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Kedves Olvasó! 

A Műszaki Pedagógia Tanszék, illetve ehhez kapcsolódva a BME 

Tanárképző Központja keretében a Magyar Tudományos Akadémia 

(MTA) iskolai tanulást segítő módszerek kutatására kiírt pályázat 

megvalósítására 2015-ben jött létre kutatócsoportunk, melynek 

tevékenységéről egy közlemény sorozatban kívánunk a szakmai 

közvélemény számára tájékoztatást adni. Ennek kereteit teremti meg az 

a Műhely-füzetsorozat, melyben kutatás-fejlesztés folyamatáról, 

eredményeiről és az elterjesztésre javasolt módszertani alkalmazásokról 

adunk tájékoztatást. Első, 2016. október 24-ei Műhelyünk programján a 

koncepció ismertetése és a projekthez kapcsolódó partneriskolák 

bemutatkozása volt napirenden.  

A kutatás-fejlesztés során kiemelt feladat a szakképzési 

partnerintézmények és tanáraik alkotótársi részvételének megteremtése 

a projekt első fázisában (2016-2018) a megjelölt és a szakmai 

együttműködésre vállalkozó szakképző intézményekben. A 

szakmódszertani fejlesztési folyamat első, kipróbálást jelentő fázisát 

követően előkészítjük a szakmódszertani fejlesztési modell 

kiterjesztésének megkezdését a futamidő második felében a szakirányú 

közoktatási intézmények szélesebb körében, létrehozva egy 10-12 

iskolából álló szakmódszertani innovatív hálózatot, melyben a tanár-

tanulói interaktív nyitott tananyagfejlesztés lehetőségeit a gyakorlatban 

is elemezzük és hatásait kiértékeljük. E folyamatban szerzett 

tapasztalatok alapján teszünk ajánlásokat a szélesebb körű 

szakiskolai/szakgimnáziumi kipróbálásra és építjük be a kísérletek 

tanulságait a szakmai tanárképzésbe. 

Jelen füzetünkben tanszékünk kutatóműhelyének és munkatársunknak 

egy újabb tudományos eredményét tárjuk a Tisztelt Olvasó elé. Mint 

korábban is e tanulmányban is reméljük jól érzékeli az Olvasó, hogy egy 

több éves kutatómunka olyan eredménye artikulálódik, amely jól 

hasznosítható oktató munkánkban. Korábban is célunk volt az útkereső  
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tendenciák érvényre juttatása, reméljük e tanulmánnyal is ezen a 

megkezdett nyomvonalon haladhatunk. Természetesen élünk a 

közvetlenebb elektronikus tájékoztatás lehetőségeivel is, füzetünk 

anyagát, valamint a kutatócsoport tevékenységét folyamatosan 

megismerhetővé tesszük a www.ocd.bme.hu portálon. 

 

Budapest, 2018. március 

Benedek András 

egyetemi tanár 

az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport vezetője 
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2. Kompetenciák, tanárképzés, szakmódszertan, innováció, 
különös tekinte�el a szakmai tanárképzésre  

 
A kompetenciákról általában és a digitális kompetenciákról  

Érdemes kicsit az általános megközelítés felől vizsgálni a kompetencia 

fogalmát, a vele foglalkozó irodalmakat. Egyik legá�ogóbb a Demeter 

Kinga szerkeszte�e” A kompetencia kihívások és értelmezések című 

szakkönyv. Halász Gábor előszava után a nemzetközi kitekintés rovatban 

olvashatunk a kulcskompetenciákról, az elvárt kimene� 

követelményekről, valamint a tantervfejlesztés és az új kompetenciák 

kapcsolatáról. Hazai szerzőink közül kiemelem: Vass Vilmos A 

kompetencia fogalmának értelmezése, Horváth Dániel - Száraz Péter - 

Varga A�la A környeze� kompetenciák fejlesztése Magyarországon 

című tanulmányaikat. 

Számunkra fontos a tanárképzés kompetencia - rendszere, amelyről 

Falus Iván ír A tanári képesítési követelmények  kompetenciák  

sztenderdek címmel (Szerk.: Demeter Kinga, 2006). 

A digitális kompetencia általános és iskolafokozatonként is differenciált 

megfogalmazása, használata számos publikációban fellelhető. Közülük 

kiemelek néhányat. 

Mit is takar a digitális kompetencia fogalma?  A kérdésre a választ az 

európai keretrendszer felől kaphatjuk meg. A DIGCOMP szerint a digitális 

kompetenciák területe a következő: információ, kommunikáció, 

tartalom-előállítás, biztonság, problémamegoldás. Mindezen elemeket a 

Nemze� Infokommunikációs Stratégia és az oktatás különböző 
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fokozataihoz is viszonyítják a PTE (Pécsi Tudományegyetem) KPVK 

(Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar) legújabb 

kutatási eredményeit összefoglaló tanulmányukban. (Digitális 

kompetenciák és a pályaorientáció munkaerő-piaci összefüggései a 21. 

században. Kutatási zárótanulmány PTE 2017.) Megállapítják – többek 

között: „A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia a digitális 

kompetenciák gyakorlati megközelítésére helyezi a hangsúly mely 

szerint: a lakosság, a mikro-, kis-, és közepes vállalkozások, illetve a 

közigazgatásban dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése; az 

elsődleges (digitális írástudatlanság) és másodlagos (alacsony szintű 

használat) digitális megosztottság mérséklése”.(id. mű. 26. o.) 

„A Nemzeti Alaptanterv alapján „a digitális kompetencia felöleli az 

információs társadalom technológiáinak (információs és kommunikációs 

technológia, IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített 

tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas 

kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a 

következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, 

előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és 

tartalommegosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az 

interneten keresztül.”(id. mű. 29. o.) 

A tanulási környezet 

Az információs és kommunikációs társadalom kifejezések egyaránt 

utalnak a társadalom technikalizálódására és a technika 

társadalmiasulására.  
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Az IKT oktatási elterjedése alapvetően megváltozta�a nemcsak a 

szakképzés, hanem az oktatás minden színterén és fokán a tanítás-

tanulás tervezését, szervezését, eszközrendszerét és ezen keresztül a 

módszereket is. Az e-learning, mint távoktatás, mint szervező szo�ver, 

mint elektronikusan közve�te� tanulás egy olyan modell leírásával 

próbálkozik, amelyben a digitalizálás hatásait az oktatás módszertanára 

is kiterjeszte�ék.  

 

2.1.  Az IKT hatása az oktatásra, tanulásra 

 
Ezzel a kérdéskörrel nagyon sokan foglalkoztak, nagyon sok forrás 

található. Csak néhány nevet soroljunk fel: Kárpá� Andrea, Molnár 

Gyöngyvér, Buda András, Bessenyei István, Benedek András, Bánhidyné 

Szlovák Éva, Hassan Elsayed, Simonics István, Holik Ildikó, Tóth Péter, 

Ollé János, Lévai Dóra, Kis-Tóth Lajos. 

A Magyar Tudomány című folyóirat 2011/9. számában Molnár 

Gyöngyvér foglalja össze talán a legmarkánsabban ezt a kérdéskört. A 

gazdaságból, a társadalom felől érkező igények résznél sorba vesz 

néhány jellegzetességet. Megemlí� az ICT kulcskompetenciát, az 

informa�kai műveltség (ICT literacy) fontosságát. Kitér részletesen az IKT 

tanulásra gyakorolt hatására és annak indikátoraira, az ezen a területen 

folyó nemzetközi kutatásokra és eredményeire. Lényeges megállapítást 

tesz: „A hardver oldaláról megközelítve, egyre növekvő szakadék van az 

iskolák többségének IT környezete es a netgeneráció tagjai által használt 
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technológiák közö�. A tanulók modernebb és fejle�ebb technológiákkal 

találkoznak hétköznapjaik során, mint amit a 

legtöbb iskolában elérhetnek.”(Molnár Gyöngyvér: Az információs és 

kommunikációs technológiák hatása az oktatásra és a tanulásra. Magyar 

Tudomány, 2011/9.,1041. o.) 

Buda András összefoglaló monográfiájában többek közö� arról ír, hogy 

nemzetközi kutatások igazolják, hogy a tanári munka minősége 

befolyásolja legjobban a tanulók eredményeit. Az alkalmazo� 

módszerek, eszközök használata, a�tűdje meghatározó. Hivatkozik arra 

a nemzetközi vizsgálatra, amely az aktuális helyzetkép feltárását végezte 

el. (European Survey of Schools: ICT and Educa�on – ESSIE). „A válaszok 

alapján megállapítható, hogy az európai tanulók és tanárok szívesen 

térnek az IKT-használat útjára, 2006 óta megduplázódo� a számítógépek 

száma az oktatásban, az iskolák többsége „be van hálózva”, de az 

informa�kai eszközök használata és a digitális kompetencia terén nagy 

egyenlőtlenségek tapasztalhatók.” (Buda, 2017:32.). 

Kárpá� Andrea a tanárok digitális kompetenciájának fejlesztéséről és a 

szükséges paradigmaváltásról, az iskola megváltozo� funkcióiról ír 

(Kárpá�, 2007). 

 

2.2. A digitális pedagógia alkalmazása 

A digitális pedagógia diszciplináris küldetése – véleményem szerint, 

egyetértve több szakanyag megfogalmazásával  hogy számot adjon 
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mindazon kihívásokról, feladatokról, innovációs lehetőségekről, mellyel a 

napjaink digitális állampolgárai folytonosan változó világunkban és 

rendszerében szembesülnek. Ahhoz, hogy az előbb említe� világban 

boldoguljon a digitális nemzedékek mind az öt generációja, fel kell 

vértezniük magukat az úgyneveze� kulcskvalifikációk melle� a digitális 

kompetenciák területeivel is. 

A személyes közéle� és oktatói tapasztalataimra támaszkodva az 

Információs és Kommunikációs Technológiák olyan eszközök, 

technológiák, szervezési tevékenységek, innova�v folyamatok 

összessége, amelyek az információ- és a kommunikációközlést, 

feldolgozást, áramlást, tárolást, kódolást elősegí�k, gyorsabbá, 

könnyebbé, és hatékonyabbá teszik. Valójában erre a fogalomra nincs is 

egységesen kiforro� definíció, általában mindenki tudja manapság, hogy 

miről van szó, anélkül, hogy külön definiálnák. 

Az IKT főbb tema�kus besorolása a következő: 

1. IKT mint eszköz 

2. Az IKT mint ellenőrzési eszköz és automata technika 

3. Az IKT mint szervezési technika 

4. Az IKT mint média és összekapcsolható technika 

5. Az IKT mint fejlesztési és társadalomalakító folyamat 

6. Az IKT mint technikai gyakorlat 

 

Az információs társadalom legfőbb ismérve az, hogy az információ 

elsőszámú értékké válását állítja a középpontba. Kialakulásának 
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előidézője a gazdaság globalizálódása és a vállala�rányítás ebből fakadó 

válsága; fő motorja a számítástechnika és a távközlés rohamos fejlődése; 

legfontosabb állomásai a személyi számítógépek elterjedése és a 

szélessávú adatátviteli hálózatok megjelenése; szimbolikus jelentőségű 

technológiai újításai az Internet és a mobiltelefon. E gyors iramban 

fejlődő folyamatok eredményeként mára az élet egyetlen területén sem 

kerülhető meg az információtechnológia alkalmazása. Ez fontos 

társadalmi változásokkal is jár: az információs szektorban 

foglalkoztato�ak aránya radikálisan nő, lehetővé és szükségessé válik a 

távmunka, illetve az egész életen át tartó tanulás. Mindezek hatására az 

informa�kai infrastruktúra fejlesztése és a digitális írástudás terjesztése 

kiemelt stratégiai célként jelenhet meg. Ugyanakkor az információs 

társadalomban élő embernek számos, korábban ismeretlen problémával 

kell szembesülnie, mint például a korlátlan mennyiségben, de változó 

minőségben rendelkezésre álló információk megfelelő értékelése, 

szűrése és feldolgozása, vagy a magánszféra védelme az információk 

megszerzésére és ellenőrzésére törő gazdasági vagy poli�kai hatalommal 

szemben. E hatások a társadalom tagjainak környezetét, munkájának 

jellegét is megváltoztatják, ami összefüggésben van az egyének tanulási 

folyamataival, a�tűdjükkel, kialakult tanulási szokásaival vagy éppen a 

megváltozo� tanári és tanulói szerepekkel. 
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3. Az IKT - alapú tanulástámogatási rendszerek 
 

A felsőoktatási intézmények elkezdtek alkalmazkodni az új generációs 

hallgatói a�tűdhöz, szokásrendszerhez, tanulási s�lushoz, s az e -learning 

címszóval jelze� elektronikus alapú oktatási rendszerekre kezdtek 

átállni. Ennek hatására elektronikus tanulási környezet bevezetését és 

működtetését vállalták fel az oktatási intézmények. Ilyen tanulási 

környezet hozható létre a Moodle, Olat, Ilias, Claroline, CooSpace 

rendszerek segítségével, melyek egy része a felsőoktatásban jelen lévő 

adminisztrációs és tanulmányi rendszerrel, mint pl. Neptun, ETR, 

szinkronizált kapcsolatban működhet. Emelle� egy másik tendencia az 

élő előadások videóra történő rögzítését és a rögzíte� videófájlok 

közzétételét szorgalmazza egyre több intézményben. 

E rendszerek segítségével, többéves felsőoktatási tapasztalatok mikro - és 

makroszinten azt is igazolták, hogy míg az oktatói ak�vitások a tanulási 

környezetekben a nappali időszakra tehetők jobbára, addig a hallgatói 

tevékenységek nagy része jellemzően a késő es�, éjszakai (nappali 

tagozatosok) órákra tehető. S az előbb említe� online, web alapú 

tanulástámogató rendszerek a folyamatos hálóza� csomópontok köz� 

kommunikációt szinkron vagy aszinkron formában biztosítják, melyek a 

hallgató-oktató kommunikációt jelentenek.  

3.1. Pedagógusképzés, szakmai tanárképzés, szakmódszertan  

Különösen az IKT eszközök használata okozta pedagógus 

szerepváltozások inspiráltak sok kutatót és szerzőt, hogy ezzel a 

kérdéskörrel foglalkozzanak. Közéjük sorolom magamat is. 
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A pedagógusképzés széles spektrumát á�ogó problema�kákról számos 

hazai és külföldi publikációt találunk, amelyek közül a teljesség igénye 

nélkül most néhányat kiemelünk.  

A „Jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből” című kötetben 

(Szerkeszte�ék: Károly Krisz�na és Perjés István) találhatunk témánkhoz 

közel álló tanulmányokat. Pl. Bakos Viktor a számítógépekkel segíte� 

geometria oktatásról ír, Buhály A�la a „Szeminárium 2.0” című, Gonda 

Zsuzsa a NAT-ban, az osztályteremben és a tanárképzésben lévő digitális 

szövegekről, vagy Laczkó Mária digitális világ, digitális magyartanár című 

írásai figyelemre méltóak. (Károly - Perjés, 2015). 

Sajátosságokat is felfedezhetünk a szakmai tanárképzés és az IKT 

kapcsolatában. Erről a témakörről is nagyon gazdag szakirodalmi 

forrásokat tudunk feltárni. Néhányat ide hivatkozunk. 

A kompetencia fogalmának egyre terebélyesebb és szélesebb 

megfogalmazása, bevezetése kapcsán a szakképzés és a szakmai 

tanárképzés területén egy nagyon á�ogó és aktuális kutató-elemző, 

nemzetközi összehasonlításokat is tartalmazó munka születe� 

Kompetencia orientált moduláris szakmai tanár-képzés címen. Ebben a 

222 oldalas kötetben és a hozzá tartozó 22 projek�anulmányban 

bőségesen található elemzés és hivatkozás az IKT kompetenciákra és a 

szakmai tanárok egyéb kompetenciáira. Az összefoglaló tanulmány 4.5.3. 

fejezetében az IKT kompetenciakörről olvashatunk, külön fejezetben 

találunk elemzéseket a média kompetenciakörről és az e-tutor 

kompetenciáiról. (Kadocsa - Varga, 2007). 
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Simonics István á�ogóan és széles körre kiterjedően foglalkozo� az IKT 

eszközök használatával elsősorban a mentortanárok és a mérnöktanárok 

képzési területén, valamint a szakmai tankönyvek használatával, a 

prezentációkészítés kérdéskörével. Külön vizsgálta a szakmai oktatás 

szakmódszertani vonatkozásait, illetve a tankönyvek és az IKT szerepét, 

viszonyát ehhez kötődően (Simonics, 2017: 2016: 2011). 

Á�ogó szemléletet tükröz az a megállapítás, amelyet Lükő István 

fogalmazo� meg „Oktatási technológiák integrációja” címen. Mit jelent a 

technológiák integrálódása? Lényegében a következő oktatási formákat 

kapcsolhatjuk össze: 

„1. Hagyományos osztálytermi szemléltető-kísérletező oktatás. 

2. Az osztály/csoport keretek közö� zajló számítógépes interak�v, 

mul�médiás tevékenységek a tanteremben, ill. műszeres 

laboratóriumban. 

3. Terepi foglalkozások „hagyományos” megfigyelésekkel, észlelésekkel a 

természe� indikátorok és azok tapasztalatainak feldolgozásával, 

rögzítésével. 

4. Terepi foglalkozások műszeres vizsgála�al, adatgyűjtéssel, 

laboratóriumi kiértékeléssel és elemzéssel.”  (Lükő, 2007). 

A BME Tanárképző Központjának oktatásmódszertani paradigmaváltása 

több szintű a�tűdváltást idéze� elő, melyet számos oktatásban is 

adaptálható jelenség, lehetőség és eszközrendszer támogat, mint például 

a következők: az interak�v IKT alapú rendszerek világában és ezzel együ� 
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a digitális bennszülö�ek (akik már a mai információs társadalom 

generációi) környezetésben is egyre nagyobb szerepet kapnak az 

okostelefonok, az iPad-ek, a valósághű szimulációt előállító Kinect 

interak�v egységek és hozzájuk tartozó játékok, valamint a hálózatalapú 

web 2.0-ás szolgáltatások köre (pl. közös dokumentumok, prezentáció 

megosztók, csoportok, elektronikus kérdőívek, mobil alkalmazások, 

közös naptárak, blogok, közösségi oldalak, online tesztek, közös 

tárhelyek (google)), a 3dimenziós világok (Leonar3Do), s végül a virtuális 

környezetek (Second life). Ezen rendszerek és mobil eszközök 

alkalmazásához szükségesek az ún. “újmédia kompetenciák” elsajá�tása.  

Ujbányi Tibor, Katona József, Kővári A�la, Király Zoltán, Kadocsa László 

(2014): IKT-eszközök bevezetésének és használatának problémái az 

oktatásban, In: Nemeskéry Artúr (szerk.) Dunakavics könyvek 3.: 

Tudományos Terek. Budapest: DUF Press - Új Mandátum Könyvkiadó, 

2014. pp. 21-35. 

 

3.1.1. Mobiltanulás a tanítás-tanulás folyamatában 

 

Az m-learning fogalom ala� általában a bárhol, bármilyen mobileszközön 

hozzáférhető, tanuláshoz kapcsolódó tartalom elérését, az ezzel 

kapcsolatos tanulási tevékenységet értjük. Pontosabban azt a �pusú 

tanulást, ahol egy létező online CMS, LMS rendszert egy mobil, 

kommunikációra alkalmas, hálóza� eszközzel érhetünk el. Ezen 

feltételeket elsősorban az okostelefonok, tablet PC-k és iPad-ek halmaza 



MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Közlemények IV.

318

teljesí�. Ilyen okostelefon pl. az android pla�ormon működő Samsung 

GalaxyTab érintőképernyős eszköz, mellyel már tetszőleges 

webtartalom, teljes körű mul�média is elérhető. A mobileszközök 

intelligenciája behatárolja az elérhető tartalmak jellegét (web 2.0, flash, 

audio, video). A manapság fellelhető okostelefonok különböző operációs 

rendszerek ala� futnak, ami a kompa�bilitást kissé nehezí�. Ilyen főbb 

rendszer a már régóta ismert Symbian, a Windows phone, az új Android, 

Apple IOS, Bada és Blackberry pla�ormok. A másik fő kihívás ezen 

eszközökkel szemben, hogy az online tartalmaknak a mobilképernyőre 

op�malizált webes megjelenést (egyedi CSS, op�malizált tartalmak) 

kellene biztosítaniuk a zökkenőmentes tartalomkezeléshez. Mindezen 

szempontok melle� már nagyon nagy számban használják az m-learning 

adta lehetőségeket, sőt a fejlesztések jó része is ez irányba mutatnak, pl. 

a már jól ismert Moodle LMS rendszerhez elkészült a hivatalos Moodle 

Mobile kliens is (Molnár-Benedek,2014). 

 

3.1.2. Szakmódszertani innováció 

 

A szakmódszertan, mint tudomány örvendetes módon az MTA 

elnökségének is a figyelmébe került. Elsősorban a közismere� 

tanárképzéshez kapcsolódóan először 2014-ben hirde�ék meg a 

Szakmódszertani pályázatot, majd 2016-ben kibővíte� forrással 

megismételték. A nyertes csoportok négy évre kaptak támogatást a 

különböző tantárgypedagógiai /szakmódszertani területek kutatására. A 
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Budapes� Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban BME) 

kutatócsoportja Benedek András professzor irányításával sikeres 

pályázás alapján megkezdte munkáját a szakmai tanárképzés és a 

szakképzés ún. nyito� tananyagfejlesztési modelljének kidolgozásával.  

A kutatócsoport honlapján a várható eredményekről ez olvasható:  

„A négy éves időtartamú kutatás eredményeként egy olyan új 

szakmódszertani tananyag-fejlesztési modell kialakítása és gyakorla� 

bevezetése valósítható meg, melyben nyito� – ak�v tanári 

közreműködéssel – rendszerű, hallgatói/tanári ak�vitások keretében 

formálódó (OCD) nyito� tananyag-fejlesztés és eljárások gyakorla� 

alkalmazása a cél. A komplex tárgyi jellegre tekinte�el a szakképzés 

jelentős spektrumában – gépészet - informa�ka-villamos és közgazdaság 

szakterület – az új �pusú elektronikus tananyagok kidolgozására és 

kipróbálására, az eredményesség ellenőrzésére és a kutatási eredmények 

értékelő összegzésére kerül sor a középfokú szakképzés tantárgyai 

vonatkozásában.” 

Ennek a koncepciónak a lényegi elemei közé tartozik a szakképzési 

paradigmaváltás egyik kivezető útjának tekinthető képi tanulás 

jelentőségének a felismerése. Ennek hatására jö� létre a BME-n a Képi 

Tanulási Műhely (Visual Learning Lab, VLL), amihez egy nemzetközi 

kommunikációs folyamat, konferencia és évente megjelenő angol nyelvű 

könyvsorozat kapcsolódik. Nyíri Kristóf „Vizuális hazatérés” c. 

munkájában hívja fel a figyelmet a képeknek a kommunikációban, így az 

ismeretközve�tésben/átadásban betöltö� szerepére.  
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A nyito� képzési tartalomfejlesztés elméle� há�erének egyikeként a 

mérnökképzés közel 50 éves vitájának keretében Fergusson mutato� rá 

(Fergusson, 1972) a VLL keretében a képi tanulás há�érbe szorulásának 

problémájára. 

Sajátos didak�kai há�érre mutat rá egyfelől Gessler és Herrera (Gessler, 

Herrera 2015). Másfelől azokhoz a törekvésekhez kapcsolhatók, amelyek 

a tanulás során nemcsak a hagyományos módszerek során, hanem az IKT 

alkalmazásokban is keresik az interak�vitást (Grenfield, Benedek, 

Molnár, 2015). 

Egyértelműnek tekinthető, hogy a tanárképzés különösen jó feltételeket 

teremt a közösségi tananyagfejlesztésre. 

A nyito� oktatási tartalmak (OCD) a hallgatók bevonásával új és 

reményteli tartalmi és módszertani potenciált teremt. 
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4. Az IKT alapú pedagógiai megoldások módszertani hatása a 
tanórákon és tanórán kívül 

 

Oktatástechnológiai szempontból elemezve a mai tanulási 

környezeteket, és ha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tanul a mai diák 

digitális világunkban, és ehhez milyen eszközöket használ, akkor az ehhez 

igazodó, ideálisan felszerelt 21. századi tanteremben az alábbi 

eszközökre lenne szükség: 

 asztali/hordozható számítógép (mul�médiás szo�verek 

fu�atására alkalmas) 

 webkamera 

 mikrofon, hangosító rendszer 

 interak�v tábla 

 szavazórendszer 

 dokumentum kamera 

 digitális palatábla 

 interak�v asztal 

 digitális fényképezőgép 

 digitális videokamera 

 mobiltelefon 

 szkenner 

 nyomtató 

 projektor 

 vezeték nélküli alkalmazások 

 szimulációs berendezések 

 osztályterem-hangosítás 
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 e-book olvasó 

 kommunikációra és internetes információkeresésre alkalmas, 

széles sávú adatátviteli rendszer (Papp-Danka, 2013). 

E feltételek teljesülése melle� akkor lesz igazán hatékony a tanítási-

tanulási folyamat, ha a meglévő oktatási környezetünkhöz és az 

oktatástechnológiai há�érhez korszerű adekvát oktatási módszere ket és 

munkaformákat alkalmazunk. 

A számítógéppel segíte� oktatás a számítógép, mint oktatástechnikai 

eszköz felhasználása révén többféle tanítási-tanulási feladat 

megoldásában ad segítséget (Molnár, 2013).  

Az oktatási/taneszközök alkalmazására mutat egy általános 

folyamatábrát a következő blokkdiagram. 

 

4.1. ábra: A taneszközök alkalmazása és szerepe a tanítás-tanulás 

folyamatában, forrás: saját ábra 

 

A modern oktatási környezet tehát az előbbi felsorolásban szereplő 

hardver elemek melle� kell, hogy rendelkezzen megfelelő szo�veres 

há�érrel is. Így tehát az oktatásszervezési szo�ver oldalról történő 

megközelítésekor, egy korszerű tanteremben többek közö� érdemes 
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4. Az IKT alapú pedagógiai megoldások módszertani hatása a 
tanórákon és tanórán kívül 

 

Oktatástechnológiai szempontból elemezve a mai tanulási 

környezeteket, és ha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tanul a mai diák 

digitális világunkban, és ehhez milyen eszközöket használ, akkor az ehhez 

igazodó, ideálisan felszerelt 21. századi tanteremben az alábbi 

eszközökre lenne szükség: 

 asztali/hordozható számítógép (mul�médiás szo�verek 

fu�atására alkalmas) 

 webkamera 

 mikrofon, hangosító rendszer 

 interak�v tábla 

 szavazórendszer 

 dokumentum kamera 

 digitális palatábla 

 interak�v asztal 

 digitális fényképezőgép 

 digitális videokamera 

 mobiltelefon 

 szkenner 

 nyomtató 

 projektor 

 vezeték nélküli alkalmazások 

 szimulációs berendezések 

 osztályterem-hangosítás 
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o választás 

 Ellenőrzés és értékelés  

o tesztek 

o kérdőívek 

o jelenlé� ív 

o feladat kiadási, feltöltési és értékelési felületek 

 Felhasználói tevékenység nyomon követése: a naplózo� f ájlok 

segítségével visszanézhető, azaz megmutatja, hogy mikor és milyen 

tevékenységeket végeztek a keretrendszerben (Tóth -Lévai, 2011). 

A legismertebb oktatási keretrendszerek (pl. Moodle, CooSpace, Ilias, 

Coedu, Edx, Sakai, Blackboard) mindegyike rendelkezik a fen� 

funkciókkal, a különbséget inkább a funkciók fejle�sége, a megjelenés 

formája, a használhatóság és a rendszerek nyílt vagy zárt forráskódja 

adja meg.  

 

4.2. Élménypedagógia szerepe az oktatásban 

 

Az en-learning a „szórakoztatásba ágyazo� tanu lás” módszere, amelynek 

lényege, hogy „hagyományos” jogi, közigazgatási ismereteket 

audiovizuális környezetbe beágyazo�an a mul�médiás technikai 

eszközök adta lehetőségek kihasználásával, szórakoztatva (entertaining 

learning) közve�tsen a hallgatók felé, valamint felkészítsen még jobban 

az értelmiségi funkció realizálására (pl. művelődés és kultúrtörténet). A 

módszer – a modern oktatáselmélet legújabb eredményeinek 
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felhasználásával – pedagógiai szempontból arra a felismerésre épít, hogy 

a hagyományos oktatási módszerek (elsősorban a szóbeli előadás, 

magyarázat) és az azt kiegészítő, ahhoz kapcsolódó elektronikus 

támogatóeszközök együ�es alkalmazásának a hatékonyságát egyfajta 

szórakoztató keretbe való helyezés igazolt módon sokszorozza meg. 

Ennek eredményeképpen a hallgatók figyelme nem lankad olyan 

nagymértékben, ha az előadás lendületes, meghatározo� pontjain zenei 

vagy vizuális betétekkel támogato�, ez segít a témával való emocionális 

azonosulásban, az órai ak�vitásban majd a tanultak felidézésében. Az en-

learning módszere olyan tudatos pedagógiai program, amely igen nagy 

súlyt helyez a hallgatói mo�váció erősítésére. Lényegében ezen múlik 

minden: „érdekel�é” kell tenni a hallgatót a tanulásban. Egyfelől az 

óráknak, azok felépítésének kell érdekesnek, a figyelmet megragadónak 

lennie, másfelől „erőt kell adni” a hallgatónak ahhoz, hogy feldolgozza a 

tankönyv és a prezentációk alapján közve�te� ismeretanyagot. A 

hallgatónak ezzel az anyag feldolgozását, elsajá�tását végeredményben 

magának kell elvégeznie önirányíto� módon, de ehhez azonban minden 

digitális és személyes segítséget biztosítani kell számukra (Verebics, 

2013).  

 

4.3. Ese�anulmány alapú tanítás 

 

Az ese�anulmányok módszerével való oktatás a pedagógia egyik 

legnagyobb kihívása. Az ese�anulmányok a mentorálás gyakorla� 
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problémáira összpontosíthatnak, a passzivitás helye� az ak�vitásra 

készte�k a hallgatókat, elősegí�k a kommunikációs, anali�kus és 

problémamegoldó képességeik fejlesztését. Az ese�anulmányos oktatás 

módszertana nem a kész megoldások kínálatára törekszik, hanem 

elfogad minden megfelelően alátámaszto� megoldást, ezáltal felkel� az 

érdeklődést és további gondolkodásra, vitára ösztönöz. Ennek 

alkalmazása során a gyakorló hallgatók nagyfokú lelkesedést és intuíciót 

visznek bele a beszélgetésekbe, és az ese�anulmányokkal oktató tanár a 

felfedezés élménye által segí� elő a tanulásukat. Az ese�anulmányos 

oktatási módszer a mentortanárjelöltek kri�kus gondolkodását, krea�v 

problémamegoldó képességeit, reflek�v képességüket, szaktudásuk 

hasznosítási készségeit egyaránt mozgósíthatja. Egy picit hasonlít a 

szerepjáték módszerére, mely módszer sokkal többet követel, mint a 

"hagyományos jellegű előadásos" oktatás, de kimagasló eredményeket is 

hoz. Az ese�anulmányokra alapozo� módszer vitákra, megbeszélésekre 

szólít olyan valós élethelyzetekkel kapcsolatban, melyekkel tapasztalt 

vezetőtanárok, gyakorló tanárok már számos alkalommal találkoztak. Az 

ese�anulmányok a hallgatók számára a mentorálási folyamatban, a 

probléma megoldási helyzetekben, a tanári kompetenciák fejlesztése 

során mintaként szolgálhatnak, megkönnyítve ezzel az elméle� 

ismeretek gyakorla� elsajá�tását és alkalmazását, továbbá a 

későbbiekben segítve a mindennapi munkájukat.  

A következőkben néhány nagyon prak�kus oktatásmódszertani 

támogatást nyújtó web alapú szolgáltatást sorolunk fel,  oktatási 

tapasztalatainkra építve, melyek a pedagógusi tevékenységet nagyban 



MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Közlemények IV.

327

megkönnyíthe�k. Ennek támogatásához számtalan nagyszerű web 2.0-ás 

ingyenes szolgáltatások érhetőek már el, mint learningapps.org, 

kahoot.it, quizizz, quizfaber, mindomo, melyek a tanítási órákon 

interak�v feladatmegoldást tesznek lehetővé. 

4.4. Hallgatói visszajelzések 

 

Az egyetemi képzéseink során a szakmai tanárjelölteken keresztül 

folyamatosan figyeljük és vizsgáljuk a tanítási-tanulási IKT-alapú 

módszereket a középfokú oktatás –felsőfokú tanárképzés relációjának 

gyakorlatában. Ennek keretében folyamatos visszajelzéseket kérünk arra 

vonatkozóan, hogy vajon a felsőfokú képzés keretében megvalósult 

szakmai tanárképzés felkészí�-e a benne tanuló tanárjelölteket a 

megfelelő IKT-alapú megoldások használatára. Ez a gyakorló 

pedagógusok reflexióin és hallgatói munkáin keresztül valósult meg, egy -

egy N=60-80 fős évfolyam visszajelzései alapján. A tanulmány második 

részében a tapasztala� úton szerze� információkat foglaltuk össze, 

melyekből néhányat most ismertetünk. A pedagógusok köre 

mérnöktanár és közgazdásztanárok köréből került ki, ami érezhető is az 

egyes területek jellemzése során. A következőkben néhány kiragado� 

példát mutatunk be, melyeket a tanárok a mindennapos gyakorlatban 

használnak. 

Könyvelési programok:  

- TATIGAZD, 

-  LIBRA,  
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-  FORRÁS,  

-  RLB 60, 

-  Kulcs-So�, 

-  SAP 

Személyügyi, bérszámfejtő programok:  

- MIKRODIGIT, 

- KIR3, 

- Kulcs-So�  

Banki programok:  

- Többféle bank pénzügyi utalási modulja 

Irodai ügyviteli programok: 

-  Microso� Office programcsomag, 

- Outlook levelezési rendszerek, 

• Google drive és google naptár 

• Facebook közösségi oldal használata 
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4.4.1. ábra: Zárt Facebook csoport különféle tantárgyak tanulásának 

támogatásához, forrás: hallgatói kép 

• A folyamatszimulációs modell egy virtuális megjelenítése egy 

működő rendszernek vagy folyamatnak. A cél az, hogy a valóság 

hasonmását megépítsük, és vizsgálat alá vegyük, kísérleteket 

hajtsunk v 

• 3+égre rajta anélkül, hogy valós folyamatokba avatkoznánk be.  

•  Az üzle� életben és az oktatásban (elsősorban a felsőoktatásban) 

egyaránt használnak ilyen szimulációs szo�vereket, a gyártási és 

logisz�kai folyamatok szemléltetésére, új folyamatok tervezéséhez, 

meglévő folyamatok módosításának, váratlan események hatásának 

modellezéséhez, vizsgálatához. 
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4.4.2. ábra: folyamatszimulációs modell, forrás: hallgatói munka 

Az oktatási gyakorlatukban megjelenő leggyakoribb IKT eszközök 

• Számítógép 

• Fénymásoló 

• Nyomtató 

• Fényképezőgép 

• Tablet  

• Projektor 

• Törvények, jogszabályok elérése online módon 

• Microso� Office Word, Excel, PowerPoint használata és ismerete  

• Információ elérés (a szükséges információ azonosítása és 

megtalálási módjának, megszerzésének ismerete)  

• Információkezelés (információ rendszerezése és tárolása a 

megszerzés és újrafelhasználás érdekében)  



MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Közlemények IV.

331

 

4.5. Ismere�érképalapú oktatás 

 

Ez a fajta új tananyag-feldolgozási módszer könnyebbé és érthetőbbé 

teszi az új ismeretek megértését, feldolgozását, bevésését és 

visszaidézését. Erre mutat egy példát a következő kép, mely gazdasági 

témakört dolgoz fel. 

 

4.5.1. ábra: Ismere�érkép, forrás: hallgatói munka  

 

4.6. Chemcad 

 

- Folyamat szimulációs szo�ver 

-  Alkalmas vegyipari berendezésekben lejátszódó folyamatok 

szimulációjára és vegyipari készülékek tervezésére 
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