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01 1 BEVEZETŐ

Pedagógiai módszertani ajánlás a digitális eszközökkel 
támogatott oktatás különböző szintjeihez

A technológiai, társadalmi változások következtében az elmúlt évtizedben az oktatásban 
is egyre jobban elterjedt a digitális eszközök és alkalmazások használata. Bár a technoló-
gia mára a tanórai magyarázatok, szemléltetések színesítésének és az oktatás adminiszt-
rációjának széles körben bevett eszközévé vált, ugyanakkor még kevés helyen jellemző, 
hogy az eszközhasználat a pedagógiai-módszertani megújulás és a digitális kompetencia 
fejlesztésének szolgálatában állna. Az informatika, illetve a digitális kultúra oktatásán kí-
vül, egyéb tantárgyak esetében csak szűkebb körben – az adott technikai és módszertani 
feltételekhez igazodva – használják a digitális megoldásokat az ismeretátadás, mérés- 
értékelés, differenciálás és más pedagógiai feladatok ellátásra. 

Jelen módszertani kiadványunkat azoknak a pedagógusoknak ajánljuk, akik most, a koro-
navírus-járvány következtében elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarend kapcsán 
keresnek információkat, ötleteket, tájékoztatást a digitális eszközök oktatási felhasználá-
sával kapcsolatban. Emellett az itt található ajánlások a járványtól függetlenül is használ-
hatóak a jelenléti oktatásban a digitális pedagógiai megoldások beépítésére.

Bár a digitális munkarend 2020 tavaszán történt elrendelése során a legtöbb intézmény 
és pedagógus sikeresen tért át a digitális eszközökkel támogatott oktatásra az alapfel-
adatokat illetően, sok esetben kihívást jelentett a megfelelő platformok, szoftverek ki-
választása, a digitális tartalmak előállítása és a tanulókkal való kapcsolattartás. Az azó-
ta eltelt időszak tapasztalatait felhasználva érdemes újragondolni a digitális oktatással 
szembeni elvárásokat, az alkalmazható megoldásokat és pedagógiai módszereket. Mind-
ehhez, és a digitális technológiában rejlő lehetőségek szélesebb kiaknázásának támo-
gatásához kíván segítséget és kiindulópontot kínálni ez az ajánlás, mely az Emberi Erő-
források Minisztériuma megrendelésére és szakmai iránymutatása mentén, az Oktatási 
Hivatal kiadásában, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. szerkesztésében jelenik meg. A kiad-
ványban gyakorlati példákkal, közvetlenül elérhető bemutató anyagokkal igyekszünk a 
pedagógusokat támogatni.

Az ajánlás célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények, intézményvezetők, pedagógusok 
számára módszertani segítséget nyújtson a digitális technológiával támogatott oktatá-
si tevékenység során – akár hagyományos, jelenléti oktatásban, akár tantermen kívüli, 
digitális munkarendben zajlik a tanítás. Ehhez a digitalizáltság különböző szintjein alkal-
mazható eszközöket, tartalmakat, módszereket mutat be, és javaslatokat fogalmaz meg 
használatukkal kapcsolatban. Jelen ajánlás nem kínál megoldást minden tantárgy min-
den pedagógiai helyzetére, ehelyett a legfontosabb pedagógiai eljárásokra, feladatokra, 
a tanítási-tanulási folyamat tervezésére, a tanítás intézményi feltételeire fókuszál.

Azon intézményvezetők, fenntartók számára, akik szeretnének eligazodni a digitalizált-
sági szintek, lehetőségek között és pontosabb képet kapni arról, intézményük mennyire 
áll készen a digitális átállás következő lépésére, a Digitális Névjegy Rendszert1 ajánljuk, 
amely módot ad az iskolák digitális érettségének objektív felmérésre és a lehetséges 
fejlesztések meghatározására.

1  A rendszert a pilot során összegyűlt tapasztalatok alapján végrehajtott módosítások után tudják ismét 
teljes funkcionalitásában használni.
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A koronavírus elleni védekezés érdekében a nevelési-oktatási intézmények számára ön-
álló rendeletek szabályozzák az egyes egészségügyi vonatkozású lépésekkel kapcsolatos 
teendőket, valamint a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését. A járványhely-
zet különböző időszakaiban eltérő módszertani megoldások alkalmazására nyílik lehető-
ség. A kiadvány az alábbi színkódokkal jelöli a különböző munkarendi formákhoz illesz-
kedő ajánlásokat. 

A koronavírus elleni védekezés a digitális eszközökkel támogatott oktatás szempontjából 
három különböző szakaszra bontható: 

1. Hagyományos, jelenléti oktatás (jelenléti oktatás – Z)  Z

2. Vegyes rendszerű oktatás (vegyes oktatás – S)  S

3. Tantermen kívüli, digitális munkarend (digitális munkarend – P)  P

1. A hagyományos, jelenléti oktatás (jelenléti oktatás – Z) keretében a tantermi 
tevékenységet támogató módon jelennek meg a digitális eszközök (pl.: projektor, in-
teraktív panel, tanulói válaszadó rendszerek). 
Ugyanakkor már a hagyományos, jelenléti oktatás során is szükségessé válhat, hogy az 
oktatást online közvetítsék. Az online közvetített oktatás keretében a karantén – vagy 
például tartós betegség, esetleg hosszabb külföldi út – miatt távollévők – a tanulók egy 
része és/vagy a pedagógus – a tantermen kívülről, digitális eszközök segítségével 
csatlakoznak a hagyományos, alapvetően jelenléti tanórához olyan módon, hogy a 
jelenléti oktatás online módon is közvetítésre kerül. 
Ebben az esetben az online közvetített oktatás a hagyományos, jelenléti oktatás egyik 
alesete, megjelenési formája. A pedagógus távolléte esetében akkor ajánlott az on-
line közvetített oktatás, ha szakszerű helyettesítés nem oldható meg, csak tanári fel-
ügyelet, és a pedagógus ugyan karanténban van, de nem beteg. Az online közvetített 
oktatás ugyanakkor nem minden pedagógiai feladat ellátására alkalmas teljesértékű-
en. Ilyenkor ugyanis a tanórai tevékenység egyszerű közvetítése valósul csak meg, 
amelynek során az online csatlakozó tanulók látják és hallják ugyan az eseményeket, 
de interakcióra csak korlátozottan van lehetőségük, egyes esetekben azonban ez is 
jobb annál, amikor semmiféle módon nem tudnak az órába bekapcsolódni.

2. A vegyes rendszerű oktatás esetén, amelyre sokszor hibrid oktatásként hivatkoznak 
(vegyes oktatás – S), az intézmények felváltva alkalmazzák a jelenléti és a digitális 
munkarendet. Az intézményi gyakorlatban és a médiában is többször előfordul a ve-
gyes vagy hibrid oktatás kifejezés. Ezzel jellemzően azt a gyakorlatot jelölik, amikor 
az egyes intézményeken belül vegyesen alkalmazzák a jelenléti és digitális munka-
rendet – például ha csak egy vagy néhány osztály kerül karanténba, vagy például 
amikor egy intézmény egyes évfolyamain jelenléti, más évfolyamokon pedig tanter-
men kívüli, digitális munkarend van érvényben. Ezekben az esetekben az egyes ta-
nulócsoportok tekintetében vagy a jelenléti, vagy a digitális munkarendre vonatkozó 
ajánlásokat érdemes követni.

3. A tantermen kívüli, digitális munkarend (digitális munkarend – P) elrendelése esetén 
az intézmény a tanulók számára nem látogatható, és a tanulmányi kötelezettségeiknek 
digitális eszközökön keresztül kell eleget tenniük, hasonlóan a tavasszal kialakított 
gyakorlathoz, de az átállást követően szerzett tapasztalatok felhasználásával.

A tavaszi, tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai azt bizonyították, hogy a 
digitális eszközök támogatásával ideiglenesen fenntartható a pedagógusok és a tanulók 
közötti kapcsolat – mintegy vészhelyzeti oktatásként – arra az időszakra, amikor a járvány 
elleni védekezés miatt kényszerűen, teljes körű lezárást rendel el a kormány. Ugyanakkor 
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a korlátozott kapcsolat és a személyes jelenlét hiánya miatt a tanulás és tanulástámoga-
tás hatékonysága egyes esetekben csökkent, másrészt az otthoni bezártság, a kapcsola-
tok leépülése jelentős mentális terhet rótt a pedagógusokra és a tanulókra egyaránt. Ki 
kell emelni továbbá a szülőket is, akik számára szintén rendkívül megterhelő volt ez az 
időszak. A tanulás támogatása, a motiválás, az értékelésbe, ellenőrzésbe történő bevo-
nódás, a feladattartás, a tanulási fegyelem fenntartása, egyszóval a szülői és pedagógusi 
szerep összemosódása különösen a kisebb korosztályok esetében jelentett nehézséget. 
Az ajánlás ezen kihívások kezeléséhez is megpróbál iránymutatást, támogatást adni.

A digitális eszközökkel támogatott oktatás hatékonyságában az egyes intézmények kö-
zött természetesen – ahogy a jelenléti oktatásban is – kialakultak különbségek, elsősor-
ban a pedagógusok eltérő digitális kompetenciája és digitális oktatási tapasztalatai miatt, 
másrészt a diákok családi hátterében és a szülői tanulástámogatásban megmutatkozó 
különbségek miatt.

Jelen ajánláscsomag abban kíván segítséget nyújtani az egyes intézmények vezetői, pe-
dagógusai számára, hogy a korábban és az elmúlt hónapokban szerzett tapasztalatok 
alapján összefoglalja a különböző digitális oktatási módozatok, módszerek alkalmazásá-
nak feltételeit, eszközeit, magyar innovációit, jó gyakorlatait, és egységes, gyűjteményes 
formában közzéteszi azokat.

A digitális oktatás technológiai feltételeire, módszertanára vonatkozó ajánlások 
mellett bemutatjuk a legfontosabb digitális platformokat, alkalmazásokat és ta-
nulásszervezési megoldásokat, valamint a leggyakrabban használt digitális oktatási 
tartalmak elérhetőségét is, különös tekintettel azokra a magyar fejlesztésekre és tech-
nikai lehetőségekre, melyek fejlesztésére az elmúlt hónapokban került sor.

Külön fejezetben jelennek meg a digitális eszközök használatának kockázatairól és 
az ajánlott védekezés lehetőségeiről szóló információk.

Kiemelt szerepet kap a digitális oktatásban jól alkalmazható mérés-értékelési megol-
dások bemutatása, útmutatókkal és példákkal is segítve az olvasót. 

Körbejárjuk a közgyűjteményi tartalmak oktatási célú felhasználásának lehetőségeit, 
amelyek jó gyakorlatként feldolgozott digitális tananyagokat kínálnak, valamint közvetle-
nül felhasználható tartalmakat, óravázlatokat a digitális pedagógiai módszerek színesí-
tésére, kiegészítésére.

A sajátos nevelési igényű tanulók tanítása a digitális oktatás során még nagyobb kihí-
vást jelent, ezért az ajánláscsomagban bemutatjuk az egyes SNI-területekre vonatkozó 
megoldásokat is.

A tavaszi hazai és nemzetközi tapasztalatok felhívták a figyelmet a digitális eszközökre 
épülő oktatás esetén még hangsúlyosabban jelentkező társadalmi-szociális különbsé-
gekre, és azoknak a tanulóknak a körére, akik emiatt – vagy egyéb okokra visszavezet-
hetően – lemaradtak vagy kimaradtak az oktatásból. Ezeknek a tanulóknak az azo-
nosítására, bevonására külön beavatkozásokkal kell készülni a tantermen kívüli oktatás 
idején, illetve az azt követő felzárkóztatás időszakában is. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az egyes intézmények, sőt egy intézményen belül 
akár az egyes tanulócsoportok tanulási és tanulástámogatási lehetőségei is eltér-
hetnek, ezért hangsúlyozzuk, hogy a kiadvány nem eljárásrend, hanem ajánlások 
és hazai jó gyakorlatok gyűjteménye. Bízunk abban, hogy tanácsaink hasznos se-
gítséget nyújtanak a pedagógusközösségeknek ahhoz, hogy a helyi lehetőségek, 
adottságok legteljesebb kihasználásával sikeresen oldják meg a veszélyhelyzet 
idején is tanári feladataikat.
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