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A  digitális  átállással  kapcsolatos  tapasztalatok  a  kutatócsoport  gyakorló  pedagógus
tagjaitól (2020 márciustól…)

 Az  alábbi  információkat  a  szakmódszertani  fejlesztések  szempontjából  tartjuk  fontosnak
közzétenni.  Ezek  szövegrészletek,  intézményi  és  személyes  utalásokat  nem  tartalmaznak,
ugyanakkor az eredeti gondolatok közlésének szándékával nem is kerültek szerkesztésre.

Benedek András (2020. március 28.)

A legutóbbi találkozónkon tettem egy ígéretet arra vonatkozóan, hogy mi is elkészítjük a 
módszertani füzetek sorozathoz a munkánk tapasztalatainak az összefoglalóját. A címe és a 
hozzávetőleges tartalma is körvonalazódott, kapcsolódva az aktuális kihíváshoz a technikumi 
rendszerre való felkészüléshez: „ Digitális pedagógia módszerei a technikumi átállás 
folyamatában”. 

A terveimet azonban a valóság felülírta, hiszen március 18-tól új időszámítás kezdődött a 
digitális pedagógia területén. Egyik napról a másikra a gyakorlatban is áttértünk a digitális 
oktatásra, aminek a következményei véleményem szerint jelenleg még beláthatatlanok. 
Felételezem, hogy rengeteg tanulmány és elemzés témája lesz ez a folyamat.

Az iskolánkban az Office 365 – keretrendszer használata iskolai szinten több éve folyamatban
van, ezért a digitális oktatás platformjának választott Teams, nem jelentett nagy meglepetést. 
Az persze egy minőségi ugrást jelentett, hogy minden tanuló és minden tanár (óraadók és 
nyugdíjas kollégák is). 03.17.-től ezen a platformon találkoznak és szervezik a digitális 
tanórákat, a tanulás folyamatát.

A kollégák meglepően jól, együttműködően fogadták az új helyzetre vonatkozó módszertani 
ajánlásainkat, szervezési megoldásainkat. Emberfeletti erőbedobással, de ugyanakkor az új 
feladat kihívásaira kreativitással  válaszoltak.

------

Iskolánk  a  Discordot  választotta,  nagyon  jó  a  szöveg-es  hangcsatornája.  Tudok  elő
közvetítéssel  (ami  a  monitoromon  van)  órát  tartani,  értekezletet  tartani,  feladatot  -  házit
küldeni. Órarend szerint tartjuk az órákat.  

…a  Discordról,  hogy  már  kedden  délután  tudtam  beszélni  a  hangcsatornán  a  28  fős
osztályommal,  szerdán  ott  tartottam  az  órákat.  Egyetlen  hiányossága  van,  hogy  a  házi
feladatok/  beadandók   nyilvántartására  nem alkalmas,  az  egész  osztályt  nem tudja  ilyen
szempontból kezelni.

Erre a Google Classroom viszont tökéletes, és valószínű a számonkérésre is. (Ez utóbbival
meg  nem  foglalkoztunk).  Itt  viszont  fontos,  hogy  az  iskola  regisztráljon,  és  oda
kapcsolódjanak be a tanárok, diákok. Nagy előny itt, hogy határidőnaplót is vezet a beadandó
feladatokról.

------



…jelenleg 2 iskolában tanítok,  ahonnan nagyon eltérő tapasztalatokat  szereztem az utóbbi
időszakban,  a  későbbiekben  talán  érdemes  lenne  valahogyan  felmérni,  milyen
oktatásszervezés bizonyul eredményesebbnek. Az egyik iskolámban arra kell helyeznünk a
hangsúlyt, hogy az új anyagrészek elsajátítása és átadása helyett az eddigieket gyakoroltassuk,
mélyítsük kreatív, érdekes feladatokkal. A másik iskolámban ezzel szemben szigorú kontroll
van, a feltöltendő fájlokat az iskolavezetésnek kell folyamatosan elküldenünk ellenőrzésre,
akik adminisztrátorként  az egész rendszert  és mindenkinek a teljesítményét  monitorozzák.
Jelenleg nem tudom eldönteni, melyik módszer lesz az eredményesebb. Utóbbi intézményben
továbbra is készítünk vizsgatételekhez gondolattérkép alapú mikro-tartalmakat, amennyiben a
tanulók jóváhagyják, ezeket fel tudjuk majd tölteni a Mikropédia rendszerbe.

…  kutatási  témám  a  saját  eszközhasználatra  épülő  oktatás  vizsgálata,  illetve  ennek  a
gazdasági aspektusainak bemutatása. Szerettem volna felmérni intézményünkben, (közel 1000
tanuló),  hogy a jelenlegi  helyzet  (amelyben ugyebár  a  saját  eszközökre  hagyatkozhatunk)
hogyan  érinti  a  tanulókat,  milyen  módszertani  megoldásokat  alkalmaznak  és  preferálnak,
véleményem  szerint  egy  ekkora  minta  alkalmas  lehetne  a  megfogalmazott  feladatra  is,
miszerint bizonyítani kellene a vizualitás eredményességét. Ehhez egy előzetes felmérés lett
volna  szükséges,  majd  ennek  elemzése,  és  az  eredményeknek  megfelelő  módszertan
alkalmazása  után  egy  utólagos  mérés  is  fontos  lenne,  így  talán  bizonyítható  lenne  a
hatásosság. Sajnos falakba ütköztem. Ebben az iskolában az Office365 programcsomagon és a
Krétán kívül semmilyen platformon nem léphetünk kapcsolatba a tanulókkal. 

-------

….több  osztálynak  is  az  egyedüli  szakmai  tanára  vagyok,  és  az  induláskor  az  összes
tanulómmal (beleértve azokat is, akik gyakorlaton lettek volna) egyszerre kellett folytatni a
képzést,  feladatokat  kiadni,  azokat  begyűjteni,  reflektálni.  Ez  azért  tudott  működni,  mert
amióta tanítok,  mindig és minden csoportommal volt internetes felületünk (Facebook vagy
Messenger  csoport).  A  másik  nagy  segítséget  az  egyetemen  töltött  két  évnek,  az  Önök
munkájának, a TDK-k és a szakdolgozat során szerzett gyakorlatnak köszönhetem.

Mindig  is  a  mobilhasználatt  mellett  foglaltam  állást,  ez  a  vélemény  és  gyakorlat  most
meghozza a gyümölcsét.  Egyik óráról a másikra álltam át frontális oktatásról távoktatásra.
Nagy  segítséget  jelentett  még  a  Szega  Books  Kft.  gesztusa,  nyitottá  tették  az  digitális
tankönyveik jelentős részét.

Jelentős  túlmunkát  jelent  a  Centrumok  eltérő  álláspontja.  Van,  ahol  a  Kréta  használatát
követelik  meg,  van,  ahol  a  Classroom-t,  egy harmadik  Centrum most  kényszeríti  bele  az
iskoláit a Moodle-ba. Ez nekem, személy szerint nem jelent gondot, de a tanulóknak igen.
Értem én, hogy fontos súlypont az ellenőrzés, de nem biztos, erre ez lenne a legjobb időpont.

Négy  képzőhelyen  tanítok:  mindenhol  mások  a  követelmények.  A  tanuló,  különösen  a
felnőttek, idegenkednek a különféle appoktól. Ez nem baj, hamar rá tudom őket venni, de a
havi átállásokra már kevésbé. Egyébként, a tanulókkal kapcsolatban igen jók a tapasztalataim.
Az összes osztályomból eddig egyetlen tanulót vesztettem el, őt egyébként is évismétlésre
szerettem volna kérni. Sokan nagyon élvezik a kötetlen munkaidőt (én nem ragaszkodom az
adott tanórához, csak a tartalomhoz). Komoly gyűjtőmunkákat kapok. Mivel a Discordot is



használom, ez nagyon tetszett nekik ("tanárnő Discordban nyomja"), ez elsősorban játékokra
használt közösségi oldal.

A mikrotartalommal kapcsolatban még: a tanulóknak megmutattam, kipróbáltuk, foglalkozom
a fejlesztéssel.  Mivel időközben a kollégáim is  bekapcsolódtak a távoktatásba,  kicsit  több
időm lesz igényesebb tananyag fejlesztésére. Nagyon köszönöm a sok segítséget, az anyagok
megosztását. Jelenleg kb. 200 applikáció van a telefonomon. Két okostelefont, három laptopot
és egy tabletet használok.

---------

Eszközhasználat

Az otthoni környezetben nem túl stabil az eszközök wifi-je. Ezért célszerű, erősen ajánlott a
laptopokat  kábellel  (ún.  UTP  kábel)  összekötni  a  szolgáltató  kütyüjével.  Nagy
valószínűséggel ilyen kábele mindenkinek van otthon, mert a szolgáltató alapból ad egyet,
csak esetleg jól  elpakolta  az eszköz dobozával együtt.  Kérem jelezzen vissza akinél  nincs
ilyen kábel,  tudunk biztosítani.  Minden szolgáltató kütyüjében alapból  minimum 4  olyan
csatlakozási hely van, ahova a laptop beköthető.  Más teendő nincs vele,  semmit  nem kell
állítani, telepíteni, csak összekötni a kütyüt és a laptopot.

Számos  platform,  applikáció  jelentős,  különösen,  ha  egyidejűleg  futnak  az  adott  gépen,
komoly  erőforrást  igényelhetnek,  ezért  célszerű  a  szinkron  kommunikáció,  különösen
nagyobb  csoportok  esetében  lezárni.  Nem  feltétlenül  szükséges  a  folyamatos  videokép
közvetítés,  ami  beköszönéskor,  egyéb  képi  demonstráció  esetén  hasznos,  hosszabb
beszélgetés, s különösen a passzív hallgatás időszakaszában kikapcsolható.

A  tanulóknak  egyértelmű,  pontokba  szerkesztett  utasításokat  adjunk,  melyek  aktivitásra
összenéznek,  pl.  szakirodalom megismerése,  reflexiók  elkészítése.  Célszerű  rugalmasságot
biztosítani a tanulási aktivitások megszervezésében. Az aszinkon aktivitásokra jó lehetőséget
biztosít  az  adott  tárgy  tananyagához  kapcsolódó  esszék,  feladatok,  mikro-tartalom
kidolgozása… Ezek az utasítások csoportos e-mailben ki küldhetők, A keretrendszerekben
(ilyen  a  Moodle)  a  szaktárgyi  üzenetek  teljesen  jól  kezelhetőek.  A  tanári  és  tanulói
aktivitásokat, feltöltött anyagokat, üzenetváltásokat, értékelési mozzanatokat (pontszámok) a
rendszer transzparens módon ás automatizálva képes archiválni.

------

Módszerek – Források

Célszerű a tanulóknak lehetőséget  adni a visszacsatolásra,  kérdéseik megfogalmazására  és
megküldésére.  Ez lehet  a  keretrendszer  adta  kommunikációs  lehetőség,  vagy egy virtuális
fogadóóra, mely adott  idősáv (max 2 óra) keretében kommunikációs elérhetőséget biztosít
(telefonon, Skype-on, egyéb kölcsönösen elérhető chat-csatornán). 

--------

Néhány  évvel  ezelőtt  a  BME-en  megvalósított  projektjeink  keretében  számos  olyan
elektronikus  anyagot  készítettünk,  melyek  a  korszerű  e-learning  követelményeknek
megfelelnek:  a  tartalmi  leírások  kellően  tagoltak,  videó  felvételeket  is  kapcsolódnak  az
anyagokhoz,  ellenőrző kérdések az interaktív  tesztelést  is  lehetővé  teszik.  Ezeket  célszerű



áttekinteni  és  amennyiben  a  tananyaghoz  illeszthetőek,  a  hallgatók  számára  biztosítani  a
hozzáférést.az online elérhetőséggel rendelkező e-learninges anyagokhoz.  Ezek egy része a
https://regi.  tankonyvtar  .hu/hu   linken elérhető, érdemes az alkalmazás lehetőségeit mérlegelni
a kereső-funkció segítségével.

--------

Az online források hatalmas halmaza áll potenciálisan rendelkezésünkre,  ugyanakkor kellő
arányérzékkel  válogassuk  ki  a  hallgatók/tanulók  számára  minőségben  és  mennyiségben
alkalmas forrásokat és ellenőrizzük a tényleges elérhetőségüket. Jelenlegi helyzetben számos
régebben  jól  működő  link  ellenőrzésre  szorul  ezért  csak  olyan  forrásokat  adjunk  meg  a
hallgatók számára melyek olyan aki körülmények között is elérhetőek.

https://regi.tankonyvtar.hu/hu

