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1. Mobiltechnológia: új eszközök az iskolában 

A korábban csak nehezen elérhető technológiák (műholdas navigáció (GPS), kiterjesztett valóság 
(AR), virtuális valóság (VR), digitális fényképezés) már a mindennapok részét képezik, melyek az 
egyre alacsonyabb árú mobil eszközök segítségével is elérhetők. A mobiltechnológia a 
konnektivitás, a kommunikáció és a kollaboráció új dimenzióját kínálja a mindennapok során 
(McQuiggan et al., 2015), így a mobil eszközök (elsősorban tabletek, okostelefonok) oktatási célú 
alkalmazása komoly lehetőséget jelenthet az iskolák számára is. A mobiltechnológia segítségével 
létrejövő mobil tanulás (m-learning) jelentősen hozzájárulhat a tanulók könnyebb eléréséhez, 
számukra gazdagabb, vagy akár új tanulási környezet65 biztosításához. Az m-learning számos 
előnyei között a bárhol, bármikor tanulás, a technológia – más eszközökhöz (például laptop, asztali 
gép) hasonlítva – viszonylagosan olcsó hozzáférhetősége és fenntarthatósága, (ennek köszönhetően 
szociális hátránykompenzáló hatása) jelenik meg. Az említett jellemzőkön túl, a mobil eszközök 
olyan (új) médiakörnyezetet kínálnak, mely támogatja a magasabb szintű gondolkodási műveletek, 
a 21. századi készségek kialakulását és fejlődését, a személyre szabott oktatást66, és a motiváció 
kialakítását, fenntartását. A technológia kihívásai között főként az eszközökhöz és internethez való 
egyenlőtlen hozzáférés, a tanulók felügyeletének szükségessége, gyakorlati használatának 
szabályozatlansága (tiltás vagy engedés) jelenik meg (McQuiggan et al., 2015).  

A mobil eszközök oktatási használata során számos –más IKT eszközön– eddig is alkalmazott 
oktatási tartalom használható (például online megoldások), azonban operációs rendszerükből és 
hardveres adottságaik révén különféle alkalmazások (applikációk) futtatására is alkalmasak. Az 
oktatási applikációk száma a legnagyobb áruházakban (Google Play, App Store) napról-napra nő, 
így egyre több lehetőség áll a pedagógusok rendelkezésére. A mobil applikációk mellett különféle 
interaktív online megoldások használhatók –többek között– gyakorlásra, valamint mérésre-
értékelésre. A mobil alkalmazások, online felületek mellett a nagy oktatási tartalomszolgáltatók 
(Sulinet Digitális Tudásbázis, Nemzeti Köznevelési Portál) anyagai is alkalmazhatók a tanulási és 
tanítási folyamatok során. Tanulmányunkban ezért áttekintjük a mobil eszközökhöz kapcsolódó 
oktatási tartalmakat, online megoldásokat, empirikus kutatásunkban pedig a pedagógusok körében 
végzett (N=15) vizsgálatunk eredményeit mutatjuk be. Empirikus kutatásunk egyrészt a tanítási 
órákon alkalmazott oktatási tartalmak alkalmazását, készítését, beszerzését, valamint a 
pedagógusok tabletekkel kapcsolatos véleményét vizsgálta.  

2. Oktatási tartalmak, oktatást segítő digitális megoldások 

A mobil eszközökkel alkalmazható oktatási tartalmak szempontjából digitális tananyagokról 
(például nagy tankönyvkiadók által készített tartalmak), online szoftverekről, megoldásokról és a 
mobil eszközökre telepíthető alkalmazásokról beszélhetünk. Az oktatási tartalom szolgáltatói közül 
kiemelendő a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) és a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) rendszere, 
ahol számos oktatást segítő tartalom (például teljes tankönyvek, szemléltető, gyakorló anyagok, 
stb.) találhatók. A mobil eszközök egyik nagy előnye, hogy számos alkalmazás futtatására képesek; 
az elterjedt mobil operációs rendszerek (Android, iOS) mindegyikének komoly online app-áruháza 
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(Google Play, App Store) van, ahonnan kifejezetten oktatási célra készített appok is letölthetők. A 
mobil applikációk mellett, természetesen az online megoldások zöme is elérhető mind tabletekre, 
mind pedig okostelefonokra. Az alkalmazások és online megoldások folyamatosan bővülnek, így 
érdemes folyamatosan tájékozódni (például szakmai honlapokon, Facebook-csoportokban, 
fórumokban), és rendszeresen kipróbálni az újabb és újabb szoftvereket, melyek akár a kollégákkal, 
akár a tanulókkal is tesztelhetők, véleményezhetők. Az említett alkalmazások között találhatók 
ingyenesek és fizetősök is; előbbiek sok esetben teljes funkcionalitást kínálnak, bevételt az 
applikáción belül megjelenő reklámok jelentenek a készítők számára67. A különböző tanulást-
tanítást segítő alkalmazások kategorizálása számos elv alapján történhet, akár tantárgy 
(természettudományos tárgyak, humán tárgyak), akár életkor, oktatási szint (óvoda, alsó tagozat, 
felső tagozat, középiskola, felsőoktatás, stb.), akár különböző pedagógiai célok szerint. Számos 
weboldal (például EducationalAppStore.com, Samsung Smart School honlapja) ad naprakész 
segítséget a válogatásban és a választásban, melyeken számos szűrő segítségével lehet keresni, és a 
megfelelőket akár néhány kattintással a mobil eszközre telepíteni. Jelen összeállítás csak rövid 
ízelítőt ad néhány mobil eszközön elérhető alkalmazásból és online megoldásból, melyek a 
felhasználás célja szerint kerültek csoportosításra. 

Az osztálytermi és osztálytermen kívüli munka, valamint a projektek koordinálását számos 
különböző digitális megoldás segítheti. Különböző tanfelügyeleti rendszerekkel (például 
NetSupport) ellenőrizhető és segíthető a diákok tanórai munkája; a pedagógus saját eszközén 
láthatja a tanulók képernyőit, szükség esetén át is veheti azok vezérlését, vagy különböző fájlok 
küldését és fogadását is intézheti (Hülber, 2015). Különböző csoportok alakításánál, projektek 
indításánál jól jöhet a TeamUp online csoportszervező applikáció, valamint a projekt 
menedzselésében és vizualizálásában a trello.com online projektmenedzsment megoldás. 
Tantárgytól függetlenül alkalmazhatók a különböző QR (Quick Response) kódok, melyek bármilyen 
irányból leolvasható, kétdimenziós, pontokból álló kódok (Buda, 2017). Készítésük egyszerű 
(például egy egyszerű online felületen is történhet), leolvasásukhoz pedig elég egy kamerával 
rendelkező mobil eszköz. Különböző helymeghatározást (GPS) használó alkalmazásokkal 
(geocaching, Munzee, Sighter) látványos, motiváló és pedagógiailag hatékony feladatokat adhatunk 
a diákoknak, melyekkel akár „játékos kincskeresésen‖ is részt vehetnek. A virtuális valóság 
segítségével a világ szinte bármely pontjára „elutazhatunk‖ (például Google Utcakép, 360 fokos 
YouTube videók és különféle applikációk segítségével), vagy akár „saját világot‖ is alkothatunk 
magunknak a Cospaces.io segítségével. A kiterjesztett valóság alkalmazások közül a legtöbb 
modern szemléltetést tesz lehetővé (például Anatomy 4D, Animal 4D+, Space 4D+), azonban van, 
ahol a tartalomelőállítás és annak megosztása is lehetséges (például Aurasma).  

A tanulók információgyűjtése és -feldolgozása során jó kiindulópontok lehetnek az online 
keresőoldalak (Google, Google Scholar) és a különböző online enciklopédiák (például Wikipedia,). 
Érdekes és hatékony megoldás lehet különböző szakértők felkeresése akár személyesen, akár 
valamilyen mediatizált kommunikációs eszközzel (Skype, Google Hangouts, Viber). Az 
összegyűjtött információk különböző online helyeken tárolhatók (például különböző LMS-ek, 
Evernote, Wikis, Google Drive, OneDrive) és könnyedén megoszthatók. Az információk gyűjtése 
során autentikus idegen nyelvi környezetben is dolgozhatnak a diákok, melynek során számos 
online és offline szótár és fordítóprogram áll rendelkezésükre (például Wiktionary, Merriam-
Webster Online, Cambridge Dictionary Online, Google Fordító). A diákok kollaboratívan 
dolgozhatnak a tárolt és megosztott információkkal, akár az iskolában, akár bárhol máshol, online 
formában; a felhő-alapú applikációk (megosztott tárhelyek; digitális jegyzetkészítő megoldások, 
például Microsoft OneNote, Evernote) egyaránt hasznosíthatók mind a kommunikáció, mind a 
munka folyamatában. 

A konstruktív pedagógia folyamatában és valamilyen projektmódszer alkalmazása során fontosak a 
valamilyen projekttermék, digitális produktum előállítását lehetővé tévő megoldások. Az IKT-val 
támogatott projektmódszerek során gyakran valamilyen projekttermék, előadás, prezentáció, vagy 
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ezek kombinációja készül el (Morsound, 2005 idézik Czékmán és mtsai, 2017). Ezek lehetnek 
kisfilmek (például digitális történetmesélés különböző mobil videószerkesztők segítségével), 
videóblogok (vlog), blogok, weboldalak (például könnyen kezelhető CMS (tartalomkezelő rendszer) 
segítségével, például Wordpress, Drupal), prezentációk (PowerPoint, Prezi), publikációk és 
különböző típusú előadások. Látványos és tartalomban gazdag produktumok készíthetők még 
online kollázsok, faliújságok (Padlet, Linoit), infografikák (például infogr.am, Piktochart), 
idővonalak (Tiki-Toki, Timeglider) és szófelhők (Tagul, Tagxedo) alkalmazásával is. Mindezeken 
túl a legtöbb digitális projekttermék kiterjesztett valósággal (AR, akár az Aurasma használatával), 
valamint virtuális valósággal is bővíthető, annak érdekében, hogy egy komplex produktum jöjjön 
létre.  

A gyakorlásra, valamint a mérésre és értékelésre számos digitális megoldás alkalmazható. 
Különböző típusú gyakorló feladatok készítésére alkalmas például a Tankocka (LearnigApss.org) és 
a Quizlet (quizlet.com), valamint a Hotpotatoes (hotpotatoes.com). A leggyakrabban használt 
feladattípusok (egy és többválasztásos kvízek, párosítás, sorba rendezés, rövid és hosszú válasz, 
stb.) szinte minden komolyabb LCMS rendszerben megtalálhatók, így nem feltétlenül kell külső 
megoldásokat alkalmazni. Tesztelésre gyakran alkalmazott online felületek – többek között – a 
hazai fejlesztésű Redmenta (redmenta.com), a Socrative, a Kahoot és a Quizizz, melyek mindegyike 
elérhető applikáció formájában is. A gamifikáción alapuló tanulásszervezés számos applikációra és 
online megoldásra építhető, ezek közül az általános iskolai szinten a ClassDojo, míg a középiskolás 
és afeletti szinteken a Classcraft emelendő ki.  

3. Az empirikus kutatás bemutatása 

Pedagógusok körében végzett empirikus kutatásunkban a mobil eszközök tanórai szintű, 
osztálytermi használatát vizsgáltuk. Kutatásunk célja egyrészt a mobil eszközök pedagógiai 
szemszögből történő felmérése, másrészt pedig a pedagógusok mobil eszközökkel és az azokkal 
alkalmazott módszerekkel kapcsolatos véleményének feltárása volt. Kutatásunkat a Kispesti Puskás 
Ferenc Általános Iskolában végeztük, ahol a 2015-2016-os tanévtől indított „tablettel támogatott 
oktatási projektnek‖ köszönhetően a vizsgálatban résztvevő pedagógusok aktív tapasztalattal 
rendelkeztek a mobil eszközök oktatási célú alkalmazása terén. Mintánkat (N=15) azon tabletes 
pedagógusok köréből vettük, akik minimum egy tanéven keresztül rendszeresen használtak 
tableteket szaktárgyi órák alkalmával. Deskriptív kutatásunk adatgyűjtése online kérdőívekkel 
történt a 2016-2017-es tanév végén. A kérdőív zömében zárt és néhány nyílt kérdést tartalmazott; a 
kapott válaszok alapján elsősorban gyakoriságot vizsgáltunk, a nyílt végű kérdésre adott válaszokat 
pedig kvalitatív módszerekkel elemeztük. Több témakört felölelő kutatásunkból jelen 
tanulmányban (1) az elektronikus tananyagok használatára és (2) a pedagógusok 
mobiltechnológiával kapcsolatos véleményére vonatkozó eredményeket ismertetjük.  

4. Kutatási eredmények - elektronikus tananyagok, applikációk használata 

Az elektronikus tananyagok és applikációk esetében a használati gyakoriságot, valamint a 
tananyagok beszerzésének módját, készítésének eszközét és annak többletidejét vizsgáltuk (1. 
táblázat). A különböző oktatási tartalmakat, eszközöket használati gyakoriságuk szempontjából 
rendeztük sorba a „soha‖ gyakoriság alapján; feltételeztük, hogy minél kevesebben választják a 
„soha‖ lehetőséget, úgy a többi lehetőség, gyakrabban jelenik meg. Általánosságban megállapítható, 
hogy a használt szoftverek, online megoldások közül viszonylag keveset alkalmaznak a 
pedagógusok osztálytermi keretek között. Két online megoldás az, amelyet a pedagógusok 
gyakrabban használnak; az egyik a főleg gyakorlásra alkalmazott, interaktív feladatokat kínáló 
LearningApps (Tankocka), míg a másik az elsősorban szummatív mérésre alkalmas online 
feladatlapkészítő a Redmenta. Előbbit a pedagógusok közel fele (6) havi rendszerességgel 
használja, vannak, akik minden órán (2). Utóbbi esetében heten ritkábban használják, ketten pedig 
hetente, szintén ketten pedig havonta. A ritkábban alkalmazott oktatási tartalmak között a 
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konstruktív pedagógiában hasznosítható eszközök is helyet kaptak, úgymint a digitális 
történetmesélés, gondolattérkép, valamint a kiterjesztett valóság applikációk. Utóbbiakat a 
pedagógusok havonta vagy ritkábban alkalmazzák. 

1. táblázat: Különböző oktatási tartalmak, eszközök gyakoriságának használata  
(forrás: saját szerkesztés) 

  
minden 
órán 

hetente havonta néha soha összesen 

LearningApps 2 2 6 4 1 15 

Redmenta 0 2 2 7 4 15 

Digitális történetmeséléshez 
kapcsolódó applikációk 

0 0 2 3 10 15 

Socrative 0 0 0 4 11 15 

MindMap-gondolattérkép 0 0 1 3 11 15 

OneDrive/GoogleDrive 0 0 1 3 11 15 

Kiterjesztett valóság (AR) 
applikációk 

0 0 1 3 11 15 

Kahoot 0 0 0 2 13 15 

Virtuális Valóság (VR) 
applikációk 

0 0 0 2 13 15 

Padlet 0 0 1 0 14 15 

OneNote 0 0 0 1 14 15 

Titanpad 0 0 0 0 15 15 

Moodle 0 0 0 0 15 15 

Az elektronikus tananyagok beszerzése tekintetében egyértelműen kirajzolódik, hogy a 
pedagógusok zöme előnyben részesíti az általa választott, internetről letöltött, valamint a saját 
maga készített anyagokat a készekkel szemben (2. táblázat). A pedagógusok válaszaikban több 
lehetőséget is megjelölhettek, azonban rendkívül kis részük (2) választotta a tankönyvkiadók által 
készített anyagokat. Ennek oka egyrészt az lehet, hogy kevés olyan elektronikus tananyag 
szerezhető be, mely egyértelműen illeszkedik az összeállított tanmenethez és a fejlesztendő 
kompetenciákhoz, ezért inkább maguk készítik el az interaktív tananyagokat és feladatokat. Másik 
ok az lehet, hogy az internetről letöltött, valamint a saját összeállítású feladatok teljesen 
ingyenesek. Az elektronikus tananyagok, feladatok készítésének legfőbb eszköze a LearnigApps 
(Tankocka) (10), valamint a PowerPoint (7), míg két esetben a Redmenta és egy-egy esetben a 
Quizlet, a Quizezz, a Padlet, az Aurasma és az egyéb eszközökkel készített kvízek. Az elektronikus 
anyagok tanóránkénti készítési ideje a legtöbb esetben (10) 16-45 percet vett igénybe, azonban volt, 
akinél (3) ez akár egy teljes órát, míg másoknál (2) 15 percet vagy annál kevesebbet igényelt.  
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2. táblázat: Elektronikus tananyagok beszerzése, készítésének eszköze és többletideje  
(* több válasz is megjelölhető volt) (forrás: saját szerkesztés) 

elektronikus tananyag 
beszerzése* 

készítés eszköze* készítés többletideje 

internetről 12 Tankocka 10 körülbelül 16-30 perc 6 

saját magam által 
összeállított 

12 PowerPoint 7 körülbelül 31-45 perc 4 

iskolai közös összeállítás 6 Redmenta 2 körülbelül 46-60 perc 3 

tankönyvkiadó 2 Quizlet 1 maximum 15 perc 2 

más cég(ek) 0 Quizizz 1     

nem használok 
elektronikus tananyagot 

0 Padlet 1 
  

  
Aurasma 1 

  

  
Kvíz 1 

  

A mobil eszközökkel alkalmazható oktatási tartalmakhoz kapcsolódóan, zárt kérdésben mértük fel 
a pedagógusok véleményét arról, hogy szerintük melyek azok a szükségletek, melyek alapvetők a 
mobil eszközök osztálytermi környezetben való alkalmazásához (1. ábra). A megkérdezett 
pedagógusok megerősítették, hogy az eszközök alkalmazásának legfontosabb feltétele a megfelelő 
infrastruktúra; az első három feltétel között a stabil Wi-fi (15) és a gyorsabb internet elérés (10) 
szerepelt, valamint hasonló súllyal jelent meg a folyamatos, IKT-s pedagógus-továbbképzések (10) 
szükségessége. A pedagógusok egyharmada (5) több időt tartana optimálisnak a mobil eszközökkel 
támogatott órára való felkészüléshez, míg viszonylag csekély arányuk (4) jelezte, hogy több 
elektronikus tananyagot szeretne. A kevésbé fontos szükségletek között az eszközök használatához 
kapcsolódó iránymutatás, szabályzat szükségessége, az anyagi kompenzáció, valamint a jobb és 
több eszköz kapott helyet, valamint egy pedagógus gondolta úgy, hogy az eszközök mellett a 
szorgalmasabb diákokat is szükségesnek tartja.  

 

1. ábra: Mobil eszközök hatékonyabb alkalmazásának szükségletei a pedagógusok szerint (több válasz is megjelölhető volt) 
(forrás: saját szerkesztés) 
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5. Összegzés 

A mobiltechnológia elterjedésével a mobil eszközök nemcsak a mindennapi életben, hanem az 
oktatási intézményekben is egyre inkább helyet kapnak. A hordozható készülékek közül a tablet az, 
amelyik a leginkább elterjedni látszik. A mobil eszközök segítségével létrejövő mobiltanulás 
hozzájárulhat a tanulók könnyebb eléréséhez, támogatja a magasabb szintű gondolkodási 
műveletek, a 21. századi készségek kialakulását és fejlődését, a személyre szabott oktatást, és a 
motiváció kialakítását, fenntartását. A mobil eszközök tanórai szintű használatánál áttekintettük a 
mobil eszközökkel is alkalmazható oktatási tartalmakat, oktatást segítő digitális megoldásokat.  

Empirikus kutatásunkban pedagógusokat kérdeztünk online kérdőíves felméréssel a mobil 
eszközök tanórai szintű használatával kapcsolatban. Az eredmények az általános használat terén 
azt mutatják, hogy a pedagógusok az elektronikus tananyagok közül elsősorban a Tankockákat és a 
Redmentát alkalmazzák, melyek mellett a konstruktív pedagógiában is használható (digitális 
történetmesélés, gondolattérkép, kiterjesztett valóság) alkalmazások is megjelennek. Az 
elektronikus tananyagokat a pedagógusok elsősorban az internetről töltik le, illetve maguk készítik. 
A pedagógusok véleménye a mobil eszközök használatáról pozitív, mind a motivációs hatása, mind 
a hatékonysága tekintetében; nyílt válaszaikban az eszközök tanulásra-tanításra gyakorolt pozitív 
hatásai, valamint a főleg infrastruktúrához kapcsolható kritikái kapnak helyet. Válaszaikban a 
mobil eszközökkel támogatott oktatás javításához kapcsolódóan, elsősorban a stabil vezetéknélküli 
internet, valamint a folyamatos pedagógus-továbbképzések szükségessége szerepelt. 
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