagyszámú nemzetközi mezőny-
ben. Eddig jól teljesítettünk ezen a téren is.

Európai viszonylatban a magyar pályázók mennyire 
tekinthetők innovatív gondolkodásúnak?

Az innováció nagyon divatos kifejezéssé vált az elmúlt 
években. Sokan ezen csak egy új ötletet vagy szabadal-
mat értenek, pedig ez ennél sokkal több. Természetesen 
lehet előadást tartani, könyvet írni az innováció értel-
mezésének különböző módjairól, és persze vitatkozni 
is lehet róla. Mi a pályázóktól annyit várunk el, hogy 
amikor ötletelnek vagy új projektekben gondolkodnak, 
a hasznosulás vagy a hasznosíthatóság mindig lebegjen 
a szemük előtt. Például a gazdasági hasznosuláshoz 
jellemzően piac is kell. Lehet egy termék vagy szolgál-
tatás nagyon eredeti, szépen kidolgozott és megvalósí-
tott, ha nincs vevő, nincs innováció sem. Elnézést kérek 
a terület szakértőitől, hogy ennyire leegyszerűsítettem 
ezt a dolgot, aminek természetesen még számtalan 
ága-boga van. Mi a középiskolai korosztályhoz tartozó 
pályázóinktól ezt várjuk el az innovatív gondolkodás 
részeként. A tudományos megközelítésre a készség és 
a tehetség általában már megvan. 

https://www.innovacio.hu/3a_hu.php
https://www.innovacio.hu/3a_hu.php
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Bemutatkozott a  
Nemzeti Köznevelési Portál  

új verziója
A Nemzeti Köznevelési Portál évekkel 

ezelőtt indult el azzal a céllal, hogy 

a digitális tanulás, tudásmegosztás és 

felkészülés új korszakát hozza el a magyar 

oktatásba. Március 16-a óta már elérhető 

a portál továbbfejlesztett, bővített 

változata, megjelentek az okostankönyvek. 

A fejlesztői oldalról Sipos Imrét, 

az Oktatási Hivatal elnökhelyettesét és 

Timár Anetta digitális alprojektvezetőt 

kérdeztük, illetve az NKP-t már használó 

pedagógusok is beszámoltak nekünk 

tapasztalataikról.

Szöveg: Indri Dániel Janisz
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A Magyarországon bevezetett tantermen kívüli, 
digitális oktatásra való áttéréssel egyidőben debü-
tált a Nemzeti Köznevelési Portál legújabb verziója. 
Mennyiben különbözik ez az előzőtől, milyen új 
fejlesztések jelentek meg?

Az új verzióban megjelent az interaktív tankönyve-
ket előállító és megjelenítő szoftvercsomag, amely 
lehetővé teszi a tankönyvek új típusú feldolgozását 
és prezentálását, vagyis a portálon elérhetővé váltak 
az okostankönyvek. Az okostankönyvek képesek megje-
leníteni és lejátszani a tanulást segítő tananyagcsoma-
gokat: a feladatokat, feladatsorokat, szimulációkat, vide-
ókat és egyéb játékokat. A feladatmotorok a technológiai 
fejlesztéseknek köszönhetően több információval látják 
el a diákokat: nemcsak ellenőrzik a feladatmegoldásokat, 
hanem hibás válasz esetén megmutatják a diák számára, 
hogy az adott okostankönyvben hol találnak segítséget 
a megoldáshoz. Jelentősen bővült a feladattípusok szá-
ma is, ma már 25 különböző feladatmotor áll rendelke-
zésre, tehát sokféle módon és változatos formában lehet 
a tananyagot gyakoroltatni, bővíteni, elmélyíteni. 

A feladatsorokból létezik gyakorlásra szánt adaptív 
feladatsor, amely egyedileg vezeti a tanuló kezét, és 
számonkérésre használható hagyományos, vagy más 
néven lineáris feladatsor. A pedagógusok meg tudják 
osztani az általuk készített feladatokat és feladatsoro-
kat, így a portál a köznevelés legnagyobb feladat-adat-
bázisává válhat. A kiegészítők a leckékbe ágyazottan is 
megtalálhatók, de egy közös adatbázisból is kereshetők: 
a Médiatár, a Feladattár, illetve a portál keresőmo-
duljának segítségével. Regisztráció után elérhetővé 
válik a Tanulócsoport funkció, tehát a tanár képes lesz 
kapcsolatot tartani a diákokkal, és kiosztani számukra 
feladatokat és feladatsorokat gyakorló és vizsgamód-
ban is. A portál más portálokkal is össze van kötve: 
a külső keresésekben elérhetővé vált a MúzeumDigitár, 
a NAVA és az iWitness adatbázisa. Az új NKP-n jelenleg 
több mint 20.000 tartalom érhető el, illetve további SNI 
tartalmak lesznek folyamatosan elérhetők.

A portál képes egyéni tanulási útvonalak kialakítá-
sára is. Mit jelent ez pontosan?

Az útvonalszerkesztő egyelőre nincs implementálva 
a rendszerben, de helyette lehet csoportokat létrehozni. 
A tanulócsoportok létrehozása új funkcióként a regiszt-
rációval együtt április vége óta elérhető a portálon. 
Lehet majd feladatokat kiosztani és beszedni vizsga- és 
gyakorló módban, a csoporttagoknak üzenni, a felada-
tokat értékelni.

Számos kisfilm is elérhető a portálon. Ezek milyen 
tematikát ölelnek fel, miben tudnak a pedagógusok, 
diákok segítségére lenni?

Mind a társadalomtudomány, mind a természettudo-
mány területek tantárgyaihoz készültek kisfilmek, ani-
mációk, szimulációk. Ezek nemcsak szemléltetik az adott 
tankönyvi leckét, de számos esetben új szempontokat 
vetnek fel, kiegészítik, új ismeretkörrel bővítik a tan-
anyagot. Ezek a kisfilmek akár vitaindítók is lehetnek 
egy-egy órán, vagy számos olyan szempontot vihetnek 
be az oktatásba, amely további kutatásra és elmélyülésre 

ösztönzik a diákokat. A kisfilmek, animációk készítése-
kor törekedtünk arra, hogy a minket körülvevő vizuális 
világ elemeit használjuk, és a diákok számára ismert és 
elfogadott multimédiás elemek jelenjenek meg bennük. 
A pedagógusoknak nagy segítség lehet, hogy ezekkel a fil-
mekkel nemcsak az óra pedagógiai céljait tudják megva-
lósítani, hanem az órára való felkészülés során sem kell 
az interneten multimédiás tartalmakat keresgélniük. 

A sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek megsegítésében 
többet támaszkodunk a vizuális eszközökre: kisfilmek-
re, animációkra és olyan egyszerű feladatokra, amelyek 
képekből állnak. Az ő tankönyveik igazodnak a sajátos 
tanulási módszereikhez, így a digitális megsegítésük is 
körültekintően, gyógypedagógusok bevonásával törté-
nik, hogy azok a lehető legjobban igazodjanak az SNI 
tanulási/tanítási módszertanához. A számukra készült 
filmekkel és animációkkal a diákok érdeklődését és 
kíváncsiságát szeretnénk felkelteni. Azt látjuk, hogy 
sokkal könnyebb olyan formátumokkal és eszközökkel 
motiválni a tanulásban és értelmileg akadályozott tanu-
lókat, amelyek vizuálisan ismerősek lehetnek számukra, 
és amelyek érzelmileg is megmozgatják őket. A filmek és 
animációk használatával a gyógypedagógusok könnyeb-
ben tudnak új ismereteket átadni, a régieket megszilárdí-
tani, és a gyakoroltatás és ismétlés is játékosabbá válik. 

Az új verzió élesítésével megjelentek 
az okostankönyvek is. Miben más, mennyiben tud-
ják kiegészíteni az okostankönyvek a hagyományos, 
papíralapú tankönyveket? Elképzelhető, hogy egy 
idő után teljesen kiválthatják azokat?

Az okostankönyvek az OFI Újgenerációs tankönyve-
inek a digitalizált változatai. Ezeket az EFOP-3.2.2-
VEKOP-15-2016-00001 A köznevelés tartalmi szabá-
lyozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése 
és digitális tartalomfejlesztés elnevezésű európai uniós 
projekt keretében dolgozták ki munkatársaink. Ezen 
projekt digitális alprojektjének a célja, hogy a tan-
könyveket html-formátumban feldolgozzuk, melyek 
így alkalmassá válnak arra, hogy különböző méretű 
képernyőkön megjelenjenek. A tankönyveket digita-
lizáltuk, hogy segítsük és játékossá tegyük a tanulási 
folyamatot: a térképeket interaktívvá tettük, a képeket 
nagyítható képtárba rendeztük, a hagyományos, analóg 
feladatokból interaktív feladatokat gyártottunk, és ki-
egészítettük a tankönyveket a digitális tanulás legújabb 
eszközeivel: 25 féle okosfeladat-típus készült, rengeteg 
2D-s és 3D-s animáció, szimuláció, és az adott tartal-
mat kiegészítő kisfilm. Mivel a papíralapú Újgenerációs 
könyv és az okostankönyv tökéletesen megegyezik szö-
vegében, a pedagógus könnyen követheti a tartalmat, 
és egyszerűen találhat az adott leckéhez feladatot és 
kisfilmet, mivel az a szövegbe ágyazottan is fellelhető. 

Az okostankönyvek nem váltják ki a papírtankönyve-
ket, sokkal inkább kiegészítik azokat. Mivel nem min-
den iskola, diák és pedagógus van felkészülve egy teljes 
digitális váltásra, a papírtankönyvek iskolán keresztüli 
elosztása biztosítja mindenki számára a tanuláshoz 
való jogot. Az okostankönyvek jó alapot adnak a digi-
tális átállásra, segítik a tanárt és a diákot a 21. századi 
tanulási formák megértésében és bevezetésében.
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Hány darab és milyen tantárgyú okostankönyv 
érhető most el?

Jelenleg 79 db tankönyv érhető el a portálon. 60 közis-
mereti tankönyv 5–12. évfolyamig: irodalom, nyelvtan, 
matematika, történelem, természetismeret, biológia, 
földrajz, kémia, fizika, etika tantárgyakból. 3 db infor-
matikakönyv az általános iskola felső tagozata számá-
ra: 6., 7. és 8. évfolyamon, és 10 db szakiskolai közisme-
reti tárgyhoz tartozó okostankönyv 9., 10. évfolyamon. 
A portálon már elérhető a tanulásban akadályozott 
gyerekek számára készült tankönyveink közül az angol 
nyelv 7. és 8. évfolyamon, és az informatika 5., 6., 7. és 8. 
évfolyamokon.

Milyen ütemben várhatóak az újabb 
okostankönyvek? Ezek már az új Nemzeti alaptan-
tervnek megfelelően készülnek?

2021. február végéig felkerül további 13 okostankönyv 
az általános iskolák és középiskolák számára infor-
matika, vizuális kultúra és angol nyelv tantárgyakból. 
A tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott 
tanulók és az őket segítő gyógypedagógusok számá-
ra pedig több mint 70 könyv készül el. Az új Nemzeti 
alaptanterv (NAT) nem érinti az SNI-s fejlesztéseket és 
tankkönyveket, amelyek jelenleg készülnek. Az új NAT-
nak megfelelően jelenleg az első, ötödik és kilencedik 
évfolyam papíralapú tankönyveinek fejlesztése zajlik, 
bízom benne, hogy további lépésként sor kerül majd 
az okostankönyvek új NAT szerinti fejlesztésére is. 
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Kérem, meséljenek kicsit iskolájukról!

CzB: A Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola 
Kispesten az Ady Endre út és a Wekerle-telep mellett 
helyezkedik el. Az iskola arculatát az informatikai 
képzés és az idegennyelv-oktatás határozza meg. A di-
gitális pedagógia tanulócentrikus és tantárgyfüggetlen 
alkalmazása mára teljes intézményi szinten működik. 
Az informatikai és idegennyelvi képzés mellett kiemelt 
hangsúlyt kap a logikus és problémamegoldó gondolko-
dást fejlesztő Sakkpalota program is. A 2018/19-es tan-
évtől induló emelt óraszámú informatikaképzésen heti 
2 órában, csoportbontásban oktatjuk a tanulókat. Az in-
formatikával párhuzamosan a tanulók már 1. osztálytól 
kezdve heti egy órában, csoportbontásban tanulhatnak 
idegen nyelvet, melyet már alsó tagozaton is differen-
ciált fejlesztő órák és szakkörök támogatnak. Az intéz-
mény képét jelentősen alakította a 2015-ben bevezetett 
tablettel támogatott oktatási program. Az innovatív 
digitális programban a tantestület több mint 50%-a ak-
tívan részt vesz. A mára több mint 70 tablettel rendelke-
ző eszközparkot a pedagógusok zöme heti rendszeres-
séggel használja tanórákon, melynek köszönhetően már 
több mint 2000 tabletes órát tartottak. A hatékonyabb 
alkalmazás érdekében rendszeresek a belső pedagógus-
továbbképzések, valamint a folyamatos mentorálás és 
a pedagógusok közötti tudásmegosztás.

Hogyan illeszthető be a Nemzeti Köznevelési Portál 
a mindennapi pedagógiai gyakorlatba a hagyomá-
nyos, és miként a jelenlegi, távoktatásos helyzetben?

KVK: Az intézmény tanulói már több mint egy éve 
megismerkedtek az okostankönyvekkel, mivel kipróbá-
ló iskolának is jelentkeztünk. Kollégáink a tanórákon 
többször alkalmazzák a könyvek fejlécét szemlélte-
tésként. Ezek a fejlécek rendkívül hasznosak a be-
vezető, rendszerező, ismétlő tanórákon. A könyvek 
színes illusztrációi is kedveltek a gyerekek körében. 
Az okosfeladatok is elnyerték a tanulók tetszését. 
A tanórákon a tanulóknak alkalmuk volt kipróbálni 
a portál feladatkészítő funkcióját is.

Hogyan fogadták a diákok az NKP-t, mely fejleszté-
sek, feladattípusok tetszettek nekik leginkább?

KVK: A gyerekek szeretik ezeket az alkalmazásokat. 
Az okosfeladatok közül a párosító, a halmazba rendezés 
a legkedveltebb, de a kakukktojás feladattípus is elnyer-
te a tetszésüket. 

Élesben tesztelve
A kérdésekre Czékmán Balázs és Kerekesné Vöröshegyi Katalin válaszolt
Fotó: Kerekesné Vöröshegyi Katalin (saját képernyőfelvételek)

2019. februári tanulói visszajelzés a tanórán folyó tevékenységekről
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Animációk, ismeretterjesztő kisfilmek, interaktív 
térképek, okosfeladatok is elérhetőek a portálon, 
ezek közül Önnek van személyes kedvence?

KVK: Népszerűek a diákok és a tanárok körében is 
a Zanza tv rövid, időnként humoros, a gyerekek szá-
mára megfogható magyarázatokat, összefoglalásokat 
tartalmazó kisfilmjei. Fizika és kémia kísérletek be-
mutatására is gyakran használták a kollégák a portált. 
Az egyik legkedveltebb feladatom a 9. osztályos magyar 
nyelv tankönyvben az Ivó joghurt, ugró iskola? című 
feladat, mely rendkívül ötletes rajzokkal illusztrálja, 
hogy mi a különbség az olvasó lámpa és az olvasólámpa 
között. A feladat az előzőhöz hasonló példákat sorakoz-
tat fel, amelyekkel az egybe- és különírás probléma-
kör megértését könnyíti meg. https://www.nkp.hu/
tankonyv/magyar_nyelv_9/lecke_02_014

Mi a szakmai véleménye a márciusban elérhetővé 
vált okostankönyvekről? Esetleg már a diákok is 
használják?

KVK: A pedagógusok és a tanulók is szívesen fogadták 
ezeket a taneszközöket. Megkönnyítette a tanárok 
munkáját azzal, hogy a tankönyvi szöveg interaktív 
feladatokkal kibővítve segíti a tananyag feldolgozá-
sát. A tapasztalatom az, hogy a feladatok sokszínűek, 
a feladattípusok változatosak. Szerencsés, hogy jelölik 
a feladatok nehézségi szintjét, ezzel is segítve a tanárok 
munkáját, a differenciálás megvalósítását. A feladatok 
között vannak olyanok is, amelyek további kutatásokra, 
információszerzésre sarkallhatják a diákokat.

Eddig általában tantermi környezetben, netán 
okostáblán használták a portált, vagy egyéb IKT-
eszközöket is igénybe vettek? Mennyiben befolyá-
solta a használatot az új digitális munkarend?

KVK: Korábban a tantermi környezetben okostévé, 
illetve tabletek alkalmazásával használtuk a portált. 
A 7–8. osztályosok esetében igen gyakori volt a saját 
mobiltelefon használata. Itt a hagyományos tanórai 
keretek közé illesztettük be a digitális tartalmakat 
a tananyag feldolgozásának színesebbé tétele érde-
kében. Hasznos volt az okostankönyv a szemléltetés, 
a rendszerezés, az ismétlés, a gyakorlás terén is. Az új 
munkarend nagy változást hozott, hiszen a tanulók 
a pedagógustól távol, otthonukban végzik a tananyag 
feldolgozását a pedagógus irányításával, segítségével. 
Jó szolgálatot tesznek az egyes tanári magyaráza-
tok kiegészítéseként. A tananyagokhoz kapcsolódó 
okosfeladatok pedig a tananyag feldolgozását, megér-
tését, elsajátítását szolgálják. A gyerekek körében ked-
veltek ezek a feladatok. A tapasztalat az, hogy míg más 
típusú feladatmegoldások nehézkesen érkeznek vissza 
a pedagógushoz, ezek elvégzéséről sokkal rendszere-
sebben és gyorsabban kapunk visszajelzést. A nehézség 
egyelőre az otthon elvégzett munka értékelése, hiszen 
nincs visszajelzésünk arról, hogy a tanuló mennyi 
idő alatt, hányszor, milyen színvonalon oldotta meg 
a feladatait. A gyakorlás tényét jelenleg fotókat küldve 
igazolják a gyerekek.

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_9/lecke_02_014
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_9/lecke_02_014
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Szülői és diákszemmel 
a távoktatásról
Sokat hallani arról, hogy a pedagógusok hogyan élték meg a digitális tanrend hirtelen bevezetését, 
milyen módszereket alkalmaznak, hogyan tartják meg online a tanórákat. Ezúttal a számítógép 
másik oldalán ülők véleményére voltunk kíváncsiak, ezért tanulók és szülők meséltek nekünk 
tapasztalataikról.

Összeállította: Ambrus Balázs, Dallman Kristóf, Indri Dániel Janisz

Székely Erika és gyermekei, Matyi és Áron
Egyik éjszaka arra riadtam, hogy vajon jó helyre töltöt-
tem-e fel a matematika munkafüzet negyvennegyedik 
oldalát. Elővettem a listáimat, kikerestem a feladatot, 
megbizonyosodtam, de visszaaludni már nem tudtam. 
Gondoltam, jó alkalom, hogy átnézzem a Teams-et, 
a Krétát, a Redmentát, a szülői Messenger-csoportot, 
a két e-mail fiókot, jött-e esetleg valami. Befejeztem még 
egy elkezdett rajzfeladatot, ellenőriztem a „házi feladat 
babot”, hogy csírázásnak indult-e, mire reggel lett. 

Így telnek a mindennapok otthoni munkavégzéssel, két 
kisiskolás korú gyerekkel. Szerencsések vagyunk, mert 
van elég eszközünk, és az internet is elég gyors. Digitá-
lis kompetenciák tekintetében sincs okunk panaszra, 
kivéve a gyerekeket. Jól kezelik a kütyüket ugyan, de 
prezentációt készíteni, mappákat létrehozni, letölteni, 
feltölteni és a hat kommunikációs csatornát folyama-
tosan figyelni, ellenőrizni kicsit nehézkes. Az ötödikes 
egy hét alatt sok mindent megtanult, igyekszik is. 
A harmadikostól – teljesen normális módon – kéz-
írással készült feladatokat kérnek, amit fotózva kell 
visszaküldeni, miután ráutaló nevekkel elláttuk az állo-
mányokat. A mániám lett a fotózás, mindent megörö-
kítek, hátha majd kéri valaki. A nagyobbik fiam szerint 
megőrültem.

Az ötödikesnek két hét alatt lett órarendje, így ő a dél-
előttöket a Zoom előtt tölti. Délután, este pedig megpró-
báljuk elkészíteni a beadandókat. Mert azzal azért meg-
vár. Jobb társaságban dolgozni, mondja, és különben 
is, hogy találja ki egyedül, hogy a téglatest felszínének 
miért éppen az a képlete? Bár megnézett pár videót, és 
elolvasta a tankönyvet is, mégsem volt biztos magában.

A harmadikos nem ilyen szerencsés, neki nem volt 
még egyetlenegy online órája sem, csak a feladatlisták 
érkeztek az írásbeli szorzásról, az igeidőkről és a hús-
véti versekről. Rajzoltunk már bogarat, ragasztottunk 
nyulat, és frottázstechnikával erkölcstan házit is 
barkácsoltunk. Hangouts-on bekapcsoltuk a távoli 
nagymamát, aki véletlenül épp egész életében tanított, 
így gondoltuk, két legyet ütünk egy csapásra: a mami 

is örül, mert segíthet, meg anya is, mert elmaradnak 
a tipikus szülő-gyerek játszmák. Jó is volt ez addig, míg 
az én kreatív gyerekem egyszerűen csak lenémította 
a nagyit, mert zavarta, hogy beszél… Hát hiába, lehet er-
ről olvasni, hogy a digitális oktatás legnagyobb kihívása 
ott tartani a gyereket a képernyő előtt.

Készítettünk napirendet is, melyben a családunk ösz-
szes tagja közreműködött, de azért nem mindig tart-
juk be. Hát így egyensúlyozunk a munka, a tanulás és 
a háztartás között… Persze azért a harmadik hét végére 
javult a helyzet: kevesebb lett a feladat, minden szereplő 
megtanulta használni az eszközöket, kevesebb lett a kö-
vetendő felület, és ami a legfontosabb, rengeteg olyan 
tudást szedtek magukra a gyerekek, ami az életben való 
boldoguláshoz kell.
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Szikora Virág
Hatgyermekes szülőként alsó és felső tagozatos, 
valamint középiskolás gyereket is nevelek. Kezdet-
ben szinte minden iskolás gyerekünk kérdésekkel 
bombázott, én pedig nem kifejezetten informatikus 
vénával megáldott emberként nem tudom, hogy 
hogyan birkóztam volna meg az első pár napban 
a nehézségekkel, ha nincsenek a családban a digitális 
térben nálam otthonosabban mozgók. Szerencsére 
kaptam útmutatásokat, és a megfelelő infrastruk-
túra is rendelkezésre állt, így túljutottunk a kezdeti 
problémákon. Később már szinte senkinek nem 
okozott gondot, hogy használja azt a bizonyos fóru-
mot, ahol a tanárokkal kapcsolatban lehet. A tanárok 
pedig, néhány kivételtől eltekintve, a mi iskolá-
inkban valóban mindent megtesznek azért, hogy 
a lehető legérthetőbben tartsák meg az online vagy 
távórákat.

Főállású anya vagyok, a férjem el tud minket tartani, 
nem létszükséglet, hogy én is dolgozzak. Így munkái-
mat (gyermekpszichodráma csoportjaimat) lemond-
tam, ezért ráérek a saját gyermekeimnek segíteni. 
Nem vesznek nagyon sokat igénybe, de azért, ha nem 
lennék itt, akkor baj lenne. Délelőttönként mindenki 
dolgozik, leginkább az elsősnek kell segítenem, de ő 
is sokszor egyénileg megoldja a feladatait, csak néha 
kérdez. A házimunkáim elvégzése mellett nekem 
nem okoz gondot, hogy ilyen szinten odafigyeljek 
rájuk. 

A tanrend és a számonkérés nem mindig áttekint-
hető számomra, de őszintén szólva nem is akartam 
teljesen átlátni a dolgokat ezidáig. Örültem, hogy 
aránylag hamar belerázódtunk egy új életmódba, 
munkarendbe, a gyerekeim meglepően lelkesek és 
szívesen dolgoznak így, nem kell őket külön noszo-
gatni. Látom, hogy haladnak, és ez nekem most elég 
információ ebben a nem mindennapi helyzetben. 
Egyik fiam szerint a történelemtanulást könnyíti, 
hogy rögtön rá tud keresni az interneten, ha vala-
mit nem tud, és a biológiát is szereti, mert nagyon 
klassz a Kahoot rendszerben játszva tanulni. Mivel 
olyan iskolába járnak, melynek tanáraiban teljes 
mértékben megbízom, ha gondunk volt, eddig is meg 
tudtunk velük beszélni mindent. Ezután is hozzájuk, 
illetve az iskolák igazgatójához fordulnék, ha nem 
lenne világos számomra valami. 

Az új helyzet nagy előnye, hogy reggel nem kell 
sehova rohanni, nyugodtabbak vagyunk. A gyere-
kek gyorsabban végeznek a feladataikkal, és marad 
idejük a hobbijukra, illetve játszani, a kertben mo-
zogni. Sokat vagyunk együtt, sok mindent tanulunk 
egymásról, egymástól, de azért mindenkinek nagyon 
hiányoznak a barátok. 

Szapanos Ildikó
Nagyon jólesik, hogy 
ennyi időt tudunk 
most együtt tölteni, 
illetve öröm látni, 
hogy a fiam meny-
nyire összeszedett, 
teszi a dolgát. Jobban 
meg vannak tervezve 
a napjai, mint nekem! 
Azonban azt kifejezet-
ten nem jó látni, hogy 
egész nap a gép előtt 
ül. Ez eddig is prob-
léma volt, most pedig 
már a tanuláson kívül 
az összes szabadidős 
tevékenysége is a szá-

mítógéphez kötődik. Ez szerintem mind fizikailag, 
mind agyban nagyon megterhelő. Annak ellenben 
kifejezetten örülök, hogy megtalálja a módot a test-
mozgásra. Bár focizni most nem lehet elmenni a ba-
rátokkal, azonban különböző alkalmazások, videók 
segítségével beépíthető a napi sport. A tanulás terén 
furcsa látni, hogy mintha minden tanár úgy gondol-
ná, hogy csak neki tanul a gyerek. Ez a hagyományos 
tanrendben azért sokkal inkább keretek közé van 
szorítva. Hiányzik a tanárokkal való személyes 
kapcsolattartás is. Szerintem most a diákok és így 
mi, szülők sem tudjuk pontosan, hogy hol is tartanak 
a tanulási folyamatok.

Úgy gondolom, hogy a napirend sokkal tervezet-
tebbé válása a helyzetnek köszönhető. Eddig talán 
úgy tűnt, hogy az iskola után délután kicsit ké-
nyelmesebben rápihent a feladatokra. Most látom 
az egész napos folyamatot, minden nagyon terve-
zett, rendezett. Ehhez hozzátartozik, hogy nem kell 
utazni, nincsenek lyukasórák, nincsenek felesleges 
idősávok. Az iskolai feladatoknál nagyobb kihívás 
azonban a szabadidő helyes eltöltése. Magamban 
is érzem a bizonytalanságot, hogy mit engedhetek 
meg neki és mit nem. A nagyobbik fiamnak, aki már 
nem lakik velünk, már javasoltam, hogy amint erre 
alkalom nyílik, ha kell, maszkban, tartva a két méter 
távolságot, de találkozzanak valahogy a barátaikkal. 
Ez most nagyon megterhelő lehet, személyes kapcso-
lattartás nélkül. Le a kalappal a mai fiatalok előtt, el 
vagyok ájulva, hogy milyen bátran és hősiesen viselik 
ezt a helyzetet. Bízom benne, hogy a kijárás és a sza-
bad mozgás rövid időn belül valamennyire vissza tud 
állni a régi kerékvágásba. Számomra az utóbbi egy 
hónap itthon telt, nemrég álltam neki újra dolgoz-
ni. Én csodálkozom, amikor emberek azt mondják, 
hogy unatkoznak. Ez alatt az egy hónap alatt any-
nyi apró-cseprő ház körüli feladattal foglalkoztam, 
amire általában nem jut idő, hogy a hobbijaimig el 
sem jutottam. Nagy segítségemre volt ebben az idő-
szakban a nagyobbik fiam, aki közel lakik hozzánk. 
Szinte nem is engedte, hogy – akár bevásárlás miatt 
– elhagyjam a lakást.
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Csapody Lőrinc
8. osztályos tanuló (Szikora Virág fia)

Jó itthon tanulni, mert az internet segítségével meg tudom könnyíteni a tanulást. 
Nem bánom, hogy nem kell bemenni az iskolába, ami sokszor kicsit felesleges. Ma-
tekból és fizikából azért jól jönne, ha tudnék kérdezni rögtön, amikor nem értem.

A karanténban nagyon jó az, hogy sok időm van a hobbijaimra, és úgy érzem, 
a szabadidőm is több. Mellettünk van egy erdő, oda most többször tudok menni, 
madarakat megfigyelni, kirándulni a kutyámmal, testvéreimmel, apukámmal 
sportolni, de internetezni, videót nézni is több időm van. Utálom viszont a bi-
zonytalanságot, hogy nem tudjuk, mikor lesz ennek vége, mindig bemondják, hogy 
mennyi haláleset volt Magyarországon. Rossz érzés, hogy félteni kell a szerette-
inket, főleg a nagyszüleimet, miközben nem találkozhatunk velük. A barátaim-
mal sem lehetek együtt, és nem tudunk beszélgetni személyesen, vagy bemenni 
a városba enni egy hamburgert. 

A család állandóan együtt van, ami néha jó, mert több időnk van egymásra, többet 
beszélgetünk egymással, de rossz is, mert több a feszültség. Mi sokan vagyunk – 
hat gyerek és két szülő – így mindenkinek több emberre kell figyelnie, és most még 
jobban kell alkalmazkodni. A Mama viszont mindig finomakat főz, szóval jobb 
itthon a kaja.

Kárnyáczki László
11. osztályos gimnazista  
(Szapanos Ildikó fia)

A digitális oktatás első hete egyfajta próba volt, kevés-
bé számított. A tanárok szerdától kezdve próbáltak 
órákat tartani. A legzavaróbb tényező, hogy túl sok 
felületen zajlik egyszerre az oktatás. A mi sulink pél-
dául az Instagramot választotta az élő adásokra, de ez 
sokaknak nem tetszett. Van olyan tanár, aki átváltott 
például a Discordra, vagy Zoomra, kapcsolattartás-
ra pedig egyszerre használjuk az E-Krétát, a Google 
Classroomot és a Messengert is. Ebből általában elég 
nagy kavarodás van. Nem volt egyszerű mindegyik 
használatát megtanulni, főleg a tanároknak nem. 
Leginkább a tanár erőfeszítésén múlik, hogy mennyire 
szeret ilyen módon tanítani. 

Például matematikából ugyan lassabban haladunk, 
de teljesen jól megértjük az anyagot, és nagyon elnéző 
a tanár. Történelemből szintén haladunk az anyaggal, 
viszont ott sokkal nagyobb mennyiségű tananyagot 
kapunk, valamint sokszor kilógunk a negyvenöt perc-
ből. Ennyit szerintem még nem tanultam az életem 
során. Van olyan tanár, aki viszont nem tart online 
órákat, hanem minden hétfőn elküldi a tananyagot, 
amit önállóan kell feldolgoznunk. A számonkéréseket 
különböző kvízoldalakon, illetve Redmentán keresztül 
kell kitöltenünk. Szóbeli felelés ugyan még nem volt, de 
kiselőadásokat már kellett tartanunk. 

A barátaimmal folyamatosan beszélgetünk Messenge-
ren, illetve Discordon, van, hogy egyszerre akár hatan-
nyolcan is. Talán most ez a kapcsolattartás legjobb 
módja. Meg is beszéltük, hogy ha ki lehetne menni és 

délutánonként, esténként lehetne társasági életet élni, 
akkor semmi baj nem lenne ezzel a digitális oktatással, 
sőt sokszor még jobban is menne, mint a hagyományos 
iskolai oktatás. Amikor elkezdődött ez az időszak, 
akkor nagyon tetszett a helyzet. Jól tudtam alkalmaz-
kodni, nem éreztem, hogy megviselne. Most, az utóbbi 
napokban kezdtem el érezni, hogy nem is feltétlenül 
az iskola, de egy normális tesióra már eléggé hiányzik. 
Szabadidőmben fotózással foglalkozom, azonban most 
ennek a kinti részét a helyzet miatt eléggé elhanyago-
lom. Az utómunkával, valamint az otthonról elvégez-
hető feladatokkal azonban jól tudok haladni. Sokat 
segít ebben a médiatanárom, aki gyakran ad gyakorlati 
feladatot.
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Tahi-Tóth Levente
12. osztályos gimnazista 

Érdekes, hogy amíg bejártunk, sokszor volt olyan érzésem, hogy 
mennyivel jobb lenne otthon, saját ritmusban felkészülni. Hát, 
íme. Kezdem a legnagyobb hiányommal, ami éppen a szemé-
lyes kontaktus. Nehéz így szocializálódni, pedig nekem komoly 
igényem, és remek jó osztályom van. Persze az iskola megtartja 
majd a ballagást is, meg aztán minket se kell félteni, hogy mi lesz, 
ha ennek vége, de így azért más. Egyikünk se így képzelte el ezt 
az utolsó pár hónapot.

A korábban gyakori személyes találkozók hiánya miatt a napom 
átalakult, sokkal többet ülök a gép előtt, így tartom a kapcsolatot. 
Az edzéseimet is sajnálom, a magányos sporttevékenység kevésbé 
motivál, kevesebbet sportolok, mint ezelőtt, de próbálok friss ma-
radni testileg, szellemileg. Más a helyzet viszont az érettségivel. 

A számítógép léte a készülést nagyon segíti, nem beszélve arról 
a tényről, hogy ami nekem nem kell, azzal nem is kell foglalkoz-
nom. Délelőtt tanulok, lehet kényelmesen kelni és nincs utazási 
idő, ez mindenképp pozitívum. A saját beosztás miatt, ha aznap 
épp nem fog az agyam, vagy kimerült, stresszes vagyok, átva-
riálhatom magamnak, és olyat csinálhatok, amire éppen képes 
vagyok. Megvan a beosztásom az utolsó két hétre, vannak ke-
ményebb és könnyebb napjaim, de ha bármikor úgy érzem, hogy 
kevés, tehetek hozzá, ha pedig sok, átrakom máskorra. Az érem 
tehát kétoldalú, de az érettségi felkészülés szempontjából abszolút 
jobb így.
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Interjú Ázbej Theodorral, a Madách Imre 
Gimnázium végzős diákjával 

A feladat világos, a legszükségesebb tényező most az önfegyelem, 
állítja Ázbej Theodor. A fővárosi gimnazista a tanórák és 
a számonkérések menetéről, az érettségire történő felkészülésről 
és a helyes időbeosztás kialakításában rejlő kihívásokról osztotta 
meg tapasztalatait a beszélgetés során.

Szöveg: Dallman Kristóf

Magyarország kormánya 2020. március 16-tól rendelte el a tantermen 
kívüli, digitális munkarendet. Milyen formában tájékoztattak a tanév 
megváltozott rendjéről?

Szerintem először mindenki csütörtök este, a miniszterelnök úr Facebook-
bejelentkezéséből tájékozódott a változásról. Az iskolából hivatalos értesítést 
a hétvége folyamán kaptunk, melyben tájékoztattak minket arról, hogy pár 
napig még dolgoznak azon, hogyan lehetne implementálni iskolánkban a digi-
tális munkarendet. A hét első felében, amíg nem volt formális tanítás, az addig 
kiadott házi feladatokat és tanulnivalókat kellett elkészíteni. A tulajdonképpe-
ni digitális oktatás szerdán kezdődött meg.

Milyen módszereket használtok a különböző tanórák során a digitális 
munkarendben?

Az iskola vezetése a Microsoft Teams rendszer mellett köteleződött el. Minden 
tanár ezen keresztül tartja meg a tanórákat és adja ki a feladatokat a diákok 
számára. Szerencsére ez a programcsoport elég széles körű hozzáférést biztosít 
szövegszerkesztő, prezentációkészítő és egyéb irodai alkalmazásokhoz, illetve 
kommunikálni is tudunk a felületen keresztül. Ebből kifolyólag egyéb külső 
programokra nem igazán van szükségünk az iskolai feladataink során, ami 
jelentősen megkönnyíti a digitális munkarendhez történő alkalmazkodást.

Hogyan zajlanak a számonkérések?

A már említett Teams programcsoporton belül van egy Forms nevű alkalma-
zás, ami a Google Űrlapokhoz hasonlóan működik. Ezen keresztül egyszerűen 
lehet dolgozatokat, teszteket készíteni, saját pontozó rendszerrel is rendelke-
zik. Fontos megjegyezni, hogy jelen körülmények között nyilván nincs akkora 
szigor. A tanárnak kevés lehetősége van azt ellenőriznie, hogy ki puskázik és ki 

Tantermen kívüli  
digitális munkarend  
egy tanuló szemszögéből
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nem. Ilyen szempontból nézve – természetesen attól függ, kinek az oldalát vesz-
szük alapul –, ez hátrányos következményekkel is járnhat. A matematika-szá-
monkérések viszonylag nagy kihívást jelentenek, hiszen ilyenkor az egyébként 
kézzel írott matematikai kifejezések szimbólumait ki kell keresgélni a karak-
tertáblázatokból. Szóbeli számonkéréseknél francia nyelvből volt arra példa, 
hogy egy osztálytársammal és a tanárral hárman vettünk részt egy konferen-
ciahívásban. A tanár így egyszerűen le tudta osztályozni az általunk eljátszott 
szituációt. Összességében kijelenthető, hogy a lehetőségekhez képest világos és 
érthető módon zajlanak a számonkérések a digitális munkarendben.

Mennyire volt zökkenőmentes az átállás? Tapasztalatod szerint mely tan-
tárgyak esetében volt könnyebben és melyekben nehezebben kivitelezhető 
a digitális munkarend? 

Mind a diákok, mind pedig a tanárok szemszögéből elég világosan értelmezhető 
volt az új, megváltozott helyzet és az ebből adódó feladat. Kihívásként a rend-
szer újdonságát emelném ki, mivel mindenkinek ki kellett tapasztalnia a tech-
nikai lehetőségeket. A rendszer talán legnagyobb kihívása az új anyag átadá-
sában rejlik, hisz nem biztos, hogy a tanári magyarázat ugyanolyan hatásfokú, 
mint a személyes jelenlét. Az online tanórákon nehezebb visszacsatolást adni 
a tanárnak arról, hogy mit értünk, mihez lenne még szükségünk több magyará-
zatra. Az idegennyelv-óráknak általában is előnye a kiscsoportos tanítási for-
ma, ez az online oktatásban is megjelenik. Ezeken az órákon nem vagyunk töb-
ben tizenhárom főnél, így könnyebben működik a tanár-diák kommunikáció. 
A humán tárgyak, különösképpen a nyelvórák esetében sokkal könnyebb kiadni 
tanórán kívüli feladatokat, mint például egy film megnézése, egy adott hang-
anyag meghallgatása. Ezen tárgyak esetében a digitális munkarend sok esetben 
egyfajta irányított tanulást jelent, könnyebben van mód önálló feldolgozásra, 
mint például egy matematikaóra esetében. A tanórák közben gyakran jelent 
nehézséget a diákoknak jelezni, ha éppen nem értenek egy anyagrészt. Szeren-
csére a tanáraink ilyen esetekben a tanórán kívül is készséggel állnak a diákok 
rendelkezésére, egyéni konzultációs lehetőségeket biztosítva számukra.

Fontos megemlíteni a testnevelést, ami egy érdekes „műfaj” a digitális mun-
karend során. A mi iskolánkban most a testnevelés elméleti követelményein 
van a hangsúly. Végzősként, érettségire készülőként beadandó feladatokat kell 
írnunk ebből a tárgyból is. Azonban más osztályok és iskolák esetében sokszor 
bizonyítékot kell küldeni a tanárnak arról, hogy a tanuló végzett valamilyen 
testmozgást az utóbbi napokban. Diákképviselőként kötelességemnek érzem itt 
megemlíteni, hogy ilyen és ehhez hasonló videós tartalmak csak a szülők bele-
egyező nyilatkozatának megléte esetén lehetnek a számonkérés részei. Erről, 
illetve egyéb, a digitális munkarend során felmerülő jogi kérdésekről is hasznos 
információkat lehet olvasni a www.diakonkormanyzat.hu oldalon.

Az utóbbi napokban megérkezett a tavaszi jó idő, a hatóságok azonban 
nyomatékosan kérnek mindenkit, hogy amennyiben tehetik, maradjanak 
otthon. Mennyire jelentett kihívást az új napi rutin kialakítása? Mivel 
töltöd szívesen a szabadidődet jelenleg?

Bátran mondhatom, hogy a napi rutin kialakítása a diákok többségének nagy 
nehézséget okozott. Most nem arról van szó, hogy bemegyünk az iskolába, 
leülünk, és a tanár jelenlétében elvégezzük a kiadott feladatot. Bizonyos szem-
pontból most nekünk kell kiválasztani azokat a feladatokat, amik fontosabbak 
a többinél, és nekünk kell beosztanunk a saját időnket. Itt szerintem az a kulcs, 
amit valóban nagyon nehéz betartani, hogy reggelente le kell írni egy papírra, 
hogy mik azok a legfontosabb feladatok, amiket ma el szeretne az ember végez-
ni. Tippeljük meg hozzávetőlegesen, hogy mire mennyi időt szükséges fordíta-
nunk – és próbáljuk meg be is tartani.

A szabadidő felhasználása terén szerintem nagy probléma, hogy akiknek 
nincsenek testvérei, azok most nem tudnak személyesen kortárs kapcsolatokat 
ápolni. Nem találkozhatunk a barátainkkal, nem tudunk iskola után beülni 
egy kávéra valahova. Most szembesülünk azzal, hogy mennyire jó, ha van egy 
osztályközösség, amiben együtt lehetünk. Én a rendelkezésemre álló szabad-

http://www.diakonkormanyzat.hu
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időmben, az érettségire történő készülés mellett, sokat olvasok, és szerencsére 
módomban áll sportolni is. Jó idő esetén el tudok menni futni, természetesen 
betartva a korlátozások szabályait. 

Milyen módon tudod tartani a kapcsolatot osztálytársaiddal, barátaiddal?

Van rá példa, hogy esténként ismerősökkel, barátokkal indítunk egy közös 
videóhívást. A beszélgetés középpontjában általában az érettségi kapcsán fel-
merülő kérdések szoktak állni. Mivel most nincsenek közös történeteink, ezért 
mindenki arról mesél, hogy megy neki a tanulás. Kimondható tehát, hogy jelen 
körülmények között a közös témaköreink száma is szűkült.

A tantermen kívüli oktatási renddel változott valami az érettségire törté-
nő felkészülésben? Milyen módon készültök az emelt szintű érettségikre?

Nagyon hirtelen jött az a márciusi este, amikor bejelentették, hogy mostantól 
mindenki otthonról fog felkészülni az érettségire is. Sokáig senki nem látott 
semmit azzal kapcsolatban, hogy miként fog zajlani az érettségi, megtartják-e 
a tervezett időben. Az emelt szintű érettségik esetében pedig különösen nehéz 
a helyzet, hiszen amíg bent voltunk a tanteremben, addig volt valamilyen szintű 
fegyelem, mindenki tudta, hogy azért vagyunk bent az iskolában, mert pár hó-
nap múlva érettségizni fogunk. Mivel jelenleg teljesen más a tanulási környe-
zet, ezért sokan talán nem vesszük annyira komolyan az emelt szintű érettsé-
gikre való felkészülést, mint mikor bejártunk az iskolába. Alapvetően azonban 
szerintem az érettségizőknek még mindig nagyobb a szerencséjük jelen hely-
zetben, mert ha most valaki jól beosztja az idejét és tényleg csak az érettségire 
fókuszál, miközben a többi tantárggyal csak a minimálisan kötelező szinten 
foglalkozik, akkor ez a helyzet határozottan az előnyére válhat. Ehhez azonban 
valóban nagy önfegyelemre van szükség. 

Jelenleg az emelt szintű fakultációkat is online tanórák keretében tartják. 
Eddig általában ezeken az órákon a szóbeli tételeket ismételgettük, azonban 
a kormány bejelentése óta, miszerint idén csak írásbeli érettségik lesznek, át-
tértünk az írásbeli feladatok gyakorlására. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy 
az íráskészséget fejlesszük, történelemből és magyar irodalomból esszék írását, 
szöveg- és verselemzéseket gyakorlunk.

Az elmúlt időszakban egyre több digitális platform nyújt segítséget a tanu-
lásban. Ezekből melyeket használod szívesen?

Van egy egyetemisták által létrehozott platform, az OKTONDI, ahol különféle 
tananyagok érhetőek el. Emellett szerintem most a zanza.tv oldalnak nagyon 
megnőtt a népszerűsége és a „tőzsdei értéke”. Személy szerint ezeken a platfor-
mokon és a tankönyveken kívül mást nem használok. Én inkább úgy vagyok ez-
zel, hogy legyen pár megbízható forrás, amikhez folyamatosan tudok fordulni.

Hallottál ismerősi körödből az iskoládétól eltérő, tantermen kívüli oktatá-
si megoldásról?

Az Országos Diáktanács tagjaként több mint negyven társammal tartom a kap-
csolatot, akik az ország minden részén képviselik a diákságot. Mi egymással 
elég alaposan megosztjuk a tapasztalatokat, véleményeket. Talán a legmegle-
pőbb dolog az, hogy a megyeszékhelyeken mindenki sikeresen átállt a digitális 
munkarendre és nincsenek kifejezetten nagy problémák. Ám természetesen 
egészen más a helyzet azokban a térségekben, ahol nagyobb a hátrányos hely-
zetű diákok aránya. Ezzel kapcsolatban az Országos Diáktanács benyújtott 
egy javaslatot Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úrnak, melyben kértük, hogy 
az érettségi vizsgán csak azokat a témaköröket kérjék számon, amelyeket a di-
gitális munkarend bevezetése előtt sajátítottak el a tanulók.
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Pedagógusokat kérdeztünk
Összeállításunkban pedagógusok meséltek nekünk az általuk alkalmazott módszertanról és jó 
gyakorlatokról a jelenlegi digitális tanrendben.

Szöveg: Dallman Kristóf, Indri Dániel Janisz

„Sikerélményt kell 
biztosítanunk a gyerekeknek”

Braun Péter, 
a Pétervásárai Tamási 
Áron Általános Iskola 
igazgatója

Hogyan alakították ki az is-
kolában a digitális tanrendet? 
Milyen eszközöket használ-
nak?

A március 13-ai bejelentésnek 
megfelelően március 16-ától 
digitális tanrendben folyik 
az oktatás iskolánkban, ennek 
megfelelően a kollégákkal már 

az azt megelőző hétvégén nekiláttunk a módszerek 
kidolgozásának. A már eddig is használt platformok 
mellett végül a Microsoft Teams szolgáltatását válasz-
tottuk, azóta ez a fő kapcsolattartási eszközünk a 41 fős 
tanári karon belül. A gyerekekkel már eddig is szá-
mos különféle alkalmazást használtunk – Facebook, 
WhatsApp, Viber –, ezeket most megpróbáltuk egysé-
gesíteni, így a KRÉTA rendszert használjuk a hivatalos 
kommunikációra. A KRÉTA rendszerben folyamatosan 
rengeteg új fejlesztés történik, úgy gondolom, maga 
az alaprendszer pedig tökéletesen megfelelő. 

Örömteli, hogy a kollégák fel tudták venni a kapcsolatot 
minden gyerekkel, ami nem kis teljesítmény, hiszen egy 
közel 400 fős iskoláról beszélünk, ahova 15 településről 
járnak be a diákok. Egyébként a Teams szolgáltatást 
a 19 osztályból már körülbelül 6-7 osztály is használja 
nap mint nap, a pedagógusok feladatokat küldenek ki, 
a gyerekek teszteket töltenek ki. A tanári kar mellett 
szeretnék köszönetet mondani minden egyéb segítsé-
gért, amit az iskolában kapunk, így például a rendszer-
gazdánkat emelném ki, aki a vállalati életből hozta a jó 
gyakorlatokat. Fontos hozzátenni, hogy 40-50 tanulónk 
nem rendelkezik internet-hozzáféréssel vagy éppen 
eszközzel, így az ő tananyaggal való ellátásuk is komoly 
logisztikai kihívást jelentett számunkra. Esetükben 
a hagyományos módszereket követtük, vagyis a gye-
rekek postán küldik vissza a kitöltött feladatlapokat. 

Szerencsére jó viszonyt ápolunk a környező települések 
önkormányzataival, azok mintegy „meghosszabbított 
kezünkként” működnek, sokszor maga a polgármester 
viszi el a tananyagot a gyerekeknek, amiért szintén 
nagyon hálásak vagyunk.

A digitális tanrendből kimaradók nem szenvednek 
hátrányt online tanuló társaikhoz képest?

Legjobb tudásunk szerint igyekszünk ugyanazt 
a tananyagot és elvárásrendszert közvetíteni feléjük 
is, de természetesen figyelembe vesszük a szociális 
hátrányból fakadó különbségeket. Ugyan teljesen más 
papíralapon megkapni a feladatot, mint egy online órán 
részt venni, de hiszem, hogy sok esetben ez egy nagyon 
jó kapaszkodó, pozitív példa arra, hogy az iskola törődik 
minden gyerekkel.

Van lehetőség kisebb csoportos munkákra a jelen 
helyzetben?

Igen, nagyon jó példákat látok erre, projektmunkákat 
tökéletesen ki lehet adni kisebb csoportokban a gyere-
keknek. Ők ugyanúgy online tartják egymással a kap-
csolatot, mindenki hozzáteszi a magáét. 

Van-e olyan jó tanácsuk, amivel a többi iskolát tud-
nák segíteni?

Egyrészt sajnos elég sok ambivalens dolgot lehetett 
hallani korábban a már említett platformokkal kap-
csolatban, mégis, ezek számtalan olyan funkcióval 
rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a pedagógusok 
és a gyerekek munkáját is a mindennapokban. Más-
részt úgy gondolom, hogy a digitális tanulás a gyerekek 
számára is egy új helyzetet teremtett, így nekik is kell 
időt hagyni arra, hogy felfedezzék az egész szépségét, 
hasznosságát a kényszerűség mellett. Tapasztaltuk, 
hogy nem szabad őket elhalmozni olyan feladatokkal, 
amik megoldását normál helyzetben sem várnánk el 
tőlük. Sikerélményt kell biztosítanunk a gyerekeknek, 
a legegyszerűbb dolgoktól kezdve az életkori sajátossá-
gaikat figyelembe véve, jelezve azt, hogy jó úton járnak. 
A szülői felelősség is megnőtt ebben a helyzetben, de 
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a szülők partnerek, igyekeznek kialakítani egy napiren-
det a gyerekeknek, és ügyelnek rá, hogy ne halmozódjon 
fel a visszaküldendő házi feladat.

A két hét tapasztalatait mi is összegeztük, megkértük 
a gyerekeket, pedagógusokat és a szülőket is, hogy 
őszintén írják le tapasztalataikat a digitális oktatásról. 
Hasznos visszajelzéseket kaptunk, a szülők például ér-
zékelték, hogy a kollégák rengeteg pozitív megerősítést 
adnak a tanulóknak, akár kis dolgokért is, ezért nagyon 
büszke vagyok pedagógusainkra. Ezekkel a gyerekek 
motivációját is fent tudtuk tartani. Természetesen kap-
tunk javító szándékú kritikákat is, ezekre igyekszünk 
a legjobb tudásunk szerint megoldást találni. A diákok 
beszámoltak róla, hogy az elején mindenki nagyon lel-
kes volt, a tanulási kedv később egy kicsit megcsappant, 
de mostanra visszaállt a korábbi szintre. Elmondták azt 
is, hogy hiányzik nekik az iskolai közeg, az osztálytár-
sakkal való találkozás. A közös cél mindannyiunk szá-
mára az, hogy tudással felvértezve be tudjuk fejezni ezt 
a tanévet, és szeptembertől már a hagyományos módon 
folyjon az oktatás az intézmény falain belül.

Varga Andrea, a Váci 
utcai Ének-zenei 
Általános Iskola 
történelem–angol 
szakos tanára

Hogyan készült fel az iskola 
a digitális munkarendre?

A miniszterelnök úr be-
jelentését követő hétvége 
mindenki számára a „Ho-
gyan tovább?” kérdés 
megválaszolásával telt. Több 
fórumon is – Messengeren, 

telefonon, e-mailben – kommunikáltunk egymással és 
próbáltuk megtalálni a megfelelő módszert a folyatás-
hoz. Úgy döntöttünk, hogy amennyire lehet, egységes 
rendszert fogunk alkalmazni. Hétfőn tartottunk egy 
utolsó nagy értekezletet, ahol Tölgyszéki-Papp Attila 
igazgató hosszan beszélt az addig megtudott elvárások-
ról, keretekről. A felmerült alternatívák közül a Google 
Classroom-ot választottuk elsődleges kapcsolattar-
tási platformként. Egy-két alsós osztálytól eltekint-
ve minden tanár ebben a rendszerben kommunikál 
a diákokkal. A digitális oktatás csütörtökön indult el, 
addig elkezdtük tájékoztatni a szülőket, megnyugtatni 
a gyerekeket, kidolgozni a tananyagot. Ez egy nagyon 
megterhelő időszak volt.

Milyen módszereket vet be, mivel segíti a diákokat 
a tantermen kívüli oktatás során?

Nyelvtanárként nagyon fontos számomra, hogy jól hall-
jam a gyerekek kiejtését, és ők is halljanak engem. Ezért 
én a Zoom-ot választottam a tanórák megtartására. 
Ezen kívül különböző videókkal és hanganyagokkal 

dolgozunk, hogy megfelelően működjön a hallás utáni 
értés is. Én eddig is számos alkalmazást és felületet 
használtam már a tanítás során. Az elmúlt években 
több, tanároknak szóló tanfolyamot is elvégeztem, 
ahol elsajátíthattam a különböző applikációk, web 
2.0-s alkalmazások használatát. Ezek közé tartozik 
a LearningApps, a Wordwall, vagy a Kahoot!, illetve 
számos egyéb feladatkészítő oldal, valamint a gyakor-
lást és számonkérést megkönnyítő Redmenta. Ez a ré-
sze, bár nem okozott különösebb kihívást számomra, 
azonban az első időszakban így is akár napi 12 órányi 
munka telt a tananyagok előkészítésével.

A pozitívumok közé sorolom azt a hihetetlen tanári 
összefogást, ami megmutatkozott már a kezdetektől 
fogva. Számos csoportnak vagyok a tagja a Facebookon, 
ahol mind történelemből, mind angolból nagyon hamar 
megindult az ötletbörze és tudásmegosztás, továbbá 
egymás biztatása is. Szintén pozitívum, hogy nemcsak 
a pályán lévő tanárok, hanem a tanárszakos hallgatók is 
kivették a részüket az összefogásból. Ilyen például a volt 
diákom, Mohay Domonkos társszervezésében létrejövő 
TanTáv kezdeményezés, a fiatalok rengeteg feladatot 
dolgoznak ki, és hatalmas segítséget nyújtanak a pe-
dagógusoknak. Az összefogás részeként az eTwinning, 
illetve egyes nyelviskolák online webimnáriumokat 
kezdtek szervezni, melyek közül többre be is jelentkez-
tem. Negatívumként a fizikai megterhelést emelném ki, 
ami mind a tanárok, mind pedig a diákok szempontjá-
ból jelentős. Nem arra lettünk tervezve, hogy naphosz-
szat a számítógép előtt üljünk. Emellett pedig nagyon 
hiányzik a személyes kapcsolattartás. A tanórák sem 
ugyanolyanok a Zoomban, nem tudjuk ellenőrizni, hogy 
valóban az óra menetére figyel-e a gyerek, vagy inkább 
egy másik ablakban chatel. 

A digitális órákon nehezebb a tananyag átadása, így 
a kötetlenebb beszélgetésekre sem marad megfele-
lő időnk, ami szintén nagyon hiányzik. A napokban 
olvastam egy kolléga gondolatait, miszerint a helyes 
terminus inkább a karanténoktatás, mintsem a digitá-
lis távoktatás. Az a tapasztalatom, hogy a gyerekek is 
hiányolják a személyességet, illetve kezdik már kicsit 
unni a kialakult helyzetet. Nem találkozhatnak a bará-
taikkal, nem nagyon lehetnek a szabad levegőn. Ehe-
lyett az egész napjukat a számítógép előtt töltik, ami 
rendkívül megterhelő és káros mind mentálisan, mind 
pedig fizikálisan. Ugyanakkor volt olyan gyerek, akitől 
azt hallottam, hogy annak örül, hogy a tanórákkal ki-
csit keretek közé van téve az élete, tehát nem folyik szét 
a mindennapokban.

A nyári táborozások kiemelt jelentőségűek a „Váci-
ban”. Hogy áll az iskola jelenleg ezek megtartásához?

Azt már tudjuk, hogy a tavasz végére tervezett erdei 
iskola, valamint a Határtalanul kirándulások sajnos 
elmaradnak. A kialakult helyzetben több szülő jelezte, 
hogy szeretné visszakapni a befizetett előleget, felte-
hető, hogy többeknél akár munkahelyvesztés is történ-
hetett a járvány miatt. A minden évben, július második 
felében megrendezett balatonszepezdi nyári táborun-
kat Tamás Attila kollégám már elkezdte szervezni, de 
nem tudjuk, hogy mire számíthatunk. Természetesen 
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az is kérdéses, hogy ha Magyarországon a helyzet 
akár lehetővé is tenné a tábor lebonyolítását, a szülők 
milyen kedvvel engednék el a gyermekeket. Személy 
szerint nagyon bízom benne, hogy addigra helyreáll 
annyira az élet, hogy elmehessünk táborozni. Egy 
ilyen karanténidőszakot követően a gyerekeknek igazi 
felüdülés lenne kiszabadulni, a Balatonnál nyaralni 
a barátaikkal.

Milyen hatása lehet hosszú távon a mostani 
helyzetnek?

Reménykedem abban, hogy tudatosabbá válunk 
a környezetvédelemmel és egymás megbecsülésével 
kapcsolatban, megtanuljuk, hogy csak a legfontosabb 
dolgokra koncentráljunk, ne vesszünk el a részletekben. 
Legfőképpen pedig abban reménykedem, hogy a mos-
tani iskolás korosztály megérti majd, hogy ez most egy 
óriási figyelmeztetés volt. Változtatni kell a fogyasztói 
magatartásunkon, a felfokozott életritmusunkon, ha 
nem akarjuk újra és újra hasonló helyzetben találni 
magunkat. A másik jótékony hatás pedig, hogy most 
megmutatkozott, hogy kikre lehet számítani. Kik azok, 
akiknek a munkáját kiemelt módon el kell ismernünk: 
a frontvonalban dolgozó egészségügyi dolgozók, rend-
őrök, tűzoltók, illetve a kereskedelmi szektorban tevé-
kenykedők, akik az egészségüket kockáztatják értünk 
a kialakult helyzetben is. A mostani helyzet példáján 
keresztül ezekről a kérdésekről sokkal könnyebb lesz 
majd beszélgetni a tanórák keretében is.

Rózsár Dánielné Berényi 
Mónika, az Esztergomi 
Dobó Katalin Gimnázium 
magyar, történelem és 
angol szakos tanára

Milyen kihívásokkal kell 
szembenéznie a megváltozott 
munkarend során?

Számomra szerencsére egyál-
talán nem új dolog a digitális 
oktatási eszközök használata. 
Fejlesztő-innovátor mesterpe-
dagógus vagyok, az elmúlt öt 

évben kifejlesztettem a www.onlinetesztek.eu webol-
dalt, ahol az összes óravázlatom és érettségi segédanya-
gom megtalálható, valamint történelem tantárgyhoz 
online kitölthető tesztek is elérhetőek. Ebből kifolyólag 
számomra az átállás nem okozott problémát. Eddig is 
használtam különféle digitális eszközöket, a Prezit, 
PowerPoint bemutatókat, a Timeline-t. Az elmúlt öt-tíz 
évben a tanár-diák viszony és a tanárszerep alapjaiban 
változott meg. Úgy gondolom, a tanár már nem egysze-
rűen tudásátadó, sokkal inkább tanulási folyamatokat 
koordináló szereplő. A jelenlegi helyzetben az egyik leg-
nagyobb nehézség a személyes kapcsolat hiánya. Nagy 
szükségem van a diákok folyamatos visszajelzésére, 

nagyon zavar, hogy nem látom az arcukat, a reakcióju-
kat. Angolórán könnyebb a helyzet, ott csak tíz-tizenöt 
gyerekkel találkozom, de történelem- és magyarórán, 
35 diák jelenlétében képtelenség, hogy mindenkinek 
be legyen kapcsolva a kamerája, mikrofonja. Szeren-
csésnek mondhatom magam, mert a diákjaim nagyon 
kooperatívak, megértették, hogy nekik is együttmű-
ködőnek kell lenniük ebben a helyzetben és gyakran 
önálló munkát kell végezniük.

Milyen módszereket vet be, mivel segíti a diákokat 
a tantermen kívüli oktatás során?

Elsősorban a számonkérés módját emelném ki. Kü-
lönböző projektfeladatokat kapnak tőlem a diákok. 
Videókat, Timeline óravázlatokat, PPT bemutatókat 
kell készíteniük. Arra kértem őket, hogy széles palettán 
mozogjanak, ne egy módszert alkalmazzanak. Legye-
nek humorosak, találjanak új információkat, tegyék oda 
magukat, hogy én is élvezhessem ezeket a munkákat. 
Hálás vagyok, amiért olyan színvonalas, ötletes projek-
teket kaptam a diákoktól, amiket bátran fel tudok majd 
használni a későbbiekben a tanítás során. Természe-
tesen korántsem általános az idősebb tanárok körében 
ez a fajta gördülékeny átállás. Nagyon sok kollégának 
nehézséget okoz ez a helyzet, egyszerűen azért, mert 
nincs tapasztalatuk az IKT-eszközök használatában. 
Nekem az informatika szakos egyetemi hallgató fiam 
és a diákjaim is rengeteg segítséget nyújtottak, nyújta-
nak a digitális platformokkal kapcsolatban. Biztatom 
a kollégákat is, hogy ne szégyelljék, ha valami probléma 
merül fel, merjenek a diákokhoz fordulni segítségért!

Az érettségire készülő osztályommal eddig magyarból 
a szóbeli tételeket vettük sorra. Most, hogy kiderült, 
hogy csak írásbeli vizsgák lesznek, így sem érzem 
haszontalannak a szóbeli tételekből készített projekt-
munkákat, hiszen ezekkel is jól lehet gyakorolni a szö-
vegekhez való hozzáállást, a szövegekben való elmé-
lyülést. Ezt követően azonban az írásbeli feladatokra 
fogunk koncentrálni. Úgy gondolom, hogy a gyerekek 
fölfogták a kialakult helyzetet, hogy most nagyrészt ön-
állóan kell felkészülniük az érettségire. Úgy látom, ez 
a korosztály nem esett kétségbe, és képes megbirkózni 
ezzel a feladattal. Minden segítséget próbálunk megad-
ni számukra, mind a tananyag, mind pedig lelki egész-
ség terén. A tanórák rövid beszélgetéssel indulnak, ahol 
váltunk pár szót a járvány megéléséről. A tanórák végén 
pedig jó egészséget kívánunk egymásnak, bizakodunk 
abban, hogy a helyzet javulni fog, és közösen egy jó 
érettségit tudunk produkálni.

Milyen hatása lehet hosszú távon a mostani helyzet-
nek?

Nagy tanulság mindenki számára, és mindenképp fog 
változásokat generálni. Ezt követően általánosabbá 
válik a digitális oktatási eszközök használata, illetve 
azok a pedagógusok, akik már eddig is felhasználták 
a digitális oktatás lehetőségeit – köztük én is – újabb 
módszerekkel bővíthetik a tudásukat. A gyerekeknek is 
sokkal tudatosabban, módszeresebben kell megtanul-
niuk használni a digitális eszközöket. A mostani fiatal 

http://www.onlinetesztek.eu
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generáció otthonosan használja a különböző „kütyü-
ket”, azonban sok esetben nem ismerik például a pre-
zentációkészítés alapvető szabályait. A kialakult hely-
zetben most van időm ezt is gyakoroltatni a diákokkal, 
ha kell, ötször-hatszor visszaküldve az általuk készített 
projektfeladatokat. Az iskolai oktatás egyik fő célja 
a helyes információgyűjtés, az információk megszűrése 
és alkalmazásuk megtanítása. Jelenleg a diákoknak ezt 
és az eredményes csoportmunkát kell megtanulniuk. 
Szerintem ez a kényszerű digitális átállás jó lehetőséget 
nyújt a tanároknak és a diákoknak is az eddigi szokása-
ik megváltoztatására.

Csányi Tibor, a BGSZC 
Hunfalvy János 
Szakgimnázium 
matematika szakos 
tanára

Milyen kihívásokkal kell 
szembenéznie a megválto-
zott munkarend során?

A digitális oktatásra törté-
nő átállásra való bejelentés 
után rövid időn belül kiala-
kítottuk a tanárok, illetve 
a diákok új munkarendjét. 

Nagyon sok kérdésben kellett döntést hoznunk. Azt 
semmiképpen sem akartuk, hogy minden tanár külön-
böző felületeken kezdje meg a tanítást. Végül két prog-
ramcsoport mellett köteleztük el magunkat. Az egyik 
a Google Classroom, a másik pedig a Canvas, amiben 
többünknek volt már tapasztalata egy tavalyi pályázat 
kapcsán. Kónyi Eszter tanárnővel (szakmai tárgyak) 
ketten vagyunk a Canvas rendszer házi adminisztrá-
torai, mi készítettük fel a kollégákat is a használatára. 
Fontos lépés volt, hogy az iskola összes tanulója szá-
mára készítettünk egy személyre szóló iskolai e-mail 
címet. Ez mindenki munkáját jelentősen egyszerűsíti 
az online felületeken.

Milyen módszereket vet be, mivel segíti a diákokat 
a tantermen kívüli oktatás során?

Az önálló vagy csoportos feldolgozásra kiadott fel-
adatok mellett, minden osztály vagy csoport minden 
tantárgyához tartozik heti egy úgynevezett kontaktóra, 
ahol konferenciahívás keretében lehet megbeszélni 
a felmerülő kérdéseket. Ezeket a kontaktórákat rövid 
beszélgetéssel kezdjük arról, ki hogyan éli meg a jár-
ványt. A tanároknak egy héttel előre el kell készítenie 
és elküldenie a diákok számára a tananyagot. Az isko-
lában igen alaposan rögzítjük az elvégzett munkát, ezt 
idő volt megszokni. Az első hetekben minden nap késő 
estig készítettük a tananyagokat és végeztük el az ad-
minisztratív többletmunkát. Természetesen a digitá-
lis oktatás soha nem lesz olyan, mint amikor a tanár 
bemegy a terembe, és egyszerűen felírja a képleteket 

a táblára. Ezt én a Google Meet alkalmazás segítségével 
oldottam meg. A kontaktórákon megosztom a képer-
nyőmet, és a Jamboard alkalmazást használom tábla-
ként. Az iskola minden tanár számára biztosított egy 
táblagépet, amihez beszereztem egy speciális tollat, 
így gyakorlatilag pont olyan, mintha a táblára írnám fel 
a tananyagot, ráadásul a diákok is hozzá tudnak szólni 
ezekhez a táblaképekhez.

„Természetesen a digitális oktatás soha nem lesz 
olyan, mint amikor a tanár bemegy a terembe, és 
egyszerűen felírja a képleteket a táblára.”

A számonkérések, értékelések tekintetében az egyes 
tantárgyakat oktató kollégák különböző megoldásokat 
alkalmaznak. Én minden héten három feladatsort ké-
szítek el. Van egy kötelező, egy szorgalmi és egy játékos 
típusú feladatsor, amivel pontokat gyűjthetnek a ta-
nulók. A kidolgozott feladatsorokat a diákok a Canvas 
rendszerébe tölthetik fel, én pedig ezekre tudok, álta-
lában jó vagy jeles érdemjegyet adni. Vannak tesztek, 
amikhez a Redmenta vagy a Canvas beépített kérdőívét 
használom, ahol meg lehet adni a javítókulcsot és a ki-
töltésre rendelkezésre álló időt is. Megjegyzem, hogy 
a tanév háromnegyedén túl vagyunk, ezért úgy hiszem, 
a számonkérés és az értékelés nem tartozik a legfon-
tosabb tényezők közé. Az általam tanított végzősök 
szerencsére az érettségire majdnem „kész” állapotban 
vannak. A feladat most az, hogy minél több érettségi 
sorral tudjanak gyakorolni, ezért hétről hétre kapnak 
a fiatalok ilyen feladatot is.

Milyen hatása lehet hosszú távon a mostani helyzet-
nek?

Két dologról kell ebben a helyzetben beszélni. Az egyik: 
hogyan tudunk online oktatni is és megtanulni egy 
eddigiekhez képest egészen más utat. Ez a lehetőségek 
bővítését jelenti az oktatásban, tehát a hagyományos 
oktatástól sokan könnyebben el fognak tudni térni a ki-
alakult helyzetet követően is. A másik pedig a tanulókra 
tett hatás. Itt nagyon fontosnak érzem megemlíteni, 
hogy ha most, a digitális átállás időszakában lemaradás 
keletkezne, azt a későbbiekben egyszerűen be fogjuk 
tudni pótolni.
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A digitalizáció 
a tanulás kultúráját 
is növelheti
A rugalmasabb, tanulócentrikusabb 
módszertani megközelítés oldhatja 
a kialakuló feszültségeket
A köznevelés rendszerének gyors és kényszerű, digitális alapokra 
történő átállítása számos kérdést vet fel, sok hiányosságra mutat 
rá, miközben új módszertani megoldásokat is kikényszerít. A vírus 
okozta vészhelyzetben az IT-szakemberek is összefogtak, hogy 
tudásukkal, tapasztalataikkal segítsék a távoktatásban részt 
vevő pedagógusokat. Közülük Turcsányi-Szabó Mártát, az ELTE 
innovatív oktatásért felelős dékánhelyettesét kérdeztük többek 
között a tanulók és oktatók meglévő digitális kompetenciáiról, 
a felmerülő problémákról és a tanulást segítő, élményalapú oktatás 
mibenlétéről.

Szöveg: Ambrus Balázs

Ön hosszú évek óta foglalkozik a digitálisan támogatott tanulás lehetséges 
irányainak kutatásával. Módszertani kísérleteik korábbi tapasztalatai 
hogyan segíthetik a köznevelésben átmenetileg bevezetett távoktatást? 

A különböző intézményi keretek között a korábban megtapasztalt oktatási 
formák az intézmények saját belső nyitottsága, választása és szándékai men-
tén jöttek létre. Ám ebben az elég váratlan helyzetben, a gyors átállás esetében 
nehezen mondható, hogy létező belső nyitottság vagy bármiféle választási 
lehetőség eredményeképpen született elhatározásról lenne szó. A különböző 
szintekről, oldalakról és helyzetekből jövő javaslatok és segítő felajánlások 
többnyire lavinaként zúdultak az intézményi döntéshozók asztalára, ami 
tovább nehezítette a helyzetet. Jómagam is tettem segítő felajánlást, ám ezt 
korántsem tolakodó, inkább megnyíló lehetőség formájában, hiszen minden 
intézménynek magának kell eldöntenie, mire van lehetősége, mit tud, mit 
szeretne megvalósítani. Úgy érzékeltem, hogy a hozzánk beérkező megkere-
sésekre  együttes erővel a technológiai adottságoknak megfelelő megoldásokat 
találtunk. A módszertani átalakulásnak nagy szükségét éreztem, ezért ezen 
a ponton próbáltam azt kicsit továbbgondolni. Úgy gondoltam, a diákok és 
szülők oldalán megjelenő feszültséget egy flexibilisebb, tanulócentrikusabb 
megközelítés tompíthatná kicsit. 
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Már a kistelepüléseken, szerényebb körülmények 
között élő felső tagozatos, illetve középiskolás 
diákok döntő többségének is ott van a zsebében 
az okostelefon. Ez, és a hozzá kapcsolódó, mobilszol-
gáltatók által a különleges helyzet időszakára biz-
tosított internetelérés kellő informatikai hátteret 
jelent a diákok számára a hatékony tanuláshoz? 

Mik tekinthetők ideális feltételeknek? Habár a kijelen-
tés sok esetben igaz lehet, de önmagában korántsem je-
lent megoldást. Vannak térségek és helyzetek, amelyek-
ben ezek az eszközök és szolgáltatók nem jelennek meg 
tényezőként, és innen bizony segítségkérés sem nagyon 
érkezik. Ahol jobb a statisztika, ott sem lehet egysége-
sen számítani e lehetőségek zökkenőmentes kiaknázá-
sára. Ha egységes tanulói eszközpark és megfelelő szol-
gáltatói kapacitás lenne, az is csak a diákok oldaláról 
jelentene elégséges feltételt. Bár szerencsére sokfelől 
hallani elégedett visszajelzést a diákoktól, a tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a tanulók legnagyobb fájdalma 
a közösségi együttlét hiánya, amelynek a megteremtése 
nem elsősorban eszközök kérdése.

Az oktatók korábbi, felhasználói szintű szoftver-, 
telefonosapplikáció-kezelési és közösségimédia-
használati ismeretei az ön tapasztalata szerint 
elégségesek a távoktatás működtetéséhez, vagy eze-
ken túlmenő ismeretek megszerzésére, új rendszer-
szemlélet kialakítására is szükségük lenne? 

A tanárok digitális felszereltsége (amihez nem ele-
gendő a mobiltelefon) és alapvető informatikai tudása 
a mobilapplikációk ismeretével és a közösségi média 
használatával még nem jelent felkészültséget a táv-
tanításra. Szükség lenne nemcsak a hagyományos 
pedagógián túlmenő, 21. századi módszertani repertoár 
meglétére, és a ma már követelménynek számító (ámde 
csak szórványosan előforduló) tanulásmenedzsment-
rendszer használatára, hanem mindezeken túlmenő-
en a mindennapi leleményességre is, ami a távolléti 
státuszt áthidalva szólítja meg a tanulókat motiváló 
módon. Bár szerencsére nagyon sok jó gyakorlat lát 
napvilágot, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a diákok 
a legjobban a magyarázatok hiányától szenvednek. 

A rendkívüli helyzet és az ennek mentén kialakult 
gyakorlatok mennyiben rendezik át az informatika-
oktatás hangsúlyait? 

Az már biztos, hogy a helyzet adta szükség egyelőre 
a leghatékonyabb előrelépést eredményezte a globá-
lis társadalmak digitális hiányosságainak egyidejű 
és legrövidebb úton történő pótlására. De ez csupán 
az informatikahasználat témakörének egy részét 
érinti, miközben persze a kényszerítő tényezők és az idő 
múlása a hatékonyabb oktatási módszerek elsajátí-
tásának igényét is meghozzák. Itt van még egy jókora 
szakadék, ami az eszközök helyes módszertani haszná-
latát illeti, hiszen a tanárok eddig nem voltak rákény-
szerülve a virtuális felületeken való tudás közvetítésre, 

és a tudás elsajátításban való facilitálásra sem. Jóval 
nagyobb hangsúlyt kapnak majd azok a fejlesztői kör-
nyezetek, amelyek az adaptálható, mi több, személyre 
szabható tanulási tartalmak előállítására születtek. 
Az eszközhasználaton felül az informatikai rendszer-
ben való gondolkodásnak is elérkezett az ideje. 

Eddigi tapasztalatai szerint a távoktatásban részt 
vevő pedagógusok új, digitális körülményekhez való 
alkalmazkodását mi nehezíti leginkább, és hogyan 
küzdhetők le ezek az akadályok? 

A legnagyobb akadályt azok a problémák jelentik, 
amikről nem is tudunk, mert nem jutnak el azokhoz, 
akik segíteni tudnak ebben. Amiről tudunk, és a legne-
hezebben megoldható, az a megfelelő eszköz és szolgál-
tatás hiánya, valamint a pedagógusok jelenlegi helyzet-
ben való túlterheltsége. Tudjuk, hogy saját kiterjesztett 
feladatkörükön kívül még saját gyerekeiknek az ott-
hon iskolázásáról, a család mindennapi ellátásáról is 
gondoskodniuk kell, ezeket pedig a bezártságból adódó 
frusztráltság is nehezíti. A módszertani többlet kellő 
nyitottság esetén tanulható és ezért megcélzandó kihí-
vás, amit a közösségi terekben folyó élénk diskurzusok 
tovább segíthetnek. Másrészt viszont csepegtetni kel-
lene további „tanulást élénkítő vitamint” a rendszerbe, 
amivel magunk is próbálkozunk saját kezdeményezése-
ink révén. 

A digitalizáció mely középiskolai tantárgyak eseté-
ben növelheti leginkább az oktatás hatékonyságát?

A digitalizáció nem csupán (és elsősorban) egyes 
tantárgyak hatékonyságát növelheti, hanem magát 
a tanulás kultúráját, átláthatóságát, követhetőségét, 
rendszerezettségét, és ezáltal a tanuló hozzáállását, 
cél- és eredmény-orientáltságát, tudatosságát és fele-
lősségérzetét önmaga fejlődéséért. A digitális eszközök 
és módszertanok megfelelő kiaknázása egyszerűen ki-
nyithatja előtte a lehetőségek tárházát, ami az internet 
világán keresztül új értelmet adhat számára és bevezet-
heti a munka világába is.

Sok szó esik az élményalapú tanulásról, de vajon 
miként lehetséges ez a digitális távoktatás keretei 
között? 

Saját kollégáimmal az ELTE T@T Kuckó 
(http://tet.inf.elte.hu/tetkucko/) Maker Klubjának 
Kihívásain keresztül próbáljuk a gyerekeket direkt 
módon megcélozva, különböző érdekes tevékenységek-
kel növelni az érdeklődésüket. Eddig ez a módszerünk 
bizonyult a legsikeresebbnek, így most is ebbe fek-
tetjük a legtöbb energiát. Olyan nyílt végű problémákat 
vetünk fel (https://www.facebook.com/tethalo/), 
amelyek különböző diszciplínákat érintenek és az IKT-
eszközeinek kihívásain keresztül élményalapú me-
goldásokat kínálhatnak, saját utakat járva.
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Tanítsunk Magyarországért – 
Töretlen segítségnyújtás 
a veszélyhelyzet alatt is
Interjú dr. György Lászlóval, az ITM gazdaságstratégiáért 
és szabályozásért felelős államtitkárával
A Tanítsunk Magyarországért program eddigi, közel másfél éves működése alatt 38 kistelepülés 
fiataljai számára nyújtott szocializációs, tanulmányi és pályaorientációs segítséget. A program 
eddigi tapasztalatairól, valamint a járványhelyzet következtében kialakult lehetőségekről, 
kihívásokról a program vezetője számolt be lapunknak.

Szöveg: Dallman Kristóf | Fotó: Szalai Ádám

2018 decemberében indult el a Tanítsunk Magyaror-
szágért program. Milyen tapasztalatokat lehet leszűrni 
a program eddigi működése alapján?

A legfontosabb tapasztalat, hogy a részt vevő fiatalok értik, 
hogy a tanulás és a munka kifizetődő, és érdemes küzde-
ni az álmaikért. A mentorok lelkesek, ötletesek, a diákok 
beszámolói sokszor meghatóak, máskor viccesek, a bevont 
iskolákban az alsóbb évfolyamosok már kérdezgetik, hogy 
ők mikor kaphatnak mentort. Többen életükben először 
hagyták el a falut, ahol születtek, volt, aki első alkalommal 
járt étteremben, arról pedig nem is beszélek, hogy mekkora 
élmény egy LEGO-gyár vagy egy repülőtér meglátogatása. 
Sokak számára tehát a program eddig ismeretlen, új világot 
nyitott ki. Szintén érdekes tapasztalat, hogy a mentorálás 
a mentorok számára is izgalmas önismereti utazás.

Kikből lehet mentor, és kikből mentorált?

Jelenleg Debrecen, Eger, Miskolc, Nyíregyháza és Pécs 
nagy hagyományú egyetemei és a budapestiek közül a nép-
szerű ELTE képez mentorokat. Az egyetemisták elsőként 
egy féléves felkészítő kurzuson vesznek részt, amit elméleti 
és gyakorlati vizsga követ, ahol a résztvevőknek bizonyíta-
niuk kell alkalmasságukat. Ezután rendezik meg a leendő 
mentoráltakkal való megismerkedést segítő tábort. 

Az iskolák kiválasztásánál a Klebelsberg Központtal 
együttműködésben a település mérete (5000 fő alatt), 
megközelíthetősége és a diákok szociális helyzete jelentik 
a fő szempontokat. Az új mentorok periodikusan, szeptem-
berben vagy februárban kezdik meg a munkát az általános 
iskolákban. A programba teljes 7. osztályok kerülnek be, 
vagyis nincs kimaradás. Egy mentor egyszerre 3–5 diákkal 
dolgozik együtt.
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Mely településeken érhető el jelenleg a program?

A képzés az említett hat városban, a mentorálás pedig 
ebben a félévben 38 településen zajlik. Mindet lehe-
tetlen felsorolni, de jómagam jártam például POKET 
zsebkönyv ajándékozáson a baranyai Véménden, 
csapágygyár-látogatáson a vámospércsi diákokkal 
Debrecenben, és táborokban, mentortoborzáson is. 
Áprilisban Baksa, Vámosmegyer, Hajdúszovát és Prügy 
következtek volna, de a koronavírus-járvány miatt a lá-
togatást őszre halasztottuk. Fontosnak tartom, hogy 
élményt és értéket vigyünk a helyi közösségekbe, így 
Drávaszabolcstól és Ongától Szalaszendig mindenhová 
jut majd program és meglepetéslátogató is.

Miben tud a mentor segíteni egy, a programban részt 
vevő fiatal számára?

A korban hozzájuk közelebb álló „nagytestvér” a ha-
gyományos módszereket (pályaorientáció, kompeten-
ciamérés, karriertanácsadás) mintegy kiegészítve, 
az élmény- és tapasztalatszerzésen, közös tanuláson 
keresztül támogatja a diákokat a tanulmányaik sikeres 
elvégzésében és a tudatos iskolaválasztásban. Vagyis, 
bár a programnak része lehet a tanórákra való közös fel-
készülés és házifeladat-írás, ennél jóval többről van szó. 

A mentor megmutatja a gondjára bízott mentoráltaknak 
a településen túli világ izgalmait, beleértve például 
a konditermet, az állatkertet, a vidámparkot és a mo-
zit – kit mi érdekel. A programok között természetesen 
helyet kap múzeum- és iskolalátogatás, vállalati nyílt 
nap is. Közben a mentoráltak észrevétlenül sajátíta-
nak el kulturális kódokat, szokásokat és ismereteket, 
pozitív jövőképet. A számtalan közös program révén 
mentor és mentorált között erősebb kapcsolat jön létre, 
ami mindkét felet tanulásra, még több munkára ösztön-
zi. A kölcsönös tanulás és kötődés az, ami a programot 
mozgásban tartja.

Mi jellemzi az ideális mentor-mentorált kapcsolatot?

Bizalom, nyitottság, kölcsönösség és a fejlődni vá-
gyás igénye. Rendkívül fontos, hogy a mentorok és 
a mentoráltak megtalálják a közös hangot, találjanak 
kapcsolódási pontot és tudjanak egymással beszélgetni. 
Erre egyébként a mentor-mentorált párok kialakításá-
nál a program lebonyolítói kifejezetten figyelnek.

A hallgatókkal szemben alapvető elvárás, hogy meg-
hallgassák és ismerjék mentoráltjaikat, és a programo-
kat is ennek megfelelően alakítsák ki. A legtöbb mentor 
igyekszik bevonni a tanulókat a közös idő eltöltéséről 
szóló döntéshozatalba, ezzel is éreztetve, hogy partner-
ként kezelik a diákokat. Másrészt a mentorálás akkor 
működik, ha a diákok felnéznek a mentorokra, példa-
képként tekintenek rájuk, és megfogadják tanácsaikat.

Milyen módon alkalmazkodik a Tanítsunk Magyar-
országért program a koronavírus okozta korlátozá-
sokhoz?

Az egyértelmű volt, hogy a mentorálásnak folyta-
tódnia kell, hiszen most minden eddiginél nagyobb 

szükség van az összefogásra. Végül a találkozók 
számának minimalizálása érdekében március 30-tól 
távmentorálásra álltunk át. 

Mit jelent a távmentorálás?

A távmentorálás minden résztvevőnek újdonság, ami új 
feladatokat jelent, ugyanakkor lehetőséget is arra, hogy 
a mentorok és mentoráltak közösen birkózzanak meg 
az új helyzet okozta kihívásokkal. A kényszerhelyzet 
hozzájárul, hogy a résztvevők elmélyítsék digitális is-
mereteiket, megismerjenek hasznos internetes tartal-
makat, szabadjára engedjék kreativitásukat.

Az átmeneti időszakra minden mentornak el kellett ké-
szíteni egy ún. távmentorálási tervet, amiben egyetemi 
oktatóik és a program is segítséget nyújtott számuk-
ra. A terv tartalmazza az oktatási formát, a használt 
felületek nevét, az elvégzésre javasolt feladatokat és így 
tovább.

Az általános iskolák visszajelzése alapján a diákok 
mintegy 95 százaléka rendelkezik digitális eszközzel. 
A képet árnyalja, hogy ebben benne vannak azok is, 
akik szüleik vagy testvérük eszközét használják. Ha 
még ez sem megoldható, akkor más formában lépnek 
kapcsolatba a hallgatók a mentoráltakkal. Volt hallgató, 
aki postán írt levelet – és hamar választ is kapott. 

Várható-e újabb egyetemek és a hozzájuk tartozó 
kistérségi települések bevonása?

Igen, a program célja, hogy minden nagyvárosban 
induljon mentorképzés, ahol működik felsőoktatási 
intézmény. A következő egyetemek bevonása 2021-ben 
várható, közben pedig újabb és újabb kistelepüléseken 
jelenhetnek meg mentorok.
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Megugrani a lécet
Miben segíthet most a Református Tananyagfejlesztő 
Csoport az otthonról tanító pedagógusoknak?

A Református Tananyagfejlesztő Csoport 
2017 tavaszán alakult azzal a céllal, hogy 
a református intézmények számára ke-
resztyén szellemiségű, papíralapú és 
digitális tananyagokat hozzon létre, a pro-
jektcsapat tagjai a fejlesztő munkába külső 
szakmai partnerek mellett a református 
intézményrendszer innovatív pedagógusait 
is bevonják. Fontos feladatuknak tartják 
a pedagógusok módszertani szemléletfor-
málását és a tudásmegosztást is, mód-
szertani képzésekkel, tanári segédanya-
gokkal támogatják ezeket a folyamatokat. 
A lektorált tartalmak mindenki számára 
ingyenesen elérhetőek a Református Tan-
anyagtár felületén (reftantar.hu), ezen kívül 
a református iskolák regisztrált felhasz-
nálói pedig egy online tanulástámogatási 
rendszert is használhatnak. A fejleszté-
si projekt Magyarország Kormányának 
támogatásaval valósul meg.

A pedagógusok számára most komoly kihívás 
a digitális távoktatásra való átállás, de szerencsére 
nem maradnak segítség nélkül. A sok felajánlás 
és a hivatalos útmutatások mellett számíthatnak 
a Református Tananyagtár szakszerű és 
a gyakorlatban kipróbált segédleteire is. Az itt 
fellelhető, szakmailag magas színvonalú, a keresztyén 
nevelést támogató anyagok a Református 
Tananyagfejlesztő Csoport munkájának köszönhetőek, 
amely nemcsak tartalmat fejleszt, de szemléletformáló 
képzéseket is tart a pedagógusoknak. Nyomtatott 
és digitális kiadványaik mellett oktatási segédanyag 
lehet a Peregrin nevű online játékuk is, amelyet 
nemrég indítottak újra. A csoport vezetőjével, 
Pompor Zoltánnal arról beszélgettünk, miben 
segíthetik a nemrég bevezetett digitális távoktatást.

Szöveg: Barna Bálint | Fotó: Pompor Zoltán

Hol dolgoznak most a Református Tananyag fejlesztő Cso-
port munkatársai? Be kell járni még az irodába?

Mindenki otthonról dolgozik közülünk, ez most a legbiztonsá-
gosabb. Hála Istennek a technológia lehetőséget ad arra, hogy 
a fejlesztőkkel e-mailen, telefonon, Skype-on tudjuk tartani 
a kapcsolatot, és csak a legszükségesebb esetekben, például 
szerződés aláírásakor ugorjunk be rövid időre az irodánkba. Eb-
ben a helyzetben mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy maradjon 
otthon, ha megteheti!

Mennyire álltak készen a digitális távoktatásra való átállás-
ra a csoport projektjei?

Bár kezdettől fogva arra készülünk, hogy a papíralapú tartal-
mak mellett digitális tartalmakat is létrehozzunk, ez a terület 
még nem áll olyan készültségben, hogy minden tantárgyhoz 
kellő támaszt nyújtson az átállás során. Ami elkészült, az ingye-
nesen, regisztráció nélkül elérhető a Református Tananyagtár 
oldalán (https://reftantar.hu/), és rengeteg kiegészítő tarta-
lom is van hozzá, videók, hanganyagok. Készítettünk ajánlót 
is a digitális tartalmainkhoz, hogy a pedagógusokat ezzel is 
segítsük ebben a rendkívüli helyzetben. A mi szerepünk most az, 
hogy anyagainkat minél több helyre és minél többek számára el 
tudjuk juttatni. Profilunknak megfelelően a keresztyén nevelés-

A cikk eredetileg a www.parokia.hu oldalon jelent meg.

https://www.parokia.hu/v/16381/


35

hez és oktatáshoz adunk kiegészítő tartalmakat, ebben 
tudunk segíteni. Saját webfelületet is fejlesztünk az on-
line tanuláshoz és tanításhoz, de ez még nincs kész.

Ez utóbbit hogyan kell elképzelnünk, és mikorra 
várható az elkészülte?

A feladat- és tananyagkészítő felület a Református Tan-
anyagtár megújulásának a része lesz: újabb funkciók 
várhatóak, vonzóbb kialakításban. Eredetileg áprilisra 
terveztük a tesztelését és szeptemberre az élesítését, 
a nyár folyamán pedig ehhez kapcsolódó képzéseket 
tartottunk volna. Bár sok mindent újra kell gondolnunk 
ennek kapcsán, nem tudjuk korábbra hozni az indu-
lását. Mostanra már mindenki eldönthette, milyen 
keretrendszerben fog dolgozni, és menet közben senki 
sem váltana át másikra. Viszont sok szeretettel ajánl-
juk a Hashtag.school oldalt (https://hashtag.school), 
ami nagyban hasonlít a mi készülő felületünkre, mert 
azonos fejlesztésen alapszik. Aki a református fenntar-
tású intézmények közül oda regisztrál, az a Református 
Tananyagtárra tervezett felületen is látni fogja majd 
a létrehozott csoportjait és tartalmait.

Ha van már alternatíva, miért fontos, hogy a saját 
felület is elkészüljön?

Fontos látnunk, hogy amit most sok cég ideiglenesen 
ingyenessé tesz, az a válsághelyzet elmúltával újra 
fizetőssé válhat. Mi azon dolgozunk, hogy hosszú távon 

is ingyenesen elérhető felületet és tartalmakat bizto-
sítsunk a református oktatási intézmények számára, 
és amennyire csak tudjuk, segítsük a pedagógusokat 
a felhasználás során. Ezért nem kell versenyeznünk 
– tartalomban sem. Nagyon sok tananyag vált most 
ingyen elérhetővé, akár a Nemzeti Köznevelési Portál 
kínálatára gondolunk, akár az Oktatási Hivatal honlap-
ján elérhető alkalmazásokra és digitális tartalmakra, 
de ennek csak örülünk. Tartalomból van bőven, készül-
nek is újak, de nem kell a rendkívüli helyzet miatt még 
többet előállítanunk.

Valóban, ingyenes tartalomból és online segítség-
nyújtásból már túlkínálat van. De honnan tudjuk, 
mi az, ami ezek közül megbízható?

Nem mindegy, ki ajánlja fel a segítséget. Az Oktatási 
Hivatal, a Református Pedagógiai Intézet és a Zsinati 
Oktatási Iroda ajánlásait érdemes figyelembe vennünk. 
Ezek mindegyike szakmailag hiteles, gyakorlati tapasz-
talatokon alapuló és megbízható forrás. Mi elsősorban 
a saját anyagainkra és a velünk együttműködő szak-
emberek és fejlesztők tanácsaira hívjuk fel a figyelmet. 
Ezekhez szeretnénk minél több segédanyagot létrehoz-
ni. Érdemes mindent kritikával fogadni, ezért azt ja-
vaslom a pedagógusoknak, hogy bármit használnának 
is fel, szánják rá az időt, hogy előbb alaposan átolvas-
sák, majd átgondolják, mit és hogyan alkalmaznának 
az adott anyagból. Jó lenne, ha a tudatos felhasználás 
gyakorlata terjedne el.

https://hashtag.school/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/
http://rpi.reformatus.hu/seg%C3%A9danyagok-a-digit%C3%A1lis-munkarend-bevezet%C3%A9s%C3%A9hez
https://reformatus.hu/mutat/17130/
https://reformatus.hu/mutat/17130/
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Akkor a mostani helyzet egyúttal jó lehetőség is 
a felzárkózásra?

Szontagh Pál, a Református Pedagógiai Intézet igazga-
tója úgy fogalmazott, hogy most a köznevelés résztvevői 
nekifutás nélkül ugrottak helyből körülbelül tíz évet. 
Ez nagyon találó hasonlat. Ami eddig váratott magára, 
azt hirtelen kell megvalósítani. Olyanok is találkoznak 
most a digitális módszertannal, akik amúgy nem talál-
koztak volna, és rá fognak jönni, hogy ez nem is akkora 
ördöngösség, mint azt gondolták. Ha nyitottabbak lesz-
nek az online megoldásokra, könnyebben használják 
majd a fejlesztéseinket. A mostani helyzet jó lehetőség 
arra is, hogy sokakkal megismertessük a tartalmain-
kat. Olyan működő keretrendszert kell kialakítanunk 
a református iskolák számára, amely biztosítja mindeh-
hez az ingyenes eszközöket. Hogy mindenki meg tudja 
ugrani azt a bizonyos lécet.

Hogyan segíthet a léc megugrásában a Peregrin 
nevű online játék?

A Peregrin történelem, művészettörténet, hittan és 
magyar oktatására is alkalmas, segítségével a diákok 
komplex módon ismerkedhetnek meg a református kol-
légiumok és a magyarországi reformáció történetével. 
Tavaly versenyként indítottuk el, idén januárban volt 
az ünnepélyes díjkiosztó. Fontosnak tartottuk, hogy 
a verseny lefutása után is adjunk lehetőséget a diákok-
nak a használatára, ezért indítottuk újra. Ez most nem 
verseny, ez csak gyakorlás, játék és hasznos időtöl-

tés. Ezúttal nincsenek csapatok, mindenki egyénileg 
játszhatja. A korábbi tartalmakat új struktúrában, új 
elrendezésben biztosítjuk a diákok és a pedagógusok 
számára. Így még a korábbi versenyzőknek is más 
élmény lesz a játék.

Pontosan miben lett más?

A minijátékokat városokra, szereplőkre, legendákra, 
ereklyékre, történelmi terekre osztottuk fel. A pedagó-
gusok is több mozgásteret kaptak benne: lehetőségük 
van jobban belenyúlni a rendszerbe, és ki tudják válasz-
tani a diákjaik számára szükséges minijátékokat attól 
függően, hogy mivel szeretnék jobban megismertetni 
a gyerekeket. A református oktatási intézmények tanu-
lói és pedagógusai számára teljesen nyílt a regisztráció, 
ennek során be kell írniuk, hogy melyik iskola tagjai. 
Folyamatosan gondolkodunk azon, hogyan tudnánk 
szélesebb rétegek felé nyitni a játékkal, de ez ebben 
a fázisban még nem realitás. Hosszú távon majd mások 
számára is szeretnénk hasonló, iskolán kívüli oktatás-
támogató online rendszert biztosítani.

A futó projektek közül mi az, amit újra kell tervezni 
a rendkívüli vészhelyzet miatt?

Ez attól is függ, meddig tart ez az állapot. Ezt jelenleg 
nehéz lenne megjósolni. Én azt gondolom, arra ér-
demes készülnünk, hogy a tanév hátralévő részében 
már végig digitális távoktatás lesz. Viszont a már futó 

https://peregrin.reftantar.hu/
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projektjeink emiatt nem állnak le, legfeljebb átüteme-
ződnek. Több kiadványunk kipróbálása is elkezdődött. 
Persze, ki kell találnunk, hogyan folytatódhatna a tesz-
telés nem iskolai környezetben. A nyomtatott könyvek 
és füzetek azonban továbbra is fontosak maradnak. 
Tárgyalunk a Kálvin Kiadóval több kiadványunk 
átadásáról, hogy azok bolti forgalomban is elérhetővé 
váljanak, például az Iskolaböngésző, a Jóság néni csokija 
és az Alsós irodalmi szöveggyűjtemény kapcsán.

Milyen tantárgyakat érintenek az aktuális 
projektek?

Történelemből közel hatvan témacsomagunk készült el 
9–12. osztályra. Ezekhez sok digitális tartalom is kap-
csolódik, amely a mostani időszakban különösen hasz-
nos lehet, főleg az érettségire készülőknek. Egyebek 
mellett az új NAT által javasolt történelmi témákhoz is 
készítünk feldolgozási módszertant az 5.-től a 12. évfo-
lyamig terjedően. Igyekszünk a reformátusságot érintő 
kérdésköröket mélyebben feldolgozni. A Daloskönyvhöz 
szeretnénk hangzóanyagot és akkordkíséretet össze-
állítani. Az 5. osztályos természetismeret tantárgyhoz 
a teremtett világot középpontba helyező tananyag-fel-
dolgozási módszertant készítünk. Ennek során meg-
próbáljuk komplexebb módon értelmezni a természet-
tudományokat. Őszre már lesznek a pedagógusok által 
kipróbálható egységek is ehhez kapcsolódóan.

Visszakanyarodva a jelenlegi helyzetre: a szülőknek 
is komoly terhet jelent akár több gyerek tanulásá-
nak felügyelete a home office mellett. Nekik milyen 
tanács adható?

Elsősorban nagyon sok türelmet kívánunk a szülőknek! 
Erre a senkinek sem könnyű helyzetre ők még annyira 
sem voltak felkészülve, mint a pedagógusok. Az viszont 
pozitívummá lehet, hogy még jobban belelátnak a di-
ákok életébe, és abba, mennyi mindent kell tanulniuk. 
Azt tanácsoljuk, hogy ne pedagógusként álljanak hozzá 
mindehhez. Inkább próbáljanak meg a gyerekekkel több 
offline tevékenységeket végezni, például a kisebbek-
nek olvassanak sok mesét! Vegyék le a polcról azokat 
a könyveket, amelyeket már régen vettek le, és minden-
nap olvassanak! Beszélgessenek a gyerekekkel sokat, ne 
csak arról, hogy mit tanultak, hanem arról is, hogyan 
boldogulnak a feladataikkal, hogyan élik meg a helyze-
tet. A körülményekhez képest próbáljanak meg velük 
minél többet mozogni!

PEREGRIN
peregrin.reftantar.hu

A Peregrin – Az elveszett adatok nyomában című 
online iskolatörténeti játék a tanév végéig ingyenesen 
elérhető minden tanuló számára. A játékra vállalkozó 
diákok 7 helyszínen (Kolozsvár, Nagyenyed, Deb-
recen, Pápa, Sárospatak, Nagykőrös és Budapest) 
gyűjthetnek adatokat a Galaktikus Enciklopédiába, és 
ezzel ismereteket saját maguk számára. A játékosok 
a református kollégiumokhoz kapcsolódó 12 érdekes 
tárgy 3D-s, digitális változatát is megszerezhetik, 
valamint máshol nem látható animációs filmeken és 
dokumentumfilmeken keresztül kerülhetnek köze-
lebb a református közösséghez, gömbpanorámás 
felvételek segítségével járhatnak be virtuális tereket. 
A pedagógusok számára módszertani segédanyagok 
is rendelkezésre állnak.

https://drive.google.com/file/d/1aa3yK6Yt_9_fakTwGP3LkuBoe9wcaAbv/view
https://reftantar.hu/oldal/Josag_neni_csokija
https://reftantar.hu/search.php?mediatar=1&s=&tantargy%5B%5D=T%C3%B6rt%C3%A9nelem&mufaj%5B%5D=T%C3%A9macsomag
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Gamification az oktatásban
Interjú Barbarics Mártával 

A számítógépes játékok megjelenésével kezdték el 
kutatni ezek népszerűségét, hatását, az emberekhez 
fűződő kapcsolatát. Megpróbálták megkeresni a választ 
arra a kérdésre, hogy milyen motivációból fakadóan 
tudunk órákat eltölteni számítógépes játékokkal, és 
ezek a motivációk, a játékosítás elemei átültethetőek-e 
az élet egyéb területeire (például a vásárlásra, az egész-
séges életmódra, oktatásra vagy politikai aktivitásra). 
Prievara Tibor A 21. századi tanár című könyvében 
arról írt, hogy milyen készségekre, képességekre van 
szüksége a diákoknak a 21. század által támasztott 
kihívásokkal szemben, és milyen pedagógiai szemlélet-
váltás szükséges ahhoz, hogy olyan pályákra is felké-
szíthessük a mai fiatalokat, amelyek ma még talán nem 
is léteznek. 

Hogyan kell elképzelni a gamificationt a hétközna-
pok során egy humán vagy egy reál tantárgynál?

Azt kell tisztázni, hogy mit játékosítunk. Ha az értéke-
lést játékosítjuk, az is lehet, hogy az óra még ugyanúgy 
zajlik, mint egyébként, de az értékelésben a tanuló nem 
osztályzatokat kap, hanem pontokat gyűjt, szinteket 
lép, egyéni kihívásai vannak, jelvényeket kap. Játékosí-
tást jelenthet az is, amikor egy adott tanórát szeretnénk 
változatosabbá tenni, mert éppen egy unalmasabb tan-
anyag következik. Ilyenkor rendezünk a tananyagból 
egy csapatversenyt, ahol kvízkérdéseket adnak egy-
másnak a diákok, vagy épp egy pályát rajzolunk, amely 
egy társasjátékhoz hasonló elven működik.

Tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, mintha 
a Honfoglaló online verzióját adaptálná egy történe-
lemtanár?

Igen, például ez is gamification, azaz játékosítás lenne.

A diák ettől függetlenül jegyzetelhet, használhat-
ja a könyveit, vagy csupán leül egy számítógép elé, 
és azon keresztül old meg feladatokat, amelyeket 
a tanár a saját számítógépe előtt értékel?

Ez az eset feltételez egy online felületet, amely sokat 
segít, hiszen számos játékosított online felület létezik 
már. Ilyenek például a tankockák (learningapps.org), 
amelyben játékos kvízeket lehet készíteni, de én 
például az angol nyelvű Khan Academy oldalt 
(khanacademy.org) használom szívesen. Ahol azon-
ban nincs informatikaterem, ott sem lehet ez akadály: 
ilyen esetben például a gyerekek közösen készíthet-
nek az adott órai anyagból egy társasjátékot, a pályát 
lerajzolhatják papírra, és kártyákat gyárthatnak 
kérdésekkel. Tóth Mónika magyar szakos kolléganőm 
blogbejegyzésében írt arról (bit.ly/2VuQatV), hogy 
témazáró helyett készítettek egy társasjátékot, amelyet 
végigjátszottak a kihúzott kérdések megválaszolásával. 
Ezeket a válaszokat egyébként is leírnák a gyerekek 
a dolgozatban, de így másképpen álltak a számonké-
réshez. Véleményem szerint ez bármelyik tantárgyból 
alkalmazható, függetlenül a kérdéskártyákon szereplő 
kérdésektől. 

Tehát ehhez nem is szükséges számítógép, hiszen 
manuálisan elkészített eszköz is használható?

Abszolút! Amikor egy repetitív, számolásos tananyag-
ról van szó, az én tanítványaim kifejezetten szeretik, 
ha az alábbi feladatot kapják: egy lapot annyi részre 
osztok, ahányan egy csapatban vannak, és csapatokra 
bontva egy-egy feladatot oldanak meg, majd a megol-
dások összegét beírják a lap közepére. Ha adott esetben 
nem jó a középre írt összeg, akkor sem mondom meg 
a megoldást, vagy azt, hogy melyik diák eredménye nem 
jó. Így fejlődik bennük az együttműködés, és akár a csa-

Egyszerűen fogalmazva a gamification 
a játékelemek használata olyan nem játékos 
környezetben, mint például az oktatás. 
De honnan ered a jelenség, mit jelent ez 
a hétköznapi oktatásban? Barbarics Mártával, 
matematika–angol szakos tanárral, a téma 
egyik hazai kutatójával beszélgettünk 
a gamification jelenségéről.

Szöveg: Kun Tamás

https://learningapps.org
http://tantrend.hu/hir/www.khanacademy.org
http://tothmoni.blogspot.hu/2016/02/hogyan-legyen-orom-temazaro.html?m=1
http://tothmoni.blogspot.hu/2016/02/hogyan-legyen-orom-temazaro.html?m=1
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patok közötti versenyzés is. Kaptam olyan visszajelzést 
már tanítványtól, hogy nem volt unalmas az óra, hiszen 
észre sem vette, hogy 45 percig számolt, miközben 
csapatban dolgozott. A legtöbb diák utálja ellenőrizni 
a saját feladatának az eredményét, ha azonban van 
célja annak, hogy leellenőrizzem a feladatom – a csa-
patomért küzdeni –, ezt automatikusan hozza magával 
a játék. Tehát ez is egy papíralapú, játékosított feladat, 
amely által motiváltabbak a tanulók.

Belefér a játékosítás a 45 perces órába?

A célt kell elsőként meghatározni, hogy miért játékosí-
tok. L’art pour l’art szándékkal elkezdeni nem szeren-
csés. Ha az a célom, hogy az unalmasabb órát valamivel 
színesítsem, ennek alapján játékosítok. Ha az a célom, 
hogy az összefoglalásra mindenki figyeljen oda, ebben 
az esetben az összefoglaló órát próbálom változatosab-
bá tenni.

A magyar oktatási rendszerben van a játékosításnak 
jövője?

Ahogy én látom, jelenleg a pedagógusok leterheltek, 
ezt figyelembe kell venni. De semmiképpen ne érezze 
magát rosszul egy tanár sem attól, hogy nem használja 
a játékosítást. Valósítson meg ebből annyit, amennyi 
neki belefér az idejébe, elképzelésébe. Ha egy konkrét 
problémát szeretne ezáltal megoldani, akkor a be-
fektetett energia megtérül a probléma megoldásával. 
Mivel én angol nyelven tanítok matematikát, ezért 
a csoportbontásban megtartott órák kedvezőbbek azzal 
a magyarórával szemben, ahol egyszerre 35 fő van jelen. 

A biológia, a földrajz olyan tantárgy, ahol az órák 
játékosabb formában zajlanak például egy anató-
miai modell vagy egy vaktérkép segítségével. 
Hogyan lehet a gamificationt használni például 
„szárazabb” tantárgyak esetében?

Az idegen nyelv véleményem szerint könnyebb ebből 
a szempontból. Bármilyen játékosítással, ami a célnyel-
ven születik, már használja a diák a nyelvet, például: 
az angoltanár megengedi a diáknak, hogy érdeklődési 
területéről hozzon be bármilyen anyagot, mondjuk 
zeneszöveget fordítson le, és azzal gyűjt pontokat, arra 
kap visszajelzést. Matematika szakosként úgy vélem, 
hogy kevesebb lehetőség van ugyanerre, mert a mate-
matika-tananyag jobban meghatározott, ott meg kell 
tanulni, ami előírás, de abban már többet tudok segí-
teni, hogy a tanítványom hogyan tanuljon. Ugyanis 
elkezd pontokat gyűjteni, ezáltal megnyugszik, mert 
azt látja, hogy halad. Nyilván van olyan diák, aki óráról 
órára készül, de olyan is van, aki otthon gondolkodik 
egy feladaton több ideig, esetleg szóban jobban elő tudja 
adni a tananyagot. Ilyenkor például videófeleletben 
is megteheti: Joós Andrea biológia szakos kollégámtól 
hallottam erről (bit.ly/3bx4UxZ), így nem megy el 
az órán az idő, de sok további előnye is adott. Ha abban 
is szabadságot tudunk adni a diáknak, hogy milyen mó-
don számol be a tananyagról, már az is segítség. Tehát 
lehet fix az anyag, de az elsajátítási, beszámolási mód 
az, ami változatosabb.

Ott van a veszélye azonban annak is, hogy 
a videofeleletnél puskázik a diák.

Ez nehéz kérdés, ismerjük az egymásról másolás 
hátrányait, az „egy diák megoldja a feladatot, és tovább-
adja” jelenségét. Ha a tanítványaimmal őszinte a kap-
csolatom, el tudom magyarázni, hogy nem a másolás 
a baj, hanem az, hogy ezzel nem fogja magáévá tenni, 
megérteni a tananyagot. Az is hozzátartozik az igazság-
hoz, hogy a diákok közül igen sokan leterheltek, tehát 
rá vannak kényszerítve, hogy szelektáljanak aközött, 
hogy melyik órára készüljenek, mert képtelenség napról 
napra hozni a maximumot ilyen tempó mellett. Ezt 
a tényt muszáj lenne elfogadni a tanároknak, ezért én 
nagyobb szabadságot próbálok adni a diákoknak, mivel 
előfordulhat a napi három számonkérés más tárgyból 
is. Miért büntessem meg, ha épp nálam nem írt házi 
feladatot? Hiszen ha tudja, hogy nem fogom megbün-
tetni, nincs rákényszerítve arra, hogy másról lemá-
solva csaljon. Illetve, ahol csak lehet, érdemes kreatív 
feladatokat adni, nemcsak a csalás csökkentése miatt, 
hanem a 21. századi készségek, képességek fejlesztésé-
nek érdekében. 

A gamification lehetőségeiben részt vevő középis-
kolás találkozhat az egyetemen is a játékosítással? 
Létezik ez egyáltalán egyetemeken?

Az ELTE PhD hallgatójaként azt látom, hogy vannak 
oktatók, akik használják a gamification adta lehetősé-
geket, például az értékelés játékosításában. Ettől nem 
kell kevesebbet készülni, viszont a folyamatos vissza-
jelzés a hallgató munkáját is értékeli, segíti. Ne a félévi 
utolsó vizsga döntse el a hallgató sorsát, hiszen így nem 
feltétlenül látják, hogy hol tartanak. Illetve a többféle 
tanulási út bevonása is megjelenhet azáltal, hogy pél-
dául különböző feladatokért, a szemináriumokon való 
aktivitásért, részvételért is pontokat szerezhetnek. 

Milyen lehetőségek rejlenek a digitális tanrendre 
való áttérésben a játékosítás szempontjából?

Úgy látom, hogy most több szempontból is segítséget 
jelenthet a játékosítás. Egyrészt a digitális térben a di-
ákok motiválása alapvető fontosságú. Ha nem sikerül 
az érdeklődésüket felkelteni, fenntartani, számukra 
élvezetes feladatokat adni, akkor elvesztettük őket. 
Másrészt az értékelés hagyományos formái nem kivite-
lezhetőek, erre pedig a játékosításra alapuló értékelés 
és visszajelzés megoldást jelenthet. Az én diákjaim 
az elmúlt hetekben is ugyanúgy pontokat gyűjtöttek 
a különböző tevékenységeikkel, mint az osztályterem-
ben. Ezeket a pontokat 3-4 hét után összesítjük, amire 
kapnak egy témajegyet. Így az osztályzás problémáját 
megoldottuk, miközben a diákok folyamatos visz-
szajelzést kapnak a munkájukról. A Gamification 
a magyar oktatásban elnevezésű Facebook-csoportot 
(bit.ly/3bx34xg) 6 évvel ezelőtt azért hoztam lét-
re, hogy azok a tanárok, akiket érdekel a játékosítás, 
eszmét cserélhessenek, itt rengeteg további ötletet 
osztunk meg a játékosítás kivitelezésének számtalan 
formájáról.

http://www.joosandrea.com/elmenybiologia/
http://www.joosandrea.com/elmenybiologia/
http://www.joosandrea.com/elmenybiologia/
http://tantrend.hu/hir/m.facebook.com/groups/1525540994344871
http://tantrend.hu/hir/m.facebook.com/groups/1525540994344871
https://bit.ly/3bx34xg
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Amikor a gyerek pozitív 
visszajelzést küld
A távoktatás újfajta pedagógiai megközelítést kíván a tanároktól, két területen pedig – az alsó 
tagozatos kisdiákoknál és a készségtárgyak vonatkozásában – különösen nagy kihívást jelent. 
Péterffy Ágnes, a budapesti Hegedüs Géza Általános Iskola tanítója saját gyakorlata alapján 
mutatja be, hogy a sikeres rajz- és technikaoktatás, valamint a szervezett szabadidő tartalmas 
eltöltése a nehezítő körülmények esetében sem lehetetlen.

Szöveg: Ambrus Balázs

Milyen digitális csatornán és milyen formában tart-
ja az iskola a kapcsolatot az osztályokkal? Az alsó 
tagozatos diákok hatékony digitális oktatása milyen 
mértékben épül a támogató szülői háttérre?

Minden osztály számára a digitális tanteremben 
(Google Classroom) található tantárgyak vagy kurzu-
sok biztosítják az aktuális tananyaghoz tartozó felada-
tokat, információkat, értékeléseket. Ehhez minden-
kinek Google-fiókkal kell rendelkeznie. A Google cég 
nemzetközi és országos irányelvek mentén engedi a fel-
használóit csatlakozni. Magyarországon ez azt jelenti, 
hogy 13 éves kor alatt hivatalosan csak úgy csatlakozhat 
valaki, hogy valamelyik szülője hoz létre neki fiókot. 
Ezek a fiókok korlátozott felhasználói jogokkal rendel-
keznek és kötelező szülői felügyelet alá tartoznak. Így 
a kisdiákok nem tölthetnek le akármilyen filmet, nem 
vásárolhatnak akármilyen játékot, és nem nézhetik 
a Youtube-ot sem, helyette csak az ún. Youtube Kids 
alkalmazást használhatják, ahol biztosan olyan tartal-
mak vannak, amik gyerekeknek valók. Mindezt figye-
lembe véve bizonyos funkciók használatához a többség 
számára elengedhetetlen a támogató szülői háttér.

A fentiek mellett szabadon választható egyéb platform 
is, mint például a Redmenta, Zoom, Discord stb. Termé-
szetesen a KRÉTA rendszer levelezési felülete jelenti 
esetünkben a hivatalos kapcsolattartás alapját.

Ez a kapcsolattartási mód az Ön által tanított kész-
ségtárgyak vonatkozásában milyen előnyöket és 
milyen hátrányokat hordoz magában?

Talán a készségtárgyak vonatkozásában van legkeve-
sebb hátránya ennek a „kényszerű” kapcsolattartási 
módnak. Vannak olyan felületek, ahol egy-egy munka-
folyamat bemutatása rendkívül részletes és épp ezért jól 
működik, ami előny, sőt megszokott az iskolában tartott 
órák szemléltetésében is. A hátrány talán az, hogy nem 
látjuk lépésről lépésre a munka folyamatát, így egy eset-
leges hibára, olyan lépésre, amit rosszul végez a gyerek, 
sem tudjuk munka közben felhívni a figyelmet. 

Mit gondol, az említett tantárgyak vonatkozásában, 
a tanító-tanuló személyes, fizikai kapcsolata nélkül is 
működhet a készségek és képességek kibontakoztatá-
sa, vagy a távoktatás a rajz, technika tantárgyak ese-
tében – jellegüknél fogva – kevésbé lehet eredményes?

Az egyértelmű válaszom az, hogy nem csupán működ-
het, hanem működik, mégpedig személyes tapaszta-
latom alapján jobban, mint ahogy korábban magam is 
gondoltam volna. Persze azt, hogy személyes kontaktus 
útján hatékonyabb az oktatás, talán nem kell bizonygat-
ni, és ez nem is igazán tantárgyfüggő. Viszont számom-
ra mindennél fontosabb, hogy egy feladat elvégzése 
után a gyerekek nagy többsége olyan visszajelzéseket, 



41

kommenteket küld, hogy: de jó volt ez a feladat, vagy 
nagyon tetszett ez a technika, többet is csináltam! 
Volt arra is példa, hogy úgy kaptam vissza az elvégzett 
feladat fotóit, hogy négy képet küldtek; egyik a gyereké, 
másik a hugié, harmadik apáé, a negyedik pedig anyáé! 
Azt gondolom, ennél nagyobb eredményt nem is várha-
tunk jelen körülmények között!

Meddig és mivel tartható fenn a kisiskolások figyel-
me? Hogyan ösztönözhető az otthoni aktvitásuk 
a rajz és technika tárgyak esetében?

A figyelem fenntartása minden esetben a gyerek 
aktuális állapotától függ. Ezért azt szoktam javasolni, 
hogy ezeket a feladatokat a délutáni időszakra hagyják, 
amikor pihentebbek. Az ösztönzés pedig számomra 
rendkívül kézenfekvő: elsősorban olyan típusú felada-
tot kell választanunk, ami az otthoni körülmények és 
lehetőségek keretein belül kivitelezhető. Aki böngészi 
az ilyen típusú kézműves videókat, számtalan lehetősé-
get talál arra, hogyan lehet egyszerű eszközökkel mű-
vészi alkotásokat létrehozni a gyerekek szintjén, amit 
akár a szobájuk falára is szívesen feltesznek. A teljesség 
igénye nélkül festettünk fürdőszivaccsal, szívószállal, 
bevagdosott wc-papír-gurigával, levéllel, spárgával, vi-

asszal, de sorolhatnám még tovább a különböző techni-
kákat. A gyerekek mint a szivacs, úgy szívják magukba 
mindezt, és itt tulajdonképpen maga a választás az, ami 
ösztönző, mert érdekes. 

A megszokott pedagógiai eszköztárban lévő ellen-
őrzés, számonkérés a gyerekek távoktatása során 
milyen szerepet játszik?

Személy szerint a rendszeres ellenőrzést és értékelést 
tartom a legfontosabb mozzanatnak az oktatás folyama-
tában, és teljesen mindegy, hogy iskolában vagy a távok-
tatásban használjuk, mert ez elengedhetetlen. A legjobb 
kapcsolat, amivel információt kapunk a gyerek aktuális 
tudásáról, készségeiről, állapotáról. Ez határozza meg, 
miben, és mit kell tennünk a továbbhaladás érdekében. 
Nem elhanyagolandó az sem, hogy kiváló motiváló esz-
köz is abban az esetben, ha jól használjuk.

Hogyan oldható meg az egész napos iskola az új 
helyzetben? Adódna a válasz, hogy ez a feladat jelen 
helyzetben áttevődik a szülőkre. Így van? 

Szerencsés helyzetben vagyok, mert az általam taní-
tott gyerekek igénylik, hogy küldjek számukra olyan 
anyagot, feladatot, filmajánlót, játékötletet heti szinten, 
ami a délutáni elfoglaltságukat színesíti. Nem csupán 
a gyerekektől, de a szülőktől is sok esetben olyan visz-
szajelzéseket kapok, hogy amit kapnak tőlem, mindent 
megcsinálnak, elolvasnak, megnéznek, pedig nem kö-
telező! Erről az a véleményem, hogy jól kell ismernünk 
a gyerekeket ahhoz, hogy fel tudjuk mérni, mi az elég, 
és mi az, ami már teher. Remélem, hogy az is motiválja 
majd őket, hogy a legjobb munkákból egy szép kiállítást 
készítünk majd a suliban, ha ennek a rendkívüli hely-
zetnek vége lesz.

„ISMERNÜNK KELL  
A TANULÓKAT AHHOZ,  

HOGY FEL TUDJUK MÉRNI,  
MI AZ ELÉG, ÉS MI AZ,  

AMI MÁR TEHER.”
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                – Tanárszakosok 
a Távoktatásért

Mikor határoztátok el a csoport megalapítását? 
Mi volt az alapvető célkitűzés? 

Péter Petra: Egy nappal a tantermen kívüli digitális 
munkarend bejelentését követően, március 14-én jött 
létre a csoport a Facebokon. A cél egyértelmű volt: 
hozzunk létre egy olyan felületet, ahol a tanárszakosok 
tanáccsal vagy esetleg személyes segítséggel tudnak 
szolgálni a gyakorló tanároknak. Elsődlegesen az ELTE 
tanárképzésben részt vevő hallgatói körében kezdtük 
hirdetni a csoportot, illetve megosztottuk a már létező, 
a tanárok által használt fórumokon.

Mohay Domonkos: Ebben a helyzetben úgy éreztük, fe-
lelősségünk és kötelességünk összeszedni a pedagógus-
társadalom körében felhalmozódott tudást. Fiatalabb 
korunk miatt számunkra könnyebben vehetők a digitális 
eszközökkel kapcsolatos kihívások. Ezért gondoltuk, 
hogy tudjuk támogatni a már pályán lévő tanárokat. 
Nyilván mindezt kellő alázattal: nekik van több évnyi, 
évtizednyi pedagógiai tapasztalatuk. Szerencsére na-
gyon sok olyan Facebook-csoport létezik, ami gyakorló 
tanárok szakmai párbeszédét, tapasztalatcseréjét segíti 
elő. Nekünk elég volt csak kiposztolni a csoportunk 

linkjét, és már érkezett is a rengeteg jelentkezés. Ezt kö-
vetően pedig a tanári karok egymás között terjesztették 
a hírt. Tehát alapvetően könnyen megtaláltuk egymást. 
Ebben rejlik az online tér egyik előnye, hogy pillanatok 
alatt el lehet érni több ezer embert.

Tanárszakos hallgatóként milyen tapasztalattal 
rendelkeztetek az IKT-eszközhasználat, a digitális 
oktatás terén?

PP: A képzés során volt egy IKT-eszközök használatá-
val foglalkozó kurzusunk. Itt egyrészt megismerked-
tünk a tanításban hatékonyan használható felületek-
kel, alkalmazásokkal és azzal, hogy miként használjuk 
őket. Ami pedig még ennél is fontosabb: megtanultuk, 
hogy mindig világos pedagógiai célok mentén integrál-
juk a digitális eszközöket a tanórákba. Egyik oktatónk 
mellett részt vehettünk egy általános iskolai tanári kar 
IKT-továbbképzésén segítőként. A háromnapos képzés 
lebonyolítása során megtanultuk bemutatni, elma-
gyarázni az egyes eszközök, platformok használatát, 
miközben megismerhettük, a pályán lévő pedagógusok 
miként viszonyulnak ehhez a kérdéskörhöz.

Interjú Péter Petrával és Mohay Domonkossal, az ELTE 
tanárszakos hallgatóival, a TanTáv csoport ötletgazdáival
Egy nappal a tantermen kívüli, digitális munkarend bejelentését követően jött létre a tanárszakos 
hallgatókat és a pályán lévő pedagógusokat összekötő online közösség. A beszélgetés elkészültéig 
több ezer taggal rendelkező csoportban digitalizált tananyagokat, jó gyakorlatokat, felhasználási 
segédleteket osztanak meg, illetve nyújtanak személyre szabott segítséget pedagógusoknak.

Szöveg: Dallman Kristóf 
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MD: Természetesen egyetlen tantestület alapján nem 
lehet általános következtetéseket levonni, de ez is egy 
olyan tapasztalat volt, ami azt mutatta meg nekünk, 
hogy egy elhivatott magyar pedagógusnak, aki heti 
24–26 vagy még több órában tanít, a fő pedagógiai te-
vékenység mellett sajnos sem lehetősége, sem energiája 
nincs arra, hogy továbbképzéseken úgy vegyen részt, 
hogy az alapjaiban tudjon hatni a pedagógiai gyakorla-
tára. Mert az IKT-eszközhasználat, a digitális peda-
gógia ezt követeli meg. Olyan tanulási folyamatot kell 
szervezni, és olyan tanulási környezetet kell teremteni, 
ami gyökeresen különbözik az eddig megszokottól. Ez 
természetesen egyáltalán nem könnyű. Erre hatév-
nyi tanárképzés is kevés, nemhogy egy háromnapos 
továbbképzés vagy két napnyi átállási idő egyik mun-
karendről a másikra. De apró lépésekben, szép lassan 
talán meg tud valósulni az a szemléletváltás, aminek 
eredményeképp hatékonnyá tud válni a digitális 
pedagógia.

Van esetleg olyan egyetemi oktatótok, akivel tudtok 
konzultálni a csoport működtetésével kapcsolat-
ban? Kaptok ezen kívül bármilyen külső segítséget?

MD: Dr. Misley Helga és Salát Magdolna, az ELTE PPK 
Neveléstudományi Intézetének oktatói felajánlották, 
hogy bármilyen kérdéssel kereshetjük őket. Misley 
Helgának segítettünk az IKT-továbbképzésben, illetve 
digitális pedagógia témában több kurzust is tart, mi 
is hozzá jártunk, Salát Magdolnától pedig didaktikát, 
tanulástámogatást tanultunk. Az ő támogatásuk sokat 
segít, sokat is jelent, nagyon hálásak vagyunk érte.

PP: Tőlük elsősorban gondolkodásmódot és aláza-
tot tanultunk és tanulunk a mai napig. Azzal, hogy 
nemcsak szakmailag, hanem emberileg is ennyire 
támogatnak minket, nagyon sokat tesznek ahhoz, 
hogy tanárszakosokként kezdeményezően tudjunk és 
akarjunk kiállni egy ügy mellett, amikor a helyzet meg-
kívánja. Természetesen a Neveléstudományi Intézetből 
nemcsak ők ketten, hanem más oktatók is támogatnak 
minket jó tanácsokkal, és sokat segítenek abban, hogy 
ez a csoport működjön.

MD: Oktatóinktól sok segítséget kapunk abban, hogy 
milyen irányba menjünk, és hogyan gondolkodjunk 
erről a fontos szakmai fórumról. De nem lehetünk elég 
hálásak hallgatótársainknak, akik felajánlották a segít-
ségüket, és a belőlük verbuválódott moderátor team-
nek, akik fáradhatatlanul, konstruktívan és kritikusan 
vesznek részt a csoport működtetésében. Inspiráló 
hallgatói közösség kezdett formálódni, amiben szintén 
látunk potenciált, és szeretnénk is kiaknázni, tovább-
építeni a jövőben.

A tantermen kívüli digitális oktatás területéről is-
mertetek a csoport létrejötte előtt nemzetközi vagy 
hazai jó gyakorlatokat?

MD: Az egyetemi képzés közben megismerteken túl 
rendszeresen olvasunk blogokat, követünk különböző 
oldalakat. Ezeken számos módszerről, jó gyakorlatról 
lehet tájékozódni. Ilyen például a gamification, a já-
tékosítás, ami egyrészt felveti azt a kérdést, hogy úgy 

Péter Petra

Mohay Domokos
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kell-e értékelni a tanítás során, ahogy azt most tesszük, 
másrészt remek példa a digitális és a személyes pedagó-
gia összekötésére. Az egyetemi kurzusokon is általában 
gyakorlatközpontú feladatokat végzünk: tevékenység-
terveket készítünk, ötleteket gyártunk. Tehát amellett, 
hogy mások jó gyakorlataiból inspirálódunk, létre is 
kell hozni a saját anyagainkat. Kiemelném még a karon 
minden évben megrendezett Digitális Tér konferenciát 
is, ahol évről évre jó gyakorlatok sorát ismerhetik meg 
az érdeklődők.

PP: Az egyik szabadon választható egyetemi kurzuson 
pedig a már említett Salát Magdolna tanárnő olyan 
tanárokat, oktatási szakembereket szokott meghívni, 
akik be tudnak számolni a saját jó gyakorlataikról. 
Digitális pedagógia területen a Petrik Lajos Szakgim-
náziumból Tóth Évát ismerhettük meg, aki a Digitális 
Témahét keretén belül szokott izgalmas projekteket 
lebonyolítani a diákokkal. Többször is volt már a kurzus 
vendége, így évről évre figyelemmel kísérhettük, hogy 
milyen digitális projekteket valósítottak meg az intéz-
ményben. 

Mennyire terjedt el széles körben a csoport, hány 
tagot számlál jelenleg? 

PP: Jelenleg 4500 fő körül vagyunk. Lassan az ösz-
szes tanárképző hely képviselteti magát, illetve egyre 
jobban terjed a csoport híre a tantestületekben is. 

Mik tartoznak a leggyakoribb tartalmak közé a cso-
portban? 

MD: Rövid, néhányhetes működésünk alatt már véghez 
vittünk egy projektet, mely során általános iskolai 
tanárok számára dolgoztunk ki digitális tananyagokat. 
Emellett jelenleg is zajlik egy igényfelmérés, amiben 
még alaposabban szeretnénk megtudni, hogy a csoport 
tagjainak milyen segítségre van szüksége, vagy hogy 
milyen segítséget tudnak nyújtani. Számos bejegyzés 
születik, melyekben konkrét digitális felülettel vagy 
tananyagrésszel kapcsolatban érkeznek kérdések.

PP: Ezen kívül természetesen rendszeresen osztanak 
meg tanárszakosok és gyakorló tanárok is olyan alkal-
mazásokat, felületeket és híreket, amelyek hasznosak 
lehetnek a csoport tagjai számára. 

Véleményetek szerint milyen hatással lehet hosszú 
távon a magyar köznevelés rendszerére a mostani, 
kényszerűen jött munkarendváltás? 

MD: Ez elsősorban attól függ, hogy a pedagógusok 
mennyire tudnak konstruktívan és hosszú távon 
gondolkozva alkalmazkodni a helyzethez. Én nagyon 
pozitívan állok hozzá. Sokat beszélgettünk arról, hogy 
ilyen jellegű munkarendváltást „békeidőben” nem 

lehetett volna megtenni. Ehhez kellett egy kényszer-
helyzet, amikor mindenki számára elfogadható, hogy 
az a legjobb megoldás, ha mindenki otthon marad és 
digitálisan oktatunk. Ez volt a nulladik lépés. A követ-
kezőkben tudatosítanunk kell magunkban, hogy nem 
tudjuk ugyanazt a típusú tanítást végrehajtani, amit 
megszoktunk az osztálytermekben. Egy oktatónk ezt 
úgy fogalmazta meg, hogy eddig létrehoztunk egy fron-
tális online teret. Ebből kellene kilépni, és ez nem főleg 
digitáliseszköz-ellátottság, hanem a tanulásról való 
gondolkodás függvénye. Az otthonlét talán segíthet 
abban, hogy problémaközpontúbban tudjunk gondol-
kodni. Rengeteg dolog történik egy családi háztartás-
ban is, ami a tantárgyakhoz tud kapcsolódni. Most meg 
kell tanulnunk egy kicsit elszakadni a tankönyveinktől, 
az online tananyagoktól, és a gyerekek környezetéhez 
igazítani a tanulási tartalmakat. Bízom abban, hogy 
a mi csoportunk elő tudja ezt segíteni. Hatalmas öröm 
mind az iskolák közösségi felületein, mind a mi kér-
dőívünkben azokat az üzeneteket olvasni, amik arról 
szólnak, hogy mennyire hiányzik mindenkinek az is-
kola, mennyire hiányoznak a diákok a tanároknak. Ez 
a helyzet újra rávilágít a szakma szépségére és fontos-
ságára, és ez jó dolog.

PP: Egyrészt a tanárok már nem elszigetelten, egymás-
tól függetlenül próbálják megoldani minden problé-
májukat, hanem mernek segítséget kérni, beszélgetni. 
Ebbe beletartozik a tanár és tanár, illetve a tanár és 
tanárjelölt közti párbeszéd, tehát a szakmai kommu-
nikáció, amely fontos tanári kompetencia. Másrészt 
muszáj felértékelődnie a személyes pedagógiai folya-
matoknak is. Hiszen taníthatunk bármennyire is digi-
tálisan, a személyes, emberi kapcsolatot tanár és tanuló 
között nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Személyesség 
nélkül nincs pedagógia, enélkül azt gondolom, mi sem 
lennénk itt. 

Milyen szerepe lehet a TanTáv csoportnak a ve-
szélyhelyzet elmúltát követően?

MD: Először is remélem, hogy a veszélyhelyzet után is 
aktuális tud maradni. Ha egy nagy víziót kell felrajzol-
nom, akkor remélem, hogy ez a csoport egyfajta „gerilla 
tanárképzés” lesz, ami elkíséri a tanárszakos hallga-
tókat a gyakorlatokig, megtanítva őket folyamatban, 
tanulócsoportban gondolkozni. Az eddigi visszajelzé-
sek alapján erre nagy igény mutatkozik, ezért most ezen 
dolgozunk, hogy ne csak egy meglepetésszerű helyzet 
szülte együttműködés maradjon a TanTáv csoport.

PP: Azért egyedülálló a csoport, mert összeköt 
tanárszakosokat és gyakorló pedagógusokat, lehetősé-
get teremt a párbeszédre és segítségnyújtásra. Azért is 
szeretnénk, hogy hosszú távú együttműködés legyen, 
mert nemcsak a jelenlegi helyzetben, hanem folyamato-
san tudunk egymástól tanulni. 
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Meghalt Mátyás király,  
oda az igazság!”

 f 1490. április 6.

„

Szöveg: Rózsavölgyi Gábor, a Magyar Történelmi Társulat 
Tanári Tagozata elnökségének tagja

530 éve, 1490. április 6-án, virágvasárnap napján 
Bécsben elhunyt Hunyadi Mátyás.

Megkértem gimnazista tanítványaimat, hogy írják 
meg, mi jut eszükbe Mátyás királyról. Valós és legendás 
elemek keverednek.

„A Duna jegén 15 évesen választották királlyá. Mátyás 
az igazságos. Mátyás nagyhatalommá tette Magyaror-
szágot, ’nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára.’ 
A reneszánszt meghonosította Magyarországon, Corvi-
nái világszerte ismertek. Mérgezett fügék ölték meg.”

A képzeletbeli búcsúztatót a diákok segítségével 
építem fel.

A Duna jegén hogy lehetett királyt választani? Vagy 
a Vár alatt, vagy a köznemesi rend megszokott hely-
színén, a Rákos mezején gyűltek össze a budai és pesti 
lakosok, köznemesek, ahol január 24-én a vizenyős talaj 
fagyos lehetett.

„Merem mondani, hogy a magyar dolgok kezdetétől fog-
va királyválasztás annyi örömmel és annyi dicsőséggel 
még nem ünnepeltetett.” – írta az eseményről Thuróczy 
János, Mátyás krónikaírója.

De miért választottak egy kiskamaszt, a még 15. 
életévét be nem töltött fiút királynak?

Miután 1457-ben Hunyadi Lászlót lefejezték, öccsét, 
Mátyást V. László király magával vitte Prágába. Itthon 
a Garai-Újlaki-liga és a Szilágyi-Hunyadi-liga küzdött 
egymással. A király 1457 novemberében, mindössze 17 
évesen váratlanul elhunyt. A bárók Mátyás anyai nagy-
bátyja, Szilágyi Mihály és Garai László vezetésével 
1458 januárjában Szegeden úgy döntöttek, hogy közö-
sen választanak uralkodót, akit együttesen befolyásol-
hatnak. Az ifjú Mátyás mellett döntöttek. Nem gondol-
ták, hogy egy határozott, nagy királyt választottak.

Igazságos volt-e Mátyás?

Az ő idejében voltak a legmagasabbak az adóterhek, ami 
főleg a jobbágyokat érintette. A Vitéz János-féle össze-
esküvés után nem hívta össze a rendeket, önkényesen 
uralkodott. Sok báró és nemes fordult ellene. Hát akkor 
miért igazságos?

Ez a jelző a halála utáni időszakban, illetve Mohács 
után ragadt rá, amikor a helyzet sokkal rosszabb volt, 
így mindenki nosztalgiával gondolt vissza az ő korára.

Az „igazságos Mátyás”-kép köszönhető volt a király 
személyes jelenléti bírósága intézményének, ahova 
parasztok is eljuthattak, mint ahogy számos népme-
se ezt megörökíti. Másrészt megvédte a parasztokat 
a földesurak önkényes adóztatásától. De miért? Azért, 
mert a térségben egyedülállóan magas állami bevételei 
jelentős résztét ezek a parasztok fizették a füstpénz, 
illetve a rendkívüli hadiadó formájában.

Nagyhatalommá tette volna hazánkat? 

Ez erős túlzás. Közép-Európában azonban számottevő 
birodalmat épített ki. A törökkel békét kötött, biztosít-
va a déli határokat. A cseh királyi címért megküzdött 
első apósával, Podjebrád Györggyel. A címen osztozott 
a Jagellókkal, de megszerezte Szilézia értékes részeit 
(Luzsica, Boroszló – a mai Wroclaw), s valóban „nyögte 
bús hadát” Bécs 1485-ben. Ausztria főhercege lett.

Feltehetőleg foglalkoztatta a német (római) királyi 
vagy a német-római császári cím, hiszen cseh király-
ként a hét választófejedelem egyike lehetett volna.

A reneszánsz meghonosítását feleségéhez, Beatrixhoz 
kötik, de kellett hozzá egy olyan reneszánsz alak, mint 
Mátyás, aki több nyelven beszélt, és ami végképp ritka 
volt, írt és olvasott. Corvinái a kor enciklopédiái voltak.

A mérgezett füge legendájáról annyit tudni, hogy 
valóban fügéket kívánt április elején. Utána rettenetes 
kínokat szenvedett napokon át, egészen haláláig. De 
semmi bizonyíték nincs arra, hogy valóban megmér-
gezték volna. 

Bonfini leírása alapján a magyarokon kívül a korabeli 
bécsi polgárok is gyászolták. Ők is tudták: „meghalt 
Mátyás, oda az igazság!”
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A MI VILÁGUNK  IRÁNYTŰ

Összeállította: Ambrus Balázs, Indri Dániel Janisz

Iránytű
Májusban tehetnek vizsgát 
a szakképzésben tanulók

Az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium (ITM) javaslata alapján a járvány-
helyzetre tekintettel, szigorú óvintézke-
dések mellett májusban adhatnak számot 
tudásukról a szakképző intézményekben 
vizsgázók – közölte a tárca. Schanda 
Tamás államtitkár elmondta: a gazda-
ság újraindításához nagy szükség van 
a versenyképes szaktudással rendelkező, 
tehetséges fiatalokra. A javaslat alapján 
a komplex szakmai vizsgák írásbeli részét 
az írásbeli érettségi vizsgákat követő 
időszakban kell megszervezniük az intéz-
ményeknek. A szakképzés lényegét jelentő 
gyakorlati vizsgákat az iskolák által 
meghatározott időpontban – lehetőség 
szerint – májusban tarthatják meg. A vizs-
gákat az érettségikhez hasonlóan kis 
létszámmal, a vizsgázók közötti megfelelő 
védőtávolság biztosításával, a biztonsági 
előírások betartásával kell megszervezni 
és lebonyolítani.

A tervek szerint a vizsga végeredményét 
a szóbeli vizsga eredménye nélkül kell 
megállapítani. A vizsgán azok a végzős 
tanulók vehetnek részt, akik az utolsó 
tanévben a kötelező szakmai gyakorlat 
legalább 60 százalékát teljesítették. A vizs-
gára bocsátás feltételeként előírt okiratok 
(például nyelvvizsga, jogosítvány) bemu-
tatása nem kötelező, sikeres vizsga esetén 
a bizonyítványt azok hiányában is ki kell 

állítani. A szakmai javaslat kitér arra is, 
hogy mellék-szakképesítés megszerzésére 
irányuló vizsga nem szervezhető, azokat 
a 2020/2021. tanév október–novemberi 
vizsgaidőszakában kell megtartani. A javí-
tó- és pótlóvizsgák letételének lehetősége 
kapcsán megszabott, idén júniusban lejáró 
egy éves határidő a 2020/2021. tanév 
október–novemberi vizsgaidőszakának 
utolsó napjáig meghosszabbodik. A tárca 
kezdeményezésének elfogadása esetén 
igazoltnak kell tekinteni annak a tanuló-
nak a hiányzását, aki a veszélyhelyzetre 
tekintettel valamely vizsgatevékenységen 
nem vesz részt, és számára a 2020/2021. 
tanév október–novemberi vizsgaidősza-
kában kötelező vizsgalehetőséget bizto-
sítani, amely nem tekintendő javító- vagy 
pótlóvizsgának. (MTI)

Elindult az ügyintézés 
az E-felvételiben

Elérhetők az ügyintézési funkciók az E-fel-
vételiben: a szeptemberben induló képzé-
sekre jelentkezők július 9-ig használhatják 
dokumentumpótlásra, adat- és sorrend-
módosításra a felületet. Az E-felvételiben 
a táblázatok mellett található útmutatók 
segítenek a megjelenített információk pon-
tos értelmezésében, így érdemes átnézni 
az ott szereplő információkat is. 2020. jú-
nius 25-ig a jelentkezők általános tájékoz-
tatást kapnak (a jelentkezéskor megadott 
e-mail címükre) az egyes pontszámítási 
módokhoz szükséges dokumentumokról 
és ezek ellenőrzéséről, akik pedig hiányos 
jelentkezést nyújtottak be, azok hiány-
pótlási felszólítást is kapnak. Az általános 
tájékoztató és az egyedi (névre szóló) 
hiánypótlási felhívás nem azonos!

A felvételizők a jelentkezéseik, a közhiteles 
nyilvántartástól átvett adataik, a doku-
mentumaik és a kérvényeik állapotát 
kizárólag az E-felvételiben tudják nyomon 
követni. A ponthatárok megállapítását – 
várhatóan 2020. július 23-át – követően, 
a saját online felületről tölthetik le a be-
sorolási döntésről szóló határozatot is. 
(felvi.hu)
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Őszre csúsznak a kampányoltások
Vélhetően a következő tanévre csúszik 
a hetedikes lányok HPV (humán papilloma 
vírus) elleni kampányoltásának második 
adagja – tájékoztatott a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ (NNK). Mint írták: 
míg az életkorhoz kötött kötelező védőol-
tások beadása a szokásos rendben zajlik, 
a kampányoltásokra a járványt követően 
kerül majd sor. Magyarországon 2014-ben 
került be a HPV elleni oltás az immunizá-
ciós programba, felmenő rendszer nélkül 
(tehát minden évben csak egy korosztály 
kap oltást). A védettség eléréséhez fél éves 
időközzel két oltásra van szükség, melyet 
nálunk a 7. évfolyamba járó lányok ősszel 
és tavasszal ingyen kapnak meg. Idén az is-
kolai oktatás járvány miatti felfüggesztése 
nehezíti a lányok második oltását, de akkor 
sem történik semmi baj, ha őszre csúszik, 
és a nyolcadik elején kapják meg a vak-
cina második adagját – nyilatkozta Póta 
György, a Házi Gyermekorvosok Egyesüle-
tének (HGYE) elnöke. Hozzátette: a HPV-
hez hasonló másik iskolai kampányoltást, 
a hepatitisz ellenit még beadták március-
ban. (Népszava)

Kötelező óvodai és bölcsődei 
ügyeletet biztosítani

Kötelező óvodai és bölcsődei ügyeletet biz-
tosítaniuk az önkormányzatoknak azokon 
a településeken is, ahol a koronavírus-jár-
vány miatt bezárták ezeket az intézménye-
ket – közölte az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkára. Novák Katalin azt 
mondta, hogy a Magyar Közlönyben meg-
jelent rendelet szerint az önkormányzat el-
döntheti, milyen kapacitásokat használ fel, 
de az ügyeletért magánbölcsődék esetén 
sem kérhetnek pénzt, egy csoportban pedig 
legfeljebb öt gyermek lehet.

Lehetővé tették, hogy a bölcsődei dol-
gozókat a polgármester átirányíthassa 
másik szolgáltatóhoz. A dolgozók az eddigi 
fizetésüket kapják az új feladatkör után 
is – ismertette. Elmondta, hogy a bölcsődei 
ellátást nyújtó szolgáltatók állami támoga-
tásának megállapításakor a veszélyhelyzet 
idején a veszélyhelyzet első napját meg-
előző napon beíratott gyermekek számát 
veszik alapul. Így a családi vagy a magán-
bölcsődék is képesek biztosítani a műkö-
désüket. Továbbá a munkaadók is szervez-
hetnek munkahelyi gyermekfelügyeletet 
dolgozóik 14 éven aluli gyermekeinek. 
A munkaadónak csak bejelentési kötele-
zettsége van, és adókedvezményt is kap 
– mondta az államtitkár. Novák Katalin 
beszélt arról is, hogy a segítséget nyújtó-
kat és a segítségre szorulókat összekötő 
www.onkentes.gov.hu honlapon eddig 
körülbelül kétszáz szervezet és több száz 
önkéntes regisztrált. (MTI)

Tájékoztatás táboroztatással 
kapcsolatban

Jelen járványügyi helyzetben még nem 
lehet biztosan megmondani a járvány 
terjedésének időbeli lefolyását, így 
a korlátozások feloldásának ütemezését 
sem. Az előzőekre tekintettel a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ (NNK) kéri 
a táborok szervezőinek türelmét az idei 
nyárra tervezett táborokkal kapcsolat-
ban. Amennyiben a nyár folyamán meg-
tarthatóak a táborok, úgy a szakemberek 
meghatározzák majd azokat a szükséges 
járványügyi megelőző intézkedéseket is, 
amelyekkel megakadályozható a járvány 
terjedése, és amelyek betartására külö-
nös figyelmet kell majd fordítani a tábor 
működtetése során. A jogszabályokban 
rögzített, a tábor megkezdése előtti 6 
hetes bejelentési határidőt a járványügyi 
helyzettől függően valószínűleg módo-
sítják majd. Kérjük, kísérjék figyelemmel 
az operatív törzs sajtótájékoztatóit és 
az NNK honlapját, ahol időben, hiteles 
és naprakész tájékoztatást fognak kapni 
a táborok szervezhetőségével és működé-
sük járványügyi feltételeivel kapcsolatban. 
(NNK)
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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Ambrus Balázs

Pályázatok
Tavasz 2020 – Pályázat általános 
és középiskolásoknak 

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 
(MKKE) TAVASZ 2020 címmel alkotói pályázatot 
hirdet általános és középiskolás fiatalok számára.

Ez a tavasz nem olyan, mint a többi volt. Nem járhatsz 
iskolába, elmaradnak az edzések, szakkörök, kötetlen 
összejövetelek. Barátaitokkal, rokonaitokkal sem 
találkozhattok személyesen. A szűkebb család tagja-
ival, szüleitekkel, testvéreitekkel összezárva telnek 
a napok.

Kérjük, ha kedvetek és időtök van, küldjétek el nekünk 
rajzaitokat, festményeiteket, fotóitokat, rövid (max. 
3 perces) videóitokat, verseiteket vagy novelláitokat. 
Fontos, hogy minden mű idén tavasszal készüljön.

Beküldési határidő: 2020. május 31.

A jelentkezés módja: Alkotásaitokat 
a tavasz2020@mkke.hu e-mail-címre küldjétek 
el. Írjátok meg életkorotokat, lakóhelyeteket és azt 
az e-mail-címet, ahol elérhetünk benneteket. Egy pá-
lyázó egy pályaművet nyújthat be.

A pályázat díjazása: A beérkezett pályaműveket 
neves művészekből, írókból, költőkből álló szakmai 
zsűri fogja elbírálni. A legjobb alkotásokból az MKKE 
kiállítást rendez, az irodalmi műveket közöljük a mé-
dia platformjain és nyomtatásban is megjelentetik. 
A legügyesebb kreációk szerzői értékes könyvcsomag-
ban is részesülnek.

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó: Az ün-
nepélyes eredményhirdetést és találkozót a veszély-
helyzet feloldását követő első könyvünnepen rendezik 
meg, előreláthatóan 2020 őszén.

VI. Mesterecset pályázat 

A Magyar Államkincstár idén hatodik alkalommal 
hirdeti meg Mesterecset elnevezésű országos gyerek- 
és diákpályázatát. Küldd be hagyományos vagy digi-
tális technikával készült ötletes alkotásodat és nyerd 
meg a 150 000 Ft értékű fődíjat vagy a többi értékes 
ajándékaink egyikét!

Pályázati kategóriák: rajz, festmény, fotó, kollázs, 
képregény, makett, digitális rajz

Pályázati témák: 1. Én így fizetek 20 év múlva: Szerin-
ted hogy fogunk fizetni a jövőben? Lesz még készpénz? 
Lesznek bankjegykiadó automaták vagy bankkártyás 
fizetés? Kíváncsiak vagyunk az elképzelésedre, ötlete-
idre! Készítsd el pályaműved a jövő fizetőeszközeinek 
témájában!

2. Én így képzelem el a Babakötvényt: Tervezd meg 
saját Babakötvényedet! Rajzold le, hogy nyomtatott 
formában milyennek képzeled el a Babakötvényt! 
Tudtad, hogy a Babakötvényedben évek alatt össze-
gyűlt pénzt bármire elköltheted?

Nevezési határidő: 2020. május 17.

Pályázat menete: Alkoss! Válaszd ki kedvenc pá-
lyázati témád, készítsd el, majd digitalizáld a műved 
(fényképezd le, szkenneld be vagy mentsd ki a rajzoló-
programból digitális formában)! Ezt követően küldd el 
nekünk weboldalunkon keresztül!

További részletek: www.mesterecset-palyazat.hu

Digitális Témahét 2020

A Digitális Jólét Nkft. Digitális Pedagógiai Módszer-
tani Központ pályázatot hirdet a Digitális Témahéten 
projekteket megvalósító és azokat honlapjukon doku-
mentáló óvodák és iskolák számára.

A pályázat menete: A zsűri a beérkezett pályaművek-
ből legfeljebb 4 pályázatot díjaz. A legjobb pályázatok 
megvalósítói 400 ezer Ft, 300 ezer Ft, illetve 200 
ezer Ft értékű, az oktatásban használható eszközt 
nyerhetnek. A Digitális Témahét partnerei a fentieken 
kívül további különdíjakat ajánlanak fel, amelyekről 
a honlapon tájékozódhat.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. május 31.

A nyertesek ünnepélyes keretek között vehetik át a dí-
jakat a Digitális Oktatási Konferencia és Kiállításon 
Budapesten.

További részletek: digitalistemahet.hu/palyazat



Az ingyenes, akkreditált, újgenerációs tankönyvek digitális formája

MIÉRT JÓ AZ OKOSTANKÖNYV?

 

Több ezer videó, 
kép, hang, animáció, 
szimuláció, 3D térkép

 
okostankönyv

Ellenőrzött külső tartalmak: 
biztonságos oktatási tér

Az okosfeladatokról

•  Az okosfeladatok megodása után kiértékelést,
javítást és a gyakorláshoz ajánlott tartalmakat
kínál a keretrendszer.

•   Öt nehézségi szinten találhatók feladatok a
tankönyvekben, és a feladatok nehézségi fok
szerint is kereshetők.

•  Regisztráció után a felhasználók a saját tárhe-
lyükbe menthetnek tartalmakat.

•  A keretrendszer rögzíti a felhasználók teljesít-
ményét és előrehaladását.

•  Okosfeladatokat a felhasználók is létre tudnak
hozni és megosztani másokkal.

•  Az okosfeladatokat gyakorló tanárok készítet-
ték.

•  A feladatok támogatják a differenciált oktatást,
és használhatóak csoportmunkához.

•  A feladatok átalakíthatóak és tetszőlegesen
bővíthetőek.

•  A feladatokból tesztsorokat lehet létrehozni,
ezek használhatóak tudásszintmérésre és
értékelésre.

…de használható másképp is. Te hogyan építenéd 
be az órádba?

Az eddigi legjobb digitális óravázlat…

Mindenki   
számára   
ingyenesen 
hozzáférhető.

A tankönyvi tarta-
lom kiegészíthető  
a felhasználók által 
készített felada-
tokkal, videókkal, 
képekkel és egyéb 
tartalmakkal.

2

3
24 000 okosfeladat

3 800 digitalizált lecke és 
feldolgozott lecke

76 db

Eszközhöz igazodó 
megjelenésű  
(reszponzív) HTML- 
könyv, amely bármely 
böngészőből elérhető 
minden platformon 
(PC, táblagép, okos-
telefon, interaktív 
tábla).
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Helyes
kézmosás

Nedvesítés
Folyó vízzel  
nedvesítse be a kezét!

Szappanozás
Tegyen a kezére 
szappant!

Dörzsölés
Dörzsölje be a kezét  
20-30 mp-ig!

Öblítés
Öblítse le a kezét 
folyó vízzel!

Szárítás
Törölje szárazra  
a kezét!

Ne felejtse el!
Az Ön kezére is kerülnek 
vírusok és baktériumok.

Ezért:
Ne fogja meg az arcát 
feleslegesen, és mosson 
kezet naponta többször!

Mikor?
 � étkezés előtt
 � WC használat után
 � amikor megérkezik 
valahová

 � tüsszentés, köhögés, 
orrfújás után

 � állat érintését követően

Jó tanács: Ha hideg van, gyakran mosson kezet!

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkársága
COVID-19 tájékoztatási kommunikációs csoport

20-30
másodperc




