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Kedves Olvasó! 

A BME Tanárképző Központja keretében a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) iskolai tanulást segítő 

módszerek kutatására kiírt pályázat megvalósítására létrejött kutatócsoportunk 

közleménysorozatának legújabb összeállítása a 2019-ben elkezdett, a kutatások eredményeit 

bemutató módszertani ajánlások egyike. Különösen izgalmas ebben a kiadványban, hogy a két és fél 

éve létrejött partneriskolai hálózat egyik kiemelkedő szakmai tevékenységet végző intézménye, a 

Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumának fejlesztő pedagógusai 

írták meg azokat az anyagokat, melyekből összeállt e kiadvány. E füzet lényegesen többet tartalmaz 

annál, mint amit a nyitott tananyagfejlesztés keretei között elsajátított módszerektől és 

eredményektől elvárhatunk. A szakképzés mindennapjaiban tevékenykedő kollégák, elkötelezett 

szaktanárokként nem csupán az első eredményeiket, innovatív módszertani megoldásaikat mutatják 

be. Ennél lényegesen többre vállalkoztak, hiszen azt a szakmai-egyéni hátteret is érzékeltetik, amely a 

ma szakképzésében feltételezhetően számos szakmai tanár esetében jelent hasonló kihívásokat, 

vívódásokat, kísérleti lehetőségeket, melyben a sikeres és kudarcok lehetősége egyaránt jelen van. 

Történeteik, melyet az összeállítás számos képi elemmel színesít, köztük van 17 mikro-tartalom, 

melyek az elmúlt két év során készültek, érzékeltetik, hogy az út, amelyen haladunk egyértelműen az 

innovációs lehetőségek egyik biztató irányát jelzi a gyakorlat számára. 

Az iskola rendszerű szakképzésben egyre inkább érzékelhető tananyag-hiány, valamint a 

korszerű tartalmi megoldások, módszerek alkalmazása iránti növekvő igény egy olyan innovációs 

késztetés, melyre a központi fejlesztések csak korlátozott mértékben képesek megoldást kínálni. A 

nyitottság lényeges eleme hogy a folyamatban aktívan bekapcsolódhatnak a pedagógusokon túl a 

diákok is. Ezért különösen figyelmébe ajánlom az olvasóknak azt a 14 mikro-tartalmat amely a tanári 

tevékenység kiterjesztéseként a tanulók közreműködésével jött létre és az első tapasztalatok alapján 

egyértelműen támogatta tanulói felkészülést a szakképzésben. 

Érdekes ez a füzet, kiválóan szemlélteti, hogy milyen komoly fejlesztési potenciál van az 

iskolákban. Gratulálok az összeállításban közreműködő pedagógusoknak, valamint a Kada Elek 

Közgazdasági Szakgimnázium vezetésének és pedagógusainak, elismerésre méltó munkát végeznek. 

Budapest, 2019. április 

 

Benedek András 

az  MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport vezetője  
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Körmöczi Bulcsú Igazgató 

Köszöntő 

Három éve egyik kollégánk, Dobozy Gyöngyi közgazdász mestertanári képzése során kapcsolatba került 

a Budapesti Műszaki Egyetem munkatársaival. Az ő tevékenységén keresztül kapcsolódott be iskolánk, 

a Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium öt lelkes szakmai tanára a BME és a Magyar Tudományos 

Akadémia által közösen létrehozott Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport munkájába. 

A kerettantervi változások ütemét a tankönyvírók és a kiadók nem tudják követni. A 

változásokkal viszont lépést kell tartani, ezért szükségessé vált egyfajta összefogás a szakmai tárgyakat 

oktató tanárok részéről. A kutatócsoport munkája során létrejön egy olyan, mindenki számára elérhető 

felület, ahol az érintett kollégák megoszthatják egymással és a diákokkal tapasztalataikat, feltölthetnek 

kipróbált tananyagtartalmakat.  

Ez a fajta innovatív tananyagfejlesztés a siker kulcsa, hiszen az egymással megosztott 

tartalmakat, módszereket a kollégák tapasztalataik alapján folyamatosan csiszolják, tökéletesítik, így a 

diákok tanórákon a lehető legjobbat kapják. Az innováció, a nyitottság, az összefogás azt 

eredményezte, hogy – saját tapasztalatunk szerint – a diákok motiváltabbak lettek, értik és szeretik a 

szakmát, nem csak levizsgáznak belőle. 

Iskolánk mindig is nyitott volt minden olyan új ötletre, módszerre, amelyek bármilyen formában 

a tanulóink érdekeit szolgálják, segítik őket tanulmányaikban, jövőjük építésében. 

Köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek a programnak, a kutatócsoport munkájához további 

sok sikert és kitartást kívánunk. 

Kecskemét, 2019. április  
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Dobozy Gyöngyi  

Az intézmény rövid bemutatása 

A Kecskeméti Szakképzési Centrum, Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma 6000 Kecskemét, Katona 

József tér 4. szám alatt Kecskemét városközpontjában helyezkedik el.  Az épület még az 1960-as évek 

végén épült az akkori elvárásoknak megfelelően, majdnem 20 évvel ezelőtt bővítették, 

korszerűsítették. Így nyerte el a jelenlegi kinézetét, amely az 1. számú képen látható. Ez a kép 

intézményünk fennállásának 100. érfordulójára készült, amelyet 2010-ben ünnepeltünk. Éppen a 

napokban kezdődtek el azon felújítási munkálatok a volt Rudolf laktanya területén, melynek 

eredményeképpen iskolánk néhány éven belül a Kecskeméti Egyetem új Campus épülete mellé 

költözhet. 

 

 

1. kép A Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium épülete  

(forrás: az intézmény archívumából) 
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Az iskola 2016. szeptember 1-jétől közgazdasági szakgimnázium. Ahhoz, hogy iskolánk a 

jövőben is Kecskemét egyik legnépszerűbb intézménye maradjon, meg kell, hogy feleljünk a 

folyamatosan változó gazdasági élet követelményeinek, aminek következtében a képzésünk tartalma 

folyamatosan igazodik a munkaerő-piaci elvárásokhoz, a piaci igényekhez. E miatt is iskolánkban magas 

színvonalú oktatás folyik, magas szintű a tanulók szakmai ismereteken túl az általános műveltség 

kialakítása is. Fő törekvésünk a kulcskompetenciák fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás 

megalapozása. Fontos szerepet tölt be iskolánk életében a minőségirányítás, a mérés, az értékelés. Jó 

tudni azt, hogy a munkánk eredménye hol helyezkedik el az iskolai és az országos értékek között.   A T-

Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. által készített felmérés alapján iskolánk a 

szakgimnáziumok között a 14. helyet foglalja el.1 

Az elmúlt 5 év országos kompetenciamérés eredményeit szemlélteti két diagram, melyeket a 

hivatkozott linken található adatok alapján készítettünk el.2 Kitűnik, hogy intézményünk mind 

matematika, mind szövegértés területén az aktuális 10. évfolyamos tanulók eredményeit tekintve az 

országos átlag-, illetve a szakgimnáziumi átlag feletti eredménnyel rendelkezik. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 forrás: https://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/2019/01/23/igy-keszultek-a-nok-lapja-2019-es-iskolavalaszto-
mellekletenek-rangsorai/ - letöltés dátuma: 2019. február 13. 
2 forrás: https://www.kir.hu/okmfit/  - letöltés dátuma: 2019. február 16. 

2013 2014 2015 2016 2017

országos 1640 1631 1645 1641 1647

szakgimn. 1651 1642 1661 1651 1648

KADA 1719 1730 1717 1720 1713
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Országos kompetenciamérés - MATEMATIKA

országos szakgimn. KADA

https://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/2019/01/23/igy-keszultek-a-nok-lapja-2019-es-iskolavalaszto-mellekletenek-rangsorai/
https://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/2019/01/23/igy-keszultek-a-nok-lapja-2019-es-iskolavalaszto-mellekletenek-rangsorai/
https://www.kir.hu/okmfit/
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1. és 2. diagramok Országos kompetenciamérés eredményei matematika, szövegértés 

 

Szakképző intézményünkben iskolarendszerű oktatás folyik közgazdaság ágazatban és ügyvitel 

ágazatban, nappali és esti tagozaton. Az esti tagozaton folyó ingyenes felnőttoktatást a 

Nemzetgazdasági Minisztérium a 2015/2016-os tanévtől vezette be. Fő profilunk továbbra is a nappali 

tagozatos közgazdaság-, és ügyvitel ágazati oktatás maradt, mindkét ágazatban érettségi előtti, és 

érettségi utáni szakképzésünk is van.  

A közgazdaság ágazaton belül: 

 az érettségi előtti képzésben évfolyamonként kettő-kettő osztály tanul, ahol az alapok azonosak a 

pénzügyi-számviteli ügyintézőknél és a vállalkozási bérügyintézőknél (az iskolában összesen 8 

osztály tanul ezen a szakon), 

 6 éve  indítottunk el évfolyamonként egy-egy angol-magyar két tanítási nyelvű osztályt is, melyek 

tanulói a nyelvi képzés miatt 5 év alatt jutnak el az érettségi vizsgáig (az iskolában összesen 5 

osztály tanul ezen a szakon). 

Mindkettő szak 2017. május óta kötelezően tesz érettségi vizsgát közgazdaság ágazatból, ezzel 

párhuzamosan megkapja a FEOR 4123 számú pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor 

képesítést. 

 az érettségi utáni szakképzésnél lehetőséget adunk a nálunk érettségizett diákjainknak, hogy egy 

tanév alatt szerezzék meg az OKJ-s bizonyítványt. Ők az 5/13. évfolyamokon tanulnak (az iskolában 

összesen 1 osztály tanul, de csoportbontásban kettő szakon). 

2013 2014 2015 2016 2017

országos 1620 1597 1601 1610 1613

szakgimn. 1628 1602 1609 1608 1604

KADA 1712 1693 1702 1677 1690
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Országos kompetenciamérés - SZÖVEGÉRTÉS

országos szakgimn. KADA
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 az érettségi utáni szakképzésnél azok a diákok is lehetőséget kapnak intézményünkben, akiknek 

nincs közgazdaság ágazati érettségijük. Ők az 1/13, a 2/14. évfolyamokon tanulnak, és kettő tanév 

alatt van lehetőségük az OKJ-s bizonyítványt megszerezni iskolarendszerű nappali rendszerben (az 

iskolában jelenleg 1 osztály tanul 1/13 évfolyamon, és kettő osztály 2/14 évfolyamon a nappali 

képzésben).   

  a felnőttképzés keretén belül szintén kettő tanév alatt szerezhető meg az OKJ-s bizonyítvány. 

Jelenleg 1-1 osztály van 1/13. és 2/14.  évfolyamokon. 

 az 1/15. évfolyamon tanuló vállalkozási mérlegképes könyvelők is emeltszintű oktatásban 

részesülnek. Ők a pénzügyi-számviteli ügyintéző és a vállalkozási bérügyintéző képesítések után 

ráépülésként tanulhatnak intézményünkben. Nekik egy tanév alatt van lehetőségük a vizsga 

letételére, jelenleg 1 osztály tanul intézményünkben ezen a szakon. 

 

Az ügyvitel ágazaton belül érettségi előtti képzésben évfolyamonként egy-egy osztály tanulja az 

ügyviteli titkárok képzés alapjait (összesen 4 osztály), akik az érettségi bizonyítvánnyal párhuzamosan 

a 4112/I FEOR számú adminisztrációs ügyintéző képesítést sajátítják el.  Az érettségi utáni 

szakképzésben lehetőségeik azonosak a közgazdaság ágazatéval, így az 5/13. évfolyamon egy csoport 

tanul ügyviteli titkár OKJ-s képzésben, és egy csoport tanul 1/13. évfolyamon, akik már irodai titkár 

szakképesítést szereznek. Az 1. táblázat foglalja össze iskolánk szakképzéseit tagozatonként és 

ágazatonként. 
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1. táblázat  A Kada Elek Közgazdasági Szakgimnázium szakképzésének bemutatása  

(forrás: saját készítésű táblázat) 

 

Képzés ágazata/ 

Képzés megnevezése 

 

Képzés 

OKJ száma 

Nappali tagozat Esti tagozat 

9-12 

évf. 

5/13 

évf. 

1/13. 

2/14. 

évf. 

1/13. 

2/14. 

évf. 

1/15. 

emeltszintű 

ráépülés 

 

XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT 

  

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 

54 344 01 

 

 

X 

X X X - 

 

Vállalkozási és bérügyintéző 

 

54 344 02 X X X - 

KÖZGAZDASÁG ágazatra 

ráépülő:  Vállalkozási 

mérlegképes könyvelő 

55 344 07 - - - - X 

 

XXV. ÜGYVITEL ÁGAZAT 

 

ÜGYVITEL ágazat:  

Ügyviteli titkár 

2020-tól Irodai titkár 

54 346 03 X X X - - 
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A 2. képen iskolánk képzési hálója látható. 

 

  

 

2. kép 

A KSZC Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumának képzési hálójának bemutatása 

(saját szerkesztés) 
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A tanulók létszáma: Iskolánk nappali és esti tagozatos tanulói létszáma 2018/2019. tanév I. félév 

végén összesen 658 fő, ebből: 

 nappalis érettségi előtti képzésben:   455 fő, 

 nappalis érettségi utáni képzésben:  104 fő, 

 esti felnőttoktatás:      99 fő. 

A szakképzések megoszlását a a 3. számú diagram mutatja be, amiből kitűnik, hogy a nappali képzés 

teszik ki az iskola képzésének közel 70 %-át. 

 

 

3. diagram 

A szakképzések megoszlásának bemutatása intézményünkben 

(saját szerkesztés) 

 

A 2018/2019-es tanévben 3 + 1 kerettanterv szerint kell tanítanunk: 

• 2013/2014-es kerettanterv szerint kötelező szakmai érettségi vizsgát tenni 2017-től, jelenleg 

a 12. évfolyam, és az 5/13. évfolyam tanul e kerettanterv szerint, 

• 2016 szeptemberétől vezették be a szakgimnáziumi kerettantervet, ebben a tanévben a 10.-

11. évfolyam, és a 2/14. évfolyam tanul e kerettanterv szerint, 

• 2018 szeptemberétől a 11. évfolyamos tanulóknak választási lehetősége volt, hogy vagy rész-

szakképesítést tanul, vagy a főszakképesítést magasabb színvonalon kívánja elsajátítani, 

ágazati szakmai kompetenciák elsajátítását segíti elő, illetve a készségeket erősíti. 

Intézményünkben minden közgazdaság ágazathoz tartozó tanuló a főszakképesítést magasabb 

színvonalon kívánja ebben a tanévben tanulni, ahol plusz tantárgyként összesen heti 7 órában 

tanul gazdasági informatikát, gazdasági számításokat, vállalkozások pénzügyeit, és 

69

16

15

A szakképzések megoszlásának bemutatása a Kadában (%) 

érettségi előtti - nappali érettségi utáni - nappali felnőtt oktatás - esti
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vállalkozások adózását. A 12. évfolyamon a következő tanévben (2019/2020.) pedig folytatja a 

gazdasági informatika, gazdasági számítások, és vállalkozások pénzügyei tantárgy tanulását, és 

új tantárgyként pedig bekerül a vállalkozások adózása gyakorlat és a vállalkozások számvitele 

gyakorlat tantárgyakat. Ezek a tantárgyak teljesen újak, és erre ki kellett dolgoznunk az 

intézmény helyi tantervét is. Ezzel párhuzamosan változtatták 2020-tól az érettségi 

követelményeket is. Ennek a követelményeit a korábbi évek érettségi követelményeivel a 2. 

számú táblázatban hasonlítom össze. 

• 2018 szeptemberétől egy újabb szakgimnáziumi kerettanterv került bevezetésre, ahol jelenleg 

a 9. évfolyam, és az 1/13. évfolyam tanul. 

 

A 3. kép bemutatja, hogy melyik osztály, melyik kerettanterv szerint tanul a 2018/2019-es tanévben.  

 

3. kép 

Jelenleg érvényben lévő kerettantervek a közgazdaság ágazatban 

 

A következő tanévre már egyszerűsödik az érettségi előtti képzés, és kettő tanév múlva már a 

szakképzésben is várhatóan „csak” kettő kerettanterv követelményeire kell figyelnünk. A jogszabályi 
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változások természetesen a kimeneti követelményeket is változtatják kerettantervenként. A 2. 

táblázatban hasonlítottam össze az érettségi követelményeket. 

 

2. táblázat   

A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképzés közép és emeltszintű érettségi 

követelményszintjei %-ban a különböző kerettantervek követelményei szerint 

(saját szerkesztés) 

 

Tartárgy 

megnevezése 

2013-2016-2018.3 20204 

Középszint Emeltszint Középszint Emeltszint 

írás-

beli 

szó-

beli* 

írás-

beli 

szó-

beli* 

írás-beli szó-

beli* 

írás- 

beli 

szó- 

beli 

Gazdasági és jogi 

ismeretek 

25-30 50 25-30 30 20-25 min.55 20-25 30 

Statisztika 15-20 - 15-20 - 15-20 - 15-20 - 

Pénzügy 20-25 15 20-25 30 20-25 min.20 20-25 30 

Adózás 5-10 10 5-10 20 5-10 min.10 5-10 20 

Számvitel 20-25 10 20-25 20 25-30 - 25-30 20 

*a fennmaradó 15 % szabadon választott témakör a már megjelölt témakörökből 

 

Az előzőekben felvázolt jogszabályi változásokat folyamatosan követnünk kell, és nem kis 

energiánkba kerül a tanórákra való felkészülés, valamint a diákok felkészítése a 

vizsgakövetelményekre. A felkészülés, felkészítés során az alábbi gondokkal, megoldandó 

problémákkal kell megküzdenünk a szakképzésben: 

 A közgazdász területen is jelentkező tanárhiány megoldása, 

 Megváltozott az elvárás a munkaerőpiacon, a végzett diákokkal szemben új igényeket 

támasztanak, 

 Jogszabályi változások folyamatos értelmezése, nyomon követése, a mindenkori követelmény 

szerinti oktatásra való felkészülés, s ennek következtében a tananyagtartalom folyamatos 

váltázásának követése. 

                                                           
3 40/2002. (V. 24.) OM rendeletet módosító EMMI rendelet, hatályos 2017.január 1-jétől – letöltés dátuma: 2019. 

01.13. 
4https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1800018.KOR&targetdate=20200215&printTitle=18/2018.+%28II.+14.%2

9+Korm.+rendelet&referer=http%3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3D00000003.TXT   

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1800018.KOR&targetdate=20200215&printTitle=18/2018.+%28II.+14.%29+Korm.+rendelet&referer=http%3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3D00000003.TXT
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1800018.KOR&targetdate=20200215&printTitle=18/2018.+%28II.+14.%29+Korm.+rendelet&referer=http%3A//net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi%3Fdocid%3D00000003.TXT
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 Nincs minden területre megfelelő tankönyv, a szaktanárnak ezt pótolnia kell ahhoz, hogy a 

diákok megfeleljenek a vizsgákon, megtanulják a szakmát.  

Ez utóbbi megoldandó feladathoz kapcsolódik az MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport 

munkája, ahol ezeket a hiányosságokra próbálunk megoldást keresni, tananyagot fejleszteni, új 

tanulási módszereket bevezetni. 
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Dobozy Gyöngyi  

Mikrotartalmak alkalmazása az adózás tantárgyak oktatásánál 

 

Az 1995/96-os tanév óta oktatok Kecskeméten közgazdásztanárként, 2000/2001-es tanév óta 

dolgozom főállásban a KSZC Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumban. Közgazdasági szakmai 

tantárgyakat tanítok közép- és emeltszinten érettségi előtti és utáni nappalis szakképzésben, és az esti 

felnőttoktatásban is. Jelenleg oktatott főbb tantárgyaim: adózási ismeretek, adózás gyakorlat, 

elektronikus adóbevallás, vállalkozások adózása, számviteli alapismeretek, számvitel gyakorlat. 

Legjobb versenyeredményeim: 

  OSZTV verseny (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) pénzügyi számviteli ügyintéző 

(komplex) szakképzésnél adózás, elektronikus adóbevallás tantárgyak felkészítésénél országos 

4. helyezés, a 2017/2018. tanévben, országos 10. helyezés, a 2015/2016. tanévben, országos 

5. helyezés, a 2014/2015. tanévben. 

  SZÉTV verseny (Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak verseny)     

közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) tantárgyban a 2013/2014. tanévben országos 

11. helyezés, a 2012/2013-as tanévben pedig országos 28. helyezés.   

 ÁSZÉV komplex versenynél (Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye)  a 2017/2018-

as tanévben az országos 13. és 14. helyezés,  ahol az adózási alapismereteket, adózás 

gyakorlat, számviteli alapismereteket és számvitel gyakorlatot oktattam számukra. 

  

Az OKJ-s vizsgáztatásban az 1995/96-os tanév óta veszek részt, a kétszintű érettségiztetésben 

pedig a 2009/2010-es tanév óta. Országos vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagsági feladatokat 2006. 

augusztus óta látok el. A BME GTK hallgatójaként végeztem 2015-ben, kettő diplomát is szereztem 

„kitüntetéses” minősítéssel: 

 közgazdásztanár mesterképzési szak (MA) 

 szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető. 

A Pedagógus II. minősítést 2017. októberében szereztem meg, 2018. november 25-ig töltöttem fel 

a mesterfokozatot megcélzó minősítési eljárás keretén belül fejlesztő innovátori mesterprogramomat.  

 

A BME-KADA kapcsolatának kialakulása 

A 2011. évi a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a 

tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséget írt elő azok számára, akik (anno szakközépiskolában) 

a szakgimnáziumban oktathatnak és érettségiztethetnek. Ez miatt is a 2013/2014-es tanévtől 

beiratkoztunk Horváth Attila kollégámmal a BME GTK Műszaki Pedagógiai Tanszék okleveles 
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közgazdásztanár mesterképzésére. A mestertanári képzéssel párhuzamosan elvégeztem a közoktatási 

vezetőképzést is szintén a BME-GTK szakán. Kutasi Gyöngyvér és Hirman Judit kolléganőim pedig a 

2016/2017-es tanévben kezdték meg a közgazdász mestertanárképzést. 

 

BME-MTA Kutatócsoport, és tevékenységek 

2016. június 29-én hirdették ki az MTA szakmódszertani pályázatának. Már a pályázat benyújtásakor 

Dr. Molnár György főigazgató felkért, hogy vegyek részt a kutatócsoport munkájában. A pályázat 

megnyerése után pedig 2016 szeptemberében aláírtuk az együttműködési megállapodást a BME és a 

KADA között 4 évre vonatkozóan egy Nyitott –aktív tanári közreműködéssel megvalósítandó tananyag-

fejlesztési modellre (OCD). 2017. május 15-én a Kadában tartottuk 

(forrás:http://www.ocd.bme.hu/2017/05/) 30 órás, akkrediált pedagógus-továbbképzést a „Nyitott 

tananyagfejlesztő, módszertani továbbképzés pedagógusoknak – OCD (Open Content Development)” 

címmel, ahol az Iskolavezetés és 4 kollégám is részt vett. A kollégák – Horváth Attila Gáborné, Kontra 

Éva, Kutasi Gyöngyvér, Horváth Attila – azóta is részt vesz a kutatócsoport munkájában. A 

továbbképzés tanúsítványát 2018. február 19-én vehettük át ünnepélyes keretek között a BME-n. 

 

Mikro-tartalmak kipróbálása az adózás tantárgy oktatásában, a kettő éves pénzügyi számviteli 

ügyintéző szakképzésben. Ez volt az első olyan évfolyam, amely a 2016 szeptemberétől érvényes 

szakgimnáziumi kerettanterv szerint vizsgázott. A vizsgát nagyságrenddel megnehezítette a 

minisztérium az előző évekhez képest. A tanulóknak már 4 tantárgyból kellett szóbeli vizsgát tenniük, 

az előző egy tantárgyhoz (adózás) képest.  

A 2016/2017-es tanév végén volt lehetőségem (a kettő éves szakképzésből az első tanév 

végén), az 1/13.p osztályban (akinek párhuzamosan az osztályfőnöke is voltam) kipróbálni a 

mikrotartalmak alkalmazását egy-egy adózás óra keretén belül. A 34 fős osztálynak nagyon tetszett ez 

a fajta feldolgozása egy új tananyagrésznek, így a következő órákon ezt folytattam. Mivel a lelkesedés 

töretlen volt, ebből kiindulva felajánlottam a tanulók számára, hogy év végi jegyeik javítási 

lehetőségeként készítsenek el egy-egy mikro-tartalmat. A bátrabb, vállalkozó szellemű diákok nagyon 

jó mikro-tartalmakat készítettek az általam megadott témából. 

A 2017/2018-as tanévben folytattam a mikro-tartalmakkal történő feldolgozását az adózás 

tananyagnak, sőt mivel az osztályom OKJ-s vizsga előtt állt, javasoltam nekik, hogy minden adózás 

szóbeli tétel kidolgozása után készítsünk egy-egy mikro-tartalmat minden tételre, ami átfogóan 

tartalmazza a tétel lényegét, és a kulcsszavak – hívószavak megjegyzése után talán könnyebben fogják 

venni az akadályokat a szóbeli stresszes körülmények között, és várhatóan jobban megy majd a felelés. 

A 33 fős osztályom „egy emberként mögém állt”, megfogadták a tanácsomat, és 2018. áprilisában az 

év végi összefoglalás alkalmával - ami egyben a szóbeli tételek kidolgozása is volt -, páros munkában 

http://www.ocd.bme.hu/2017/05/
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készítették el a 15 db szóbeli tétel mikro-tartalmát. Ebből egy példát be is mutatok, ami a szóbeli 

tételsor 6. tétele. Itt a vizsgázónak ismertetnie kell a bruttó bért terhelő járulékokat és a nettó 

jövedelem kiszámítását. a 4. képen a pénzügyi számviteli ügyintéző szóbeli tételsor 6. tételének mikro-

tartalma található, melyet a végzős szakképzőseim készítettek. 

 

 

4. kép MIKRO-TARTALOM 1 

(forrás: 2/14. p osztályos diák munkája, 2018. április) 

 

A szóbeli OKJ-s vizsga után az osztályommal kitöltettem egy kérdőívet, ahol leírták a véleményüket a 

mikro-tartalmakról, és azok hasznosulásáról az OKJ-s vizsga során. Az alábbi válaszokat, véleményeket 

kaptam: 

• átláthatóbb lett a tananyag, valamint könnyebb volt megérteniük,  

• a páros munka miatt a hibát ki tudták küszöbölni, meg tudták beszélni,  

• készítés közben sokat lehetett tanulni,  

• 30-120 perc között készítették el a mikro-tartalmakat, és max. fél óra alatt tanulták meg, 

• a gyengébb tanulók jobban ki tudtak bontakozni a mikro-tartalmak készítése közben, 

• csak a mikro-tartalmakból készült a vizsgára az osztály 23 % -a (7 fő), 

• a fennmaradó 22 fő a tételből is kiegészítette a tananyagot, 

• színes ábrák miatt jobban megmaradt, egyszerűbb volt a felidézés a vizsgán, 

• könnyű átlátható, lényeg kiemelése, ez miatt könnyebb volt megérteni a tananyagot,  

• rövid, tömör, menő, látványos, nagyon jó ötlet, leköti a figyelmet,  
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• a vizuális típusú tanulóknak az ábrák nagyban segítettek a memorizáláshoz,  

• egyszerűbbé vált a tanulás, lényegre törő és áttekinthető a mikro-tartalom, 

• lényeg benne van, ábrák miatt könnyebben megjegyezhető, 

• sokkal átláthatóbb, mint a szöveges tétel, könnyű volt belőle felkészülni, 

• jól összeszedett, könnyen érthető, egyszerűbb, 

• tömören fogalmaz, logikus a felépítésük. 

 

Folytatás a 2018/2019-es tanévben… 

Az intézmény bemutatásában jeleztem, hogy 3 kerettanterv van jelenleg érvényben a közgazdaság 

ágazaton, és ehhez jön a mellékszakképesítés helyett az ágazati érettségire magasabb szinten történő 

tantárgyak oktatása. Ez utóbbinál kaptam lehetőséget 2 tantárgy 4 tanévre történő helyi tantervék 

innovatív tartalommal való kidolgozására, és az új tantárgyak oktatására is. Ezzel párhuzamosan 2018. 

november 25-ig töltöttem fel a mesterfokozatot megcélzó minősítési eljárás keretén belül fejlesztő 

innovátori mesterprogramomat, melynek célja egy új tanulási módszer bevezetése (mikro-tartalmak) 

komplexé téve az innovatív tartalmú kerettanterv tantárgyainak tananyagtartalmával.  

Ebben a tanévben a 11. évfolyamon való oktatással volt lehetőségem ráhangolódni a 

mesterprogramomra.  A tanév során a vállalkozások adózása tantárgy tananyagának több témakörét 

is szintetizáltam az adózás témakörhöz kapcsolódó más tantárgyaknál tanult tananyagtartalommal. 

Ennek következtében átláthatóbbá, komplexebbé tudom tenni az érettségi követelményeknek 

megfelelően a tananyagot a mikro-tartalmak segítségével.    

 



20 
 

 

5. kép MIKRO-TARTALOM 2 

Adózás- történelem (saját szerkesztés) 

 

A bemutatott példa a vállalkozások adózása tantárgy keretén belül az adózás történetét 

összhangba hoztam a korábbi években a történelem tanulmányokkal, amiből a tanulóknak előadást 

kellett készíteniük mikro-tartalmak segítségével 

A 12. évfolyamon oktatott adózási alapismereteket is próbáltam szinkronba hozni a számviteli 

alapismeretek tananyaggal is, amelyet úgy foglaltam mikro-tartalomba, hogy egy gyárlátogatásnál 

tapasztaltakkal tettem komplexé a számvitel-adózás tananyagtartalmat, melynek következtében 

átláthatóvá válik a meglátogatott vállalat teljes tevékenysége. 
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6. kép MIKRO-TARTALOM 3 

Számvitel - adózás (saját szerkesztés) 

 

Jelenleg is osztályfőnök vagyok az 1/13. osztályban, ahol pénzügyi számviteli ügyintéző, 

valamint vállalkozási és bérügyintéző képzést tanulnak a diákok. Az osztálylétszámuk 29 fő, a tavalyi 

tanévben tettek érettségi vizsgát valamelyik gimnáziumban, vagy nem közgazdasági ágazaton 

érettségiztek valamelyik szakgimnáziumban. Így a többségük (több mint 85 %) nem tanult korábban 

semmilyen közgazdasági tantárgyat. Ez miatt nagyon nehéz nekik egyik napról a másikra heti 32 órában 

csak szakmai tantárgyakat tanulniuk. Az adózási alapismeretek tantárgy alapjait pedig kifejezetten 

nehezen veszik, de a bevezetett mikro-tartalmak alkalmazásával egyre jobban átláthatóbbá, 

érthetőbbé és tanulhatóbbá válik számukra a tananyag. Többek között a személyi jövedelemadó 

adóbevallási lehetőségeiről is készítettem számukra mikro-tartalmat, ami több oldalas egybefüggő 

szöveges részt foglal össze az alant bemutatott képen. 
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7. kép MIKRO-TARTALOM 4 

SZJA adóbevallási lehetőségek a 2018-as évtől (saját szerkesztés) 

 

A tanév vége felé egyre több tanuló kapcsolódik be az osztályomból a mikro-tartalmak 

készítésébe is, és tananyagrészenként készülnek a mikro-tartalmak, amelyet megosztunk egymás 

között az osztályban, és az összefoglalást ez alapján végezzük. A dolgozatra történő felkészítést oly 

mértékben segíti, hogy majdnem egy egész jeggyel javult a dolgozatok átlaga az előző időszakhoz 

képest.  

 

Összefoglalásként elmondhatom, hogy a mikro-tartalmak alkalmazása az adózás tantárgyak 

oktatásánál nagyon sok pozitív hatással van a tanárra - diákra egyaránt. A mikro-tartalmakkal történő 

oktatás egy pedagógiai módszertani eszköz, amely az elkészítés során az informatikai képességeket is 

fejleszti, segíti a tananyagban való elmélyülést, megmutat olyan képességeket is, amelyek kevésbé 

ismertek, valamint pontosságra szoktat. A vizuálisabb tanulóknak, valamint a BTM-es tanulóknak 

kifejezetten könnyebbé teszi a tananyag elsajátítását. Biztonságosabb tudást nyújt a tanulóknak, és a 

diákok részéről kevesebb a stressz a számonkérések alkalmával. 
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8. kép MIKRO-TARTALOM 5 

SZJA adóbevallási lehetőségek a 2018-as évtől (saját szerkesztés) 

(készítette: Vas Vivien 1/13. osztályos tanuló) 

 

9. kép MIKRO-TARTALOM 6 

Önkormányzati alrendszer 

(készítette: Pápai Fanni 1/13. osztályos tanuló)  
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Horváth Attila Gáborné 

Mikro-tartalmak alkalmazásának tapasztalatai a szakgimnáziumi oktatásban  

 

Pedagógusi diplomámat a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdásztanári szakán 

szereztem. Akkoriban még volt nappali tagozaton tanárképzés. Ez a rendszerváltás után sajnos 

megszűnt, nagy űrt hagyva maga után. Jelenleg csak a közgazdász diploma megszerzése után van mód 

arra, hogy levelező vagy esti tagozaton munkavégzés mellett újabb egy vagy két évet tanulással eltöltve 

lehessen az elszánt fiatalokból közgazdásztanár. A pedagóguspálya anyagi és erkölcsi presztízsének 

csökkenése miatt érthető módon viszonylag kevés a vállalkozó szellemű pályakezdő fiatal. Kapcsolódva 

jelenlegi témámhoz azért kívántam ezt megjegyezni, mert a korszerű tanítási-tanulási módszerek 

fejlődése nagyon gyors változásokon ment keresztül az elmúlt időszakban. Az idősebb generáció 

igyekszik lépést tartani a fiatalokkal az IKT eszközök használata terén, de a mi lépéseink már kicsit 

lassabbak. Szükség lenne olyan lelkes pedagógusokra, akik korban közelebb állnak a középiskolások 

világához, és legalább olyan autentikusan tudják használni a legújabb technikai fejlesztéseket, mint ők. 

Ennek egyik lehetséges formája a mikro-tartalmak alkalmazása a tanítási-tanulási folyamatban. 

Az egyetemi éveim alatt Ballér Endre tanár úr volt a pedagógiai tanszék vezetője. 

Tantervelméletet tanított nekünk, és nagy hatással voltak rám az akkor tanultak. A legfontosabb 

alapelve az volt, hogy soha ne veszítsük szemünk elől a célt, amit el szeretnénk érni a pedagógiai 

munkánk során. Úgy vélem, ez időtálló tézis kellene, hogy legyen, és a mikro-tartalmak készítésével 

kapcsolatban is releváns gondolat.  

Az elmúlt években nagyon sok változást éltünk át a szakképzésben, és sok esetben a 

vizsgakövetelmények időben nagy késésben voltak a tananyagtartalom megfogalmazásához képest, 

ami komoly felelősséget rótt a tanító tanárokra. A célokra fókuszálás alapvetően meg kellene, hogy 



25 
 

határozza az alkalmazott módszereinket. A diákok gyakran emlegetett panasza, hogy nagyon sok 

felesleges információt közvetítünk, ugyanakkor a tanárok tapasztalata szerint a tanulók nem látják az 

összefüggéseket, és a fontos tananyagtartalmakat nem sajátítják el megfelelően. Meggyőződésem, 

hogy, a lényeges információk kiemelésében is jó eszköz lehet a mikro-tartalmak készítése. 

Középiskolai tanárként pályámat a kecskeméti Berkes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskolában 

kezdtem, ahol 15 évet dolgoztam. Ebben az intézményben módom volt szakmunkásokat és 

szakközépiskolásokat is tanítani. Ez az iskolatípus elsősorban a kereskedelembe képzett középszintű 

végzettségű dolgozókat. A főiskolákon, egyetemeken továbbtanulók száma nem volt jelentős az iskola 

elvégzése után. A tanulók motiválása más módszereket igényelt, mint későbbi munkahelyemen, a Kada 

Elek Közgazdasági Szakközépiskolában.  

Napjainkban a tanulók számának csökkenése miatt sokszor tapasztalok hasonló jelenségeket, 

mint pályakezdő koromban a szakmunkásoknál. A motiváció és a szülői támogatottság hiánya, a 

gyengébb képességek, kisebb ambíciók miatt ismerős helyzetekbe kerülök, mint 20 évvel korábban. 

Szerencsére ma már sokkal több lehetőség nyílik a tanórák színesítésére. Ezek közül egy új kísérlet a 

mikro-tartalmak készítése, amit korábban még nem alkalmaztunk. 

1990-ben a rendszerváltás miatt a közgazdasági szakma óriási változáson ment keresztül. Az 

egyetemen tanultak egy nyár alatt elavultak, és akkor még nem sejtettem, hogy ez ettől kezdve 

állandóan így lesz. Megszűntek tantárgyak, és bevezették a közgazdaságtant mint új szakmai alapozó 

tárgyat a kereskedelmi és a közgazdasági szakközépiskolákban. Egy nyári egyhetes továbbképzés 

keretében indult a tanárok felkészítése, és 1990-ben ősszel tankönyvek és munkafüzetek nélkül, 

stencilezett anyagokból kezdtük a tanítást. 

A közgazdasági egyetem tanárai lenyűgöző munkát végeztek mind a tananyag kidolgozása, mind 

a tankönyvek megírása és a kollégák felkészítése terén. Nagyon inspiráló volt ez az időszak. Néha 

elgondolkodom azon, milyen rendkívüli teljesítmény volt akkoriban két hónap alatt megírni az első 

közgazdaságtan könyveket, továbbképezni az ország összes leendő tanárát az új tantárgy tanítására és 

eljuttatni az új tananyagot hozzájuk. Annál is inkább tiszteletre méltó teljesítmény volt ez, mivel 

akkoriban még nem volt internet, sem fénymásoló gépek.  

A későbbi időszakban sajnos már nem tapasztaltam a tudásmegosztásnak ezt a módját. 

Megszűntek a továbbképzések, pedig a közgazdasági szakma területén hihetetlen sebességgel avulnak 

el az ismeretek. Nagy örömmel fogadtam ezért, amikor a BME Műszaki Pedagógia Tanszékének új 

kezdeményezéséről hallottam a kollégáimtól, melynek során nyitott tananyag-fejlesztési módszertant 

dolgoztak ki a programba bekapcsolódó iskolák számára. Úgy gondolom, napjainkban a tanároknak 

még a korábbinál is nagyobb szüksége van minden olyan lehetőség kiaknázására, amely segít abban, 

hogy megismerhessük a legújabb oktatási módszereket, és egymással is megoszthassuk a gyakorlati 

tapasztalatainkat. 



26 
 

2000 őszén csatlakoztam a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola tantestületéhez. 

Intézményünk, mint minden iskola, többször került átszervezésre, jelenleg a Kecskeméti Szakképzési 

Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumaként működünk. Az elmúlt 26 év amellett, hogy nagy 

változást hozott a pályám alakulásában, más szempontból is folyamatos kihívást jelentett. 

Megváltozott körülöttünk a világ, elterjedt a digitális technika, az életünk fontos része lett az internet, 

az IKT eszközök használata. Új pedagógiai módszerekről jelent meg szakirodalom, és elérhetővé váltak 

olyan pszichológiai irányzatok is, amelyekről egyetemista koromban még szó sem esett. A folyamatos 

önképzés és tanulás időszaka volt ez az életemben, ami a mai napig tart. 

Számítástechnikai ismereteim fejlesztésében szerencsére segített a saját iskolám, ahol több 

belső tanfolyamot is szerveztek az itt dolgozó pedagógusoknak, és erre nagy szükségünk is volt, ha 

lépést akartunk tartani a tanítványainkkal. Az én generációm számára nem tűnt egyszerűnek ezek 

készségszintű alkalmazása, viszont a tanításban egyre nagyobb szükségünk lett rá. Az írásvetítőket 

felváltották a projektorok, az örökéletűnek vélt naplót az e-napló, az újságcikkeket az internet, a 

stencilezett sokszorosítást a fénymásolók és a digitális tananyagok, a teszteket az internetalapú, 

mobiltelefonon keresztül egyénileg használható programok. Mindezek nagymértékben segítik a 

munkánkat, de a megismerésük és az alkalmazásuk folyamatos önképzést igényel. Felsorolhatatlanul 

sok területen élek ezekkel a lehetőségekkel, bár valahányszor valami új dologról hallok, mindig 

elgondolkodom azon, vajon tényleg van-e ennek hozzáadott értéke, növeli-e az oktatás hatékonyságát, 

vagy csak újszerű és szórakoztató. 

Az okostelefonok megjelenése is új fordulat volt az életünkben. Néhány év alatt elterjedtek 

olyan alkalmazások, amelyek lehetővé tették a diákok egyéni foglalkoztatását játékos keretek között. 

Ezek integrálása az órai munkába meglepően eredményes tud lenni az ismeretek gyakorlása, 

elmélyítése terén, és a számonkérés új formáiként is funkcionálnak.  Ma már mikro-tartalmak 

elkészítését is lehetővé teszik a legújabb alkalmazások, és a fiatalok ügyesen élnek is ezzel a 

lehetőséggel. Nemrégiben hallottam olyan pedagóguskollégáról, aki a feleltetések előtt megengedi a 

diákoknak, hogy az okostelefonjaikon rövid gondolattérkép-szerű vázlatot írjanak maguknak. 

 

Előzmények - Generációk és a társadalmi környezet változása  

A rendszerváltás óta nagyot változott a világ körülöttünk. Alig hiszem, hogy mindaz, amit az egyetemen 

tanultunk pedagógiából, bárkit is felkészített arra, ami az elmúlt 30 évben várt ránk. Nem szorul 

magyarázatra, hogy a mai tanulóink motivációjukat, viselkedési normáikat, tanulási módszereiket, 

gondolkodásmódjukat, életformájukat tekintve egészen mások, mint azok, akiket 10-20-30 éve 

tanítottunk. Ez nagyfokú flexibilitást igényel a pedagógusoktól, és bízom abban, hogy rendelkezünk is 

ezzel a képességgel. 
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A reflektív gondolkodásmód megjelenése a pedagógiában 

A reflektív gondolkodás fogalma ma már mindenki számára ismert, de számomra korábban nem sokat 

jelentett. Úgy gondoltam, ez valami divatos szlogen lehet, ami minden korszakra jellemző. 2016-ban 

elvégeztem a Szegedi Egyetem mentorpedagógus-képzését, ahol tanáraink nagy hangsúlyt fektettek a 

fogalom sokoldalú megközelítésére és saját tapasztalat útján történő átélésére. Különböző 

szakirodalmak feldolgozása során tovább mélyítettük az ezzel kapcsolatos ismereteinket, amelyekből 

kiderült számomra, hogy többek között az elmetérképek készítése is jól alkalmazható reflektív 

módszer. Többféle céllal használható a pedagógiai munkában, pl. a korábban szerzett ismeretek 

feltérképezésére a téma bevezetésekor, vagy az összegzésre egy tanulási egység végén. 

 

Az elmetérkép alkalmazásának tapasztalatai 

Sokéves pedagógusi pályafutásom alatt többféle módszerrel kísérleteztem az összefoglaló órákon. 

Ezek eredményességével ritkán voltam elégedett. Ha frontális munkában a táblára írva próbáltam a 

témakör legfontosabb részeit kiemelni, logikai sorrendben összekötve elmagyarázni az 

összefüggéseket, akkor a diákok általában arra panaszkodtak, hogy ezt már egyszer leírtuk, most miért 

kell már megint. Ha feladatlapon adtam ki a legfontosabb részekre vonatkozó kérdéseket, feladatokat, 

és ezek mentén haladva vettük végig a témakört, akkor nem éreztem úgy, hogy a végén összeállt a kép 

a nagy egészről. Végül eljutottam a mostani kedvenc módszeremhez, átmenetileg a 

legszimpatikusabbhoz, a gondolattérkép készítéséhez. A tanulók azt a feladatot kapják, hogy 

készítsenek egy nagy gondolattérképet, amin megjelenítik az ízlésüknek leginkább megfelelő módon a 

témakörben szereplő fogalmakat, ábrákat, összefüggéseket. 

Egészen különböző alkotások születnek ilyen módon. Vannak kifejezetten művészi rajzok is, és 

vannak képzőművészeti szempontból kevésbé igényes, viszont annál tartalmasabb produktumok. Ezzel 

a módszerrel tudtam az elmúlt évben leghatékonyabban elérni, hogy a diákjaim végiglapozzák és végig 

is gondolják a füzet vázlataiban szereplő viszonylag hosszú tananyagrészt, keresve a logikai láncot, 

ahogyan összefüggenek az egyes részletek. Mindenki lázasan igyekszik ilyenkor a legjobbat kihozni 

magából, és ha képes rá, akkor még az esztétikus formára is törekszik. Úgy gondolom, ezzel a 

módszerrel elősegítem a tanulók önálló gondolkodását a tanulási folyamat részévé téve a saját 

ötleteiket, kezdeményezéseiket. 

 

 

 

Változások a közoktatásban - Mindez nem történt volna meg, ha.. 

A 90-es évek nagy hatással voltak a pedagógusok pályafutására is. Akkoriban nem sokat észleltem a 

szakmánk változásaiból. Mint a tanárok általában, én is csak a saját tantárgyamra koncentráltam. 
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Utólag értettem meg, hogy mekkora hatással voltak a társadalmi változások a 90-es években a 

közgazdasági szakmát tanító tanárokra. Az én életemet ez annyiban érintette, hogy egy gyors 

átképzéssel, vizsgákkal, valamint rengeteg önképzéssel, tanulással lehetővé vált, hogy egy új tantárgyat 

taníthassak, amit megszerettem, és sikeresnek érezhettem benne magam. 

Akkoriban az is elkerülte a figyelmemet, hogy az egyetemen megszűnt a nappali tagozatos 

tanárképzés. Ennek inkább akkor nőtt meg a jelentősége, amikor iskolát váltottam, és idővel feltűnt, 

hogy az egyetemet végzett, szakmai tantárgyat tanító tanárok mindannyian nálam idősebbek. Sokan 

úgy kerültek a pályára, hogy gazdasági főiskolán diplomáztak, majd később levelezős hallgatóként 

pedagógus végzettséget is szereztek. Az elmúlt években voltak olyan kollégáim, akik nem rendelkeztek 

tanári diplomával, viszont a gazdasági élet valamelyik területén elismert szakemberek voltak, és 

óraadóként erősítették iskolánk képzését. Ezt az 1993. évi közoktatási törvény a közoktatásról lehetővé 

tette. A 2011. évi törvény a szakképzésről megváltoztatta a jogszabályi feltételeket, emiatt sokan újból 

iskolapadba kényszerültek, hogy megszerezzék a szükséges végzettséget. 

 

„Minden rosszban van valami jó?” 

A jogszabályi változások következménye volt, hogy több, szakmai tárgyat tanító kollégám beiratkozott 

a BME Műszaki Pedagógia Tanszéke által indított közgazdásztanár mesterképzésére. Annak ellenére, 

hogy a munka mellett elvégezni ezt a kétéves posztgraduális képzést elég megterhelő volt számukra, 

végül mégis jó tapasztalatokról számoltak be. Dobozy Gyöngyi kolléganőm a diploma megszerzése után 

is kapcsolatban maradt az egyetem oktatóival. Ez vezetett oda, hogy a tanszék tananyagfejlesztési 

programjához csatlakoztunk. Meghívtak bennünket a témában szervezett konferenciákra, ahol olyan 

előadásokat hallottunk, amelyek felkeltették az én érdeklődésemet is. 

 

 „A szív titkai…” 

Az első konferencián, amire meghívást kaptunk, érdekes élményben volt részem. A mikro-tartalmak 

készítése volt a téma. Az egyik előadó bemutatott egy olyan diát, amelyen a szív képe volt látható. 

Körülötte sok-sok információ volt elhelyezve a működésével, jellemzőivel kapcsolatban. Valószínűleg 

nem sokan voltak a jelenlévők között, akiket ez a kép túlságosan megragadott, mivel többnyire műszaki 

vagy közgazdasági szakgimnáziumból érkeztünk, de engem „szíven talált”. 

 

 

A „nagy ötlet” születése 

Az jutott eszembe, hogyan lehetne ilyen összefoglaló ábrákat készíteni digitális formában. A korábban 

készített elmetérképeket láttam gondolatban magam előtt informatikai eszközökkel elkészítve. Persze 
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rögtön el is vetettem az ötletet, mivel a saját számítástechnikai ismereteimet messze nem éreztem 

ehhez elegendőnek, de továbbra is ott motoszkált a fejemben a gondolat. 

 

Ugrás a mélyvízbe 

Végül mégis ez az ötlet volt az, ami arra inspirált, hogy a tanítványaimmal készítsünk olyan digitális 

gondolattérkép- jellegű „mikro-tartalmakat”, amelyek segítik őket az egyes témakörök vizuális 

összefoglalásában.  Abban az évben egy 33 fős 13. évfolyamos osztályban tanítottam gazdasági és jogi 

ismereteket heti 7 órában. Nagy tempóban haladva vettünk át nagy mennyiségű tananyagot, ezért is 

készítettünk emlékeztetőnek a befejezett témakörök kisebb részeiről gondolattérképeket. Ezeket 

kiraktuk a faliújságokra a teremben, és gyakran hivatkoztam rájuk a későbbi témáknál, felidézve a 

korábban tanultakat. A csoport nagyon együttműködő volt, kellemes légkörben, jól lehetett velük 

dolgozni. Elmeséltem nekik az egyetemen hallottakat, és megkérdeztem, lenne-e kedvük mikro-

tartalmakat készíteni a korábbi témakörökből. Lelkesek voltak, így aztán belekezdtünk a közös 

munkába. Teljesen új utakon jártunk, és tőlem csak az ötleteket kaphatták, valamint a szakmai 

tartalomhoz szükséges információkat, de a kivitelezés módját nekik kellett kitalálni. 

 

Mi mindenre lehet jó egy mikro-tartalom készítése? 

Szerencsés találkozás volt a miénk. A diákjaim szívesen foglalkoztak a feladattal, rengeteg kreatív 

ötletük volt, segítettek egymásnak is, és szívesen tanítottak meg engem is a különböző technikai 

megoldásokra. Elkezdődött egy interaktív folyamat. Rengeteget leveleztünk, javítgattuk az elkészült 

„posztereket”. Természetesen ez elég sok munkával járt, de nagyon élveztük. Igyekeztem minél több 

pozitív visszajelzést adni, ami növelte az önbizalmukat. Volt olyan tanítványom, akinek csodálkozva 

mondtam, hogy nem is tudtam, képes ilyen „remekműveket” alkotni, mire azt válaszolta, eddig ő sem 

tudta, de nagyon örül, hogy ez kiderülhetett. A diákok visszajelzései abból a szempontból is pozitívak 

voltak, hogy az elkészült összefoglaló ábrákat jól tudták használni a vizsgákra való felkészüléskor, és így 

megismerkedtek egy újabb modern vizuális tanulási technikával. 

A nyári szünetben újabb alkalom nyílt arra, hogy kiderüljön, jó tanulási segédeszközök 

lehetnek-e vizsgára készüléskor a mikro-tartalmak. Új tanuló érkezett hozzánk egy másik 

intézményből, akinek ősszel különbözeti vizsgát kellett tennie az egész éves 9. évfolyamos gazdasági 

és jogi alapismeretek tantárgyból. A nyár folyamán folyamatosan készültünk együtt a vizsgára, ami 

nem kis feladatnak tűnt, hiszen még azoknak a tanítványaimnak is komoly kihívás volt, akikkel egész 

évben folyamatosan lépésről lépésre haladtunk a tananyaggal. Ekkor merült fel bennem a gondolat, 

hogy a frissen elkészült mikro-tartalmakat is felhasználhatnánk a siker érdekében, hiszen a volt 

tanítványaim hozzájárultak ahhoz, hogy megoszthatom ezeket másokkal is. Az új diák lelkesen fogadta 

az ötletet, és kíváncsian nézegette ezeket az újszerűen megfogalmazott összefoglalókat. Úgy látszott, 
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a nagy mennyiségű lexikális anyag ilyen módon történő összesűrítése, vizuális formában való 

megjelenítése segített abban, hogy ne tűnjön lehetetlennek az elsajátítása. Sokszor emlegette, hogy 

úgy érzi, képtelen ennyi fogalmat, képletet, összefüggést, csoportosítást megtanulni, de látván a 

korábban készült mikro-tartalmakat, már nem is volt lehetetlen a feladat. A vizsgája természetesen jól 

sikerült, és később más órákon már ő is bekapcsolódott az alkotó munkába. Az ő véleményét adom 

közre a következő sorokban. 

„Az előző iskolámban a képzés nem volt megfelelő a számomra, így a váltás mellett döntöttem. 

Előre féltem a különbözeti vizsgáktól, különösen a gazdasági és jogi alapismeretekből kellett sokat 

pótolnom. Nehezen megy a fogalmak tanulása, nem tudom a hosszú szövegeket visszaidézni. 

Számomra sokkal egyszerűbb rendszerben gondolkodni. Ha megértem az összefüggéseket, átlátom a 

különbségeket, hamarabb eszembe jutnak a fogalmak, képletek. Ebben nagyon sokat segítettek a 

tanárnőtől kapott mikro-tartalmak. Sokkal szívesebben láttam neki a tanulásnak, hogy tudtam, van 

hozzá egy tömör összefoglaló, ami segít az anyag megértésében. A későbbiekben, amikor a tanultakat 

szerettem volna feleleveníteni, szintén ezek segítettek, ha elakadtam valahol. Izgalmasak voltak, 

színesek, felkeltették a figyelmemet, így nem kalandoztam el fejben. Elkezdtem mikro-tartalmakat 

készíteni már tantárgyakhoz is. Egyrészt ez által megtanulom az anyag nagy részét, másrészt a 

jegyeimen is látható a pozitív változás. Nagyon hálás vagyok a tanárnőnek, hogy rám szánta az idejét 

a nyáron, és megmutatta ezt a technikát.” 

Krasnyánszki Anna 

11. d osztályos tanuló 
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Néhány példa az első évben elkészült munkákból, amelyeket felhasználtunk a vizsgára készülés során 

 

 

10. kép MIKRO-TARTALOM 7 

Fogyasztó optimális döntése 

(Készítette: Kapás Viktor 13. évfolyamos tanuló) 

 

Ez a mikro-tartalom jó példa arra, hogy a tanítványom kiváló humorérzékkel rendelkezett, ami 

a lehetséges jószágkombinációk képekkel történő szemléltetése során megmutatkozott. Annak is 

örültem, hogy Gossen II. törvényéhez kapcsolódva képpel illusztrálta, hogy Hermann Heinrich Gossen 

egy létező személy volt, ezzel is elősegítve a törvény megjegyzését. 
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11. kép MIKRO-TARTALOM 8 

A gazdasági körforgás 

(Készítette: Duzmath Renáta 13. évfolyamos tanuló) 

A gazdasági körforgás ábráját általában leegyszerűsített formában szoktuk az órákon ábrázolni, 

de ennek a tanulónak a mikro-tartalma a kivitelezés szempontjából volt nagyon meglepő. Nagy 

sikerélmény volt számára is, hogy képes ilyen munkát alkotni, mert sok dicséretet kapott érte 

mindenkitől. 



33 
 

 

12. kép MIKRO-TARTALOM 9 

Rugalmassági mutatók 

(Készítette: Szabó Kitti 13. évfolyamos tanuló) 

A rugalmassági mutatók képleteinek, fajtáinak bemutatása és képekkel történő illusztrálása 

egy oldalnyi terjedelemben, úgy gondolom, jó kísérlet volt, és elősegítette a tananyag koncentrált 

bemutatását. 
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13. kép MIKRO-TARTALOM 10 

Marketingmix 

(Készítette: Farkas Krisztina 13. évfolyamos tanuló) 

A marketingmix elemei ismertetésének és ezek tömör, lényegre törő megfogalmazásának 

ötletes, mutatós megközelítésére példa a fenti mikro-tartalom. 
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14. kép MIKRO-TARTALOM 11 

Makroökonómiai modellek 

(Készítette: Tiszai Dávid 13. évfolyamos tanuló) 

Ebben a mikro-tartalomban lenyűgözött a különböző makrogazdasági modellek ábráinak 

aprólékos bemutatása. Ez a tanítványom sem tartozott a legkiemelkedőbbek közé, visszahúzódó, 

introvertált tanuló volt. Erre a munkájára azonban nagyon büszke volt, és az osztálytársaitól is sok 

dicsérő véleményt kapott. Ezután más szemmel néztek rá, ami erős motivációnak bizonyult a további 

tanulmányaihoz. 
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15. kép MIKRO-TARTALOM 12 

Kereslet 

(Készítette: Katzenbach Máté 13. évfolyamos tanuló) 

Ennek a mikro-tartalomnak az elkészítője egy olyan fiatalember volt, aki nagyon bizonytalan 

volt magában és a saját jövőjében is. Amikor elkészítette ezt a munkát, nagyon meglepődött, hogy 

képes rá. Sokat dolgozott vele, többször javította, de végül megszületett mindkettőnknek örömet 

okozva. Nem állítom, hogy csak emiatt, de szerencsére azóta jól alakultak a tanulmányai.  

Bizonyára sok olyan tapasztalt, nagy tudású kollégám van, akik az informatika terén 

otthonosabban mozognak nálam, ezért talán bátorság volt a részemről belevágni ebbe a munkába. A 

tanítványaim azonban szerencsére túlszárnyalták a várakozásaimat. A kezdet kezdetén 

végiggondoltam, mi lehet a legrosszabb, ami történhet. Talán az, hogy nem születnek remekművek. Az 

én szerepem annyi volt, hogy katalizáltam a folyamatot, és tartalmilag lektoráltam az elkészült 

alkotásokat, amelyek természetesen nem lettek hibátlanok, viszont sokat tanultunk belőlük a folyamat 

során. Egy próbát mindenféleképpen megért. 

 

Milyen képességek fejlesztése a cél? 

A következő évben újabb diákokkal próbáltam ki a mikro-tartalom készítését. Ők 10. évfolyamosok 

voltak, vagyis fiatalabb korosztály. Kíváncsi voltam, vajon náluk is érdemes-e bevetni ezt a módszert, 
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elég érettek-e hozzá, lesz-e egyáltalán kedvük és elegendő tudásuk a feladathoz. Két osztályban 

próbáltam ki, és hasonló eredményeket tapasztaltam náluk. A korábbi évben született 

produktumokhoz képest itt kevesebb nívós alkotás született, de többen számoltak be arról, hogy 

milyen örömöt okozott számukra ez a fajta munka. Volt, aki kimagaslóan tehetségesnek bizonyult ezen 

a téren, miközben a hagyományos értékelési módszerek esetében kevésbé. Számukra ez óriási 

sikerélményt okozott, és a lelkesedésük engem is felvillanyozott. Azóta a kolléganőm is készíttetett 

velük más tantárgy keretében hasonló mikro-tartalmakat, és már egészen rutinosak lettek ezen a 

téren. Egyre kreatívabbak, szívesen vállalkoznak csoportmunkában vagy egyénileg ilyen jellegű 

összefoglaló ábrák készítésére. 

Az elkészült munkákat meghatározott beadási határidőig kellett elküldeni, így volt alkalmam 

megtapasztalni a mai generáció „újszerű viszonyát” a határidők betartásához. Más tantárgyaknál sokat 

hallottam panaszkodni a kollégáimat azzal kapcsolatban, hogy a fiatalok mennyire nehezen bírják az 

ilyen kötöttségeket, pedig a jövő munkavállalóiként valószínűleg nem árt, ha felkészítjük őket erre. 

Ebből a szempontból is „jó gyakorlat” volt számomra ez a kísérlet, mivel beadandó dolgozatokat ilyen 

korú tanulóknál viszonylag ritkán íratunk, ezért az ezzel kapcsolatos problémákkal még nem 

szembesültem korábban. 

A lényeges fogalmak, összefüggések kiemelése egy nagy terjedelmű tananyagból fontos 

képesség. Sokat segíthet a számonkérésekre, vizsgákra, dolgozatokra való felkészüléskor, ha diákjaink 

megtanulják átlátni az információk hatalmas halmazát, felismerik a logikai összefüggéseket, és 

vizuálisan is be tudják ezt mutatni. Egy oldalra összegyűjtve a legfontosabb információkat segíti a 

memorizálást, gyorsítja a tanulási folyamatot. Felgyorsult életünkben érthető, ha a tanítványaink is 

szeretik azokat a módszereket, amelyeknél az információátvitel folyamata gyors, könnyen 

megjegyezhető, vizuális hatásokkal operál.  

Az IKT eszközök készségszintű használata ma már szinte minden területen alapvető elvárás. A 

mikro-tartalmak készítése során szinte játékos, szórakoztató formában fejlődnek ezek a képességek. 

Az enyém is. A diákokkal végzett közös interaktív munka új szintre emelte a kommunikációt közöttünk. 

Ezek a fiatalok eddig nem sokat leveleztek egyik tanárukkal sem, és voltak helyzetek, amikor ezen a 

téren is érzékelhető volt a fejlődés. 

Néhány esetben a humor megnyilvánulásának kiváló terepe lett egy-egy „poszter” elkészítése, 

amit mindannyian nagyon élveztünk. Az információforrások etikus kezelésének megtanulására is jó 

lehetőség az ilyen jellegű feladatok megfogalmazása. 
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Néhány példa a második évben elkészült munkákból, amelyeket az akkor 10. évfolyamos osztályok 

tanulói készítettek: 

 

 

 

16. kép MIKRO-TARTALOM 13 

Gazdasági rendszerek 

(Készítette: Szél Bernadett 10. b osztályos tanuló) 

A gazdasági rendszerek bemutatása során viszonylag sok lexikális információt kell egy oldalban 

összesűríteni, de ez is megoldható képekkel színesítve, vizuális hatásokkal hangsúlyozva a lényeges 

momentumokat. Erre mutat egy lehetséges példát a fenti mikro-tartalom. 
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17. kép MIKRO-TARTALOM 14 

Jogszabályok hierarchiája 

(Készítette Kozma Anikó 10. d osztályos tanuló) 

A gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy egyik hangsúlyos eleme a jogszabályok hierarchiája. 

Nagyon megragadott a kivitelezésnek a módja, ahogyan a tanítványom bemutatta ezt a rendszert, sok 

információval és képpel illusztrálva. 

Az idei tanévben Dobozy Gyöngyi kolléganőmmel arra gondoltunk, hogy az érettségi vizsgákra 

való felkészülést szeretnénk elősegíteni újabb mikro-tartalmak elkészítésével. Úgy gondoljuk, egy-egy 

témakör összefoglalása vizuálisan néhány oldalon, segítené a hatékony tanulást, a legfőbb fogalmak 

gyors áttekintését és memorizálását. Tapasztalatom szerint ez elég időigényes folyamat, ezért olyan 

csoportokkal tudjuk csak megvalósítani, akiknek beilleszthető a tanmenetébe. A kerettantervek és 

óraszámok folyamatosan változnak, ezért minden évben új helyzet alakul ki, mindig újra kell tervezni, 

hol, milyen módon van rá lehetőség, hogy megvalósítsuk ezt a munkafolyamatot. Az első évben még 

csak kísérletnek tekintettem ezt a tanítási-tanulási módszert. A második évben kíváncsi voltam rá, hogy 

a 10.-eseknél is van-e létjogosultsága, hogyan fogadják a diákok, megkedvelik-e, szívesen vállalkoznak-

e rá. Idén azt szeretném megtudni, hogy hatékony módszer-e a vizsgákra való készülés során, valóban 

eredményesebbé teszi-e a tanulási folyamatot. 
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Mit gondolnak a diákok? 

Idézet két tanítványom véleményéből a mikro-tartalmak készítésével kapcsolatban: 

 „A technológia fejlődésével megkönnyíthetjük a mindennapi teendőinket. Manapság már szinte 

elképzelhetetlen, hogy valakinek ne legyen telefonja, számítógépe/laptopja vagy esetleg mindkettő. 

Azt gondolom, hogy egyre több mindent kell megtanulnunk, és nehéz annyi mindent egyik napról a 

másikra bezsúfolni a fejünkbe. Sajnos sokszor a tanulás magolásba fordul, ami hosszú távon nem fog 

megmaradni, elfelejtjük, amint megírtuk a dolgozatokat. 

A mikro-tartalom a jó megoldások egyike. Lehet, hogy az elején idegenkedtünk tőle, nagyon 

hasznosnak bizonyult. Egy idő után megtanuljuk kiemelni a lényeget, segít gondolkodni. Kreatívak 

lehetünk az elkészítése során és mindeközben tanulunk is. Ha elkészültünk vele, akár dolgozat előtt is 

jó átnézni, ránézünk, és segít emlékezni. A későbbiekben is hasznos, mivel az érettségi közeledésével 

sok mindent kell megtanulnunk. Ehhez a mikro-tartalom nagy segítség lesz. Szerintem csapatban is jól 

elkészíthető, ami szintén építő jellegű. Ha még jegyet is kapunk érte, akkor duplán hasznos. 

Én nagyon szeretek mikro-tartalmakat csinálni, és soha senkitől nem hallottam, hogy nem akarja 

elkészíteni, ami őszintén szólva elég ritka. Sokaknak segített már a tanulásban, és örülök, hogy 

ilyeneket is csinálunk a tanórákon.” 

Kozma Anikó 

11. d osztályos tanuló 

„Személyes véleményem, tapasztalatom a mikro-tartalmakkal kapcsolatban:  Az én tapasztalatom az, 

hogy nagyon hasznos. Egy mankó a tanuláshoz, ami egy vázlatnál is tömörebb, és mindenki úgy készíti 

el, hogy számára a leghasznosabb legyen. Azért is áll közelebb hozzánk, mint egy sima vázlat, mert a 

saját kreativitásunkkal készítjük el olyanra, amilyenre csak szeretnénk. Nekem személy szerint sokat 

segített a tanulásban, ami a tanulmányi átlagomon is meglátszik. Összességében csak pozitív 

véleményem van róla, és mindig élvezettel készítettem el ezeket a mikro-tartalmakat.” 

Szmetena Bettina 

11. d osztályos tanuló 

Ezt a véleményt egy olyan diákom osztotta meg velem, akinek az első mikro-tartalom 

elkészítése óta a tanulmányi eredménye ugrásszerűen megjavult. Néha nem lehet kiszámítani, hogy 

egy tanulási élmény milyen hatással van a gyerekekre. Meglepő módon még egy ilyen kisebb önálló 

munka elkészítése is olyan sikerélményt tud okozni, ami megváltoztatja a diákjaink tanuláshoz való 

viszonyát. Úgy vélem, minden olyan feladat, ami aktivitásra, kreativitásra ösztönöz, jó hatással lehet a 

gyerekekre. Magával ragadja a képzeletüket, elkötelezetté, lelkesebbé teszi őket. A korábban kevésbé 

kedvelt tantárgyak ettől kezdve szeretetté változnak. Néha a prezentációk készítése is hasonló hatással 

volt egyes diákjaimra. A mikro-tartalmak, és azon belül az elmetérképek készítése csak egy kis 

szegmens, a lehetőségek tárháza végtelen. 
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Minden változik 

A Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszéke új programjának számomra az a lényege, hogy több 

szakgimnázium szakmai tantárgyakat tanító néhány tanára olyan nyitott tananyagfejlesztésben vehet 

részt, amely mindenki számára elérhető, lektorált, felhőalapú adatbázist és szolgáltatásokat nyújt. Az 

egyetem továbbképzést szervezett nálunk, amelyen többen is részt vettünk a tantestület tagjai közül. 

Mikro-tartalmakat kellett készítenünk és feltölteni az egyetem számítógépes rendszerébe, amelyeket 

az oktatás során felhasználhatunk. 

Úgy gondolom, a négyéves program, amit a tanszék kidolgozott, nagy ívű terveket tartalmaz, 

amelyek végrehajtásával kapcsolatban sok kérdés merül fel, de remélem, siker koronázza az 

igyekezetüket. Az egyetem képviselőivel folytatott beszélgetések során sokszor felmerült bennem a 

kérdés, valóban kialakulhat-e életszerűen a tudásmegosztás a pedagógusok között. Képes-e ez a 

program felvenni a versenyt más, hasonló tananyagmegosztást ígérő ajánlatokkal? Ez a projekt csupán 

ötletbörze lesz a tanárok számára, vagy hatékonyan felhasználható, a pedagógiai munkába jól 

beépíthető, a legújabb kerettantervekhez igazodó tudásbázis? A gyors változások miatt biztos vagyok 

benne, hogy egyfajta hiánypótlásra vállalkozott az egyetem, amikor belekezdett ebbe a vállalkozásba, 

amire nagy az igény. A megvalósítás útja azonban még sok kérdést vet fel. A folyamat elején tartunk 

még, nem lehet kiszámítani pontosan, hová vezet ez az út, de már a menet közben szerzett 

tapasztalatok is tanulságosak, és remélem, végül eléri a program a kitűzött célját. Sok sikert kívánok 

ehhez minden résztvevőnek! 
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Kutasi Gyöngyvér 

Digitális tananyagfejlesztés a szakgimnáziumi oktatásban   

 

A hatodik tanévemet töltöm a kecskeméti Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumban közgazdasági 

szakmai tanárként és ez alatt az idő alatt folyamatosan tanítottam a számvitel tantárgyat különböző 

évfolyamokon. Sosem gondoltam volna, hogy édesanyámat követem majd a pályán, aki 45 éve végzett 

közgazdász tanárként az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen.  

 Mindig is azt éreztem, hogy a gyakorlatias, feladatorientált tantárgyakban mozgok otthonosan, 

nem pedig az elméleti oktatásban. Ezért is „szakosodtam” a statisztika és számvitel tantárgyakra. Már 

az első években megtapasztaltam, hogy az oktatáshoz rendelkezésre álló tananyag hézagos, a 

tankönyvek száma kevés és azok tartalmukban is kiegészítésre szorulnak a középiskola szakmai 

oktatásához. Tanításom során sokkal szívesebben ollóztam össze a feladatokat az internetről, 

különböző példatárakból, de ha bármelyik diákom kérdezte, hogy melyik könyvet vegye meg, sosem 

tudtam neki konkrét kiadványt ajánlani.  

 Innen indult az alapgondolatom, hogy saját fejlesztésű tananyagot kellene a diákok elé tárnom. 

Nem mutathatok be olyan feladatokat, melyeknek a java része már nem aktuális (például a viszonylag 

gyorsan változó áfa kulcsok, járulékváltozások és egyéb törvénymódosítások miatt), ezért minden 

alkalommal javítanom kellett a könyv anyagát, áthúzatni a tanulókkal a hibás sorokat, számokat.  

 Szerencsére már az első tanévemben olyan osztályokba kerültem, ahol meg kellett 

ismerkednem az interaktív táblával. Korábban, saját tanulmányaim során (2005-ben végeztem a 

középiskolában) nem találkoztam ezzel az IKT-s eszközzel, de viszonylag könnyen megbarátkoztam vele 

és először még csak projektorként, később ténylegesen táblaként is használtam. Azonnal észrevettem, 

hogy a diákok figyelme megváltozik, ha bekapcsol a monitor vagy a kivetítő. Szemük a táblára 
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szegeződik és akármit is vetítek nekik, jobban leköti őket, mint a klasszikus tankönyv vagy a tankönyv 

– példatár kombináció.  

 Egy idő után az is feltűnt, hogy a tanulók igénylik az újabb és újabb eljárásokat, ezért elkezdtem 

utána olvasni, hogyan tudnék újdonságokat, új ötleteket vinni a tanórákba. Kezdetben csak videókat 

töltöttem le Tömör professzor szakmai anyagaiból, mára viszont saját digitális tananyagot is gyártok a 

nebulóknak.  

 

Személyes tapasztalataim a Z generációval 

 

A szakgimnáziumokban eltöltött 5 és fél évem alatt azt tapasztaltam, hogy évről-évre egyre gyengébb 

gyerekanyag érkezik iskolánkba. Ezen időszak alatt már a negyedik kerettanterv szerint tanítom a 

diákokat egyre kevesebb sikerrel. Az biztosan kijelenthető, hogy az évek során a tananyag, a 

követelmény, az elvárások nem csökkentek, sőt. A diákok képességei viszont nem igazodnak ehhez a 

szinthez. Vagyis a pedagógusoknak meg kell tanulni alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. 

Mivel a tantervet, tananyagot változtatni nem tudjuk, így kézenfekvő, hogy csak a módszereinkben 

tudunk megújulni. 

Szinte naponta szembetalálkozom a problémával, hogy a diákok otthon nem vagy csak nagyon 

felületesen tanulnak. Szeretnének mindent intenzíven a tanórán „megélni”, „átélni” és otthon már 

nem szívesen veszik elő az órán tanultakat. Ami ott rájuk ragad, azt viszik magukkal. Ez pár évvel, 

évtizeddel korábban még a jó tanulók kiváltsága volt, nekik sikerülhetett érettségi vizsgát tenni 

különösebb erőfeszítések nélkül. Felgyorsult világunkban viszont, ahol annyi impulzus éri a gyerekeket, 

nagyon keveseknek adatik meg, hogy memóriájukból elő tudják hívni a tanórán elhangzottakat. 

Néhány éve még egyszerűbb volt a diákot otthoni tanulásra ösztökélni, nem voltak mobiltelefonok, 

internet és a televízió sem sugárzott különösebben érdekes tartalmakat délutánonként az ifjúság 

számára. Mára viszont minden elérhető, mindent azonnal és készen kapnak a fiatalok, így nem értik, 

hogy mi szükség van a különböző gazdasági számításokra, ha azokat egyszerűen, az internet 

segítségével is megoldhatják.  

Számomra a legfájóbb pont ebben a megváltozott attitűdben, hogy a tanulók továbbtanulási 

kedve is sokat romlott. Gimnáziumi diákként számomra természetes volt, hogy a 29 végzősből 29 

tovább szeretne tanulni és ez nagyjából 27-nek abban az évben vagy egy évvel később sikerült is. 

Természetesnek vettük, hogy elsősorban államilag finanszírozott helyre szeretnénk bekerülni, még 

akkor is, ha a családnak nem okozott különösebb gondot a tandíj kifizetése. Szüleinkkel szembeni 

kötelességünknek éreztük, hogy a lehető legjobb eredménnyel menjünk egyetemre vagy főiskolára. 

Mára azonban ez is megváltozott, a diákok többsége már nem szeretne továbbtanulni. Megcéloznak 

egy önköltséges egyetemi képzést és vagy elkezdik a következő évben vagy nem. Néhányan az 
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iskolában folytatják tanulmányaikat az ötödéves OKJ-képzésen, mivel nem tudnak mit kezdeni 

magukkal. Nem tudják, mit szeretnének csinálni és azt Magyarországon vagy külföldön akarják-e, 

illetve azt sem tudják, hogy tanuljanak-e vagy inkább dolgozni kezdjenek. A teljes bizonytalanságot 

tapasztalom a végzősök java részén és ezen sajnos a megváltozott kerettanterv sem segít, ugyanis a 

továbbtanulási esélyeik folyamatosan romlanak a megváltozott követelményekkel.  

 

Az interneten fellelhető digitális tananyagok 

 

A digitális tananyag fogalmát meglehetősen nehéz definiálni, mivel egy nagyon dinamikusan fejlődő 

oktatástechnológiai terület. Lényegében beletartozik minden olyan tananyag, amely elektronikusan 

megjelenik, digitális formátumban tárolják és alkalmas a tudás szélesítésére, az információ átadására 

és közvetítésére. Fontos azonban kiemelni, hogy a digitális tananyagokkal is lehet hagyományosan 

tanítani. Ez azt jelenti, hogy a digitális tartalmak néha csak szemléltetésre, figyelemfelkeltésre kellenek, 

hiszen a tanulókat könnyebb megnyerni magunknak, ha számukra is érdekes újdonságot viszünk be 

egy hétköznapi tanórára. Magánvéleményként szeretném hozzátenni, hogy a digitális tartalmak 

használata nem jelenti egyértelműen a tanóra minőségi javulását, hiszen a kivetített tartalmakkal is 

lehet unalmas órát tartani és a tankönyv-munkafüzet párosítás is jelenthet fantasztikus órát. Minden 

a pedagógus hozzáállásán múlik. Azok a tanárok, akik élvezettel vetik bele magukat a digitális 

fejlesztésekbe és innovatívan állnak munkájukhoz, mindig nagyobb sikereket érhetnek el a tanítás 

során.  

Vannak azonban olyan alkalmazások, videóportálok, szoftverek és weboldalak, melyek a 

szemléltetés funkcióját meghaladják és játékos tudásgyarapításra ösztönzik a résztvevőket. Ezeknek az 

eszközöknek a segítségül hívása elengedhetetlen az Y, Z és alfa generáció szülötteinek tanításakor. A 

legfontosabb, hogy a pedagógus döntse, el mi az alapvető célja a tanórának és ehhez válassza ki a 

legmegfelelőbb eszközöket. Egy új ismereteket feldolgozó, frontális órán célszerűbb PowerPoint-os 

vetítést tartani, majd az óra végén egy gondolattérképpel összegezni, Kahoot!-tal kvízkérdést gyártani, 

míg egy dolgozat előtti összefoglaló órán érdemes inkább a tesztjellegű kérdésekre összpontosítani, 

amelyből kiderülhet, hogy hol vannak a nehezebben érthető, problémás tananyagrészek vagy szintén 

egy gondolattérképpel végigvezetni a tanulókat az elhangzott tananyagokon.  

Saját pályafutásomat ebből a szempontból kifejezetten szerencsésnek érzem. Intézményünk 

támogató környezetet biztosít minden olyan pedagógusnak, aki a digitális eszközöket szeretné 

alkalmazni munkája során. Az iskola teljes területén jó minőségű internetelérés biztosított, így a 

tanórákon már csak az eszközök üzembehelyezéséről kell gondoskodni. Az intézmény ezen kívül 

rendelkezik 7 gépteremmel, melyek mindegyikében nagyjából 18-20 korszerű számítógép várja a 
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diákokat, illetve minden tanteremben biztosítva van egy hálózati kábel, mellyel legalább a pedagógus 

rácsatlakozhat a világhálóra. Az intézmény vezetője kifejezetten támogatja a digitális tananyagok 

fejlesztésével, bevonásával történő munkánkat, így az esetleges teremcserék, óracserék mindig 

kedveznek az innovatív kollégáknak.   

   

Tallózás az interneten található középiskolai videóportálok kínálatában 

 

  Az interneten fellelhető középiskolai videóportálok közül a legkiemelkedőbb a zanza.tv 

válogatása mely tulajdonképpen egy videós oktató portál, ahol több száz videót, interaktív tesztet és 

feladatlapot lehet megtalálni 8 témában:  

 magyar nyelv,  

 irodalom,  

 történelem,  

 matematika,  

 testnevelés és sport,  

 filozófia,  

 társadalomismeret  

 etika.  

 

Fellelhető lényegében a teljes középiskolai törzsanyag, nagyjából 550 témában feldolgozva. Az 

összes téma tartalmaz egy durván 5 perces oktató videót, ahol a tanuló meghallgathatja a témakör 

lényegi elemeit, visszatekerheti, akár többször egymás után előveheti és jegyzetelheti a fontos 

részeket. Ezután egy interaktív teszt következik, melyben a diák bizonyíthatja, hogy sikerült 

elsajátítania a témakör lényegi elemeit. Erről azonnali visszajelzés is érkezik, így tudja a néző, hogy 

szükséges-e még egyszer meghallgatnia/megnéznie az előadást. A témákhoz tartozik még egy 

nyomtatható/letölthető feladatlap is megoldókulccsal. Ez már általában hosszabb kifejtést, fejtörést 

okoz a tanulóknak és segíti a téma és a tananyag elmélyítését.  
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18. kép  A zanza.tv logója (forrás: https://zanza.tv/) 

 

 

 

A portál alapvetően a középiskolai 9-10-11-12. évfolyamokat célozza meg és a nekik szánt 

kerettanterv alapján válogat a témák között, így az érettségire való felkészülés egyik fontos pontja 

lehet. Véleményem szerint azonban nem elég a tananyagot zanza.tv-n megnézni. Ha nincs hozzá tanári 

magyarázat, kiegészítés és szemléltetés, akkor viszonylag kevés az esélye, hogy a diák elsajátítja az 

anyagot. Ez a portál talán azt a problémát segít kiküszöbölni, hogy ha a tanuló például egy betegség 

miatt hosszabb-rövidebb időre kiesik az iskolai oktatásból, akkor se maradjon magára a tankönyvvel és 

legyen valamiféle magyarázat a hiányzó témából is. Előnye tehát, hogy ezek alapján a réseket 

betömheti, de hosszú távon, a sikeres érettségi érdekében nem lehet a videóportálokra alapozni.  

 A szakmai videók tekintetében egyelőre nincs olyan portál, ahol téma szerint több videót is 

meg lehetne találni, de bizonyos elnevezéssel, sorozatokban azért fellelhetőek pénzügyi oktató videók. 

Ezeket a tanórán is szívesen alkalmazom, amikor egy-egy anyagrészben odaérünk a videóhoz, vagy épp 

egy lazább, pl. szünet előtti utolsó órán szívesen szánom az időt ilyen videók megtekintésére. 

 Az egyik ilyen videósorozat a 2011-es Tömör professzor volt, melyet a Raiffeisen Bank készített. 

A bank célja az volt, hogy egyszerűen, érthetően és tömören beszéljenek a pénzügyekről és aktívan 

tegyenek a lakosság pénzügyi ismereteinek bővítéséért.    

 

http://zanza.tv/


47 
 

 

19. kép Tömör professzor (forrás:http://perfecto.hu/zsolt/raiffeisen-tomor-professzor/) 

 

A tömzsi professzor értekezett a bank, a folyószámlák, a bankkártyák, a számlakivonatok, a 

bankbetétek, a bankhitelek, az átutalások, a kamatok, a családi költségvetés, a személyi kölcsönök, az 

elektronikus bankolás, a tőzsde, a hitelszerződések, a THM, a jelzáloghitelek, az árfolyamkockázatok, a 

törlesztési módok, az adóslista, az internetbankolás, a hitelkártya, a kártyás fizetés, a befektetések, a 

megtakarítások, a befektetési alapok és a biztosítások témaköreiben.  

Egy másik érdekes videósorozat, melyből sajnos nem készült túl sok rész, a Pénzkérdés-sorozat. 

Ezeknek a videói a YouTube videóportálon találhatóak meg, de sajnos a szerzőjükről nem sikerült 

semmilyen információt megtalálni. Itt egy idősebb úr beszél a születésszám és a nyugdíj kapcsolatáról, 

a magyar lakosság takarékosságáról, illetve a befektetések reallokációjáról.  

 

 

20. kép A Pénzkérdés sorozat és főszereplője (forrás: http://youtube.com) 

 

Az OTP Bank is beindított egy videósorozatot OTP Tudásbank néven, melyet kezdetben csak a 

bankfiókokban kivetítve lehetett megtekinteni. Mára azonban ezek a videók is elérhetővé váltak az 
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internetes videómegosztóknak köszönhetően. Ezek a kisfilmek is ugyanazt a célt szolgálják, mint a 

korábban említettek, vagyis a lakosság pénzügyi tudatosságát akarják fejleszteni.  

 

21. kép OTP Tudásbank (forrás: http://otpbank.hu) 

 

Ezeknek a videóknak a nagy előnye, hogy általában jóval látványosabbak, mint a tanórán 

kivetített vagy a tankönyvekben megtalálható száraz törzsanyag. Noha nem biztos, hogy mindig 

teljesen megbízhatóak, még így is jobban felkeltik a tanulók érdeklődését, mint a hagyományos, papír 

alapú tananyag. 1-2-5 percben összeszedik a legfontosabb tudnivalókat, melyeket próbálnak a lehető 

legszellemesebb köntösbe bújtatni. Én szívesen alkalmazom ezeket a videókat az óra utolsó pár 

percében, hogy egy kicsit kikapcsolhassanak a tanulók is, de mégis szakmai témával foglalkozzanak. 

Viszont annak is megvan az előnye, ha az óra elején történik a vetítés. Ilyenkor ugyanis van lehetőség 

a hibák felfedésére, megbeszélésére és ha esetleg valamelyik diákban kérdések merülnek fel, azokat is 

meg tudjuk utána beszélni.  

 

Tallózás az interneten található középiskolai játékos tananyagok kínálatában 

 

Ebben a részben mutatom be azokat az alkalmazásokat, weboldalakat, amelyeket mindennapi 

munkám során a legszívesebben használok. Ezek általában a szavazórendszer-típusú applikációk, 

melyek működése adott, nem változtatható, de a tartalom tetszőlegesen feltölthető, alakítható.  

 

Kahoot! 

A diákok is megerősíthetik, hogy az abszolút kedvenc a Kahoot! nevű online alkalmazás lett. Ez egy 

internet alapú kvízjáték, mely játékos vetélkedő formájában kérdezi ki a megtanult tananyagot. Mivel 

a komplex szakmai érettségi fontos elemei lettek a feleletválasztós, igaz-hamis állításos, párosítós 

feladatok, így a felkészüléshez segítséget jelenthet ennek használata. A gyakorlásra nagyon jó módszer, 

ha online vetélkedhetnek egymással a tanulók.  

A gyakorlat alkalmazásához megfelelő infrastruktúrára van szükség: egy internetre 

csatlakoztatott kivetítő és hozzá a megfelelő laptop/asztali számítógép; minden résztvevő diák (vagy 

diákcsoport) számára egy internetre csatlakozó laptop/asztali számítógép/tablet/okostelefon, mellyel 

http://otpbank.hu/
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megoldható a böngésző elindítása; valamint folyamatos, lehetőleg jó minőségű internetelérés. Ez 

alapvetően eléggé korlátozza, hogy mikor, melyik órán és kivel tudom a játékot elindítani, hiszen a 

fiatalabb évfolyamoknál nincs mindenkinek saját okos telefonja. Ahogy korábban említettem, sajnos a 

szülői fegyelmezés gyakori eszköze, hogy megvonják az okostelefont a diákoktól, így az órai játékban 

ezek a diákok meglehetősen akadályoztatva vannak.   

Néhány szóban bemutatom az alkalmazás működését. A kivetítőn megjelenő kérdésekre 

minden tanuló a saját eszközén keresztül tud válaszolni. A rendszer automatikusan összekeveri a 

kérdéseket és a kérdésre adható válaszokat, így a véletlenszerű lejátszással elkerülhető, hogy a 

kérdések a tanári logikát kövessék. (Ez a funkció kikapcsolható, ha a kérdéseket szándékosan, 

tematikus sorrendben építjük egymásra.) Az alkalmazás méri az időt és a jó válaszok számát, és extra 

pontokkal jutalmazza az egymás után többször jól válaszoló játékosokat. Minden kérdés időkorláttal 

látható el, így a játék dinamikáját a pedagógus határozhatja meg. Az idő leteltével a program bemutatja 

a helyes választ, a válaszadók statisztikáját, majd összegzi, hogy az egyes játékosok az adott kérdés 

utáni rangsor hányadik helyén állnak. A tábla mindig csak az első 5 helyezettet mutatja be. Szerintem 

ez egy nagyon fontos és jó funkció, hiszen a diákok minden kérdés után láthatják, hogy hova lehet jutni 

egy jó válasszal, illetve folyamatosan motiválva vannak, ha épp lecsúsznak a dobogóról. Egyébként a 

rendszer a sorozatosan jó választ adó tanulókat extra pontokkal is jutalmazza.  

A játék hátránya, hogy egy csoportban csak egyszer játszható le, hiszen a kérdéseken 

változtatni időközben nem lehet. Újabb játékot csak újabb kérdéssor elkészítésével lehet végrehajtani, 

ami a pedagógus számára meglehetősen időigényes. A játék esetleg újrajátszható bizonyos idő 

elteltével, de akkor már csak összefoglaló, ismétlő jelleggel. A saját Kahoot-könyvtáramban jelen 

pillanatban 29 darab játék található meg. Ezek közül 20 játék kifejezetten a szakmai tanulmányokhoz 

kapcsolódik és különböző témákat dolgoz fel, míg 9 olyan, melyet játékos, pihenő órákon szoktunk 

játszani, de kevésbé kapcsolódnak a tananyaghoz, inkább általános műveltségi kérdéseket 

tartalmaznak. (Például a karácsonyi vetélkedő kifejezetten ünnepi kérdésekkel, vagy a világ fővárosait 

kikérdező játék.) 

Az alábbi ábra a játékot mutatja be működés közben. A baloldalon található a táblára 

projektorral kivetített látvány, ahol felül a kérdést, alul pedig a (2-3-)4 válaszlehetőséget láthatja a 

játékos. Baloldalon a lila kör mutatja a hátralévő időt, mely alapértelmezett helyzetben kérdésenként 

20 másodperc. A kép jobboldalán látható az az ábra, amit a játékos a saját eszközén (laptop, tablet, 

okostelefon stb.) lát. Itt már csak a saját neve, a belépéshez szükséges PIN-kód és a 

válaszlehetőségekhez tartozó 4 szín látható. Észrevehető, hogy az ő eszközén sem a kérdés, sem a 

válasz nem jelenik meg, így ha a kivetítő nem látható a játékos számára, akkor a játékban sem tud részt 

venni.  
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22.kép A Kahoot! játék működés közben 

 

Pedagógiailag elmondható, hogy a gyermekek többségében még mindig nagyon erős 

versenyszellem él, és mindannyian szeretnék bizonyítani szakmai kiválóságukat, így a motiváció nem 

okoz gondot a tanár számára. Az introvertált diákok is szívesen vállalják a játékot, hiszen nem muszáj 

saját nevükkel versenyezni, választott becenevükön is megnyerhetik a játékot és inkognitójukat elég 

az eredményeket látva felfedni. Lehetőség nyílik a csapatokba rendeződésre is, így azok a tanulók, akik 

nem rendelkeznek saját IKT-s eszközzel, összejátszhatnak más diákokkal is, így nagyobb esélyük van a 

győzelemre.  

Fontosnak tartom, hogy a játéknak mindig legyen tétje: egy megajánlott ötös, egy piros pont, 

kisötös, csoki vagy cukorka minden esetben legyen kitűzve célul, hiszen azt tanítjuk, hogy a komoly 

szellemi munkának mindig megvan a gyümölcse. Akik nem veszik komolyan a feladatot, azok általában 

nem is tudnak eljutni a dobogóra. A rendszer a játék végén az első három helyezettet emeli csak ki, de 

letölthető minden esetben a végeredmény, mely tartalmazza az egyes játékok egyéni eredményeit, 

illetve a részletes statisztika is. Ezekből a pedagógus utólag is levonhatja következtetéseit: melyek azok 

a kérdések, melyek megválaszolása nagyobb gondot okozott és a tananyag további elmélyítésre szorul, 

illetve mik azok a témakörök, melyekben a diákoknak már rutinjuk van.  

Az alkalmazás másik nagy előnye, hogy a weboldalon keresztül elérhetőek különböző, mások 

által elkészített, publikus tesztek is. Többségük angol nyelven található meg kizárólag, de ez az angol 

nyelvű osztályokban kifejezetten előnyös lehet. Sajnos ezen tesztek nem igazán megbízhatóak, így a 

tanárnak mindenképpen előzetes szerkesztésre van szüksége, de ötletmerítésnek is kiváló, ha látjuk, 

hogy például egy amerikai középiskola 9. évfolyamán milyen játékokat indítanak a kollégák. 

A gyakorlat újszerűnek tekinthető, hiszen a tanórák többségén a diákoknak tilos használniuk 

mobiltelefonjukat, tabletjüket. Itt viszont elengedhetetlen feltétel, hogy rendelkezzenek saját 
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készülékkel. A játék gyorsasága miatt kizárt, hogy bárki csalni tudjon, hiszen nincs idő a kérdéseknek 

utánanézni, azonnal reagálniuk kell a kivetítőn szereplő feladatokra.  

 

Quizizz 

A Kahoot! nevű program egy másik változatát hívják Quizizznek. Annyiban tér el tőle, hogy nem a 

versenyt helyezi középpontba, hanem a jó feladatmegoldást, így lehetőség nyílik a differenciált 

oktatásra is. A Quizizz felületén ugyanúgy rögzíteni kell a megoldani kívánt tesztfeladatokat. 2, 3 vagy 

4 válaszlehetőség közül kell felismerniük a diákoknak a jó megoldást. Az alkalmazás előnye, hogy nem 

feltétlen időre megy a játék, minden diák összekeverve kapja a kérdéseket és a saját tempójában 

válaszolhatja meg azokat. Azonnali visszajelzést kap(hat) válaszáról (ezt a pedagógus tudja beállítani), 

majd az idő leteltével, amikor mindenki végzett, végeredményt lehet hirdetni.  

A felület jelzi, hogy ki volt a legeredményesebb, ki volt a leggyorsabb, illetve szintén bemutatja, 

hogy melyik kérdéseknél fordul elő a legtöbb rontás, így a tanár később visszatérhet a problémát okozó 

anyagrészekre.  

 

23.kép A Quizizz egyik feladata: vagyonelemek besorolása 

 

Az alkalmazás egyetlen hátránya, hogy jelenleg olyan felületen működik, melynek elérése nem 

minden diák telefonjával működik. Az iskolai hálózat általában kiszűri azokat a gyanús weboldalakat, 

ahonnan vírusok érkezhetnek a rendszerbe és sajnos ez a weboldal sem mindig megy át a szűrőn. Ezen 

a jövőben lehet változtatni, de mindenképpen többszöri próbát, gyakorlást igényel a játék. 

 

Quizlet 

A Quizlet tulajdonképpen digitális osztályteremként funkcionál. Szintén számtalan lehetőséget 

rejt, melyeknek többségét valószínűleg még nekem sem sikerült felfedeznem, így kénytelen vagyok 

most csak azokról a funkciókról beszélni, melyeket használok, ismerek és már beépítettem a szakmai 

tananyag oktatásába. Ezt az alkalmazást főleg fogalmak elmélyítésére, beépítésére szoktam használni. 

A Quizletre regisztrálva könnyedén létre lehet hozni a saját csoportokat, osztályokat, ezeket 

különböző módon el lehet nevezni. A csoportoktól függetlenül az általunk tanított témakörökben el 

kell készíteni a tananyagot. A rendszer viszonylag könnyen kezelhető, be lehet másolni máshova írt, 



52 
 

máshol fellelt vagy tanított fogalmakat és leírásokat. Ezeket a felület adatbázisként kezeli és egyszerre 

mindig csak egy részét kérdezi a tanulóktól.  

 

 

24. kép A Quizlet-en elérhető funkciók 

 

A baloldalon lévő ikonok mind a tanulást segítik elő. Ilyen például a Flashcards, aminek során 

felvillan egy fogalom és egy gombnyomásra meg lehet fordítani. Egyik oldalán a meghatározás, másik 

oldalán a jelentés található. Így tud a tanuló gyakorolni a dolgozatra. Ezen a soron található még a Test 

funkció is, mely teljesen véletlenszerűen kiválaszt 5 fogalmat és azt kérdezi ki a diáktól. Ez dolgozatként 

is funkcionálhat, de a diáknak otthoni gyakorláshoz is tökéletes.  

 

25. kép Példa Quizlet-tel készült dolgozatra 

A jobboldalon már 3 játékos elem található. Az egyik kedvencem az osztályterembe is bevihető 

Live funkció, aminek során élőben, szimultán játszhatnak a diákok. Az élő játékhoz érdemes mobil 

eszközöket beszerezni, mert a rendszer automatikusan csapatokba sorolja a bejelentkezett tanulókat, 

akiknek aztán könnyebb dolguk van, ha össze tudnak beszélni a feladat megoldásakor. Természetesen 

nehezítő körülmény, ha a tanulók nem tudnak összebeszélni, a pedagógus csendre inti őket, mert 
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ilyenkor a csapatszellem kevésbé tud kialakulni. Ezt a géptermi órákon szoktuk játszani leggyakrabban. 

A felület nagyon szellemes módon állatnevekkel ellátott csapatokba sorsolja a diákokat: ráják, 

alpakkák, szibériai tigrisek, teknősök, tevék, stb. Ezek után feldob egy meghatározást, melyet minden 

csapattag lát, de mindenki kijelzőjén más-más fogalom jelenik meg hozzá. Természetesen a jó 

megoldást kell megtalálni, de ha valaki olyan nyomja meg a gombot, akinek nem kellett volna, tehát 

rossz válasz születik, akkor lenullázódik a csapat pontszáma. Így kell elérni a maximális pontot, melyet 

egyébként a tanári gépről ki is lehet vetíteni. A feladat nem mindig könnyű, sokan az utolsó pillanatban 

véreznek el. Pedagógiai szempontból viszont elmondható, hogy fejleszti a koncentrációs képességet és 

a csapatszellemet. Játék közben a diákok is jól megfigyelhetőek, látható, hogy ki veszi át a 

kezdeményezést, és ki az, aki inkább csendben a háttérbe húzódik.  

 

 

26. kép Eredményjelző a Quizlet-ben 

LearningApps 

A LearningApps egy magyar fejlesztésű interaktív tananyag-gyűjtő, melyre az interneten 

találtam rá. Használata azért is ajánlott, mert a diákok otthon, játszva készíthetnek sokrétű, izgalmas 

házi feladatot. Örömüket lelik a digitális technológiákban és korszerűnek találják a webes 

alkalmazásokba rejtett tananyagot is. 

 A tanár egy gyors regisztrációt követően saját osztályokat hozhat létre, melyekbe a diákok 

otthonról egy saját jelszóval tudnak becsatlakozni.  
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27. kép A LearningApps által kezelt osztályok 

 

Minden osztálynak külön lehet válogatni 1-1 tankockát. Ezeknek nem feltétlenül kell saját 

készítésűnek lenni, hiszen az interneten rengeteg nyilvános feladat található a legkülönbözőbb 

témakörökben. A házi feladatnak adott tankockákat a pedagógus folyamatosan figyelemmel kísérheti: 

az alkalmazás nyomon követi, hogy ki, mikor, melyik feladatot teljesítette vagy nem teljesítette. 

Elmenti a feladathoz szükséges időt is, ezzel mutatva, hogy melyek voltak a könnyebb és melyek a 

nehezebb feladatok.  

 

 

 

28. kép Osztálystatisztika a LearningAppsen 

 

Ezen a képen például jól látszik, hogy melyik tanuló nem kezdett bele a feladatba és ki volt az, 

aki belekezdett, de nem tudta megoldani. A zöld szín jelenti a helyes megoldott tankockákat. A szürke 
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azt mutatja, hogy a tanuló még nem kezdett bele a feladatba, a piros pedig azt jelzi, hogy ugyan 

belekezdett, de nem sikerült neki megoldania azt.  

A tankockák összeállításánál a program rengeteg sablont kínál fel: szókereső, Legyen Ön is 

milliomos, párkereső, szétválógatós, sorbarendezős, stb. A mások által elkészített tankockák között 

rengeteg gyöngyszemet lehet találni és nagy előnye a weboldalnak, hogy mindezt magyar nyelven 

lehet elérni.  

Az alábbiakban bemutatok néhány példát a saját készítésű tankockáimból. 

 

29. kép Csoportos kirakó a gazdasági eseményekről 

A csoportos kirakó egy modernkori puzzle, ahol a diáknak először ki kell választani azt a fület, 

aminek a darabjait éppen keresi. Ha esetleg valamelyik gazdasági eseményt kevésbé érti, nem 

emlékszik a lépéseire, akkor tovább tud lépni, átmehet egy másik fülre és megoldhatja azt, majd 

később visszatérhet a problémás részekre. Ha nem jó helyen kattint, akkor a rendszer azonnal jelez 

neki, hiszen nem tűnik el a kirakó kockája. Helyes megoldás után a háttérben kirajzolódik egy mosolygó 

fej és a diák is visszajelzést kap, hogy minden kockát a megfelelő hellyel párosított össze.  

Egy másik jó játék a Legyen Ön is milliomos! diákváltozata. A feladat elkészítésekor nehézségi 

sorrendbe lehet tenni a feladatokat, amit utána a különböző nyerhető összegek is mutatnak. Rossz 

válasz esetén visszaugrik a tanuló az első kérdésre, így érdemes jól megfontolnia válaszait, melyre 

korlátlan idő áll rendelkezésre. A program hátránya, hogy sajnos ha az utolsó kérdéseknél ront a diák, 

újra kell kezdenie mindent elölről. A válaszokat ismerve viszont ez már nem olyan nagy kihívás számára, 

gyorsabban tud haladni, így kiváló gyakorlási lehetőséget teremt magának.   
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30. kép Legyen Ön is milliomos! 

 

A következő játék a csoportba rendezés. Itt a pedagógusnak kettő vagy több (lehetőleg nem túl 

sok) kategóriát kell kialakítania, melyekhez felsorol különböző elemeket. A diák dolga, hogy 

szétválogassa a felsorolt elemekből melyiket melyik oldalra tegye és az egérrel a megfelelő oldalra 

húzza őket. Itt nincs közvetlen visszacsatolás, csak akkor lehet megtudni a helyes választ, ha a tanuló a 

pipára kattint. Olyankor zölddel világítanak a jó elemek és pirossal a rossz helyen lévők. Két kategória 

esetén nem nehéz kitalálni, hogy ha egy elem rossz helyen van, akkor valószínűleg a másik oldalon 

kellene lennie, ezért nehezíthetjük a feladatot, ha több kategóriát is megadunk a felsoroláshoz.  

 

31. kép Csoportba rendezés 
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Egyszerű játék, mégis kifog néha a diákokon a klasszikus akasztófa-játék. Elkészítéséhez nem feltétlenül 

szükséges, hogy a pedagógus meghatározást is adjon, néha csak a témakör is elég. Ilyenkor a diáknak 

gondolkodnia kell, hogy az adott témakörben milyen szakkifejezéseket ismert meg és használ. A 

program hosszabb szavak esetén segítséget is szokott adni. Az akasztófát is lehet ábraként választani, 

de talán humánusabb, ha egy kedves kis virág szirmait tépkedjük, ami ugyanazt a 10 esélyt mintázza, 

amit az akasztófajáték is használ.  

 

32. kép Számviteli akasztófa 

Végül, de nem utolsósorban bemutatom a memóriajátékot, melyben párokat, ellentéteket vagy 

valamilyen okból összetartozó fogalmakat, szavakat, jelzéseket lehet összepárosítani. Az elemek 

számát és a kártya méretét a pedagógus szabadon állíthatja össze. Azt is be lehet állítani, hogy a 

megtalált párok a játék során eltűnjenek a sorból, de talán jobban megmarad a diákban is, ha továbbra 

is látja, mik voltak azok, amik korábban már összetartoztak. Ez a feladat nem csak a tanuló szakmai 

ismereteit méri, hanem a koncentrációs és megfigyelő képességeit is javítja. Hátránya, hogy a program 

a párok megtalálása esetén nem használ különböző színeket, így a megtalált kapcsolatok már nem 

különülnek el egymástól. 
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33. kép Számviteli memóriajáték 

 

 Mindezek tükrében azt hiszem, kijelenthető, hogy a LearningApps.org weboldal rengeteg 

szakmai szempontból hasznos játékot tartalmaz, melynek határt csak a pedagógus képzelete szabhat. 

Az én saját módszereim közé tartozik, hogy a diákokat is feladatok elkészítésére ösztönzöm, de erről 

bővebben majd a 7. fejezetben fogok majd beszélni. 

 

Számvitelben releváns, saját készítésű digitális (tan)anyagok 

Néhány digitális tananyag felhasználható ugyan a közismereti tantárgyaknál, de a szakmai tárgyak 

esetében elveszítik értelmüket. Ilyenek például az idővonal-típusú feladatok, amikor a tanulónak 

bizonyos eseményeket sorba kell tennie, vagy a térképes-tipográfiai feladatok. A gyermek élvezettel 

készíti el őket, de sajnos ezeket a szakmai oktatásban nem tudom használni.  

Ebben a részben azokat a típusfeladatokat, alkalmazásokat emelem ki, amik a számvitel tantárgy 

oktatása során beváltak. A saját készítésű tananyagok közé csak részben tudom besorolni az interneten 

fellelhető szavazórendszer-típusú alkalmazásokat. Ezek működése ugyanis nem alakítható, nem 

változtatható, de a kérdések típusát, sorrendjét, mélységét mégis a tanár tudja megválasztani.  

Amikor elkezdtem használni az elérhető online játékokat, applikációkat, felmerült bennem az 

igény, hogy saját magam is szerkesszek, kialakítsak saját feladványokat. Olyan játékokra gondoltam, 

melyek elkészítése nem telik sok időbe, nem igényelnek különösebb technikai hátteret és a megfelelő 

informatikai háttér megléte nélkül is alkalmazhatóak a tanórán. Szerettem volna minden tananyagot 

gyors, egyszerű feladatokkal színesíteni, ezért utánanéztem, hogy mik a legnépszerűbb játékok a 

különböző témákban, majd megkerestem az erre legalkalmasabb weboldalakat, melyek használata 

egyszerű és gyors.  

A legnépszerűbb feladványok egyértelműen a keresztrejtvények, a szókeresők, a feleletválasztós 

tesztek, párkeresők és a kincskeresés típusú feladatok, melyek dolgozatban, házi feladatban vagy az 

órai munka keretein belül is megjelennek tanóráimon.  
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Keresztrejtvények 

Az egyik legjobb játék a keresztrejtvény, hiszen a megadott leírások alapján a diáknak a fogalmakat kell 

kitalálnia. Ez nagyjából ellentétes azzal a módszerrel, ahogyan ők otthon tanulnak, hiszen a tanulók 

általában a fogalmak jelentését biflázzák és fordított helyzetben már ritkán ismerik fel a keresett 

szavakat vagy azokat hibásan írják le. A keresztrejtvény készítése különböző alkalmazás segítsége 

nélkül meglehetősen bonyolult feladat, hiszen a négyzetrácsokat nehezen lehet szerkeszteni és 1-1 

apró hiba végzetes lehet a megoldás szempontjából. 

Nekem a legszimpatikusabb megoldást a Discovery Channel keresztrejtvény készítő weboldala 

kínálta, melynek segítségével percek alatt érdekes játékos feladatokat tudtam elkészíteni. 

(Elérhetőség: http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp) 

A felkínált üres helyen kell leírni a keresett szavakat, majd szóközzel elválasztva a fogalom 

meghatározását is. Mivel angol programról van szó, az ékezetekkel óvatosan kell bánni, csak a rövid 

ékezeteket ismeri fel a rendszer, a hosszúakkal már nem tud mit kezdeni, de ez a probléma általában 

orvosolható, ha felhívjuk a diákok figyelmét, hogy a hosszú ékezetekkel ne törődjenek.  

A feladat szintén nagyon népszerű a diákok körében, különösen dolgozatban szeretik az 

ilyenfajta számonkérést. Megoldható az is, hogy a beírt fogalmaknál a diák találja ki a meghatározást, 

így egy kicsit változatosabbá lehet tenni a feladatot. Ehhez a feladathoz általában nem készít a program 

megoldást. A tanár példányt nyomtatás után saját magam, kézzel szoktam beírni, mert ez már igazából 

csak percek kérdése.  

Íme egy példa a számviteli alapfogalmakról: 

34 kép

 

34.kép Keresztrejtvény feladat 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp
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Vízszintes  

6.  Nem része a beszámolónak. 

8.  A könyvvitel egyik formája. 

9.  A beszámoló része. 

10.  Olyan okmány, feljegyzés, igazolás, mely hitelesen bizonyítja a vállalkozás életében történt 

gazdasági eseményeket. 

11.  A beszámoló része. 

 

Függőleges 

1.  Olyan tevékenység, mely során ellenőrzik, hogy a vállalkozás betartotta-e a SzT. előírásait. 

2.  A könyvvezetés egyik formája. 

3.  A könyvvitel egyik formája. 

4.  A beszámoló része. 

5.  A könyvvezetés egyik formája. 

7.  A vállalkozás vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét rögzítő információs rendszer. 

8.  Olyan gazdasági tevékenység, mely a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetében 

történt változásokat jegyzi fel. 

10.  Magyar nyelvű kimutatás a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

lezárását követően. 

 

Megoldás: 
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35. kép A keresztrejtvény megoldása 

 

Szókereső feladatok 

A másik nagy kedvenc a szókereső feladat, melyet az alábbi linken található alkalmazás segítségével 

szoktam elkészíteni: http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-Generator.aspx 

Ezen az oldalon különböző méretű szókeresőket lehet készíteni. A pedagógusnak elég felsorolni 

az elrejteni kívánt szavakat, majd beállítani, hogy milyen irányban akarja ezeket elhelyezni (több irány 

is választható) és az alkalmazás elkészíti a saját verzióját. Ezt el lehet fogadni, de újat is lehet kérni tőle, 

ha azt érezzük, hogy minden keresendő kifejezés egymás közelébe került. Ha túl sok kifejezést adunk 

meg, előfordulhat, hogy nem minden fér bele a táblába, ilyenkor érdemes a szavak számát csökkenteni 

vagy a tábla méretét növelni. Nem szerencsés, ha túl sok betűt és nagy táblákat használunk, mert a 

diák számára átláthatatlan káosz válik a feladatból.  

Az elkészült feladat letölthető megoldással együtt, így a tanárnak nem szükséges végigcsinálnia 

a feladatot a diákkal együtt. Saját tapasztalatom, hogy nem érdemes kiadni előre a megkeresésre szánt 

szavakat, hiszen a diákok így ismét megpróbálhatják versenyszerűen, játszva megoldani a feladatot. 

Általában a rejtett szavak számát szoktam megadni, hogy tudják, mi a maximális pontszám. Az idő 

leteltével mindenkinek mondania kell egy fogalmat, amit megtalált. Először a helyét kell felvázolnia 

(már maga a magyarázat is sokszor nehézséget okoz, hiszen egy bizonyos pozíciót kell megadnia a 

tanulónak), majd a fogalmat kell meghatároznia, tehát átismétli a korábban tanultakat. Jellemzően egy 

15 fős csoportnál a feladat végére megtalálja mindenki a keresett maximális szómennyiséget, tanári 

kiegészítésre csak ritkán szorul a játék. Léteznek néha olyan szavak is, melyek váratlanul, nem 

http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-Generator.aspx
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szándékosan kerülnek a betűk közé, ezek ilyenkor plusz pontot érnek, ha a témakörhöz kapcsolódnak. 

Természetesen a nem oda tartozó szavakért is lehet extra pontokat adni, bár én ezt nem szoktam 

alkalmazni. 

Íme egy példa az általam használt számviteli szókeresőre, ahol 27 db, a vagyonnal kapcsolatos 

fogalmat rejtettem el.  

 

36. kép Szókereső feladat 
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37. kép A szókereső játék megoldása 

 

Feleletválasztós tesztek 

A feleletválasztós tesztek elkészítéséhez rengeteg program áll rendelkezésre a legegyszerűbbtől 

a legbonyolultabbakig. Ez azt jelenti, hogy klasszikusan a Microsoft Word segítségével is el lehet őket 

készíteni, például így: Karikázza be a helyes válaszok betűjeleit! (Egy kérdésre több helyes válasz is 

adható!) 

Kérdés: Melyik dokumentum nem része a beszámolónak?  

a. eredménykimutatás 

b. leltár 

c. mérleg 

d. üzleti jelentés 

e. kiegészítő melléklet 

 

A tesztfeladatok ezen kívül a már korábban említett Kahoot!, Quzizz, Quizlet alkalmazásokkal is 

készülhetnek. A Kahoot! egyedüli problémája, hogy nem lehet nyomtatásban használni, csak interaktív 

formában érhető el. A másik két játék esetében van lehetőség nyomtatásra, a Quizlet esetében 

kifejezetten sok megoldás létezik (nyomtatás kis kártyákra, nagy kártyákra, ABC-sorrendben vagy 

szótár formában, stb.).  
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A korábban említetteken kívül szeretnék utalni két további lehetőségre, melyeket ismerőseim, 

kollégáim használnak a munkájuk során. Az egyik ilyen weboldal a Redmenta, mely egy magyar nyelvű 

tanári segédprogram. Az általa nyújtott szolgáltatások tárháza igen széles. Lehet vele dolgozatot, házi 

feladatot összeállítani, mindezeket digitálisan kezelni, pontozni és értékelni. Számomra az első 

találkozáskor kicsit körülményesnek, nehézkesnek tűnt, bár a kollégáimat elnézve, azt tapasztalom, 

hogy ők szeretik, így a jövőben valószínűleg közelebbről is megismerkedem majd vele.  

A másik ilyen alkalmazás a Socrative, amivel egyszer már megpróbálkoztam, de akkor is kissé 

körülményesnek találtam. Azóta több tanári blogon is olvastam (pl. Havassy Andrástól: 

http://tanarblog.hu/cikk/mi-mindenre-hasznalhatjuk-a-socrative-ot), hogy mennyi mindenre 

használható ez a felület, de ezidáig még nem sikerült komolyabban belemélyednem a szolgáltatásaiba.  

 

Párkereső feladatok 

A párkereső feladatok elkészítése szintén történhet egyszerűen Microsoft Word használatával. 

Ilyenkor csak egy táblázatot kell elkészíteni és a fogalmakat és jelentéseket vegyesen elhelyezni benne.  

 

Egyéb feladatok, játékok, alkalmazások 

Szeretnék még említést tenni négy, általam viszonylag sűrűn használt alkalmazásról. Az egyik a 

kincskereső QR-kód olvasó játék, melyhez minden diáknak szüksége van egy okostelefonra, laptopra, 

tabletre, tehát valamilyen digitális eszközre. Erre az eszközre telepíteni kell egy QR-kód olvasót, ami a 

modernebb készülékekben már alapfelszereltség. Amennyiben régebbi készülékről van szó, ezek az 

alkalmazások könnyedén letölthetők az operációs rendszer boltjából (AppStore, Play Áruház, stb.).  

Amikor ez a letöltés megtörténik, akkor papír alapon szoktam a diákoknak néhány QR-kóddal 

ellátott kérdést feltenni. Többféle játék is létezik, de minden esetben a gyorsaság az, ami döntő lehet 

egy játék folyamán. A számvitelben gyakran használt számlaszámokat egy idő után érdemes fejből is 

megtanulniuk a diákoknak, hogy az érettségin már ne azzal teljen el az idejük, hogy ezeket keresgetik. 

Addigra el kellene jutniuk arra a szintre, hogy csak bizonyos nehezebb számokat, ellenőrzésképp nézik 

meg az érettségi utolsó oldalain, mellékletben található számlatükörből. Ehhez az alábbi játékot 

szoktam velük játszatni, ahol az első 3 helyes megoldást díjazom is: 

 

 

 

http://tanarblog.hu/cikk/mi-mindenre-hasznalhatjuk-a-socrative-ot
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1.     6.  

 

2.     7.  

 

3.     8.  

 

4.     9.  

 

5.     10.  

 

                                           38. kép QR kód keresési játék 
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Megoldás:  

1. Mi a számlaszáma a Vevőkövetelésnek? 311 

2. Mi a számlaszáma a Rövid lejáratú hitelnek? 452 

3. Mi a számlaszáma az Adózott eredménynek? 419 

4. Mi a számlaszáma az Elszámolási betétnek? 384 

5. Mi a számlaszáma a Beruházási szállítóknak? 455 

6. Mi a számlaszáma az Alapanyagnak? 211 

7. Mi a számlaszáma a Műszaki járműnek? 132 

8. Mi a számlaszáma az Eredménytartaléknak? 413 

9. Mi a számlaszáma a Pénztárnak? 381 

10. Mi a számlaszáma az Áruknak? 261  

 

A második fontos eszköz, melyet szintén az interneten találtam meg és kifejezetten színesebbé 

varázsolja a hétköznapok tanóráját, az a Power Point-tal készített Szerencsekerék. Rengeteg módon 

fel lehet használni. Ebből az egyik legjobb, ha a kerék egyes cikkelyeibe a tanulók nevét írom, és így 

sorsolom ki az aznapi dolgozatírót vagy felelőt. Mivel a cikkek száma fixen 20, általában nem fér bele 

az egész osztály, így két csoportra szoktam őket bontani. Ha marad ki üres hely, akkor azt a „Próbáld 

újra!” felirattal szoktam kitölteni.  

 

 

39. kép Szerencsekerék a diákok neveivel 
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A Power Point segítségével egy gombnyomásra elindítható a szerencsekerék és újabb 

gombnyomásra meg is áll. Ehhez általában diákok segítségét szoktam kérni, nehogy véletlen 

elfogultsággal vádoljanak meg. Ennek egy továbbfejlesztett változata, amikor nem a diákok nevét írom 

a szerencsekerék cikkelyeibe, hanem konkrét dolgozatkérdéseket, például számvitel óra keretein belül 

a gazdasági eseményeket. Ilyenkor néhány diákot véletlenszerűen felszólítok, megkérem őket, hogy 

forgassák meg a szerencsekereket és válasszanak maguknak dolgozatkérdést. A tananyag ettől nem 

lesz könnyebb vagy jobban érthető, de az interaktivitás mindenképpen feldobja az óra hangulatát és 

jókedvvel indul a dolgozat írás is.  

 

 

40. kép Szerencsekerék a lehetséges dolgozatkérdésekkel 

 

Egy további hasznos alkalmazás a gondolattérkép (mindmap) készítő, mely szintén 

többféleképpen is felhasználható. Az elsődleges funkciója, hogy a számonkérések előtti összefoglalást 

ezen keresztül vezesse végig a pedagógus, de gyakran a diákok is egészen meglepő gondolattérképeket 

tudnak készíteni. Érdemes hagyni, hogy ők is kibontakozzanak, hiszen ahány észjárás, annyi 

gondolattérkép. Nem lehet egy sablont mindenkire alkalmazni. Az összefoglalásokon és 

rendszerezéseken kívül egyszerű szemléltetésre is kiválóan alkalmas a gondolattérkép. A készítés 

bizonyára több programmal is lehetséges, de számomra a Bubbl.us vált be leginkább.  
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41. kép Gondolattérkép a vagyonelemekről 

A negyedik és egyben utolsó alkalmazás, amelyet szeretnék még dolgozatomban bemutatni, 

az a szófelhő készítő. Az oktatásban gyakorlati haszna nem igazán van, de nagyon látványos ábrákat, 

szemléltető eszközöket lehet készíteni egy szófelhővel (word cloud). Ehhez szintén számos alkalmazás 

rendelkezésre áll, én ezek közül a tagul.com-ot szoktam használni. Itt egyszerűen csak fel kell sorolni a 

szófelhőbe írandó szavakat (lehetőleg ékezetek nélkül, hiszen ez is egy angol nyelvű weboldal), 

beállítani a kívánt színeket, formát és a program el is készíti magától a kért alakzatot. Az alábbiakban 

egy eruró jelbe formáztam a számviteli alapfogalmakat. 

 

42. kép Szófelhő a számviteli alapfogalmakból 
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Továbbfejlesztési lehetőségek 

A diákoknál rákérdeztem, hogy lenne-e kedvük saját maguknak is különböző tananyagot készíteni. A 

válaszadók többsége azt mondta, hogy szívesen készítene hasonló feladatokat és közülük a java már el 

is kezdte ezt. Arra kérdésre, hogy milyen tananyagot készítettek, sokféle válasz született. A többség 

Power Pointos vetítést készített, ami több tantárgyból is tananyagnak számít, illetve az év végi javítás 

jegyében sok tanár kéri, hogy a tanulók kiselőadást tartsanak osztálytársaiknak.  

Voltak azonban olyan válaszadók is, akik a LearningAppset és a Kahoot!-ot jelölték meg 

elkészített tananyagként. A diákok által elkészített tankockáknál viszont nagyon fontos odafigyelni, 

hogy minden esetben átmenjenek a tanári szűrőn. Tehát addig, amíg én nem bólintok rá, nem kerülhet 

az osztály nyilvánossága elé. A hibák alapvetően elhanyagolhatóak, sokszor helyesírási vagy 

megfogalmazási hibákat ejtenek csak a tanulók. Jellemzően ők is jobban odafigyelnek, ha ilyen típusú 

feladatról van szó és gyakran a tankönyvből, füzetből másolják ki a kérdéseket, válaszokat és 

fogalmakat. 

Szerencsére nem csak a LearningApps mozgatta meg a diákok fantáziáját, így az év végi plusz 

ötös reményében több diákom is készített Kahoot!-kvízt az osztálynak. Ezeknek a kvízeknek az egyik 

nagy előnye, hogy gyors regisztrációra van lehetőség a Facebook-os vagy a Google-ös profilokkal, 

másrészt pedig szabadon megosztható másokkal az általunk készített feladat. Ezt a diákok a játék előtti 

napon velem is megtették és így volt lehetőségem átnézni a kérdéseket és az arra megadott, helyesnek 

ítélt válaszokat.  

Alapvetően azt a következtetést vontam le, hogy a tanulók egymással sokkal szigorúbban 

viselkednek, és mindig megkövetelik egymástól a precíz, pontos odafigyelést. Nem ritka, hogy az apró 

betűs részre, az elhanyagolható, lényegtelen információkra kérdeznek rá. Ennek az egyik oka vagy az, 

hogy még ők sem tudják felmérni, melyik anyagrész mennyire fontos a végeredmény szempontjából 

vagy egyszerűen csak így szeretnék differenciálni társaikat.  
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Molnár György 

Zárszó 

E kötet három közgazdász szakmai tanár kolléga, akik közül ketten a BME Tanárképző Központjában 

szereztek szakmai tanári végzettséget, a legújabb innovatív, mikro-tartalmak alkalmazására épülő új 

módszertani megoldások tapasztalatait mutatja be. A szakgimnáziumi ágazati képzések szakmai 

tantárgyak oktatásának támogatásához használták fel egyfelől a MTA-BME nyitott tananyag-fejlesztési 

csoport által javasolt és kifejlesztett nyitott, korszerű tananyag-feldolgozási módszert, másfelől a BME 

szakmai tanárszakos tantervében megjelenő speciális ehhez jól kapcsolható tantárgyak 

ismeretanyagát.  

Az alkalmazott új típusú szemlélet és módszer bevezetéséhez szükséges nyitottságot nem 

csupán az oktató kollégák, hanem az intézmény igazgatója is nagymértékben támogatta, mely nagyon 

nagy jelentőséggel bír egy mai iskolai vezetés menedzsmentjében támogatásában. Köztudott 

manapság már, hogy m a világban minden folyamatos változásban van és egyre gyorsabb kihívásokat 

jelent ez az oktatás számára is, mind a tanulási környezet, mind a tanári szerepek és mind a használt 

pedagógia módszerek és eszközök területén. Fontosnak tartjuk, hogy tudunk-e konvertálható tudást 

adni a mai felnövekvő generációk kezébe a szakképzésben, felkészítve őket a jövő kihívásaira, a 

jövőbeli szakmák ellátására, a manapság még nem feltétlen létező újabb foglalkozási körökre és az 

ahhoz kapcsolódó munkaerőpiaci kompetenciákra. A mai digitalizált és modern digitális kultúrával is 

felvértezett társadalmi rendszerünkben egyre többször felmerül a kérdés, hogy mennyi a megszerzett 

tudás elavulási ideje, mely kapcsán Adolf Melezinek mérnökpedagógiai kutató a „tudás 

amortizációjáról számolt be és vezette be e fogalmi kört. Ennek kezelése napjainkban jelentősen 

felértékelődött, amely kapcsán szintén elterjedt a felezési idő megnevezés, mely az adott szakma 

formális dimenzióban elsajátított ismeretek elavulási idejét jelzi mely egyre több szakmánál már 1-2 

éves időtartamban mérhető.  

A MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport közlemények jelen kötetében mindezen 

kihívásokra adott pedagógusi válaszok jelennek meg, melyek a közös tanári-tanulói kooperáció és 

interaktivitás mellett feltárják azokat a technológiai és módszertani lehetőségeket, melyekre 

építkeznek. A füzetben ismertetett pedagógiai megoldások az alkalmazhatóságuk mellett naprakészen 

illeszkednek a mai diákok igényeihez, építenek rájuk oly módon, hogy az együttműködés hatására, az 

aktív bevonásuk segítségével a tanórai figyelem fenntartása valamint a motiváció fenntartása is 

könnyebbé válik. Ezzel együtt az elégedettségük is pozitívan befolyásolható, mely feltehetően hatással 

van a tanulási eredményekre is. A kötetben bemutatott mikro-tartalom példák és kvízalapú, interaktív 
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feladatbankok jól kifejezik az ilyen típusú módszerek alkalmazásának létjogosultságát, mely a diákok 

által készített munkákban és visszajelzésekben is jó tetten érhetőek, sikerélményt nyújtva a tanárnak 

és diáknak egyaránt. A módszer igazi hasznossága a képiség és multimédiás elemek dominanciájában, 

a digitális jellegében és dinamikusságában, valamint a gyors tartalom-előállítási lehetőségében rejlik 

az eddigi tapasztalatok alapján, miközben fejleszti az ebben résztvevők digitális készségeit is. Úgy 

vélem ez egy megfelelő, a kor kihívásaira is jól reagáló új útvonalat jelenthet a jövőben az oktatás 

területén, melyet érdemes beépíteni a szakképző iskolák módszertani kultúrájába. Éljünk e 

lehetőségekkel, próbáljuk ki őket bátran, tapasztaljuk meg a hatását! 

  

 

 

 

 


