
10 10  A közgyűjtemények oktatási célú 
digitálistartalom-szolgáltatásai

10.1 Bevezető

A digitális világ, a technológia változásai meghatványozták a körülöttünk lévő informáci-
ók mennyiségét. A mindennapi élet során a különböző médiafelületeken, hírportálokon, 
közösségi oldalakon keresztül a pár évtizeddel ezelőtt megszokott mennyiség százszoro-
sa, ezerszerese ér el mindenkit. A mennyiség azonban nem feltétlenül jelent minőséget 
is egyben. A téves vagy akár hamis hírek világában új kompetenciákra van szükség ah-
hoz, hogy az információkat ellenőrizni is tudjuk. Szemben az iskolában a pedagógus vagy 
a tankönyvek által feltárt, rendezett, válogatott, illetve a szerző, a kiadó és a tanár által is 
ellenőrzött ismeretekkel, ma már a sajtó, az online hírforrások és közösségi oldalak által 
közzétett információk sok esetben nem állnák ki a valóságnak való megfelelés próbáját.

A digitális pedagógia egy újabb kihívása tehát az, hogy képessé tegye a tanulókat a tény-
ellenőrzés alapvető módszereinek alkalmazására, fejlessze a mérlegelő gondolkodásu-
kat. Jelen fejezet ehhez a feladathoz javasol megoldásokat a közgyűjteményi tartalmak-
hoz kapcsolódóan. A digitális közgyűjteményi adatbázisok által kínált keresési találatok 
ugyanis minősített, biztonságos tartalmakhoz vezetik a böngésző tanulókat. A digitális 
közgyűjtemények tehát tökéletes terepet nyújtanak a pedagógusok számára ahhoz, 
hogy – a digitális kompetencia információ- és adatmenedzsment területén – növeljék a 
diákok jártasságát az információk keresésében, értékelésében és kezelésében.

A keresés során nemcsak az információ valódiságát tanulhatják meg ellenőrizni, hanem 
a relevancia vizsgálatával képessé válnak a találati lista szűkítésére is. Az „Erzsébet ki-
rályné” keresőkifejezés nemcsak a személyre mutathat rá, hanem az azonos nevű közút 
levéltárban őrzött szelvénytervére is. Az „orgona” lehet virág, hangszer, de fegyver is.

A közgyűjteményi források feldolgozásával tehát a diákjaink az egyik legfontosabb digi-
táliskompetencia-területen, az információ- és adatmenedzsment területén fejleszthetik 
az információk hatékony kereséséhez, szűréséhez és rendszerezéséhez nélkülözhetetlen 
készségeiket, miközben nemzeti kincseinken keresztül megismerhetik hazánk történel-
mét, irodalmi, képzőművészeti alkotásait. Ha ezt a tevékenységet közösen végzik, fejlődik 
a kommunikációs készségük, a mérlegelő gondolkodásuk és együttműködési készségük. 
Amennyiben kutatásuk eredményét produktum formájában be kell mutatniuk, egyfajta 
digitálistartalom-fejlesztést végeznek. Miközben dolgoznak, egymástól is tanulnak, egy-
mást is tanítják. 
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10.1.1  Milyen hozadéka lehet még a közgyűjteményekből 
építkező tudásnak?

Fejleszthető:

 y a hatékony, önálló tanulás: a tanulók forráshelyként használják a digitalizált köz-
gyűjteményi tartalmakat az információs és médiaműveltség, valamint a tanulási 
technikák, az önálló tanulás és az információfeldolgozás fejlesztése érdekében.

 y az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: a közgyűjtemények di-
gitalizációjának eredményeként megszülető weboldalak több millió műtárgyat 
tesznek egy kattintással elérhetővé a tanulók számára. A könyvtárak, múzeumok, 
galériák gyűjteményének tanulási folyamatba ágyazott megismerése során a tanulók 
tapasztalatot szerezhetnek az élmények, érzések kreatív kifejezése, az esztétikai, 
művészeti stílusok és kifejezőeszközök terén.

 y a nemzeti öntudat: a tanulók megismerik az interneten hozzáférhető nemzeti kin-
cseinket, a világörökség részét képező helyszínek weboldalait, a közgyűjtemények di-
gitális adatbázisait, saját lakóhelyük és tágabb környezetük információs honlapjait stb.

A 21. századi készségek fejlesztésében kiemelt szerepet kaphatnak a közgyűjtemények, 
mert:

 y közösségi erőforrást biztosítanak,
 y segítik az egyenlő hozzáférést,
 y felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújtanak,
 y inspirációt adnak,
 y a múlt emlékeiből építkezni tanítanak,
 y mindenki megtalálhatja az egyéniségéhez, felkészültségéhez legjobban illő tartal-

makat,
 y hozzásegítenek az általános műveltség kialakításához, növeléséhez.

A közgyűjteményi digitalizáció egyik fő célkitűzése az volt, hogy a közgyűjtemények a 
köznevelés számára is értelmezhető módon közzé tudják tenni a gyűjteményeiket tan-
anyaghoz illeszkedő, kreatív és motiváló szolgáltatások bevezetésével vagy a műtárgyak 
köznevelési szempontú adatgazdagításával azáltal, hogy korosztály, tantárgy vagy tan-
anyagtartalom alapján is lehessen keresni az oldalakon. 

A digitalizációs munka során olyan projektötletek, módszertani leírások készültek el a 
gyűjtemények digitális tartalmainak, adatbázisainak felhasználásával, melyek inspirációt 
adnak, és segítenek feldolgozni a múzeumok, könyvtárak gyűjteményeit a pedagógiai 
munka során. 
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10.2 Közgyűjteményi szolgáltatások 

Az alábbi válogatás azokat a közgyűjteményi szolgáltatásokat, aloldalakat mutatja be, 
amelyek kifejezetten a tanítási-tanulási folyamat támogatása érdekében születtek.  
A szolgáltatások ismertetésénél a korosztály és a kapcsolódó tantárgyak megnevezé-
sével szeretnénk segíteni a pedagógusok munkáját abban, hogy minél könnyebben 
megtalálják a számukra jól hasznosítható felületeket.  

10.2.1 Múzeum másképp – a Petőfi Irodalmi Múzeum 

Ha egy pedagógus szeretne tájékozódni a közgyűjtemények körében elérhető oktatási 
tartalomszolgáltatásról, akkor a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) kezdeményezésére fris-
sen napvilágot látott online kiadvány, a Kapocs az egyik legjobb forrás. A kiadványhoz 
egy virtuális tárlat is kialakításra került. 

A PIM múzeumpedagógusainak már a Covid–19 első hulláma idején is fontos célja volt, 
hogy minden lehetséges eszközzel támogassák a pedagógusok munkáját. Az eddigi visz-
szajelzések alapján a legnagyobb igény olyan, a tananyagot kiegészítő, érdeklődést fel-
keltő, illetve projektmunkába is bevonható tartalmakra, felületekre volt, amelyek segíte-
nek a diákok motivációjának fenntartásában és abban, hogy kedvet kapjanak a tananyag 
elsajátításához. Ennek érdekében az alábbi izgalmas szolgáltatásokat kínálják:

 y Hanganyagok (nem csak) érettségizőknek: A rövid hanganyagok főként a magyar 
nyelv és irodalom tantárgy érettségi tételeihez használhatók jól, és érdekes adatokat 
is tartalmaznak. 

 y Virtuálisan bejárható a Petőfi-tárlat, ahol a sétánk során izgalmas hanganyagok, ké-
pek, információk is felvillannak az interaktív pontokon.

 y A Zene-mixer felületen saját zenét keverhetünk Csáth-novellákból ihletet merítve.
 y A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) a legújabb kori és kortárs magyar irodalom ki-

emelkedő alkotásainak ingyenes elérhetőségét biztosítja. 
 y A Pimmédia felületén 90 szerzőhöz kapcsolódóan különféle irodalmi médiatartal-

mak érhetőek el. 
 y Aranyhangok című sorozatukban azokat az írói felolvasásokat, emlékezéseket 

válogatták össze, amelyek az irodalmi célú hangrögzítés hőskorába kalauzolják a 
hallgatót. A restaurált, digitalizált felvételeken meghallgathatjuk a 20. század klasszi-
kus magyar alkotóinak fennmaradt, megőrzött felvételeit. Miközben hallgatjuk a régi 
hangokat, megjelennek az elhangzó művek, visszaemlékezések olvasható szöveg-
változatai, valamint látható az adott író, költő életrajza, műveinek bibliográfiája is.

 y A Gyerekeknek szól aloldalon magyar szerzők (pl.: Csukás István, Békés Pál, Lázár 
Ervin, Varró Dániel) saját meséikből, gyermekverseikből olvasnak fel részleteket. 

 y Az Arany 200 aloldalon írók, költők, irodalmárok, zenészek és közéleti személyiségek 
beszélnek Arany Jánosról, a költőhöz, műveihez fűződő emlékeikről, gondolataikról. 

 y A Petőfi Irodalmi Múzeum Online katalógusa segítségével több mint 50 000, a ma-
gyar irodalom tárgykörébe tartozó kép között kereshetünk.

 y A PIM által szolgáltatott tudományos online tartalmak (adatbázisok, szótárak, folyó-
iratok) összegyűjtve is elérhetőek. 
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https://pim.hu/
https://issuu.com/petofiirodalmimuzeum/docs/kapocs?fbclid=IwAR3S7E3jE0jhkYtXrvf35P5ctrU7QjTq0Z6Nw63Eq7des09cVcGGHDOcGgU
https://www.thinglink.com/scene/1362022105612288001
https://pim.hu/hu/hanganyagok-nem-csak-erettsegizoknek
https://pim.hu/hu/diy-vezetes-petofi-tarlatban
https://pim.hu/hu/zene-mixer-csath-kaleidoszkop
https://pim.hu/hu/dia
https://pim.hu/hu/pim-media
https://pim.hu/hu/pim-media/a-mult-aranyhangjai
https://pim.hu/hu/pim-media/gyerekeknek-szol
https://pim.hu/hu/pim-media/arany-200
https://opac.pim.hu/
https://pim.hu/hu/online-forrasok


A Múzeum eddig főleg a programok online közvetítésére használt YouTube-csatornájára, 
valamint frissen létrehozott Spotify-csatornájára folyamatosan kerülnek fel újabb videó- 
és hanganyagok (podcastok) a PIM Médiatárának archívumából. Beszélgetések, felolva-
sószínházi előadások, irodalmi estek és portréfilmek is várják az oldalra látogatókat.

Elsődlegesen ajánlott
korosztály 9–12. évf.

Ingyenesen elérhető
oktatási tartalmak  

50 ezer tételes magyar irodalmi dokumentum- és hanggyűjtemény, 
tematikus válogatások 

Tantárgy magyar nyelv és irodalom

10.3  Filmklasszikusok a Nemzeti Filmintézet 
Filmarchívum alapfilmek.hu oldalán

A Nemzeti Filmintézet Filmarchívuma mint közgyűjtemény nagy szerepet játszik az ál-
talános és középiskolások médiatudatosságának fejlesztésében, a film és a filmtörténet, 
a filmműfajok, a nagy filmes alkotók megismertetésén keresztül. 

Filmarchívum alapfilmek.hu oldala minden korosztály számára értékes magyar filmtör-
téneti alkotásokat kínál. A válogatásban irodalmi alkotások – köztük több mint 30 köte-
lező olvasmány filmváltozata, 36 kiemelten fontos történelmi film, 24 ifjúsági és 
animációs film szerepel. A filmeket műfaj, rendező, téma szerint is kereshetővé tették, 
valamint idővonal és fogalomtár is segíti a filmtörténeti tájékozódást. 

Az alapfilmekhez kapcsolódó Klassz program ötleteket, módszertani segédleteket kínál a 
tanórai és a tanórán kívüli feldolgozáshoz.

Elsődlegesen ajánlott 
korosztály 1–12. évf. 

Ingyenesen elérhető 
oktatási tartalmak  

filmek, módszertani javaslatok, óratervek, óraleírások, idővonal, kvíz, 
online játékok, feladatlapok  

Tantárgy magyar nyelv és irodalom, történelem, vizuális kultúra, mozgókép-
kultúra és médiaismeret

10.4  Érettségire felkészítő televíziós műsorok a NAVA-n

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Nemzeti Audiovizuá-
lis Archívum (NAVA) és az oktatást támogató kormányzati intézmények együttműkö-
désében a digitális munkarendben való oktatás támogatására megszületett egy olyan 
oktatási aloldal, amelyen megtalálhatók az elmúlt évek érettségire felkészítő előadásai, 
valamint több más érdekes műsor mellett A mindentudás egyeteme című tudományos 
előadás-sorozat adásai is.  
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https://www.youtube.com/channel/UC0sbm8WUg2n6BxVPLisHZhg
https://open.spotify.com/show/5gSbRfPZYq9IwfinFIsQIh
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/klassz
https://nava.hu/tematikus/oktatas/


Elsődlegesen ajánlott
korosztály 12. évf.

Ingyenesen elérhető
oktatási tartalmak  

oktatáshoz használható szabad hozzáférésű televíziós műsorszámok 
tantárgyak szerint összegyűjtve 

Tantárgy

biológia és egészségtan, dráma és tánc, ének-zene, filozófia, fizika,  
földrajz, környezetismeret, természetismeret, gazdasági ismeretek, 
idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, kémia, matematika, 
mozgóképkultúra és médiaismeret, hon- és népismeret, osztályfőnöki 
óra, vizuális kultúra, testnevelés, történelem

10.5  Oktatólapok – pedagógiai szolgáltatás a 
levéltárban

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) szolgáltatásai nemcsak a kutatóknak és magánsze-
mélyeknek, hanem a köznevelésben és felsőoktatásban tanuló diákoknak is gazdag infor-
mációforrást jelentenek. A Magyar Nemzeti Levéltár és Budapest Főváros Levéltárának 
elektronikus adatbázisa közel 9 millió dokumentumot tesz elérhetővé az Elektronikus 
levéltár Portál oldalon. Az Adatbázisok Online (AOL) az MNL tematikus adatbázisainak 
keresését támogatja, többek között valamennyi középkori oklevéllel, címereslevelekkel, 
adóösszeírásokkal, a Minisztertanács jegyzőkönyveivel és az állampárt iratainak online 
elérésével. 

A megújult Oktatólapok portálon több száz beszkennelt eredeti levéltári forrást, audio-
vizuális dokumentumokat, fotókat, plakátokat, térképeket, névlexikont és kronológiát 
találnak a tanárok és diákok. A szolgáltatás keretében nyolc témakörhöz kapcsolódóan 
érhetők el tartalmak. A Gulág Emlékbizottság támogatásával készült, a GULAG/GUPVI tá-
borok magyar foglyainak történetét bemutató anyagok mellett a Rendszerváltozás Ma-
gyarországon 1987–1990, A Rákóczi-szabadságharc, Az 1848/49-es szabadságharc, 
a Hetedíziglen – Családtörténet, Hunyadi Mátyás, a Magyarországi nemzetiségek 
és a Vörös hétköznapok témakörökben összegyűjtött és válogatott anyagokat, valamint 
a témához kapcsolódó feladatokat is elérhetnek a pedagógusok és a diákok.

Elsődlegesen ajánlott 
korosztály 9–12. évf., felsőoktatás 

Ingyenesen elérhető 
oktatási tartalmak  

9 millió digitalizált levéltári anyag, kvízek, feladatok a tematikus gyűjte-
mények feldolgozásához 

Tantárgy történelem, állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom, politi-
katörténet, hadtörténet
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http://eleveltar.hu
http://eleveltar.hu
https://adatbazisokonline.hu/
https://oktatolapok.mnl.gov.hu/


10.6  A hazai múzeumok digitális gyűjteménye  
a MuseuMap honlapon

A MuseuMap honlapon a hazai múzeumok digitálisan feldolgozott műtárgyait gyűjtötték 
össze egy közös felületen. A portálon jelenleg 48 múzeum több mint 350 ezer rekordja1 ér-
hető el. A partnerintézmények gyűjteményeiből eddig összesen 12 virtuális kiállítás tekint-
hető meg, melyekben fontos műtárgyak és az adott intézményt bemutató szöveg szerepel. 

A MuseuMap portálon a MyMuseumap menüpontnál saját galériát is összeállíthatunk 
a portálon található digitális műtárgyrekordokból. A tanórákhoz is remekül kapcsol-
ható tematikus galériákat a látogatók megoszthatják, letölthetik PDF- vagy PPT- 
formátumban vagy prezentációként használhatják tovább. 

Új szolgáltatásként indult el a történelemérettségire való felkészülést segítő múzeumi 
TÖRI-TÁR, ami 10 témakörben tartalmazza a kapcsolódó és online elérhető múzeumi 
tartalmakat.

Elsődlegesen ajánlott 
korosztály 5–12. évf.

Ingyenesen elérhető 
oktatási tartalmak  

350 ezer műtárgy 48 múzeumból, tematikus gyűjtemények, saját 
galéria készítése, prezentációkészítés, színkereső 

Tantárgy történelem, hon- és népismeret, vizuális kultúra

10.7 Virtuális galériák és interaktív bemutatók  

A Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galériája 10 magyar remekművet választott 
ki gyűjteményeiből, és interaktív bemutató formájában, elemzésekkel és feladatokkal 
kiegészítve dolgozta fel azokat a tanulók számára. A Digitális Múzeum programban pedig 
virtuális kiállítást járhatunk be Változatok a realizmusra címmel.

Elsődlegesen ajánlott 
korosztály 5–12. évf.

Ingyenesen elérhető 
oktatási tartalmak  

10 magyar remekműből készült virtuális tárlat, műelemzés, feldol-
gozás kérdésekkel támogatva 

Tantárgy vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, történelem, hon- és népis-
meret

1 2020. november 20-ai adatok.
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http://www.museumap.hu/
http://www.museumap.hu/virtual-exhibitions
https://www.museumap.hu/mymuseumap
https://www.museumap.hu/hu/current-news/-/tartalom/toritar--online-oktatast-segito-tartalmak-tortenelem-tantargyhoz-531774
https://mng.hu/
https://remekmuvek.mng.hu/hu
https://virtualiskiallitas.mng.hu/home
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10.8 100 millió dokumentum a könyvtárakban

A könyvtárak már több mint 100 millió dokumentumot őriznek és tesznek elérhe-
tővé országszerte, egyre többet digitális formában is. A könyvtárak online oldalain elekt-
ronikusan közzétett művek (főként könyvek, folyóiratok, újságok, egyéb szövegek, képek 
vagy akár multimédiás hanganyagok, videók) száma folyamatosan gyarapodik. 

A könyvtárak hiteles és minőségi információt biztosítanak az oktatás támogatásá-
hoz, és a tartalmaik kapcsolhatók szinte valamennyi tantárgyhoz (történelem, etika, ma-
gyar nyelv és irodalom, földrajz, biológia, ének-zene stb.). 

A szerzői jog által nem védett tartalmakat bárki számára elérhetővé teszik, ezekből talál-
ható alább egy válogatás.

10.8.1  Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) digitális 
gyűjteményei 

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) és az Elektronikus Periodika Archívum és 
Adatbázisa (EPA) tudományos, oktatási és kulturális témájú, könyvjellegű műveket és 
folyóiratokat gyűjt, archivál és szolgáltat nyilvánosan és ingyenesen. 

 y A MEK-en többek között elérhető 

⸰ Madách, Arany, Ady, Petőfi, Rejtő vagy éppen Örkény számos írása,

⸰ a Digitális Képarchívum tematikus kategóriákba sorolt gyűjteménye, amely első-
sorban a MEK és EPA kiadványaiban található képeket és illusztrációkat teszi ke-
reshetővé és letölthetővé,

⸰ a Bibliotheca Corvina virtuális változata és az ehhez kapcsolódó Mesék Mátyás 
királyról című honlap. 

 y Az EPA-t használva akár a nyelvoktatást támogató folyóiratokhoz is eljuthatunk:  
(pl. 5 perc angol)

JELES NAPOK gyűjteménye, amely az év valamennyi napjához kapcsolódóan információt 
nyújt akár a nemzeti vagy egyházi ünnepek vonatkozásában is.

Erkel Ferenc életművének emléket állító tartalmakkal (képek, korabeli dokumentumok, 
eredeti források, hanganyagok, filmrészletek) is találkozhatunk. A virtuális összeállítás a 
Himnuszt, valamint a Bánk bán és a Hunyadi László című operákat állítja középpontba. 

Magyarország történelmi kronológiája is online formában végigvezethető, ami a történe-
lemoktatás kiegészítője lehet. 

HUMANUS adatbázis célja: hozzáférhetővé tenni a humántudományok magyar vonat-
kozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait a kezdetektől napjainkig, teljes 
szövegű hozzáférést lehetővé tevő linkekkel.
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10.8.2 Online könyvtárak – online tartalmak 

Az OSZK építi az országos digitális könyvtári gyűjtőportált, ami egy helyről indulva te-
szi elérhetővé a könyvtárak által összeállított digitális tananyagokat, tartalmakat egy-egy 
téma mélyebb megismerését szolgálva. A társadalom- (MaNDA portál) és természettu-
dományok, a sport, a művészetek és számos más oktatási területen a hatékonyan kiala-
kított keresővel gyorsan lehet a sok ezer dokumentum között a megfelelőt kiválasztani.

Elsődlegesen ajánlott
korosztály 1–12. évf.

Ingyenesen elérhető
oktatási tartalmak  

több százezer képi, hangzó és szöveges tartalom, módszertani javas-
latok 

Tantárgy
magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika, biológia, etika, ének-
zene, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret, testnevelés, 
idegen nyelvek, földrajz, testnevelés, hon- és népismeret

10.8.3 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Az egyéni és közösségi tanulást támogató Az én könyvtáram program keretében 90 
mintaprogram érhető el az alábbi fejlesztési területeken: olvasáskultúra, digitális írás-
tudás, könyvtárhasználat és információkeresés, szövegértés. Az egyes mintaprog-
ramok ingyenesen letölthető és adaptálható, szöveges oktatási anyagot és rövid multi-
médiás összefoglalót tartalmaznak. 

Elsődlegesen ajánlott 
korosztály 1–12. évf., óvodás korúak 

Ingyenesen elérhető 
oktatási tartalmak  90 mintaprogram: módszertani javaslatok, megosztható tartalmak

Tantárgy magyar nyelv és irodalom, történelem, digitális kultúra, környezet- 
ismeret, állampolgári ismeretek 

10.8.4  Magyar közgyűjtemények kulturális kincsei  
online – a Hungaricana

A Hungaricana felületén könyvtárak, levéltárak és múzeumok digitalizált dokumentumai- 
ból válogathatnak a látogatók. A könyvek és egyéb dokumentumok mellett elérhető a  
18 intézmény sok százezer képi dokumentumát közreadó képcsarnok, a történelem, a 
földrajz, illetve a műszaki oktatást támogató térképek és építészeti tervek tára vagy ép-
pen a zenei oktatást támogató Zenetudományi Intézet Hangarchívum, ami a magyar nép-
zene- és néptánckutatáshoz kapcsolódik, és mintegy 20 000 órányi hangfelvételt őriz.

Elsődlegesen ajánlott 
korosztály 5–12. évf.  

Ingyenesen elérhető 
oktatási tartalmak  több ezer teljes mű, képi, zenei tartalom

Tantárgy magyar nyelv és irodalom, történelem, vizuális kultúra, földrajz, hon- 
és népismeret, ének-zene
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10.8.5 Európa kulturális kincsei

Az Europeana csapata európai archívumok, könyvtárak és múzeumok ezreivel működik 
együtt a kulturális örökség szórakoztatási, oktatási (Europeana Classroom) és kutatási 
célú megosztásáért. Az Europeana Collections összesen több mint 50 millió digitalizált 
műhöz (könyv, zenemű, műalkotás stb.) biztosít hozzáférést. Információt kaphatunk pél-
dául az EU kiemelkedő nőalakjairól vagy Darwin munkásságáról.  

Elsődlegesen ajánlott 
korosztály 3–12. évf.  

Ingyenesen elérhető 
oktatási tartalmak  Több százezer képi tartalom és szöveg

Tantárgy magyar nyelv és irodalom, történelem, vizuális kultúra

10.9 Források

Mindezeken felül az olvasók figyelmébe ajánljuk azokat a projekteket, projektötleteket 
is, amelyek a közgyűjteményekkel együttműködésben felkerültek a Digitális Témahét  
Tudásbázisába, ahol a pedagógusok számára bármikor elérhetők.

A pedagógiai jó gyakorlatok fejlesztésében részt vettek:

 y Forum Hungaricum Nonprofit Kft.,
 y Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum,
 y Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum,
 y Magyar Nemzeti Múzeum,
 y Magyar Természettudományi Múzeum,
 y MTA BTK ZTI – Zenetörténeti Múzeum,
 y Néprajzi Múzeum, 
 y Petőfi Irodalmi Múzeum,
 y Országos Idegennyelvű Könyvtár (Zenei Gyűjtemény),
 y Országos Széchényi Könyvtár,
 y Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
 y Szépművészeti Múzeum.
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11 11  Digitális technológia az  
értékelésben a vegyes és  
a digitális munkarend idején

Ajánlás pedagógusoknak a digitális technológiával 
támogatott tanulói értékelési formákra és mérési 
eszközökre

11.1 Bevezető 

A Covid–19 vírus okozta veszélyhelyzetben az oktatást érintő problémák kezelésére a 
technológia segítségével megvalósuló digitális munkarend, a vegyes munkarend, illetve 
a jelenléti oktatás online közvetített formája kínálhat megoldást. Mindegyik rendszerben 
a pedagógiai munka számos területén indokolt a digitális technológiával támogatott, új 
megoldások és módszertani elemek alkalmazása, a korábban használt eszköztár frissí-
tése, újragondolása – így a tanulói értékelés területére vonatkozó kérdések kezelése is. 
Jelen ajánlás a hagyományos (jelenléti), illetve a részben vagy teljesen tantermen kívüli 
munkarendben megvalósuló értékelés technológiai támogatásához kíván szempontokat 
és ötleteket javasolni.

Az alábbiakban szeretnénk kézzelfogható segítséget nyújtani a pedagógus kollégáknak 
abban, hogy megtalálják az adott helyzethez és tanulócsoporthoz vagy éppen az egyén-
hez leginkább illeszkedő értékelési módszereket és eszközöket – akár a tanulók csupán 
egy részének jelenlétén alapuló közvetített oktatás, illetve vegyes oktatás, akár teljes 
egészében otthoni munkára alapozó távtanítás zajlik az intézményükben. Hiszünk ab-
ban, hogy ha a pedagógusok áttekintik saját értékelési gyakorlatukat, és kibővítik azt az 
itt javasolt elemekkel, akkor sokkal hatékonyabb eszközrendszerrel és módszertannal 
tudják támogatni a diákok tanulását.

Ajánlásaink és javaslataink a tanulási-tanítási folyamat támogatásának egyik legfonto-
sabb elemére, a tanulói értékelésre fókuszálnak. A megfontolásra ajánlott ötleteknek 
és módszereknek a pedagógusok hasznát vehetik a tantermen kívüli digitális oktatás 
(online távtanítás), a vegyes munkarend, valamint a tantermi (jelenléti), illetve a je-
lenléti oktatás közvetített megjelenési formái során. 
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11.2  A digitális technológiával támogatott tanulói 
értékelés pedagógiai alapelvei

11.2.1 Alapvetések

Bizonyára minden pedagógus rendelkezik a tantermi oktatáshoz szükséges, általa kipró-
bált és beváltnak tekinthető értékelési rendszerrel. Szerencsés esetben ez nem merül 
ki az intézmény pedagógiai programjában előírt, havi rendszereséggel adandó érdem-
jegyek kiosztásával. Fontos, hogy a pedagógus az adott tanulócsoport tanulóihoz, 
az éppen tanított tananyaghoz, de legfőképpen a tanítási-tanulási folyamat cél-
jaihoz illeszkedő értékelési rendszerhez válasszon ki elemeket a digitális techno-
lógia eszközeivel megerősített kelléktárából. Már a szóhasználat is sok tekintetben 
kifejezi a céljainkat, hiszen az értékelés olyan visszajelzés, amely a tanuló számára fontos 
a tanulási folyamat kezdetén, annak folyamatában és a végén is. Ne elégedjünk meg az 
osztályozással, a számonkéréssel, az értékelés legyen jelen a pedagógiai folyamatokban 
a szó lehető legtágabb értelmében, hiszen a digitális vagy a vegyes munkarend során 
kevesebb személyes visszajelzésre van mód, ezért a tanulók számára még fontosabbá 
válik a tanulási tevékenységük értékelése.

Vajon a tantermi munka során jól bevált értékelési módszerek automatikusan át-
ültethetők a digitális munkarend idején alkalmazott folyamatokba? A válasz egyér-
telműen az, hogy nem.

Alapelvként leszögezhetjük, hogy 

 y nem a tantermi oktatásban már sok éve használt módszereket kell a digitális techno-
lógia segítségével modernizálni, hanem a digitális eszközök és alkalmazások kínálta 
lehetőségek felhasználásával szükséges megújítani a tanítás-tanulás módszertanát 
és ezzel együtt az értékelést is;

 y célszerű áttekinteni a használt értékelési eszközrendszerünket, és megválaszolni azt 
a kérdést, hogy az adott értékelési módszer, illetve eszköz milyen mértékben támo-
gatja a vegyes vagy a digitális munkarend során megvalósuló tanulási folyamatot, 
illetve a változó cél- és eszközrendszert;

 y az online oktatás körülményei között alkalmazott értékelési módszerek túlnyomó ré-
sze jól használható a jelenléti és a vegyes oktatásban is. Fordítva azonban ez nem igaz, 
a jelenléti oktatás módszerei nem vihetők át maradéktalanul az online környezetbe.

A digitális és a vegyes munkarend értékelési eszköztára a differenciálásra épül. Ez le-
hetőség, de nagy feladat is a pedagógus számára módszertani és technikai értelemben 
egyaránt. Ne feledkezzünk meg arról, hogy egy feladat nehézségét a mennyiség és az 
összetettség együtt határozza meg, nem minden tanulónk egyforma, sőt a szülők sem 
tudnak mindenhol a megfelelő módon bekapcsolódni az otthoni feladatok elvégzésébe. 
A jelenléti tanórán ösztönösen differenciál a pedagógus, tegyünk hát hasonlóképpen a 
vegyes és a digitális munkarend során is! Ebben a törekvésünkben a digitális technoló-
gia hasznos segítségnek fog bizonyulni, hiszen az egyéni tanulási utak kialakítására és a 
tanulók tevékenységének nyomon követésére számos eszköz és alkalmazás kínálkozik. 
Használatukkal a pedagógus egyszerűbben és gyorsabban tudja elvégezni a differenciá-
láshoz kapcsolódó feladatait.

A digitális munkarend során a tanulók eredményeit számos tényező befolyásolhatja 
(például az online tanuláshoz szükséges hely és eszközök rendelkezésre állása, a szü-
lők tanulástámogatási lehetősége és tevékenysége, az önálló tanulásra való képesség 
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és a motiváció megléte vagy a tanulói digitális kompetencia szintje). Feltétlenül számolni 
kell azzal, hogy a jelenléti oktatáshoz képest jelentősen megváltozott körülmények nagy 
mértékben hatással lesznek az értékelés által mutatott eredményekre is. Ezzel tulajdon-
képpen veszélybe kerül az értékelés megbízhatósága. Olyan értékelési formákat és 
eszközöket válasszunk, amelyek minimalizálják a mérések megbízhatóságát befo-
lyásoló tényezők hatását.

Amennyiben az intézmény közvetített vagy vegyes oktatás keretében tevékenykedik, bi-
zonyos rendszereséggel van lehetőség arra, hogy a pedagógus és a tanulók személyesen 
is találkozzanak. Ezekre az alkalmakra lehet hagyományos értékelési formákat is időzíte-
ni, azonban érdemes elgondolkodni azon, hogy nem lehet-e más, a tanulási folyamatot 
hatékonyabban támogató tevékenységre fordítani ezt az értékes időt. Talán éppen a 
digitális kapcsolattartáshoz jobban illeszkedő feladatok és tevékenységek előké-
szítésére vagy a digitális technológia segítségével támogatott értékelési módsze-
rekre való felkészülésre szánjunk ilyenkor több időt.

11.2.2 Az alapvetések alkalmazása a gyakorlatban

Az online körülmények között zajló távtanítás módszertanában a hagyományos értéke-
lőeszközök egy részét érdemes lecserélni 

 y a formatív értékelésen alapuló komplexebb értékelési eszközökre,
 y az ön- és társas értékelés különböző eszközeire,
 y ellenőrző és értékelőtáblázatok használatára,
 y szóbeli és írásbeli visszajelzésekre,
 y online beszélgetésekre. 

Online környezetben, a digitális munkarend körülményei között ne vigyük túlzásba a 
hagyományos értelemben vett témazáró és röpdolgozatok íratását, a megszokott fe-
leltetést, mivel egy teljesen más tanulási környezetben vagyunk. Ez a tanulási környezet 
lehet digitális eszközökkel gazdagított vagy éppen ennek ellenkezője, amikor csak kevés 
eszköz áll rendelkezésre – de mindenképpen merőben más, mint a tanteremben. Közve-
tített és hibrid oktatás esetén érdemes ezeket a jelenléti szakaszokra időzíteni, ha 
feltétlenül szükségesnek tartjuk őket a követelmények teljesítése vagy a tantervi elvárá-
sok miatt.

A digitális munkarend során eredményesen alkalmazható:

 y a projektmunka,
 y a tanulói portfóliók kialakítása,
 y az együttműködés során megvalósuló ön- és csoportos értékelés,
 y az online megvalósítható vita,
 y a játékosítás.

Ezek fontos példák arra, hogyan lehet a megváltozott oktatási környezetben is támogató 
értékelést nyújtani a tanulóknak, miközben a pedagógus eleget tesz az intézménye által 
előírt kötelezettségeinek is, azaz érdemjegyeket is ad.

Megfelelő struktúra kialakításával a fentiekből is nyerhetőek érdemjegyek. Hasonló 
módon, amennyiben a tanulók szóbeli megnyilvánulásait szeretnénk értékelni, az online 
feleltetés helyett is alkalmazhatunk más módszereket. Ilyenek lehetnek például:
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 y a beszélgetések és megbeszélések,
 y a viták,
 y az előadások,
 y a bemutatók.

A fenti módszerekkel elkerülhetjük a számonkéréssel szinte mindig együtt járó  
stresszhelyzetet, és nekünk sem kell különböző furfangos módszereken törnünk a fe-
jünket, hogyan is lehetne kizárni a meg nem engedett eszközök és segítség használatát 
felelés és dolgozatok íratása közben.

A jelenléti oktatás során éppen a közös jelenlét garantálja, hogy a pedagógus azonnali 
visszajelzést kap a tanulóktól arról, hogy az általa eltervezett tanulási folyamat mennyire 
célravezető, vajon azt váltja-e ki a tanulókból, amit ő szeretett volna. A tanítási-tanulási 
folyamat online térbe történő áthelyezésével ez a direkt visszajelzési csatorna korláto-
zottá válik. Bizonyos időközönként érdemes kérdőíveken kikérni a tanulók véleményét az 
intézményben, az osztályban és a tanórán működtetett online tanítási forma tapaszta-
latairól. Hasonlóképpen a szülőktől begyűjtött információ is hozzájárulhat ahhoz, hogy 
a tapasztalatokra építve az intézmény, a pedagógus továbbfejlessze az online tanítás 
során alkalmazott módszereit.

11.2.3 Korosztályi szempontok az értékelésben 

Felmerül az a kérdés is, hogy korosztályi szempontból hogyan lehet az értékelést a 
tanulókhoz, a tanulási igényekhez illeszteni. Fontos tudatosítani magunkban, hogy a 
digitális technológia egy eszköz, amely kiválóan támogatja az értékelést, de a pedagógus 
szerepe ekkor sem nélkülözhető. Éppen neki kell kiválasztania a tanulók életkorához 
leginkább illeszkedő értékelési formát és eszközt. Az általános iskola alsó tagozatában 
hihetetlen motiváló hatása van a játékoknak, a versengésnek, míg az idősebb korosz-
tályoknál már fokozatosan eltolódhat a hangsúly az elmélyültebb munkát feltételező 
projektmunka vagy tanulói portfólióhoz kapcsolódó feladatok felé. Ugyanakkor nem 
szabad arról sem elfeledkeznünk, hogy még idősebb korban is inspirálóak lehetnek a 
játékosítás elemeit tartalmazó tevékenységek és értékelési eszközök. Javasoljuk, hogy 
az értékelésben domináljon a pozitív megerősítés, ez különösen a fiatalabb tanulók 
esetén hozhatja meg a tanulási kedvet. Tartsuk szem előtt, hogy mindig a tanulók élet-
korának, tudásszintjének és digitális kompetenciájának megfelelő értékelési formát és 
eszközt válasszunk. A későbbiekben közölt táblázatban könnyen találhatunk a különféle 
szempontoknak megfelelő eszközöket és módszereket.

11.3 Szempontok az értékelés tervezéséhez

Érdemes szem előtt tartani a tantermi (jelenléti) oktatásban, a digitális munkarendű 
távtanításban (online oktatás) és a vegyes munkarendű oktatás során megvalósuló 
értékelési folyamatok tervezésében az alábbiakat:

 y Az intézményi szinten alkalmazott egyedi mérési-értékelési eszközök gyűjtése 
és megosztása intézményi és/vagy tankerületi szinten (szükség szerinti minőségi 
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kontroll mellett) lehetőséget kínál az értékelési eszköztár bővítésére és funkcionális 
megújítására (pl. pótvizsga-feladatsorok, tanév eleji felmérések, az adott oktatási 
formából kimaradó vagy lemaradással küzdő tanulók csoportos és egyedi azonosí-
tása).

 y Fontos, hogy az értékelés során a pedagógus partnerként tekintsen a tanulókra. 
Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok nyitottabbak legyenek a különböző értékelési 
formák és eszközök használatára, ami nagyban megnöveli az értékelés hatékonysá-
gát. Az értékelés folyamata így a további pedagógiai munka tervezéséhez is megbíz-
hatóbb alapot szolgáltathat.

 y Törekedjünk a diagnosztikus és a formatív mérési-értékelési formák 
alkalmazására! A digitális és a vegyes munkarend vagy a jelenléti oktatás ideje alatt 
kialakuló esetleges hiányosságok, lemaradások az esetek túlnyomó többségében a 
váratlan helyzet, a szociális és társadalmi egyenlőtlenségek, valamint a családok el-
térő alkalmazkodási lehetősége miatt alakulnak ki. Így a diagnosztikus és szummatív 
értékelések eredményei félrevezetőek lehetnek.

 y A tanév során folytatott felmérésekhez a diagnosztikus értékelési formák 
eszköztára ad segítséget. Alkalmazásuk, illetve az eredmények értékelése során az 
adaptivitásra kell törekedni, hiszen standardjuk nem a mostanihoz hasonló helyzet-
hez készült. A standardizált eszközök mellett számos helyi, intézményi szinten ki-
dolgozott és folyamatosan fejlesztett mérési-értékelési eszköz is rendelkezésre áll 
(szintfelmérő, tudáspróba, kérdőívek), melyek megbízhatóságát a hosszabb idejű, 
kontroll mellett történő használat adhatja. Ezekkel az eszközökkel megvizsgálható 
például:

⸰  a továbbhaladáshoz szükséges minimális tudásszint az adott terület, tantárgy vo-
natkozásában (pl. eDia, pótvizsga-feladatsorok),

⸰  a tantárgyakat, témaköröket érintő esetleges lemaradás mértéke, 

⸰  az egyéni képességek alapján elvárható előrehaladás mértéke.

 y A diagnosztikus értékelés mellett a formatív értékelési formák minél szélesebb 
körben történő használatára érdemes törekedni, illetve váltogatni, kombinálni a 
tanári értékelés, az önértékelés és a társas értékelés különböző formáit. Ugyanak-
kor célszerű egy adott értékelési formához lehetőség szerint mindig azonos eszközt 
társítani, így elérhető, hogy az eszközhasználat ne jelentsen korlátot, akadályozó 
tényezőt a tanulók számára. Alkalmanként színesebbé tehetjük az értékelési tevé-
kenységet egy-egy új alkalmazás használatával. Ilyenkor hagyjunk időt arra, hogy a 
tanulók megismerjék az új alkalmazást vagy eszközt, és teremtsük meg a lehetősé-
gét annak, hogy a tanulók hozzászokjanak a használatukhoz! Ne felejtsük el, hogy 
a tanulókat a formatív értékeléssel tudjuk leginkább támogatni a tanulásban 
és a fejlődésben!

 y Szummatív értékelésnél is igyekezzünk a lehető legtágabban értelmezni az ér-
tékelés fogalmát, és bővítsük eszközkészletünket komplex feladatokkal! Akár 
a produktumok közös értékelése is lehetőséget teremt az ismétlésre, ezzel is növelve 
a tanulás hatékonyságát. 

 y Valamennyi értékelési forma esetében – amennyire ezt az alkalmazott eszköz lehe-
tővé teszi, illetve támogatja – törekedni kell a személyre szabottságra, adaptivi-
tásra, illetve az eredmények alapján differenciált, egyéni fejlesztési és tanulási 
utak kialakítására.

 y Más mérésekhez, értékelésekhez kialakított, fejlesztett eszközök használata is 
jó szolgálatot tehet, és kiegészítheti a pedagógus saját értékelési eszköztárát (pl. 
eDia, központi felvételi írásbeli feladatsorok, OKM-feladatsorok, kutatások során 
használt mérési-értékelési eszközök). Ezek egy részéhez a kapott információk feldol-
gozását könnyítő támogatás is kapcsolódik.
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 y Online jelenlét során kerüljük az egyébként is nehézkesen megvalósítható számon-
kérési formákat: a feleltetést, a dolgozat vagy teszt íratását. Ez nem jelenti azt, 
hogy el kell felejtenünk a szóbeli és írásbeli értékelés hagyományos formáit, hanem 
ezek mellé új eszköztárat kell kialakítani és alkalmazni. Érdemes ehhez ötleteket vá-
logatni a fejezet végén található összegző táblázatból.

 y Folyamatosan gyűjtsünk információt arról, hogy van-e le- vagy kimaradó tanulónk 
az egyes csoportjainkban! Sajnos esetenként a digitális jelenlét nem garantálja a ta-
nulási célok hatékony elérését. Pedagógusként folyamatosan kérjünk visszajelzést a 
tanulóktól, kövessük nyomon tanulási eredményeiket és fejlődésüket! Erre a tanulási 
platformok részét képező teszt-, kvíz- és kérdőívrendszerek, illetve megosztott mun-
kafelületek mellett lehetőséget teremtenek az online kommunikációs eszközök is. 
Tervezzük meg a segítségre szoruló tanulók felzárkóztatását!

 y Kérdezzük meg a tanulókat, a szüleiket és a pedagógus kollégákat is arról, hogyan 
érzik magukat az online oktatási térben! Értékeljük ki a beérkező válaszokat, majd 
építsük be a tanulságokat a rendszerszintű fejlesztés tervezésébe! A digitális tech-
nológia mind az adatgyűjtésben, mind az adatfeldolgozásban nagyban megkönnyíti 
a munkát.

11.4  Értékelés és értékelési eszközök a gyakorlatban 
 – néhány tipp

Végül álljon itt néhány olyan ötlet, amelynek segítségével – az interaktivitásra építve – érde- 
kesebbé és vonzóbbá tehető a tanórai tevékenység. 

 y A tanár-diák közti interakció során a pedagógus szert tehet olyan információkra, ame-
lyeket később sikerrel fel tud használni a tanulás támogatásának megtervezéséhez. 

 y Az előzetes tudásfelmérés – akár a tanóra előtt, akár az óra elején – a diagnosztikus 
értékelés eszközeivel vagy kevésbé komplex módszerek (ötletbörze, szófelhő) hasz-
nálatával szolgálhatja a tanulók fejlesztését, és információt nyújthat előzetes isme-
reteikről az adott témával kapcsolatosan.

 y A tanulás folyamatát az együtt végzett munka közben színesíthetik 

⸰  az azonnali választ igénylő kérdések és

⸰  a változatos megjelenésű és összetételű, rövid kvízek.

Ezek az eszközök képezhetik a formatív értékelés kiindulópontját. 

 y A tanóra végén mind a tanuló, mind a pedagógus visszajelzést kaphat a tanulási fo-
lyamat sikeréről például kilépőcetlik segítségével. 

 y További, szummatív jellegű értékelésre alkalmat kínáló szituációk a rövidebb temati-
kus egységek végén vagy a hosszabb, átfogó témák lezárásaként alkalmazott röp- és 
témazáró dolgozatok. Ezek lehetnek 

⸰  felelet- vagy feladatlapszerű, továbbá

⸰  nagyobb kreativitást igénylő, alkotótevékenységet megkövetelő esszé-, projekt- 
vagy tanulói portfóliós feladatok. 

Az alábbi táblázatok mindegyik értékelési formához és feladattípushoz kínálnak szoftve-
res megoldást és/vagy alkalmazást.
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11.5 Értékelés és támogatás digitális eszközökkel

Az értékelés eredményességét nagymértékben meghatározza a pedagógus eszköztárá-
nak sokszínűsége. Az alábbi összegző táblázatban az értékelési repertoár bővítéséhez 
találhat ötleteket, javaslatokat az olvasó.

Magyarázat a táblázatban használt jelekhez:

 videó  gyűjtemény  olvasnivaló

11.5.1 A diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelés eszközei

Emlékeztetőként: A diagnosztikus értékelés a tanulók előzetes tudásának, tudásszint-
jének felmérésére szolgál azzal a céllal, hogy a pedagógiai folyamatot eredményesebbé 
tegye. A visszajelzés elsősorban a tanárnak (az iskolának) szól.

Értékelési formák Ajánlott digitális eszközök

Szintfelmérő: alkalmazható a tanév elején, új tananyag fel-
dolgozása előtt, különböző szintű csoportok kialakítását 
megelőzően.

digitális űrlapok:  
MS Forms, Google Űrlapok, 
Redmenta, 
tanulástámogató rendszerek 
tesztmotorjai: #school

Tudáspróba: célja a tudás pontos feltérképezése, a hiány- 
területek és az erősségek feltárása a tanítás tervezése 
érdekében.

Kompetenciamérések: szakemberek által tudományos 
szempontok alapján készített és bemért mérőeszközök vala-
mely kompetenciaterületen.

Országos kompetenciamérések 
mérőeszközei, eDIA, 
nemzetközi mérések (pl. PISA)

11.5.2 A formatív (fejlesztő) értékelés eszközei

Emlékeztetőként: A formatív értékelés a tanulás során, világos értékelési szempontok 
alapján ad információt a tanulónak arról, hogy megfelelő módszerrel, ütemben és a ki-
meneti követelményekhez illeszkedve dolgozik-e. Emellett érdemi segítséget ad a kor-
rekció lehetőségeinek, a fejlődés lehetséges irányainak meghatározásához. A formatív 
értékelés származhat a pedagógustól, de gyakori az ön- és a társas értékelés is.

Értékelési formák Ajánlott digitális 
eszközök

Ismertetők az 
ajánlott eszközök  
alkalmazásához

TANÁRI ÉRTÉKELÉS

Megjegyzések, tanácsok: A tanulói 
teljesítményről írásban vagy szóban, röviden 
megfogalmazott visszajelzés. A támo- 
gató, fejlesztő jellegű ötletek és taná- 
csok a digitális technológia segítségé-
vel szövegesen vagy hangjegyzetek for-
májában juthatnak el a tanulókhoz, és 
később könnyedén felidézhetők, így támo-
gatva a digitális vagy a vegyes munkarendű 
oktatás folyamatát.

 y OneNote Osztály-
jegyzet-füzet

   OneNote Osztály- 
jegyzetfüzet
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Értékelési formák Ajánlott digitális 
eszközök

Ismertetők az 
ajánlott eszközök  
alkalmazásához

Kvíz: Rövid, viszonylag korlátozott számú 
kérdéstípus (feleletválasztást, sorba ren-
dezést, párosítást, igaz-hamis döntést 
igénylő kérdések) használatát lehetővé 
tevő értékelési forma. Az ismétlést, ráhan-
golódást, a motiváció erősítését célozza. 
Valamennyi típusú munkarend során köny-
nyedén alkalmazható a digitális technoló-
gia segítségével.

 y Socrative
 y Kahoot!
 y Quizizz
 y Wordwall

   Socrative

   Quizizz

   Kahoot!

Kérdések, szempontok, rávezetés: A ta-
nulói teljesítményről írásban vagy szóban, 
röviden megfogalmazott visszajelzés.  
A támogató, fejlesztő, építő jellegű kritika, 
kérdés és segítség digitális technológiai 
megoldásokon keresztül (például szem-
pontok megjelenítésével, ellenőrző lista 
vagy áttekintő táblázat formájában) juthat 
el a tanulókhoz, és később könnyedén 
felidézhető.

 y Google Tanterem
 y MS Teams

   MS Teams  
(rubric)

   Google Tanterem

Portfólió: A tanulók munkáiból, alkotá-
saiból összeállított (digitális) portfóliók 
nemcsak gyűjtemények, hanem képet is ad-
nak a diákok fejlődéséről. Emellett lehetővé 
teszik, hogy visszajelzést adjunk a tanu-
lási eredményekkel, módszerekkel kap- 
csolatosan. A portfólió a digitális technoló-
gia révén számos, könnyen előkereshető 
adatot és információt tartalmazhat (pl. a 
gyűjteményhez megosztott mapparend-
szer vagy blog). Célszerű a visszajelzéseket 
szöveges értékelések, hangjegyzetek vagy 
akár videóüzenetek formájában is al-
kalmazni.

 y Wakelet
 y OneNote Osztály- 

jegyzetfüzet

   Wakelet

   Blogok

   OneNote Osztály- 
jegyzetfüzet

Értékelőtáblázat (rubric): A tanulók 
teljesítményének tervezett értékelésére 
használt táblázatos eszköz, mely segítsé-
get nyújt az adott teljesítmények szintekbe 
sorolásához. A digitális eszközökkel meg- 
osztott értékelőtáblázat irányítja a tan-
ulókat abban, hogy mire figyeljenek az 
adott feladat teljesítése közben. A fejlesztő 
típusú értékelés következetes megvalósí-
tásának alapjául szolgálhat a rubric táblázat 
vagy bármely további ajánlott céleszköz.

 y Google Tanterem
 y MS Teams

   Google Tanterem

   MS Teams  
(rubric)

ÖNÉRTÉKELÉSEK

Ellenőrző lista: A tanulói feladatokat ele-
mekre bontva, pontokban rögzítő felso-
rolás, mely az önértékelés alapja lehet. Az 
ellenőrző listát előre érdemes megosztani 
a tanulókkal, így saját maguk nyomon tud-
ják követni, hogy mit teljesítettek már a 
feladatokból, illetve a digitális technológia 
segítségével a pedagógus is képet kaphat 
egy-egy tanuló esetében a feladatok készült- 
ségi fokáról.

 y OneNote vagy  
OneNote Osztály- 
jegyzetfüzet

 y Checkli
     

   OneNote Osztály-
jegyzetfüzet
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Értékelési formák Ajánlott digitális 
eszközök

Ismertetők az 
ajánlott eszközök  
alkalmazásához

Önellenőrzés, gyakorlófeladat: A gya-
korlás és önellenőrzés során a tanulók 
saját maguk nyomon tudják követni, hogy 
mit sikerült elsajátítaniuk, mennyire biztos 
tudásra tettek szert, vajon teljesítették-e 
már az elvárt követelményeket. A digitális 
technológia segítségével a pedagógus is 
képet kaphat egy-egy tanuló vagy akár az 
egész osztály előrehaladásáról.

 y Quizlet
 y Flippity
 y EdPuzzle
 y Formative

   Quizlet

   Flippity

Értékelőtáblázat (rubric): A tanulók 
teljesítményének tervezett értékelésére 
használt táblázatos eszköz, mely segíti 
az adott teljesítmények szintekbe soro-
lását. A digitális eszközökkel megosztott 
értékelőtáblázat a tanulóknak segítsé-
get nyújt abban, hogy mire figyeljenek az 
adott feladat teljesítése közben. A csopor-
tos értékelés alapjául szolgálhat például a 
táblázatkezelő vagy más céleszköz.

 y Google Tanterem    Google Tanterem 

Kvíz: Rövid, viszonylag korlátozott számú 
kérdéstípus (feleletválasztást, sorba ren-
dezést, párosítást, igaz-hamis döntést 
igénylő kérdések) használatát lehetővé tevő 
értékelési forma. Az ismétlést, gyakorlást, 
a tudás elmélyítését célozza. Valameny- 
nyi típusú munkarend során könnyedén 
alkalmazható a digitális technológia segít-
ségével.

 y Socrative
 y Kahoot! 
 y Quizizz 
 y MS Teams
 y Formative

   Socrative

   Quizizz

   Kahoot!

   MS Teams (rubric)

Játék: A játékos feladatok teljesítése során 
– legyenek azok egyéni vagy csoportos fel-
adatok – már magának a tevékenységnek 
az elvégzése is szolgáltat információt az 
önértékeléshez. Az előre kiadott önér-
tékelési szempontrendszer jól támogath-
atja ezt az egyébként spontán folyamatot.

 y Genially
 y LearningApps 
 y Wordwall

   Genially

   LearningApps

Kilépőcetli: Az óra végén a tanulóknak 
feltehetünk egy kérdést a foglalkozás-
sal kapcsolatban, amely egyrészt fontos 
visszajelzés a pedagógusnak és magának a 
tanulónak is arról, hogy mit értett meg jól, 
mi tetszett, mi okozott gondot, miben lenne 
jó segítséget kapni stb. Kilépőcetlit online 
eszközökkel kétféleképpen is alkalmazha-
tunk: publikus úton (lehetséges eszköz: 
Wakelet, Padlet, Lino) vagy privát módon 
(lehetséges eszköz: Socrative, űrlap).

 y Socrative
 y Wakelet
 y Lino
 y Padlet

   Socrative

   Wakelet

   Lino

TÁRSAS ÉRTÉKELÉSEK

Ellenőrző lista: A tanulói feladatokat ele-
mekre bontva, pontokban rögzítő felsoro-
lás, mely a társas értékelés alapja lehet. Az 
ellenőrző listát előre érdemes megosztani a 
tanulókkal, így saját maguk nyomon tudják 
követni, hogy mit teljesítettek már a felada-
tokból, illetve a digitális technológia segít-
ségével a pedagógus is képet kaphat egy-
egy tanulócsoport esetében a feladatok  
készültségi fokáról.

 y MS Word
 y OneNote
 y Checkli

     

  MS Word

140

https://quizlet.com/
https://flippity.net/
https://edpuzzle.com/
https://goformative.com/
https://youtu.be/990TjGfn8mQ
https://youtu.be/WtAwGxKQX00
https://classroom.google.com/
https://youtu.be/K3UMMmftfmk
https://www.socrative.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/
https://teams.microsoft.com/
https://goformative.com/
https://youtu.be/dmcIy-u0e5M
https://youtu.be/hczgarAhUfM
https://youtu.be/zr517LE7aUo
https://youtu.be/DDdSZIYAzAo
https://genial.ly/
https://learningapps.org/
https://wordwall.net/hu
https://wke.lt/w/s/s2IHUv
https://youtu.be/sPF3WeUa5Ak
https://www.socrative.com/
https://wakelet.com/
https://en.linoit.com/
https://hu.padlet.com/
https://youtu.be/dmcIy-u0e5M
https://youtu.be/3K9SRLK2JKc
https://youtu.be/QygnKBpSoFs
https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/word
https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app?ms.url=onenotecom&rtc=1
https://www.checkli.com/
https://support.microsoft.com/hu-hu/office/ellen%C5%91rz%C5%91lista-l%C3%A9trehoz%C3%A1sa-a-word-programban-dd04fa4f-2ca7-4543-8818-c469eca9f45c


Értékelési formák Ajánlott digitális 
eszközök

Ismertetők az 
ajánlott eszközök  
alkalmazásához

Szóbeli visszajelzés: A tanulói teljesít-
ményről élőszóban vagy online csatornán 
nyújtott visszajelzés. A támogató, fejlesztő 
jellegű, hosszabb lélegzetvételű szóbeli 
visszajelzés digitális eszközök segítségével 
is rögzíthető, vagy belőle szöveges kivonat 
készíthető annak érdekében, hogy az el-
hangzott ötletek és tanácsok könnyedén 
felidézhetőek legyenek.

konferenciahívásra al-
kalmas eszköz/szoftver

   MS Teams

  Google Meet

   Google Meet

  Webex

   ZOOM (1. és 2.)

Megbeszélés, vita: Csoportos értékelési 
forma, amelyhez mindenképpen előre kell 
tisztázni a főbb pontokat, irányvonalat. 
A felmerülő kérdések, szempontok digi-
tálisan rögzíthetők későbbi megbeszélés 
vagy értékelés céljából.

konferenciahívásra al-
kalmas eszköz/szoftver

   MS Teams

  Google Meet

   Google Meet

  Webex

   ZOOM (1. és 2.) 

Ötletbörze: Az adott témában új, alternatív 
ötletek keresésére szolgáló kreatív mód-
szer csoportok számára. A digitális tech-
nológia segítségével csoportmunkában 
(pl. közös dokumentum) megvalósítva ha-
tékony eszköze lehet egy új téma, feladat 
felvezetésének vagy egy probléma megkö-
zelítésének.

 y Socrative
 y Lino
 y Tricider
 y Padlet

   Socrative

   Lino

Fogalomtérkép: A szöveges formában 
(írásban vagy szóban) elérhető új tudás- 
anyag egyes tudáselemeinek, fogalmainak 
egymáshoz kapcsolódását feltérképező, 
vizuálisan megjelenítő eszköz. Az online 
elérhető eszközök kiváló lehetőséget biz-
tosítanak az értő olvasás egyéni vagy kis-
csoportos ellenőrzésére. A digitális gondo-
lattérkép az elkészítést követően hatékony 
tanulástámogató eszközzé válik.

 y Mindomo
 y Diagrams.net
 y MindMup
 y Bubbl.us
 y Mindmeister

   Mindomo

Értékelőtáblázat (rubric): A tanulók 
teljesítményének tervezett értékelésére 
használt táblázatos eszköz, mely segíti 
az adott teljesítmények szintekbe soro-
lását. A digitális eszközökkel megosztott 
értékelőtáblázat a tanulóknak segítséget 
nyújt abban, hogy mire figyeljenek az adott 
feladat teljesítése közben. A táblázat a cso-
portos értékelés alapjául szolgálhat például 
a táblázatkezelő vagy más céleszköz segít-
ségével.

 y MS Teams
 y Google Tanterem

   MS Teams  
(rubric)

   Google Tanterem

Játék: A játék közben vagy végén érdemes 
időt szánni a csoportos értékelésre, mely-
ben a tanár is részt vesz egyenrangú part-
nerként. Az értékelés hatékonyságát előre 
kiadott szempontrendszerrel lehet növelni, 
mely egyúttal a kívánt mederbe tereli a vé-
leményeket is.

 y Quizlet Live    Quizlet Live
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https://www.youtube.com/watch?v=x4xNEmuhlQc&list=PLufFd0v2nT2h3JfTiGtCQam5EQJYm96ev&index=6&t=0s
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://www.webex.com/
https://www.loom.com/share/0709e45ed4dc44559a157b8e42d70e0e?fbclid=IwAR00uTgGdn9prBimqpPx06BuiQpMCYN89qsE5jjsUOGL165JfJGw2PI9P58
https://www.loom.com/share/83a83e87b6fe471cb168bb40fdcc82a6?fbclid=IwAR00uTgGdn9prBimqpPx06BuiQpMCYN89qsE5jjsUOGL165JfJGw2PI9P58
https://www.youtube.com/watch?v=x4xNEmuhlQc&list=PLufFd0v2nT2h3JfTiGtCQam5EQJYm96ev&index=6&t=0s
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://www.webex.com/
https://www.loom.com/share/0709e45ed4dc44559a157b8e42d70e0e?fbclid=IwAR00uTgGdn9prBimqpPx06BuiQpMCYN89qsE5jjsUOGL165JfJGw2PI9P58
https://www.loom.com/share/83a83e87b6fe471cb168bb40fdcc82a6?fbclid=IwAR00uTgGdn9prBimqpPx06BuiQpMCYN89qsE5jjsUOGL165JfJGw2PI9P58
https://www.socrative.com/
https://en.linoit.com/
https://www.tricider.com/
https://hu.padlet.com/
https://youtu.be/dmcIy-u0e5M
https://youtu.be/QygnKBpSoFs
https://www.mindomo.com/hu/
https://www.diagrams.net/
https://www.mindmup.com/
https://bubbl.us/
https://www.mindmeister.com/
https://youtu.be/K-pzcOqlgYA
https://teams.microsoft.com/
https://classroom.google.com/
https://youtu.be/DDdSZIYAzAo
https://youtu.be/DDdSZIYAzAo
https://youtu.be/K3UMMmftfmk
https://quizlet.com/
https://youtu.be/5vtQZEC0hBY


11.5.3  A szummatív (összegző, lezáró) értékelés eszközei

Emlékeztetőként: A szummatív értékelés megmutatja, hogy egy adott kívánatos szint-
hez képest hogyan teljesít a diák. A tanulási szakaszok végén történő minősítő értékelés, 
amely a tanulás eredményességét kategóriákba (pl. érdemjegyek) sorolja, az eredmény 
azonban nem befolyásolja a tanítási stratégiákat, nem ad elegendő támogatást, segítsé-
get a tanulási folyamat során. 

Értékelési formák Ajánlott digitális 
eszközök

Ismertetők az 
ajánlott eszközök  
alkalmazásához

SZÓBELI FORMÁK

Felelet: Online oktatás esetén célszerű 
inkább a kiselőadásokra helyezni a hang-
súlyt, valamint olyan témakörökre, kér-
désekre, amelyekre a válasz nem kereshető 
meg azonnal a tankönyvben, a világhálón. 
Az is jó azonban, ha keresnek, mert egyben 
visszajelzés és a tanulási folyamat része is, 
ha a diák tudja, mit és hol talál meg.
A felelet támogatására, az eredmény rög-
zítéséhez használható táblázatkezelő vagy 
tanulástámogató rendszer.

konferenciahívásra al-
kalmas eszköz/szoftver 
a kapcsolat létrehozá-
sához

   MS Teams

  Google Meet

   Google Meet

  Webex

   ZOOM (1. és 2.)

Kiselőadás: Valamennyi munkarend során 
jól alkalmazható. Célszerű előre megadni 
az értékelési szempontokat a bemutató 
készítéséhez és az előadáshoz ellenőrző 
lista formájában.

konferenciahívásra al-
kalmas eszköz/szoftver 
a kapcsolat létrehozá-
sához
prezentáció készítésé-
re alkalmas szoftver

   MS Teams

  Google Meet

   Google Meet

  Webex

   ZOOM (1. és 2.)

Bemutató, demonstráció, művészi 
előadás: Egyénileg vagy csoportosan zaj-
ló előadás, amelyet indokolt esetben rög-
zíteni lehet utólagos elemzés, értékelés 
céljából. Az értékelési szempontokat előre 
érdemes megosztani a tanulókkal.
Az előadásról képernyővideó vagy 
videófelvétel készíthető a személyiségi 
jogok és a GDPR figyelembevételével.

Windows webkamera

 y FlashBack
 y Screencast-o-

matic

  Windows  
webkamera

  FlashBack

Beszélgetés, megbeszélés: Csoportos 
értékelési forma, amelyhez mindenkép-
pen előre tisztázni kell az értékelési krité-
riumokat, illetve ellenőrző lista formájában 
értékelési szempontokat kell adni.  
A felmerülő kérdések, szempontok, dön-
tések digitálisan rögzíthetők későbbi meg-
beszélés vagy értékelés céljából (például 
szövegszerkesztővel, fogalomtérképen, 
kollaborációs eszközzel).

 y Lino
 y Padlet

     

   Lino

   Padlet

142

https://www.youtube.com/watch?v=x4xNEmuhlQc&list=PLufFd0v2nT2h3JfTiGtCQam5EQJYm96ev&index=6&t=0s
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://www.webex.com/
https://www.loom.com/share/0709e45ed4dc44559a157b8e42d70e0e?fbclid=IwAR00uTgGdn9prBimqpPx06BuiQpMCYN89qsE5jjsUOGL165JfJGw2PI9P58
https://www.loom.com/share/83a83e87b6fe471cb168bb40fdcc82a6?fbclid=IwAR00uTgGdn9prBimqpPx06BuiQpMCYN89qsE5jjsUOGL165JfJGw2PI9P58
https://www.youtube.com/watch?v=x4xNEmuhlQc&list=PLufFd0v2nT2h3JfTiGtCQam5EQJYm96ev&index=6&t=0s
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://www.webex.com/
https://www.loom.com/share/0709e45ed4dc44559a157b8e42d70e0e?fbclid=IwAR00uTgGdn9prBimqpPx06BuiQpMCYN89qsE5jjsUOGL165JfJGw2PI9P58
https://www.loom.com/share/83a83e87b6fe471cb168bb40fdcc82a6?fbclid=IwAR00uTgGdn9prBimqpPx06BuiQpMCYN89qsE5jjsUOGL165JfJGw2PI9P58
https://www.flashbackrecorder.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17444/windows-camera-app-webcams-help
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17444/windows-camera-app-webcams-help
https://www.flashbackrecorder.com/support/
https://en.linoit.com/
https://hu.padlet.com/
https://youtu.be/QygnKBpSoFs
https://youtu.be/9zRZ_WM8g_0


Értékelési formák Ajánlott digitális 
eszközök

Ismertetők az 
ajánlott eszközök  
alkalmazásához

ÍRÁSBELI FORMÁK

Dolgozatok (röp- és témazáró dolgozat), 
vizsgadolgozat: Céljuktól és időzítésüktől 
függően változatos terjedelmű (egy vagy 
több kérdésből álló) és időtartamú ér-
tékelési formák. A rögzített feltételek 
között, az előre összeállított kérdések, fel-
adatok segítségével egyidejűleg több ta-
nuló egyéni teljesítményét lehet értékelni. 
Digitális munkarendben történő megvaló-
sítása körülményes, különösen az egyéni 
munka garantálása vet fel problémákat.

digitális űrlapok:

 y MS Forms
 y Google Űrlapok 
 y Redmenta
 y Edubase

tanulástámogató rend-
szerek tesztmotorjai:  
pl. #school

   Forms (Teams)

  G Suite for  
Education

   Redmenta

Tesztek: Viszonylag korlátozott számú 
kérdéstípus (feleletválasztást, sorba ren-
dezést, párosítást, igaz-hamis döntést 
igénylő kérdések stb.) használatát lehetővé 
tevő értékelési forma. Jól támogatja a gya-
korlást, a tananyag elmélyítését és az önér-
tékelést tantermi és otthoni alkalmazással 
is. Kollégák kész, megosztott anyagait is 
könnyen lehet adaptálni.

 y Socrative
 y Kahoot!
 y Quizizz
 y Redmenta
 y Edubase

   Socrative

   Quizizz

   Kahoot!

   Redmenta 

Feladatlapok: Változatos feladattípusok 
(teszt jellegű és szöveges feladatok) együt-
tes használatát kínálják akár online for-
mában is. Az online alkalmazások lehetővé 
teszik az automatizált kiértékelést, de 
hosszabb szöveges választ igénylő fel-
adatok esetében a tanári értékelésre és 
visszajelzésre is lehetőség nyílik. A tartal-
mak megosztása révén kész anyagokat is 
könnyen találhat az érdeklődő.

feladatlap-szerkesztők:

 y Nemzeti 
Köznevelési Portál

 y Symbaloo Learn-
ing Paths

 y LearningApps

digitális űrlapok:

 y MS Forms, 
 y Google Űrlapok

   Nemzeti Közne- 
velési Portál

   Symbaloo  
Learning Paths

   LearningApps

Esszé, házi dolgozat: Az előre ismertetett 
céloknak és elvárásrendszernek megfelelő, 
a kiadott vagy esetleg szabadon válasz-
tott témához illeszkedő kreatív írás. A 
körültekintően összeállított és a tanulók ál-
tal is ismert értékelési szempontok segítsé-
gével sokoldalú értékelési formává válhat. 
Érdemes megfontolni az otthoni alkotás 
után az írások tanulók közötti megosztását 
és közös (csoportos) értékelését.
Értékelési szempontokat is alkalmazha-
tunk (ellenőrző lista vagy áttekintő táblázat 
formájában), illetve tanári megjegyzéseket 
hangjegyzetek formájában.

 y OneNote Osz-
tályjegyzetfüzet

   OneNote Osztály- 
jegyzetfüzet
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https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes?rtc=1
https://www.google.hu/intl/hu/forms/about/
https://redmenta.com/
https://www.edubase.net/
https://hashtag.school/
https://youtu.be/OiYpnvLdmAQ
https://events.withgoogle.com/g-suite-for-education-hu/
https://events.withgoogle.com/g-suite-for-education-hu/
https://youtu.be/ziCe12Mr7p4
https://www.socrative.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/
https://redmenta.com/
https://www.edubase.net/
https://youtu.be/dmcIy-u0e5M
https://youtu.be/hczgarAhUfM
https://youtu.be/zr517LE7aUo
https://youtu.be/ziCe12Mr7p4
https://www.nkp.hu/
https://www.nkp.hu/
https://learningpaths.symbaloo.com/
https://learningpaths.symbaloo.com/
https://learningapps.org/
https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes?rtc=1
https://www.google.hu/intl/hu/forms/about/
https://youtu.be/eSyAoN9v4xI
https://youtu.be/eSyAoN9v4xI
https://youtu.be/otCJSw91KMY
https://youtu.be/otCJSw91KMY
https://youtu.be/sPF3WeUa5Ak
https://www.onenote.com/classnotebook?omkt=hu-HU
https://www.onenote.com/classnotebook?omkt=hu-HU
https://youtu.be/_7luWOT9RJQ
https://youtu.be/_7luWOT9RJQ


Értékelési formák Ajánlott digitális 
eszközök

Ismertetők az 
ajánlott eszközök  
alkalmazásához

KOMPLEX FELADATOK

Projektfeladat: A pedagógiai projektek 
során a tevékenységeket végigkíséri az 
értékelés, mégpedig elsősorban formatí-
van. Célszerű a projekt tervezésekor az 
értékelőeszközöket is átgondolni. Nagyon 
gyakori az ellenőrző lista, az áttekintő táb-
lázat, amelyek az ön- és társas értékelésben 
is hasznosak, továbbá a pontozótábláza-
tok, szóbeli visszajelzések, megbeszélések. 

pontozótáblázatok:

 y MS Forms
 y Google Űrlapok

     

   MS Teams (rubric)

Szabadulószoba: Összetett feladatrend-
szer jellemzi a szabadulószoba típusú tevé-
kenységeket lineáris, elágazó vagy éppen 
csillagpontszerű játékmenettel. Ezeknél a 
tevékenységeknél a visszajelzést az adott 
feladvány, játékelem tartalmazza általában 
szöveges formában.

 y Genially
 y Flippity
 y Google Űrlapok

   Genially

Portfólió: A tanulók munkáiból, alkotá-
saiból összeállított (digitális) portfóliók 
nemcsak gyűjtemények, hanem képet ad-
nak a diákok fejlődéséről, egyben lehetővé 
teszik, hogy visszajelzést adjunk a tanulási 
eredményekkel, módszerekkel kapcso-
latosan. A portfólió a digitális technoló-
gia révén számos könnyen előkereshető 
adatot és információt tartalmazhat (pl. 
a gyűjteményhez megosztott mappar-
endszer, blog keretében). Célszerű a 
visszajelzéseket szöveges értékelések, 
hangjegyzetek vagy akár videóüzenetek 
formájában is rögzíteni.

 y Wakelet    Wakelet

   Blogok 

Játékosítás (gamification): Hosszabb 
időszakra szólnak azok a tevékenységek, 
amelyeket a játékosítás eszközeivel ér-
tékelünk. A módszer jellemzője, hogy a 
folyamatok játékelemeket tartalmaznak. 
Számos esetben a tanulók szinteket telje-
sítenek, pontokat, online jutalmakat  
szerezhetnek.
A játékosítás rendszerét a pedagógus ala-
kítja ki gyakran erre a célra fejlesztett esz-
közökkel, rendszerekkel.

 y #school
 y Flippity
 y Classcraft
 y ClassDojo

    #school

   Flippity

Vetélkedő, verseny: Az értékelés kompe-
titív formája, amely során a számszerűsít-
hető eredményeket (pl. pontok, időered-
mények, helyezések) a digitális eszközök 
használata segítségével kapják meg a ta-
nulók.

 y Socrative
 y Quizizz
 y Kahoot!

   Socrative

   Quizizz

   Kahoot!

Z S
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https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/online-surveys-polls-quizzes?rtc=1
https://www.google.hu/intl/hu/forms/about/
https://youtu.be/DDdSZIYAzAo
https://genial.ly/
https://flippity.net/
https://www.google.hu/intl/hu/forms/about/
https://wke.lt/w/s/s2IHUv
https://wakelet.com/
https://youtu.be/3K9SRLK2JKc
https://youtu.be/qyEUgG9z36c
https://hashtag.school/
https://flippity.net/
https://www.classcraft.com/hu/
https://www.classdojo.com/
https://www.youtube.com/c/hashtagschool/videos
https://youtu.be/WtAwGxKQX00
https://www.socrative.com/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://youtu.be/dmcIy-u0e5M
https://youtu.be/hczgarAhUfM
https://youtu.be/zr517LE7aUo




12 12  Beavatkozási javaslatok  
a lemaradással, kimaradással  
veszélyeztetett csoportok  
támogatására

12.1 Bevezető

Ez az ajánlás a tantermen kívüli, digitális munkarend okozta nehézségek azonosításá-
hoz és a beavatkozások hozzárendeléséhez nyújt módszertani segítséget, közelebbről 
pedig lehetőségeket ajánl a digitális munkarend szempontjából kifejezetten veszélyez-
tetett tanulók oktatásból való kiesésének, leszakadásának megelőzésére. Az e körbe 
tartozó tanulók azonosítására, a nekik nyújtandó pedagógiai támogatás módszereire, 
ehhez kapcsolódóan a pedagógusok digitális módszertani fejlesztésére, a tanulási háttér 
feltételeinek javítására vázol fel alternatívákat. Kitér a tanulási folyamatok eredményes-
sége szempontjából kulcsfontosságú szereplőkre, a családokra és az ő támogatásukra, 
valamint a heterogén tanulói csoportokból, eltérő korosztályokból fakadó speciális meg-
oldásokra is.

A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetése felhívta a figyelmet a hagyományos 
tanulási és tanítási folyamatok áttekintésének szükségszerűségére abból a szempont-
ból, hogy a távolléti oktatás feltételeihez melyek illeszkednek jobban. Éppen ezért elen-
gedhetetlenül fontos, hogy mind a pedagógusok, mind a tanulók és szüleik felkészültek 
legyenek a hagyományostól eltérő tanulási és tanítási folyamatok hatékony szervezésé-
re és az önmenedzselésre.

Az ajánlás elsődlegesen a pedagógusok és intézményvezetők számára, másodsorban a 
tanulók és családjaik számára kínál megoldási javaslatokat a lemaradás és kimaradás 
kockázatainak csökkentésére. 

Bár jelen fejezet alapvetően a távolléti oktatás körülményeiből, feltételeiből adódó prob-
lémák azonosítására és az azokra adható megoldási javaslatok bemutatására fókuszál, 
a megfogalmazott javaslatok – kisebb adaptációt követően – a jelenléti oktatásban is jól 
használhatóak, különös tekintettel a digitális munkarendből a hagyományos, jelenléti 
oktatásba való visszatérés időszakára.
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12.2  A lemaradással, illetve kimaradással fenyegetett 
tanulók azonosítása 

A kimaradással, lemaradással veszélyeztetett tanulók rendszerben tartásának egyik kul-
csa a potenciálisan érintett tanulók korai azonosítása. Ez a jelenléti oktatás során is ösz-
szetett feladat a pedagógusok számára. Ugyanakkor a személyes jelenlétből adódóan az 
olyan jelek, mint a teljesítmény romlása, a hiányzások számának növekedése egyértel-
műsíthetik a beavatkozás szükségességét.

A digitális munkarendben a tanulók kevésbé láthatók, így a támogatást, segítséget igény-
lők azonosítása nagyobb figyelmet, további lépéseket igényel.

12.2.1 Kit tekinthetünk lemaradónak, illetve kimaradónak?

A folyamat első lépéseként a lemaradók, kimaradók körét kell definiálnunk. Ehhez jó kiin-
dulási pont azoknak a feltételeknek a meghatározása, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
a tanuló eredményesen vehessen részt a digitális munkarenddel járó, tantermen kívüli 
tanulásban. 

Ezeket a feltételeket három nagy csoportra oszthatjuk: 

 y a részvételhez szükséges infrastrukturális adottságok; 
 y készségek, kompetenciák; 
 y egyéb környezeti, individuális tényezők. 

Amennyiben az egyes részvételi feltételek bármelyikében probléma keletkezik, a tanulót 
kimaradással, lemaradással veszélyeztetettnek tekinthetjük. 

A digitális munkarendben való részvétel alapfeltételei

Infrastrukturális adottságok

Elektromos hálózat
Internetelérés
Szükséges digitális eszközök 
Megfelelő tanulási környezet (például nyugodt környe-
zet, íróasztal stb.)

Készségek, kompetenciák
Tanuláshoz és önálló tanuláshoz szükséges készségek
Digitális kompetencia

Környezeti, individuális tényezők
Támogató (kompetens) személyi környezet (például 
család) 
Motiváció

Ezen feltételek maradéktalan teljesülése egyúttal biztosítja a távolléti oktatás során 
kulcsfontosságú funkciók elérését, melyek a digitális eszközökkel megvalósuló:

 y kapcsolattartás;
 y tanulás, teljesítmény értékelhetősége;
 y közösségi funkciók.
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A részvétel feltételeinek való megfelelést természetesen számos tényező befolyásolhat-
ja. Így az azonosítás eredményessége érdekében további, ún. kockázati csoportok kör-
vonalazhatók, melyek a digitális munkarend bevezetése esetén megkülönböztetett fi-
gyelmet igényelnek. Ezen csoportok a: 

 y sajátos nevelési igényű tanulók;
 y tanulási és képesség- vagy részképességzavarban vagy viselkedésszabályozási za-

varral érintett diákok;
 y hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók.

A lemaradásban, kimaradásban potenciálisan érintett tanulók azonosításához tehát jó 
kiindulási alap a fenti szempontok (részvétel feltételei, kockázati csoportok) szerinti vizs-
gálat, mellyel akár a digitális munkarend bevezetése előtt azonosíthatók a várhatóan 
érintett tanulók. Azonban nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a diákok számára 
a változás volumene, az ismeretlen tanulási modell vagy a szociális tér hirtelen 
kiüresedése – mint a digitális munkarend mellékhatásai – nagyban befolyásolhatják az 
eredményes részvételt még a fenti feltételek teljesülése esetén is.

A tanulók rendszerben tartásának másik nehézsége, hogy az egyes feltételek az adott 
tanulói csoportok esetében halmozódhatnak. Például az eszközök hiánya és/vagy a di-
gitális kompetencia elégtelensége, valamint a szülői háttértámogatás hiánya ráerősíthet 
a már meglévő tanulási hátrányokra – így fokozódik a tanulási eredményesség csökkené-
sének vagy a rendszerből való kiesésnek a kockázata. Mindez több beavatkozási eszköz 
összetett, összehangolt alkalmazását igényli az iskolák részéről.1 Másrészt fontos az 
is, hogy az egyes feltételek teljesülését időről időre újra kell vizsgálni, az egyes elemek 
változékonysága miatt.   

A folyamat hatékony menedzselésének – s így a tanulók oktatásban tartásának – felté-
tele, hogy az iskolában kiépüljön és folyamatosan működjön egy intézményi szintű jelző- 
rendszer, melynek fő célja az azonosítási-beavatkozási folyamatot támogató, valamennyi 
szükséges információ (adat) összegyűjtése, kezelése és hasznosítása.

Fontos, hogy valamennyi nevelési-oktatási intézmény rendszerszinten alkalmazza az 
Oktatási Hivatal által működtetett jelzőrendszert a saját intézményi lemorzsolódási jel-
lemzőinek a feltárására és csökkentésére. Ezen jelzőrendszer intézményi adatai jól hasz-
nálhatók a tantermen kívüli digitális munkarend következtében kockázatosabb körül-
mények közé került tanulók beazonosítására, majd a digitális munkarend során történő 
célirányos támogatásukra.

12.2.2 A lemaradó, kimaradó tanulók azonosításának folyamata 

Az iskolák már jelenleg is számos információval rendelkeznek a tanulási hátránnyal küz-
dők, lemaradók azonosításához. A tanulók részvétele (hiányzások száma), magatartása 
és szorgalma, valamint az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó teljesítménye – azaz az ér-
demjegyeik – mind az aktivitás jelei, így jó alapul szolgálnak a lemaradásban, kimara-
dásban való érintettség megállapításához. Ezek az adatkörök viszont főként a jelenléti 
oktatás során hasznosak, így a digitális munkarendhez illeszkedő jelzőrendszer haté-
konyságához:

1 Ehhez kíván segítséget nyújtani a 3. fejezet.
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 y a már meglévő információkat felül kell vizsgálni és szükség esetén új adatokkal ki-
egészíteni (ezzel foglalkozik a 12.2.3 alfejezet);

 y az azonosítást segítő további információkat – különös tekintettel az 1. táblázatban 
szereplő részvételi feltételeket – kell feltárni, melyhez önálló kérdőíves adatfelvétel 
lebonyolítását javasoljuk (12.2.4 alfejezet).

A kapcsolódó folyamat eredményessége érdekében kulcsfontosságú az adatalapú szem-
lélet megerősítése és alkalmazása az iskola döntéshozatali folyamataiban. Így elenged-
hetetlenül szükséges, hogy:

 y az iskola szereplői a tanulókkal kapcsolatos információkra, adatokra (például ma-
gatartásjegyek, hiányzások, adott tantárgyban kapott érdemjegyek), mint „jelekre” 
tekintsenek, melyek felhasználhatók a kimaradók, lemaradók azonosításához;

 y az iskola az erre a feladatra létrehozott csoportja segítségével mérje fel a diákokkal 
kapcsolatos olyan további, meglévő információkat (adatokat), melyekre a lemaradók, 
kimaradók azonosításához felhasználható „jelként” tekinthet;

 y az ilyen „jeleket” csoportosítva, ezekből az egyes adatokból a lemaradók, kimaradók 
azonosításához felhasználható adatkörök lesznek (például tanulmányi adatok köre – 
az egyes tantárgyakból szerzett érdemjegyek összessége; részvételi adatok – igazolt, 
igazolatlan hiányzások száma stb.);

 y a felmért, meghatározott célt szolgáló adatköröket intézményi szinten gyűjtsék ösz-
sze és rendezzék adatbázis(ok)ba különös tekintettel azokra, amelyek beavatkozások 
tervezésének és megvalósításának alapjául szolgálhatnak. Ennek során figyelembe 
kell venni az adatvédelmi jogszabályokban megfogalmazott elvárásokat (GDPR)2;

 y az azonosítást segítő adatbázisokkal kapcsolatban – az adatvédelmi előírásokon 
túl, a használat megkönnyítése, a minőségbiztosítás és az átláthatóság céljából is 
– dokumentálják, hogy például milyen céllal használják fel az ott szereplő adatokat; 
milyen információk találhatók meg a táblázatokban; ki és milyen gyakran frissíti az 
adatbázist;

 y rögzítsék, hogy az egyes adatbázisokat hogyan, milyen módszerekkel fogják elemez-
ni. Ennek részeként határozzák meg azokat az eredményeket, statisztikákat – vala-
mennyi adat esetében –, melyekre közvetlenül épülhetnek beavatkozások, így be-
épülhetnek az intézmény döntéshozatali folyamatába. Például az egyes tantárgyak 
tanulmányi átlagában 1.0 pontos csökkenést mutató tanulók száma; adott infra-
strukturális eszköz hiánya miatt csatlakozni nem tudó diákok aránya az összes ta-
nulóhoz képest;

 y határozzák meg, hogy az összegyűjtött adatokat kik és milyen rendszerességgel 
fogják nyomon követni (monitorozni):

⸰	 az egy tanulóhoz kapcsolódó valamennyi adat egy helyen (egy táblázatban) sze-
repeljen, mely biztosítja, hogy az adatkörök rendszeres vizsgálatát (monitoring) 
végző személy számára minden szükséges információ rendelkezésre áll;

⸰	 érdemes osztályszinten egy személynek felügyelni: például az osztályfőnöknek, 
aki személyes kapcsolatot is ápol a tanulókkal;

 y rögzítsék, hogy a lemaradás/kimaradás gyanúja esetén ki és milyen lépéseket tesz a 
tanuló rendszerben tartására:

⸰	 rendkívül fontos, hogy mind a gyanút, mind pedig a megtett lépéseket dokumen-
tálják az adatbázisokban;

⸰	 mindez lehetőséget ad arra, hogy később finomíthassák az azonosítási folyama-
tot, értékeljék a közbelépés eszközeit;

2 Mit jelent a GDPR az oktatási intézményekre nézve?
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 y a kialakult gyakorlat valamennyi elemét rögzítsék a jelzőrendszer részeként.
 y A jelzőrendszer iskolai kidolgozásának, alkalmazásának támogatásában és a tanter-

men kívüli digitális oktatás során a lemorzsolódás veszélyének kitett tanulókra gya-
korolt hatások mérséklésére készíthető iskolai intézkedések megvalósításában az 
Oktatási Hivatal pedagógiai oktatási központjai készek szakmai támogatást adni az 
iskolák számára.

12.2.3  A meglévő tanulói adatállomány hasznosítása és 
kibővítése 

A már meglévő (digitális) tanulói adatok hasznosításának, valamint a fenti folyamat meg-
valósításának a járványhelyzettől függetlenül is – vagy épp azt megelőzően a kockázati 
csoportok felmérésének céljából – kiemelt jelentősége lehet. Fontos hangsúlyozni, hogy 
nem biztos, hogy a jelenléti oktatás során hatékonynak bizonyuló, meglévő adat-
körök – mint a magatartás-, szorgalomjegyek vagy hiányzások száma – a digitális mun-
karendben is kellőképp kifejezőnek, hatékonynak bizonyulnak.

Ebben az esetben az egyes adatok más módszerekkel mérendők vagy új típusú in-
formációkkal (is) kiegészítendők. Így például az órai hiányzást mint a jelenléti oktatás 
esetén hatékony adatot a digitális munkarend esetében az online órán való részvétel 
vagy az órai anyagként elvégzett feladatok igazolhatják.

Fontos, hogy az ilyen „kiegészítő adatok” valamennyi tantárgy/tanóra esetében azonos 
módon kerüljenek rögzítésre. Az információk összegyűjtésének és/vagy nyomon követé-
sének eszközei lehetnek az iskolában használt elektronikus rendszer(ek) (e-KRÉTA, egyéb 
nyilvántartás, szoftver stb.), melyekben a részvételi, magatartás- és teljesítményadatok 
az intézmény munkarendjétől függetlenül rögzítésre kerülnek.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk3, hogy a jelenléti oktatás során hatékonynak bizo-
nyuló – részvételhez, magatartáshoz, teljesítményhez kapcsolódó – adatok, miként egé-
szíthetők ki/helyettesíthetők a távtanítást alkalmazó munkarendek esetében.

Fontos, hogy az ilyen kiegészítő/helyettesítő információk felvétele is a diákokkal kapcso-
latos adatok felvételének és kezelésének minősül. Így szükséges az iskola valamennyi 
adatvédelmi-adatkezelési szabályzatát a jelen ajánlás alapján kialakuló gyakorlat 
szerint felülvizsgálni, módosítani!4

3 Forrás: Kassner, L., Jonas, D., & Klein, S.: Dropout Prevention in the Time of COVID-19. REL Appalachia Re-
gional Educational Laboratory. (2020. május 18.)

4 A GDPR-rendelet oktatási intézményekre való vonatkoztatásával specifikusan foglalkozik például a koráb-
biakban már hivatkozott cikk is. 
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Adatkörök Jelenléti oktatás Távtanítás

Részvétel

Sokat hiányzik igazoltan és/vagy igazo-
latlanul.

Nem vesz részt az online órákon (be 
sem jelentkezik).
Nem reagál az iskola által kezdemé-
nyezett kapcsolatfelvételre, nem vesz 
részt a kommunikációban.

Magatartás

Sok problémát vet fel a magatartása az 
iskolában. 
A tanórán kívüli programokon kifogá-
solható a magaviselete.
Több beírása, intője van.
Tanulással összefüggő konfliktusai 
vannak társaival és/vagy a pedagógu-
sokkal.

Magaviselete zavaró az online órák al-
kalmával.
Inadekvát tevékenységet végez a közö-
sen használt, iskolai online környezet-
ben (csevegések, online szavazások, 
tesztek).

Teljesítmény

Romlik a tanulmányi átlaga.
Nem teljesíti az órai és házi feladatokat.  
Több elégtelen és elégséges osztályzata 
van, felmerül az évismétlés kockázata.
Nem él a felkínált javítási, támogatási 
lehetőségekkel.

A korábbiakhoz képest gyengül a telje-
sítménye, rosszul oldja meg a feladato-
kat. 
Fogadja, de rendszeresen nem küldi 
vissza az online vagy papír alapú fel-
adatokat. 
Kimarad a feladatvégzésből.
Romló tanulmányi teljesítménye bu-
káshoz, évfolyamismétléshez vezethet.
Nem él a felkínált javítási, támogatási 
lehetőségekkel.

Táblázat: A diákok részvételét, magatartását és teljesítményét a jelenléti oktatás és a távtaní-
tás esetén hatékonyan felmérő adatkörök

A távoktatás-specifikus tanulói adatok bevezetése mellett további lépések tehetők a je-
lenléti oktatás során hatékonynak bizonyuló információk felhasználhatóságának növelé-
se érdekében. Megoldás lehet:

 y az adatkör rögzítésére vonatkozó gyakorlat megváltoztatása vagy további informá- 
ciókkal való kiegészítése, például annak rögzítése, hogy a diák eszköz hiányában 
vagy betegség miatt nem csatlakozott az órához; 

 y az adatfelvétel módjának megváltoztatása, például gyakoribb értékelés bevezetése, 
más értékelési módszerek alkalmazása.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a fenti adatkörök elsősorban a lemaradással, ki-
maradással veszélyeztetett tanulók érintettségének tünetei lehetnek, így önállóan nem 
alkalmasak a digitális munkarendben való részvétel képességének megítélésére. 
Ez utóbbi adatokat lehetséges önálló adatfelvétel útján is felmérni, azonban feltétlenül 
az Oktatási Hivatal által működtett lemorzsolódási jelzőrendszer adataival együtt célsze-
rű elemezni.

12.2.4 Az azonosítást segítő további adatok felvételi lehetősége

A digitális munkarendben megvalósuló oktatás eredményességéhez a fenti, meglévő 
adatokon túl további információkat is fontos megismerni. Ezekhez célzott kérdőíves 
adatfelvételek rendszeresítését javasoljuk, mely biztosíthatja nagy mennyiségű informá-
ció gyors megismerését.
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Ugyanakkor – ahogyan a meglévő tanulói információk rögzítése során is – az ilyen adat-
felvételek esetében is szükséges az általános adatvédelmi irányelveknek (GDPR) 
való megfelelés. Ez utóbbit minden esetben fontos az iskolában kialakított gyakorlathoz 
igazítani, így például a jelzőrendszer részeként felvett, kezelt, feldolgozott adatköröket 
(tanulói, szülői adatok stb.) pontosan definiálni, a kapcsolódó szereplőket és szerepeket 
tisztázni stb. 

A digitális munkarend három szereplő – a tanuló, a pedagógus, valamint a szülő – szoros 
együttműködését igényli. A lemaradók, kimaradók azonosításához mindhárom csoport-
tól hasznos lehet információkat begyűjteni. Ennek célja, hogy az iskola valamennyi tanuló 
esetében kialakult képpel rendelkezzen az adott munkarendben való bevonhatóságról/
eredményességről, valamint hogy azonosíthassa az egyes tanulók esetében alkalmazan-
dó megoldási alternatívát. 

A tanulók esetében javasoljuk, hogy az információgyűjtés terjedjen ki az alábbi terüle-
tekre: 

 y tanulási motivációk,
 y tanulói terhelés,
 y tanulási eredményesség és annak értékelése,
 y az izoláció esetleges hatásai a digitális munkarendnél:

⸰	 a tanuláshoz kapcsolódó általános attitűd,

⸰	 tanulói nehézségek és igények megismerése. 

Az alábbi információkat azonban a szülők bevonásával javasoljuk felmérni:

 y az adott tanuló tanulási körülményei (infrastruktúra, tanulástámogatási lehetősé-
gek);

 y ennek a kérdéskörnek a tanulástámogatáshoz kapcsolódó „szülői kapacitás” mérése 
is feladata, melyre a tanulóknak a digitális munkarendben alapvető szüksége van.

A szülőktől való informálódás ezen túl egyfajta kontroll is, hiszen a digitális munka-
rendben a szülő kényszerű módon vesz át feladatokat az iskolától. Ebben fontos, hogy:

 y ennek a tevékenységnek a tartalmáról, esetleges nehézségeiről és az igényelt támo-
gatásról is képet kapjon az iskola,

 y a szülők véleménye a gyermek tanulási tevékenységéről (motiváció, fegyelmezett-
ség, terhelés stb.) ismert legyen a pedagógusok számára.

Vannak olyan információk is, amelyek tekintetében az iskola, pontosabban a diákkal köz-
vetlenül érintkező pedagógus (osztályfőnök) a leghitelesebb információforrás. Bevoná-
sukkal megítélhetővé válik az adott diák digitális munkarendbe való bevonhatósága az 
alábbi területeken:

 y az alapvető adminisztratív feladatok ellátására való képesség;
 y a tanulási tevékenységekben való részvétel képessége;
 y a közösségi programokban való részvétel képessége.

Ezeknek az információknak a megismerésével gyorsan megítélhetővé válik az adott ta-
nuló bevonhatósága az egyes tanulási tevékenységekbe (például egyéni tanulásba be-
vonható, de csoportmunkába nem).
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A fenti információk megismerésének egyik leghatékonyabb módja, ha ezeket kérdőíves 
formában küldjük meg az érintettek részére. Ha az iskola így dönt, rendkívül fontos a 
felkészülés, mely a konkrétan felmért információk definiálásán és a mérőeszközök ösz-
szeállításán (például online kérdőív) túl kiterjed:

 y a szereplők körültekintő tájékoztatására,
 y az önkéntes kitöltés lehetőségének biztosítására, esetleges válaszmegtagadások ke-

zelésére,
 y valamennyi adatvédelmi irányelv betartására, szabályzatok, nyilatkozatok módosí-

tására.

Azért, hogy a fenti információk valóban hatékonyan támogathassák az azonosítási- 
beavatkozási folyamatot az iskola számára, elengedhetetlen az egyes információk bizo-
nyos időközönkénti frissítése, felülvizsgálata.

A tanulók tanulmányaival és a lemorzsolódás veszélyének  történő kitettségét szükséges 
intézményen belül nyomon követni, és az Oktatási Hivatal által működtetett iskolai le-
morzsolódásjelző rendszer adataival együtt, azokat ezen adatokkal kiegészítve féléven-
te elemezni az iskolai intézkedéseinek tervezése érdekében. A tantermen kívüli digitá-
lis munkarend átmeneti helyzetként értelmezendő, így külön csak erre összpontosító 
és ezzel összefüggésben a lemorzsolódás jellemzőit vizsgáló adat- és információgyűjtő 
rendszer kidolgozására nincs szükség.

A lemaradással, kimaradással veszélyeztetett tanulók azonosításának sikere nagyban 
múlik a szükséges információk felvételének eredményességén, melyben kiemelt jelentő-
sége van a fenti szereplők (tanulók, szülők és természetesen a pedagógusok) azonosítási 
folyamatba való bevonásának, együttműködésének. Ennek során fontos, hogy az iskola 
pedagógusai időben nyújtsanak tájékoztatást a kitöltés lehetőségéről, módjáról, igény 
esetén pedig segítsék a diákokat és/vagy a szülőket a kitöltésben.

Fontos a kitöltők számára azt is közvetíteni, hogy a kitöltés önkéntes, s hogy a felmé-
résre kerülő információk a tanulók javát – azaz lemaradásuk, kimaradásuk megakadályo-
zását – szolgálják.

12.2.5 Az adatfelvétel folyamata, adatgondozás, monitoring

A következőkben összefoglaljuk, hogy mely lépések szükségesek a fentiekben szereplő 
adatok felvételéhez, valamint hogy miként építhetők ezekre az adatokra az ajánlás továb-
bi részében szereplő beavatkozások. Fontos, hogy az egyes kérdőívekre tett ajánlásokat 
az iskola igazítsa saját, digitális munkarendben való működéséhez.

A csapat összeállítása

Fontos, hogy felálljon a folyamat menedzselését végző csapat, mely:

 y meghatározza az iskola szempontjából releváns információkat; 
 y felülvizsgálja az ajánlásban szereplő, fentiekben felmérésre javasolt adatköröket az 

iskola pedagógusai és az intézményvezető közreműködésével. 
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Ezzel biztosítható, hogy a felmért információk relevánsak lesznek és illeszkednek az is-
kola működéséhez. Ügyeljenek arra, hogy minden olyan információ felvételre kerüljön – 
természetesen az iskola adatvédelmi és adatkezelési hatáskörének megfelelően –, mely 
segítheti a beavatkozások tervezését és megvalósítását.

A kiküldés előfeltételei

A kiküldés egyik legfontosabb előfeltétele a választott adatfelvételi módszer adatvédel-
mi irányelveknek, GDPR-nak való megfelelése.

A következő lépés annak a módszernek a megtervezése, hogy valamennyi érintetthez 
eljusson a – javaslatunk szerint önkéntesen kitölthető – felméréshez vezető online hi-
vatkozás vagy papíralapú kérdőív. Ehhez fontos, hogy az iskola a kiküldést megelőzően 
rendelkezzen valamennyi tanuló és (gondviselő) szülő esetében elektronikus kapcsolat-
felvételre alkalmas lehetőséggel (e-mail-cím, virtuális tanulási környezetben elhelyezett 
hivatkozás, üzenet). Akiknél ez nem lehetséges, ott papíralapon szükséges átadni a kér-
dőíveket. A széles körű tesztelést segítheti, ha a kérdőívkezelő platformot úgy választjuk 
ki, hogy az lehetővé tegye az okostelefonon való kitöltést is. Fontos, hogy minden kérdő-
ív esetében beazonosítható legyen később a tanuló, például a tanulói azonosító száma 
alapján.

Tájékoztatás

A kiküldést megelőzően fontos, hogy valamennyi érintett szereplőt tájékoztassuk a fel-
mérés céljáról, önkéntes jellegéről, módjáról, a kitöltés határidejéről és arról, hogy az 
adatfelvétel célja nem az ellenőrzés, a megadott válaszoknak nincs következménye, azok 
a hatékonyabb működés támogatását segítik. 

Hangsúlyozni kell, hogy ha a tanulóktól is szeretnénk információkat gyűjteni, úgy a kér-
dőívet a szülő a gyermek bevonásával, vele közösen töltse ki – a kiskorúak adatfelvéte-
lekbe való bevonásának jogi akadályai miatt. 

Ezen túl fontos, hogy a tájékoztatásnak része legyen az adatvédelmi irányelvek, szabály-
zatok azon pontja, mely az adatszolgáltatókat (szülők, diákok) tájékoztatja lehetőségeik-
ről, jogköreikről, az adatok felhasználásának módjáról (például adatok tárolásának ideje, 
részletezett célja stb.).

Kiküldés

Fontos, hogy a kitöltésre elegendő időt –  javaslatunk szerint 1 hetet – hagyjunk a szü-
lőknek, diákoknak és pedagógusoknak egyaránt. A koordinációt végző csapat feladata a 
kitöltések számának nyomon követése is. A kitöltés határidejét megelőzően célszerű em-
lékeztető üzeneteket alkalmazni. Amennyiben a megkeresésekre nem érkezik válasz, ezt 
rögzítsük a válaszokat tartalmazó adatbázisban. Ezt követően javasoljuk személyesen 
felvenni a kapcsolatot a diákkal, gondviselőjével.

A feldolgozás

A lezárást követően az első fontos feladat a felmérés háttéradatbázisának előállítása. 
Amennyiben az iskolában alkalmaztak papíralapú kérdőíveket is, ezeket szükséges fel-
vinni az eredeti adatbázisba – ebben érdemes az adatfelvételt bonyolító csapat segítsé-
gét kérni. A végső adatállomány elkészültét követően a koordinációs csapat állítsa ösz-
sze az osztályfőnökök, pedagógusok által is jól használható (szűrhető) adatbázist, amely 
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alapján azonosíthatók a lemaradással, a tanulásból való kimaradással veszélyeztetett ta-
nulók. Fontos, hogy a csapat segítséget nyújtson a pedagógusoknak az adatok értelme-
zéséhez. Amennyiben a szükséges tudás az iskolában nem áll rendelkezésre, javasoljuk, 
hogy kérjenek segítséget az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjaitól vagy más 
iskoláktól.

Az adatok tárolása tekintetében a legjobb megoldás, ha azok az iskola valamely adattá-
rolásra alkalmas, meglévő rendszerébe kerülnek. Ennek előnye, hogy: 

 y használatát az iskola pedagógusai ismerik vagy belső tudásmegosztás révén megis-
merhetik;

 y az iskolai rendszeren keresztül valamennyien hozzáférhetnek a tanulói információkhoz.

Az eredmények hasznosítása a beavatkozásokhoz

A kérdőívekben szereplő kérdések és az iskolában már meglévő, tanulóval kapcsolatos 
információk alapján jól elkülöníthető, hogy a diák esetében az aktuális munkarendhez 
való csatlakozást akadályozzák-e a részvétel 1. táblázatban szereplő feltételei.

Az eredmények elemzésekor két irányban is érdemes vizsgálódni: 

 y az eredményeket intézményi szintre aggregálva;
 y egyéni szinten (az adatvédelmi irányelvek, szabályok biztosítása mellett).

Az intézményi szintre aggregált eredmények által megítélhetővé válik az iskola szá-
mára, hogy az adott kockázati tényezőben a tanulók mekkora része érintett. Ennek 
előnye, hogy: 

 y az iskola eleve úgy tervezheti meg az ajánlás további részében javasolt támogatóesz-
közök alkalmazását, hogy az igazodjon az adott kockázati területben érintettek volu-
menéhez (például infrastrukturális eszközök, otthoni tanulástámogatás hiánya);

 y meghatározhatók kisebb célcsoportokra – akár osztály, évfolyam szintjén is – a koc-
kázati tényezők. Ezeket a tanulók pedagógusai figyelembe vehetik az adott osztály-
nak, tanulócsoportnak szóló feladatok meghatározása során. 

Az egyéni szintű eredmények, azaz az egyes tanulókról elérhető információk elem-
zésén azt a folyamatot értjük, amelyben a tanulóval kapcsolatos valamennyi információ 
egy időben, összesítve kerül áttekintésre. Ezzel megítélhetővé válik, hogy: 

 y veszélyeztetett-e a tanuló: a kockázati tényezők mekkora részében érintett;
 y finomhangolhatók-e az intézményi szinten tervezett közbelépés során alkalmazott 

támogatóeszközök.

Ajánlott, hogy az intézményi szintű eredmények áttekintését és a beavatkozások terve-
zését a koordinációs csapat, míg az egyéni szintű vizsgálatot a koordinációs csapat és a 
diákkal személyes kapcsolatban álló osztályfőnök végezze. 

Ez utóbbival kapcsolatban ismételten hangsúlyozzuk, hogy az egyéni adatok kezelé-
sében érintett szereplőket, jogköreiket, a kialakult gyakorlatot valamennyi esetben 
rögzíteni kell az adatvédelmi dokumentumokban, és erről elengedhetetlen tájékoztatni 
valamennyi bevont szereplőt. 
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Ismétlés

Mivel a kérdőívekben felmért információk időben változhatnak, javasoljuk az adott idő-
közök szerinti újrakérdezést. Habár a mért információk változékonyak lehetnek, az egyes 
kérdőívek felvételét féléves rendszerességgel javasoljuk megismételni. Ettől függetlenül 
azonban a pedagógusok, osztályfőnökök ellenőrzésképpen, az adatfelvételektől függet-
lenül is rákérdezhetnek a kérdőívek egyes témáira, ezzel is segítve a veszélyeztetett diá-
kok azonosítását.

A további aggregáció lehetősége

Az intézményi szintű aggregáción túlmenően (amennyiben e gyakorlatot több iskola is 
alkalmazza) az eredmények akár fenntartói szintű összesítése is lehetséges, mellyel a 
kockázati tényezők kezelése egységesebbé és hatékonyabbá válhat.

12.3 Intézményi szintű megoldási javaslatok 

12.3.1 A beavatkozások tervezése 

A 12.2 pontban leírtak szerint azonosított feladatok elvégzéséhez és a jelen pontban be-
mutatásra kerülő beavatkozási javaslatok megvalósításához elengedhetetlen egy intéz-
ményi munkacsoport felállítása. 

A munkacsoport két szakmai teamre bontható az ellátandó feladatokhoz szükséges 
kompetenciák és tevékenységek alapján. A szakmai teamek az adott feladat jellegének 
függvényében hol külön, hol együttműködve végzik munkájukat.

A két szakmai team ajánlott összetétele (a végső struktúrát és a tagok számát az intéz-
mény mérete határozza meg): 

 y Adatfelvevő és elemző csapat – A team:

⸰	 A tagok összetétele: a 12.2.5 pont „A csapat összeállítása” című bekezdésében le-
írtak alapján. 

 y A beavatkozások koordinációját végző csapat – B team:

⸰	 a tagok összetétele: intézményvezető vagy -helyettes, az érintett tanulói csopor-
tok osztályfőnökeinek delegáltja, fejlesztő-/gyógypedagógus – amennyiben az in-
tézményben elérhető –, munkaközösségek delegáltja. 

Az egyes teamek feladatai az alábbi lépések mentén szerveződnek. A lépések lefedik 
a lemaradással és/vagy kimaradással veszélyeztett tanulók fejlesztési folyamatának tá-
mogatásához szükséges elemeket. Ez a folyamat akár intézményi jelzőrendszerként is 
azonosítható. 

 y A lemaradással és kimaradással veszélyeztetett csoportok azonosítása:

⸰	 résztvevők: az A és a B team delegált tagjai;

⸰	 az azonosításhoz szükséges feladatok: a 12.2 pont releváns részeiben leírtak sze-
rint. 
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 y Az azonosításhoz szükséges meglévő adatok feltárása, hiányzó információk felvétele:

⸰	 résztvevők: az A team;

⸰	 feladatok: a 12.2 pont releváns részeiben leírtak szerint.

 y Az azonosított adatok, adatkörök fejlesztési célú értelmezése: 

⸰	 résztvevők: az A és a B team delegált tagjai;

⸰	 az azonosításhoz szükséges feladatok: a 12.2 pont releváns részeiben leírtak szerint. 

 y Adatelemzési eredmények alapján a fejlesztési, beavatkozási területek azonosítása:

⸰	 résztvevők: a B team.

A fejlesztési és beavatkozási területek azonosításához először érdemes megvizsgálni az 
intézményi szintű feltételek és lehetőségek körét, amelyek az intézmény és partneri 
együttműködései, valamint támogató szolgáltatásai által elérhető javaslatok azonosítá-
sát teszik lehetővé. Ezt követően lehet egy tanulói szintű problémaprofilt felállítani, 
amely alapja lehet az egyéni, tanulói fejlesztési tervek, a tanulási stratégiák elkészí-
tésének.

Intézményi szintű azonosítás

A 12.2 pontban részletezett módon, a digitális munkarendben való részvétel alapfeltéte-
lei alapján érdemes megvizsgálni az intézmény lehetőségeit a megvalósítható beavatko-
zási és fejlesztési javaslatok megtervezéséhez. 

Azonosított alapfeltételek Beavatkozási/fejlesztési javaslatok

Infrastrukturá-
lis feltételek  
hiánya

Elektromos hálózat 
hiánya

Iskolai számítógépterem rendelkezésre bocsátása 
(megfelelő szabályozási és egészségügyi feltételek 
mellett).
A település közösségi tereinek bevonása a tanítás- 
tanulás folyamatába (megfelelő együttműködési, sza-
bályozási és egészségügyi feltételek mellett), például 
könyvtár, tanoda, művelődési ház, DJP pontok.
Papíralapú feladatkiosztás (közös találkozási ponto-
kon – például családsegítő szolgálaton vagy az iskola 
portáján keresztül).
Áramfeltöltő kártya támogatása (intézményi alapít-
vány vagy egyéb partneri támogatás keretében).

Internetelérés hiánya

Az elektromos hálózat hiányánál jelzett első három 
beavatkozási javaslat.
Mobilinternet-elérés támogatása (intézményi alapít-
vány vagy egyéb partneri támogatás keretében).

Szükséges digitális esz-
köz hiánya (tanulói, pe-
dagógus)

Az elektromos hálózat hiányánál jelzett első három 
beavatkozási javaslat. 
Az intézmény rendelkezésére álló eszközparkból köl-
csönzési lehetőség biztosítása (megfelelő eszközköl-
csönzési protokoll mellett). 
Specifikus eszközigény esetén (SNI tanulók) EGYMI-k 
kölcsönzési lehetőségeinek igénybevétele.
Vállalati, magánfelajánlások felkutatása, koordinálása.
A lehetőségekhez mérten új eszközök beszerzése.

Tanulási környezet 
hiánya

Az elektromos hálózat hiányánál jelzett első két be-
avatkozási javaslat.
Vállalati, magánfelajánlások felkutatása, koordinálása.
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Azonosított alapfeltételek Beavatkozási/fejlesztési javaslatok

Támogató  
környezeti,  
individuális  
tényezők  
hiánya

Támogató (kompetens) 
személyi környezet 
(például család) hiánya

A szülőkkel, családokkal való együttműködés megerő-
sítése, rendszeressé tétele. 
A pedagógusok támogatása a digitális munkarend 
során jelentkező problémák csökkentése érdekében. 
A pedagógus támogató szerepének megerősítése 
(például pedagógus mint mentor, illetve családtámo-
gató). 
Kortárscsoport, tanulótárs bevonása (például idő-
sebb diák, felsőoktatási hallgató).
Civil szervezetek bevonása (például önkéntesek, tano-
da).
Kortárscsoportok közösségi szerepének támogatása 
(például online közösségi aktivitások szervezése). 

Motiváció hiánya

A digitális munkarendhez illeszkedő tanulásszervezé-
si és módszertani lehetőségek kiszélesítése (például 
kollaborációra épülő feladatok, projektmunka előtér-
be helyezése, differenciálás). 
Az egyéni tanulási ütemnek megfelelő terhelés.
A pedagógus támogató szerepének megerősítése (a 
tanuló támogatása, egyéni helyzetének nyomon kö-
vetése).

Készségek, 
kompetenciák 
hiánya

Tanuláshoz és önálló 
tanuláshoz szükséges 
készségek hiánya

A digitális munkarendhez illeszkedő módszertani le-
hetőségek kiszélesítése (például kollaborációra épülő 
feladatok, projektmunka előtérbe helyezése, differen-
ciálás).
Az életkornak, egyéni tanulói képességeknek és egyé-
ni tanulási ütemnek megfelelő terhelés és fejlesztés.
Kortárscsoport, tanulótárs, civil szervezet bevonása 
(például tanulópárok, tanoda).
A pedagógus támogató szerepének megerősítése. 

Szükséges kompeten- 
ciák hiánya (például di-
gitális, szövegértési) 

Tanulói szintű problémaprofil azonosítása

A digitális munkarendben előforduló egyedi részvételi problémák meghatározása, az 
okok feltárása döntő jelentőségű a tanuló további haladása szempontjából. 

Az intézményi szintű beavatkozási, fejlesztési javaslatok alapján szükséges áttekinteni a 
tanulónként, egyéni szinten azonosítható problémaprofilt. Az egyéni szintű fejlesztési, 
beavatkozási javaslatok kialakításához, tervezéséhez ad támogatást az alábbi táblázat. 
A profil kialakításához a kérdőíves lekérdezés során kapott válaszok adnak segítséget.    

Infrastrukturális feltételek hiánya

Támogató kör-
nyezeti, indivi-

duális tényezők 
hiánya

Készségek, 
kompetenciák 

hiánya Egyedi 
nehéz-
ségek

Tanuló Áram Inter-
net Eszköz

Otthoni 
környe-

zet

Támo-
gatás

Motivá-
ció

Tanulá-
si kész-
ségek

Kompe-
tenciák

1. X X X

2. X X

3. X X X X X
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Az egyéni fejlesztési tervek

A tanuló problémaprofilja alapján lehet kialakítani az egyéni fejlesztési terveket.  

1. A beavatkozások tervezése és megvalósítása
 y résztvevők: a B team (az érintett tanuló osztályfőnökével kiegészülve, ha nem a 

team tagja);
 y az egyéni tanulói beavatkozások tervezésének lépései:

⸰	 tevékenységek meghatározása,

⸰	 ütemezés hozzárendelése,

⸰	 felelősök kijelölése (a fejlesztést végző csapat tagjai, valamint a beavatkozás 
megvalósulását koordináló személy),

⸰	 a fejlődés, fejlesztés mérföldköveinek meghatározása,

⸰	 eredmények kitűzése.  

2. A beavatkozások megvalósulásának nyomon követése 
 y résztvevők: a B team és az A team delegáltjai;
 y a fejlődés és fejlesztés mérföldköveinek vizsgálatával képet kaphatunk a beavat-

kozási folyamat eredményességéről. 

A nyomon követés  
eredményei További feladatok

A kitűzött eredményeket sikerült 
elérni  

További fejlesztési lépések meghatározása

Nem szükséges további beavatkozási lépéseket tenni 

A kitűzött eredményeket nem 
sikerült elérni   

A beavatkozási javaslatok felülvizsgálata és újak kijelölése

A beavatkozási javaslatok korrekciója (tevékenység, ütemezés) 

Amennyiben új fejlesztési javaslatok meghatározására van szükség, a fenti tanulói fej-
lesztési folyamat egészén szükséges ismételten végighaladni. 

12.3.2 Intézményi szintű beavatkozási területek 

Az alábbiakban az intézményi szintű beavatkozási javaslatok megvalósításához kívánunk 
módszertani és tanulásszervezési javaslatokkal hozzájárulni. Ezek a javaslatok a tanulói 
beavatkozási és fejlesztési tervek kialakításakor is támogató ötletekkel szolgálhatnak. 

A pedagógusok támogatása

Szükséges a pedagógusok számára felkészítési alkalmakat teremteni, akár az intézmé-
nyi informatikus segítségével, akár a nevelőtestületen belüli tutorrendszer, technikai és 
módszertani helpdesk kialakításával vagy tankerületi szinten szervezett továbbképzése-
ken keresztül. Az online kapcsolattartó formák működésében való eligazodás, a felületek 
készségszintű használata fontos feltétele a pedagógusok biztonságérzetének, az új taní-
tási és tanulástámogatási módszertani feladatok szakszerű megoldásának.

A fejlesztőpedagógusok/gyógypedagógusok által megkezdett egyéni fejlesztéseket és 
a pedagógiai szakszolgálatokban zajló terápiákat – amennyiben ez online lehetséges – 
folytatni kell, előre meghatározott időpontokban. 
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A szülők támogatása

A szülőkre – különösen a kisiskolások, tanulási nehézségekkel küzdő vagy sajátos ne-
velési igényű tanulók szüleire – komoly feladatot ró a digitális tanulás otthoni támoga-
tása. Ismerniük kell a tanulási színtér működését, az online kapcsolattartási módokat. 
Sok esetben magának a pedagógusnak is kell ilyen irányú felkészítés, miközben a szülőt 
sem lehet egyedül hagyni ezekkel a feladatokkal. Ezért a lemaradással, illetve kimara-
dással veszélyeztetett tanulók szüleinek informatikai mentorálásáról is gondoskodni kell: 
használati útmutatókat, kérdezési alkalmakat, tanácsadást lehet számukra felajánlani. 
Hasznos lehet egy online szülői fórum is, ahol segítséget kérhetnek egymástól, bevált 
jó gyakorlatokat oszthatnak meg. Érdemes rendszeres online fogadóóra-/tanácsadás-
rendszert kialakítani a szülők és a pedagógusok között. Különös figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a szülői és pedagógusi szerep ne mosódjon össze, mert ez komoly otthoni 
konfliktusokhoz vezethet. A szülők számára biztosítani kell a szakmai támogatást – el-
sősorban az értékelési, ellenőrzési, viselkedésszabályozási területeteken. A szülő részt 
vesz a tanulástámogatásban, de nem tud átvenni olyan feladatokat, amelyek pedagógiai 
felkészültséget igényelnek. A pedagógusok részt vehetnek a lemaradó, kimaradó tanulók 
szüleinek mentorálásában is: egyéni támogatást nyújthatnak számukra, közösen azono-
síthatják a problémákat és a beavatkozási lépéseket.  

A tanulók támogatása

A tanulók digitális tanulásához szükséges informatikai felkészültséget felsőbb évfolya-
mokon az informatika/digitális kultúra tanórákon célszerű bővíteni. A kisiskolások és a 
tanulási hátránnyal küzdők esetében ez külön nehézséget jelent, mivel náluk fokozottab-
ban van szükség a szülői támogatásra. A nehezebben haladók esetében oktatóvideókkal 
vagy a pedagógustól kapott személyes magyarázattal lehet enyhíteni a lemaradást. 

A digitális munkarend a személyes pedagógusi jelenlét és kontroll korlátozottságával 
vagy hiányával jár együtt, és ez azt is maga után vonhatja, hogy a tanulók egy része tér-
ben-időben elvész, aminek a következményei nem jelentkeznek azonnal és felismerhető-
en. Érdemes kislétszámú jelenléti tanulócsoportokat szervezni a számukra – ha ezt nem 
tiltja valamilyen szabályozás –, és így egyidejű, kontakttanításba vonni őket. Ez történhet 
úgy is, hogy időben egybeesik a csoport többi tanulójának online tanításával. A kiscso-
portos foglalkozások lehetőséget teremtenek a differenciált foglalkoztatásra, a tanulók 
képességeinek megfelelő fejlesztésére és a tanulási utak individualizálására. 

A kiscsoportos munkaformát nem csak „korrepetálás” céljából érdemes megszervezni.  
A tanulók számára ez a közös problémamegoldást, a kooperációban rejlő tanulási lehe-
tőségeket jelenti a tananyag elsajátítása során.   

Szintén megoldás lehet a tanulópárok létrehozása. A személyes támogatottság megé-
lése, az azonos nyelvhasználat, a horizontalitásból fakadó stresszmentesség segítheti a 
nehezebben haladók felzárkózását. Ugyanakkor a tutor a felelősségvállalás, szolidaritás, 
osztálytársa iránti elköteleződés szempontjából léphet előre a személyiségfejlődésben. 
A tanulástámogatás kétirányú folyamat – a tananyagon kívül tanulás önmagukról és egy-
másról is. Az a diák, aki „tanít”, egyúttal a tanulás egyik leghatékonyabb formájában is 
részt vesz: tanítva tanul.  

Kisiskolásoknál csak a pedagógus kontrollja mellett valósítható meg a tanulópáros mun-
kaforma.  A középiskolások számára új feladatot jelenthet az iskolai közösségi szolgálat 
online teljesítése tanulástámogatás formájában. A járványra tekintettel ez egy bizton-
ságos, hatékony megoldás arra, hogy a lemaradó, kimaradó tanulók további segítséget 
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kapjanak a tananyag teljesítéséhez, ugyanakkor a középiskolások is teljesítsék a közössé-
gi szolgálattal kapcsolatos kötelezettségüket. Intézményen belül és intézmények között 
is érdemes ezt megszervezni. 

Módszertani javaslatok 

Az alábbi módszertani javaslatok nem teljes körűek, számtalan további lehetőséggel él-
hetnek a pedagógusok. Jelen ajánlásban a kiválasztás szempontja az volt, hogy a mód-
szerek és eljárások minél jobban illeszkedjenek a lemaradó vagy leszakadó tanulók szo- 
ciális és tanulási sajátosságaihoz, és hatékonyan támogassák egyéni tanulási útjukat. 

RJR-modell (Ráhangolás–Jelentésteremtés–Reflektálás): Ahhoz, hogy a tanulók érdeklő-
dését, tanulási motivációját felébresszük, különös figyelmet kell fordítani a témára, illet-
ve az egymásra való ráhangolódásra a foglalkozások elején. A megszokott osztálytermi 
együttlét helyett csak képernyőn – de sokszor ott sem – látják egymást a tanulók, ezért 
a „bemelegítő” gyakorlatokat ennek megfelelően kell tervezni. A cél, hogy a térbeli távol-
ság és az egyedüllét érzése oldódjon, a virtuális tanterem teljen meg élettel. A jelentéste-
remtés – azaz a tananyag megismerése, értelmezése, feldolgozása – után ugyanennyire 
fontos a motiváció fenntartása szempontjából, hogy a tanulás végén minden egyes al-
kalommal kerüljön sor az értékelésre, visszajelzésre. A pedagógus is és a tanulók is ref- 
lektáljanak az órára, egymásra és saját magukra is (önreflexió). Ha a tanulási alkalmakat 
keretbe foglalja a ráhangolódás és a visszajelzés és ez nem válik formálissá, sokkal na-
gyobb az esély a tanulók érdeklődésének és motivációjának, jelenlétének megtartására.

Az RJR-modell szisztematikus használatával a tanulók bevonódnak az adott témába, ál-
landó visszajelzést kapnak a teljesítményükről, így aktívabban élik meg a tananyag elsa-
játítását, motiváltabbak lesznek és felelősebbé válnak saját tanulásuk iránt.

Differenciált fejlesztés: Minden egyes tanulónak, de a lemaradással, leszakadással 
veszélyeztetetteknek különösen fontos, hogy a tanulási folyamat teljes időtávjában 
megkapják az egyéni fejlettségi szintjükhöz, képességeikhez igazodó bánásmódot és a 
tanulási utak egyediségét figyelembe vevő pedagógiai támogatást. A különbségek figye-
lembevétele és az ezen alapuló fejlesztés csökkenti a tanulási kudarc esélyét, ugyanak-
kor építően hat a motivációra. 

A pedagógus új ismeretanyagot és kapcsolódó feladatbankot oszthat meg a tanulókkal a 
digitális kollaborációs térben. Ezek a feladatok különböző nehézségűek, eltérő a fejlesztő 
hatásuk, és ki-ki maga választhatja ki, hogy melyiket oldja meg. A cél nem az ellenőrzés, 
hanem a gyakorlás, a fejlődés elősegítése annak érdekében, hogy a tanulók eredménye-
sen teljesítsék a követelményeket. A gyakorlófeladatokat tartalmazó feladatbank létre-
hozásában a tehetségesebb, élen haladó tanulók is részt vehetnek. Fontos, hogy a pe-
dagógus nyomon kövesse, hogy mindenki valóban a képességtartományának megfelelő 
feladatokat választja-e vagy alul-, illetve felülértékeli azt. Korrigálja, ha úgy látja, hogy 
valamelyikük nem tudja jól felmérni a saját képességszintjét. 

A differenciált fejlesztéshez tartozik az is, hogy a pedagógus – akár a tanulóval közösen – 
képességekhez igazodó feladatteljesítési időtartamokat határoz meg. 

A differenciálásnak ki kell terjednie a tanulási-tanítási módszerekre is: olyan módszere-
ket kell választani, amelyekkel a tanuló a legjobban boldogul, amelyek ösztönzőleg hat-
nak rá, és hatékonyan segítik őt személyes fejlődésében. 
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Az értékelésben is fontos az egyéni megközelítés. A tanuló csak úgy tud előrehaladni, ha 
világos számára, mit csinált jól vagy rosszul, mit kell tennie, hogy legközelebb eredmé-
nyesebb legyen. Ezért a fejlesztő szerepű – formatív – értékelésnek van a legnagyobb 
jelentősége a lemaradás, kimaradás veszélye esetén, mert annak alapelve az elismerés, 
biztatás és iránymutatás. 

Mesterfokú tanulás: A tanulók különbözőségén alapuló, azt hangsúlyozottan figyelem-
be vevő tanítási modell. Érzékeny arra, hogy a tanulók nem ugyanolyan ütemben képe-
sek elsajátítani az adott tananyagegységet, és nem engedi, hogy a teljesítménykülönb-
ségek felhalmozódjanak. A tananyagot kis egységekben sajátítják el a tanulók, és akinek 
ez nem sikerül elsőre, kiegészítő fejlesztést kap, majd újraértékelik a teljesítményét.  
A kiegészítő fejlesztés lehet egyéni képességekhez igazított otthoni munka, jobban ha-
ladó tanuló általi segítség a tanórán vagy gyakorló feladatok megoldása. A tanulók nem 
lépnek a következő szintre addig, amíg teljes mértékben nem teljesítették az előzőt. Akik 
már teljesítették az adott szintet, segíthetnek a társaiknak, vagy külön feladaton dolgoz-
hatnak.

A mesterfokú tanulás lényege, hogy nem hagynak senkit magára, a csoport csak akkor 
megy előre, ha minden tagja elérte a szükséges szintet. 

Fejlesztő értékelés mint a tanulást folyamatosan kísérő pedagógiai tevékenység: 
A fejlesztő értékelés egyfelől a kompetenciafejlődés nyomkövetője, másfelől tanulástá-
mogató eszköz. Mivel nem adott időponthoz kötött, hanem „szünetmentes”, lehetőséget 
nyújt a tanulónak arra, hogy komplexebb, árnyaltabb képet kapjon tudásáról. A formatív 
értékelés iránytű, önsegítő eszköz számára a saját útján való előrehaladásban.

Az értékelés folyamatával az ajánláskötetben részletesen foglalkozik a Digitális technoló-
gia az értékelésben a vegyes és a digitális munkarend idején című fejezet. 

A digitális távtanítás folyamán lehetővé válik a tanulók videón keresztüli értékelése.  
A digitálisan feltöltött tanulói produktumok javítását képernyőfelvétellel lehet rögzíteni, 
és mikrofonon keresztül akár szóbeli kiegészítést tenni. Így az értékelés fejlesztő jellege 
is szerepet kap. 

Motiváció és ösztönzés, elismerés: a motiváció és az ösztönzés különösen fontos haj-
tóerők a digitális munkarendben, hiszen részben vagy egészben hiányzik a pedagógussal 
való személyes kontaktus. Így a metakommunikációs jelzések, az elismerés különböző 
formái, amelyek a jelenléti oktatásban spontán, folyamatosan kísérik a tanulói teljesít-
ményeket, a digitális munkarendben korlátozottan jelennek meg, illetve új formákat öl-
tenek. Az elismerés és annak játékosítása fenntartja, illetve tovább növelheti a tanulási 
motivációt. A tanulók életkorát és egyéni képességeit figyelembe vevő ösztönzés és a 
hozzá kapcsolódó öröm, önbecsülés eredményesen veheti fel a harcot a tanulási nehéz-
ségekkel, támogatja azok leküzdését, csökkentve így a lemaradást, kimaradást.

A motivációval, ösztönzéssel kapcsolatban az alábbi weboldalak és módszertani segéd-
letek nyújthatnak támpontokat:

 y Módszertani kaleidoszkóp
 y Fejlesztő, támogató értékelés
 y Digitális eszközök integrálása az oktatásba
 y Tanodaplatform
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12.4 Mellékletek

12.4.1 Kérdőívjavaslatok5

Tanulói kérdőív (a diák a szülővel közösen tölti ki!)

1. kérdés 

Kérjük, add meg a tanulói azonosítódat! 

Tanulói azonosító: ………………………………………………

2. kérdés 

Mennyire szeretsz otthonról tanulni? (Akár digitális eszközt használtok, akár papíralapon ka-
pod a feladatokat.)

a) Szeretek.
b) Szeretek is, meg nem is.
c) Nem szeretek.

3. kérdés

Könnyű vagy nehéz neked otthonról tanulni? (Akár digitális eszközt használtok, akár papírala-
pon kapod a feladatokat.)

a) Könnyű.
b) Könnyű is, és nehéz is.
c) Nehéz.

4. kérdés

Könnyű vagy nehéz neked eligazodni kapott feladataid, teendőid között? (Akár digitális eszközt 
használtok, akár papíralapon kapod a feladatokat.)

a) Könnyű.
b) Könnyű is, és nehéz is.
c) Nehéz.

5. kérdés

Egyszerű vagy inkább bonyolult (lenne) neked digitális eszközökkel, „appokkal” tanulni minden 
nap?

a) Könnyű. 
b) Könnyű is, és nehéz is.
c) Nehéz. 
d) Nem tudom.

5 Valamennyi kiküldésre kerülő kérdőívnek szükséges pontos információkat tartalmaznia az általános adat-
védelmi irányelvek, szabályzatok elérhetőségéről. 
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6. kérdés

Könnyű vagy nehéz neked megtanulni a tananyagot, megoldani a feladatokat az otthonról 
tanulás során?

a) Sokkal könnyebb, mint az iskolában.
b) Könnyebb, mint az iskolában.
c) Ugyanolyan könnyű/nehéz, mint az iskolában.
d) Nehezebb, mint az iskolában.
e) Sokkal nehezebb, mint az iskolában.

7. kérdés

Az otthonról tanulás során tanáraidtól kapsz-e érthető visszajelzést teljesítményeddel, iskolai 
munkáddal kapcsolatban?

a) Igen.
b) Nem.

8. kérdés

Hogyan sikerül beosztanod a tanulásra szánt idődet (például van elég időd az órákra való 
felkészülésre, jut-e időd a pihenésre)?

a) Nagyon jól.
b) Jól.
c) Néha jól, néha rosszul.
d) Rosszul.
e) Nagyon rosszul.

9. kérdés

Összességében többet vagy kevesebbet tanulsz az otthonról tanulás idején, mint az iskolában?

a) Sokkal többet tanulok otthon.
b) Többet tanulok otthon.
c) Körülbelül ugyanannyit tanulok otthonról, mint az iskolában.
d) Kevesebbet tanulok otthon.
e) Sokkal kevesebbet tanulok otthon.

10. kérdés

Ha otthonról digitális eszközökkel kell tanulnod, van olyan hely, ahol nyugodtan tudsz tanulni, 
elkészíteni a feladataidat?

a) Igen, van.
b) Nem, nincs.

164



11. kérdés

Általában ki segít neked, ha az otthoni tanulás során kérdésed van a tananyaggal kapcsolat-
ban vagy megakadsz? (Jelölj meg mindenkit, aki igen!)

a) A tanárom.
b) A szüleim.
c) Más családtagom (például testvérem).
d) Diáktársaim.
e) Idősebb diák.
f) Egyik sem.
g) Egyéb: ……………………………

12. kérdés

Az otthoni tanulás során elkészült feladatokat kiknek szoktad megmutatni, mielőtt elküldenéd 
a tanárod részére? (Jelölj meg mindenkit, akinek igen!)

a) A tanáromnak előzetesen, a végleges feladatleadás előtt.
b) A szüleimnek.
c) Más családtagomnak (például testvéremnek).
d) Diáktársaimnak.
e) Idősebb diáknak.
f) Nem mutatom meg senkinek.
g) Egyéb: ……………………………

13. kérdés

Mennyire jellemző rád, hogy az otthon tanulás idején magányosnak, kedvetlennek érzed magad?

a) Nagyon jellemző.
b) Kicsit jellemző.
c) Néha jellemző, néha nem.
d) Nem jellemző.
e) Egyáltalán nem jellemző.
f) Nem tudom.

14. kérdés

Mennyire jellemző rád, hogy az otthon tanulás idején úgy érzed, nem fontos tanulnod, elkészí-
teni az iskolai feladataidat?

a) Nagyon jellemző.
b) Kicsit jellemző.
c) Néha jellemző, néha nem.
d) Nem jellemző.
e) Egyáltalán nem jellemző.
f) Nem tudom.

165 



15. kérdés

Mi az, ami miatt nehéz bekapcsolódnod a tanulásba otthonról? (Jelölj meg minden olyan okot, 
amitől nehéz!)

a) Nem tudok bekapcsolódni digitálisan az órákba (például nincs, vagy lassú az inter-
net, nincs áram).

b) Nincs kedvem.
c) Nem tudok nyugodtan tanulni (például nincs külön szoba, ahol bekapcsolódhatnék, 

túl sokan vagyunk itthon, zaj van).
d) Nem egyértelmű, hogy mit kell tanulni, milyen feladatokat kell elvégezni.
e) Túl sok az elvégzendő feladat, megtanulandó tananyag.

Szülői kérdőív

1. kérdés 

Kérjük, adja meg a tanuló tanulói azonosítóját!

Tanulói azonosító: ………………………………………………

2. kérdés 

Rendelkezésre áll-e a tanuló számára elérhető elektromos hálózat? (Mely biztosítja az online 
otthoni tanulást tanítási időben.)

a) Igen.
b) Nem.

3. kérdés 

Rendelkezésre áll-e a tanuló számára használható okostelefon? (Mely biztosítja az online 
otthoni tanulást tanítási időben.)

a) Igen.
b) Nem.

4. kérdés 

Rendelkezésre áll-e a tanuló számára táblagép? (Mely biztosítja az online otthoni tanulást 
tanítási időben.)

a) Igen.
b) Nem.

5. kérdés 

Rendelkezésre áll-e a tanuló számára laptop vagy asztali számítógép? (Mely biztosítja az 
online otthoni tanulást tanítási időben.)

a) Igen.
b) Nem.
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6. kérdés 

Rendelkezésre áll-e a tanuló számára webkamera és mikrofon? (Mely biztosítja az online 
otthoni tanulást tanítási időben.)

a) Igen.
b) Nem.
c) Nincs elérhető digitális eszköz.

7. kérdés 

Rendelkezésre áll-e a tanuló számára megbízható internetkapcsolat? (Mely biztosítja az on-
line otthoni tanulást tanítási időben.)

a) Igen.
b) Nem.

8. kérdés 

Van-e a tanuló otthonában olyan helyiség, amelyben nyugodtan tud tanulni, elkészíteni 
iskolai feladatait? (Mely biztosítja az online otthoni tanulást tanítási időben.)

a) Igen.
b) Nem.

9. kérdés 

Van-e a tanuló otthonában olyan személy, aki a tanulásban segíteni tudja a tanulót, ha 
ezt igényli?

a) Igen.
b) Nem.

10. kérdés 

Van-e a tanuló otthonában olyan személy, aki a digitális eszközök használatával, online 
feladatok megoldásával kapcsolatban segíteni tudja a tanuló munkáját, ha ezt igényli?

a) Igen.
b) Nem.

11. kérdés 

Érzékelte-e, hogy a tanuló a digitális munkarendben való tanulás során motiválatlanná, kedv-
telenné válik?

a) Igen.
b) Nem.
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12. kérdés 

Ön szerint a tanuló teljesítménye jobb vagy rosszabb az otthonról tanulás során, mint az is-
kolában?

a) Sokkal jobb.
b) Jobb.
c) Van, amiben jobb, van, amiben rosszabb.

d) Rosszabb.
e) Sokkal rosszabb.
f) Nem tudom.

13. kérdés 

Ön hogyan ítéli meg a tanuló feladatainak mennyiségét, leterheltségét?

a) Túlságosan leterhelt.
b) Kicsit leterhelt.
c) Nem leterhelt.

Osztályfőnöki (pedagógusi) kérdőív

1. kérdés 

Kérjük, adja meg a tanuló tanulói azonosítóját! 

Tanulói azonosító: ………………………………………………

2. kérdés

A tanuló képes-e fogadni/fogadja-e digitálisan/papíralapon az iskola és az osztályfőnök ál-
tal küldött adminisztratív információkat legfeljebb egy munkanapon belül?

a) Igen, digitálisan és papíralapon is.
b) Csak digitálisan.
c) Csak papíralapon.
d) Egyáltalán nem.
e) Nem tudom.

3. kérdés

A tanuló képes-e fogadni/fogadja-e digitálisan/papíralapon az egyes tantárgyakat oktató 
pedagógusok által kijelölt feladatokat legfeljebb egy munkanapon belül?

a) Igen, digitálisan és papíralapon is.
b) Csak digitálisan.
c) Csak papíralapon.
d) Egyáltalán nem.
e) Nem tudom.
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4. kérdés

A tanuló részt tud-e venni digitálisan/papíralapon az oktatásban úgy, hogy teljesítménye érté-
kelhető legyen (tudjon jegyet szerezni, online/papíralapú feladatvégzés stb.)?

a) Igen.
b) Nem.
c) Nem tudom.

5. kérdés

A tanuló bevonható-e digitális támogatással megvalósuló csoportos tanulási tevékenységekbe?

a) Igen.
b) Nem.
c) Nem tudom.

6. kérdés

A tanuló bevonható-e digitális támogatással megvalósuló közösségi tevékenységekbe?

a) Igen.
b) Nem.
c) Nem tudom.

7. kérdés

A tanuló részt tud-e venni online, egyidejű jelenléti tanórán vagy csoportmunkában? 

a) Igen.
b) Nem.
c) Nem tudom.

8. kérdés

Kérem, jelölje meg, hogy a tanuló az alábbi, otthoni tanulástámogatásba bevonható szereplők 
közül kikre számíthat! Kérem, az összes ilyen szereplőt jelölje meg!

a) Szülő.
b) Pedagógus.
c) Idősebb diák.
d) Önkéntes.
e) Egyik sem.
f) Nem tudom.
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9. kérdés

Ön vagy más pedagógusok észlelték-e az alábbiak előfordulását a tanuló esetében? Kérem, az 
összes olyan válaszlehetőséget jelölje meg, amely jellemző volt! 

a) Romló teljesítmény.
b) Gyakori hiányzás.
c) A tanuló nem elérhető (például online órák alkalmával).
d) Feladatok teljesítésének hiánya.
e) Rossz magaviselet.
f) Romló szorgalom.
g) Motiválatlanság, kedvtelenség.
h) Izoláció, magány.
i) Egyik sem.
j) Nem tudom.

10. kérdés

Biztosít-e az intézmény a tanuló számára valamely, az alábbiakban felsorolt támogató szol-
gáltatást? Kérem, az összes olyan válaszlehetőséget jelölje meg, amelyet igen!

a) Mentor.
b) Tanoda.
c) Idősebb diák.
d) Nem biztosít.

11. kérdés

Kérem, értékelje, hogy a tanuló szülője (gondviselője) összességében mennyire együttműködő!

a) Nagyon együttműködő.
b) Kissé együttműködő.
c) Változó.
d) Inkább nem együttműködő.
e) Egyáltalán nem együttműködő.
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13 13  Sajátos nevelési igényű tanulók  
támogatása digitális eszközök 
segítségével

13.1 Bevezető

A koronavírus-járvány okozta különleges helyzet a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerme-
kek nevelésében-oktatásában részt vevő szakemberek és a családok számára is a hagyo-
mányostól eltérő elvárásokat és megoldásokat hozott. Különösen fontos, hogy kiemelt 
figyelmet fordítsunk azokra a gyermekekre, tanulókra, családokra, akiknek a méltányos 
oktatás szempontjainak érvényesítéséhez többletfeltételekre, többlettámogatásra van 
szükségük.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény (Nkt.) értelmében a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fogalma alatt azokat a 
különleges bánásmódot igénylő gyermekeket, tanulókat értjük, akik a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyaté-
kos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. Jelen fejezet tartalmi elemeit 
és ajánlásait az Nkt. által definiált SNI-kategóriák mentén alakítottuk ki.

Olyan átfogó javaslatok megtételére törekedtünk, amelyek mind az SNI gyermekek és 
tanulók intézményes ellátásában közreműködő külön nevelő gyógypedagógiai intézmé-
nyek, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI), mind az együtt ne-
velésben részt vevő többségi intézmények számára érvényesek. 

Ajánlásaink felhívják a figyelmet az SNI tanulók digitális oktatására is alkalmas platfor-
mokra, eszközökre, alkalmazásokra, valamint a használatukkal kapcsolatos pedagógiai 
és specifikus szempontokra. Ezek egyaránt hasznos támpontokat adhatnak az intézmé-
nyeknek, szakembereknek, legyen szó jelenléti vagy tantermen kívüli, digitális munka-
rendű oktatásról, illetve vegyes megoldások alkalmazásáról az intézményben.

Látható, hogy az SNI tanulók oktatásában is egyre nagyobb teret kap a technológia alkal-
mazása. A 2020 tavaszán bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai 
az új tanévben akkor tudtak eredményesen beépülni az intézmények működési gyakor-
latába, ha a korábbiakban már alkalmazták a digitális eszközökkel támogatott tanítá-
si-tanulási, fejlesztési lehetőségeket. Minden SNI tanulókat nevelő-oktató intézménynek 
érdemes a korábban szerzett tapasztalatok alapján újragondolnia a digitális oktatással 
szembeni elvárásait. Fontos, hogy mindezek a napi pedagógiai gyakorlat szerves részévé 
váljanak, hiszen növelik az SNI tanulók esélyeit a sikeres iskolai teljesítményre és életútra.

Lényeges szempontként javasoljuk, hogy jelen fejezet SNI-specifikus ajánlásai ötvöződje-
nek a kötet tematikus, digitális pedagógiai szempontból megfogalmazott javaslataival.
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13.2 Digitális pedagógiai módszertani ajánlások

A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában is hosszabb ideje jelen van a technoló-
gia, széles körben azonban még nem tudta azt a helyet elfoglalni, amellyel a méltányos 
oktatás egyik hangsúlyos eleme lehetne. A digitális eszközök elterjedése hozzájárult ah-
hoz, hogy a sajátos igények már nem lehetnek akadályai a tudás, az információk meg-
szerzésének, miközben az is látható, hogy intézményenként, fogyatékossági típusonként, 
egyénenként is nagyon eltérő a technológia esélyeket növelő alkalmazása. A digitális esz-
közök oktatási célú használata az SNI gyermekek esetében leginkább a korrekciós, kom-
penzáló és fejlesztő, habilitációs, rehabilitációs funkciókra összpontosul. 

Az SNI tanulókkal foglalkozó pedagógusok számára nem adhatók általánosan alkalmaz-
ható digitális pedagógiai megoldások, hiszen eltérő az intézmények működési gyakorla-
ta, az SNI gyermekek, tanulók fejlődési mintázata, így specifikus igényeik is különböznek. 
Ezt szem előtt tartva az alábbi területeken néhány kiemelt szemponttal, javaslattal kívá-
nunk hozzájárulni az SNI tanulók digitális munkarendben történő tanulásának szerve-
zéséhez, a tananyagok összeállításához, a módszerek, eszközök kiválasztásához. Ezek 
a szempontok könnyen átültethetők a jelenléti oktatás digitális eszközökkel és digitális 
pedagógiai módszertannal támogatott gyakorlatába.

 y A technológia felhasználása a távolléti oktatásban akkor lehet hatékony – feltételez-
ve a szükséges eszközök rendelkezésre állását –, ha a digitális eszközök alkalmazá-
sának voltak előzményei az intézmény gyakorlatában, és az otthoni használathoz a 
gyermekek segítséget kapnak. 

 y Tudható, hogy a technológia által kínált optimális feltételek ma még nem tekinthetők 
általánosnak, tehát a szakembereknek a tantermen kívüli, digitális munkarendben a 
rendelkezésre álló alaphelyzetre kell építeniük. 

 y Az lehet jó megoldás, ha az intézmény felméri és ismeri saját működési gyakorlatát, 
illetve tanulói otthoni helyzetét, és ezeknek megfelelően választja ki a különböző 
online vagy offline megoldásokat.

 y Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a távtanítás minél többet próbáljon megőriz-
ni az SNI gyermekek fejlesztésében lényeges pedagógiai funkciókból. 

 y Törekedjünk minél több sikerélményt szerezni, hiszen az SNI tanulókat jelentősen 
megterheli az oly fontos személyes minta és a kapcsolat hiánya a pedagógussal, 
kortársakkal. 

 y A távtanítás bármely szereplője kerülje a kudarcokat, frusztrációt okozó tanítási- 
tanulási helyzeteket. Nem várható, hogy mindenki ugyanolyan szinten és színvona-
lon használja a digitális eszközöket, alkalmazza a digitális pedagógiai módszereket, 
eljárásokat.  

13.2.1  Intézményi feladatok a digitális pedagógia alkalmazásával 
összefüggésben

A tanulásszervezés formáinak (4. fejezet), eszközeinek kialakítása a különböző mun-
karendekben az alábbi szempontok figyelembevételével történjen:
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 y A tantermen kívüli, digitális munkarend időszakában az intézményvezetés felada-
ta a munkarend megszervezése, heti szintű tervezése; ha online órák is vannak az 
óratervekben, ezek egyeztetése, beosztása lényeges az átfedések elkerülése érde-
kében. 

 y Fontos, hogy az együttnevelésben részt vevő intézmények digitális munkarendje 
kialakításában aktív szereplőként vegyenek részt az iskola gyógypedagógusai és/
vagy az utazó gyógypedagógusok.

 y Fontos, hogy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) uta-
zó gyógypedagógusai teammunkában megosszák a többségi intézményekben szer-
zett tapasztalataikat, a digitális oktatás ötleteit, jó gyakorlatait.

 y Digitális munkarendben érdemes kijelölni egy olyan pedagógus-/gyógypedagó-
gus- és technikai teamet, amely támogatja a tantestület tagjait. Ez akár intézmé-
nyi helpdeskként is működhet. Ha az iskola nem tud ilyen jellegű szakmai teamet 
biztosítani, érdemes szülőket bevonni, vagy olyan civil felajánlásokat keresni, ame-
lyek szakembereket kapcsolnak össze az ilyen támogatást igénylő iskolákkal.

 y Fontos, hogy az intézmény egységes online tanulástámogató rendszert  (6. feje-
zet) használjon. Olyat érdemes használni, amely a sajátos nevelési igény adott típu-
sából adódó eltérésekre is megoldásokat kínál. A jól megválasztott platform sokat 
segít a tanulócsoportok együttes kezelésében, a feladatkiosztásban, ellenőrzésben, 
kommunikációban.

 y A tanulásszervezés során az intézménynek arra is tervet kell készítenie, ha nincs 
mód online tanulástámogató rendszer használatára. Ennek hiánya ugyanis a 
digitális munkarendben jelentősen megnöveli a pedagógusok feladatait: az egyedi 
üzenetek kezelése, a feladatok tervezése, kiosztása, eljuttatása és a megoldások el-
lenőrzése, értékelése napi és heti szinten is többletórákat jelent.

 y Az SNI tanulókat nevelő-oktató, megfelelő adottságokkal rendelkező intézmények 
körében is felmerülhetnek azok a kérdések, hogy milyen mértékben legyen jelen 
a szinkrón, egyidejű online jelenlét melletti tanulás, milyen helyzetben szükséges 
az élő kapcsolattartás a tanulási folyamatban, és az milyen formában valósuljon 
meg. Az SNI tanulók távolléti oktatásával kapcsolatos tapasztalatok zömükben az 
aszinkron tanulás erősebb jelenlétét igazolják. A feltételek ismeretében az intéz-
mény mérlegelje, melyik megoldást választja az egyes csoportoknál, vagy bizonyos 
időközönként váltson a szinkrón és aszinkron forma között. Az órarendek megszer-
vezésekor fontos tehát az egyensúly kialakítása, az egyenletes tanulói terhelés.

 y SNI tanulók esetében a szinkrón tanulás leginkább az egyéni és a habilitációs, reha-
bilitációs jellegű fejlesztésekben lehet eredményes. Mindkét mód hordoz előnyöket, 
ezeket a rendelkezésre álló feltételek függvényében szükséges mérlegelni. 

 y A távolléti oktatás időszakában a biztonságot és a stabilitást azzal is biztosíthatjuk, 
ha meghatározott idősávokban küldünk feladatokat a tanulóknak. Így kiszámít-
ható, hogy mikor kell az üzeneteket figyelniük. 

 y A távolléti oktatás időszakában nem indokolt a korábbi órarend követése, érdemes 
új napi- és hetirendet kialakítani. Érdemes hosszabb időszakra, 1-2 hétre tervezni a 
tananyagot, hiszen időigényes lehet a hozzáférés, a megértés, a kommunikáció.  

Digitáliseszköz-használat digitális munkarendben

A sajátos nevelési igényű tanulók otthoni digitáliseszköz-használatát több tényező 
is befolyásolja. Érdemes végiggondolni, hogy 

 y szükség van-e az SNI típusával összefüggésben az információkhoz való akadálymen-
tes hozzáférést biztosító specifikus eszközre; 
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 y a sajátos nevelési igényű gyermek (családja) rendelkezik-e ilyen eszközzel az otthoni 
tanuláshoz, és a szülők, gondviselők milyen módon tudják segíteni az eszközhaszná-
latot;

 y az életkorra és fogyatékosságtípusra is figyelemmel az iskola milyen mértékben al-
kalmazta tanítási-tanulási folyamataiban a digitális pedagógia kínálta lehetőségeket, 
a diákok mennyire gyakorlottak bizonyos eszközök, alkalmazások használatában.

A fenti szempontokat szem előtt tartva szükséges, hogy előzetes felmérés alapján az 
intézmény – infrastrukturális lehetőségeihez képest – eszközök kölcsönzésével segít-
se a tanulókat, családokat. Amennyiben az intézmény kapacitásai nem teszik lehető-
vé, érdemes helyi szinten számba venni a lehetőségeket, az egyéni, civil felajánlásokat.  
A fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteinek honlapjai és területi/regionális/
megyei szervezetei is sokféle lehetőséget kínálnak, amelyekről érdemes tájékoztatást 
nyújtani az érintett családoknak. 

Az SNI tanulók otthoni tanulását támogató szoftverekről, applikációkról a 13.3 pontban 
olvashatunk.

 y Fontos a tanítványokkal, családokkal való folyamatos kapcsolattartás, kommuniká-
ció formáinak kialakítása.
A sajátos nevelési igényű gyermekek számára a pedagógus, gyógypedagógus sze-
mélye és az iskolai környezet a tanulás, fejlődés szempontjából még inkább a bizton-
ságot, a stabilitást jelenti. 
Távtanítás idején máshova helyeződik a tanulási színtér: az otthoni környezet, a sze-
mélyes élettér egyben tanulási helyszínné is válik, megbontva ezzel a kialakult ruti-
nokat. Nehezítő körülmény, ha a család, a szociális háttér támogató szerepe is korlá-
tozott vagy hiányzik, hiszen ilyenkor kialakulhat egy bizonytalan, motivációvesztett 
légkör. A lehetőségekhez mérten a kapcsolatok intenzívebbé tételével tompítani le-
het a bizonytalanságot.
Sokat segíthet, ha az intézmény a kapcsolattartással és kommunikációval kapcsola-
tos feladatokat protokoll vagy eljárásrend formájában rögzíti (kapcsolattartás gya-
korisága, formái, felelősei stb.). 

⸰  Minden SNI tanuló és családja napi/heti szinten maradjon az intézmény, a pedagó-
gusok, gyógypedagógusok, osztályfőnökök látóterében.

⸰  A kapcsolattartás típusainak kiválasztásakor is érdemes törekedni az egységes, a 
legtöbb tanulót és családot elérő kommunikációs forma kialakítására, figyelemmel 
az egyéni lehetőségekre és eltérésekre. Az előzetes felmérésekből ezek az infor-
mációk leszűrhetők.

⸰  Fontos egy olyan megbízható kommunikációs csatornát keresni, amelyen keresztül 
a pedagógusok a tanulókkal, szülőkkel, támogató családtagokkal folyamatos kap-
csolatot tudnak tartani és egymásnak információkat tudnak küldeni. A kommuni-
kációs csatornával szemben támasztott főbb elvárások: 

‣ A rendszer képes rövid szöveges üzenetváltásokra. 

‣ Az üzenetek visszakereshetők. 

‣ Előnyös, ha visszaigazolást kapunk az üzenetek olvasásáról. 

‣ Alapvető instrukciók adhatók a feladatok megoldásához. 

‣ A tanulók, szülők is visszajelezhetnek, kérdezhetnek. 

175 



⸰  Az esetek többségében az információk forrása az intézmény, a pedagógus, gyógy-
pedagógus. Fontos, hogy ez a tájékoztató, segítő szerep továbbra is megmaradjon, 
és a különböző kommunikációs csatornákon akár a digitális oktatással, akár a szo-
ciális és specifikus élethelyzettel összefüggésben információkhoz tudjuk juttatni a 
családokat. 

⸰  Érdemes figyelni a fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteinek honlapjait, 
ahol számos olyan tájékoztató anyag, szolgáltatás elérhető, amelyekre fontos fel-
hívni a családok figyelmét. 

 y A digitális tartalmak kiválasztásakor körültekintően járjunk el. 
Ma már nagyon sok tanulást támogató eszköz, szoftver áll rendelkezésre. A megfelelő 
alkalmazások kiválasztásakor az alábbi szempontokra érdemes figyelnünk:

⸰  Sokféle ingyenes vagy fizetős digitális tartalom érhető el már az SNI tanulók szá-
mára is. A választást befolyásolja az intézmény és a családok helyzete, valamint a 
fejlesztési célok, amely feltételek mérlegelésével a fenti adottságok függvényében 
szükséges döntést hozni.

⸰  Fontos, hogy a választott szoftverek a tanulási célok elérésének eszközei legyenek, 
és megfelelő módszerekkel, tananyaggal ötvözve építsük be ezeket az SNI tanulók 
fejlesztésébe, oktatásába. 

⸰  A digitális tartalom választásakor – szükség esetén – az akadálymentes hozzáférés 
legyen kiemelt szempont. 

 y Az értékelési gyakorlat áttekintése a digitális pedagógia szempontjából

⸰  Az intézményi értékelési eszközrendszert át kell tekinteni (11. fejezet) abból a szem-
pontból, hogy 

‣ a technológia eszközrendszere milyen módon segítheti az értékelési formák, 
módszerek megújítását; 

‣ a digitális eszközök nyújtotta lehetőségek hogyan illeszthetők az SNI tanulók 
tanulási folyamatainak támogatásához;

‣ a különböző munkarendekben milyen értékelési formák és eszközök használa-
ta célszerű.

⸰  Fontos a gyógypedagógusok, szakemberek felkészítése a technológiával támoga-
tott értékelési módszerek és mérési-értékelési eszközök alkalmazására.

⸰  Érdemes az intézményben alkalmazott és ismert mérési-értékelési eszköztárat 
bővíteni és közzétenni. 

 y A lemaradással, kimaradással veszélyeztetett SNI tanulók esetében szükséges a le-
szakadás kockázati tényezőinek feltárása és intézményi, valamint egyéni szintű be-
avatkozások tervezése, megvalósítása. Ennek lépései a következők:

⸰  a lemaradáshoz, kimaradáshoz vezető főbb problémák azonosítása;

⸰  a problémák azonosítását segítő adatok meghatározása és a hiányzó adatok fel-
vétele;

⸰  adatelemzés;

⸰  egyéni és intézményi szintű beavatkozások tervezése, megvalósítása (ütemezés, 
felelősök kijelölése, támogató és többletszolgáltatások megszervezése stb.);

⸰  folyamatkövetés, monitoring. 

A témával kapcsolatosan a 12. és a 14. fejezet további részletes információkkal, javasla-
tokkal segíti a pedagógusokat.
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13.2.2  Pedagógusok/gyógypedagógusok feladatai a digitális 
pedagógia alkalmazásával összefüggésben

A tanulásszervezés formáinak, eszközeinek alkalmazása a különböző munkarendekben.

 y A távolléti oktatás időszakában is fontos, hogy az egyéni fejlesztési tervek, a habili-
tációs és rehabilitációs célú fejlesztések céljai, feladatai is beépüljenek a mindenna-
pokba. 
Kivételes esetekben (például autizmus, értelmi akadályozottság) a megszokott, rög-
zített tervtől való eltérés fokozhatja a bizonytalanságot, ezért az egyéni eltéréseket 
– a tanulóink és otthoni tanulási körülményeik ismeretében – a szülőkkel, családta-
gokkal egyeztetve kezeljük.

 y Ne terheljük túl a tanulókat!

⸰  Annyi munkát és olyan feladatokat adjunk, mint amennyit és amilyeneket a koráb-
bi napi ritmusban megszoktak, és elvégzésük se igényeljen több időt.

⸰  Olyan módszereket használjunk, amelyek újszerűek, de nem ismeretlenek a szá-
mukra.

⸰  Ne legyen ismeretlen számukra a feladat típusa, ismerjék a megoldási stratégiát, utat. 

⸰  A feladat motiválja, juttassa a lehető legtöbb sikerélményhez őket. 

 y Ne terheljük túl a szülőket, gondviselőket, családtagokat! Az SNI gyermekek a legtöbb 
esetben az életkor, a fogyatékosság típusa és súlyossága függvényében igénylik a 
segítséget, és szükségük is van a támogatásra. A segítők nem pedagógusok, gyógy-
pedagógusok, nem ismerik a tanulásirányítás, fejlesztés módszereit, technikáit. 

 y Az otthoni és online tanulás megszervezése az SNI gyermekekkel együtt nem egy-
szerű.  Fontos, hogy a pedagógusok adjanak javaslatot a tanulás segítéséhez, a segít-
ségnyújtás mértékéhez, biztosítsanak elegendő időt a feladatok megoldására, lehe-
tőséget a kommunikációra, a kérdésekre, a feladatok értelmezésére.

 y Fontos a folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a tanítványokkal, csalá-
dokkal.

⸰  A folyamatos jelenlét és a kapcsolat bármilyen formája biztonságot jelent az SNI tanu-
lók és családjaik számára is.

⸰  Mind a tanulók, mind az SNI gyermekek szülei vagy támogató családtagjai tovább-
ra is érezzék a pedagógusok, szakemberek támogató jelenlétét.

⸰ A kommunikáció legyen támogató és pozitív. A bizonytalanságon sokat tud oldani a 
pedagógusok, gyógypedagógusok megnyugtató, segítő odafordulása.

⸰  A távolléti oktatás időszakában tanulóink vélhetően a szokásosnál is több időt töl-
tenek az online térben. Tudjuk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek kiszol-
gáltatottabbak az online világ veszélyeinek az atipikus fejlődési, viselkedésértel-
mezési, szociális és kommunikációs, érzelmi viszonyulásaik sajátosságai okán is. 
Fontos erre is figyelni (különösen az adatvédelemre), és hangsúlyozni az internet 
biztonságos használatának (15. fejezet) fontosságát.

 y A digitális tartalom és módszertan illeszkedjen az adott tanulócsoport és a ta-
nulók igényeihez. 

⸰  Fontos, hogy körültekintően járjunk el, és olyan megoldásokat válasszunk, ame-
lyek a szakmai és tartalmi kritériumoknak való megfelelés mellett:

‣ valós fejlesztő hatással bírnak; 

‣ illeszkednek az SNI gyermekek specifikus igényeihez,

‣ motiválók; 
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‣ adaptálhatók az egyéni szükségleteknek megfelelően;

‣ adott esetben szülői segítség mellett is használhatók.

⸰  A tartalom és módszerválasztás fontos szempontja lehet, hogy lehetőséget adjon 
a csoportos feladatmegoldásra, kollaborációra a digitális térben, figyelemmel az 
életkori sajátosságokra, az önálló tanulási képességre és tanulástámogatási igé-
nyekre. 

⸰  Érdemes olyan tartalmakkal is dolgozni, amelyek kipróbáltak, ismertek, vagy ha 
újszerűek, akkor az alkalmazások típusával már találkoztak a tanulók vagy a 
szülők. 

⸰  A nem kizárólag SNI gyermekeknek készült tartalmak között is érdemes válogatni, 
hiszen számtalan olyan jó megoldással találkozhatunk, amelyek akár az egyéni 
fejlesztések során, akár csoportosan kiadható feladatok formájában is jól haszno-
síthatók, vagy új ötleteket adnak. 

⸰  Fontos, hogy a választott digitális tartalmak az otthoni tanulás körülményei között is 
használhatók legyenek, a szükséges technológia alkalmazása a támogató családta-
gok számára se okozzon nehézséget. 

 y Törekedjünk a tanulói értékelés formáinak megújítására!

⸰  A technológia eszközei és számos alkalmazás kínál olyan lehetőségeket, amelyek 
gazdagítják, megújíthatják a hagyományos értékelés eszközrendszerét. Fontos, 
hogy ezeket a gyógypedagógusok is minél szélesebb körben megismerjék, és az 
SNI-specifikumok figyelembevételével adaptálják a mindennapi gyakorlatukba.  
A tanulói értékelési formákban általánosan alkalmazható digitális eszközökről és 
az alkalmazás szempontjairól a 11. fejezetben fejezetben olvashatunk.

⸰  Bármilyen munkaformában valósul meg a tanulás, az értékelés legyen: 

‣ rendszeres; 

‣ támogató és ösztönző; 

‣ esetenként az önértékelésre is biztató; 

‣ a tanulási folyamatra, egyéni fejlődési ütemre koncentráló. 

⸰  A digitális munkarendben erősen korlátozottak az SNI tanulók értékelésének lehe-
tőségei, hiányzik az azonnali visszacsatolás. Nincs lehetőség a tanítás adott hely-
zethez igazítására, és a következő lépés megtervezésére, szükség esetén egyéni 
igények szerinti módosítására. 

‣ Törekedjünk arra, hogy az SNI tanulók tanulástámogatásában leginkább szere-
pet játszó fejlesztő értékelés elemeit a helyzethez alkalmazkodva használjuk.

‣ A digitális eszközök is adnak lehetőségeket a visszacsatolásra, fontos ezeket az 
alkalmazásokat megismerni, és beilleszteni a tanítási-tanulási folyamatba.

13.3  Tanítási-tanulási folyamatot támogató online 
megoldások

A digitális munkarendben eltöltött tavaszi időszak számos tapasztalatot hozott felszínre 
a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésének-oktatásának digitáliseszköz-
használatával kapcsolatosan. Fontos, hogy ezek a tapasztalatok beépüljenek a pedagógi-
ai gyakorlatba, akár jelenléti, akár digitális munkarendben valósul meg a tanítás-tanulás 
folyamata.
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Az intézmények helyi sajátosságai és az SNI gyermekek, tanulók szükségletei határozzák 
meg azt is, hogy milyen online megoldásokat választanak a tanítás-tanulás támogatásá-
ra, illetve milyen keretek között tudják működtetni az offline megoldásokat. 

Ebben a pontban elsősorban a sajátos nevelési igény, a fogyatékosság típusa szerint cso-
portosított online megoldásokat kívánunk bemutatni az alábbi típusok szerint:

 y látássérült gyermekek, tanulók; 
 y hallássérült gyermekek, tanulók; 
 y autizmussal élő gyermekek, tanulók;
 y mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók; 
 y beszédfogyatékossággal élő gyermekek; 
 y tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók; 
 y pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók;
 y halmozott fogyatékossággal élő gyermekek, tanulók.

A javasolt alkalmazások, online rendszerek példák, minták, ötletadók lehetnek a 
szakemberek számára. A gyakorlatban számtalan további lehetőség közül választhatunk, 
adaptálhatjuk azokat, vagy saját fejlesztésekre vállalkozhatunk. A választást a fejlesztési, 
tanulási célok, az SNI gyermekek egyéni és specifikus szükségletei, saját magunk és diák-
jaink digitális kompetenciája határozzák meg.

Az SNI-típusonként megfogalmazott szempontok és javasolt alkalmazások az adott 
SNI-típus specifikus jellemzői mentén a leginkább alkalmas lehetőségekre mutatnak pél-
dát. Fontos megjegyezni, hogy a kötetben számos olyan általánosan használható infor-
máció, javaslat, alkalmazás is található (2. fejezet), amelyeket az SNI tanulókat nevelő- 
oktató intézmények is eredményesen használhatnak.

13.3.1  Látássérült gyermekek, tanulók támogatása a digitális 
pedagógia eszközrendszerével

Javaslatainkban nem különítjük el a gyengénlátó, aliglátó vagy vak gyermekek, tanulók 
digitális munkarendű oktatását segítő jellemzőket.  A szerteágazó egyedi és egyéni esz-
köz-, valamint tartalmi szükségletből adódó eltérések ezt indokolhatnák ugyan, ám a 
specifikumok széles körű megjelenése már túlmutatna a fejezet keretein.

Utazó gyógypedagógusoknak, befogadó pedagógusoknak, gyógypedagógiai intézmé-
nyekben dolgozó szakembereknek egyaránt érdemes figyelniük a látássérült gyerme-
kek, tanulók oktatását, fejlesztését végző egységes gyógypedagógiai módszertani 
intézmények honlapjait akár információcsere, akár ötletek gyűjtése vagy speciális szol-
gáltatások ajánlása, igénylése a cél. 

A specifikus eszközökkel, digitális alkalmazásokkal kapcsolatos szolgáltatásokról fontos 
és hasznos információk olvashatók többek között a Magyar Vakok és Gyengénlátók Orszá-
gos Szövetsége és az Informatika a Látássérültekért Alapítvány honlapján. 

A specifikus technológiaieszköz-szükséglet és a digitális pedagógia alkalmazásának  
szempontjai

A látássérült gyermekek, tanulók által használható digitális eszközökkel kapcsolatos el-
várás, hogy olyan specifikus kiegészítők, perifériák, szoftveres funkciók segítsék a 
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használatot, amelyek lehetőséget adnak a tanítási-tanulási folyamatban való aktív rész-
vételhez bármely munkarend esetén.

A látássérülés mértéke és az egyéni sajátosságok is meghatározzák a digitális eszközök 
használatát. Fontos, hogy a napi és a pedagógiai gyakorlatban is alkalmazott digitális 
eszközök használatát segítő, támogató technológiai eszközök is kiegészítsék, például:

 y Braille-kijelző; 
 y adaptált billentyűzet;
 y nagy feliratos billentyűzet; 
 y hangszóró;
 y fej- és fülhallgató;
 y optikai olvasó;
 y digitális diktafon;
 y képernyőolvasó program;
 y képernyőnagyító szoftver;
 y optikai karakterfelismerő program.

További szempontok, amelyekre figyelemmel kell lenni a digitális és a vegyes munkarend 
specifikus feltételeinek, tanítás- és tanulásszervezési feladatainak kialakításakor:

 y A gyermekek többsége nem rutinos az online programok használatában. 
 y A szülők, családok – épp a specifikus eszköz- és alkalmazáshasználat okán – sok eset-

ben nem tudnak segítséget nyújtani a tanulóknak.
 y Az online tantermi megoldásokkal, tananyagtartalmakkal kapcsolatos elvárás, hogy

⸰  akadálymentesek; 

⸰  képernyőolvasó programmal használhatók; 

⸰  egér nélkül, csupán billentyűparancsokkal is használhatók legyenek, valamint

⸰  bármely funkciógomb megnyomását hangjelzés kísérje. 

Fontos a folyamatos kapcsolattartás a diákokkal, családokkal, a segítségadás egyéni for-
máinak (e-mail, Messenger, videochat, Skype, Viber) kialakítása a biztonságérzet növelé-
se érdekében.

Online alkalmazások a pedagógiai gyakorlatban

Az alábbiakban néhány, a látássérült tanulók oktatásában leggyakrabban előforduló al-
kalmazást mutatunk be. Ezek a fejlesztő, habilitációs/rehabilitációs célú szoftverek, 
honlapok lehetővé teszik, hogy a tanuló a saját szintjén és tempójában haladjon. Eze-
ken túl számos további alkalmazás is elérhető, amelyek jól használhatók, beépíthetők a 
mindennapokba, a tanulás specifikus támogatásába. Így többek között hangoskönyvek, 
audionarrációval készült filmek kötelező olvasmányokról.

Az alkalmazások kiválasztása során a rendelkezésre álló specifikus eszközök és a tanuló 
egyéni fejlesztési szükséglete mellett fontos alapelv, hogy a választott programok minél 
inkább láthatóvá/hallhatóvá/tapinthatóvá tegyék a környező világot.

Az applikációk közül némelyek nem használhatók térítésmentesen, erről az adott olda-
lon/aloldalon tájékozódhatnak.
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neve
Az alkalmazás jellemzői Évfolyam

Sebrans ABC A program jól használható matematikai alapműveletek, olvasás, 
szövegértés fejlesztésére:

 y a képmemória, az összeadás és kivonás gyakorlására;
 y a betűk ismeretében a képet és szót párosító memóriajáték-

hoz, hangpótlás típusú feladatokhoz;
 y a szorzótábla gyakorlására; 
 y az akasztófajáték javítja a kombinációs készséget; 
 y az ABC Eső, Betű Eső, 1+2 Eső játékok segítenek elsajátítani a 

betűk, számok helyét a klaviatúrán, előkészítik a gépírást.
Kontrasztossága előny a látássérült gyermekek oktatása, fejlesztése 
során.  

1–4.

Klavaro  
Gépírásokta-
tó Program

Szabadon használható, gépírást oktató program. 
Lehetőséget biztosít a kezdőknek az alapok elsajátítására, készség-
fejlesztésre, sebességnövelésre és a folytonosság begyakorlására.
A gyengénlátó tanulóknak rendkívül előnyös, mert felülete egyszerű 
és jól kezelhető.  
A látásnak megfelelően beállítható a betű típusa, mérete, nagysága.

1–12.

Lapról hang-
ra

Az alkalmazás segítségével rögzíthető egy-egy újságcikk saját felol-
vasása, majd a felvétel a honlapon keresztül azonnal megosztható a 
látássérült emberek közösségével. 
A felolvasott újságcikkekhez kizárólag igazoltan látássérült magán-
személyek férhetnek hozzá. 
A honlap kizárólag regisztráció után használható.

5–12.

zanza.tv Videós oktatóportál, amely kisfilmekkel magyarázza el 8 tantárgy 
legfontosabb témáit, ezzel segítve az önálló tanulást. 
A kisfilmek újranézhetők, kijegyzetelhetők, ezáltal segítik a rögzítést. 
A videókhoz interaktív tesztek és letölthető/nyomtatható feladatla-
pok is tartoznak, amelyekkel ellenőrizhető a tanuló tudása. 
Az oldal menürendszere és tájékoztató, információs felülete aka-
dálymentes változatban is elérhető.

9–12.

Okos Doboz Grafikus feladatsorokkal, gondolkodási képességet fejlesztő játé-
kokkal, rövid oktatóvideókkal az ismeretek elsajátításában, gyakor-
lásában, képességek fejlesztésében jól használható program. 
Felülete átlátható, könnyen kezelhető a látássérült tanulók számára is 
– a látássérülés mértékének függvényében – önállóan vagy segítséggel. 

1–12.

Egyszervolt.
hu

Képességfejlesztő feladatok, játékok tárháza.
Mesék, versek, videók, játékok találhatók az oldalon.
Felülete átlátható, könnyen kezelhető.

1–4.

Zseni Leszek A matematika tantárgyhoz nyújt segítséget rövid videókkal. 
Jól átlátható, könnyen kezelhető felülete és kontrasztossága jól ér-
telmezhető információt nyújt a látássérült tanulóknak is.

5–12.

KépHangZoo Ingyenesen látogatható virtuális állatkert. 
Elérhető 255 állat fotója, hangja, valamint az adott állatot bemutató 
szöveges leírás. 
A látó verzió mellett hozzáférhető a vakbarát változat is: itt az állat 
hangja mellett az állatismertető szövege is meghallgatható. 
A KépHangZoo nemcsak számítógéppel, hanem QR-kódok révén 
okoseszközökkel is elérhető.

1–12.

Touch  
Mapper

A tapintható térképek a tájékozódásban és az útvonalak megterve-
zésében jelentenek segítséget a vakok vagy gyengénlátók számára. 
Könnyedén létrehozhatók egyedi szabadtéri térképek tetszőlegesen 
választott helyekre. 
A térképek kinyomtathatók dombornyomott vagy 3D változatban is. 
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13.3.2  Hallássérült gyermekek, tanulók támogatása a digitális 
pedagógia eszközrendszerével

A különböző mértékben hallássérült (nagyothalló, siket) gyermekek, tanulók támogatása 
eltérő eszközöket és módszereket igényelhet. A gyermekek sokoldalú fejlesztése a látá-
son, a tapintáson, a meglévő halláson alapuló beszédészlelésen keresztül lehet eredmé-
nyes. A technológia pedagógiai, gyógypedagógiai alkalmazásában is ezeket az alapelve-
ket kell szem előtt tartani.

Hallássérült tanulók esetében is fontos az intézmények, az EGYMI-k, valamint a helyi ér-
dekvédelmi, civil szervezetek szolgáltatásait igénybe venni, és a családokat tájékoztatni 
az elérhető lehetőségekről. Ugyancsak érdemes figyelni a hallássérült gyermekek, tanu-
lók oktatását, fejlesztését végző egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények 
honlapjait, hiszen információcserére, ötletek gyűjtésére vagy speciális szolgáltatások 
ajánlására, igénylésére egyaránt lehetőséget nyújtanak.

A specifikus eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokról fontos és hasznos információk 
olvashatók többek között a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége honlapján. 

A specifikus technológiaieszköz-szükséglet és a digitális pedagógia alkalmazásának  
szempontjai

A hallássérült gyermekek, tanulók digitális oktatásában a hallás javítását szolgáló kü-
lönféle készülékek mellett nem jelenik meg sokféle specifikus eszköz. A hallókészülékkel 
rendelkező gyermekek hallásmaradványuk függvényében képesek az elhangzottak tö-
redékét megérteni. Esetükben az auditív úton érkező, többnyire hiányos információ ha-
tékonyan kiegészíthető, helyettesíthető a technológia nyújtotta vizuális lehetőségekkel.  
A sajátosságok figyelembevételét nagymértékben a hallás fejlesztését, beszédértést, be-
szédfejlesztést szolgáló alkalmazások és az akadálymentes hozzáférést is segítő jelnyelvi 
szolgáltatások biztosítják. 

A hallássérült gyermekek, tanulók digitális oktatását segítő, támogató technológiai esz-
közök lehetnek például:

 y a különböző nyelvi kommunikációs szinteknek megfelelő kifejezések képi megjelenítésé-
re alkalmas elektronikus információhordozók;

 y a nyelvi kommunikáció vizuális, auditív megjelenítésének ellenőrzésére alkalmas elekt-
ronikus eszközök;

 y a nyelvi fejlődésükben akadályozottak kommunikációját segítő, nyelv szemléltetésére al-
kalmas audiovizuális és/vagy elektronikus eszközök;

 y adó-vevő készülékek.

További szempontok, amelyekre figyelemmel kell lenni a digitális vagy a vegyes munka-
rend specifikus feltételeinek, tanítás- és tanulásszervezési feladatainak kialakításakor:

 y Szakmai értelemben a nagyothalló (különböző mértékben és súlyosságban) és siket 
gyermekek, tanulók fejlesztése különbözik az általános, jelenlétet igénylő pedagó-
giai jellegű tevékenységek és az egészségügyi célú rehabilitációs eljárások szem-
pontjából is. Segítség nélkül gondot okozhat többek között:

⸰  a feldolgozandó, megtanulandó tananyag megértése;

⸰  a tantárgyak egyes szakkifejezéseinek megértése;
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⸰  a szájról olvasás, a beszédértés;

⸰  az élőbeszéd és a szöveg megértése.

 y A hallássérült gyermekek bármely fejlesztési területéhez használt specifikus eszkö-
zök, módszerek, eljárások a távolléti oktatás körülményei között már nem működ-
nek ugyanúgy, mint az intézményes és az egyéni fejlesztés keretei között. A szakem-
bereknek azonban továbbra is:   

⸰  lehetőséget kell biztosítaniuk az egyéni magyarázatokra; 

⸰  jelentéstartalommal kell megtölteniük a szakkifejezéseket és idegen szavakat;

⸰  rövid magyarázatokkal kiegészített szakszójegyzékkel kell segíteniük a tanulókat;

⸰  a tanórák anyagából a lényeges tudnivalók kiemelésével és az erről készített rö-
vid vázlattal érdemes támogatniuk a tanulókat.

Online alkalmazások a pedagógiai gyakorlatban

Az alábbiakban néhány, a hallássérült tanulók oktatásában gyakran alkalmazott progra-
mot, honlapot mutatunk be. Ezek a fejlesztő, habilitációs/rehabilitációs célú alkalma-
zások lehetővé teszik, hogy a tanuló a saját szintjén és tempójában haladjon. 

Az applikációk közül némelyek nem használhatók térítésmentesen, erről az adott olda-
lon/aloldalon tájékozódhatnak.

Az  
alkalmazás 

neve
Az alkalmazás jellemzői Évfolyam

Beszédmes-
ter

Olvasásfejlesztő és beszédjavítás-terápiai program.
Különösen az egyéni és habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztések-
hez ajánlott.
Támogatja a hallássérült gyermekeket az érthető beszédartikuláció 
elsajátításában. 
Könnyebben és gyorsabban megtanulhatók a fonéma-graféma, il-
letve a graféma-fonéma megfeleltetések is.

1–4.

Visualive Komplex készség- és képességfejlesztő eszköz vizuális jegyzetelési 
technikák elsajátításához, alkalmazásához.
A hallássérültek számára kifejezetten előnyös a vizuális megjeleníté-
si formák elsajátításához.

5–8.
9–12.

Story Dice – 
Story telling

Történetek kitalálásán keresztül kiválóan alkalmazható 
 y szókincsbővítésre; 
 y szóbeli szövegalkotáshoz; 
 y kreativitás fejlesztéséhez.

1–4.
5–8.
9–12.

Varázsdoboz Multiszenzoros beszédoktató rendszer, amely segítséget nyújt ép 
halló beszédhibás, valamint nagyothalló gyermekek 

 y helyes beszédképzésének kialakításában;  
 y az alapvető, általános beszédjellemzők helyes kialakításában, 

gyakorlásában (hangosság, hangmagasság, ritmus, hanglejtés, 
hangszín).

1–4.
5–8.
9–12.
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Az  
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neve
Az alkalmazás jellemzői Évfolyam

MonkeyJam Animációkészítő program.
 y A gyermekeket kreativitásra, alkotómunkára ösztönzi.
 y Képeket rögzíthetünk web- vagy videokamerával, szkennerrel, 

de a számítógépről is tölthetünk fel képeket és hangfájlokat.
 y A képfájlok összefűzésével animációkat, kis történeteket 

hozhatunk létre.
 y StopMotion animációhoz is használható.

5–8.
9–12.

Koramentor-
ház

Fejlesztő játékok gyűjtőoldala képességstruktúrának
megfelelően csoportosítva, hangzó utasításokkal kísérve.

0
1–4.

Egyszervolt.
hu

Gyermekdalok, mesék, animációk, versek gyűjteménye. Inspiráló 
lehet versek feldolgozása során, saját illusztrációk elkészítéséhez.

1–4.

Okos Doboz Osztályra és képességterületre lebontott feladatai otthoni önálló 
tanulásra rendkívül könnyen használhatók. 
Ellenőrző funkciói a kisebb gyermekek számára is jól átláthatók.

1–4.
5–8.
9–12.

VideoWin 
Movie Maker

A videószerkesztő program hang, kép, videó rögzítésére alkalmas:
 y előre elkészített sablonokból is lehet választani;
 y kreatív alkotómunkához nagyon jó alkalmazás;
 y használata egyszerű, könnyen megtanulható.

5–8.
9–12.

13.3.3  Autizmussal élő gyermekek, tanulók támogatása a 
digitális pedagógia eszközrendszerével

Az autizmus megjelenése és a járulékos nehézségek nagy változatossága miatt elenged-
hetetlen az individualizált megközelítés, ezért a speciális eszközök nagy részét a pedagó-
gusoknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztő tanároknak kell kiválasztaniuk, előállítaniuk 
a gyermek szükségleteihez és képességeihez igazodva. Számos digitális eszköz és alkal-
mazás, illetve egy célzottan az autizmussal élők kommunikációját, önállóságát, szociális 
kompetenciáit fejlesztő applikáció segíti a szakembereket az egyedi és egyéni fejlesztési 
utak kialakításában.

Az aktuális és autizmusspecifikus információk érdekében érdemes követni és a családok 
figyelmébe ajánlani az Autizmus Alapítvány és az Autisták Országos Szövetsége honlap-
jait, továbbá a megyei, helyi egyesületek, EGYMI-k oldalait.

A specifikus technológiaieszköz-szükséglet és a digitális pedagógia alkalmazásának  
szempontjai

Az autizmussal élő gyermekek, tanulók digitális oktatásában autizmusspecifikus eszköz 
nem jelenik meg. Számukra a korszerű technológia eszközei alkalmazhatók a napi hasz-
nálatban és a pedagógiai gyakorlatban egyaránt. A specifikumok a kommunikáció, a szo-
ciális viselkedés és a rugalmas viselkedésszervezés területeinek támogatására alkalmas, 
a célzott területekre fejlesztett szoftverekben jelennek meg.
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További szempontok, amelyekre figyelemmel kell lenni a digitális és a vegyes munkarend 
sajátos feltételeinek, tanítás- és tanulásszervezési feladatainak kialakításakor:

 y A gyermekek napirendjét, foglalkozását, tanulását strukturálni kell 

⸰  az otthoni létre napirenddel, hetirenddel; 

⸰  az egyéni szükségleteknek megfelelően vizuális támogatással, képes magyaráza-
tokkal.
Ebben a szakemberek a megfelelő tartalmak kiválasztásával segíthetnek.

 y Elsőbbséget élveznek a mindennapi önállósági feladatok, amelyekhez klasszikusan 
szükség van vizuális támogatásra. 

 y A kommunikációt, a tanulást és önállóságot segítő egyedi eszközöket érdemes ott-
honi használatra is odaadni.

 y Akik korábban nem használtak kommunikációt, önállóságot segítő eszközöket, nem 
feltétlenül a távolléti oktatás idején fogják tudni elkezdeni az eszközök önálló alkal-
mazását. Ilyen esetekben a családok erősebb támogatására kell fókuszálnunk.

 y A távolléti oktatás szervezése, koordinációja nagymértékben függ a tanulók önálló-
ságától: 

⸰  Ha az önállóság foka jó, és ugyancsak jó értelmi képességekkel és együttműkö-
dési készséggel rendelkeznek, akkor a távtanítás sem akadályozza jelentősen az 
autista gyermekeket a tanulásban. Számukra a közösen szerkeszthető listázó/fel-
adat- és naptárszervező alkalmazások is nagyon hasznosak. 

⸰  Ha az autista tanuló az iskolában is komoly támogatást, egyéni fejlesztést igé-
nyel, mindenképpen szükséges a szülő, család támogatása, folyamatos jelenléte a 
tanulás során.

⸰  Legnehezebb helyzetben azok a gyermekek vannak, akik semmilyen digitális 
jártasággal, sőt „képi megértéssel” és megfelelő együttműködési és szervezési 
készségekkel sem rendelkeznek. Számukra konkrét, strukturált, az iskolában már 
alkalmazott feladatokat szükséges „duplikálni”, és abban kell segíteni a családot, 
hogy ezeket hogyan használják otthon.

A digitális lehetőségek fontos szerepet tölthetnek be a súlyosan érintett gyermekek 
szüleivel való kommunikációban, a tanácsadásban.

 y Nehézséget okoz a specifikus fejlesztések elmaradása, amelyek nem mindegyike 
folytatható otthoni körülmények között. Szükséges, hogy a szakemberek és szülők 
egyeztessék, mely fejlesztésekbe tud bekapcsolódni a szülő, a család, és melyek 
azok, amelyeket át kell ütemezni.

Online alkalmazások a pedagógiai gyakorlatban

Az alábbiakban néhány, az autizmussal élő tanulók oktatásában gyakran alkalmazott 
szoftvert1 mutatunk be. Ezek a fejlesztő, habilitációs/rehabilitációs célú alkalmazások 
lehetővé teszik, hogy a tanuló a saját szintjén és tempójában haladjon. 

Az applikációk közül némelyek nem használhatók térítésmentesen, erről az adott olda-
lon/aloldalon tájékozódhatnak.

1 Márta Attila gyógypedagógus gyűjtése felhasználásával. 
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Az alkalmazás jellemzői Évfolyam

Kommunikációt segítő alkalmazások

Niki Talk (iOS; 
Android)

Augmentatív és alternatív kommunikációt segítő alkalmazás:
 y alkalmas szavakból mondatok alkotására;
 y kommunikációs táblákat tartalmaz (csak webes úton 

szerkeszthetők); 
 y az oldalakon elhelyezhető képek száma adott és nem módo-

sítható; 
 y szintetizált hanggal, magyarul is beszél.

1–4.
5–8.

Verbalio 
szoftvercsa-
lád

Szoftvercsalád a képes és írásos kommunikáció támogatására.
Az azonnali kommunikáción túl képes az üzenetek elraktározására, 
későbbi megszólaltatására. 
A Verbalio képes azoknak segít, akik képekkel tudják közlendőjüket 
kifejezni. A program használója könnyen felismerhető rajzos ábrák 
kiválasztásával szólaltathat meg magyar nyelvű mondatokat. 4000 
darabos képkészletet tartalmaz, és akár több felhasználói profilt is 
létre lehet hozni. Három üzemmódban használható: 

 y szótanuló; 
 y egyszerű kommunikációs; 
 y mondatszerkesztő. 

A PictoVerb hasonlóan működik, mint a Verbalio képes, de csak egy-
szerű kommunikációra használható. A program 150 piktogramot 
tartalmaz.
A Verbalio írásos a beszédükben akadályozott, de az írás-olvasás ké-
pességével rendelkezők számára hasznos. A program az írástanu-
láshoz is segítséget nyújt.

1–4.
5–8.

PECS IV+ A papíralapú PECS2 kommunikációs módszerhez ajánlott alkalma-
zás. 3–9 hónap papíralapú használat után érdemes áttérni a sze-
mélyre szabható (képek, azok mérete, szöveg, hang – akár saját 
hang is felvehető) applikációra.

1–4.
5–8.
9–12.

Proloquo2Go Szimbólumokkal támogatott kommunikációs alkalmazás.
Személyre szabható.
Elősegíti a

 y kommunikációs készségek; 
 y finommotorika; 
 y látás;
 y kognitív készségek fejlesztését. 

Választhatók képek, de szavak beírása is lehetséges.
A program beszél, gyermekhangok is választhatók.  

1–4.
5–8.
9–12.

AVAZ Kép- és szövegalapú alkalmazás:
 y alkalmas mondatalkotásra;
 y többszintű, változatosan szerkeszthető; 
 y saját képekből és felvett hangokból is felépíthetők a táblák;
 y tartalmazhat mappákat és szavakat is egy szinten belül,
 y könnyen bővíthető és szerkeszthető.

1–4.
5–8.

2 Picture Exchange Communication System. What is PECS? (a PECS hivatalos weboldaláról).

186

https://apps.apple.com/us/app/niki-talk/id556798417
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.alessandrolarocca.nikitalk
http://verbalio.com/
http://verbalio.com/
http://verbalio.com/
https://apps.apple.com/us/app/pecs-iv/id919593979
https://apps.apple.com/us/app/proloquo2go/id308368164
https://www.avazapp.com/
https://pecsusa.com/pecs/


Az  
alkalmazás 

neve
Az alkalmazás jellemzői Évfolyam

Önállóságot segítő alkalmazások

Niki Agenda 
(iOS; And-
roid)

Napi/heti naptár vizuális szervezési támogatással. 
Minden tevékenység könnyen érthető szimbólummal kifejezhető.
Jelezhető a tevékenység állapota (befejezett, törölt, következő) vagy 
típusa (preferált, időzített, jutalmazás). 
Az alkalmazás tartalmaz egy alap-piktogramkészletet, ami kiegészít-
hető vagy helyettesíthető saját képekkel és fotókkal. 

1–4.
5–8.
9–12.

Visual  
Schedule

Tevékenységek vizuális ütemezésére, támogatására alkalmas. 
Előnye, hogy használható összetettebb feladatok elvégzéséhez 
szükséges lépések sorozatának szemléltetésére is. 

1–4.
5–8.
9–12.

Fun Routine A napi rutin megszervezésére alkalmas applikáció feladatértesítés 
funkcióval. A feladatok elvégzését követően jelentést készít, és azt 
hozzáférhetővé teszi a megjelölt felelős személy(ek) számára.

5–8.
9–12.

Szociális terület fejlesztését segítő alkalmazások

ABA Flash 
Cards &  
Games – 
Emotions

Az érzelmek felismerését segítő program. 
Több mint száz különböző érzelmet kifejező kártyát és interaktív já-
tékokat tartalmaz.
Az összes kártya személyre szabható, és saját hangok hozzáadása 
is lehetséges. 

1–4.
5–8.

Social  
Detective

A társas helyzetek felismerését segítő élményszerű alkalmazás. 
Az applikáció három szintje videóval segít mások várható és várat-
lan viselkedésének megértésében, a személyközi megnyilvánulások 
értelmezésében. 
A játékokon keresztül nyomon követhető a szociális készségek fejlő-
dése, megtekinthető az eredmények százalékos aránya, akár grafi-
konon is. 

1–4.
5–8.

Autimo –  
Discover 
emotions

Az érzelmek és az arckifejezések megértését segítő alkalmazás.
Több mint ötven képet, rövid animációkat, videókat tartalmaz. 
A tartalom személyre szabható, és lehetővé teszi fotók és animá- 
ciók hozzáadását.

1–4.
5–8.

Niki Story Az alkalmazás: 
 y bővíti a szókincset; 
 y javítja a megértést; 
 y fejleszti a gondolkodást és az emlékezetet; 
 y ösztönzi az önállóságot. 

Saját hangfelvételek, videók, rajzok készítésére alkalmas.  
Segítségével létrehozhatók fotóalbumok, „beszélő könyvek”, törté-
netek, ütemezett feladatok. 

1–4.
5–8.

13.3.4  Mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók támogatása  
a digitális pedagógia eszközrendszerével

A mozgáskorlátozott tanulók tanulását jelentősen meghatározza az egyén mozgásálla-
pota (motoros képességek fejlettsége), kommunikációs és mentális képességei és a sé-
rülésspecifikus eszközök rendelkezésre állása.  Ebben a pontban egy funkcióterületre, a 
mozgásszervrendszer károsodásából adódó pedagógiai és rehabilitációs fejlesztési fel-
adatokra fókuszálunk. A több funkcióterületre kiterjedő korlátozott működésre, a halmo-
zott fogyatékosságra vonatkozóan külön javaslatokat fogalmazunk meg.
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Utazó gyógypedagógusoknak, befogadó pedagógusoknak, gyógypedagógiai intézmé-
nyekben dolgozó szakembereknek egyaránt érdemes figyelniük a mozgáskorlátozott 
gyermekek, tanulók oktatását, fejlesztését végző egységes gyógypedagógiai módszerta-
ni intézmények, a mozgáskorlátozott személyek érdekvédelmi, helyi, civil és állami szer-
vezeteinek honlapjait, hiszen ezek lehetőséget biztosítanak az információcserére, ötletek 
gyűjtésére vagy speciális szolgáltatások igénylésére, ajánlására. Többek között hasznos 
információk érhetők el az alábbi oldalakon: Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége (MEOSZ), Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT), Nemzeti Fo-
gyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 

A specifikus technológiaieszköz-szükséglet és a digitális pedagógia alkalmazásának  
szempontjai

A mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók digitális oktatásának is alapfeltétele a tech-
nológiához való akadálymentes hozzáférés. A tanulási környezet kialakításakor ezért a 
legfontosabb szempont, hogy a tanuló egyéni mozgásállapotának, fejlődési sajátos-
ságainak megfelelő eszközöket, tartalmakat és azokat a specifikus kiegészítőket, 
perifériákat, szoftveres funkciókat használja, amelyek biztosítják az aktív részvételét a 
tanítási-tanulási folyamatokban. A legismertebb tananyagtartalmak, alkalmazások, ta-
nulástámogató rendszerek – a megfelelő specifikus eszközök használata mellett – a moz-
gáskorlátozott gyermekek, tanulók számára is jól alkalmazhatóak tanuláshoz. A sajátos, 
egyéni szükségletek azok, amelyek differenciálják a használható tananyagot, módszere-
ket, eljárásokat bármely munkarendben.

A mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók oktatásában a technológia eszközei nagymér-
tékben segítik az információhoz, tudáshoz való hozzáférést. A mozgásállapot függvényé-
ben segítő, támogató technológiai eszközök is kiegészítik az eszközhasználatot, ilyenek 
például:

 y 2 karos univerzális tablettartó vagy dönthető és fix tablettartó;
 y speciális egér, hanyattegér, ujjegér, szemegér, fejegér, fejpálca, joystick;
 y speciális billentyűzet: nagy méretű/kis méretű billentyűkkel, bluetoothos billenty-

űzet, prediktív képernyő-billentyűzet;
 y billentyűzetrács több méretben (normál és nagy méretű billentyűzethez, amely segí-

ti a célzott mozgás kivitelezését);
 y kapcsolók.

A mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok tanulási folyamatainak, fejlesztési feladatainak 
megszervezésében elsődleges a tanulók adottságainak, készségeinek, képességeinek, il-
letve egyéni speciális szükségleteinek az ismerete. A mozgáskorlátozott tanulók komplex 
fejlesztésének lehetőségei erősen korlátozottak lehetnek a digitális munkarendű okta-
tásban, vagyis az otthoni tanulás körülményei között. Hiányozhatnak a különböző terá-
piás fejlesztések, tanulást segítő specifikus eszközök. Ezeknek az eszközöknek a pótlása 
vagy a segítő, korrektív eljárások, fejlesztési lehetőségek tereinek szélesítése kiemelt 
szempontja a távolléti oktatás megszervezésének.

További szempontok, amelyekre figyelemmel kell lenni a digitális és a vegyes munkarend 
sajátos feltételeinek, tanítás- és tanulásszervezési feladatainak kialakításakor:

 y Fontos áttekinteni, hogy a tanulók otthoni tanulásához rendelkezésre állnak-e azok 
a specifikus eszközök, amelyekkel részt vehet a tanítási-tanulási folyamatban online 
vagy más formában.
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 y Ahol szükséges, ott – az egyéni szükségletek és lehetőségek függvényében – fel kell 
kutatni az eszközöket, és biztosítani kell a kölcsönzésük lehetőségét. Ezek lehetnek:

⸰  együtt nevelés esetén a befogadó iskola, az utazó szolgáltatást nyújtó EGYMI; 

⸰  külön nevelésben részt vevő gyógypedagógiai intézmények; 

⸰  a mozgáskorlátozott személyek érdekvédelmi szervezetei;

⸰  helyi és civil támogatások. 

Fontos erről folyamatos tájékoztatást nyújtani az érintett tanulóknak, családoknak. 

 y A fejlesztési folyamat nem tud olyan komplex és sokrétű lenni, mint a jelenléti oktatás 
idején, hiszen több terápiás és egyéni rehabilitációs szolgáltatást nélkülözni kell. Ezért 
különösen fontos, hogy – az egyéni igényeknek megfelelően – az oktatás során hasz-
nált: 

⸰  specifikus és digitális eszközöket; 

⸰  a kommunikációt segítő eszközöket; 

⸰  a mozgás/mozgatás, illetve önálló életvitel eszközeit is be lehessen vonni a fejlesz-
tésbe.

 y A mozgáskorlátozott gyermekek komplex habilitációs és rehabilitációs ellátása ér-
dekében elengedhetetlen a partnerek, illetve a különböző szakemberek együttmű-
ködése, teammunkája. A távolléti oktatás erősen korlátozott keretei között fontos, 
hogy a megszokott terápiák feladatai közül az otthon is végezhető elemek, gyakor-
latok eljussanak az érintettekhez, ezért érdemes összekötni a terapeutákat a csalá-
dokkal online vagy bármilyen más formában. 

 y Törekedni kell arra, hogy a tanulás, fejlesztés szempontjából korlátozott körülmé-
nyek között ne romoljon a gyermekek mozgásállapota, kognitív és kommunikációs 
készségrendszere.

 y Fontos, hogy a családokat, gondviselőket megfelelő instrukciókkal lássuk el, vonjuk 
be aktívan:

⸰  a megtanult mozgások alkalmazásába; 

⸰  az önállóság megtartását segítő gyakorlatokba. 

 y Alapvető fontosságú, hogy különböző fórumokon, online felületeken folyamatos 
kapcsolatot tartsunk, támogassuk, egyéni tanácsadással segítsük a családokat, 
gondviselőket.

Online alkalmazások a pedagógiai gyakorlatban

 y A mozgáskorlátozott, ép intellektusú gyermekek, tanulók bármely online rendszert, 
applikációt, alkalmazást kompetensen tudják használni az alábbi egyedi sajátosságok 
mellett:

⸰  egyéni támogatási szükségletek mérlegelésével;

⸰  szükség esetén specifikus digitális és/vagy korrekciós eszköz használatával;

⸰  előzetes ismeretekkel rendelkeznek a technológia eszközeinek alkalmazásával 
kapcsolatosan.

 y A mozgásállapottal összefüggésben a tanulók önállóságát erősítő, segítő alkalmazá-
sok jól támogatják a mozgáskorlátozott gyermekek fejlesztését (például: autizmussal 
élő tanulóknál megjelenő online alkalmazások).

 y Mozgásfogyatékosság esetén sok esetben nehezített a beszéd és kommunikáció. A 
területek fejlesztésére több kommunikációt segítő alkalmazás ismert, amelyek hasz-
nálata segít a komplex fejlesztésben (például: autizmussal élő tanulóknál megjelenő 
online alkalmazások).
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 y Jelen kiadványban a Digitális pedagógia technológiai eszközei, a Tananyag- és tanesz-
közforrások, háttéranyagok, jó gyakorlatok, A közgyűjtemények oktatási célú digi-
tálistartalom-szolgáltatásai fejezetek ajánlásai, valamint a Digitális Pedagógiai Mód-
szertani Központ oldalán szereplő különböző online rendszerek, tanulást támogató 
alkalmazások jól használhatók a digitális munkarendű oktatás során.

13.3.5  Tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint  
a pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók 
támogatása a digitális pedagógia eszközrendszerével

A tanulási és értelmi akadályozottság, a pszichés fejlődés zavaraiból adódó tanulási, fej-
lődési hátrányok, a sajátos nevelési igény és az atipikus fejlődés szempontjából termé-
szetesen számtalan különbözőséget mutatnak, amelyet az egyéni eltérések, fejlesztési 
szükségletek tovább differenciálnak.

A két csoportot a fejlesztési alapelvek hasonlósága okán szerepeltetjük együtt, hiszen a 
digitális oktatáshoz megfogalmazható javaslatok, ajánlások és online alkalmazások egy-
aránt relevánsak mindkét esetben.

Mind a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, mind a pszichés fejlődési za-
varral küzdő gyermekek távolléti oktatása nehézséget okozhat a családoknak. A gyer-
mekek nagy többségének különböző szintű támogatásra van szüksége az otthoni körül-
mények közötti tanuláshoz. A támogatás aránya és jellege több tényező függvénye, 
amelyet többek között az alábbi feltételek is befolyásolnak: 

 y a családok szociális körülményei;
 y a tanulásra használható tér;
 y a tanulás támogatására alkalmas digitális eszközök megléte;
 y a szülők/gondviselők/családtagok együttműködő, tanulástámogató erőforrásai;
 y a tanulás, értelmi akadályozottság, pszichés fejlődési zavar mértéke, súlyossága;
 y a tanulók önállóságának mértéke a tanulásban és a digitális eszközök használatá-

ban;
 y a gyermekek életkora.

A digitális munkarendben az intézmények, pedagógusok tanulástámogató szerepe szé-
lesebb keretek között értelmezhető. A tanítási-tanulási folyamat koordinálása mellett 
fontos tájékoztatni a családokat a különböző specifikus szolgáltatásokról, figyelmükbe 
ajánlani érdekvédelmi, helyi, civil szervezetek honlapjait.

Példaként ajánlunk néhány hasznos gyűjtőoldalt, ahol aktuális információk találhatók, és 
egy-egy témában átvezetnek további honlapokra: 

 y Aknai Dóra gyógypedagógus sniikt-oldalán számos kiváló szakmai anyagot, javasla-
tot olvashatunk a sajátos nevelési igényű gyermekek tanulását segítő digitális eszkö-
zök gyakorlati alkalmazásával kapcsolatosan;

 y Hasznos szakirodalmi és linkgyűjtemény dr. Gyarmathy Éva összeállítása az Apor Vil-
mos Katolikus Főiskola Atipikus Viselkedés Módszertani Központ oldalán; 

 y Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa;
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 y Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál;
 y Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ).

A specifikus technológiaieszköz-szükséglet és a digitális pedagógia alkalmazásának  
szempontjai

Sem a tanulásban és értelmileg akadályozott, sem a pszichés fejlődési zavarral küzdő 
gyermekek, tanulók digitális oktatásában nem jelenik meg specifikus digitális eszköz. 
Számukra a korszerű technológia eszközei alkalmazhatók a napi használatban és a peda-
gógiai gyakorlatban egyaránt. A specifikumok a kognitív, kommunikációs, viselkedéssza-
bályozási, végrehajtó funkciók területeinek támogatására alkalmas, a célzott területekre 
fejlesztett szoftverekben jelennek meg. A fejezet az atipikus fejlődést mutató funkcióte-
rületekre vonatkozó fejlesztési feladatokra fókuszál. A több funkcióterületet érintő kor-
látozott működésre a halmozott fogyatékosság körében fogalmazunk meg javaslatokat.

További szempontok, amelyekre figyelemmel kell lenni a digitális és a vegyes munkarend 
specifikus feltételeinek, tanítás- és tanulásszervezési feladatainak kialakításakor:

 y Fontos, hogy a szakemberek megfelelő instrukciókkal lássák el a családokat, hozzá-
tartozókat:

⸰  a tanulási körülmények kialakításában a tanulás szempontjából lényeges, egyéni 
jellemzők figyelembevételével (például tanulási időben több aktív inger kerülése);

⸰  a tanulóknak milyen segítséget és milyen mértékben szükséges nyújtani;

⸰  a specifikus segítséget nyújtó szakembereket milyen formában lehet és érdemes 
keresni, ha elakadás van, vagy nehezen kezelhető helyzetek alakulnak ki.

 y Adjunk segítséget az elért eredmények szinten tartásához, valamint a kis lépések-
ben történő fejlesztésekhez.

 y Lehetőségek szerint legyen folyamatos a kapcsolat a gyermekekkel, családokkal. 
 y Törekedjünk arra, hogy a különböző egyéni fejlesztésekben, támogatásokban, terá-

piákban korábban részt vett szakembereket is – a lehetőségekhez mérten – bevon-
juk, összekapcsoljuk a tanulókkal, családokkal. Ez jelenthet egy-egy alkalomszerű 
online jelenlétet vagy egyéni, specifikus tanácsokat egyaránt.

Online alkalmazások a pedagógiai gyakorlatban

Számos olyan alkalmazás, fejlesztőprogram és fejlesztőjáték érhető el, amelyet a gyógy- 
pedagógiai, fejlesztőpedagógiai gyakorlatban is sikerrel alkalmaznak a szakemberek. Az 
itt szereplő online rendszerek, programok a pedagógiai, gyógypedagógiai gyakorlatban 
is ismertek lehetnek. Érdemes megnézni, válogatni, ötleteket gyűjteni azokból az alkal-
mazásokból, amelyek könnyen elsajátíthatók, használatuk egyszerű, így a szülők, gond-
viselők is alkalmazni tudják őket az otthoni tanulás támogatásában, esetleg kinyomtat-
hatók a korlátozott hozzáférési feltételekkel rendelkező tanulóknak is. 

Az applikációk közül némelyek nem használhatók térítésmentesen, erről az adott olda-
lon/aloldalon tájékozódhatnak.
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Az  
alkalmazás 

neve
Az alkalmazás jellemzői Évfolyam

Wordle Szófelhőkészítő alkalmazás.
Alkalmazható vizuális figyelem, észlelés, tájékozódás, alakkonstan-
cia, digitális kompetencia, anyanyelvi kompetencia, csoportosítás, 
osztályozás, rendszerezés, általánosítás, összehasonlítás, lényegki-
emelés, analízis-szintézis, általános tájékozottság fejlesztésére.
Diszlexiaprevenciós és -reedukációs foglalkozásokhoz kiválóan 
alkalmas.
Összegezhetők a tanult ismeretek, ellenőrizhető az elsajátított tu-
dás a kulcsszavak feltüntetésével.
Megadott kulcsszavak alapján vázlatként is használható. 
Kinyomtatható, és így a szoba falára is fel lehet ragasztani, ezáltal 
vizuálisan is erősíthető a tanulás. 
Jól használható szövegfeldolgozás során is.

5–8.
9–12.

Tagxedo Szófelhőkészítő program, funkciói hasonlóak a Wordle-program-
hoz, hasonló megoldási lehetőségekkel.

5–8.
9–12.

Discovery 
Education 
Puzzlemaker

A program alkalmas az alábbi, a tanuláshoz nélkülözhetetlen kész-
ségek, képességek fejlesztésére: vizuális figyelem, észlelés, tájé-
kozódás, anyanyelvi kompetencia, alakkonstancia, digitális kom-
petencia, csoportosítás, osztályozás, rendszerezés, általánosítás, 
lényegkiemelés, analízis-szintézis, általános tájékozottság, térbeli 
tájékozódás.
Diszlexiaprevenciós és -reedukációs foglalkozáson jól használható 
alkalmazás.
Különböző rejtvények, labirintusok, szókeresők és matematikai 
feladványok alkothatók vele. 
Egy adott szöveg feldolgozására is használható, például: a szerep-
lők, tárgyak, események megbeszélése egy rejtvény segítségével. 
Keresztrejtvényben szavak kereshetők, összekevert betűkből sza-
vak alkothatók.
Az útvesztő gondolkodtató, levezető vagy ráhangoló játék. 

1–4.
5–8.
9–12.

Riddle Teszteket, kérdőíveket készítő alkalmazás. Bármely részképesség 
fejleszthető a segítségével, hiszen bármilyen kérdést bármilyen 
témakörben feltehetünk.
A teszthez kép, cikk, videó csatolható. 
Megosztható a Facebookon, Twitteren, Messengeren keresztül 
vagy a böngészőben a linket használva. 
Különösen jól alkalmazható diszlexiás és diszkalkuliás gyermekek 
prevenciós és reedukációs foglalkozásain. 
A digitális kompetencia, csoportosítás, osztályozás, rendszerezés, 
általánosítás, lényegkiemelés, analízis-szintézis, általános tájéko-
zottság, matematikai készségek, kognitív készségek, anyanyelvi 
kompetencia fejlesztéséhez kiváló alkalmazás.

5–8.
9–12.

Hooda Math Matematikai ismeretek fejlesztésére szolgáló weblap. 
Alkalmas prevenciós és reedukációs foglalkozásokhoz diszkalkuliás 
gyermekek számára. 
Használható a különböző tanulási nehézségekkel, részképesség-
zavarral küzdő tanulók esetében a szem-kéz koordináció, digitális 
kompetencia, vizuális észlelés, figyelem, reakcióidő, látótérnövelés, 
figyelemmegosztás, alak-háttér megkülönböztetés, szemfixáció, 
alakkonstancia, térbeli tájékozódás, síkbeli tájékozódás, kognitív 
készségek, általános ismeretek, számlálás, számolás, analízis-szin-
tézis, aritmetikai gondolkodás fejlesztésére. 

1–4.
5–8.
9–12.
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Az  
alkalmazás 

neve
Az alkalmazás jellemzői Évfolyam

Sebrans ABC Matematikai alapműveletek, olvasás, szövegértés fejlesztésére 
alkalmas.
Jól használható

 y az érzékelés, észlelés; 
 y szem-kéz koordináció, digitális kompetencia, vizuális észlelés, 

figyelem, reakcióidő, látótér növelés, figyelemmegosztás, alak-
háttér megkülönböztetés, szemfixáció, alakkonstancia, térbeli 
tájékozódás, síkbeli tájékozódás, általános ismeretek, analízis-
szintézis, aritmetikai gondolkodás, számlálás, számolás, cso-
portosítás, osztályozás, rendszerezés

fejlesztésére.

1–4.

Okos Doboz Fejlesztő játékok, tantárgyhoz köthető gyakorló és ellenőrző felada-
tok gyűjteménye.
Jól használható a kognitív készségek (vizuális észlelés, figyelem, fi-
gyelemmegosztás, alak-háttér megkülönböztetés, analízis-szintézis, 
aritmetikai gondolkodás, csoportosítás, osztályozás, rendszerezés, 
számlálás, számolás)  fejlesztésére.

1–4.
5–8.
9–12.

Egyszervolt.
hu

Versek, mesék, filmek, dalok, játékok gyűjteménye sokrétű készség- 
és képességfejlesztő funkcióval. 

0.
1–4.

Dyscal Matematikai műveleteket tartalmazó oldal, amely alkalmas 
 y számolási zavarral küzdő; 
 y diszkalkuliás;
 y tanulásban és értelmileg akadályozott

gyermekek fejlesztésére is.

1–4.
5–8.

1st 2nd 
grade math 
games for 
kids

A matematikai alapműveletek fejlesztésére, gyakorlására alkalmas 
applikáció. 
Minden feladatrész 4 nehézségi fokozatú, nehézségi fokonként 
számkörökkel (5, 10, 15, 20, 50, 100) bővül.
Mindegyik műveletet vizuálisan is szemlélteti különböző geometriai 
formák segítségével. 
Fejleszti a számfogalmat, mennyiségfogalmat, szerialitást, vizuális 
differenciálást, vizuális emlékezetet, munkamemóriát, gondolkodá-
si műveleteket (azonosság-különbözőség, analízis-szintézis).

1–4.
5–8.

Tell a Story 
– Game to 
Train Speech 
& Logic

Történetek alkotására alkalmas applikáció.
Történeteket, eseményképeket kell a megfelelő sorrendbe rendez-
ni, majd elmondani, mi történhetett. 
Három nehézségi fokozat (könnyű, normál, nehéz) található az 
alkalmazáson belül. 
Jól fejleszthető a programmal a szerialitás, vizuális differenciálás, 
figyelem, logikus gondolkodás (ok-okozat, következtetés, absztrak-
ció). 
Alkalmas szókincsbővítésre, grammatikai fejlesztésre.

0.
1–4.

Wordwall Feladatkészítő alkalmazás a tanulók képességeinek és gondolkodá-
sának fejlesztésére. 
Szerkeszthető feladatokat tartalmaz. 
Azonnal visszajelzést ad.   
A feladatok az egyéni szükségletekhez igazíthatók. 
Kész sablonok választhatók a feladatok elkészítéséhez, interaktív 
anyagok létrehozásához. 
Előnyös, hogy a tevékenységek kinyomtatása is lehetséges.

1–4.
5–8.
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Az  
alkalmazás 

neve
Az alkalmazás jellemzői Évfolyam

Jigsaw Planet Online kirakók készítésére alkalmas program. 
A puzzle-darabok száma a gyermekek egyéni sajátosságaihoz iga-
zítható. 
Vizuális memóriát, analizáló, szintetizáló gondolkodást fejleszt.

1–4.
5–8.

Junior Sulinet Szórakoztató oktatójátékok támogatják a készség-, képességfejlesz-
tést, az otthoni tanulást. 
Életkori és fejlődési sajátosságokhoz illeszthetők a feladatok.

1–4.

Story Dice 
App

Szókincsfejlesztő játék történetmeséléssel. 
16 kockával, 125 képpel számtalan kombináció létrehozása lehet-
séges.  
A kockák száma változtatható. 
Fejleszti a kreativitást, gondolkodást, vizuális emlékezetet. 

1–4.
5–8.

CsibÉSZtúra Gondolkodást, kreativitást fejlesztő feladatok gyűjteménye.
25 agytorna és 500 feladvány található az adatbázisban. 
Könnyen használható, innovatív, tanulást segítő, motiváló feladato-
kat tartalmaz.

5–8.
9–12.

FejlesztElek Oktatójátékok, segédanyagok, játékos fejlesztőfeladatok gyűjtemé-
nye.
Olvasás, nyelvtan, matematika témakörökben tartalmaz interaktív, 
illetve szükség esetén kinyomtatható feladatokat.

1–4.

„DIGI-TÁR” 
Kognitív 
képesség-
fejlesztést 
támogató 
weboldalak, 
alkalmazások 
gyűjteménye

További olyan alkalmazásokat bemutató kiadvány tanulmányozá-
sát is javasoljuk, amelyben tanulásban és értelmileg akadályozott, 
pszichés fejlődési zavarral, ASD-vel küzdő tanulók számára hasznos 
programokat ismerhetnek meg a szakemberek. 

1–4.
5–8.
9–12.

Digitális 
tananyagok 
szakiskolák 
számára

Kiegészítő digitális tananyagok találhatók tanulásban akadályozott 
tanulók számára Informatika, Társadalmi környezet, Önismeret és 
társas kultúra, Gazdasági és pénzügyi nevelés területeken, moduláris 
feldolgozással, leckékkel. A pedagógusokat tanári segédlet és út-
mutató, valamint felhasználói kézikönyv segíti.

9–12.

13.3.6  Beszédfogyatékossággal élő gyermekek, tanulók 
támogatása a digitális pedagógia eszközrendszerével

Jelenléti oktatás során a beszédfogyatékos tanuló az iskolai oktatás keretében, annak 
részeként vesz részt a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terá-
piás foglalkozáson. A digitális és a vegyes munkarend a terápiás foglalkozások rendjét is 
módosítja, megváltoztatja, hiszen online térbe tereli a fejlesztéseket. Ez korlátozhatja, 
nehezítheti a terápiás folyamatot, hiszen a beszédfogyatékosság eltérő kórformái szerint 
a rehabilitációs, terápiás feladatok is szerteágazók.

A digitális vagy a vegyes munkarend szervezésekor figyelemmel kell lenni arra is, hogy 

 y a beszédfogyatékos tanulók beszéd- és nyelvi fejlesztése egyéni fejlesztési terv alap-
ján történik, komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretei között; 
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 y a beszédfogyatékosság jellege meghatározza az iskolai oktatás, a pedagógiai, logo-
pédiai ellátás formáit, gyakoriságát.

Így lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy az egyéni fejlesztési tervben meghatáro-
zott fejlesztési feladatok:

 y megjelenjenek a napi tanulási folyamatokba építve;
 y és a logopédus támogatásával tovább folytatódhassanak.

A specifikus technológiaieszköz-szükséglet és a digitális pedagógia alkalmazásának  
szempontjai

A beszédfogyatékossággal élő tanulók digitális oktatásában specifikus digitális eszköz 
nem jelenik meg. Számukra a korszerű technológia eszközei alkalmazhatók a napi hasz-
nálatban és a pedagógiai gyakorlatban egyaránt. A specifikumok a beszédfogyatékosság 
különböző kórformáinak eltérő fejlesztési és terápiás területeinek támogatására alkal-
mas, a célzott területekre fejlesztett szoftverekben jelennek meg. A több funkcióterüle-
tet érintő korlátozott működésre a halmozott fogyatékosság körében fogalmazunk meg 
javaslatokat.

További szempontok, amelyekre figyelemmel kell lenni a digitális és a vegyes munkarend 
sajátos feltételeinek, tanítás- és tanulásszervezési feladatainak kialakításakor:

 y A módszerek megválasztásakor az életkor, a kognitív készségek, a szocioadaptív vi-
selkedés és a szociokulturális környezet sajátosságait is figyelembe kell venni. 

 y A fejlesztésben meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, amely során: 
⸰  a kinesztéziás; 
⸰  a hallási; 
⸰  a látási; 
⸰  és a beszédmotorikus területek egymást erősítve fejlődnek.

 y Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása.
 y Mivel a nyelvi és a kognitív képességek kölcsönhatásban állnak, komplex fejlesztés-

sel a terápia hatékonysága fokozható.
 y A súlyos beszédfogyatékossággal élő tanulók fejlesztése napi rendszerességű, inten-

zív, komplex és folyamatos fejlesztőmunkát igényel. 
 y A fejlesztést nagymértékben elősegíti a szülők támogató együttműködése.
 y A terápiában a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt partneri jelenlétére kell 

törekedni.

Online alkalmazások a pedagógiai gyakorlatban

Az alábbiakban olyan szoftverekre gyűjtöttünk példákat, amelyek digitális vagy vegyes 
munkarend idején – logopédus útmutatásai alapján, szülői segítséggel – kiegészítik a 
fejlesztő, terápiás eljárásokat, és ezáltal folyamatos maradhat a megkezdett logopédiai 
terápia.

A szoftverek kiválasztásakor néhány terápiás szempontra is érdemes figyelni. Például:

 y Nyelvi fejlődési zavar/beszédészlelési és beszédmegértési zavar esetén:
⸰  a verbális munkamemória fejlesztését segítő gyakorlatok; 
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⸰  a beszédre irányuló figyelem és emlékezet fejlesztése;
⸰  az aktív és a passzív szókincs bővítése;
⸰  a gondolkodási stratégiák fejlesztése; 
⸰  az olvasás-/írás-/helyesírási zavar megelőzése.

 y Az artikuláció zavarai (pöszeség):
⸰  hallási figyelmet és hallási differenciálást segítő gyakorlatok;
⸰  direkt, indirekt hangfejlesztés (hangutánzás);
⸰  vizuális, taktilis, optikus, kinesztetikus érzékelési gyakorlatok.

 y Dadogás:
⸰  relaxációs gyakorlatok; 
⸰  helyes légzéstechnika; 
⸰  beszédritmus és beszédkoordináció fejlesztése; 
⸰  a beszédhez szükséges motiváció megteremtését segítő feladatok. 

 y Hadarás:
⸰  a beszédfigyelem fejlesztése; 
⸰  beszédhangsúly-gyakorlatok; 
⸰  a normális tempójú és ritmusú beszédgyakorlatok.

 y Hangképzés zavara:
⸰  a tiszta beszédhang kialakítást segítő gyakorlatok;
⸰  folyamatos spontán beszéd ösztönzését segítő feladatok.

 y Orrhangzós beszéd:
⸰  beszédizomzatot fejlesztő feladatok;
⸰  beszédartikuláció javítását segítő feladatok.

Az applikációk közül némelyek nem használhatók térítésmentesen, erről az adott olda-
lon/aloldalon tájékozódhatnak.

A javasolt példákhoz Kármánné Pintér Dóra gyűjtése járult hozzá.

Az  
alkalmazás 

neve
Az alkalmazás jellemzői Évfolyam

Varázsdoboz A beszédfelismerés technikáján alapuló program.
Az adatbázisában eltárolt etalon alapján dönti el a kiejtett hang, 
szó stb. helyességét.
A különböző hangminták vizuális rásegítéssel késztetik a gyerme-
keket a képi információk megfogalmazására, kifejezésére (audiovi-
zuális biofeedback). 
A program az általános beszédjellemzők (hangosság, hangmagas-
ság, ritmus, hanglejtés, hangszín) gyakorlása mellett főleg a szisze-
gők és a magánhangzók kialakítására, gyakorlására alkalmas.

0.
1–4.

Beszédmes-
ter

A program önműködő (gépi) beszédfelismerésen alapuló vizuális 
beszédkiértékelést valósít meg. Olvasásfejlesztő modulja (játékos 
feladatok és automatikus beszédfelismerés) révén könnyebben 
és gyorsabban megtanulhatók a fonéma-graféma, illetve a grafé-
ma-fonéma megfeleltetések. 

1–4.
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Beszédasz-
szisztens

Egyéni kiejtésjavítás során lehetővé teszi az azonnali vizuális visz-
szajelzést egy élethű modellen keresztül. Az átlátszóvá tett arc, a 
hangképző szervek működésének lassított, rendhagyó megfigyelé-
se által segíti a megfelelő hangképzés elsajátítását, begyakorlását.

1–4.

Verbalio 
szoftvercsa-
lád

A szoftvercsaládnak három tagja érhető el: 
 y Verbalio képes: Kép alapú kommunikáció támogatására szol-

gál. A program 4000 darabból álló képkészletet tartalmaz, és 
három üzemmódban (szótanuló, egyszerű kommunikációs, 
mondatszerkesztő) használható.

 y Verbalio írásos: Billentyűzet segítségével lehet szövegeket bev-
inni, majd egy gombnyomással megszólaltatni. Az azonnali 
kommunikáción túl az üzenetek elmentésére is lehetőség van.

 y PictoVerb: Az egyszerű képalapú kommunikációt segíti. 
Nyolc tematikus mappában 160 képet tartalmaz az alapvető 
kérések, érzések, szükségletek kifejezésére. Az üzenetek női, 
férfi- és gyermekhangon is megszólaltathatók. 

1–4.
5–8.

Manó prog-
ramcsalád

Az oktatójátékokban több száz olyan feladat megoldására van le-
hetőség, amelyek támogatják:

 y a hangok helyes kiejtésének gyakorlását;
 y a betűk képének felismerését és összeolvasását;
 y a szavak, majd a mondatok olvasását, alkotását;
 y egy évszakhoz kapcsolódóan a vizuális figyelem, a vizuális 

analízis és szintézis mellett a szókincs fejlesztését.

0.
1–4.

Info-Tano-
da-program-
család

Különböző fejlesztő és tantárgyi szoftvereket tartalmaz:
 y a logopédiai fejlesztéshez használható az Anni-Panni; 
 y a vizuális észlelés fejlesztéséhez a Látod-e?;
 y az auditív észlelés fejlesztéséhez a Hallod-e?; 
 y a testséma és a térbeli tájékozódás fejlesztéséhez a Milyen 

vagyok – hol vagyok? nevű programok. 

0.
1–4.

Játékosan 
magyarul – 
oktatójáték 
gyermekek-
nek

Az alkalmazás elindítása után képek jelzik az egyes feladatcsopor-
tokat (állatok, gyümölcsök/zöldségek, színek, ház részei, öltözkö-
dés), amelyeket így a gyermekek is könnyen megismernek. 

0.
1–4.

Owlie Boo Az applikáció a nyelvi késés és a specifikus nyelvi zavar terápiájára 
is alkalmas.
Az auditív percepció fejlesztésekor, az auditív figyelem kialakítása-
kor, valamint az ajakgyakorlatok során.
Lehetőséget ad a szókincsfejlesztésre, a relációs szavak gyakorlá-
sára, a szerialitás és az auditív emlékezet fejlesztésére, a szem-kéz 
koordináció fejlesztésére. 

1–4.

Okos Doboz Logopédiai terápia során jól használható.
A nyelvi fejlesztő játékrész, amelyben szinonimák keresése a fel-
adat. Ez a szókincsfejlesztés egyik leghatékonyabb módja. 
Különösen a diszlexiareedukáció és az afáziaterápia során lehet 
hasznos.

1–4.
5–8.

Süni  
kalandjai

Interaktív, mesébe ágyazott fejlesztő játékokat tartalmazó applikáció.
A játékok négy nehézségi szinten érhetőek el. 
Fejleszti a logikus gondolkodást, a vizuális észlelést és emlékezetet, 
a szókincset.

0.
1–4.
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Piano Kids 
– Music & 
Songs

Tanulási készségek fejlesztésére alkalmas applikáció. Segíti:
 y az auditív percepció; 
 y valamint a figyelem és emlékezet fejlesztését.

0.
1–4.

Storyboard 
That

Történetkészítő alkalmazás, amely az olvasás- és írástanítás mellett 
a nyelvi fejlesztést is támogatja.

1–4.

Story Dice – 
Story telling

Szókincsfejlesztő applikáció.
Az alapjáték kilenc kockát tartalmaz, de kisebb gyermekekkel keve-
sebbet, nagyobbakkal több kockát is használhatunk a játék során.

1–4.
5–8.

Delayed Au-
ditory Feed-
back

Késleltetett auditív visszacsatoláson alapuló program. A dadogó 
személy bizonyos időbeli csúsztatással hallja vissza a saját hangját 
egy fülhallgató segítségével. Főként a neurogén dadogás esetében 
csökkenti a megakadások mértékét.

1–4.
5–8.
9–12.

13.3.7  Halmozott fogyatékossággal élő gyermekek, tanulók 
támogatása a digitális pedagógia eszközrendszerével

A digitális munkarendű oktatás időszakában a halmozott fogyatékossággal élő tanulókra 
és kiemelten családjaikra, gondozóikra összehasonlíthatatlanul több feladat hárul, mint 
más családokra, hiszen szünetelnek vagy átalakult formában és szórványosan érhetők el 
azok a fejlesztések, szolgáltatások, amelyek korábban a gyermekek, fiatalok mindennap-
jainak részei voltak. Az intenzív gondozási, fejlesztési feladatok ilyenkor a nap 24 órájá-
ban a szülőkre, családtagokra hárulnak, akiknek mindemellett új szerepekben (gyógype-
dagógus, terapeuta) is helyt kellene állniuk, sok esetben munka mellett.

Különösen fontos, hogy az intézmények, gyógypedagógusok, terapeuták felmérjék, hogy 
a szülők, családok/gondviselők milyen mértékben tudnak bekapcsolódni a tanulókkal 
kapcsolatos fejlesztési, esetleg terápiás feladatokba. Mindezek ismeretében szükséges 
megszervezni a távolléti időszak fejlesztéstámogató rendszerét, kiemelten:

 y az intézmények tanulástámogató/tanulásszervezési feladatait és azok online, illetve 
offline megvalósítható kereteit, folyamatát;

 y a családokkal való kapcsolattartás rendszerét, a családok támogatásának lehetőségeit;
 y az intézményi eszközpark adta lehetőségek keretein belül a specifikus eszközök köl-

csönzését, a kölcsönzési lehetőséget kínáló szervezetekkel való kapcsolatfelvételt és 
közvetítést a családok és a szolgáltatást nyújtó szervezetek között;

 y a hetirend/napirend kialakítását a gyógypedagógusok koordinációja mellett;
 y a távolléti időszakban megtartható fejlesztő, terápiás foglalkozások online és offline 

formáit. 

A specifikus technológiaieszköz-szükséglet és a digitális pedagógia alkalmazásának  
szempontjai

A halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók tanulását támogató digitális eszközökkel 
kapcsolatos elvárás, hogy specifikus kiegészítők, perifériák, szoftveres funkciók se-
gítsék a fejlődés eltéréseiből adódó akadályozott tevékenységeket, a motoros és kom-
munikációs funkciók, értelmi funkciók fejlődését.
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Ilyen eszközcsoportok lehetnek:

 y különböző kapcsolók (ujjkapcsoló, rugós, kis és nagy nyomógombos, hajlítható kap-
csoló stb.);

 y kapcsolóhasználatot segítő elektronikus berendezések, játékok;
 y kommunikátorok (egy- vagy többüzenetes);
 y speciális adapterek, átalakítók;
 y speciális billentyűzet (nagyított billentyűzet, programozható gombok, iPadhez vagy 

tablethez csatlakoztatható billentyűk stb.);
 y egérkiváltók (különböző joystickok, hanyattegér stb.);
 y speciális tartozékok/pozicionálást segítő eszközök.

Az Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál (Efiportál) egyik szolgáltatása az aug-
mentatív és alternatív kommunikációt (AAK) segítő eszközök és használatuk bemutatá-
sa. Erről részletesen az AAK-eszközkatalógusban tájékozódhatnak.

További szempontok, amelyekre figyelemmel kell lenni a digitális vagy a vegyes munka-
rend specifikus feltételeinek, tanítás- és tanulásszervezési feladatainak kialakításakor:

 y Ahol szükséges, ott segíteni kell a családokat a specifikus és/vagy digitális esz-
közök eljuttatásával az intézményben rendelkezésre álló eszközökre vagy más 
elérhető szolgáltatásokra támaszkodva. A szakemberek sok esetben jóval több in-
formáció birtokában vannak, mint a családtagok, gondviselők, ezért fontos, hogy 
az elérhető kölcsönzési szolgáltatásokról tájékoztassuk a családokat, gondviselőket.

 y Fontos, hogy különböző fórumokon, online felületeken továbbra is folyamatos 
kapcsolatot tartsunk a családokkal, tanulókkal, egyéni tanácsadással segítsük őket.

 y Sok esetben gondot okoz a tanulók súlyos kommunikációs akadályozottsága, ezért 
törekedjünk arra, hogy az iskolai életben kialakított kommunikációs formákat és 
a segítő eszközöket vigyük át az otthoni tanulás körülményeibe. Ha szükséges, 
AAK-eszközök kölcsönzésével (az AAK-Módszertani Központokban van erre lehe-
tőség), szülői közreműködéssel tegyük mindezt.

 y Érdemes a megszokottak szerint, heti rendben szervezni a feladatokat, előzőleg 
eljuttatni azokat a családokhoz. Fontos, hogy előre tudjanak tervezni, kialakítani és 
fenntartani a biztonságérzetet adó stabil napirendeket.

 y Javaslatokat tehetünk a napirend kialakítására, a szabadidő eltöltésére is.
 y Fontos, hogy a megengedhető keretek között a fejlesztésben részt vevő terápiás 

szakemberekkel is legyen kapcsolata a családoknak. A hétköznapokban megszo-
kott különféle terápiák, amelyek szülői közreműködéssel – ha nem is teljességükben, 
hanem bizonyos elemeikben – otthon is végezhetők, a terapeuták iránymutatásaival 
valósuljanak meg. A rendelkezésre álló digitális lehetőségek keretei között online 
bejelentkezéssel vagy videóra felvett gyakorlatsorokkal, instrukciókkal, illetve 
rövid leírásokkal segíthető a gyermekek fejlesztése.

 y Hasznos létrehozni egy feladat- és ötlettárat az intézmény honlapján, amit el-
érnek a családok. Itt érdemes megosztani olyan alkalmazások linkjét, elérhetőségét, 
amelyek segítik a halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztését. Emellett közzéte-
hetők a gyógypedagógusok, terapeuták által felvett videók például kimozgatásról, 
tornáról vagy szenzoros tevékenységekről, zeneterápiáról stb.

 y Támogató, segítő, tanácsadó tevékenységünk legfontosabb célja, hogy a tanulóink 
fejlődése ne rekedjen meg, ne következzen be állapotromlás.
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https://www.efiportal.hu/
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Online alkalmazások a pedagógiai gyakorlatban

Az alkalmazások minél szélesebb körét szeretnénk bemutatni, ezért nem azok jellem-
zőiről szólunk, hanem a komplex károsodás következményeként, változatos formában 
megjelenő tünetegyüttes legfontosabb fejlesztési területei szerint teszünk javaslatot az 
alkalmazható szoftverekre. Az életkori jellemzőket a személyiségfejlődésben, az aktív te-
vékenységben mutatkozó jelentős egyéni eltérések miatt nem emeljük ki. A szoftverek a 
megjelölt fejlesztési terület mellett további területek fejlesztésére is alkalmasak, ezeket 
a szakemberek kiválóan meg tudják ítélni. Az alkalmazások kiválasztásakor a gyógype-
dagógusok a gyermekek, tanulók egyedi fejlődési jellemzőinek ismeretében, valamint a 
család, intézmény digitáliseszköz-ellátottságának, specifikus eszközszükségleti igényei-
nek függvényében mérlegelni tudják, hogy melyek a legalkalmasabb fejlesztőeszközök. 

Az applikációk közül némelyek nem használhatók térítésmentesen, erről az adott olda-
lon/aloldalon tájékozódhatnak.

A fejlesztés területei Alkalmazások3 a fejlesztések támogatására

AAK-alkalmazások AAK mesenapló-szerkesztő – Aac Talking Tabs

Niki Talk

Niki Agenda – napirend-/órarendtervező

Verbalio szoftvercsalád

SymboTalk

Szenzoros fejlesztő  
játékok

Hangszergyűjtemények 1 (Kids Music Instruments Sounds)  
(Android);
Hangszergyűjtemények 2 (Kids Musical Instruments) (iOS)

Baby’s musical hands 1 (Android);
Baby’s musical hands 2 (iOS)

Sound Touch 1 (Android);
Sound Touch 2 (iOS)

Festegető – Magic Fluids 

Képernyőfigyelő – EDA PLAY TOBY

Tangram játék – Tangram King

Színező – Kids Coloring Book

Ujjfestő – Kids Doodle

Cause & Effect Sensory Light Box

Érintésvisszajelző – Heat Pad HD: Relaxing Surface

3 A javaslat Miksztai-Réthely Brigitta gyűjtése segítségével készült.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ac19.aac
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https://apps.apple.com/us/app/heat-pad-hd-relaxing-heat-sensitive-surface/id407967413


Kognitív területeket fej-
lesztő játékgyűjtemények, 
alkalmazások

Kirakók 1 (Cars & Trucks Jigsaw Puzzle for Kids (Android));
Kirakók 2 (Vehicles Puzzles (Android));
Kirakók 3 (babarejtvények (Android));
Kirakók 4 (Animals Puzzle for Kids (iOS));
Kirakók 5 (Sorting Baby Blocks Game for Boys: Smart Shapes (iOS));
Kirakók 6 (Baby games for one year olds! (iOS))

Puzzle 1 (Állati Jigsaw puzzle (Android));
Puzzle 2 (Animals Puzzle for Kids (iOS));
Puzzle 3

Memóriajáték 1;
Memóriajáték 2;
Memóriajáték 3; 
Memóriajáték 4;

Páralkotás, analízis, szintézis – OWLIE BOO 1 (iOS);
Páralkotás, analízis, szintézis – EL BUHO BOO 2 (Android)

Figyelemfejlesztés – Balloon Popping For Babies
Figyelem, logikus gondolkodás – játékgyűjtemény
Figyelem, emlékezet, logikus gondolkodás – játékgyűjtemény

Végrehajtó funkciók, gondolkodás fejlesztése;
MineCraft

Logikus gondolkodás fejlesztése

Kreativitás fejlesztése

Tanulástámogató játékok Alakzat és betűrajzolók 1;
Alakzat és betűrajzolók 2;
Alakzat és betűrajzolók 3.

Videó Touch (játékos ismeretterjesztő kisfilmek) 1;
Videó Touch 2;
Videó Touch 3;
Videó Touch 4;
Videó Touch 5; 

Óratanulás

Szókirakó rejtvény (Words of Wonders)

A világ földrajza

Scratch Jr

Beszédmester

Matekos játékgyűjtemény:

Okos Doboz

SimCity

A fejlesztés területei Alkalmazások a fejlesztések támogatására
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelenvision.carpuzzle
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.demirm.balloon.popping
https://www.senictsoftware.com/
https://www.helpkidzlearn.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android
https://education.minecraft.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.lightbothoc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doodle.master.draw.glow.art
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.homeip.alphabet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lescapadou.tracingfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.letterschool.lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vehiclesvideotouch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.insectsvideotouch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musicvideotouch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wildanimalsvideotouch
https://apps.apple.com/us/app/video-touch-animals/id463417930
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.clocks.hu
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fugo.wow
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.age.wgg.appspot
https://www.scratchjr.org/
http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/beszedmester/
https://www.coolmath4kids.com/
http://www.okosdoboz.hu/
https://www.ea.com/games/simcity


Köszönjük az alábbi intézményeknek és kollégáknak, hogy munkájukkal hozzájárultak a 
fejezet tartalmi elemeinek elkészítéséhez.

 y Autizmus Alapítvány: Őszi Tamásné (gyógypedagógus, az általános iskola vezetője), 
Márta Attila (gyógypedagógus);

 y Bárczi Gusztáv EGYMI Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, Debrecen;
 y Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő 

Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, EGYMI, Kaposvár;
 y Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona, Általános 

Iskolája és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája;
 y ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógype-

dagógiai Intézet: Havasi Ágnes, gyógypedagógus, egyetemi tanársegéd;
 y ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Reha-

bilitációs Intézet: Miksztai-Réthey Brigitta (gyógypedagógus, egyetemi tanársegéd);
 y Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola;
 y Kiskőrösi EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola;
 y Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, EGYMI: Locsmándi 

Alajos (gyógypedagógus, intézményvezető), Révész Rita (gyógypedagógus);
 y Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.: 

Tóth Mónika (gyógypedagógus, témavezető);
 y Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, EGYMI és Kollégium, Szabó 

János digitális mentor;
 y SZE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet: Mucsiné Er-

dei Mónika (gyógypedagógus, digitális mentor);
 y Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, EGYMI, 

Kollégiuma és Gyermekotthona: Somorjai Ágnes intézményvezető;
 y Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola: Krepsz-Kapai Bernadett (tanító, gyógypeda-

gógus, bázisintézményi koordinátor).
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14 14  Oktatást támogató szolgáltatások 
a digitális munkarend idején

14.1 Bevezető

A járványhelyzet különösen nagy kihívás elé állítja az iskolákat abban a tekintetben, hogy 
a tanulók a megváltozott körülmények között is a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben meghatározott feltételeknek1 megfelelő nevelésben és oktatásban ré-
szesüljenek. Ebben az időszakban az intézményeknek kiváltképpen fontos odafigyelniük 
azokra a tanulókra, akik valamely szempontból veszélyeztetettek vagy különleges bánás-
módot igényelnek.

De nem csak azon tanulókra kell kiemelten figyelni, akiket a törvény a különleges bá-
násmódra jogosultak körébe von. Olyan tanulói csoportok is veszélyeztetetté válhatnak 
ugyanis, akiknek a családja a járvány gazdasági-társadalmi következményei okán került 
kritikus helyzetbe, vagy akik kevesebb támogatásra számíthatnak a közvetlen környeze-
tüktől a digitális munkarendben.

A tanulói hátrányok leküzdése érdekében az iskoláknak lehetőségük van arra, hogy a 
belső erőforrások felhasználásán túl – együttműködve az oktatást támogató szerveze-
tekkel – külső erőforrásokra is támaszkodjanak. Érdemes tudatosítani, hogy az iskola – a 
szerepéből kifolyólag – az együttműködés középpontjában áll, hiszen a tanuló itt tölti el 
a legtöbb idejét, az információk is az iskolában gyűlnek össze. Különösen fontos az iskola 
vezető szerepe e tekintetben a járvány idején, amikor vegyes vagy digitális munkarend 
van érvényben. Ilyenkor sokkal nagyobb a veszélye a lemaradásnak vagy a lemorzsoló-
dásnak.

A tanuló fejlődéséért, haladásáért nemcsak az iskola felelős. Számos más szereplő (csa-
lád, szűkebb és tágabb szociális környezet, társadalom) és tényező (fizikai környezet, 
anyagi lehetőségek stb.), valamint szervezet is fontos szerepet játszik a gyermek vagy 
fiatal életében. A családon kívül olyan társadalmi, szociális és intézményi háló veszi kö-
rül a diákot, amelynek kapcsolata az iskolával a járvány okozta megváltozott helyzetben 
különösen felértékelődik. 

Az iskolának lehetősége van a tanulót körülvevő szereplőkre hatással lenni, a saját szo-
ciális és kapcsolati hálóját a tanuló érdekében mozgósítani. A tanuló előrehaladásában 
érintett szereplőkkel való eredményes együttműködés nagyban növeli annak esélyét, 
hogy a diák sikereket érjen el a tanulmányaiban, kibontakoztassa a képességeit, bővül-
jenek a munkaerőpiaci lehetőségei, végső soron teljesebb, boldogabb életet éljen. Ha 
azonban az iskola kevésbé él az együttműködési lehetőségekkel, a járványhelyzetből fa-
kadóan tovább növekedhet az a hátrány, amely kihat a tanuló teljesítményére.

Cél, hogy a negatív hatások elkerülése érdekében az iskola – a különböző szervezetekkel, 
intézményekkel közösen – minél több, a tanulást támogató szolgáltatást biztosítson a ta-
nulói számára a járványhelyzet idején. Ennek eléréséhez az iskolának fontos megtennie 
az alábbi fő lépéseket: 
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 y Építsen ki és tartson fenn jó kapcsolatot a környezetében lévő, oktatást támogató 
szervezetekkel, valamint találja meg a megváltozott körülmények között az együtt-
működés optimális módját.

 y Határozza meg a nagyobb figyelmet igénylő diákok körét, akik érdekében szükség 
van az együttműködés kialakítására. 

 y Építse ki az intézményen belül az együttműködés rendszerét.

14.2  A nevelő-oktató tevékenységek támogatásában 
részt vevő szereplők és főbb feladataik 

14.2.1 A támogatandók köre

Minden olyan tanulót érdemes különös figyelemmel kísérni, akiknél fennáll a veszélye 
annak, hogy tanulási hátrányt szenvednek el a járványügyi intézkedések következtében. 
A tanulási hátrány okai különbözőek lehetnek, kiemelten:

 y internet-hozzáférés hiánya;
 y megfelelő digitális eszköz hiánya (tanulónként);
 y a tanulási környezet hiányosságai;
 y elektromos hálózat hiánya;
 y a megfelelő kompetenciák hiánya, elégtelensége 

⸰  a szülő részéről például: olvasás, szövegértés, digitális kompetencia;

⸰  a diák részéről például: szövegértés, önálló tanulás képessége; 

⸰  a pedagógus részéről például: digitális kompetencia; 

 y a tanulástámogatás hiánya (szülő, család, pedagógus, önkéntes stb.);
 y a motiváció, a részvételi szándék hiánya;
 y az intézmény részéről az emberi erőforrás hiánya.

A fentieken kívül mindenképpen külön figyelmet kell szentelni a következő tanulócsopor-
toknak: 

 y sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók;
 y beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók;
 y kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók;
 y a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók;
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14.2.2 Iskolán belüli támogató szereplők és főbb feladataik 

Az iskolában dolgozók nemcsak az alapfeladataikat látják el, hanem – a munkájukat hi-
vatásként megélve – számtalan esetben támogatói szerepet is betöltenek a pedagógiai 
tevékenységeik során. Az alábbiakban azokat a szereplőket vesszük sorra, akiknek a jár-
ványhelyzetben kiemelt szerepük van a támogató szolgáltatások, feladatok szervezésé-
ben és elvégzésében.  

Iskolavezetés: Kulcsszereplő a támogatandó tanulók érdekében történő összefogásban, 
hiszen a vezetésnek kell meghatároznia, irányítania, összefognia a folyamatokat és sze-
replőket a célok eléréséért.

Osztályfőnökök, tanítók: Mivel többnyire ők állnak közvetlen kapcsolatban a diákokkal és 
családjaikkal, leginkább ők rendelkeznek pontos és árnyalt információkkal az érintettek-
ről. Ezért fontos, hogy intenzív kapcsolatban legyenek a vezetéssel, osszák meg a birto-
kukban lévő információkat, számoljanak be az elvégzett lépésekről, adjanak tanácsot 
a lehetséges beavatkozással kapcsolatosan, vagy a vezetőség jóváhagyásával tartsák a 
kapcsolatot egy-egy támogató szervezettel.

Iskolai mentorok: Vegyes vagy digitális munkarend esetén változik a pedagógusok munka-
terhelése a tanított tárgyak lehetőségei okán, ezért fontos, hogy a vezetőség törekedjen 
arányos, egyenletes feladatkiadásra, akár azok újraosztásával. Előfordulhat például, hogy 
a készségtárgyakat tanító pedagógusok körében szabad kapacitás mutatkozik. Javasolt 
ebben az esetben intenzívebben bevonni őket a támogató tevékenységekbe (amelyekre 
egy ilyen időszakban nagy szüksége van a diákoknak és családjaiknak), és mentortanári 
munkakört létrehozni, amelyhez olyan feladatok társulhatnak, mint például:

 y leszakadó, kimaradó tanulók egyéni támogatása (felderítés, problémák azonosítása, 
lehetséges beavatkozások meghatározása stb.);

 y külső támogató szervezetekkel való kapcsolattartás (civil szervezetek, egyházak, ta-
nodák stb.);

 y egyes különleges bánásmódot igénylő tanulócsoportok támogatása.

Iskolapszichológus: Amennyiben az intézmény rendelkezik saját iskolapszichológussal, di-
gitális munkarendű oktatás esetén a szakember kiemelt feladata a tanulók, családjaik 
és a pedagógusok támogatása. Javasolt a részvételével létrehozni egy segítő csoportot, 
amely meghatározza és irányítja/elvégzi azokat a támogató, fejlesztő folyamatokat, illet-
ve feladatokat, amelyekkel a leghatékonyabb támogatást tudja nyújtani az intézmény az 
érintettek számára. Fontos, hogy minden szereplőt megfelelőképpen tájékoztassanak a 
járvány idején érvényben lévő támogatási folyamatokról, és ismertessék annak módját, 
hogy milyen esetekben és miként (online, személyes, telefon) lehet kapcsolatba lépni az 
iskolapszichológussal.

Iskolatitkár (vagy intézményi adatok kezelésért felelős személy): Az adatok és táblázatok 
kezelésében, a tanulókkal, illetve az érintettekkel való kapcsolattartásban, a szervezés-
ben, a jelzőrendszer adminisztratív feladatainak ellátásában általában kulcsszereplő az 
iskolatitkár. A munkafolyamatok során sok esetben nála vagy rajta keresztül futnak ösz-
sze a szálak. Fontos tisztázni, hogy digitális munkarend idején hogyan változik a feladat-
köre, illetve az az eljárásrend, amely szerint támogatást tud nyújtani a tanulóknak vagy 
a vezetőségnek.
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Fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus (vagy utazó gyógypedagógus): A különleges bánás-
módot, fejlesztést igénylő, hátrányos helyzetű tanulók támogatásának megtervezésébe 
vonja be az iskola vezetése a fejlesztőpedagógust/gyógypedagógust, illetve utazó gyógy-
pedagógust. Alakítsák ki közösen a megkezdett fejlesztések folytatásának módját, hatá-
rozzák meg a helyzet által megkívánt különleges intézkedéseket.

Informatikatanár, rendszergazda, digitális pedagógiában jártas pedagógus: Az iskola digitális 
munkarendre való részleges vagy teljes átállásában rendkívül fontos szereplők. A tanu-
lók támogatásával kapcsolatban legyenek bevonva:

 y a jelzőrendszer kialakításába; 
 y az eszközkölcsönzési protokoll kialakításába és lebonyolításába;
 y valamint adjanak megfelelő segítséget a tanítási-tanulási folyamatokat biztosító 

technológiai feltételrendszer kialakításához a pedagógusoknak és a diákoknak.

14.2.3 Iskolán kívüli támogató szereplők és főbb feladataik 

Az alábbi szervezetek a kijelölt feladataik vagy feladatvállalásuk következtében segíteni 
tudják a tanulókat és környezetüket. Éppen ezért az intézmény vezetésének meg kell fon-
tolnia, hogy miként alakítja a járványhelyzet idején a kapcsolatát az egyes szervezetek-
kel, illetve felül kell vizsgálnia a meglévő gyakorlatát annak érdekében, hogy az együtt-
működés optimálisan támogassa a tanulók fejlődését.

Pedagógiai szakszolgálatok: A pedagógiai szakszolgálatok a szülő és a pedagógus nevelő 
munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását hivatottak segí-
teni. A járványhelyzetben az iskola figyeljen arra, hogy azon tanulói, akik igénybe vették a 
pedagógiai szakszolgálatok valamelyik szolgáltatását a tanévben, folytatni tudják a meg-
kezdett munkát a digitális munkarendű oktatás során is. Sok esetben a szakszolgálatok 
ilyenkor is biztosítanak jelenléti foglalkozást, fontos, hogy erről tájékoztatást kapjanak 
az érintettek. 

Bár alapvetően a szülő felelőssége, hogy a szakszolgálatokkal tartsa a kapcsolatot, sok 
esetben az iskola segítsége is hozzájárulhat a sikeres együttműködés fenntartásához. 
Ez leginkább a pedagógiai szakszolgálatok többletszolgáltatásainak nyomon követését, 
szükség esetén az érintettek összekötését jelenti. Ha az iskola ezt a területet elektroni-
kusan kezeli, akkor egy szűréssel könnyen azonosíthatók azok a tanulók, akiknek támo-
gatásra van szüksége. Gyakran elegendő az is, ha az iskola megkeresi és igénybe veszi 
azt a működő kapcsolattartási formát (személyes megkeresés, levél), amelyen keresztül 
eljuttathatja a szülőkhöz vagy a szakszolgálat megfelelő szakembereihez az érintettekről 
az iskolánál meglévő információkat.

Hivatalok: Rendkívül fontos, hogy az iskola vezetése szoros kapcsolatban álljon a nevelé-
si-oktatási tevékenységet támogató hivatalokkal, mint például:

 y Oktatási Hivatal;
 y Kormányhivatal (például: gyámügy);
 y Önkormányzat (például: családsegítők). 
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Fontos, hogy az iskola 

 y fordítson megkülönböztetett figyelmet az esetleges jogszabályi változásokra, és a 
tanulókra, családjaikra vonatkozó információkat juttassa el a szülőkhöz, illetve hívja 
fel ezekre a figyelmüket;

 y keresse az együttműködés lehetőségeit a hivatalokkal, illetve használja fel az infor-
mális csatornákat, hogy megelőzze az esetleges komolyabb és hivatalos eljárásokat;

 y hivatalos eljárás során szükség esetén vállaljon közvetítői szerepet, hiszen elkép-
zelhető, hogy jobb és közelebbi kapcsolatban van egy-egy családdal, mint a hivatal, 
ezért könnyebben képes a tanuló érdekében együttműködni az érintett szereplőkkel. 

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai: A POK-kal való intézményi együttműkö-
dés elsősorban a tanárok és az intézmény vezetői számára jelenthet komoly segítséget. 
A POK-ok a szaktanácsadók, köztük a digitális szaktanácsadók széleskörű bevonásával 
szinte minden intézményfejlesztési területen - közte a lemorzsolódás csökkentését tá-
mogató intézkedésekben – tudnak pedagógiai szakmai szolgáltatást biztosítani ezért ér-
demes áttekintenie az iskola vezetésének, hogy a  digitális munkarend támogatásához 
milyen szolgáltatást tud igénybe venni a POK-októl.

Javasolt tájékozódni a továbbképzési lehetőségekről, arról, hogy ezek közül melyek tud-
ják leginkább segíteni a tanárok munkáját a megváltozott helyzetben. 

Javasoljuk, hogy éljenek a szaktanácsadók nyújtotta szolgáltatásokkal. A szakemberek 
nemcsak a hagyományos tantárgyak tanítását támogatják. A digitális szaktanácsadók 
segítik a digitális módszertani eszköztár fejlesztését, bővítését, és rendelkezésre áll pe-
dagógiai-szakmai támogató szolgáltatás is a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való 
foglalkozáshoz vagy gyógypedagógiai területekhez. Az iskola vezetése mérje fel, hogy 
melyik kolléga milyen támogatást, képzést igényel ahhoz, hogy a digitális munkarendben 
elvégzendő feladatait hatékonyan el tudja látni.

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK): A DPMK Magyarország Digitális Oktatá-
si Stratégiájának (DOS) szakmai implementációját támogató szervezet. Feladata a köz-
nevelés digitális átmenetének módszertani támogatása, ebből adódóan már a járvány 
első hullámában sokféle szakmai támogatást biztosított a köznevelési intézményeknek. 
A digitális munkarendű oktatás hatékonyságát támogató pedagógiai módszerekről tájé-
kozódhatnak a szervezet honlapján. 

A DPMK a Digitális Témahét szervezője is. Ezzel összefüggésben számos módszertani 
leírás, komplex projektcsomag, videóelőadás érhető el a Témahét Tudásbázisában, illetve 
YouTube-csatornáján. Ezek a támogató anyagok ( 9. fejezet) rendkívül hasznos iránymu-
tatásokat, praktikus tanácsokat tartalmaznak a digitális eszközökkel támogatott, illetve 
projektalapú tanítás-tanulás módszertanára vonatkozóan.

Egyházi és civil szervezetek, alapítványok, segélyszervezetek: A hátrányos helyzetű családok 
megsegítésén számos civil és egyházi szervezet dolgozik, illetve sok olyan program és 
projekt fut, amely az oktatás területén is támogatást nyújthat a családoknak. Fontos, 
hogy az oktatási intézmény vezetője vagy az erre kijelölt személy kapcsolatot ápoljon 
ezekkel a szervezetekkel, tájékozódjon a folyamatban lévő programokról, és keresse a le-
hetséges együttműködés területeit. Ezek a szervezetek például gyakran képesek a part-
neri kapcsolataikon keresztül olyan erőforrásokhoz hozzájutni a hátrányos helyzetűek 
támogatása érdekében, amelyeket az iskola nem tud elérni. Fontos, hogy az iskola eljut-
tassa a birtokában lévő információkat a segítő szervezetekhez, és közvetítsen a rászoru-
lók és a támogatást nyújtók között, megteremtve ezzel a hatékony, egyedi igényeknek 
megfelelő segítségadás lehetőségét.
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Érdemes megvizsgálni, hogy miként lehet bevonni ezeket a szervezeteket, például:

 y a tanulók életkörülményeinek, eszközellátottságának javításába;
 y a tanári eszközellátottság fejlesztésébe;
 y a lemorzsolódással fenyegetett tanulók támogatásába;
 y a speciális területeken való tanácsadásba;
 y a konfliktuskezelésbe, lelki segélyszolgálatba.

A hazai nagy segélyszervezetekről itt találhat részletes információkat.

Tanodák: Az ország számos helyén működnek tanodák, amelyek a hátrányos helyzetű 
tanulók támogatásával foglalkoznak. Az iskola vezetése fordítson figyelmet arra, hogy 
a digitális munkarendű oktatás időszakában közösen találjanak megoldást ezen tanu-
lók támogatására. Az információk és adatok megosztására használjanak közösen online 
platformokat, az iskola működjön együtt a tanodákkal a megfelelő feltételek biztosítá-
sára (tanulási színtér, eszközök, wifi stb.). Fontos, hogy a tanodák megfelelő informá- 
cióval rendelkezzenek a tanuló vonatkozásában a tananyagról, követelményekről, előre-
haladásról. Legyen az iskolában kijelölt pedagógus, aki tartja a kapcsolatot a tanodával. 
Javasolt online megbeszéléseket tartani a tanoda vezetőjével, munkatársaival, hogy a 
szükséges teendőket, intézkedéseket, támogatásokat összehangolják. Érdemes az infor-
mációkat az érintettek által elérhető online platformon nyomon követni.

A tanodák magyarországi hálózatáról itt lehet bővebben tájékozódni.

EGYMI-k: Az intézményben tanuló sajátos nevelési igényű diákok esetében az EGYMI 
utazó gyógypedagógusát szükséges bevonni minden, a tanulókat érintő fejlesztési fo-
lyamatba és támogató szolgáltatások biztosításába. Szükség esetén az EGYMI-k speciá-
lis eszközökkel és speciális digitális eszközök kölcsönzésével is tudják segíteni a sajátos 
nevelési igényű tanulókat. További információk a témára vonatkozóan a 13. fejezetben 
olvashatók.

Digitális platformok, fórumok: Nem nevezhetők klasszikus értelemben szervezeteknek az 
online térben szerveződő különböző közösségi platformok, mégis javasolt figyelemmel 
kísérni bizonyos közösségeket, és javasolt megkeresni azokat az online szakmai hálóza-
tokat, ahol számítani lehet arra, hogy hasznos és hozzáértő megszólalásokat olvasha-
tunk. A választásnál ugyanakkor körültekintően kell eljárni, érdemes utánajárni, hogy 
mennyire hiteles egy-egy ilyen fórum. Azonban nagy előny, hogy különböző kérdések-
ben nagyon gyorsan juthatunk információhoz, tanácsokhoz, amiket meg is oszthatunk. 
Például létezik olyan közösségi oldal, ahol a digitális módszertannal kapcsolatos tapasz-
talataikat megosztó tanárok alkotnak egy fórumot. Hasonló fórumokat találhatunk az SNI 
tanulók vagy a BTM zavarokkal küzdő tanulók támogatására is. 

14.3  A támogató szolgáltatások eredményességét 
segítő további tevékenységek

A tanulók érdekében a következő területeken fontos, hogy az iskola együttműködjön a 
nevelési-oktatási tevékenységet támogató szervezetekkel a járványhelyzet idején:

 y tanítás-tanulás folyamatának támogatása;
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 y megkezdett fejlesztések nyomon követése, támogatása a pandémia miatt megválto-
zott helyzet igényeihez illeszkedően;

 y tehetséggondozó programok, versenyek folytatása a járványhelyzetnek megfelelően; 
 y gyermekétkeztetés ellátásának biztosítása;
 y kollégiumi ellátás, lakhatás;
 y gyámügyi, ifjúságvédelmi ügyek nyomon követése;
 y digitális kompetencia fejlesztése;

A fenti területekhez kapcsolódó támogató tevékenységek megvalósulását az intézmény 
az alábbi feladatok elvégzésével tudja hatékonyabbá és eredményesebbé tenni. 

14.3.1 Helyzetfelmérés és jelzőrendszer kialakítása

Annak érdekében, hogy az iskola tudja, melyik tanuló támogatásához melyik érintett 
beavatkozása szükséges, és időben meg tudja hozni ehhez a megfelelő intézkedéseket, 
érdemes kialakítani egy olyan jelzőrendszert, amely a lemaradással, kimaradással veszé-
lyeztetett tanulók helyzetéről aktuális információkat szolgáltat. 

A jelzőrendszer kialakításához minimálisan a következő lépések javasoltak:

 y A vezetőség az érintettek bevonásával alkossa meg a jelzőrendszer kialakításának 
szempontrendszerét, és határozza meg a folyamat lépéseit, feladatait, ütemezését, 
felelőseit.

 y Azonosítsák a szempontrendszerhez illeszkedő, a jelzőrendszer által kezelendő ada-
tokat, adatköröket.

 y Biztosítsák a hiányzó adatok felvételét kérdőív, interjú stb. keretében. 
 y Hozzanak létre online elérhető, összegző táblázatot, adatbázist. 
 y Határozzák meg, hogy milyen időközönként frissítik az adatokat, tartsanak megbe-

szélést a jelzőrendszerben található információk, tevékenységek értékeléséről, felül-
vizsgálatáról, monitorozásáról. 

A jelzőrendszer kialakításakor – mivel több szereplő informálása és az együttműködés 
támogatása a cél – mindenképpen fokozottan figyeljenek az adatkezelési szabályzat be-
tartására.

A jelzőrendszer kialakításához további hasznos információkat lehet olvasni a 12. 
fejezetben. 

14.3.2 Kommunikáció

A vezetőség vagy az erre kijelölt személy(ek) kiemelt feladata, hogy az érintett tanulók 
ügyében felvegyék és tartsák a kapcsolatot a támogató szolgáltatást biztosító szerveze-
tekkel a járvány miatt megváltozott helyzetben. A kommunikációs feladatokat a vezető-
ség határozza meg, és alakítson ki egy rendszert, amelyből világossá válik, hogy melyik 
szereplővel milyen csatornán, és milyen időközönként tartják a kapcsolatot. 

Fontos döntést hozni arról, hogy mely szereplőkkel elengedhetetlen ilyen helyzetben is a 
személyes találkozó, vagy kikkel kell online konferenciát szervezni. Amennyiben szemé-
lyes találkozóra kerül sor, ügyelni kell a járványügyi szabályok betartására. 

210



Amikor a személyes találkozásra kevesebb lehetőség van, az alábbi szempontokat érde-
mes figyelembe venni a kommunikációs rendszer kialakításakor:

 y Az elektronikus levelezésben fontos, hogy minden érintett szereplő legalább máso-
latban kapjon értesítést a területén zajló ügyről.

 y Amennyiben online konferenciát szerveznek, lehetőleg tegyék mindig ugyanazzal az 
alkalmazással (például: Teams, Zoom, Meet), és küldjenek naptárbejegyzést a meg-
hívottak számára.

 y Online konferencián használjanak kamerát (esetleg állítsanak be külön hátteret).
 y A megbeszélések eredményét rögzítsék a jelzőrendszerbe, ha szükséges, szülessen 

feljegyzés, amit az érintettek külön is megkapnak.
 y Amennyiben konfliktus jelentkezik, lehetőség szerint ne online vagy írásos formában 

próbáljanak megoldást keresni, hanem válasszák a személyes találkozás vagy a tele-
fonos kommunikáció formáját.

A vezetőség törekedjen arra, hogy a megbeszélések legyenek hatékonyak, informatívak 
és motiválók. 

14.3.3 Munkaterhelés hatékony elosztása

A járványhelyzetben előfordulhat, hogy az iskola vezetésének újra kell gondolnia és szer-
veznie az emberi erőforrással való gazdálkodását. Ha át kell állni a vegyes vagy a digitális 
munkarendre, akkor érdemes az iskolán belüli feladatokat újra elosztani. Figyelembe kell 
venni, hogy ezekben az oktatási formákban nem lehet a pedagógiai gyakorlatot ugyan-
úgy folytatni, ugyanazt a módszertant, órarendet alkalmazni, mint a személyes jelen-
léttel folyó munka esetén. Az újragondoláskor érdemes óraszámot, erőforrást tervezni 
azoknak a támogatást igénylő diákoknak a mentorálására, akiket korábban azonosítot-
tak. Ezeknek a mentortanároknak lehet feladata a támogatást nyújtó szervezetekkel való 
kapcsolattartás, nyomon követés, adminisztráció.

14.3.4 Tanulói digitáliseszköz-támogatás

A digitális munkarendbe való bekapcsolódás alapvető gátja, ha nem áll rendelkezésre 
megfelelő számú és minőségű eszköz a tanulók számára. Az iskola támogatói feladata 
ezen a téren kulcsfontosságú, de ez nem jelenti azt, hogy az iskolának kell minden eset-
ben ezeket az eszközöket biztosítania. Fontos, hogy legyen olyan kolléga, aki egy kézben 
tartja a tanulók eszközellátottságának ügyét a digitális munkarend idején. 

Javasolt, hogy az iskola mérje fel a tanulók körében, hogy adottak-e a digitális munka-
rendbe való bekapcsolódás feltételei. Meg kell határozni, hogy a hatékony távolléti okta-
táshoz milyen digitális eszközökre (laptop, asztali számítógép, tablet) van szükség, illetve 
meg kell vizsgálni, hogy ezek, valamint a megfelelő sávszélességű internet a tanulók ren-
delkezésére állnak-e otthon. Protokollt kell kidolgozni arra vonatkozóan, hogy a digitális 
munkarendbe való bekapcsolódás feltételeinek hiánya esetén milyen lehetséges beavat-
kozások történhetnek. 
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A beérkezett információk képezzék a jelzőrendszer részét. Az adatok birtokában tiszta 
képet kaphat az iskola arról, hogy kinek milyen jellegű támogatásra van szüksége. 

Az iskola a megfelelő eszközellátottság érdekében:

 y kölcsönözhet a saját eszköztárából, ez a legkézenfekvőbb megoldás, a magyar köz-
nevelési intézményekben 350 000 számítógép működik, járvány idején az iskolaépü-
letekben ezek egy része nem használható, tehát kiadható;

 y helyi szervezetek, vállalatok, alapítványok, önkormányzatok támogatását kérheti; 
 y a fenntartó támogatását igényelheti (például: iskolai wifi vagy eszközpark fejleszté-

séhez).

Az iskola akár a pandémia alatt is biztosíthatja az épületen belüli eszközhasználatot, 
amennyiben meg tud felelni a járványügyi előírásoknak, és meg tudja oldani a tanulók 
felügyeletét. 

Amennyiben az iskola eszközt kölcsönöz, lehetőség szerint kössön biztosítást arra, va-
lamint szerződést a tanuló gondviselőjével. Fontos, hogy kölcsönadás esetén vizsgálja 
meg, hogy a fogadó félnél rendelkezésre állnak-e a megfelelő körülmények és a szüksé-
ges felelős magatartás az eszköz használatához, és a megfelelő információk fényében 
döntsön. 

Ha SNI tanulók speciális eszközöket igényelnek, és ezeket az oktatási intézmény terüle-
tén nem használhatják, szintén meg kell teremteni a lehetőséget az épületen kívüli hasz-
nálatra. Az SNI tanulók eszközhasználatával kapcsolatos szempontokról és javaslatokról 
a 13. fejezetben olvashatnak részletesen.

14.3.5 Az iskola digitális kompetenciájának fejlesztése

Annak érdekében, hogy az iskola hatékonyan el tudja látni fejlesztési feladatait – főleg a 
digitális munkarend idején – szükséges, hogy erősítse az intézmény digitális kompeten-
ciáját. Ez nemcsak azt jelenti, hogy megújítja technológiai infrastruktúráját, hanem hogy 
komplex intézményfejlesztést végez a digitalizáció szempontjából, számos területet (pél-
dául: vezetés és menedzsment, szakmai fejlődés, kommunikáció, pedagógiai kultúra) 
érintve. Az intézmény digitális érettségének vizsgálata és továbbfejlesztési lehetőségei-
nek azonosítása nagyban segíti az intézmények működési gyakorlatának hatékonyságát, 
kiemelten járványhelyzetben, a digitális munkarend által támasztott kihívások közepette. 
A fejlesztéshez az intézmények számos segítséget igénybe tudnak venni. A teljesség igé-
nye nélkül az alábbi linkeken keresztül lehet a témában hasznos információkat szerezni: 

 y A Digitális Iskola Kézikönyve 
 y Digitális Névjegy Rendszer 
 y Innovatív Iskola Program 

14.3.6 Tanulópárok működtetése

Járvány idején a középiskoláknak külön problémát okozhat, hogy teljesíteni tudják a ta-
nulóik az iskolai közösségi szolgálatot, hiszen több olyan szervezet, amellyel kapcsolat-
ban álltak, állnak, ilyen helyzetben nem biztos, hogy tudja fogadni a tanulókat. Azonban 
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az online tanulás támogatására, együtt tanulásba be lehet vonni a középiskolás diákokat. 
Történhet ez saját intézményen belül vagy iskolák közötti együttműködés keretében (pél-
dául: egy település általános és középiskolája között), esetleg valamely civil szervezettel 
összefogva, illetve valamely országos programhoz csatlakozva. Az online tanulópárprog-
ram kialakításáról a dokumentum végén található mellékletben lehet bővebben olvasni.

Országos lefedettségű online tanulópárprogramok 

Tanítsunk Magyarországért program: A Tanítsunk Magyarországért egy kortársmento-
rálási program, amelynek – a program honlapja szerint – kettős célja van: „egyrészt a 
kistelepülésen élő általános iskolások támogatása tanulmányaik sikeres elvégzésében, 
másrészt a kölcsönös tanulásról, egymás támogatásáról, a magyar közösségek megerő-
sítéséről szól.”

A Tanítsunk Magyarországért célcsoportja tehát a kistelepüléseken élő általános iskolás 
tanulók. A melléjük szegődő mentorok feladata, hogy segítsék őket abban, hogy képesek 
legyenek kihozni magukból a maximumot – legyen az szakmaszerzés, érettségi, tovább-
tanulás, sport, művészetek vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedés.

Távkorrepetálás Program: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat olyan diákokat keres a Táv-
korrepetálás Programba, akik szívesen segítenek kortársaiknak valamely tárgy tanulásá-
ban, illetve akik szívesen tanulnának, fejlődnének akkor, amikor az iskola zárva van.

A program célja, hogy a kortársak online felületen segítsenek egymásnak leckeírásban, 
készülésben, tanulásban. A támogatást igénylők az online felületen való regisztráció so-
rán megjelölhetik, hogy mely tantárgyban kérnek segítséget, illetve szeretnének fejlőd-
ni. A szervezet munkatársai összekapcsolják a jelentkezőket, vagyis az alapján alakítanak 
ki tanulópárokat, hogy ki milyen műveltségterületen segítene szívesen egy társának, il-
letve kér ugyanabban segítséget.

14.4 Melléklet

Online tanulópárprogram

Az online világ lehetőséget ad arra, hogy egymástól távol lévő, kortárs diákok is együtt 
tanuljanak, kölcsönösen támogassák egymást az ismeretszerzési, készségfejlesztési fo-
lyamatokban. A kortársak együtt tanulásának számos előnye van, érdemes ezeket ki-
használni. Az egymáshoz korban közel állók többnyire jobban megértik egymást, moti-
válja őket a közös munka. Ha sikerül tanulópárokat működtetni, az jelentős segítséget 
nyújthat a hátrányban lévőknek. Ugyanakkor a tanulás ezen módja kevésbé elterjedt, 
ezért egy ilyen program bevezetését és fenntartását alaposan elő kell készíteni. A siker 
érdekében javasolt megfontolni az alábbi szempontokat. 

Cél

A program egyik fő célkitűzése, hogy kortársak, vagyis felsőoktatási hallgatók vagy kö-
zépiskolai tanulók bevonásával támogatást biztosítson azoknak a köznevelésben tanuló 
fiataloknak, akik lemaradtak vagy valamilyen okból nehezebben megy nekik a tanulás. 
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A tanulás támogatásával lehetőséget kíván biztosítani a program a számukra azzal, hogy 
hasonló esélyeket kapjanak a továbbtanulás, munkaerőpiaci elhelyezkedés terén, mint 
hasonló korú, jobb társadalmi helyzetű társaik.

A tanulást támogatók körére vonatkozóan fontos cél, hogy aktív szerepet vállaljanak kor-
társaik tanulmányi előrehaladásában, erősítve ezzel a felelős állampolgári magatartást, 
karitatív szellemet. 

Színtér

A tanulástámogatási folyamatban több színtér is szerepet játszik, de kiemelkedik ezek 
közül a digitális kor virtuális helyszíne, az online tér. 

Online tér: A szervezőknek körültekintően kell megválasztaniuk az online teret. Elsősor-
ban az alábbi szempontokat kell figyelembe venniük:

 y Legyen egységes a rendszer, ne használjanak különböző platformokat a program 
során, mert áttekinthetetlenné válik a tanulási folyamat.

 y Legyen biztonságos a kiválasztott platform: a tanulók adatai legyenek biztonságban, 
csak azok számára legyenek hozzáférhetők, akikkel a felhasználók megosztják azo-
kat, a résztvevők ne kapjanak kéretlen üzeneteket stb.

 y Működjön megbízhatóan a felület.
 y Legyen a platform felhasználóbarát: a digitális eszközök használatában kevésbé jár-

tas felhasználó is tudja azt kezelni.
 y Az alkalmazás legyen alkalmas a videó- és hangátvitel mellett a képernyőmegosztás-

ra, csetelésre is.
 y Lehetőleg legyen ingyenes, mert a hátrányos helyzetben lévők anyagi lehetőségei 

nagyon korlátozottak.

Iskola: A járványhelyzet függvényében a program több fázisa számára is helyszín lehet 
az iskola. A program ismertetésén kívül érdemes a felkészítést személyesen megtartani. 
Nagyobb eséllyel lehet az iskolában személyes megszólítással megnyerni mind a felsőbb 
évfolyamra járó diákokat, mind a támogatásra szoruló tanulókat, hogy fogadják el a se-
gítséget. Az iskola továbbá biztosíthatja, hogy mindkét fél az intézmény helyiségeit, szá-
mítógépeit, wifijét vegye igénybe a tanulási tevékenységeihez. 

Közösségi terek: A támogatott tanulók esetében előfordulhat, hogy a lakóhelye könyvtá-
rában vagy közösségi házában, illetve valamely segélyszervezet helyiségében talál meg-
felelő körülményeket (digitális eszköz, wifi, mentor stb.), amelyek egyáltalán lehetővé 
teszik, hogy részt vegyen egy ilyen programban. 

Otthon: Mindkét fél esetében lehetséges helyszín az otthon. Ebben az esetben biztosítani 
kell a nyugodt és biztonságos körülményeket. Fontos, hogy a felkészítésben a program-
gazda térjen ki a betartandó netikettre, és arra, hogy miként kell kezelni az esetlegesen 
előforduló veszélyeket.

Figyelembe kell venni (főleg a támogatott hátrányos helyzetű tanulók esetében), hogy 
nem minden esetben jelent megfelelő tanulási környezetet a tanuló otthona. Előfordul-
hat ugyanis, hogy nem biztosítottak a nyugodt tanulás feltételei (saját szoba, íróasztal 
stb.), vagy a technikai feltételek (internet, számítógép stb.). Továbbá problémát jelenthet, 
hogy a hátrányos helyzetű tanuló nem kap megfelelő segítséget a közvetlen környeze-
tétől a tanulási folyamatában jelentkező probléma megoldásához. A program szerve-
zésekor ezért a hátrányos helyzetben lévők esetében érdemes gondoskodni alternatív 
tanulási helyszínről, ahol minden feltétel adott.
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A program keretei

Önkéntesség: A programban részt vevők a tanulás támogatását ellentételezés nélkül vál-
lalják, legyenek akár egyetemisták, akár munkaviszonyban állók vagy tanulók. 

Iskolai közösségi szolgálat: A középiskolások esetében lehetséges, hogy a diák elszámolja 
a tevékenységét a közösségi szolgálatban, azonban ennek formai követelményei vannak. 
Többek között szerződés kötése szükséges a két fél (két iskola vagy iskola és valamely 
szervezet) között. Figyelni kell azonban arra, hogy mindenki megfeleljen a jogszabályban 
meghatározott feltételeknek, és betartsák a formai követelményeket.

Technikai feltételek: Fontos, hogy a program lebonyolításához megfelelő technikai háttér 
álljon rendelkezésre. Mindenképp szükség van arra, hogy a programban részt vevő felek 
rendelkezzenek a következőkkel:

 y számítógép/tablet;
 y kapcsolattartáshoz szükséges digitális szolgáltatások (alkalmazások, szoftverek);
 y wifi.

Személyi feltételek

Programtámogató stáb: Az alábbi szerepek és szerepkörök másképp is eloszthatók a be-
vonható személyek számától, végzettségétől, kompetenciáitól függően. Az alábbi javas-
lat egy ideális állapotot feltételez.

Projektvezető: Szükség van a teljes programot átlátó vezetőre. Sok esetben ez az iskola 
közösségi szolgálatért felelős tanára lehet. Legfőbb feladatai:

 y a program kereteinek meghatározása: munkatársak bevonása; 
 y feladatok meghatározása (feladatokhoz rendelt felelősök, határidők);
 y kapcsolattartás, koordináció;
 y kommunikáció a tanárokkal, diákokkal.

Mentor: Mentorokon értjük azokat a szakembereket, pedagógusokat, akik a tanulókat tá-
mogatják tevékenységük elvégzésében. Különösen nagy szükség van ilyen szakemberre, 
ha a támogatott hátrányos helyzetű. Minél kevésbé adottak a körülmények a támogatás-
ra a fogadó fél részéről, annál inkább van szükség a mentoráló tevékenységre, amelybe 
lehetőség szerint be kell vonni a helyi, szociális területen dolgozó munkatársat.

Feladatok: 

 y tanulópárok felkészítése (mind a gimnazista, mind a helyi gyerekek tekintetében);
 y támogatáshoz szükséges oktatási segédanyagok biztosítása; 
 y tanulópárok kialakítása; 
 y tanulópárok tevékenységeinek szükség szerinti szakmai támogatása (helpdesk –

ügyes-bajos dolgokkal, kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni);
 y kapcsolattartás a támogatottat tanító pedagógusokkal, az iskola igazgatójával;
 y az összegzéshez szükséges információk megadása, dokumentumok elkészítése. 
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További bevonható szakemberek (informatikus, szociális munkás, fejlesztő szakember) 
és feladataik: 

 y informatikai jellegű támogatás; 
 y kapcsolattartás hátrányos helyzetű családokkal; 
 y az esetleges szociális problémák kezelése vagy azok támogatása;
 y speciális pedagógiai fejlesztési feladatok elvégzése.

Támogató: Elvárások vele kapcsolatban, hogy legyen szociálisan érzékeny, jól kommuni-
káljon, rendelkezzen alapvető digitális kompetenciával, a tanulmányai valamely terüle-
tén megfelelő szintű tudással, illetve legyen a tanulás terén kellően elkötelezett, motivált 
ahhoz, hogy képes legyen segítséget nyújtani a támogatandónak. Jellemzően az alábbi 
körből kerülnek ki a támogatók:

 y középiskolai tanuló;
 y felsőoktatásban hallgató;
 y pedagógus.

Támogatott

 y Alsós: Az alsó tagozaton az 1–2. osztályos tanulók esetében nem javasolt az online 
támogatás, de a 3–4. osztályosoknak is csak szükség esetén, illetve amikor mind ők, 
mind a támogatók megfelelően fel vannak készítve a feladatra, valamint a kisiskolá-
sok megfelelő mentori vagy szülői segítséget kapnak, és más módon nem oldható 
meg a tanulásuk támogatása.

 y Felsős: Az 5–8. osztályos diákokat már érdemes bevenni a programba, velük hatéko-
nyan lehet dolgozni. Esetükben bármely tárgy esetében érdemes figyelmet fordítani 
az alapvető kompetenciák (szövegértés, logikai, digitális készségek stb.) fejlesztésére 
és a tanulás tanítására. 

 y Középiskolás: Amikor a tanulás támogatása saját évfolyamon belül vagy életkorban 
nagyon közel állók között valósul meg (jellemzően az egy iskolába járók közötti prog-
ram esetében), akkor érdemes felsőbb évfolyamokra járókat (9–12.) kiválasztani a 
programba. 

Sokat segíthet, ha a tanulás támogatását nem egy tanuló, hanem egy tanulópár végzi. Ez 
a megoldás elsősorban a középiskolások esetében előnyös, amikor online támogatnak 
általános iskolásokat. Előfordul ugyanis, hogy egy-egy problémára könnyebben, jobban 
tudnak reagálni párban, valamint magabiztosabbak lesznek, ha tudják, hogy nem egye-
dül kell szembenézniük egy ilyen feladattal. 

A személyi feltételek meglétén vagy kialakításán nemcsak azt értjük, hogy legyen meg-
felelő számú támogató, hanem hogy ezek a személyek rendelkezzenek a megfelelő ké-
pességekkel. Fontos figyelembe venni, hogy ha a programban halmozottan hátrányos 
helyzetű diákok tanulását támogatják, akkor nemcsak a technikai hátteret kell biztosíta-
ni, hanem gondoskodni kell a digitális kompetencia kialakításáról vagy fejlesztéséről is.

A program lebonyolítása

Előkészület: Első lépésként a projekt felelősének kell az iskolaigazgatóval egyeztetnie, 
majd összehívnia a kezdő megbeszélést (kick off meeting). A megbeszélésen meg kell 
határozni, hogy a programban ki milyen feladatot vállal, milyen határidőkkel milyen te-
vékenységeket kell elvégezni.
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Állapodjanak meg a keretekben:

 y részt vevő diákok köre (iskolai közösségi szolgálat esetében érdemes a 9–11. évfolya-
mokat megcélozni), a támogató tanulók kiválasztásának szempontjai;

 y a programban részt vevő szervezetek köre (testvériskola, együttműködő segélyszer-
vezet, civil szervezet);

 y szervezésre használandó digitális platform (levelezés, felhőalkalmazás, űrlapkészítő 
stb.) – jó, ha minden egy integrált szolgáltatás része;

 y digitális platform meghatározása (ld. fent);
 y a tanulástámogatás jellemzői (időtartam, tevékenység sűrűsége, tartalom stb.);
 y a középiskolások esetében fontos, hogy a közösségi szolgálat keretében végezhető 

legyen a tevékenység. Meg kell felelni az ehhez kapcsolódó feltételeknek is, vagyis 
gondolni kell az előírások betartására, a szerződés megkötésére az érintett féllel.

Toborzás: A toborzásnak több színtéren kell megvalósulnia. Érdemes a tanulók minél szé-
lesebb körét informálni, felhasználni erre a személyes találkozás lehetőségét és az online 
kommunikációt egyaránt. 

Az alábbi kérdések mentén érdemes megadni az információkat a programról szóló tájé-
koztató levélben:

 y Kik vehetnek részt?
 y Milyen gyakorisággal, milyen időtartamban kell a tevékenységet végezni?
 y Milyen feltételekkel lehet részt venni a programban?

A tájékoztató tartalmazzon űrlaplinket, amin a diákok jelentkezni tudnak. Fontos, hogy 
az online kérdőívben (például: Google Űrlap, MS Forms) kérjük be a szükséges adatokat, 
amelyeket aztán egy táblázatban lehet összegezni. 

Fontos, hogy a szervező félnek, iskolának legyen adatkezelési szabályzata, amelyet be-
tartanak a bekért adatok kezelésekor, valamint elérhetővé tesznek a programban részt 
vevők számára.

Az alábbi információkat kell mindenképp bekérni az online űrlapon:

 y név; 
 y osztály; 
 y e-mail-cím; 
 y telefonszám; 
 y milyen tárgyból kér támogatást a tanuló;
 y egyéb közlendők. 

Felkészítő: Nagyon jó, ha lehetőség van a felek személyes találkozására, ez ugyanis nagy-
ban megkönnyíti a későbbi munkát. Amennyiben erre nincs mód, online felkészítőt kell 
tartani a feleknek. Érdemes az első online találkozás alkalmával időt szánni arra, hogy 
valamelyest megismerje egymást a két fél.
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A felkészítésen mindenképp beszélni kell: 

 y az időkeretről;
 y a technikai részletekről;
 y az adminisztrációról, visszajelzésről;
 y a támogatottak szociális helyzetéről, körülményeiről;
 y a tantárgyakról, azok módszertanáról – érdemes kézvezetőt készíteni a támogató 

fiatalok számára.

Visszajelzés, minőségbiztosítás: Fontos elem a programban, hogy a szervezők adjanak le-
hetőséget a visszajelzésre, valamint készítsenek méréseket a programról, hogy legyenek 
adataik annak eredményeiről, minőségéről. Készíteni kell online űrlapokat, amelyek a 
folyamat monitorozását szolgálják:

 y feljegyzések a megtartott tevékenységekről;
 y a program hosszától függően időszakonként visszajelző kérdőív a programban 

résztvevőktől;
 y a program zárása alkalmával visszajelző kérdőív minden féltől.

A tevékenység alatt elvégzendő feladatok

A tevékenységek időszakában fontos a résztvevők folyamatos támogatása, ennek érde-
kében a következő teendők szükségesek:

 y kapcsolattartás az iskolával;
 y támogatottak tananyagainak megosztása a támogatóval;
 y kapcsolattartás a tanulópárokkal; 
 y visszajelzések figyelemmel kísérése; 
 y folyamat nyomon követése; 
 y felmerülő problémák kezelése.

A program lezárása 

Fontos, hogy a programot megfelelő eseménnyel zárjuk le. Ha van lehetőség a szemé-
lyes találkozásra, akkor érdemes a program végén időt szánni a felek beszélgetésére, ta-
pasztalatcseréjére. Egy ilyen eseményt ajánlatos úgy megszervezni, hogy a felek játékos 
feladatok, jó élmények kíséretében ismerjék meg jobban egymást.

Amennyiben nincs lehetőség a személyes találkozásra, online záró alkalmat érdemes 
szervezni külön mindkét félnek, ahol közösen lehet megbeszélni a tapasztalatokat.

Szükséges a szervezőknek egy záró értékelést tartaniuk, amelyen 

 y értékelik a méréseket, az elért eredményeket;
 y feldolgozzák a szerzett tapasztalatokat.
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