
03 3  A tantermen kívüli digitális  
munkarend technikai feltételei

A digitális eszközökkel támogatott oktatás – függetlenül attól, hogy milyen munkarend 
keretében valósítjuk meg – jelentős technikai hátteret kíván. 

A gyakorlati tapasztalatokat és az elméleti ismereteket összevetve, az alábbiakban aján-
lás formájában foglaljuk össze azokat a technikai megoldásokat, amelyek eredménye-
sebbé tehetik a munkát. Javaslataink remélhetőleg segítenek eligazodni a tengernyi ötlet 
világában.

Jelen fejezet azokról a technikai/technológiai feltételekről szól – a digitális eszközökkel 
végzett oktatás/tanulás technikai feltételeiről az iskolában/otthon, a diákra/pedagógus-
ra vonatkozóan –, amelyek jellemzően az oktatási folyamat hátterét hivatottak biztosíta-
ni, és elsődlegesen a kapcsolat fenntartását, a kommunikáció biztosítását jelentik.

3.1 Alapvetések

Az ajánlás összeállítása során feltételeztük, hogy azokban a hétköznapi esetekben, ami-
kor az oktatás az intézmény megszokott munkarendje szerint zajlik, rutinszerű folyama-
tok biztosítják az egy-egy alkalommal, egy-két napra hiányzó

 y tanulók felzárkózásának lehetőségét,
 y pedagógusok helyettesítését.

Ezekre az esetekre tehát külön nem térünk ki, bár az ajánlásunkban rámutatunk néhány 
olyan megoldásra, amely ilyenkor is eredményesebbé teheti a munkát.

A digitális munkarend eddigi gyakorlata is alátámasztotta, hogy kollégáink sok-sok rej-
tett készséggel és képességgel rendelkeznek, így számtalan jobbnál jobb ötlettel gazda-
gították a digitális eszközök alkalmazási területét. A számos ötlet közül azonban célszerű 
szelektálni, az egy intézményben/munkaközösségben dolgozóknak egyeztetni, és közös 
eszköz- és alkalmazáshasználatban megállapodni. Egy szinten túl a sok digitális eszköz és 
alkalmazás a tanulóknál bizonytalanságot, kavarodást hozhat magával.

Talán az első – és egyik legfontosabb – szabály minden változás esetén az önmérséklet, 
az önfegyelem. Emellett jó, ha figyelünk a többiek szándékaira és arra is, hogy:

 y nem csak a magunk számára kell megoldást találnunk, és a folyamatban rendszerint 
nem két személy érintett csupán;

 y a foglalkozásaink alanyai más, hasonló módon megtartott alkalmakon is résztvevők 
lehetnek;

 y a digitális eszközökön való folyamatos munkavégzéshez is kapcsolódnak egészség-
ügyi szabályok.

A fentiek nyilvánvalóvá teszik azt is, hogy nem az egyes pedagógus és a tanítványa (va-
lamint annak szülei) kapcsolatáról beszélünk a továbbiakban, hanem az intézmény (az 
iskola) és a tanulói, illetve azok családja közti kommunikációról. 
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A digitális munkakörnyezet feltételeinek kialakításával járó feladatok három területre vá-
laszthatók szét mind a pedagógus, mind a tanuló oldalán:

 y szervezési kérdések;
 y biztonsági megfontolások;
 y technikai kérdések.

Tudjuk, hogy az intézmények, illetve a családok lehetőségei, mozgástere különböző, to-
vábbá a méretükből is következnek eltérések, de igyekszünk rámutatni mindazokra a 
megoldásokra, amelyekkel a legtöbb esetben élhetnek.

3.2 Javaslatok az intézményi/iskolai oldal számára

Jelen írásunk megközelítése a technikai, illetve a technológiai problémák megoldására/
megelőzésére koncentrál, de nem tekinthetünk el azoktól a környezeti változóktól sem, 
amelyek meghatározzák a technikai igényeket, szempontokat. 

Az első és legfontosabb kérdés, hogy mekkora problémát kell kezelni az adott helyzetben:

A) Nem tekintjük külön kezelendő problémának azt az esetet, amelyre az alapvetések 
elején utaltunk. Ezt a normál működés velejárójaként értelmezzük.

B) Egy-egy osztály (tanulócsoport) jelentős része (legalább a harmada) annak el-
lenére kényszerül az intézménytől való távolmaradásra, hogy „munkaképes”, de a 
tanáraik szinte kivétel nélkül jelen vannak az intézményben. Így a tanár jelenléti 
alapon tart órát, amelybe az otthon lévő diákok kamerán keresztül kapcsolód-
hatnak be.

C) Egy-egy osztály (tanulócsoport) tanárainak jelentős része (legalább harmada) 
annak ellenére kényszerül az intézménytől való távolmaradásra, hogy „munkaké-
pes”, de a tanítványaik az intézményben vannak. Így a tanulók felügyelő tanár 
jelenléte mellett az iskolában vannak, a tanár otthonról, kamerán keresztül ta-
nítja az otthon és az osztályteremben lévő diákokat egyszerre.

D) Az intézmény osztályainak (tanulócsoportjainak) jelentős része (legalább a har-
mada) annak ellenére kényszerül az intézménytől való távolmaradásra, hogy „mun-
kaképes”. A tanárok egyes osztályai az iskolában, míg mások otthon vannak.  
A tanár ebben az esetben az iskolában van, de az otthon lévő osztályait a távtaní-
tás eszközeivel oktatja az iskolából.

E) Az intézmény egésze a digitális munkarend szerint működik.

A B) és C) esetben előáll a közvetített oktatás – a jelenléti oktatás egy speciális esetének 
– előfeltétele, bonyolultabb helyzetben a digitális munkarend szerinti oktatás feltételei is 
teljesülhetnek, tehát ekkor az arra vonatkozó javaslatokat ajánljuk alkalmazni.

A D) pontban leírt helyzet annyiban tér el az előző kettőtől, hogy a pedagógusok egy 
részének egy-egy osztálya (csoportja) teljes létszámában távol van, ami a javasolt 
megoldásokkal nehezebben kezelhető, sőt esetenként okot adhat a digitális munkarend 
bevezetésére, tehát ezeket az eseteket az azokra vonatkozó javaslatok szerint ajánljuk 
kezelni.
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1. táblázat: Problémakezelési helyzetek

Jelölés Probléma Pedagógus Diák Munkarend

A) Alkalmi hiányzások Nem nagy számban, 
alkalmilag távol

Nem nagy számban, 
alkalmilag távol

JELENLÉTI 
OKTATÁS

B) Egy-egy osztály 
jelentős része 
hiányzik

Intézményben jelen 
van

Az osztály tagjainak
jelentős része távol 
van, de munkaképes

KÖZVETÍTETT  
OKTATÁS

C) Egy-egy osztály taná-
rai hiányoznak

Az osztály pedagó-
gusainak jelentős 
része távol van, de 
munkaképes

Intézményben jelen 
van (tanári felügyelet 
mellett)

KÖZVETÍTETT  
OKTATÁS

D) Egyes osztályok isko-
lában, amíg mások 
otthon

Intézményben jelen 
van

Az osztályok egy része 
távol, másik része az 
iskolában

JELENLÉTI vagy
KÖZVETÍTETT
OKTATÁS

E) Az intézmény nem 
látogatható

Távol Távol DIGITÁLIS
MUNKAREND

A felsorolt helyzetek mindegyike feltételezi a szükséges technikai háttér meglétét. Ennek 
hiánya esetében a felvázolt kategóriáknál javasolttól eltérő megoldási utat kell válasz-
tani. Az esetlegesen fellépő eszközhiány megoldására a tavaszi időszakban intézmény-
fenntartók, társadalmi szervezetek, illetve gazdasági társaságok is felajánlottak különfé-
le segítséget, támogatást, amelyek egy része továbbra is aktív. Érdemes a helyi szinten 
elérhető vállalkozásokat, társadalmi kezdeményezéseket felkeresni. 

3.2.1 Szervezési kérdések

Technikai vonatkozásai ellenére szervezési szempontból is fontos kérdés a megfelelő di-
gitális munkakörnyezet kiválasztása. Különösen, ha a döntés az intézményi lehetősé-
gek, a tanulói, illetve pedagógusi igények felmérése alapján történik. 

Célszerű több olyan környezetet megvizsgálni, amely elsődlegesen az oktatás támoga-
tását tűzte ki célul (KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér, Google Suite for Education, Micro-
soft Teams for Education stb.). Arról, hogy mit és hogyan érdemes vizsgálni, a digitális 
pedagógia eszközrendszeréről szóló  fejezetben (2. fejezet) olvashatnak bővebben. Azt a 
környezetet érdemes kiválasztani, amely

 y a tanulók legszélesebb – lehetőség szerint teljes – körének jogszerű hozzáférése 
mellett biztosítja a pedagógusok megfelelő munkakörnyezetét is;

 y platformfüggetlen abban az értelemben, hogy a lehető legtöbb platformon keresz-
tül biztosítja a hozzáférést, a munkavégzést.

A tanítási-tanulási folyamat menedzselését lehetővé tevő környezetek használatának 
előnye, hogy nem kell sem a pedagógusnak, sem a tanulónak (beleértve szülőjét, gondvi-
selőjét) külön gondoskodnia arról, hogy visszamenőleg is elérje az aktuális információkat 
(feladatokat, tananyagelemeket, kérdéseket, dolgozatokat stb.).

A közvetített oktatás esetére vonatkozó egyedi megfontolások

A közvetített oktatás két ága – az eszközigény oldaláról – annyiban mindenképpen eltér 
egymástól, hogy 
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 y amikor egy-egy tanulócsoportból hiányzik jelentős számú tanuló – B) eset –, az in-
tézménynek biztosítania kell, hogy a foglalkozást a tanár úgy tarthassa meg, hogy 
ahhoz távolról is csatlakozhassanak a jelen nem lévő tanulók;

 y amikor pedig egy-egy tanulócsoport tanárai hiányoznak jelentős számban – C) eset 
–, az intézménynek meg kell szerveznie a tanulócsoport „felügyeletét” az intézmé-
nyen belül, hiszen az adott időintervallumban ezt ellátó tanár hiányzik, illetve biz-
tosítania kell azt, hogy a tanulók – saját vagy intézményi eszközökön – elérhetők 
legyenek a tanár számára a foglalkozás időpontjában. 

A közvetített oktatás lényeges jellemzője, hogy a jelenléti foglalkozás résztvevői mellett 
a többiek számára az intézmények helyi protokollja/eljárásrendje írja elő, hogy milyen 
rendszabályok szerint kell kapcsolódniuk az órához. Számukra is biztosítani kell mind a 
tananyag elérhetőségét, mind pedig azt, hogy a foglalkozáson távolról, de aktívan lehes-
senek jelen.

Az egyes osztályok teljes távolléte esetére vonatkozó egyedi megfontolások

Az ilyen esetben a munkarend meghatározása is számos tényezőtől függ, de az osz-
tályok (tanulócsoportok) meghatározó hányadnak hiánya – D) eset – bekövetkeztekor 
az intézménynek biztosítania kell, hogy a foglalkozást az iskolában tartózkodó tanár a 
helyszínről tarthassa meg, hiszen más tanulócsoportjai az intézményben tartózkodnak.

Az ilyen esetre kialakított munkarend jellemzője, hogy elvileg a teljes tanulócsoport 
azonos módon kezelhető akkor is, amikor jelenléti órán vesznek részt, és akkor is, amikor 
távolról kapnak feladatot. Ez viszont sokkal inkább módszertani kérdés, mint technikai, 
melynek részletezése a Tanulásszervezési megoldások – órabeosztás – házirendek és 
szabályzatok c. fejezetben (4. fejezet) történik meg.

A digitális munkarend esetére vonatkozó egyedi megfontolások

A digitális munkarend – E) eset – nem lehet azonos a tanórák távolléti formában való 
megtartásával akkor sem, ha ahhoz minden feltétel adott. Célszerű az ilyen munkarend ide-
jére egyedi tanrendet összeállítani, amely annyiban biztosan különbözik a jelenlétitől, hogy

 y a foglalkozásoknak csak egy része igényli a pedagógus és a tanulók szinkrón kommu-
nikációját. Azaz minden tantárgynak vannak olyan órái benne, amelyeken a részvétel 
„kötelező”, de olyanok is, amelyek esetében az önálló munkavégzésen van a hangsúly. 
Vagyis az órarend segíti a tanuló napirendjének kialakítását, tájékoztatja a szülőket a 
várható feladatok mennyiségéről, de annak szigorú betartását nem várják el.

 y a foglalkozások időtartama jellemzően rövidebb a jelenléti oktatásban megszokott 
tanóránál, de semmiképpen sem hosszabb annál;

 y biztosítja a tanulók (és tanáraik) számára, hogy ne kelljen huzamosan a gép előtt ül-
niük.

A digitális munkarend is felvet szervezési kérdéseket, hiszen előállhat olyan helyzet, 
amikor az intézmény közreműködésére, beavatkozására van szükség az oktatás eredmé-
nyes folytatása érdekében:

 y valamely diák, illetve a diákok egy része nem képes az otthonában megteremteni az 
oktatásba történő bekapcsolódáshoz szükséges feltételeket, azaz az intézménynek 
kell biztosítania a megfelelő eszközöket (adott esetben a helyet is) a kapcsolódáshoz;
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 y valamely pedagógus, illetve a pedagógusok egy része nem képes az otthonában 
megteremteni az oktatásba történő bekapcsolódáshoz szükséges feltételeket, azaz 
az intézménynek kell biztosítania a megfelelő eszközöket (adott esetben a helyet is) 
a kapcsolódáshoz.

3.2.2 Biztonsági megfontolások

Ebben a fejezetben a biztonság néhány technikai kérdésére térünk ki csupán, mert az 
internethasználat szerteágazó biztonsági kérdéseivel az Adatvédelem, online biztonság 
c. rész (15. fejezet) foglalkozik részletesen.

A részvétel online térbe helyezésével, a digitális eszközök használatával felmerülnek 
adatvédelmi kérdések is, hiszen a tevékenységek színtere kiegészül a világhálóval. 
Fontos figyelnünk arra, hogy a munkánkat esetlegesen megzavaró tényezőket a lehető 
legnagyobb mértékben kizárjuk. (Csak egyetlen példa: fokozott adatforgalom fokozott 
vírus- és adathalászat-veszéllyel jár, tehát legyen naprakész a védelmi szoftverünk.)

Csak látszólag tűnik kényelmes megoldásnak a különböző nyilvános hálózatok haszná-
lata – szerencsére online oktatásra/előadásra ritkán kerül sor ilyen környezetben –, mert 
ilyenkor a gépünk védelmére még nagyobb figyelmet kell fordítani, hiszen a hálózaton 
bárki bármilyen szándékkal jelen lehet (ne engedélyezzük például nyilvános hálózaton a 
számítógépünk felderíthetőségét, láthatóságát, mások általi elérhetőségét).

Amennyiben a kapcsolódásunk helye a lakás vagy az intézmény valamely közös haszná-
latban lévő helyisége (például egy közös szertár vagy a tanári) – amelynek valamely rész-
letét egy-egy online közvetítés során megosztjuk másokkal –, tudatosítsuk magunkban, 
hogy az így közvetített kép nemcsak magunkat, hanem közvetlen környezetünket is mu-
tathatja. Figyeljünk arra is, hogy ilyen környezetben az éppen foglalkozást tartó kolléga/
kollégák munkáját ne zavarjuk meg.

Szerzői jogi szempontból az intézmény számára sem mellékes, hogy mennyire zárt a kör, 
amelyben a kommunikáció folyik, mert a vonatkozó jogszabályok meglehetősen szűkre 
szabják a szabad felhasználás körét a jogvédett alkotásokra vonatkozóan. Térítésmen-
tesen is elérhetők olyan szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a tanterem ajtajának 
„becsukását”, illetve amelyek segítségével az online órára való belépést ellenőrzötté 
tehetjük, ugyanakkor például a KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér használata esetén ez 
technikailag eleve megoldott.

Digitális identitásunk szempontjából is fontos, hogy szétválasszuk a magánéletünk és a 
munkánk világát. Ennek első lépése a névjegyünk (az e-mail-címünk), azaz a postafiókunk 
megfelelő kiválasztása. Számos intézmény – élve a különféle szolgáltatók által biztosított 
lehetőségekkel (például: Google Workspace for Education, Microsoft 365 Oktatási ver-
zió) – megteremtette annak a feltételeit, hogy pedagógusaik, illetve diákjaik a munkahe-
lyi feladataikhoz kapcsolódóan az iskola által biztosított postafiókot használhassanak.  
A KRÉTA üzenőrendszerének használata például egy jó megoldás erre a szétválasztásra. 
Vannak intézmények, ahol el is várják ennek használatát, mások elnézőbbek. Azt tartjuk 
célszerűnek és követendőnek, hogy legyen elválasztva egymástól a munka és a magá-
nélet, tehát ne használjuk ugyanazt a postafiókot hol erre, hol arra. Ma már az online 
levelező kliensek is képesek arra, hogy együtt kezeljék több postafiók levelezését, így ez 
lényegében csak elhatározás kérdése. Éljünk a lehetőséggel, mert adatbiztonsági szem-
pontból is jelentős a hatása. Adatvédelmi kérdésekről további információk olvashatók az 
Adatvédelem, online biztonság c. fejezetben (15. fejezet). 
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3.2.3 Technikai kérdések

A sikeres kommunikáció feltétele a megfelelő kapcsolat

Az eredményes és sikeres digitális oktatás kapcsolati feltétele a megfelelő sávszélesség. 
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a szolgáltatók által a megadott sávszélességben meg-
különböztetik a maximális értékeket, illetve a minimális értéket, továbbá beszélhetünk 
letöltési és feltöltési sebességről is. A hálózati szolgáltatások jelentős része aszimmetri-
kus megoldásokat használ, azaz a letöltési irány lényegesen „szélesebb” a feltöltésinél, 
ha az előfizető oldaláról nézzük.

Egy intézmény esetében a legtöbb probléma akkor fordul elő, amikor többen akarják egy 
időben használni az internetet jelentős adatforgalmat generáló feladatok megoldására. 
Ilyenkor az intézményben lévő és órát tartó pedagógus(ok) az intézmény garantált feltöl-
tési sávszélességét használják.

Azt a szempontot is meg kell vizsgálni, hogy milyen hálózati eszközök állnak a rendelke-
zésünkre, hiszen komoly problémát jelenthet egy wifijel szórását végző eszköz (AP) szá-
mára, ha egy időben egy teljes osztály minden tanulója önállóan szeretne rácsatlakozni 
csupán egy-egy eszközzel, azaz ki kell szolgálnia 25–35 eszközt. A videókapcsolatot is 
igénybe vevő felhasználó szoftvertől függően 1–2 Mbit/s sávszélességet használ el egy 
HD minőségű kamera által közvetített kép fogadásakor és küldésekor is. Ebből könnyen 
kiszámolható már, hogy egy-egy kapcsolat adatforgalmi igénye átlagosan 3 Mbit/s, amit 
nem a névleges, hanem a tényleges és feltöltési sávszélességgel kell összehasonlítani, 
azaz a rendelkezésre álló garantált, feltöltési sávszélességgel. Több ilyen kapcsolat ese-
tén az adatmennyiség összeadódik, illetve az adatforgalmi sebesség a sávszélességtől 
függően lelassulhat.

A hálózatban elérhető sávszélességet ma már ingyenes és bármely böngészőből elérhe-
tő oldalak segítségével is ellenőrizhetjük (például: Speedtest, Szélessáv.net).

Az intézményi hálózatok kialakításakor a szakemberek nem minden esetben készítettek 
pontos tervet a várható felhasználásra vonatkozóan, hiszen ez egyrészt nehezen tervez-
hető, másrészt a teljes oktatás online térbe helyezésére senki nem készült. A fejlesztési 
tervek rendszerint abból indultak ki, hogy az iskolákban többnyire adatfolyam fogadása, 
nem pedig feltöltés történik majd. A tervezett felhasználást többszörösen meghaladó 
igénybevétel jelentkezhet azonban azáltal, hogy a pedagógusok egy részének a távol 
lévő tanulók oktatását kell végeznie. Az intézmények különösen figyeljenek arra, hogy ne 
kapcsolódhasson bárki a hálózatra, hiszen az intézményhez közeli épületekben vagy az 
azt övező tereken nem ritka, hogy fogható az épületen belüli eszköz jele.

Asztali gép, laptop, tablet, okostelefon – Melyik eszközt érdemes használni?

Nehezen fogalmazható meg olyan általános válasz erre a kérdésre, amely minden egyedi 
esetre és személy számára megfelelő lenne, hiszen számos ponton szólhat közbe a meg-
szokás, az alkalmazott szoftverek, illetve az elérhető lehetőségek.

Az asztali gép vagy laptop közötti választás kérdésében ma már nem abból indulunk 
ki, hogy melyik tud többet, mert számottevő teljesítménybeli különbséget nem a kivi-
tel okoz. Talán az is egyre kevésbé jelent különbséget, hogy azonos teljesítmény mellett 
melyik mennyibe kerül. Van azonban több szempont, amit érdemes átgondolni az online 
oktatást/előadást szervezőnek, illetve azon részt vevőnek egyaránt:
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 y Mekkora mobilitásra van szükség az eszköz használata során – az asztali gép nehéz-
kesen mozdítható, kijelzője (képernyője) is külön van, folyamatos tápellátást igényel, 
külön van hozzá mikrofon, kamera, billentyűzet és egér, a vezeték nélküli hálózati 
elérés nem alapértelmezett része stb.;

 y Az aktív részvétel esetén fontos szempont lehet az eszközünk nyújtotta szolgáltatás 
minősége – kellően jó felbontású-e a kamerája, a mikrofonja mennyire szűri ki a 
háttérzajokat, mennyire zavaró a gép alapzaja stb.;

 y Az elsődlegesen alkotó (prezentáló, menedzselő) funkciók számára a tablet vagy a 
telefon jelentős korlátokat jelent, sőt bizonyos funkciók nem is érhetők el róluk (pél-
dául a többképernyős vetítés). Amennyiben kizárólag figyelni, hallgatni, esetleg rövid 
üzeneteket írni vagy hozzászólni szeretnénk, akkor sokszor jobb megoldás a tablet, 
mert könnyű, jól mobilizálható, viszonylag hosszú üzemidejű eszköz, de elég nehéz-
kes vele például szöveget szerkeszteni, táblázatokat kezelni.

Eszköztípus Előnyök Hátrányok Javaslat

Asztali gép  y a gép és a monitor 
távol van egymástól

 y „tetszőleges” méretű 
monitorral összekap-
csolható

 y nehezen mobilizálható
 y külön van a kijelző,  

a billentyűzet, az egér, 
a kamera, a mikrofon, 
a hangszóró

 y folyamatos tápellátást 
igényel

 y osztályteremben, 
könyvtárban, otthoni 
tanuláskor/munkavég-
zéskor

 y prezentálásra, tervezés-
re, feladatkészítésre

Laptop  y könnyen mobilizálható
 y saját áramforrása van
 y több képernyő csatla-

kozhat hozzá

 y kicsi a megjelenítője
 y az üzemideje idővel 

csökken

 y könyvtárban, otthoni 
tanuláskor/munkavég-
zéskor

 y prezentálásra, tervevés-
re, feladatkészítésre

Tablet  y könnyen mobilizálható, 
könnyű

 y saját áramforrása van
 y elég hosszú az üzem-

ideje

 y kicsi a megjelenítője
 y az üzemideje idővel 

csökken
 y nehézkes a kiegészítők 

csatlakoztatása

 y keresési feladatokra
 y egyszerű tesztek kitöl-

tésére
 y előadások nyomon kö-

vetésére, hozzászólásra

Okostelefon  y mindig kéznél van
 y sokoldalúan használ-

ható

 y kicsi a megjelenítője
 y az üzemideje idővel 

csökken
 y nehézkes a kiegészítők 

csatlakoztatása

 y tablet hiányában, az ott 
leírt feladatokra

 y kiegészítő kapcsolatot 
biztosító célra

A fentiek alapján a pedagógusok számára általában a laptopot javasoljuk használni – nem 
csak a digitális munkarend idején –, de jó, ha olyan hibrid megoldásokra is képes, mint 
például az érintésre érzékeny képernyő. A hallgatóság számára viszont inkább a tablet 
mellett törünk lándzsát egészen addig, amíg az aktív közreműködés nem igényli azokat a 
tevékenységeket, amelyekben a tablet már jelentős korlátot jelent. A mai okostelefonok 
képernyőjének mérete még jellemzően nem akkora, hogy kényelmesen lehessen hasz-
nálni, de az kétségtelen, hogy – szükség esetén – alkalmasak lehetnek a tabletek kiváltá-
sára, különösen, ha adatforgalmi elérésük is van.

Van még egy szempont, ami befolyásolhatja a választásunkat: az, hogy milyen környe-
zeti feltételekkel kell számolnunk. Ha a környezet zaja nehezen küszöbölhető ki, akkor 
bizony nagy segítséget jelent egy fülhallgató (vagy fejhallgató). Megjegyezzük azonban, 
hogy egy-egy tanulócsoport egy teremben történő távoktatása esetén nem feltétlenül 
jó megoldás a fejhallgatóval felszerelt számítógépek alkalmazása. Ilyenkor a kellően nagy 
méretű kivetítő és a hangszóró alkalmazása, illetve a speciális tantermi eszközök felsze-
relése vezethet eredményre.
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Azt is vegyük figyelembe azonban, hogy a beépített hangszóróval és mikrofonnal ren-
delkező modern eszközök (telefon, tablet, laptop) már arra is fel vannak készítve, hogy 
a zavaró tényezőket kiszűrjék (egyes kommunikációs szoftverekben ezt már gépi intelli-
gencia is segíti). Komoly zavart okozunk egy ilyen rendszerben, ha csak az egyik elemét 
helyettesítjük (például külső mikrofont csatlakoztatunk a gépre). Ennek egyenes követ-
kezménye, hogy a zajszűrést a gép már nem tudja a beépített automatizmusaival kezelni, 
tehát ez is ránk marad. 

A beépített mikrofonok egyik jó tulajdonsága, hogy a beszédhangot zavaró tényezőket 
megpróbálják kiszűrni, de nem tudnak mihez viszonyítva szűrni, ha nem beszél valaki. 
Így bekerülnek a háttérzajok is a közvetítésbe, tehát célszerű a mikrofont kikapcsolni, ha 
épp nem adunk elő vagy nem szólunk hozzá. Hasonló a helyzet akkor is, amikor fülhall-
gatót használunk, hiszen a mikrofon ekkor sem tud mihez viszonyítani, azaz beengedi 
a korábban kiszűrt zajokat. (Ilyen eset például, amikor az előadó hatásszünetet tart a 
beszédben, esetleg hevesen lapozgatni kezdi a jegyzeteit.)

Komoly problémát jelenthet egy tanóra közvetítése során, ha a tanár helyhez kötött lesz 
azáltal, hogy például nem távolodhat el a laptopjától anélkül, hogy el ne veszne a hangja. 
Ilyen esetben jó szolgálatot tehet a több eszközön való csatlakozás, de a megfelelő ható-
távolságú vezeték nélküli mikrofon is.

Vannak esetek, amikor a szemléltetést, a kísérletet szeretnénk „jobban láthatóvá” tenni. 
Ilyenkor ajánlatos külső csatlakozású webkamerát vagy dokumentumkamerát használni, 
amelyet a kívánt helyre lehet irányítani.

Az eszközökre vonatkozó minimális elvárások

A számítógép/laptop ajánlott követelményei:

 y Processzor: 2,4 GHz dupla magos processzor
 y RAM: 4 GB
 y Háttértár: 250 GB
 y Kijelző: (Full) HD felbontás
 y Hálózati kapcsolat: Wifikapcsolati lehetőség és/vagy vezetékes hálózati bemenet
 y Perifériák: Számítógépes egér ajánlott, videókamera, mikrofon

Tabletre vonatkozó követelmények:

 y A kijelző mérete: legalább 7 hüvelyk
 y Hálózati kapcsolat: beépített wifiadapter
 y Háttértár: legalább 16 GB
 y RAM: legalább 1 GB

Sokat segíthet a számítógépen végzett munkában, ha rendelkezünk néhány olyan kiegé-
szítővel, amelyeket kifejezetten oktatást támogató célra is fejlesztettek:

 y digitalizáló tábla, amely lehetővé teszi a tollal történő rajzolást, folyóírást a képernyőre;
 y dokumentumkamera, amellyel ábrákat, az asztalon zajló kísérleteket, tárgyakat le-

het kivetíteni;
 y külső egér, amely pontosabbá teheti a pozicionálást, könnyíti a műveletek egy részé-

nek elvégzését.
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Szoftverek

Magyarországon a felhasználói szoftverek többsége MS Windows alapú gépeken futó al-
kalmazás, tehát javaslatainkat abban a környezetben teszteltük (ez azonban nem jelenti 
azt, hogy más környezetben ne lehetne ettől eltérő gyakorlat). Ennek egyik oka lehet az 
a hosszú ideje futó program, amely a diákok, illetve a pedagógusok számára ingyenesen 
teszi elérhetővé a legújabb MS Office alkalmazásokat (Tisztaszoftver Program, Office 365 
Regisztráció).

A kommunikáció platformját célszerűen az intézmény határozza meg, és a résztvevőnek 
általában elegendő valamely böngésző futtatása. A legszélesebb körű, kifejezetten okta-
tási célú funkciókkal rendelkező szolgáltatást nyújtó környezetek mellett számos olyan, 
jellemzően egy-egy speciális célt szolgáló megoldással is találkozhatunk, amely azt az 
egy-egy célt (például feladatok összeállítása, tesztelés) jobban oldja meg.

Vannak olyan eszközök, amelyek a számítógépre (tabletre, telefonra) települve, appliká-
cióként is rendelkezésre állnak. Ez utóbbiak beállítási lehetőségei rendkívül változatosak, 
így módosításuk igényel némi gyakorlatot. A legfontosabb funkciók, amelyekre érdemes 
figyelmet fordítani:

 y videóvezérlés (a kamera kikapcsolása különösen akkor segít sokat, ha nem elég jó 
minőségű az internetelérésünk);

 y mikrofon némítása (célszerű mindig némítva belépni, hogy egy váratlan zörej ne za-
varja meg az előadót);

 y a háttér beállításai (célszerű olyan semleges beállítást alkalmazni, amelyben az sem 
okoz meglepetést, ha valaki elmegy a hátunk mögött);

 y a szolgáltatásnyújtás integráltsága (együttműködés más szoftverekkel).

A szoftver kiválasztásánál figyeljünk arra is, hogy mennyire könnyen hozzáférhető a fo-
gadó oldal számára, illetve vannak-e olyan szempontok, amelyek szűkítik a lehetősége-
inket (például a regisztráció bizonyos életkor felett lehetséges csupán). A fenti témákról 
további részleteket A digitális pedagógia technológiai eszközei c. fejezetben (2. fejezet) 
olvashatnak.

A konkrét szoftverek kiválasztása már jelentősen függhet a megvalósítandó pedagógiai 
céltól, illetve módszertől, ezért arra a dokumentum több más fejezetében is kitérünk. 

3.3 Javaslatok az iskolán kívüli oldal számára

A távmunka vagy a távtanulás sok ember életében eddig sem volt ismeretlen gyakorlat. 
Aki azonban valaha dolgozott ilyen munkarendben, jól tudja: ez az életforma nagyfokú 
tervezettséget és önfegyelmet igényel. A technológia/technika oldaláról közelítve a kér-
dést elenyésző a különbség a tanulók, illetve a pedagógusok részére szóló javaslatokban. 
A megoldandó probléma nagysága lényegében attól függ, hogy mekkora a család, és a 
családtagok mekkora hányada kénytelen egyszerre otthonról tanulni és dolgozni. Ennek 
megoldása az életünk alapvető átszervezésével jár, néhány egyszerű szempont figyelem-
bevételével azonban sokat tehetünk azért, hogy az otthonról végzett munka és tanulás 
könnyebben beilleszthető legyen mindennapjainkba.

32

https://tisztaszoftver.hu/
https://o365.oh.gov.hu/TisztaszoftverProgram
https://o365.oh.gov.hu/TisztaszoftverProgram


Ugyan az alábbi javaslatok akkor válhatnak igazán aktuálissá, amikor a család egy vagy 
több tagja valamilyen oknál fogva kénytelen megváltoztatni a korábban megszokott 
munkarendjét, de normál munkarend mellett is érdemes figyelembe venni őket.

Az „ahány ház, annyi szokás” megoldás rendszerint megnehezíti minden fél dolgát az 
együttműködésben. Ebből következően javasoljuk az intézmény és a szülők közötti pár-
beszéd során kialakítani azokat a szempontokat, amelyek eredményesebbé teszik az 
együttműködést. Figyeljünk azonban arra, hogy nem követelhet irreális dolgokat egy-
mástól sem az intézmény, sem a szülői közösség.

3.3.1 A tanuláshoz szükséges terek

A legtöbb otthont nem a tanulásra vagy munkára való alkalmasság figyelembevételével 
rendezték be, így abból kell kihozni a legjobbat, ami van.

A munka/tanulás helye lehetőleg ne a kanapé vagy az ágy legyen, hanem olyan hely (asz-
tal), amely alkalmas a többé-kevésbé fegyelmezett és nyugodt munkavégzésre.

A tanulás idejére csak a tanulással kapcsolatos holmik (laptop, jegyzetfüzetek, könyvek, 
íróeszközök stb.) legyenek kéznél. Persze nem mindenhol és nem mindig biztosíthatóak 
az ideális körülmények, így ebben a kérdésben is lehetünk rugalmasak: amennyiben a 
gyerek szülői támogatást igényel, esetleg több gyerek kénytelen osztozni egy eszközön, 
a tanulás helye lehet akár az étkezőasztal is.

Fontos, hogy amikor kamerát is használnak, akkor a látható háttér lehetőleg minél sem-
legesebb legyen, és ne tartalmazzon személyes információt. Arra érdemes odafigyelni a 
későbbiekben is, hogy az élő, online óra alatt a tanulón/tanáron kívül – lehetőség szerint 
– senki ne sétáljon be a látható képbe. A legtöbb szoftver ezt azzal is segíti, hogy a háttér 
virtualizálható, de legalább életlenné tehető.

Az otthoni munkakörnyezet kialakításakor figyeljünk a következőkre is:

 y megfelelő fényviszonyok: az arcra essen elegendő fény, ne legyen a háttérben fényforrás 
(pl. beeső napfény);

 y szerencsés, ha az arc szemből látszódik a webkamerán (célszerű megemelni a laptopot);
 y használjunk virtuális hátteret vagy olyan helyen dolgozzunk, amelynek semleges, 

letisztult háttere van, nincs mögöttünk mozgás;
 y használjunk mikrofont és fejhallgatót (a kettő együtt praktikus, használható a telefonok 

headsetje is), valamint kerüljük a beszűrődő zajokat;
 y több monitor használata esetén beszéd közben lehetőleg a kamerát tartalmazó gép mo-

nitorját nézzük.

Amennyiben az otthoni tanulás/munka előreláthatólag hosszú ideig fog tartani, az is fon-
tos, hogy térben és időben éles határokat vonjunk a tanulás/munka, illetve a szokásos 
otthoni élet között.
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3.3.2 A tanuláshoz szükséges eszközök

Ezen a téren az iskola által támasztott igényeknek való megfelelést erőteljesen befolyá-
solják a külső körülmények: a helyi internethálózat és a családok lehetőségei. A digitális 
munkarendben a tanulók/pedagógusok az otthoni környezetből vesznek részt az okta-
tásban, tehát rendelkezniük kell az alábbi minimális feltételekkel:

 y Megfelelő internet-hozzáférés: tekintettel a tanuláshoz szükséges anyagok multimé-
diás jellegére, a beadandó/feltöltendő állományok méretére, személyenként leg-
alább 10 Mbit/s sávszélességre van szükség a megbízható működéshez. Ez elérhető 
jó minőségű mobilnettel is. Ebben a kérdésben a családok lehetőségei elég széles 
skálán mozognak. Szélsőséges esetben sajnos azzal is számolnunk kell, hogy nem 
teremthető meg az otthoni internetelérés. Ezekben az esetekben, illetve a helyi lehe-
tőségek feltérképezésében nagy segítséget jelenthet az iskola, illetve például a közeli 
Digitális Jólét Pontok.

 y A távmunkához szükséges internetre csatlakoztatható eszköz: ez lehet laptop vagy asz-
tali számítógép is, de a tablet csak nagyon korlátozott körben és egyszerű feladattí-
pusok esetén jelent megoldást. Amennyiben van internet, de a távmunkához és táv-
tanuláshoz kevés vagy elégtelen az eszköz a családban, akkor érdemes első körben 
az iskolához, illetve a szülő munkahelyéhez fordulni, és az ott éppen nem használt 
eszköz kölcsönzésének lehetőségéről tájékozódni. Az eszközök használatára vonat-
kozó ajánlásunk a 3.2.3 pontban olvasható.

 y A számítógépen – eltekintve a speciális igényektől – rendszerint Windows operációs 
rendszer, böngészőprogram és az általános irodai szoftverek megléte szükséges (a 
mai programok erőforrásigénye elég nagy, így az operatív tár mérete [legalább 4 GB 
memória] döntő a processzor teljesítménye mellett). Az eszközök részletesebb köve-
telményeire vonatkozó ajánlásunk a 3.2 3 pontban olvasható.

 y A fokozottabb internetes jelenlét fokozott biztonsági és adatvédelmi veszélyeket is 
rejt magában, de kis odafigyeléssel a veszély mértéke csökkenthető (például olyan 
együttműködési felületek választásával az iskola és a tanuló között, amelyek zár-
tak – KRÉTA, MS Teams, Google Classroom, távoktatási platformok). A gyerekek biz-
tonságos internethasználatával, a tudatos és kiegyensúlyozott médiahasználattal 
kapcsolatban a szülők a digitalisgyermekvedelem.hu oldalon tájékozódhatnak, de a 
pedagógusok is meríthetnek ötleteket az online világban való eligazodással kapcso-
latos feladatokhoz, tananyagokhoz.

 y Az együttműködés, a választott programok sokfélesége szükségessé teheti olyan 
kiegészítők használatát, amelyek nem minden számítógép-konfiguráció kötelező ré-
szei (például mikrofon és webkamera szinte minden laptopon és tableten van, de 
asztali gépeken csak elvétve, ezeket külön kell beszerezni).

Sokat segíthet a számítógépen végzett munkában, ha rendelkezünk néhány olyan kiegé-
szítővel, amelyeket kifejezetten oktatást támogató célra is fejlesztettek:

 y digitalizáló tábla, amely lehetővé teszi a tollal történő rajzolást, folyóírást a képernyőre;
 y dokumentumkamera, amellyel ábrákat, az asztalon zajló kísérleteket, tárgyakat lehet 

kivetíteni;
 y külső egér, amely pontosabbá teheti a pozicionálást, könnyíti a műveletek egy részé-

nek elvégzését.
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