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1. Bevezetés és célkitűzés 

1.1.A témaválasztásról 

Az információs és kommunikációs technológia, röviden IKT robbanásszerű fejlődése és 

elterjedése az életünk legtöbb területét átformálta, és nincs ez másképp az oktatással sem. 

Ennek a fejlődésnek a sebessége sokkal gyorsabb, mint az oktatási módszereinknek a fejlődése, 

így a digitális eszközökben rejlő lehetőségek nagy része jelenleg még kiaknázatlan. Azért 

tartottam hát fontosnak, hogy a dolgozatom gyakorlati része egy konkrét digitális tananyag 

fejlesztése legyen, hogy ezzel is kivegyem a részem ebből a folyamatból. 

És bár a biológia tanítás módszereinek eszköztára igen széles (bemutató kísérlet, tanuló kísérlet, 

terepgyakorlatok és otthon elvégezhető megfigyelések), ezek a megfelelő digitális eszközökkel 

megtámogatva egyrészt még motiválóbbak lehetnek a diákok számára, másrészt így fejleszthető 

a tanulók digitális kompetenciája, ami Nemzeti alaptantervben (NAT) meghatározott egyik 

kulcskompetencia, és mint ilyen, ennek fejlesztése tantárgytól független pedagógiai feladat. 

(2020) 

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül néhány példán keresztül szeretném bemutatni azt, 

hogy milyen előnyei lehetnek az IKT eszközök alkalmazásának a biológia oktatásban. 

• Már minden diák rendelkezik okostelefonnal. 

Bár ezt az állítást még magamból kiindulva is nehéz elfogadni, hát még az idősebb kollégáknak, 

de tény. A középiskolákban aligha találkozhatunk olyan tanulóval, akinek ne lenne internet 

elérésre alkalmas úgynevezett okoseszköze. Ne legyünk hát restek kihasználni az ebben rejlő 

lehetőséget, mert ez egyrészt motiválóan hathat a diákokra, hisz végre „legálisan” használhatják 

a telefonjaikat az órán, másrészt ezzel jelentősen csökkenthetőek az iskola nyomtatási költségei 

is. A Bring Your Own Device – „Hozd a saját eszközöd” - röviden BYOD oktatáspolitikai 

modellt a skandináv és a brit iskolatípusokban már régóta sikerrel alkalmazzák (Kőrösi & 

Esztelecki, 2015). Nem beszélve arról, hogy ez esetben sem a diákoknak, sem nekünk nem kell 

a súlyos munkafüzeteket cipelnünk, és ritkulni fognak azok az esetek is, amikor az órai munka 

akadályba ütközik, mert a gyerekek otthon hagyták a munkafüzetet.  

• A digitális eszközök jól használhatóak a vizuális szemléltetésben. 

A biológia számos területe igényli a magasszintű vizuális szemléltetést. Ilyenek például a 

sejttan, a szövettan, az anatómia és az élettan. Az informatikai eszközök legnagyobb erőssége, 
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hogy kiválóan alkalmasak a vizuális szemléltetésre, hisz ábrák, animációk és videók egyaránt 

könnyen bemutathatóak rajtuk. Nem beszélve arról, hogy az internet segítségével ezek nagy 

számban, könnyen és sok esetben ingyenesen hozzáférhetőek a tanárok vagy a diákok számára. 

Itt pedig azt is hozzá kell tenni, hogy a 1999. évi LXXVI. szerzői jogokról szóló törvény 34. 

§-ának (3.) bekezdésének b) pontja szerint a nem általunk készített kép, szöveg vagy videó 

esetén: 

„Nem szükséges a szerző engedélye a … átvevő mű iskolai oktatás céljából [33. § (4) bek.] az 

iskolai oktatás helyszínén történő digitális formában, elektronikus eszközön történő 

felhasználásához, illetve biztonságos elektronikus hálózaton keresztül történő nyilvánossághoz 

közvetítéséhez, feltéve, hogy e felhasználásokra nem üzletszerűen kerül sor.” (1999) 

• IKT eszközök használatával nem feltétlenül szükséges a diákok személyes jelenléte az 

órákon. 

Ezt a járvány kapcsán a legtöbb pedagógus megtapasztalta, de ez az előny a hagyományosnak 

mondható jelenléti oktatásban is kihasználható. Például azokban az esetekben, ha a diákok 

mondjuk betegség miatt hiányoznak, a digitális tananyagok nagy segítséget jelenthetnek 

számukra a pótlás során. Megosztható velük az órán elvégzett feladatsor anélkül, hogy 

kinyomtatott verziót kellene eljuttatnunk hozzájuk később vagy egy osztálytárson keresztül. 

Akár megoszthatjuk velük egy teljes tanóra felvételét, aminek még az az előnye is megvan, 

hogy bármikor visszanézhető, megállítható és visszatekerhető, így pedig a saját 

időbeosztásukhoz tudják igazítani ennek a megtekintését, sőt a tanári magyarázat kritikus, 

nehezen megérthető részeit többször is meg tudják nézni a jobb megértés érdekében. Fontos 

azonban megemlíteni, hogy a betegség miatt hiányzó gyerekektől nem elvárható ugyanaz a 

mennyiségű és minőségű munka, mint a jelenlevőktől, mert adott esetben nem csak azért 

tartózkodnak otthon, hogy ne fertőzzék meg az iskolatársaikat, hanem hogy a felépülésre 

tudjanak koncentrálni, tudjanak pihenni az otthoni környezetben. Véleményem szerint erre 

biológia tanárként külön oda kell figyelnünk, hisz az egészségnevelés szempontjából fontosnak 

tartom megtanítani a diákokat arra, hogy betegség esetén felelősen viselkedjenek, és ne 

végezzenek olyan tevékenységet, ami hátráltathatja a gyógyulásukat. Az óra rögzítése esetén 

pedig figyelembe kell venni az órán jelenléti formában résztvevő tanulók személyiségi jogait. 

Minden esetben kérni kell az ő beleegyezésüket a felvétel elkészítéséhez, ha azon 

felismerhetően szerepelni fognak. 



-8- 

 

Ez csak néhány példa az IKT eszközök oktatási célú felhasználásának előnyei közül, és a 

dolgozatom további, mélyebb szinten értelmezhető előnyeire is igyekszem rávilágítani 

szakirodalmi források feldolgozásával. Természetesen, ahogy minden egyéb pedagógiai és 

oktatási eszköz esetén, a digitális tananyagok esetén is nagyon fontos, hogy megfelelő 

mértékben és adekvát helyzetekben alkalmazzuk őket. 

1.2.A dolgozatban vállalt céljaim 

A gyakorlati munkám során a ’Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek.’ című 

tankönyv (Kriska & Lőw, 2012) gerinces állatok boncolásáról szóló fejezetének ábraanyagát 

használtam fel, és készítettem belőlük 78 darab legördülő válaszlistás feladatot. A feladatokhoz 

szükséges ábrákat az Adobe Flash CS3 Professional programmal szerkesztettem a célnak 

megfelelőre, majd az exportált képek felhasználásával a feladatokat az exeLearning 

programban készítettem el. Az így elkészült feladatok az ELTE TTK Biológia Intézet, Biológiai 

Szakmódszertani Csoport honlapján, a bszm.elt.hu honlapon (Sajátfejlesztésű tananyag 

gyűjtemények, dátum nélk.) publikálásra kerültek, és az alábbi URL címen megtekinthetőek: 

http://totdk.elte.hu/biologia/boncolas/. 

Az elkészült feladatok linkjei a Tansegéd.hu webhelyen egyesével megosztásra kerültek. Ez a 

felület egy digitális feladatbank, tulajdonképpen egy linkgyűjtemény, amiben a felhasználók 

tantárgy, témakör, évfolyam és egyéb szempontok szerint kereshetnek az oktatási és pedagógiai 

céljaiknak megfelelő digitális tartalmakat, valamint meg is oszthatják ezen keresztül az általuk 

fellelt, vagy készített digitális taneszközöket.  

Szakdolgozatom jelen tanulmányi részében pedig szeretném bemutatni annak fundamentális 

okát, hogy miért elengedhetetlen az IKT eszközök használata a XXI. századi oktatásban, 

továbbá az e-learning fogalmát és formáit; a digitális tananyagok és taneszközök típusait, 

valamint az általam készített tananyagok gyakorlati használatát egy, a halak szervezettanának 

témaköréhez kapcsolódó óraterven keresztül. Ennek megfelelően a szakdolgozatom felépítése 

a következő: 

• Az oktatásban résztvevő generációk viszonya az IKT eszközökhöz 

• Az e-tanulás bemutatása 

• A biológia oktatás során felhasználható digitális taneszközök bemutatása 

• Digitális taneszköz fejlesztés a gerinces állatok boncolásához 

• A digitális tananyagok alkalmazása a gyakorlatban 

http://totdk.elte.hu/biologia/boncolas/
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A fejlesztési folyamat és annak eredményeinek ismertetése mellett a többi pontot azért tartom 

fontosnak tárgyalni, mert ezzel átfogó képet mutathatok a digitális taneszközökhöz kapcsolódó 

fogalmakról, így a munkám segíthet másoknak eligazodni ezeknek a fogalmaknak a bonyolult 

rendszerében. 
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2. Az oktatásban résztvevő generációk viszonya az IKT eszközökhöz 

Az IKT eszközök használata az oktatásban ma már megkerülhetetlen, aminek az elsődleges 

oka, hogy az ezredforduló környékén bekövetkezett robbanásszerű informatikai fejlődésnek 

köszönhetően ma már az életünk minden területén jelen vannak ezek az eszközök. Ezek 

oktatásban történő alkalmazása viszont komoly kihívás elé állítja a jelenlegi pedagógus 

generációt. Ám ennek okainak értelmezéséhez először is ismernünk kell a generációs marketing 

alapján megkülönböztetett korcsoportokat, amit az 1. táblázat foglal össze. 

1. táblázat: A generáció marketing szerinti korcsoportok 

(Az évszámok hozzávetőlegesek.) 

Generáció  Születési év 

Boomer generáció 1945 - 1964 

X generáció 1965 - 1978 

Y generáció 1979 - 1995 

Z generáció 1996 - 2010 

α generáció 2011 - 

Ennek pedagógia szempontú alkalmazásánál először is érdemes megemlíteni, hogy ez egy 

nemzetközi színtéren felállított modell, így azokat régiónként vagy országonként, de akár 

országon belüli területenként különböző, főleg gazdasági hatások torzíthatják. Továbbá 

figyelembe kell venni, hogy annak ellenére, hogy ezt a modellt sok más terület felhasználja a 

tapasztalatainak magyarázására (pedagógia, pszichológia), ez egy marketing szempontból 

létrehozott modell, így véleményem szerint érdemes némi kritikával alkalmazni az oktatásról 

alkotott képünk formálása során. Ezek figyelembevételével viszont az alábbi megállapításokat 

tehetjük. 

Ha megvizsgáljuk a táblázatot, akkor láthatjuk, hogy a közoktatásban jelenleg (2021) résztvevő 

diákok szinte kivétel nélkül a Z generáció tagjai. Ennek a generációnak az egyik sajátossága, 

hogy számukra a digitális eszközök használata gyermekkoruktól magától értetődő, és mivel 

nagyon korán megtanulták kezelni azokat, a jelenleg felső tagozatos és középiskolás diákok 

már készség szinten tudják az IKT eszközöket alkalmazni. Az ennél idősebb generációkra 

viszont ez nem, vagy nem feltétlenül jellemző. Ennek a jelenségnek az értelmezéshez célszerű 

bevezetni egy fogalompárt, ami jobban rávilágít arra, hogy mi a különbség a Z generáció, és az 

idősebb generációk digitális kultúrája között. 
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Digitális bevándorlók a Z generációt megelőző korosztályok, akik számára az IKT eszközök 

alkalmazása egyáltalán nem, vagy nem gyerekkoruktól kezdve számít alapvetésnek. Mivel ezek 

az eszközök az ő életükben csak később váltak széles körben elérhetővé, ezért ők ezeket az 

eszközöket csak később tanulták meg használni. Éppen ezért ezeknek az eszközöknek a helyes 

működtetése és az internet, valamint a közösségi platformok íratlan szabályai számukra nem 

mindig egyértelműek. Ezzel szemben a Z és az ettől fiatalabb generációk tagjait nyugodtan 

nevezhetjük digitális bennszülötteknek. Ők, ahogy már említettem, gyerekkoruktól fogva 

hozzáférnek, sok esetben pedig szinte a beszéd készségének elsajátításával együtt tanulták meg 

kezelni őket, így mintegy „anyanyelvi szinten” használva azokat. 

A digitális bevándorlók, ahogy az a kulturális migráció esetén is fennáll, nem egészen értik az 

őket körülvevő kultúrát, annak ellenére, hogy amennyire lehet, elfogadják azt és igyekeznek 

elsajátítani elemeit. Viszont az oktatás során ez az alábbiakhoz hasonló komoly ellentéteknek 

szolgáltat táptalajt. 

• A diákok hozzá vannak szokva ahhoz, hogy rendkívül gyorsan jutnak információhoz. 

Ennek az azonnali igénynek a kielégítésére viszont egy tankönyv a legtöbb esetben nem 

alkalmas, ugyanakkor a tanár részéről gyakran elvárt ennek a használata. 

• A tanulók szeretnek egyszerre párhuzamosan több dologgal foglalkozni, míg az idősebb 

generáció, akik számára ez elképzelhetetlen, mivel nem, vagy csak nagyon kis 

hatásfokkal képesek párhuzamosan különböző tevékenységeket folytatni, sok esetben 

kizárják annak a lehetőségét, hogy ez mondjuk tanórai keretek között megvalósuljon. 

(Pl. zenehallgatás órai önálló munka során.) Azt viszont érdemes megemlíteni, hogy a 

többfeladatosság, vagy ahogy gyakrabban emlegetjük a multitasking valóban csökkenti 

a kognitív folyamatok hatékonyságát, viszont jó hatással van a feladatokhoz való 

hozzáállásunkra, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az idősebbek kevésbé 

hatékonyak a multitasking során, mint a fiatalabbak. (Se-Hoon & Yoori, 2016)  

• Az iskoláskorú gyerekek a képeket preferálják az írott szöveggel szemben. Bár a 

szemléletes ábrák alkalmazása nem újkeletű az oktatásban, de a diákok ábrákhoz való 

hozzáállását is radikalizálta ilyen tekintetben az IKT eszközök elterjedése. Az ábráknak 

mostmár önmagukban értelmezhetőeknek kell lenniük, vagy csak minimális magyarázó 

szöveg tartozhat hozzájuk. 

• A digitális bennszülöttek jobban szeretik a véletlen elérést, holott a pedagógusok 

legnagyobb része a hipertextualitás hatékonyságára esküszik. 
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• Hatékonyabbnak érzik magukat, ha hálózatban együttműködhetnek, ezzel szemben a 

hagyományos oktatás során többnyire önálló munkát várnak el a tanárok, és a legtöbb 

esetben csak azt értékelik. 

• Azonnali visszajelzésre, megerősítésre van szükségük a dinamikus fejlődésükhöz. 

Ugyanakkor a számonkérések ritkák, és legtöbbször csak a tanulásuk végeredményéről 

szolgáltatnak információt, magáról a tanulási folyamatról nem. 

• A játék és a játékos munkaformák előnyt élveznek náluk, miközben sok, jelenleg aktív 

tanár számára gyakran elképzelhetetlen, hogy egy témát „szórakoztató” módon is fel 

lehet dolgozni. (Prensky, 2001) 

Az idősebb generáció ezekben az esetekben attól tart, hogy az általuk képviselt hagyományos 

értékekre (úgy, mint a logikus gondolkodás vagy az értő olvasás), amikre rengeteg esetben egy 

Z generációs fiatalnak is szüksége lenne, nem tudják megtanítani őket, hiszen azt gondolják, 

hogy ezt csak hagyományos módszerekkel tudják elérni. Holott ez korántsem igaz, csak a 

jelenlegi tanárgenerációnak ehhez ki kell mozdulnia a komfortzónájából, és új eszközöket kell 

felfedeznie. 

Ez elrettentőnek hathat, hiszen joggal gondolhatja azt az ember, hogy ezeknek a digitális 

tananyagoknak a létrehozása sokkal több informatikai ismeretet igényel, mint az analóg 

feladatoké. (Tényi, 2020) Ugyanakkor a folyamat már régen elkezdődött, és az interneten 

tömegével állnak rendelkezésre a kész digitális tananyagok, amik sok esetben szabadon 

hozzáférhetőek a pedagógusok számára. Az eszközök tárháza tehát hatalmas, a nehézségeket 

jelentő generációs különbségek pedig leküzdhetőek. 
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3. Az e-tanulás bemutatása 

3.1.Az e-tanulás fogalma 

Az e-tanulás, vagy közismertebb nevén e-learning fogalmába tartozik minden olyan tanulási 

és tanítási tevékenység, ami valamilyen interaktivitást lehetővé tevő IKT eszköz bevonásával 

valósul meg. (Kriska & Karkus, 2015) Ez alapján nagyon sok módszer nevezhető 

e-learningnek, így például: 

• a tantermi számítógép bevonásával történő tanulás, 

• az internetes előadás, 

• a multimédiás oktatóprogramok, 

• a mobileszközök bevonásával történő oktatás is. 

Fontosnak tartom a definíció interaktivitást említő részét, mert ily módon egy prezentációs 

eszközökkel megtartott jelenléti óra, amelyben nincsen lehetőség az IKT eszközön keresztüli 

interakcióra, nem, vagy csak nehezen nevezhető e-learningnek, hiszen a digitális 

kompetenciákat valójában aligha fejlesztjük általa. Így a megkülönböztetés nem csak játék a 

szavakkal, hanem egy éles határ is e-learning eszköz és digitális szemléltető eszköz között. 

Ugyanakkor az e-tanulás fogalmának korai megjelenéséhez képest ma már nem csak 

tartalomfogyasztásra van lehetőség interneten. A további webverziókban és az ezekkel 

párhuzamosan megjelenő e-learning generációkban más és más szempontok kerültek fókuszba, 

és már a tartalmak előállítása és interneten történő megosztása is széles körben elérhetővé vált, 

ezek pedig tovább színesítik az e-learning eszközök palettáját. (Kriska & Karkus, 2015) A 

webverziókat és az ezekhez kapcsolódó e-learning generációk fontos jellemzőit a 2. táblázat 

foglalja össze. (Web fejlődése szerinti modellek, 2018) 
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2. táblázat: A webwerziók és az e-learning generációk egymásmellé állított jellemzői. 

webverzió 
webverzió 

jelzője 

e-learning 

generáció 
e-learning generáció jellemzője 

web 1.0 olvasott web e-learning 1.0 

Online elérhető tartalmak 

létrehozására és adminisztrálására 

fókuszál. 

web 2.0 írott web e-learning 2.0 
A tanulási elméletekben a szociális 

aspektusra helyezi a hangsúlyt. 

web 3.0 szemantikus web e-learning 3.0 

A kiterjesztett okos 

mobiltechnológiákat, a 3D 

vizualizációt és az interakciót 

használja erőteljesen.  

web 4.0 mobilweb e-learning 4.0 

A személyre szabott játékos 

tanulásra helyezi a hangsúlyt. (pl. 

gamicifation) 

 

3.2.Az e-tanulás eszközeinek és módszereinek bemutatása különböző szempontok 

alapján 

Az e-learning eszközök a kommunikáció időbelisége alapján két nagy csoportra oszthatóak: 

szinkrón és aszinkrón módszerekre. Szinkrón módszerekről akkor beszélhetünk, ha a diák és a 

tanár a tanulási folyamat során egyidejűleg jelen van, így egy időben megvalósulhat a kétoldali 

kommunikáció egyazon kommunikációs csatornán. Tehát ezekhez a módszerekhez sem 

szükséges a fizikai jelenlét, hiszen csatornául szolgálhat egy videóhívás vagy egy 

chatbeszélgetés is. Az aszinkrón módszerek esetén a felek nem feltétlenül egyidőben, egymástól 

részben függetlenül végzik a rájuk jellemző munkaformákat. A tanár valamilyen felületen 

keresztül megosztja a tananyagot vagy a feladatot, amit a diák önállóan dolgoz fel, illetve old 

meg, és visszaküldi a tanárnak ellenőrzés céljából. 

Más szempontból a tanulói munkaformák alapján az alábbi módszerek különíthetőek el 

egymástól. 
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• Távtanítás – teleteaching  

Ennek során a jellemző tanulói munkaforma a jelenléti oktatásban a frontális osztálymunkához 

hasonlítható, így tulajdonképpen a módszer a hagyományos tanári előadásoknak felel meg, 

amely során szemléltető anyagok használhatóak, csak ebben az esetben az ismeretek átadása a 

virtuális térben valósul meg. Ez történhet valamilyen videókonferencia alkalmazáson keresztül 

valós időben, tehát szinkrón módon, vagy rögzített formában úgy, hogy az előadásról készített 

videót osztjuk meg a diákokkal, akik utána ezt bármikor visszanézhetik. Ez ennek a módszernek 

az aszinkrón verziója. A visszanézhetőség előnye, ahogy már korábban írtam, hogy a nehezen 

értelmezhető részeket a diák újból lejátszhatja, így a saját tempójában tud haladni a 

tananyaggal. Ha viszont a valós idejű megoldást választjuk, akkor a diákoknak lehetőségük van 

a felmerülő kérdéseiket azonnal feltenni, és a tanári magyarázatot más módszerekkel pl.: kérdve 

kifejtéssel vegyíteni. 

• Virtuális csoportmunka – telecooperation 

Ebben az esetben leginkább a kooperatív csoportmunka valósul meg, mint tanulói munkaforma. 

Ilyenkor ugyan a tanár irányítása alatt, de a diákok maguk konstruálják a tudást. Célszerű a 

feladatot úgy kiadni, hogy annak a végén valamilyen digitális produktumot hozzanak létre a 

tanulók, hisz ennek az elkészítéséhez, megosztásához és bemutatásához a jelenlegi 

webgenerációban minden eszköz a rendelkezésükre áll. Természetesen ez is megvalósulhat 

szinkrón és aszinkrón módon. 

A szinkrón verzió esetén egyes videokonferencia alkalmazásokban létrehozhatunk kisebb 

csoportokat, csatornákat (a zoom alkalmazásban ezek pl. a Breakout Room elnevezést viselik), 

amiken keresztül a csoport tagjai kommunikálhatnak a csoportmunka során. Ezekbe a 

csoportokba mi is beléphetünk, hogy ellenőrizzük a csoport megfelelően halad-e a kiadott 

feladattal és az időkeretet is könnyedén megszabhatjuk, hisz a csoportmunka kezdetén a legtöbb 

esetben beállíthatjuk azt is, hogy mennyi ideig éljenek ezek a csatornák. Az idő lejárta után 

pedig a csoportok tagjait automatikusan visszatereli a főcsatornára. 

Ennek a módszernek az aszinkrón formája leginkább hosszabb csoportos projektmunkák 

megvalósítására lehet alkalmas, ahol a tanulók a kommunikációt és a produktum elkészítését is 

a digitális térben végzik. 

• Internetes távoktatás – teletutoring 

Az egyéni tanulói munkaforma a teletutoring során jön létre. A gyerekek ebben az esetben 

tanári utasítások mentén, önállóan dolgozzák fel a tananyagot. Szintén működhet egy 
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kontaktóra keretein belül szinkrón, vagy azon kívül aszinkrón módon. Fontos, hogy ebben az 

esetben sem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a diáknak számot kell adni az önállóan 

tanultakról. 

• Távtanulás – telelearning 

Ez az eset nem igazán tartozik a tanár eszköztárához, ugyanis ez a tanuló részéről egy teljesen 

autonóm ismeretszerzést jelent, az internet és a digitális tananyagok segítségével. Ebben a 

tanárnak az a felelőssége, hogy a diákjai digitális kompetenciáját a lehetőségeihez mérten 

fejlessze azért, hogy a későbbi belső motivációból önállóan megvalósuló tanulási folyamat 

minél hatékonyabb legyen, pl. abban, hogy a diák hiteles forrásokat, és jól használjon fel az 

ismereteinek bővítésére. 

Ezen felül a világjárvány kitörése miatt létrejött digitális távoktatásban (ebben az esetben ez a 

fogalom nem egyezik meg a teletutoringgel) megkülönböztethetjük a módszereket a tanári 

segítségnyújtás mennyisége és minősége szempontjából is. Az ebből a szempontból tárgyalt 

módszerek részben átfedést mutatnak az előzőekben tárgyalt két szempont módszereivel. 

• Tudás alapú – knowledgebase type – módszer esetében a tanár csak tananyagot és azok 

feldolgozásához szükséges általános instrukciókat („Olvasd el!”; Jegyzeteld ki!”) oszt 

csak meg a diákjaival. Állandó vagy rendszeres támogatás a tanulási folyamat során 

nem biztosított, illetve a tanár és a diákok közötti kommunikációra használt csatorna 

nincs egyértelműen kijelölve. Ilyen típusú e-learningre alkalmas eszköz a Google drive 

vagy a tanár saját honlapja. 

• Támogató – online support – e-learning esetén a tanár által megosztott tananyagokhoz 

részletes instrukciók is járnak, valamint biztosított egy online kommunikációs felület a 

tanár és a diákok között arra az esetre, ha segítség kellene az anyag elsajátításában. Erre 

alkalmas online eszköz lehet a Google classroom, a Facebook csoportfunkciója, de akár 

egy e-mail levelező lista is. 

• Aszinkrón online oktatási formában biztosított a kommunikációs felület, sőt ennek 

rendszeres használata elvárt a tanár részéről, aki ezen keresztül folyamatosan látja el 

feladatokkal a diákokat. Ebben az oktatási formában nincs valós idejű kommunikáció, 

és ez nagyban befolyásolhatja a tanári támogatás, és így a tanulási folyamat 

hatékonyságát. Ez szintén kivitelezhető Google classroom használatával. 

• A szinkrón forma során az aszinkrón esetben említett kritériumok valósulnak meg, ezen 

felül viszont tartalmaz valós idejű kommunikációt is. Ez növeli a tanári támogatás 
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hatékonyságát, és a 2020 tavaszi tapasztalatok alapján a diákok is ezt a módszert 

preferálják a legjobban. Erre alkalmas eszközök lehetnek a Zoom, a Microsoft Teams, 

Skype, Google meet és minden valós idejű kommunikációt lehetővé tevő platform, 

amely egyszerre több személy beszélgetésének lehetőségét is megteremti. (Basilaia & 

Kvavadze, 2020) 

Az e-learning módszerek és eszközök nem csak önmagukban használhatóak, sőt, célravezető 

lehet, ha a hagyományos és az e-tanulás/e-tanítás eszközeit megfelelő arányban vegyítjük. A 

világjárvány miatt sok tanár felfedezte magának az online teret, és bár a gyakorlatom során 

magam is érzem és tapasztalatom, hogy kizárólag ilyen formában nem hatékony az oktatásunk, 

rengeteg olyan tapasztalatot szereztem már most, amiket később biztosan hasznosítani fogok 

jelenléti oktatás során is. Nem szabad megfeledkeznünk a tradicionálisan komplexnek vagy 

vegyesnek nevezett blended learningről sem, amit talán a pandémia kapcsán leginkább hibrid 

oktatásként ismerünk, amikor is az oktatás részben jelenléti, részben pedig online formában 

valósul meg. (Kriska & Karkus, 2015) Ha ez bizonyos esetekben bevett gyakorlattá válik a 

közoktatásban, akkor a veszélyhelyzetben szerzett tapasztalataink jó alapot szolgáltathatnak 

ahhoz, hogy kihasználjuk és kiélvezzük mindkét mód előnyeit. 
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4. A biológiatanítás során felhasználható digitális taneszközök bemutatása 

Az IKT eszközök bevonásával digitális tananyag készíthető. Az Oktatási Hivatal által kiadott 

„DIGITÁLIS TANESZKÖZ-TÍPUSOK” c. dokumentum úgy definiálja a digitális 

tananyagokat, hogy azok pedagógiai elvek mentén oktatási célokra létrehozott, az informatika 

eszközeit kihasználó oktatási anyagok, amelyek kisebb-nagyobb tematikus egységekből, 

úgynevezett tananyag-elemekből épülnek fel, vagy adott esetben önálló tartalmi és módszertani 

szempontból zárt egységet alkotó tananyagok. Az előbbi esetben a digitális tananyag vagy 

taneszköz tantervhez és tanmenethez lényegében nem köthető, utóbbi esetben viszont a 

tananyagok mellé különböző ajánlások, pl. minta tanmenetek kapcsolódhatnak. (2020) 

A digitális taneszközöket rengeteg különböző módon csoportosíthatjuk, ezeknek a 

szempontoknak az ismerete pedig segítheti a tanárokat az óratervezés során azáltal, hogy így 

könnyebben megtalálják az oktatási és pedagógiai céljaiknak megfelelő digitális tananyagot. 

Az alábbiakban néhány ilyen csoportosítási szempontot mutatok be, és azon belül pedig kitérek 

arra, hogy az egyes elvek szerint milyen csoportok hozhatóak létre és azoknak mik a jellemzői, 

így pedig milyen célnak felelnek meg a leginkább. 

4.1.A digitális tananyagok csoportosítása működési elvük szerint 

4.1.1. Statikus, dinamikus és interaktív tananyagok (Miklós, 2012) 

Az első csoportosítási szempontként azt vizsgáljuk, hogy az adott digitális tartalom tanításba 

való bevonásával milyen mértékű interakciót biztosíthatunk a diákok számára IKT eszközön 

keresztül. Ez alapján három fő csoportot kell megemlíteni. A statikus, a dinamikus és az 

interaktív tananyagokat. 

• Statikus tartalomnak tekintjük a szövegeket, képeket, ábrákat és grafikonokat. A csoport 

neve onnan ered, hogy ezeken az objektumokon a tanítási folyamat során mozgást nem 

figyelhetnek meg a diákok és közben direkt módon nem változtathatják meg annak 

tartalmát. A statikus tananyagok jó eszközei lehetnek a digitális szemléltetésnek, amivel 

egy téma, folyamat vagy jelenség jobb megértését segíthetjük elő. 

• Dinamikus tartalomról akkor beszélhetünk, ha azon a diákok használat közben változást 

figyelhetnek meg. Ilyen tartalmak lehetnek a filmek, az animációk vagy akár a 

hangfelvételek is (pl. madarak énekhangját bemutató hangfelvétel). Ezek a tartalmak 

tetszőleges időpontokban megállíthatóak és visszatekerhetőek, és amennyiben ezeket 

tananyagként otthoni használatra is megosztjuk a diákokkal, akkor ezeket ők is 

megtehetik az önálló tanulásuk során, ezzel nyújtva nagyobb mértékű interaktivitást a 
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statikus tananyag-elemekhez képest. Ezek a tartalmak szintén szemléltetési célokra a 

legalkalmasabbak, hozzátéve egyrészt azt is, hogy a dinamikus tartalmak általában 

jobban felkeltik a diákok érdeklődését, mint a statikus tartalmak, másrészt, hogy ezek 

az eszközök alkalmasabbak valamilyen mozgással járó, vagy térbeli folyamatok 

bemutatására statikus társaiknál. 

• Interaktív tartalmak azok a feladatok, amiket a diákok IKT eszközök bevonásával 

tudnak csak elvégezni. Ebbe a kategóriába tartoznak a rövid válaszadást igénylő 

feladatoktól kezdve, a tesztfeladatokon át a szimulációkig és játékokig minden olyan 

tartalom, ami számítógépes környezetben valósul meg és interakcióra ad lehetőséget. 

Funkciójuk az előzőkétől eltérően nem a szemléltetés, hanem sokkal inkább a meglévő 

ismeretek alkalmazása, megértése, a szintetizálás képességének ellenőrzése, valamint 

akár az értékelés is lehet.  

A csoportosításból látható, hogy céljaink ismeretében könnyebben megtalálhatjuk a megfelelő 

tartalmat, hisz az előbbi példával élve egyszerűbb bemutatni a madárhangokat egy 

hangfelvételen keresztül, mint úgy, hogy kivetítjük annak kottáját, ugyanakkor könnyebb 

bemutatni egy állat külső morfológiáját egy állóképen, mint egy mozgón, és nehéz, vagy 

legalábbis nehezebb új ismereteket tanítani egy feladatsoron keresztül. 

4.1.2. Az interaktív digitális tananyagok típusai 

Az előző csoportosításból látható, hogy az interaktív tartalmak azok, amik a legtöbb formában, 

és a legtöbb, legkülönfélébb célokra használhatóak. Az alábbiakban a leggyakoribb típusokat 

mutatom be azzal a szándékkal, hogy rávilágítsak, melyiket milyen esetben és milyen 

környezetben célszerű használni. A lehetséges funkciók mellet változatos példákon keresztül 

igyekszem rálátást biztosítani a jelenleg elérhető interaktív tanítást segítő szoftverek 

sokszínűségére. 

• Rövid szöveges választ igénylő feladatok 

Bár valószínűleg nem ez a feladattípus jut először eszünkbe akkor, ha digitális tananyagról 

beszélünk, de mégis elengedhetetlennek gondolom ennek a fajta tartalomnak a megemlítését. 

Ugyanis, ha a SARS-CoV-2 járvány miatti távoktatás alatt is hagyományosan, dolgozat 

formájában próbálunk számonkérni, ennek a feladattípusnak az alkalmazását 

megkerülhetetlennek tartom. Ilyen esetben a diák a saját szavaival válaszol a kérdésre. A 

megfelelő kérdésfeltevéssel így csökkenteni lehet annak valószínűségét, hogy a diákok 

tippeléssel adjanak helyes választ, így pontosabban mérhető a tudásuk. Az ilyen típusú 
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feladatokat legcélszerűbb olyan feladatsorokban alkalmazni, amelyekben több fajta feladattípus 

is előfordul, ugyanis ez egy kevéssé motiváló típus a tanulók számára, hisz ez a feladattípus a 

papír alapú feladatsorok világában is igen gyakori. Az 1. ábra egy általam készített internetes 

feladatsor rövid szöveges választ igénylő feladatát mutatja be.  

 

1. ábra: Egy rövid szöveges választ igénylő feladat digitális formában a Google forms 

alkalmazáson belül létrehozva. A Google ezen alkalmazásban az ilyen típusú feladatoknál előre 

megadhatunk helyes válaszlehetőségeket, viszont azokban az esetekben amikor a feladat 

kitöltője nem karakterhelyesen adja meg a választ, vagy nem ugyanazokkal a szavakkal, amikkel 

mi megadtuk, az automatikus javításánál a rendszer hibásnak fogja jelölni a választ, ezért 

ezekben az esetekben a legtöbbször utólagos, manuális javításra van szükség. 

Forrás: https://forms.gle/Uj6iqa5MuATBizFS6  

• Feleletválasztós feladatok 

A feleletválasztós feladatok esetén adott kérdésre kettő vagy több válaszlehetőségből 

választhatjuk ki az általunk helyesnek gondolt megoldást. Ennek rengeteg változata van. 

Ilyennek tekinthetőek például a klasszikus igaz-hamis feladatok, illetve az egyszeres 

https://forms.gle/Uj6iqa5MuATBizFS6
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választások, ahol a válaszlehetőségek közül egy helyes válasz jelölhető meg, és többszörös 

választások, ahol a válaszlehetőségek között potenciálisan több helyes válasz is előfordulhat. A 

feleletválasztós feladatokat is érdemes feladatsorok részeként alkalmazni. A 2. ábra egy általam 

összeállított feladatsor feleletválasztós kérdését ábrázolja. Ez a feladattípus ellenőrzésre, 

értékelésre alkalmas a leginkább. 

 

2. ábra: Egyszerű választásos interaktív tesztfeladat, a Wordwall nevezetű internetes 

feladatkészítő környezetben elkészítve. Miután a diák rákattintott az általa helyesnek gondolt 

válaszlehetőségre, a rendszer azonnal visszajelez. Választás után javításra nincs lehetőség, de 

a kérdések az alsó nyilak segítségével áttugorhatóak. Az áttugrott kérdésekre bármikor vissza 

lehet térni, de a rendszer automatikusan is visszatér rájuk. 

Forrás: https://wordwall.net/resource/2691788 

• Párosító feladatok 

Az ebbe a kategóriába eső feladatok során összetartozó elemeket kell megtalálni és valamilyen 

módon jelezni az összetartozásukat. Nagyon sok formája létezik ennek a típusú feladatnak, de 

két tipikus alkalmazási módját a 3. és 4. ábra mutatja be. A párosító feladatok lehetnek 

ellenőrző, értékelő célzatúak, de a szintetizálás képességét is ellenőrizhetjük, illetve 

fejleszthetjük vele. Ha a 4. ábrán szereplő feladatban a diákok nem is tudják tényszerűen azt, 

hogy a fészeklakó fiókák kezdetben többnyire csupaszok, a párosítás akkor is kikövetkeztethető 

és nem csak kizárásos alapon, de akkor is feltéve, ha a párosítások nagy részének elvégzéséhez 

rendelkeznek elegendő ismerettel. 

https://wordwall.net/resource/2691788
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3. ábra: Összekötéses mechanizmusú párosító feladat a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) 

oldaláról. A párokat úgy köthetjük össze, hogy egymás után kattintunk az összetartozó 

állításokra. Az összeköttetést meg is szüntethetjük, ha az összekötött állítások közül az egyikre 

rákattintunk. A képen látható feladat nagy terjedelme miatt nem fért ki egy képernyőre, lefele 

görgetve további állítások, valamint „újrakezdés” és „ellenőrzés” gombok találhatóak. Az 

előbbi ikonra kattintva az összes már meglévő összeköttetést megszüntetjük. Az utóbbival 

értelemszerűen ellenőrizhetjük a munkánkat. 

Forrás https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16688552456  

 

4. ábra: A "húzd és ejtsd" (drag and drop) működési elvet követő párosító feladat szintén az 

NKP oldaláról. A barnával kiemelt mondatokat a kurzor segítségével húzhatjuk a megfelelő 

területekre. Ha pedig át szeretnénk helyezni a mondatokat akkor szintén csak megragadjuk őket 

és áthúzzuk az általunk megfelelőnek gondolt helyre, vagy egyszerűen csak ki a négyszögből. 

Forrás: https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16528411395 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16688552456
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16528411395
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• Halmazos feladatok 

Halmazos feladatok esetén állításokat vagy jellemzőket kell kettő vagy több csoportban 

elhelyezni aszerint, hogy melyik csoportokra jellemzőek. Az ilyen feladatoknak léteznek 

egészen egyszerű változatai, mint például az 5. ábrán feltüntetett feladat, amiben az állításokat 

két csoportba kell rendezni, és az állítások között nincs olyan, ami mindkét csoportra igaz lenne, 

de vannak összetettebb verziói is, ahol több halmaz közül választhatunk és vannak közös 

halmazok is. Erre példa a 6. ábrán bemutatott típusfeladat. Ez a típus szintén szolgálhatja az 

ellenőrzés és az értékelés célját, de kiválóan alkalmas a szintetizálás és a rendszerezés 

képességének ellenőrzésére valamint fejlesztésére is. 

 

5. ábra: Csoportosító feladat a LearningApps.org feladatkészítő és gyakorló környezetben 

megvalósítva. A feladat során a középen megjelenő állítást a kurzor segítségével annak a 

gombának a képére kell húzni, amelyikre igaz az állítás. Az összes állítás elhelyezése után (nem 

jelenik meg több állítás középen) a jobb alsó sarokban található kék ikonra kattintva a diákok 

maguk ellenőrizheti a munkájukat. Forrás: https://learningapps.org/5432154 

https://learningapps.org/5432154


-24- 

 

 

6. ábra: Halmazos feladat az Okos Doboz nevű digitális feladatbank oldaláról. Az állítások 

sorszámát a kurzor segítségével helyezhetjük el a halmazokban, és ugyanígy változtathatjuk 

meg a döntésünket is azelőtt, hogy az ellenőrzés gombra kattintanánk. Az ellenőrzést követően 

azok a sorszámok, amiket jól helyeztünk el zöldre változnak, amiket pedig rosszul pirosra. A 

megoldása során az ötös állítást szándékosan helyeztem el rosszul, hogy látható legyen a 

javítás. Az ellenőrzést követően pedig újra próbálkozhatunk a rossz válaszok elhelyezésével, de 

dönthetünk úgy is, hogy megnézzük a megoldást, mielőtt továbbmegyünk a következő feladatra. 

Forrás: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1168 

• Táblázatkiegészítés 

Ebből a típusból is számtalan változat létezik, de az elv azonos, vagyis adott egy hiányos 

táblázat, amivel az a teendő, hogy ki kell tölteni a hiányzó celláit. A feladat akkor oldható meg 

önállóann, ha mindegyik sorról és oszlopról van valami információnk. A kitöltött cellákban 

lehet gyakorlatilag bármi. Szöveg, kép, de akár ritkább esetben animáció (gif fájl) vagy videó 

is. Általában „drag and drop” mechanizmusúak (ld. 7. ábra), de létezik belőlük gépelős változat 

is, ám az ilyen esetekben szinte teljesen elkerülhetetlen a manuális javítás a lehetséges 

elgépelések és szinonimák miatt. Ahogy a halmazos és a párosító feladatok esetében, úgy 

táblázatkiegészítéses feladatoknál is az értékelés és a szintetizálás képességének ellenőrzése a 

cél, de például a 7. ábra által bemutatott feladatban, a korábban elsajátított ismereteket 

alkalmazásán van a hangsúly. 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1168
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7. ábra: "Húzd és ejtsd" mechanizmusú táblázatkiegészítős feladat, szintén az Okos Doboz 

oldaláról. Ez a feladat azért is szokatlan, mert itt az oszlopok és sorok konkrét neve sincs 

megadva, azokra is csak az cellákban elhelyezett képekről tudunk következtetni. 

Forrás: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1824 

• Keresztrejtvény 

Ez talán nem igényel különösebb magyarázatot. Az ilyen típusú feladatoknak nincs túl sok 

változata. Az interneten számos oktatásra használható, biológiai témájú keresztrejtvényt lehet 

találni. Az NKP, a Wordwall, a LearningApps webhelyeken rengeteg kész keresztrejtvény áll 

rendelkezésre, de az utóbbi kettő digitális feladatkészítő környezetként is funkcionál, így mi 

magunk is elkészíthetjük a céljaiknak megfelelő rejtvényt. A 8. ábra egy tipikus 

keresztrejtvényes feladatot mutat be. Többnyire ismeretek ellenőrzése lehet a cél ezzel a 

típussal. 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1824
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8. ábra: A Wordwall alkalmazásban készített keresztrejtvény. Az egyes oszlopokhoz és sorokhoz 

tartozó kérdések, illetve állítások a sorra vagy az oszlopra kattintva jelennek meg, a kitöltés 

pedig ezt követően gépeléssel történik. Forrás https://wordwall.net/resource/1968882 

• Szövegkiegészítés 

Digitális formában alapvetően három típusa megvalósítható ezeknek a feladatoknak attól 

függően, hogy a diákoknak hogyan kell kitölteniük a hiányzó részeket. Az első eset az, amikor 

gépeléssel történik a kitöltés. Ilyenkor általában nincs megadva szó- vagy kifejezéslista, amiből 

a gyerekek választhatnak. Ennek a módszernek az az előnye, hogy a tanulóknak sokkal jobban 

kell a saját ismereteikre támaszkodniuk, mint azokban az esetekben, amikor a 

válaszlehetőségek adottak. A hátránya viszont az, hogy szinte megkerülhetetlen a manuális 

javítás ezeknél a feladatoknál, hiszen ha a feladat kitöltője nem az általunk megadott helyes 

választ gépeli be karakterhelyesen, a rendszer nagy valószínűséggel hibásnak fogja találni. Ezt 

pontos instrukciók adásával küszöbölhetjük ki, például a begépelendő megafon karakterek 

számának megadásával. Ezzel azonban elvesszük annak a lehetőségét, hogy más jó megoldást 

írjon a diák az üres helyre, és adott esetben fölösleges plusz nyomást helyezhetünk ezzel rá. 

Véleményem szerint ha itt a kényelmes megoldást választjuk és ragaszkodunk az automatikus 

javításhoz, az mind a pedagógiai, mind az oktatási céljainkat alááshatja azáltal, hogy az általunk 

kigondolt „egyetlen” helyes választ fogadjuk csak el. Mondom ezt annak dacára, hogy én is 

híve vagyok a tanári terhek csökkentésének. 

Egy másik gyakori mechanizmus, amivel ezek a feladatok működnek az a legördülő válaszlista. 

Ilyenkor az üres helyre történő kattintáskor megjelenik egy legördülő menüsor, amiből ki kell 

választani a szövegből hiányzó kifejezést. Ezt a változatot mutatja be a 9. ábra. Ily módon az 

https://wordwall.net/resource/1968882
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is megvalósítható, hogy az egyes legördülő válaszlistákba teljesen eltérő válaszlehetőségeket 

írunk. 

A harmadik verzió esetén a szövegkiegészítést a már többször említett „húzd és ejtsd” 

mechanizmussal végezhetjük el. Ilyenkor egy előre adott kifejezéslistából válogathatunk a 

kitöltés során. Ez talán a legkönnyebben megoldható formája ennek a feladattípusnak. 

A szövegkiegészítő feladatok kiválóan alkalmasak arra, hogy a tanulók alkalmazzák a korábban 

tanultakat, és a szintézis képessége is fejleszthető, ellenőrizhető ezzel a fajta feladattípussal. 

 

9. ábra: Egy általam készített szövegkiegészítéses feladat a LearningApps feladatkészítő 

környezetében elkészítve. A szövegben található üres mezőkre kattintva megjelenik egy 

legördülő menü, amiből ki kell választanunk a hiányzó szót vagy kifejezést. Ebben a 

környezetben feladat szerkesztés során az egyes üres mezőkhöz eltérő válaszlehetőségeket is 

megadhatunk, ezzel téve változatosabbá a feladatot. 

Forrás: https://learningapps.org/display?v=psprhnns321  

• Ábraelemzés 

Az ábraelemzés nagyon hasznos eszköz lehet a tanári munkánk során, ha gondolkodtatni 

szeretnénk a diákokat. Hasonlóan az eddigiekhez ez az eszköz is használható egyszerűen az 

ismereteik ellenőrzésére, de folyamatábrák elemeztetésével fejleszthető vele a szintetizálás 

képessége is. Az utóbbira tipikus példa lehet az ökológia témakörében tárgyalt különböző 

anyagi körforgások, mint szén, nitrogén, oxigén stb. Működési elvük is változatos lehet. 

Gyakoriak a legördülő válaszlistás és a „húzd és ejtsd” mechanizmust alkalmazó változatok. A 

https://learningapps.org/display?v=psprhnns321
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gyakorlati munkám során én az előbbi módszert alkalmazó feladatokat készítettem, így a jelen 

bekezdésben más fajtákat mutatok be a 10. és a 11. ábrán. 

 

10. ábra: Egy általam készített, a gyűrűsférgek keresztmetszetben látható képleteiről szóló 

ábraelemzéses feladat a Worwall felületén elkészítve és használat közben bemutatva. A 

feliratokhoz tartozó színes pontokat az ábrán elhelyezett üres körökbe kell húzni az egér 

használatával. Forrás: https://wordwall.net/resource/9401068 

 

11. ábra: A szén körforgásáról szóló ábraelemzéses feladat az Okos Doboz oldaláról. A feladat 

során az oldalsó szövegbuborékban megjelenő folyamatnak megfelelő betűjelet kell 

kiválasztanunk és a folyamat neve mellett található üres körbe húznunk a kurzor segítségével. 

Forrás: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1385  

https://wordwall.net/resource/9401068
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1385
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• Sorbarendezés 

Az ilyen típusú feladatok során a diákoknak sorba kell rendezniük bizonyos elemeket 

valamilyen szempont szerint. Ez a fajta digitális feladat is sokféleképpen működhet, jellegéből 

adódóan pedig képezheti az ismeretek és a mély értés, valamint a szintetizálás képességének 

ellenőrzését. A 12. ábra egy „drag and drop” elven működő ilyen feladatot mutat be. 

 

12. ábra: Sorbarendezéses feladat az NKP oldaláról. A feladatot úgy hajthatjuk végre, hogy az 

egér segítségével húzzuk az egyes elemeket a megfelelő helyre. 

Forrás: https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/17095023951 

• Szimuláció 

A szimulációk olyan digitális tartalmak, amelyek összetett, vagy adott esetben magasabb szintű 

absztrakciós készséget igénylő jelenségeket modelleznek úgy, hogy a folyamatok paramétereit 

mi határozhatjuk meg. A szimulációk kiválóan alkalmasak szemléltetésre, hisz olyan 

folyamatokat vizualizálnak a tanulók számára, amelyek sokuk számára igen nehezen 

elképzelhetőek. És ha egy szimulációt elérhetővé teszünk a diákok számára akár tanórán belül, 

akár otthoni használatra, akkor azáltal, hogy az általuk befolyásolt paramétereknek megfelelő 

folyamatot figyelhetik meg, könnyebben és mélyebben megérthetik azt. Ugyanakkor fontos 

felhívnunk arra a figyelmet, hogy a szimulációk minden esetben csak modellezik ezeket a 

folyamatokat, azokat nem mutatják teljes pontossággal. Ezt azért tartom fontosnak 

hangsúlyozni, mert ha ezt nem hangsúlyozzuk kellőképpen a diákok számára, akkor a 

különböző szemléltetések és főleg a különböző modellek könnyen a tévképzetek melegágyává 

válhatnak. A 13. ábra egy a szelekciós hatásokat szemléltető szimulációt mutat be. 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/17095023951
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13. ábra: A természetes szelekciót szemléltető szimuláció a Coloradói Egyetem fejlesztésében 

álló phet.colorado.edu webhelyről. A szimuláció során egy nyúlpopuláció egyedszámának 

változását követhetjük nyomon az időben. A szimuláción belül beállíthatunk a nyulak számára 

különböző fenotípusokat, bizonyos populációs kölcsönhatásokat, forráslimitációkat és még az 

évszakokat is mi választhatjuk meg. Az egyedszámon felül pedig nyomon követhetjük a 

fenotípusok arányának változását a generációk között, valamint megvizsgálhatjuk egy nyúl 

egyed genotípusát és családfáját. Forrás: https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-

selection/latest/natural-selection_en.html  

• Komplex digitális tananyagok 

Az ilyen típusú digitális tartalmak (internetes oldalak és tanító programok) nem csak interaktív 

elemeket tartalmaznak, hanem szöveges, képes és videós elemeket is. Felépítésükre jellemző a 

tagoltság, hogy egy adott tantárgyhoz tartozó tananyag tematikus egységekre, azok pedig még 

kisebb részekre, úgynevezett tananyag elemekre bonthatóak. A témakörök végén pedig 

általában önellenőrző feladatok, feladatsorok találhatóak, amik azt a célt szolgálják, hogy a diák 

mihamarabb visszajelzést kapjon arról, hogy sikeresen elsajátította-e az ismereteket és 

megértette-e a kulcsfogalmakat. Ezek a rendszerek, mint például a Sulinet Tudásbázis, a 

Realika vagy akár a már többször említett Nemzeti Köznevelési Portál zárt egységet képeznek, 

így alkalmasak lehetnek egyes témakörök végigkísérésére, vagy a diák által történő önálló 

feldolgozásra, ugyanakkor az egyes elemeik a rendszer többi tartalma közül kiemelve is 

felhasználhatóak a megfelelő témakörök tanításához. (Nádasi) 

https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_en.html
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4.2.A digitális taneszközök csoportosítása funkciójuk szerint 

Ezalatt az alcím alatt nem csak olyan tanítást segítő programokat és tartalmakat mutatok be, 

amik közvetlenül az ismeretek átadásában lehetnek hasznosak a tanárok számára, hanem olyan 

rendszereket is, amik a tanórai vagy a tanórán kívüli munka szervezésében is a pedagógusok 

segítségére lehetnek. 

4.2.1. Learning Managament System (LMS) 

Magyarul tanulás irányítási rendszerekként hivatkozhatunk ezekre a szoftverekre. Ezek 

elsősorban nem a tartalom megosztására szolgáló rendszerek, hanem a diákok azonosítására, a 

tanulói tevékenység nyomonkövetésére, naplózásra – ami jelen esetben az értékelések és a 

jelenlét rögzítését jelenti – valamint bizonyos szintű kommunikáció biztosítására szolgál a 

tanár-diák, diák-diák és tanár-szülő viszonylatokban, így alkalmasak lehetnek házi feladatok 

kiírására, számonkérések rögzítésére és egyéb felhívások intézésére. Fontosnak tartom 

azonban, hogy a házi feladatok és a számonkérések bejelentése ne kizárólag ezeken a 

felületeken történjen meg, mert különben drasztikusan megnőhet annak a valószínűsége, hogy 

a diákok figyelme elsiklik ezek felett az információk felett. Az ilyen rendszerek többsége 

alkalmas bizonyos szintű tartalom megosztására és tárolására is, de többnyire nem ez az 

elsődleges felhasználásuk. Ilyen rendszerekre lehet példa a Google fejlesztésében álló 

Classroom nevű internetes szoftver, de a közoktatási intézményekben kötelezően használandó 

KRÉTA Iskolai Alaprendszer is. (Nádasi) 

4.2.2. Content Managment System (CMS) 

A CMS-ek, avagy a digitális tartalomkezelő rendszerek a fentiekkel ellentétben többnyire nem 

alkalmasak a tanuló nyilvántartására. Ezek olyan komplex rendszerek, amikben a különböző 

működési elvű tananyagelemek tematikus egységeket alkotnak, amely elemek ugyan CMS-ből 

kiemelve önmagukban is felhasználhatóak egy tanórán, de a tartalomkezelő rendszerek egyes 

témakörök végigkísérésére, sőt, önálló tanulásra is alkalmasak. (Vö. a Komplex digitális 

tananyagokról szóló bekezdéssel a 30. oldalon.) Ilyen szempontból Content Managment 

rendszerek csoportjába sorolható a Sulinet Tudásbázis (ld. 14. ábra), a Nemzeti Köznevelési 

Portál (NKP), a Realika, valamint a mozaWeb is. Abban az esetben, ha a tartalom kezelő 

rendszerek a tanulók bizonyos mértékű nyilvántartására is képes, LCMS-ről, vagyis Learning 

and Content Managment rendszerről beszélünk, tehát olyan szoftverről, ami az előző 

bekezdésben tárgyalt funkciók ellátására is képes. (Nádasi) 
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14. ábra: A Sulinet Tudásbázison fent lévő biológia tananyagokat évfolyamokba rendezve 

találjuk. Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia 

4.2.3. Taneszköz- vagy feladatbank 

A taneszközbankok az oktatási célokra felhasználható digitális tartalmak összegyűjtésére 

szolgáló internetes oldalak. A tanárok ezekben az adatbázisokban általában tantárgy, témakör, 

tartalomtípus és egyéb szempontok alapján kereshetnek a különböző webhelyekről 

összegyűjtött tananyagelemek között. A tartalmak összegyűjtését végezhetik az adott oldalt 

fejlesztő céggel vagy alapítvánnyal együttműködésben álló erre felkért szakemberek, vagy 

maguk a felhasználók is. Ez utóbbi esetben viszont fennáll annak a veszélye, hogy az 

összegyűjtött digitális taneszközök között sokszor szerepel ugyanaz a honlap, feladat, 

szemléltető videó stb. mivel többen beküldik azt. A taneszközbankok esetében éppen ezért 

szükséges egy jól felépített adminisztrátori rendszer, ami kiiktatja a redundanciát. Ez az előbbi 

esetben is szükséges lehet, de az utóbbiban kiváltképp. Ilyen feladatbankra példa a 

Tansegéd.hu, ami a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Közhasznú Alapítvány 

elmúlt évi fejlesztésének eredménye, és amelyre én is beküldtem az általam készített feladatok 

linkjeit. Sajnos azonban előfordulhat, hogy a szakdolgozatom bírálatának időpontjáig a 

Tansegéd.hu biológia tananyaggyűjteménye még nem élesül, így az még felhasználói oldalról 

nem megtekinthető. A Tansegéd.hu nyitóoldalát a 15. ábra mutatja be. Fontosnak tartom 

azonban az olyan ötlettáraknak a létjogosultságát is, amik az interneten elérhetőek, de offline 

megvalósítható módszereket gyűjtenek össze, hisz ahhoz, hogy tanárok módszertani 

változatosságot tudjanak mutatni a tanítás folyamán elengedhetetlenek a nem digitális 

taneszközök és módszerek alkalmazása is. 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia
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15. ábra: A Tansegéd.hu nyitóoldalán egyelőre csak a kémiához és a földrajzhoz tartozó 

gyűjtemények érhetőek el. Forrás https://tanseged.hu/ 

Erre például szolgálhat a Tempus Közalapítvány által létrehozott ’Módszertani ötletgyűjtemény 

és digitális módszertár’ nevezetű adatbázis, amiben az IKT eszközöket igénylő módszerek 

mellett analóg módon megvalósítható, korábban kipróbált módszerek között kereshetünk, 

változatos szempontok megadásával, ahogy az a 16. ábrán látható. 

 

16. ábra: A Módszertani ötletgyűjtemény oldalán megadható keresési beállítások. 

Forrás https://tka.hu/tudastar_kereso 

https://tanseged.hu/
https://tka.hu/tudastar_kereso
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Példaként említhetjük ugyanakkor a Budapest XVII. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Általános 

Iskola és Gimnázium gondozásában készült ’Vidám tanár’ című elektronikus könyvet is, 

amiben szintén offline is megvalósítható kipróbált módszereket gyűjtöttek össze egy projekt 

keretében. (2017) 

A használt módszerek és az elkészített taneszközök megosztását nagyon előremutatónak 

tartom, hisz a tanári terhek csökkentése kiemelten fontos a tanári pálya vonzóbbá tételének 

szempontjából annak érdekében, hogy minél kevesebben hagyják el a pályát, és hogy legyen 

megfelelő mértékű és minőségű pedagógus utánpótlás. 

4.2.4. Tananyagkészítő és gyakorló környezet 

Ezek olyan internetes felületek vagy offline programok, amikben különböző típusú digitális 

tananyagokat készíthetünk, és amiket mindenféle programozási vagy webfejlesztési ismeret 

hiányában is könnyen tudunk használni limitált eszköztáruknak és intuitív felépítésüknek 

köszönhetően. Az internetes tananyagkészítő programok általában nem csak a tartalom 

elkészítéséhez és formázásához nyújtanak felületet, hanem azok használatához is. Ilyen 

taneszközök előállítására alkalmas programok, a Redmenta vagy a Google Quiz, amiken 

keresztül teljes online feladatlapok elkészítésére van lehetőségünk, a Kahoot! amiben mobil 

eszközök bevonásával használható online, kompetitív kvízjátékok létrehozására van lehetőség, 

a Wordwall vagy a LearningApps, amiben különböző mechanizmusú interaktív feladatokat 

tudunk készíteni, a Genially, amelynek keretein belül mindenféle tartalomtípus létrehozható és 

beilleszthető működési elvtől és formától függetlenül, és még hosszan sorolhatnánk a 

különböző alkalmazásokat. De ide tartozik a gyakorlati munkám során használt exeLearning 

program is, amit a későbbiekben még részletesen is bemutatok. 

Az internetes alkalmazásokon keresztül létrehozott tartalmakat különböző információk és 

kulcsszavak megadását követően publikussá, azaz a rendszeren keresztül mások által elérhetővé 

tehetjük. Így más pedagógusok változatlan, vagy akár általuk kis mértékben módosított 

formában is fel tudják a tananyagainkat használni oktatási és nevelési céljaik elérésére, és mi is 

kereshetünk a mások által megosztott tartalmak között eszköztárunk egyszerű bővítésének 

érdekében. Tulajdonképpen ezek az online tananyagfejlesztő környezetek egyben 

taneszközbankként is funkcionálhatnak. 

Ezen alkalmazások bevonásával könnyen tervezhetünk módszertanilag változatos órát, ami 

mind a diákok, mind pedig a tanár számára motiváló hatású lehet. 
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4.2.5. Prezentációs alkalmazások 

A prezentációs alkalmazások bár elsősorban az üzleti szféra számára lettek kifejlesztve, 

használatuk igen elterjedt a pedagógusok körében. Ezek közül a leggyakrabban használtak, a 

Microsoft PowerPoint, a Google Slides illetve a magyar fejlesztésű Prezi. A PowerPoint 

használata a pedagógusok, valamint a köz- és felsőoktatásban tanuló diákok számára a többi 

alapértelmezett Office 365 termékkel együtt (Word, Excel, OneNote) ingyenes. Ezt érdemes 

tekintetbe venni a tanítás szervezése során, mert a diákok digitális kompetenciáit fejlesztendő 

kiadhatunk számukra olyan feladatokat, amik során olyan előadást kell tartaniuk, amihez 

bemutató diasort kell készíteniük. 

A prezentációkról általában elmondható, hogy elsősorban statikus vagy dinamikus tartalmak 

megjelenítésére képesek, tehát leginkább szemléltető funkciót töltenek be egy tanórán belül, 

viszont a PowerPointban elkészített bemutatók kivetíthetőek interaktív táblára, és így táblai 

munka formájában a diákok interakcióba léphetnek az azon megjelenített tartalmakkal, például 

írhatnak a diákra, valamint feladatokat végezhetnek rajta. (Tényi, 2020) 

4.2.6. Egyéb funkciók ellátásra alkalmas szoftverek 

Ebbe a kategóriába azokat a tanítás során felhasználható programokat soroltam, amik elsőre 

marginálisnak tűnő funkciók tanórai betöltésére alkalmasak, de nagy szerepük lehet a 

motiválásban, az információk feldolgozásában és a tanulók digitális kompetenciájának 

fejlesztésében. Ahogy ezt már a prezentáció készítő alkalmazások esetében említettem, ezen 

programok többségét sem kifejezetten oktatási célokra hozták létre, de előnyeiket felfedezve a 

pedagógusok a tanítás során is elkezdték őket használni. Ez ily módon egy gyűjtőkategóriaként 

is felfogható, hisz ide sorolható minden olyan szoftver, ami bármilyen formában felhasználásra 

került már tanítás során. A kategória fent leírt jellemzőit szeretném szemléltetni példákon 

keresztül, az alábbi teljesség igényét mellőző felsorolással. 

• QR-kód generátor/olvasó.: Bizonyos mobileszközökön megjelenítendő tartalmak, 

online feladatok eléréséhez érdemes lehet QR-kódot generálni. Így nem kell részletesen 

elmagyaráznunk a diákok számára a tartalom eléréséhez szükséges lépések sorozatát, 

hanem egyszerűen kivetítjük a QR-kódot, amit a diákok a rendelkezésükre álló 

okoseszközök segítségével beolvasnak, és így rögtön a digitális tananyaghoz jutnak. 
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Ezzel rengeteg időt spórolhatunk magunknak a 

tanórából, ami kulcsfontosságú tényező a tanítás 

során. Az interneten több biztonságos, könnyen és 

ingyenesen használható QR-kód generátor létezik. 

(17. ábra) 

• Szófelhő.: A szófelhő egy szavakból alkotott egyedi 

illusztráció. (Mi az a szófelhő?, dátum nélk.) A 

szófelhő alkalmas lehet egy adott témához 

kapcsolódó kulcsfogalmaknak a kiemelésére. A 

szófelhőt összeállíthatjuk álltalunk meghatározott 

szavakból, de a diákok által megadott fogalmakból 

is, például egy olyan, mondjuk az emlősök 

témaköréhez kapcsolódó feladat keretében, hogy 

írjanak három általuk ismert tulajdonságot az emlősökről. Az így összegyűjtött szavakat 

szófelhőbe rendezhetjük egy erre alkalmas szoftver, vagyis egy szófelhő generátor 

segítségével, és így a diákok emlősökről alkotott képét illusztrálhatjuk, egy szófelhő 

formájában. Bizonyos programok még arra is képesek, hogy a gyakrabban említett 

kifejezéseket nagyobb betűmérettel jelenítsék meg a szófelhőben. A Menti.com 

használatával pedig a diákok közvetlenül adhatják meg a szófelhő szavait és a program 

automatikusan nagyobbra méretezi a többször előforduló kifejezéseket. Az interneten 

több egyszerűen és ingyenesen használható szófelhő készítő alkalmazás is elérhető, 

mint például a WordArt.com (ld. 18. ábra) – bár erről a felületről a képek letöltése 

előfizetéshez kötött – a WordClouds.com, az Abcya.com, de mind közül a legnagyobb 

interakciót a Menti.com szófelhő készítő applikációja biztosítja a diákok számára. 

17. ábra: Az általam fejlesztett 

tananyaghoz vezető QR-kód. 

Forrás.: https://hu.qr-code-

generator.com/  

https://hu.qr-code-generator.com/
https://hu.qr-code-generator.com/
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18. ábra.: A szakdolgozatom témájához illeszkedő szófelhő a WordArt.com felületén elkészítve. 

Forrás https://wordart.com/ 

• Gondolattérkép.: Ezt a módszert már régóta alkalmazzák a tanításban a gondolatok 

rendezésének és a fogalmak relációjának tisztázására. A módszer táblán vagy papír 

alapon is megvalósítható, úgymond analóg módon, de ezeknek a megoldásoknak az a 

nagy hátránya, hogy gyakran csak csekély interakcióra adnak lehetőséget, vagy a papír 

alapú megoldás esetén például a felkerülő fogalmak nem, vagy csak nehezen 

helyezhetőek át. A digitális gondolattérkép készítő alkalmazások erre a két problémára 

nyújthatnak megoldást, miközben a digitális taneszközök motiváló hatásával növelik az 

oktatási és pedagógiai céljaink elérésének valószínűségét. Kifejezetten erre a funkcióra 

kifejlesztett szoftverek a Miro.com és a MindMup. 

A sort még hosszan lehetne folytatni, és meg lehetne említeni még rengeteg specifikus célra 

kifejlesztett programot. A fent leírtakkal azt szeretném szemléltetni, hogy a digitális tér 

lehetőségei korlátlanok a módszertani tárházunk bővítésére, így az óratervezés során nem kell 

korlátoznunk magunkat a kizárólag oktatási célokra, vagy az általunk tanított tantárgyhoz 

létrehozott digitális eszközökre. 

https://wordart.com/
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5. Digitális taneszközfejlesztés a gerinces állatok boncolásához 

5.1.A fejlesztés során felhasznált szoftverek és az ezekkel végzett gyakorlati munkám 

bemutatása 

5.1.1. Az Adobe Flash program 

A fejlesztés első lépése a tankönyvben is megtalálható képek digitális változatának módosítása 

volt a feladat céljainak megfelelően. Ehhez a feladathoz az Adobe Flash CS3 Professional 

programot használtam (20. ábra). A szoftver maga alapvetően animációs mozgóképek 

készítésére lett kifejlesztve, de egyszerű kezelhetőségének köszönhetően kiválóan alkalmas 

képek egyszerű módosítására is. Továbbá a tankönyvben fellelhető ábrák eredeti, feliratozott 

verziója is a Flash programmal kezelhető .fla fájlformátumban álltak a rendelkezésemre, és így 

a konvertálást mellőzve tudtam szerkeszteni a képeket. Az ábrákon elsősorban azt 

módosítottam, hogy az egyes anatómiai képleteket jelölő feliratokat kicseréltem nagybetűkre, 

hisz az általam fejlesztett feladatok kitöltése során az a cél, hogy ezeket a betűkkel jelölt 

struktúrákat kell megnevezniük a diákoknak. Ezen felül bizonyos esetekben a feliratokhoz 

tartozó vonalakat is módosítanom kellett annak érdekében, hogy az egyes szerveket jelölő betűk 

egymáshoz viszonyított helyzete megfelelő legyen, azok a képen ne érjenek össze, ne lógjanak 

egymásra, ne takarjanak ki fontos, adott esetben elemzésre szánt részeket az ábrán, hogy az ne 

legyen zsúfolt és hogy végső soron a megjelenésük egységes legyen (ld. 19. ábra). 

 

19. ábra: Egy, az Adobe Flash programban módosított kész ábra a házityúk külső 

morfológiájáról. 
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Ezeknek a szempontoknak a figyelembevétele pedig mind azt a célt szolgálja, hogy a diákok 

számára a feladatok megoldása során egyértelműek legyenek a megnevezendő képletek, és 

hogy a feladatok motiválóak legyenek. Az eredeti fájlok módosítását követően a mentés 

másképp funkciót választva létrehoztam egy új .fla fájlt az eredeti mellet. Erre azért volt 

szükség, mert ha esetleg hibát fedezek fel az exportált képeken – ahogy ez egyes esetekben meg 

is történt – akkor az újonnan létrehozott fájlt egyszerűen tudom módosítani az eredeti alapján, 

és így egy ábra szerkesztését sem kellett elölről kezdenem. Ahogy már részben említettem, a 

fájl mentését követően az ábrákat képként .jpg formátumba exportáltam a megfelelő 

felbontásban (1280 × 849 p).  

 

20. ábra: A patkány külső morfológiájának elemzését szolgáló feladathoz tartozó ábra a 

szerkesztésre használt programban 

5.1.2. Az exeLearning program 

Ezt követően az exportált képek felhasználásával olyan ábraelemzéses feladatokat készítettem, 

amik legördülő válaszlistás mechanizmussal működnek. Ehhez az exeLearning nevezetű 

digitális feladatkészítő programot használtam, ami egy weboldal típusú, digitális tananyagok 

létrehozására alkalmas offline szoftver. Az exeLearning használata igen egyszerű, nem igényel 

komoly informatikai tudást, és nem kell beleásnunk magunkat bonyolult webfejlesztési 

folyamatokba. A program telepítése és megnyitása után az alábbi, 21. ábrán látható ablak tárul 

elénk. 
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21. ábra: Az exeLearning szerkesztői felülete. A szerkeszthető fájl az alapértelmezettként 

beállított internetes böngészőnkben fog megnyílni tekintvén, hogy végeredményben egy HTML 

formátumú digitális tananyagot fogunk vele előállítani. 

Az így megjelenő ablak bal oldalán egy menüszalag található, amely két részből áll, a Tervező 

nézet (22. ábra) és az iDevices modulok (23. ábra) elnevezésű panelekből. A Tervező nézetben 

szabhatjuk meg a fejlesztendő tananyag struktúráját. A tananyagunkon belül létrehozhatunk 

különböző rangú lapokat az Új lap gombra kattintva. Az így létrehozott úgynevezett témákat 

utána még kisebb részekre, szakaszokra, majd egységekre oszthatjuk. Ezek nevét úgy 

változtathatjuk meg, hogy először a modulra kattintunk, aztán a felső menüsorban található 

átnevezés gombra. Ezt követően egy felugró ablakban gépelhetjük be a lapunk új nevét. 

Tekintvén, hogy ezeket a feladatokat a ’Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek.’ 

(Kriska & Lőw, 2012) című tankönyvben fellelhető ábrák alapján készítettem, többnyire az 

ábrák tankönyvi feliratát adtam meg nekik címül. Ez alól kivételt képeznek azok az ábrák, 

amiknek a tankönyvben szereplő felirata a feladat címeként túl egyértelmű utalást nyújtott volna 

annak megoldására. Ezekben az esetekben úgy módosítottam a címeket, hogy azok továbbra is 

árulkodjanak arról, hogy az állat melyik nagyobb részét, adott esetben szervrendszerét, 

szervrendszereit látjuk a képen, de azok ne tartalmazzák egy megnevezendő képlet nevét se 

konkrétan. Emellett a feladatokat nevükben sorszámoztam is annak érdekében, hogy az egyes 

feladványok könnyebben kereshetőek legyenek. 
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22. ábra: A tanagyag struktúráját a Tervező nézet nevű panelen határozhatjuk meg. 

Amennyiben ez egyik téma, szakasz vagy egység beszúrását illetően meggondoltuk magunkat, 

a törlés gombra kattintva bármikor megszüntethetjük azt, viszont előtte mindig győződjünk 

meg arról, hogy valóban azt a modult jelöltük-e ki, amire a továbbiakban nincs szükség, mert 

ez a művelet nem visszavonható, tehát csak egy korábban mentett verzió visszaállításával lehet 

a döntésünket semmissé tenni. Éppen ezért a program használata során javaslom a gyakori 

mentést, de erre időről időre a program is figyelmeztet. Az egyes lapok sorrendjén és 

hierarchiáján az alsó sorban lévő nyilakkal tudunk változtatni. 

A másik panel, ami a bal oldali menüben található az az iDevices modulok (magyarul talán 

taneszköz egységek) névre hallgat, amivel tulajdonképpen a tartalmunk formáját határozhatjuk 

meg. 

 

23. ábra: Az iDevices modulok elnevezésű panellel az egyes tananyagelemek formáját 

határozhatjuk meg úgy, hogy egy előre meghatározott listából válaszhatjuk ki a céljainknak 

megfelelő tartalomtípust. 
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A tartalomtípusok a korábban leírtaknak megfelelően lehetnek statikusak, dinamikusak vagy 

interaktívak, és az egyes lapokon megjelenített tartalmak típusai eltérhetnek egymástól, sőt egy 

lapon belül is felhasználhatunk különböző formájú és mechanizmusú tananyagelemeket. 

Miután kiválasztottuk a céljainknak megfelelő iDevice-t, megjelenik a szerkesztő felület, 

amelyben a típusnak megfelelő sablont tölthetjük fel a megfelelő tartalommal (ld. 24. ábra). Az 

így megadható tartalom részét képezi a tartalomtípus neve is, amit a modul kiválasztásánál 

automatikusan megad a rendszer, de mi azt tetszésünk szerint módosíthatjuk. Például a 

legördülő válaszlistás feladatok az iDevices modulok között az angol elnevezésével, 

DropDown Activity néven szerepel, amit én minden alkalommal amikor kiválasztottam a 

listából, megváltoztattam a magyar megfelelőjére. 

 

24. ábra: A taneszköz (iDevice) típusának kiválasztása után megjelenő, és annak megfelelő 

szerkesztői felület az exeLearning programban. 

A tartalom módosítása során megadhatunk hozzákapcsolódó instrukciókat az Utasítás panel 

kitöltésével, ami interaktív tartalmaknál a legtöbb esetben elengedhetetlen, hisz előfordulhat, 

hogy egy feladat vagy egy szimuláció működési elve nem egyértelmű a diákok számára. 

Egyszerűbb vagy intuíció alapján megoldható feladatok – mint amilyenek az általam készített, 
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legördülő válaszlistás mechanizmusú ábraelemzéses feladatok – esetében ettől persze el lehet 

tekinteni, de a félreértések biztos elkerülése végett röviden ilyen esetekben is érdemes megadni 

a feladatok leírását. 

Ezt követően a tananyagegységet szerkeszthetjük a Szöveg elnevezésű szerkesztő panelen 

keresztül. A továbbiakban kizárólag a legördülő válaszlistás működési elvű feladatok ezen 

panelen keresztül történő szerkesztését mutatom be, mivel a gyakorlati munkám során kizárólag 

ilyen mechanizmussal működő feladatokat állítottam elő. A szerkesztés következő lépéseként 

beillesztettem a soron következő feladathoz tartozó képet, amely műveletet a panel felső 

menüsorában található Insert/Edit Image gombjára kattintva végezhetünk el. A panelhez tartozó 

menüsor elemeit a 25. ábra szemlélteti. 

 

25. ábra: Az exeLearning szerkesztő felületének Szöveg elnevezésű panelje, amibe 

elnevezésével ellentétben rengeteg féle tartalmat illeszthetünk be. A nagymértékű 

testreszabhatóságot a panel felső menüszalagjában található funkciók nagy száma teszi 

lehetővé. 

A feladatokat a hozzájuk tartozó ábrák tankönyvi sorrendjében helyeztem el a tananyagban, 

figyelembe véve azt, hogy a tankönyv mind az egyes állatcsoportokat, mind a boncolás menetét 

tudományos, didaktikai és tanításmódszertani szempontból is helyes sorrendben tárgyalja, 

amely szempontoknak egy ilyen tananyag felépítése során is meg kell felelni. 

A legördülő válaszlistás feladatok esetén az elemzendő tartalmak után egy táblázatot kell 

elhelyezni, aminek az első oszlopában az elemzendő részletek jelölései (betű, sorszám, egyéb 
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karakter) szerepelnek, második oszlopában 

a hozzájuk tartozó helyes válaszlehetőség 

aláhúzott karakterekkel, ahogy ez a 

26. ábrán megfigyelhető. Az aláhúzásra 

azért van szükség, mert a rendszer csak így 

ismeri fel a helyes választ. Aláhúzás híján 

hiába ad jó választ a feladat kitöltője, az 

automatikus javítás során a rendszer 

hibának fogja titulálni. A helyes 

válaszlehetőségek táblázatos megadása 

után lehetőségünk van a feladat 

nehezítésére azáltal, hogy megadunk egyéb, helytelen válaszlehetőségeket is. Erre továbbra is 

a szerkesztő felületen van lehetőség a következő, Other words elnevezésű mező kitöltésével, 

ahol további szavakat és kifejezéseket úgy adhatunk meg, hogy azokat függőleges vonal 

karakterrel elválasztva (alt gr + w billentyű kombináció, egymás után gépeljük be, ahogy ez a 

27. ábrán is látszik. Ezt a funkciót akkor érdemes alkalmazni, ha feladatot túl egyszerűnek 

tartjuk a tanulóinktól vagy a tananyag célcsoportjától elvárt szinthez képest, vagy ha az 

elemzendő elemek számát túl kicsinek ítéljük, és ezáltal csökkenteni szeretnénk a véletlenszerű 

kitöltés sikerességének valószínűséget. Értelemszerűen ezt a mezőt akár üresen is hagyhatjuk, 

ahogy én is tettem a feladatok többségében. Általánosságban elmondható, hogy elsősorban az 

egyes állatok külső morfológiájának elemzésére fókuszáló feladatok esetében adtam meg egyéb 

válaszlehetőségeket, illetve azoknál a feladatoknál, ahol az ábrán körülbelül 5-8 elemet kellett 

megnevezni. Egy elem szerkesztésének a végén pedig megadhatunk egy motiváló visszajelző 

üzenetet, ami akkor válik láthatóvá a kitöltő számára, ha hibátlanul megoldotta a feladatot. 

 

27. ábra: Az Other words, és a Visszajelzés menüpontok az exeLearning szerkesztői felületén. 

26. ábra: A Legördülő válaszlistás feladatokhoz 

tartozó táblázat. 
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A szerkesztő felület alján a pipa ikonra kattintva lezárhatjuk azt, és így előnézetben 

megtekinthetjük a munkánk eredményét, sőt tesztelhetjük is. Azt viszont meg kell említenem, 

hogy a pipára kattintva, az adott egység szerkesztőfelületének lezárásával nem mentődik el a 

feladat, ezt külön kell elvégeznünk. A lezárás után pedig lehetőségünk van további 

szerkesztésre, az csak az előnézet előhívását szolgálja. Az előnézetben történő tesztelést a 

28. ábra mutatja be. 

A négy témakör esetében minden feladatnál 

a fentiekhez hasonlóan jártam el. Ezt 

követően a tananyagot weblapként 

exportáltam. Így lehetőségem nyílt arra, 

hogy a végleges formájában is 

megvizsgáljam a kész tananyagot, és a 

tesztelést követően az esetleges hibákat 

kijavítsam. A tananyag csak ezt követően 

került publikálásra a Biológiai 

Szakmódszertani Csoport honlapján, amely 

ezen az URL címen érhető el: 

Link.: http://totdk.elte.hu/biologia/boncolas/ 

A feladatok személyi számítógépen (PC), 

laptopon és mobileszközökön (tablet, 

okostelefon) is megnyithatóak, és 

elvégezhetőek. Amennyiben az így elkészült 

weblapot nem mobileszközön, hanem asztali 

nézetben nyitjuk meg, a monitor méretétől 

függően ugyan, de előfordulhat, hogy a 

képek nagy felbontása miatt a legördülő 

menük és az ábra nem fér el egy képernyőn, 

ahogy ez a 28. ábrán is látszik. Ilyenkor a 

feladat ábrájának vizsgálatát követően 

legörgetéssel férünk hozzá a 

válaszlehetőségekhez. Ez megnehezítheti a 

feladat megoldását, sőt, időben is elnyújthatja azt, de meglátásom szerint ez nem jelent 

számottevő hátrányt ahhoz képest, mint amennyi előnyt a tananyag tanítás során történő 

28. ábra: Szerkesztői felület bezárása után 

megjelenő előnézet, amiben tesztelhetjük az 

elkészült interaktív tartalmat. válaszok 

megadása után a Check (ellenőrzés) gombra 

kattintva a program zöldre színezi azokat a 

mezőket, amikben a helyes válasz olvasható és 

pirosra azokat, amikben helytelen. A Check 

gomb alatt található ceruza ikonra kattintva 

szerkeszthetjük tovább a feladatot. Az ’x’ gomb 

az elem törlésére szolgál. 

http://totdk.elte.hu/biologia/boncolas/
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alkalmazása nyújthat. Ezzel szemben mobilnézetben a képernyő méretétől függetlenül az ábra 

és a legördülő menük is megjelennek egyszerre, ám az igaz, hogy a legördülő menük ebben az 

esetben felugró ablakként jelennek meg (ld. 29. ábra), ami okostelefon esetén a képernyő 

nagyrészét elfoglalhatja, ami így hasonló nehézségeket okozhat, mint amik az asztali nézetben 

történő megoldás során felléptek, de továbbra sem okoznak számottevő fennakadást a feladat 

elvégzése során. 

 

29. ábra: A gyakorlati munkám során fejlesztett tananyag az éles weblapon mobileszközön 

megnyitva. Az 'A' ábrán az látható, hogy a feladathoz tartozó kép és a legördülő menük együtt 

jelennek meg, a 'B' ábrán a Legördülő menüre kattintva egy felugró ablakban jelennek meg a 

válaszlehetőségek. 

Forrás.: http://totdk.elte.hu/biologia/boncolas/25_a_bkk_bre_alatt_klnleges_nyirok_terek_a_

nyirok_zskok_tallhatk_melyek_folyadkraktrknt_vdik_a_brt_a_kiszradstl.html 

5.2.A tananyagok megosztása a Tansegéd.hu webhelyen keresztül 

Miután a kész tananyag felkerült a bszm.elte.hu oldalára, a következő célom az volt, hogy a 

feladatokat széleskörben elérhetővé tegyem a biológiatanárok számára. Erre a célra a 

http://totdk.elte.hu/biologia/boncolas/25_a_bkk_bre_alatt_klnleges_nyirok_terek_a_nyirok_zskok_tallhatk_melyek_folyadkraktrknt_vdik_a_brt_a_kiszradstl.html
http://totdk.elte.hu/biologia/boncolas/25_a_bkk_bre_alatt_klnleges_nyirok_terek_a_nyirok_zskok_tallhatk_melyek_folyadkraktrknt_vdik_a_brt_a_kiszradstl.html
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legalkalmasabbnak a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Közhasznú Alapítvány 

gondozása alatt fejlesztett Tansegéd.hu nevezetű digitális feladatbankot találtam. 

„A Tansegéd.hu honlapcsaládot azért fejlesztettük ki, hogy kémia-, fizika-, földrajz-, biológia-

, természetismeret és környezetismeret tanárok napi munkáját segítsük. A Szabó Szabolcs 

Alapítvánnyal együttműködő tanárok és egyetemi módszertani szakértők, tanárszakos egyetemi 

hallgatók és doktori iskolások bevonásával számtalan, az interneten elérhető anyagot 

tekintettek át, ellenőriztek és rendszereztek.” (Péter, dátum nélk.) 

Ez tulajdonképpen egy linkgyűjtemény, amin keresztül az idézetben említett együttműködők 

megoszthatják az általuk fejlesztett vagy fellelt, és a természettudományos oktatás során 

hasznosnak vélt digitális tartalmakat. Én a témavezetőm, Kriska György jóváhagyásával az ő 

együttműködői profilján keresztül osztottam meg a gerinces állatok boncolásához fejlesztett 

interaktív digitális tananyagot. Az egyes feladatok linkjét külön osztottam meg annak 

érdekében, hogy a felhasználók a Tansegéd.hu webhelyen keresve rögtön megtalálhassák a 

számukra szükséges konkrét feladatokat. A feladatok feltöltése során a következő 

alapinformációkat kellett megadnom. 

• Link.: Ebben a mezőben a megosztásra szánt tartalom URL címét kell a 

„másolás-beillesztés” (copy-paste) funkció használatával megadni. 

• Cím.: Az általunk megosztásra szánt tartalomnak meg kell adnunk a címét. Itt 

megadhatjuk annak a weblapnak a nevét, amire a linkre kattintva érkezünk, de ebbe a 

mezőbe beírhatunk olyan címet is, ami szerintünk jobban leírja a megosztott tananyag 

vagy tananyagelem témáját vagy tartalmát. 

• Leírás.: A megosztásnál az együttműködőnek röviden értekeznie kell a feladat 

jellegéről. Én ebbe a mezőbe egységesen az alábbi szöveget írtam: 

„Mobiltelefon kompatibilis, legördülő válaszlistás feladat. A következő helyen 78 db ilyen 

feladat érhető el a gerinces típusállatok boncolása témakörhöz kapcsolódva: 

http://totdk.elte.hu/biologia/boncolas/index.html” 

Az alapinformációkhoz tartozó mezők kitöltését követően a tartalmak témájára, formájára és 

szintjére vonatkozó információkat kell megadni az együttműködőknek. 

• Témakör.: Nevéből adódóan itt azt a biológiai témakört kell megadnunk, amihez a 

tartalom kapcsolódik. A választható témakörök adottak, ugyanis egy menüből kell 

kiválasztanunk hozzávetőleg száz opció közül azt, amelyikbe a megosztásra szánt 

http://totdk.elte.hu/biologia/boncolas/index.html
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taneszköz beletartozik, vagy legalábbis azt, amelyikhez a legközelebb áll. A mező 

kitöltése esetén nem kell végigbogarásznunk ezt a rengeteg választási lehetőséget, 

gépeléssel is megadhatjuk azt, vagy azokat a témákat, amikhez a tartalom felhasználható 

oktatási és pedagógiai célokra. Viszont csak azzal az írásmóddal gépelhetjük be a 

taneszköz témáját, amivel a témakörök listájában szerepelnek. Más kifejezéssel, vagy 

szinonimáik használatával nem élhetünk. 

• „Listing features” (taneszköztípus).: A témakör meghatározását követően a taneszköz 

típusát adhatjuk meg, amit szintén egy listából választhatunk ki 16 lehetőség közül. Itt 

a tartalom típusát a kategóriákhoz tartozó jelölőnégyzetekre kattintva adhatjuk meg. 

Szintén több kategóriát jelölhetünk meg, amennyiben több típus kritériumainak felel 

meg az adott tartalom. 

• Kulcsszavak.: A könnyebb kereshetőség érdekében meg kell adnunk olyan 

kulcsszavakat, amiket a Tansegéd.hu keresőjébe beírva kiadja az adott tartalmat. 

Kulcsszavaknak érdemes olyan kifejezéseket választani, amik nem szerepelnek az 

alapinformációknál beírt címben, de kapcsolódnak a tartalom témájához vagy 

formájához. Ebben az esetben nincs megkötés, bármilyen és bármennyi kifejezést 

megadhatunk, azokat vesszővel elválasztva írhatjuk be az erre kijelölt szövegdobozba. 

• Korosztály.: Szintén jelölőnégyzetes megoldással ki kell választanunk azt, hogy milyen 

korosztálynak ajánljuk az adott tananyagot. Három lehetőség közül választhatunk: 

általános iskola, középiskola és emelt szint. Ha úgy találjuk, hogy a megosztásra szánt 

tananyag több szinten is használható, akkor több korosztályt is bejelölhetünk ebben a 

pontban. 

A részletek megadását követően a További információk panelen értékelnünk kell a tartalom 

minőségét, a Minőségi besorolás menüpontban meg kell adnunk, hogy milyen nyelven elérhető 

a tananyag, és fel kell tüntetnünk saját magunkat mint a link beküldőjét. A minőségi 

besorolásnál három opció közül kell választanunk egyet: 

• Hibás/pontatlan 

• Tanári kiegészítésre szorul 

• Helyes, önálló tanulásra alkalmas 

Elsőre szokatlannak tűnhet, hogy egy tananyaggyűjteménybe hibás tartalmakat is fel lehet 

tölteni, ugyanakkor ha ezekre felhívjuk a felhasználó pedagógusok figyelmét, és van 
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lehetőségük az ilyen tartalmak javítására, vagy kiegészítésére, akkor így is rengeteg időt és 

energiát spórolhatunk meg a számukra, ami megfogalmazódik a Tansegéd.hu céljai között is. 

„Ezáltal a felhasználó tanárok kevesebb idő alatt találhatnak releváns, könnyen hasznosítható 

anyagokat, és módszertani repertoárjukat is lehetőségük van bővíteni.” (Péter, dátum nélk.) 

A taneszköz nyelvének megadásánál két nyelv, a magyar és az angol közül választhatunk. 

Célszerűnek tűnhet az, hogy e két nyelv közül választhatunk, hisz nyilván a tanárok többsége 

elsősorban magyar nyelven keres anyagokat a könnyebb felhasználhatóság érdekében, és 

emellett az angol nyelvet értik meg a legtöbben – feltehetően a diákok közül is tekintvén, hogy 

ebben a webgenerációban nagyon elterjedtek a különböző típusú angolnyelvű tartalmak –, de 

hazánkban egyre elterjedtebbek a különböző két tanítási nyelvű iskolák, ahol gyakran német, 

spanyol, francia és egyéb nyelveken zajlik egyes tantárgyak oktatása, így egyes esetekben a 

biológia tanítása is. Ezek ritka, már-már kivételesnek mondható esetek, hiszen egy szaktárgy 

idegennyelven történő tanításához szükséges szaktárgyi és az adott intézet nevelési-oktatási 

nyelvének tanításához szükséges végzettség is (2011). Ugyanakkor a Tansegéd.hu készítőinek 

részéről nem igényel túl nagy volumenű fejlesztést további választható nyelveknek a 

hozzáadása, amivel az együttműködői oldalról megnyílna a lehetőség a más idegennyelveken 

fellelhető tartalmak feltöltése előtt, felhasználói oldalról pedig a két tanítási nyelvű iskolákban 

tanító biológia tanárok előtt. 

A harmadik információ, amit a megosztás során a További információk menüpontban meg kell 

adnunk az a beküldő neve. Ez kiváló lehetőség lehet a Tansegéd.hu együttmüködésében 

hivatalosan nem álló emberek számára, akik egy regisztrált együttműködő beleegyezésével, az 

ő profiljából belépve linkeket oszthatnak meg úgy, hogy nem árnyék személyként végzik ezt a 

munkát, hanem megemlítik őket a Tansegéd.hu felületén. Ily módon a feladatok megosztása 

során én is a saját nevemet adtam meg a link beküldőjeként. 

Utolsóként megadhatunk a tananyag témájához kapcsolódó, vagy annak használatát bemutató 

médiatartalmat. Ezt általában valamilyen videómegosztó oldalra feltöltött videó URL címének 

megadásával tehetjük meg. Ennek megadása a korábbiakban említett pontokkal ellentétben nem 

kötelező. 

A kötelező mezők kitöltését követően a Mentés és előnézet gombra kattintva küldhetjük be a 

linket. Ezután az előnézeti felület nyílik meg amit a 30. ábrán szemlélhetünk meg, ahol 

ellenőrizhetjük, hogy helyesen adtuk-e meg a tananyaghoz tartozó információkat, illetve azt, 

hogy az Ugrás a segédanyaghoz gombra kattintva valóban a megosztásra szánt tartalom jelenik-
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e meg. A beküldött linkhez tartozó adatlapot a későbbiekben még szerkeszthetjük, ha erre 

szükség van. További linket ezt követően a jobb felső sarokban látható plusz gombra kattintva 

küldhetünk be. A felvitt linkek nem fognak automatikusan megjelenni a honlapon, így a 

feltöltés után azok közvetlenül nem kereshetőek. A feltöltést követően egy adminisztrátor 

jóváhagyásával válnak a Tansegéd.hu linkgyűjteményének részévé. 

 

30. ábra: Képernyőkép a Tansegéd.hu-ra feltöltött link adatlapjának előnézetéről. 
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6. A digitális tananyagok alkalmazása a gyakorlatban 

Munkám tanulmányi részének központjában a korábban tárgyalt e-learning eszközök és 

digitális tananyagok csoportosítása állt. A gyakorlati munkámhoz felhasznált módszerek 

bemutatását követően pedig az alábbiakban szeretném eredményként bemutatni ennek tanórai 

használhatóságát egy ezt szemléltető fakultációs óraterven keresztül. Természetesen, ahogy sok 

taneszköz, így az általam fejlesztett digitális taneszköz sem csak egy tanórán belül használható 

fel. Ezek a feladatok kiadhatóak házi feladatként, otthoni gyakorlásra és önálló tanulásra is, de 

a különböző lehetőségek felfedezése már a felhasználójára vár. 

6.1.Fakultációs óraterv 

Pedagógusjelölt neve:  Bence Zsolt Imre 

Műveltségi terület:  Ember és természet 

Tantárgy:   Biológia 

Évfolyam/szint:  11. fakultáció 

Téma:    A halak szervezettana 

A tanóra időkerete:  90 perc 

Az óra célja és feladatrendszere: 

• A halak szervezettanának áttekintése. 

• A kizárólag halakra jellemző szervek működésének megértése tanári magyarázaton 

keresztül. 

• A gerincesekre jellemző általános fogalmak felelevenítése. 

• A boncolás alapelveinek és menetének átismétlése és gyakorlása. 

• A halak anatómiájának vizsgálata kárász boncolása során. 

• A vizsgált szervek és szervrendszerek azonosítása mobiltelefon kompatibilis 

feladatokon keresztül. 

Az óra didaktikai feladatai (2020):  

• Új ismeret szerzése tanári magyarázat által. 

• Az alkalmazása önálló gyakorlati feladat elvégzésével. 

• Motiválás önálló gondolkodtató feladatok megoldásával, és érdekes példák 

behozatalával. 

Tantárgyi kapcsolatok (Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára, Biológia-

egészségtan, Aváltozat): 

• Matematika: logika és kategóriák 



-52- 

 

• Kémia: mészváz, kitin, szaru, hemoglobin, kollagén. 

• Fizika: rakétaelv, emelőelv, gáztörvények (légzés), a lebegés feltétele, vezérlés, 

szabályozás 

• Földrajz: korallzátonyok, édesvízi és tengeri mészkő; demográfia 

• Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A gerinces állatok történeti 

jelentősége.  

Források: 

• Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára, Biológia-egészségtan, 

A változat. (dátum nélk.). Letöltés dátuma: 2021. április 26., forrás: Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet: https://kerettanterv.oh.gov.hu/03_melleklet_9-

12/index_4_gimn.html 

• Kriska, G., & Lőw, P. (2012). Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek 

(1. kiad.). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

• Gál, B. (2011). Biológia 10. Az élőlények változatossága (Kilencedik változatlan 

kiadás. kiad.). Szeged: Mozaik Kiadó. 

• Didaktikai feladatok és az oktatási módszerek, munkaformák. (2020. július 16.). 

Letöltés dátuma: 2021. április 26., forrás: skoll.hu: https://skoll.hu/didaktikai-

feladatok/ 

 

https://kerettanterv.oh.gov.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
https://kerettanterv.oh.gov.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
https://skoll.hu/didaktikai-feladatok/
https://skoll.hu/didaktikai-feladatok/
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Óravázlat: 

Időkeret (perc) Óra menete Módszerek Tanulói 

munkaforma 

Eszközök Megjegyzések 

0-1 Adminisztráció, 

létszámellenőrzés 

Jelentés - Tanári zsebkönyv - 

2-28 A halak 

szervezettanának 

átismétlése 

Tanári előadás, szemléltetés 

PowerPoint bemutató 

használatával, kérdve kifejtés 

(1. melléklet) 

Frontális 

osztálymunka 

Laptop/PC, pendrive, 

projektor, lézermutató  

- 

29-35  A kárász boncolás 

menetének ismétlése 

Sorbarendezéses feladat – a 

boncolás egyes lépései 

különböző kártyákon 

szerepelnek, amiket a diákoknak 

sorba kell rendezniük aszerint, 

hogyan kell elvégezniük a 

gyakorlati munkát. 

Kooperatív páros 

munka 

A párok számának 

megfelelő mennyiségű 

boríték a feladathoz 

szükséges kártyákkal. (2. 

melléklet) 

A gyakorlati munka lépéseit a 

tanulóknak előre el kellett 

olvasniuk a ’Biológia érettségire 

felkészítő. Állati szervezete.’ c. 

könyv idevonatkozó részeiből. 

- magyarázat (időkeret, 

instrukciók, kiosztás) 2 p 

- feladat 5p (max. 7 p) 

36-45 Előboncolás és a feladat 

ellenőrzése 

Kérdve kifejtés -  

a kártyákon lévő lépéseket 

felszólításra a diákok olvassák 

fel a megfelelő sorrendben. 

Tanári demonstráció – eközben 

a tanár demonstrációs boncolást 

végez. 

Frontális 

osztálymunka 

Boncolásra szánt állat, 

bonceszközök (ld. 3. 

melléklet), köpeny, 

tárgykamera vagy 

webkamera 

A megfelelő lépés felolvasását 

követően végezzük el azt az 

állaton. Az általunk végzett 

demonstrációs boncolást tárgy- 

vagy webkamera használatával 

vetítsük ki, így a diákok a 

helyükön ülve tudják azt nyomon 

követni. 

46-48 A boncoláshoz tartozó 

balesetvédelmi 

szabályok felelevenítése 

Kérdve kifejtés Frontális 

osztálymunka 

 Ahol szükséges, ott várjunk el 

indoklást az adott válaszhoz. 
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49-50 A gyakorlati munka 

technikai részének 

ismertetése 

Tanári magyarázat - - Említsük meg 

- időkeret 

- szükséges eszközök 

- köpeny 

- szemüveg 

- gumikesztyű 

51-70 Boncolás Munkáltatás Páros munka Boncolásra szánt állatok, 

bonceszközök (ld. 3. 

melléklet), köpenyek, 

szemüvegek, gumikesztyűk, 

nagyítók a csoport 

létszámának megfelelő 

mennyiségben; kinyomtatott 

lista a megfigyelendő 

anatómiai struktúrákról. (4. 

melléklet, páronként 1db)  

- Járjunk körbe, és 

győződjünk meg arról, 

hogy az egyes párok 

esetén a munka a 

megfelelő irányba és 

ütemben halad! 

- Válaszoljunk az egyes 

párok esetén felmerülő 

kérdésekre! 

- Időnként figyelmeztessük 

a csoportot, hogy mennyi 

idő telt el a gyakorlati 

munkára szánt időből! 

71-80 Takarítás Munkáltatás - Takarítószerek, 

mosogatószer, 

mosogatószivacsok, 

desztillált víz, papír 

törlőkendő, biológiai 

hulladékgyűjtő 

A boncolásra szánt idő után 

mondjuk el a takarítás menetét: 

- Takarításra szánt idő. 

- A pár egyik tagja 

mosogat, a másik a 

munkaterületet takarítja. 

- Biológiai hulladék 

gyűjtésére szánt edény 

helyének kijelölése. 
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81-87 A vizsgált anatómiai 

struktúrák felismerését 

elmélyítő feladat 

Munkáltatás – mobileszközön 

elvégezhető legördülő 

válaszlistás feladatok elvégzése 

az imént elvégzett boncoláshoz 

kapcsolódóan. 

Egyéni munka internetkapcsolat A feladat elvégzéséhez szükséges 

információkat vetítsük ki. 

- a vezetéknélküli hálózat 

neve és a hozzátartozó 

jelszó; 

- a feladat QR-kódja, és a 

weboldal címe; 

- a feladatok sorszáma és 

neve; 

A diákok lehetőség szerint a saját 

mobileszközüket használják. 

Amennyiben nincs kéznél 

mindenkinek a sajátja, akkor páros 

munkára is van lehetőség, de 

hívjuk fel előre a tanulók 

figyelmét arra, hogy az óra 

második felében szükség lesz a 

mobiltelefonjaikra.  

88-90 Házi feladat feladása, 

elköszönés 

Tanári magyarázat - - HF – digitális feladat 

- 1.3., 1.5. és 1.6. 

- A kész feladatról 

készítsenek képernyő 

képet és töltsék fel a 

clasroomba. 

- vetítés 
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Az óratervhez kapcsolódó mellékletek: 

1. melléklet: A halak szervezettanának ismétléséhez készített szemléltető diasor 

Microsoft PowerPoint alkalmazásban elkészítve (31-51. ábra). A prezentációban 

felhasznált ábrák forrásai a diasor végén találhatóak.  

 

31. ábra 

 

32. ábra 

 

 

33. ábra 

 

34. ábra 

 

35. ábra 

 

36. ábra



-57- 

 

 

37. ábra 

 

38. ábra 

 

39. ábra 

 

40. ábra 

 

41. ábra 

 

42. ábra

 

43. ábra 

 

44. ábra 
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45. ábra 

 

46. ábra

 

47. ábra 

 

48. ábra 

 

49. ábra 

 

50. ábra 

 

51. ábra 
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2.  melléklet: Sorbarendezéses feladat (3. táblázat) 

3. táblázat 

Az elpusztul állatról mossuk le a nyálkát, és vizsgáljuk meg a külső morfológiáját! 

A hasi oldal középsíkjában távolítsuk el a pikkelyeket, és az egyiket nagyító segítségével 

vizsgáljuk meg! Figyeljük meg rajta a növekedési vonalakat és a pigmentsejteket. 

Az alfelnyílás előtt vágjuk át keresztben ollóval a hasfalat! 

A keletkezett résbe illesszük a nagyolló tompavégét, és a halat a háti oldalán támasztva 

vágjuk fel a hasfalat egészen a harántválaszfalig! 

A halat fektessük a bal oldalára, és a testfalat felemelve tompa bontással válasszuk el a 

zsigereket a testfaltól! 

Szintén az alfelnyílás előtti bevágástól háti irányban ívesen felfelé haladva átvágjuk a 

bordákat, közben tompabontással továbbra is eltoljuk a szerveket a testfaltól. 

Az ollóval a háti oldalon haladva a harántválaszfalhoz érünk, ahol hasi irányba fordulva 

azzal párhuzamosan folytatjuk a vágást, majd annak befejeztével eltávolítjuk a testfalat. 

Ezt követően távolítsuk el a kopoltyúfedőt! 

3. melléklet: A bonceszközök (52. ábra) 

 

52. ábra: Az anatómiai preparátumok készítéséhez szükséges eszközök. Az ábrát a tanóra során 

ki is vetíthetjük. Forrás: ’Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek.’ c. tankönyv (Kriska 

& Lőw, 2012)  
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4. melléklet: A vizsgálandó anatómiai struktúrák listája 

mellúszó 

hasúszó 

hátúszó 

farokúszó 

farokalatti úszó 

szájnyílás 

szaglógödör 

kopoltyúfedő 

kopoltyúfedő bőrlebenye 

kopoltyúüreg nyílása 

alfelnyílás 

pikkely oldalvonalszerv 

úszóhólyag 

harántválaszfal 

vese 

ivarszerv 

máj 

középbél 

kopoltyúüreg, 

kopoltyúív 

6.2.Reflexió az óratervezet felépítésére 

A fenti óratervezetet sajnos a koronavírus járvány miatt nem sikerült élesben kipróbálnom, de 

a tervezetben több különböző formátumú tananeszközt, módszertani elemet és munkaformát 

vegyítettem. Mindezt pedig olyan megfontolásból tettem, hogy a tervezett órán a diákok 

motivációját és figyelmét kellőképpen fenntartsam. A módszertani változatosságra ilyen 

szempontból még egy fakultációs csoportban is szükség van. Az alkalmazott taneszközök 

között pedig van digitális és analóg is, amivel kapcsolatban csupán arra szeretném felhívni a 

figyelmet, hogy ahogy már a bevezetésben is említettem, a digitális tartalmakat is megfelelő 

mennyiségben és időben kell ahhoz alkalmaznunk, hogy elérjük velük az oktatási és nevelési 

céljainkat. 

A tervezet időbeosztása nagyon szoros, de megfelelő tanári stílussal egyáltalán nem 

kivitelezhetetlen, sőt a diákok motivációjának fenntartásában az óra feszes tempójának szintén 

fontos szerepe van, különösen egy fakultációs csoportban. 

A vázlatban említettem többek között a tárgykamera használatát, ami semmiképpen sem 

tekinthető egy intézmény alapfelszereltségének. Sajnos számos középiskolában még a 

boncfelszerelés sem számít alapvetésnek. Labortechnikus híján pedig az előkészület feladata 
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egyedül az órát tartó pedagógusra hárul, ami így komoly terhet róhat rá. Nem rejtem tehát véka 

alá, hogy egy ideális helyzetet vázoltam fel az óratervemben, de a diákok és a tanárok közös 

érdekeit nézve fontosnak tartom felhívni a figyelmet a természettudományos oktatásban 

kétségtelenül jelenlévő hiányosságokra, amik egyenlőtlenül érintik a különböző oktatási 

intézményeket, nem csak régiós léptékben, de gyakran településeken belül is, és amik miatt így 

rengeteg módszertani lehetőség kiaknázásától fosztják meg a pedagógusokat. 
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7. Összefoglalás 

Az IKT eszközök használata elengedhetetlen elemévé vált a XXI. századi oktatásnak, és nem 

kizárólag azért, mert a Z generációs diákok számára alapvetéssé váltak az okostelefonok, a 

különböző okoseszközök, a szinte folyamatos és szélessávú internetelérés és még sok más 

technológiai vívmány, hanem amiatt is, mert a pedagógusok a digitális taneszközök 

használatával egyszerűen bővíthetik saját módszertani eszköztárukat, az internet sokkal 

gyorsabb és hatékonyabb elérést biztosít a különböző tartalmakhoz, és a jelenlegi webgeneráció 

sajátosságának köszönhetően a pedagógusok a saját fejlesztésű tartalmakat könnyebben 

megoszthatják egymással. Ez utóbbi szempont, vagyis a kész munkáink megosztása és a mások 

által készített tananyagok újrafelhasználása nagyban hozzájárulhat a tanári terheink 

csökkentéséhez. 

Az e-tanulás formáinak megismerése, valamint a digitális tananyagok különböző szempontból 

elvégzett csoportosítása és az így létrehozott csoportok jellemzőinek ismerete segíthet 

eligazodni abban, hogy a megfelelő eszközt vagy épp a megfelelő tanulási-tanítási formát 

válasszuk ki az oktatási és nevelési céljaink minél valószínűbb eléréséhez. Nem utolsó sorban 

a különböző kategóriákban megadott példák puszta felfedezése is nagyban segítheti egy 

pedagógus munkáját. 

Az általam fejlesztett tananyag használatát pedig bátran tudom ajánlani a biológiatanár 

kollégáknak, akár a fenti óratervben foglaltakhoz hasonló módon akarják felhasználni azt, akár 

más egyedi módokon. Az exeLearning használata pedig megerősítette bennem azt, hogy az 

ilyen, vagy ehhez hasonló formátumú és színvonalú tananyag elkészítéséhez nem szükséges 

komoly informatikai tudással rendelkezni. A fejlesztéshez használt szoftverek ismertetéséről 

szóló fejezet ilyen módon nem csak a gyakorlati munkám során végzett tevékenységeket 

mutatja be, hanem rávilágít a digitális taneszközkészítő programok egyszerű használatára is, 

ami így motiváló lehet azok számára, akik eddig csak tervezték, hogy belefognak hasonló 

munkába. 

Mindezekhez viszont hozzáteendő, hogy a digitális eszközök használatával is csak akkor 

érhetjük el a kívánt céljainkat, ha megfelelő helyen, időben és megfelelő változatossággal 

használjuk fel őket. 
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