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02 2  A digitális pedagógia technológiai 
eszközei

2.1 Bevezetés

Amióta tanításról és iskoláról beszélhetünk, mindig is szerepet játszott a tudás- 
átadás különböző eszközökkel történő támogatása. A hagyományos értelemben vett 
segédeszközök – az emberi hang, az írott szöveg, később a szemléltető eszközök stb. 
– mind arra voltak hivatottak, hogy a tanítás-tanulás folyamatának hatékonyságát 
növeljék. Manapság sok egyéb támogató lehetőség mellett a digitális technológiát hívjuk 
segítségül ahhoz, hogy a tudásátadás és a különböző kompetenciák fejlesztése a 21. szá-
zadi elvárásokhoz igazodva, sikeresen valósulhasson meg. 

Ennek a fejezetnek az a célja, hogy áttekintést adjon a digitális pedagógia technológiai 
eszközeiről és azok célirányos használatáról a különböző tanulásszervezési formák ese-
tén. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy önmagában a technológia nem 
elegendő a hatékony iskolai vagy iskolán kívüli munkához. Mindig a kitűzött célokhoz, 
az adott pedagógiai folyamathoz, tanulócsoporthoz, tananyaghoz és az alkalmazni 
kívánt módszerekhez kell digitális eszközt, illetve technológiát választani! Nincs 
ez másképpen a digitális munkarend, illetve az annak elemeit csak részben alkalmazó 
megoldások idején sem.

2.2 A digitális pedagógia eszközrendszere 

A digitális pedagógia eszközrendszerének kiválasztása egy tervezési folyamat eredmé-
nye, mely során az előző pontban kiemelt tételmondat egyes elemeit veszi sorra a peda-
gógus és áll elő egy olyan komplex megoldással, mellyel a tanítás, illetve a tanulás céljait 
kívánja elérni. Ugyanezt a körültekintő tervezési folyamatot kell követnünk ahhoz, hogy 
a koronavírus elleni védekezés idején is a leghatékonyabb megoldásokat választhassuk 
mind a digitális munkarend, mind pedig az online oktatás esetleges alternatív formáinak 
alkalmazása során. 

A digitális oktatás tervezése

A következő ábra címszavakban foglalja össze a digitális eszközökkel támogatott oktatás 
legfontosabb elemeit. A fejezet további részében igyekszünk átfogó képet nyújtani az 
egyes elemek által kínált lehetőségekről és azokról a szempontokról, amelyeket feltétle-
nül figyelembe kell venni a tervezésnél. Fontos a tervezés és megvalósítás időszakában is 
figyelemmel lenni azokra a problémákra, plusz feladatokra, amelyekkel az intézmények-
nek, pedagógusoknak, tanulóknak és szülőknek várhatóan szembe kell nézniük az online 
térben folyó oktatás időszaka alatt. A mindenre kiterjedő tervezési folyamat részeként 
lehet hozzáfogni az eszközrendszerre vonatkozó tervezés megkezdéséhez, az elvárás-
rendszer kialakításához.
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A tanítás és tanulás folyamatainak megszervezése a jelenléti oktatáshoz hasonlóan in-
tézményi feladat a digitális munkarend vagy annak csak elemeit használó megoldások 
keretében is. Ezt a feladatot a tantestületnek összeszokott, egymásért tenni akaró és 
tudó közösségként kell végrehajtania.  

A tervezés és megvalósítás komplex folyamata során gondolnunk kell többek között az 
egymással egyeztetett platform- és szoftverválasztásra, valamint az online órák átfedés-
mentes beosztására. Az időbeosztásnál figyelembe kell venni a családi háttér által biz-
tosított lehetőségeket és a tanulók otthoni körülményeit is (például a rendelkezésre álló 
infrastruktúra, eszközpark, a családi körülmények, a testvérek száma, életkora, a szülők 
elfoglaltságai, a lakás helyiségeinek száma).

2.2.1 A csapat szerepe

Digitális támogató csapat 

A tantestületen belül érdemes kijelölni egy olyan támogató (helpdesk) egységet, amely-
nek tagjaihoz a többiek technikai tanácsért fordulhatnak. Ha az iskolában vagy a fenntar-
tónál nem érhető el ilyen jellegű segítség, akkor a támogató csapatba bevonhatunk szak-
tanácsadót, mesterpedagógust, szülőket, öregdiákokat, vagy igénybe vehetünk olyan civil 
felajánlásokat, amelyek szakembereket kapcsolnak össze támogatást igénylő iskolákkal. 
A módszertani segítségnyújtásnak is meg kell teremteni a fórumát, és ez szerencsés 
esetben intézményen belüli erőforrásokra támaszkodik. Az ideális megoldás talán az,  
ha a technikai és módszertani támogatást egy néhány pedagógusból és a 
rendszergazdából álló összetartó csapat tudja biztosítani.

Tudásmegosztás 

Függetlenül attól, hogy jelenléti vagy az online oktatás valamelyik formájában működik ép-
pen az intézmény, rendkívül fontos a kollégák közötti folyamatos tudásmegosztás. Ez min-
denképpen terjedjen ki az intézményen belüli jó gyakorlatok megosztására – legyenek ezek 
komplex módszertani innovációk vagy apró, akár egy-egy helyzetben könnyen használha-
tó és adaptálható ötletek. A hangsúly azért kerül az intézményen belüli tudásmegosztásra, 
mert az egy iskolán belül dolgozó kollégák – hasonló munkakörülményeket és tanulói össze-
tételt feltételezve – a kialakult kollegiális kapcsolatokra építve talán könnyebben kérnek és 
fogadnak el egymástól tanácsokat. 
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Ezzel párhuzamosan természetesen nagyon fontos az intézmények között működő tu-
dástranszfer és a szakmai szervezetek támogató tevékenységének a hasznosítása 
is. Az adott körülményeket figyelembe véve ez utóbbi tevékenységek elsősorban online 
formában valósulhatnak meg (például konferencia, webinárium, szaktanácsadói tevé-
kenység, megbeszélés stb.). Ne mulasszuk el a külső forrásból származó információk, 
ötletek és módszerek belső körben történő továbbítását sem!

2.2.2 A platformválasztás fontossága

A digitális technológiának alapvetően a tanítás-tanulás támogatásában, hatékonyabbá 
tételében van szerepe. A tanulók számára fontos, hogy a támogató technológia tényle-
gesen segédeszközként álljon rendelkezésükre, és az eszköz, a szoftver, az alkalmazás 
használata semmiképpen ne jelentsen számukra embert próbáló kihívást. Így azt java-
soljuk, hogy a tantestület intézményi szinten kötelezze el magát valamelyik megfelelő 
támogatással bíró, a gyakorlatban már bevált tanulási tér, platform mellett. Az egységes 
platformhasználat egyaránt előnyös a pedagógusok és a tanulók számára. 

A tanulók számára azért, mert 

 y nem kell a különböző tevékenységeik elvégzése közben az egyik alkalmazásból a má-
sikba átlépni, 

 y egy helyen találják meg a tanárok által kiosztott tananyagokat, a feladatokat és a 
határidőket, 

 y az egymással és a tanárokkal folytatott kommunikáció is egy alkalmazáson belül 
történik,

 y jóval kisebb az esélye annak, hogy egy üzenet vagy határidő elkerüli a tanulók figyel-
mét. 

A fentieken túl a pedagógusok számára pedig azért előnyös, mert a tanulók munkáját 
egy felületen tudják nyomon követni.

Az egységes tanulási platform elengedhetetlen a tisztán digitális munkarendben, illetve 
annak elemeit bármilyen formában felhasználó oktatásban, ha azonban mind a tanu-
lók, mind a pedagógusok otthonosan mozognak benne, a jelenléti oktatás is rengeteget 
profitálhat a használatából. Az online tanulástámogató rendszerekről további informá- 
ciók találhatók a 6. fejezetben.

2.2.3 A pedagógia

A tervezésnek fontos momentuma, hogy pedagógiai céljaink eléréséhez milyen eszköz-
rendszert kívánunk igénybe venni. Eszközrendszeren nemcsak a fizikai értelemben vett 
eszközöket, hanem a szoftvereket, alkalmazásokat, sőt a használatukra szánt módszere-
ket is értjük.

A hatékony távtanítás alapfeltétele, hogy megfelelő technikai színvonalú és megbízható 
eszközök álljanak rendelkezésre a folyamat mindkét oldalán állók számára. A digitális esz-
közök használata a szoftverek meglétét is feltételezi. Joggal merül fel a kérdés, hogy melyik 
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eszközt és milyen szoftverrel, alkalmazással érdemes bevonni az oktatásba. A válasz vi-
szonylag egyszerű. Válasszuk mindig azokat az eszközöket, amelyek legjobban szolgálják 
a pedagógiai céljaink elérését, azaz ne az eszközhasználatra kerüljön a fókusz, hanem 
arra, hogy az adott eszköz használatának van-e hozzáadott értéke a tanítás-tanu-
lás folyamatához. Pedagógiai módszerhez válasszunk eszközt, ugyanakkor vizsgáljuk 
meg azt is, hogy a digitális technológia milyen új módszerek használatát teszi lehetővé.  
Ne csak a régi módszereinkhez keressünk technológiai támogatást, hanem 
bővítsük a módszertani repertoárunkat, és új, innovatív elemekhez, munkamódsze-
rekhez keressük meg a megfelelő digitális eszközt, szoftvert és alkalmazást.

2.2.4 A tanulás

A tanulás folyamatának szereplői a digitális munkarendben időlegesen vagy akár tartó-
san távol kerülnek egymástól. Ezt a távolságot az online kommunikációt biztosító szolgál-
tatások, illetve az egyébként óriási segítséget jelentő tanulási platformok nem képesek 
teljesen áthidalni. A pedagógusnak ebben a helyzetben felül kell vizsgálnia tanulástámo-
gató tevékenységének eszközeit és módszereit, vagyis a tanulásszervezés egész rendsze-
rét. Ennek során az alábbi tényezőket kell figyelembe vennie:

 y a tanulók

⸰ életkora

⸰ digitális kompetenciája

⸰ önálló tanulásra való képessége

⸰ eszközellátottsága

⸰ szoftverellátottsága

⸰ otthoni infrastrukturális háttere

⸰ motivációja

 y a tanár

⸰ digitális kompetenciája

⸰ eszközellátottsága

⸰ szoftverellátottsága

⸰ otthoni infrastrukturális háttere

⸰ tantárgyához felhasználható digitális tartalmak elérhetősége

⸰ módszertani felkészültsége

Amennyiben az intézményi infrastruktúrát használják a tanárok, a fenti két feltételrend-
szer kibővül még az alábbi jellemzőkkel:

 y az intézmény

⸰ eszközellátottsága

⸰ szoftverellátottsága

⸰ infrastrukturális háttere

⸰ digitális érettsége
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2.2.5 A digitális tartalom

Hiába a 21. századi technológia, ha nincs elérhető tananyag, tartalom. Elképzelhető-e 
a távtanítás, ha nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségben és minőségben 
digitális tartalom? Bármennyire meglepő a válasz, de igen, hiszen a tanulók rendel-
keznek tankönyvekkel, és miért ne lehetne ezeket használni a digitális munkarendben, 
miközben részben vagy teljes egészében digitális csatornákon kommunikál tanáraival és 
osztálytársaival a tanuló?

Emellett szerencsére most már magyar nyelven is egyre több minőségi digitális tartalom 
érhető el, így könnyebben találhatunk megfelelőt céljaink eléréséhez. Azonban fontos 
megállapítanunk, hogy sehol nem léteznek olyan kész tartalmak, amelyek minden peda-
gógiai helyzethez egyformán igazodnak. Célszerű tehát mindig olyan tartalmat keresni, 
amelyik a leginkább illeszkedik az adott szituációhoz és az aktuális tanulócsoport igénye-
ihez, lehetőségeihez. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a digitális tartalmak leg-
nagyobb előnyei a szerkeszthetőség és az adaptálhatóság. Ez lehetőséget ad arra, hogy 
úgy alakítsuk át a digitális tartalmakat, hogy azok a lehető legjobban szolgálják az adott 
célokat a választott módszertani megoldás keretein belül.

Fontos, hogy a digitális tananyag legyen változatos, érdekes és motiváló. A tananyag ké-
szülhet már meglévő elemek felhasználásával vagy átalakításával, de az eszköz, a szoft-
ver és a módszer kiválasztásánál a pedagógiai hozzáadott érték legyen az elsődleges. 
Azaz, ha találtunk releváns tartalmat, módosítsuk és építsük be úgy a saját tan- 
óránkba, hogy az a lehető legjobban szolgálja a távtanításban szervezett tanórák 
idején a virtuális osztályteremben folyó munkát!

Érdemes mérlegelni a hagyományos, papíralapú és a digitális, lehetőség szerint online 
elérhető tartalmak felhasználhatóságát. Az alapvető elvárások teljesülése esetén a digi-
tális tartalmak használata előnyösebb feltételeket teremthet az olyan lehetőségek-
nek köszönhetően, mint például: 

 y a változatosabb szemléltetés,
 y a széles körű interaktivitás,
 y a testreszabhatóság,
 y a differenciálás széles körű alkalmazhatósága, 
 y a multimédiás elemek alkalmazhatósága,
 y az inspirálóbb, motiválóbb lehetőségek használata,
 y a mobilitás,
 y a digitális kompetencia fejlesztésre alkalmas lehetőségek kihasználása.

A fentieket tekintetbe véve, a digitális munkarendű oktatás esetén a digitális tar-
talmak használatának kell túlsúlyba kerülnie, legyenek azok tartalomszolgáltatók 
által közzétett profi tartalmak vagy a pedagógusok által készített saját tananyagok. 
Hosszú távon a hagyományos jelenléti oktatás keretében is ugyanez lehet a cél.
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2.3 A digitális pedagógia technológiai feltételei

A szülők, tanulók, pedagógusok nagy része támogatást igényel az otthonról való tanulás 
megszervezésében és mindennapos megvalósításában, a módszertani és technológiai 
lehetőségek, ötletek, tanácsok közti eligazodásban.

Az iskolai tevékenységek részben vagy egészben online térbe helyezése során célszerű 
szétválasztani egymástól az intézményi és a magánjellegű kommunikációs csatornákat. 
Ez természetesen az oktatás minden szereplőjére igaz, a pedagógusokra éppúgy, mint a 
tanulókra. Elsőre talán csábító lehetőségnek tűnik, hogy a különböző közösségi csator-
nákat használjuk, de lássuk be, ezeket nem az oktatásra, tanulásra találták ki. Érdeme-
sebb tehát olyan környezeteket megvizsgálni, amelyek célja elsődlegesen a tanulás tá-
mogatása. Ez annál is inkább indokolt, mert a tanulók életkoruknál fogva nem feltétlenül 
használhatnak bizonyos szolgáltatásokat, és mindenképpen törekednünk kell arra, hogy 
biztonságos környezetben dolgozzunk.

A digitális tanításhoz vagy tanuláshoz általában a laptopot javasoljuk használni – nem 
csak a digitális munkarend idején –, amennyiben a mobilitás lényeges. 

Amennyiben több helyiségben, több helyszínen tanítunk, főleg a mobil, rugalmasan 
használható eszközök jöhetnek szóba. Kisiskolásoknak, hacsak nincs ettől eltérő kiala-
kult gyakorlatuk vagy otthoni digitális környezetük, inkább a 10”-os képernyővel rendel-
kező táblagépeket ajánljuk a tanulás támogatására. Az okostelefonokra számos kiváló 
oktatási alkalmazás letölthető, azonban a kijelzőjük mérete korlátozza a használatukat. 
Az okostelefonok és tabletek helyett akkor javasoljuk a laptop használatára való átté-
rést, amikor már rendszeresen nagyobb mennyiségű szöveges információ bevitelére van 
szükség.

2.3.1 Intézményi szint

Az intézményeknek a jelenléti oktatás idején is rendelkezniük kell korszerű oktatástech-
nológiai eszközökkel (internetszolgáltatás, vezeték nélküli hálózat, kivetítőeszközök, szá-
mítógépek és más kiegészítők), így ezeket külön nem emeljük ki.

A nagy sebességű és biztonságosan működő internetszolgáltatás a pedagógusok és a 
tanulók számára a hatékony munkavégzés érdekében alapvető fontosságú. Tekintettel 
arra, hogy abban az esetben, ha a pedagógusok az iskolai infrastruktúrát használják, 
előfordulhat, hogy az iskola több pontján is tartanak online és élő foglalkozást azonos 
időben, ezért számukra a saját használatú laptop az optimális megoldás. Az otthonról 
csatlakozó tanulók számára mindenképp fontos, hogy a tanári előadást prezentáció is 
kísérje. Ezt a tanteremben is ki lehet vetíteni a helyben levő diákok számára.

Bármely felállásban hasznos lehet egy külső csatlakozású, nagyobb felbontásra is képes 
webkamera, esetleg egy kifejezetten ilyen célokra alkalmas dokumentumkamera.

S P

15 



2.3.2 A pedagógus szintje

A pedagógusok számára kiemelten fontos a mobilitás, ezért a laptop jobb választás, 
mint az asztali számítógép. A saját digitális munkakörnyezet kialakításakor célszerű fi-
gyelembe venni, hogy az eszközöket mind a jelenléti oktatásban, mind pedig a digitális 
munkarendben használhatjuk. Fontos, hogy az eszközök jól illeszkedjenek az iskolai inf-
rastruktúrához (internet, belső hálózat, elektronikus napló stb.), és több helyszínen is 
használhatók legyenek (kapcsolódás a vetítőeszközhöz, vezeték nélküli hálózathoz).

Ha az oktatás úgy valósul meg, hogy bizonyos tanulók otthonról követik a tanórát, cél-
szerű megemelni a laptopot úgy, hogy a helyszínen levő tanulók és az otthonról kap-
csolódók egyaránt a látótérben legyenek. Annak érdekében, hogy a távolról kapcsolódó 
diákok hangja hallható legyen, használjunk jó minőségű, nagy teljesítményű hangszórót 
(pl. hordozható bluetoothos eszközt).

Az eszközökre megfogalmazott minimális elvárásokat, valamint az otthoni környezet cél-
szerű és ergonomikus kialakítására vonatkozó ajánlásokat a technikai feltételekről szóló 
3. fejezet tartalmazza.

Fontos Hasznos

2.3.3 A tanulók otthoni oktatási környezete

A tanulók és a családok számára is nagy kihívást jelent a technológia használata a digitá-
lis munkarend idején. A technológiai eszközök mellett nagyon fontosak egyéb infrastruk-
turális feltételek, a megfelelő szociális körülmények és az érzelmi biztonság. Amennyi-
ben ezek közül bármelyik hiányzik, a siker nem lehet teljes.

Az otthonról megvalósított iskolai tanuláshoz szükséges eszköz-, illetve szoftverháttér-
rel, valamint a fizikai tér kialakításával kapcsolatosan a dokumentum technikai feltételek-
ről szóló 3. fejezetében fogalmaztuk meg ajánlásainkat.

S
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2.4 Pedagógiai célokhoz megfelelő eszközt!

A digitális pedagógia munkakörnyezetének megteremtése a szoftvereken, alkalmazáso-
kon is múlik. Az alábbiakban a felhasználás szerinti fontosabb csoportokban, a digitális 
kompetencia fejlesztéséhez leginkább illeszkedő területeken a teljesség igénye nélkül, 
egy-egy példával illusztrálva ismertetjük azokat az eszközöket, amelyek a digitális mun-
karendben szinte megkerülhetetlenek, de ma már a jelenléti oktatásban is ott a helyük.  
A megfelelő szoftverek, alkalmazások választása függhet a használt operációs rendszer-
től, illetve eszközparktól, hiszen nem mindegyiknek van minden platformon futó változa-
ta, vagy azok tudásában akár lényeges eltérés lehet.

Magyarázat a táblázatban használt jelekhez:

 videó  olvasnivaló

 gyűjtemény  felhasználói csoport

Alkalmazás/ 
eszköz Ismertető Kapcsolódó oldalak

Blog A blog a technológiával támoga-
tott tanulási tevékenységtípusok 
közül a digitális alkotás egyik ha-
tékony eszköze. A blogra felkerül-
hetnek a pedagógus által kiadott 
feladatok, a tanulói visszajelzések, 
a diákok tanulási naplói, illetve 
kreatív munkái.

  Blogszolgáltatók
 y Blogger
 y Kidblog
 y Wordpress

   Blogok és podcastok a téma-
héten

Előadás-videó  
készítése

A Microsoft PowerPoint segítsé-
gével tanári előadást is rögzíthe-
tünk, majd MP4-formátumban 
az exportálást követően diák-
jainkkal megoszthatjuk azt. Így 
aszinkron módon, a távtanítás 
lehetőségeként is hasznossá vál-
hat, de ugyanezt a funkciót a 
diákok maguk is használhatják.

  Office 365 Oktatási verzió

  Office 365 Regisztráció

  Bemutató átalakítása videófájllá

Vizuális rendszerező 
és gyűjteménykezelő 
alkalmazások

Az információk bemutatását, cso-
portosítását, feldolgozását segítő 
gyűjteménykezelő alkalmazások 
mind a pedagógusok, mind a 
diákok számára hasznosak a jelen-
léti oktatásban is.

  Lino

   Lino a távtanulásban –  
nem csak óvodapedagógusok-
nak 

  Padlet

  Wakelet

  Wakelet tanári útmutató

  Tanuljunk együtt! Wakelet

   Példák – Digitális Témahét- 
projektek

P
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https://kidblog.org/home/
https://wordpress.com/
https://digitalistanitas.wordpress.com/2020/04/28/blogok-es-podcastok-az-oktatasban/
https://digitalistanitas.wordpress.com/2020/04/28/blogok-es-podcastok-az-oktatasban/
https://www.microsoft.com/hu-hu/education/products/office
https://o365.oh.gov.hu/
https://support.office.com/hu-hu/article/bemutat%C3%B3-%C3%A1talak%C3%ADt%C3%A1sa-videof%C3%A1jll%C3%A1-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83
https://en.linoit.com/
https://padlet.com/
https://wke.lt/w/s/Hpoly_
https://youtu.be/3K9SRLK2JKc
https://wakelet.com/wake/9647826b-2d9a-4d14-bc01-903e2d6e3a21
https://wakelet.com/wake/9647826b-2d9a-4d14-bc01-903e2d6e3a21


Alkalmazás/ 
eszköz Ismertető Kapcsolódó oldalak

Podcast készítése A podcast egy online „rádióműsor”, 
amelyet akár okostelefonnal is 
rögzíthetünk, és nagyon sokrétű 
módon használhatjuk az okta-
tásban. Amellett, hogy a podcast 
készítése gazdagíthatja a tanulók 
tantárgyi tudását, jó lehetőséget 
biztosít a társas tanuláshoz.

   Linkgyűjtemény podcast  
készítéséhez

  Blogok és podcastok a témahé-
ten

Gondolattérképek 
készítése

A gondolattérkép grafikus for-
mában teszi láthatóvá a gon-
dolatok, fogalmak, információk 
közötti kapcsolatokat, így segítve 
azok rendszerezését, áttekinthető 
megjelenítését, ezáltal a tan- 
anyag feldolgozását.

  Alkossunk fogalomtérképet!

Eszközök

  Mindmup

  Bubbl.us

  Mindmaps app

Idővonalak 
készítése

Az idővonal egyfajta infografika, 
grafikus időszalag. A céleszköz-
zel vagy más rajzolóprogrammal 
készülő idővonalak bármely téma 
tanítása során alkalmazhatók, ahol 
valamilyen eseményt, életrajzot, 
projektmenetrendet, lépések sor-
rendjét kell meghatározni.

Eszközök

  Tiki-toki

  TimeToast

  Adobe Spark idővonal

Grafikák készítése A Canva egy online képszerkesztő 
alkalmazás. Beépített sablonjai- 
nak köszönhetően a képek szer-
kesztése egyszerű, a megjelenés 
szempontjából pedig igen izgalmas 
lehetőségeket rejt magában, legyen 
szó prezentáció, közösségimédia- 
elem, logó, kiadvány vagy akár 
grafikonok, infografikák létre-
hozásáról.

  Canva

Interaktív és 
multimédiás 
tartalmak készítése

A Genially egy rendkívül sokol-
dalú és nagy tudású eszköz, amel-
lyel interaktív, multimédiás tar-
talmakat, feladatokat, játékokat, 
bemutatókat, infografikákat, lát-
ványos vizualizációkat készíthet-
ünk. Előre beépített sablonjainak 
köszönhetően kiválóan alkalmas 
igényes és látványos segéda- 
nyagok szerkesztésére.

  Genially

  Tanuljuk együtt! Genially

  Genially felhasználói csoport

Webestartalom-
szerkesztő

A Sway webes tartalmak készí-
téséhez használható tartalom-
szerkesztő. A létrehozott swayek- 
be beágyazhatók saját tartal-
mak, valamint külső források 
tartalmai, pl. YouTube-videók is. 
A Sway a kollaboratív munka-
formákat is támogatja, egyszerre 
akár többen is szerkeszthetik  
ugyanazon tartalmakat.

  Sway

  Swaybe bármit, Swayt bárhová 
– Tippek, trükkök
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https://wke.lt/w/s/NOaHjx
https://wke.lt/w/s/NOaHjx
https://www.youtube.com/watch?v=qyEUgG9z36c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qyEUgG9z36c&feature=youtu.be
https://komposzt.wordpress.com/2020/04/05/alkossunk-fogalomterkepet/
https://www.mindmup.com/
https://bubbl.us/
https://www.mindmaps.app/
https://www.tiki-toki.com/
https://www.timetoast.com/
https://spark.adobe.com/make/timeline-maker/
https://www.canva.com/hu_hu/
https://www.genial.ly/
https://youtu.be/aLkayT-pg5w
https://www.facebook.com/groups/894249574424572
https://sway.office.com/my
http://tanarblog.hu/cikk/swaybe-barmit-swayt-barhova
http://tanarblog.hu/cikk/swaybe-barmit-swayt-barhova


Alkalmazás/ 
eszköz Ismertető Kapcsolódó oldalak

Hangszerkesztő Az Audacity egy ingyenes 
hangszerkesztő, amely Mac, Win-
dows és Linux környezetben is 
fut. Magyar nyelven is elérhető, 
a használata egyszerű, átlátható 
menüvel és eszköztárral ren-
delkezik. A fizika tanításában is jól 
használható a hangtan kapcsán, 
illetve mérések is végezhetők vele.

  Audacity

  Hangszerkesztés Audacityvel

   Számítógépes mérések az 
Audacity programmal

   A nehézségi gyorsulás értéké-
nek meghatározása Audacity  
számítógépes mérőprogram  
segítségével

Alkalmazás/ 
eszköz Ismertető Kapcsolódó oldalak

Nemzeti Köznevelési 
Portál

A Nemzeti Köznevelési Portálon 
megtalálható okostankönyvek-
hez feladatok és feladatsorok 
készíthetők a rendszer által kínált 
eszközökkel. A portál használata 
egyszerű és semmilyen technikai 
előképzettséget nem igényel.

  NKP

  Feladatok és feladatsorok  
készítése a Nemzeti Köznevelé-
si Portálon

Tankönyvkatalógus Elsősorban a tankönyvjegyzéken 
szereplő kiadványokhoz nyújt pe-
dagógusoknak (pl.: többféle tan-
menet, tanári kézikönyv, felmérők) 
és tanulóknak (letölthető tan-
könyv, segédanyagok, megoldás-
kötetek) segítséget.

  Taneszközkereső

  Mérési minták, megoldások

Videótanár Ingyenes, magyar fejlesztésű 
portálon több ezer feladatsor és 
videós tanóra található meg a 
gamifikáció eszközeivel színesítve.

  Videótanár

LearningApps.org 
(Tankockák)

A LearningApps.org egy olyan 
szerkesztő, amellyel sokféle inter-
aktív feladat, ún. tankocka készít-
hető. Használata egyszerű és sem-
milyen technikai előképzettséget 
nem igényel. Tanításhoz és önálló 
gyakorláshoz is alkalmazható. 

  LearningApps.org

  Tankockák kezdőknek és  
haladóknak

  Digitális Témahét webinárium:  
LearningApps.org – tippek és  
trükkök tankockázóknak
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https://www.audacityteam.org/
http://lavnaat.web.elte.hu/Webes%20tananyag/
https://adoc.tips/szamitogepes-meresek-az-audacity-programmal-experiments-usin.html
https://adoc.tips/szamitogepes-meresek-az-audacity-programmal-experiments-usin.html
https://www.youtube.com/watch?v=LC5hHRYR-VA
https://www.youtube.com/watch?v=LC5hHRYR-VA
https://www.youtube.com/watch?v=LC5hHRYR-VA
https://www.youtube.com/watch?v=LC5hHRYR-VA
https://www.nkp.hu/okostankonyvek
https://youtu.be/eSyAoN9v4xI
https://youtu.be/eSyAoN9v4xI
https://youtu.be/eSyAoN9v4xI
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvanyok
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/josagok
https://videotanar.hu/
https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/watch?v=gJZ9ZX19pkQ
https://www.youtube.com/watch?v=gJZ9ZX19pkQ
https://www.youtube.com/watch?v=sPF3WeUa5Ak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sPF3WeUa5Ak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sPF3WeUa5Ak&feature=youtu.be


Alkalmazás/ 
eszköz Ismertető Kapcsolódó oldalak

Feladatok  
kiterjesztett 
valóságban  
(Metaverse)

A kiterjesztett valóságban (AR) 
futó interaktív élményeket lehet 
kipróbálni és alkotni a Metaverse, 
illetve a Metaverse Studio segítsé-
gével. A telefonnal vagy tablettel 
használható platformon játékok, 
szabadulószobák vagy akár föld-
rajzi helyhez kötött feladatok is 
készíthetők.

  Metaverse Studio

   Metaverse alkalmazás (Android)

   Metaverse-feladatok készítése

  Metaverse-útmutató

GeoGebra A GeoGebra a legismertebb okta-
tási alkalmazások egyike. Igen so-
koldalú matematikai oldal, amely-
ben több igen hasznos eszköz is 
elérhető. A GeoGebra-eszközök-
kel nemcsak a geometriához, ha-
nem a tágabb értelemben vett 
matematikatanításhoz, sőt bizo- 
nyos természettudományos 
témákhoz is szorosan kapcsolódó 
tan- és segédanyagok készültek, 
melyek ingyenesen elérhetők.

  GeoGebra

  GeoGebra Tutorials

  GEOMATECH-tananyagok

IWitness A Dél-kaliforniai Egyetem (USC) 
Soá Alapítványának digitális okta-
tási platformja. A több ezer teljes 
videóinterjú mellett magyar nyelvű 
multimédiás, digitális tananyago-
kat tartalmaz. A videóinterjúkra 
épülő feladatok a diákok digitá-
lis műveltségét, mérlegelő gon-
dolkodását fejlesztik.

  IWitness

   Az IWitness digitális platform  
kínálta lehetőségek az online  
oktatásban

Alkalmazás/ 
eszköz Ismertető Kapcsolódó oldalak

Tartalomfejlesztés 
csoportosan

Az alkotás, tartalomkészítés – akár 
kooperatív munkával együtt al-
kalmazva – fontos készségek fej-
lesztését teszi lehetővé. Számos 
digitális eszköz biztosítja a közös 
munka lehetőségét szinkrón vagy 
aszinkron formában, de van, ahol 
külön funkciók is támogatják a 
csoportos használatot.

Szinkrón munkát biztosítanak:

  Microsoft 365 és Google  
Drive-alkalmazások

  Wakelet

  Padlet

  Lino

Aszinkron munkát biztosítanak:

  Genially

  Canva
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https://studio.gometa.io/landing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gometa.metaverse
https://youtu.be/GhoZXz9Ql10
https://www.geogebra.org/
https://www.geogebra.org/a/14
http://geomatech.hu/
https://iwitness.usc.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=YMESrl0GYTI
https://www.youtube.com/watch?v=YMESrl0GYTI
https://www.youtube.com/watch?v=YMESrl0GYTI
https://wke.lt/w/s/Hpoly_
https://padlet.com/
https://en.linoit.com/
https://www.genial.ly/
https://www.canva.com/


Alkalmazás/ 
eszköz Ismertető Kapcsolódó oldalak

Ötletbörzék, viták A digitális technológia segítsé-
gével megkönnyíthetjük az esz-
mecserét, az érvek ütköztetését 
vagy egy ötletbörze, vita grafi-
kus bemutatását. Ezen eszközök 
használata révén a tanulók mind-
egyike aktív lehet a foglalkozáson, 
és jobban követheti a megbeszé-
lések tartalmát.

  Socrative

  Socrative – kvízek és ötletbör- 
zék készítése

  Mentimeter

  Tricider

  Allourideas

  Lino

  Lino a távtanulásban – nem  
csak óvodapedagógusoknak

  Padlet

  Wakelet

  Tanuljunk együtt! Wakelet

Szervezőeszközök A tanári munka során jó szol-
gálatot tesznek a szervezést, az 
órai munka irányítását segítő 
eszközök, amelyek megköny- 
nyítik a csoportalakítást, az 
időmenedzsmentet, a döntéseket, 
a határidők nyomon követését. 

  Classroomscreen

  Trello

  Tanuljuk együtt! – Trello és  
más tanári szervezőeszközök

  KEAMK

Alkalmazás/ 
eszköz Ismertető Kapcsolódó oldalak

BBC micro:bit A BBC micro:bit egy egyszerű 
és olcsó programozható mikro-
kontroller, melyet többféle prog-
ramozási nyelven (MakeCode, 
Scratch, Javascript, Python) lehet 
programozni. Az oldalon levő 
szimulációs környezettel akár esz-
köz nélkül is lehet kódolni, majd 
a megírt programokat ki is lehet 
próbálni.

  BBC micro:bit

  micro:bit osztályterem

  A micro:bit – szakköri anyag

   Egyéb micro:bites segéd 
anyagok

  Játsszunk programozást! –  
Micro:bit

   Projektek micro:bitek  
használatával

   Tanórák micro:bitek használa-
tával
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https://www.socrative.com/
https://youtu.be/dmcIy-u0e5M
https://youtu.be/dmcIy-u0e5M
https://www.mentimeter.com/
https://www.tricider.com/
https://www.allourideas.org/
https://en.linoit.com/
https://padlet.com/
https://wke.lt/w/s/Hpoly_
https://www.youtube.com/watch?v=3K9SRLK2JKc
https://classroomscreen.com/
https://trello.com/
https://youtu.be/FDVNWVEZ5V0
https://youtu.be/FDVNWVEZ5V0
https://www.keamk.com/
https://microbit.org/
https://classroom.microbit.org/
http://microbit.inf.elte.hu/szakkori-anyag/
http://microbit.inf.elte.hu/segedanyagok/
http://microbit.inf.elte.hu/segedanyagok/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6USGM17bavrOor-2d_UyGiZ8Tsj8787i
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6USGM17bavrOor-2d_UyGiZ8Tsj8787i
https://microbit.org/projects/
https://microbit.org/projects/
https://microbit.org/lessons/
https://microbit.org/lessons/


Alkalmazás/ 
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Scratch A Scratch a leghíresebb, kife-
jezetten oktatási célra kifejlesz-
tett, blokkalapú programozási 
környezet. Kiváló eszköz a prog-
ramozás tanulásához online vagy 
offline módon. A Scratch Jr. a leg-
fiatalabbaknak elérhető mobilal-
kalmazás, egyszerűbb funkciókkal 
és gyermekbarát felülettel.

  Scratch

  Scratch Jr.

Code Week A Code Week, a programozás 
hete, egy alulról jövő kezdemé-
nyezés, amelynek célja az al-
goritmikus és számítógépes gon-
dolkodás, valamint a programozás 
népszerűsítése. A minden év ok-
tóberében megrendezett Code 
Week honlapján több nyelven 
érhetők el különböző tan- és  
segédanyagok.

   Code Week – tanítási anyagok

  Code Week – tanulási anyagok

Code.org A code.org magyarul elérhető 
tananyagokat állított össze a 
programozás iránt érdeklődők 
számára. Az oldalon korosztályi 
bontásban találhatók meg a prog-
ramozás világába lépésről lépésre 
bevezető, különböző szintű fela-
datok.

  Tanulj a Kód Stúdióban!

  code.org

CS Unplugged A CS (Computer Science) Un-
plugged honlapon olyan fog-
lalkozások, óratervek érhetők 
el, amelyekkel az algoritmikus 
gondolkodás számítógép nélkül 
fejleszthető. 

  CS Unplugged

Barefoot Computing A weboldalon olyan szórakoz-
tató tevékenységek letölthető és 
kinyomtatható leírásai és segéd-
anyagai találhatóak, melyek jól 
hasznosíthatóak az úgynevezett 
„unplugged”, azaz digitális eszköz 
nélkül megvalósított, algoritmikus 
gondolkodást fejlesztő tevékeny-
ségek tervezéséhez. 

  Barefoot Computing
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https://scratch.mit.edu/
https://www.scratchjr.org/
https://codeweek.eu/resources/teach
https://codeweek.eu/resources
https://studio.code.org/courses
https://code.org/
https://classic.csunplugged.org/activities/
https://www.barefootcomputing.org/



