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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

A digitális technológia rohamszerűen gyors elterjedése az egész életünkre óriási hatással 

bír. Az elmúlt évtizedek technikai forradalmának hatására az élet legtöbb területe, 

különösképpen a gazdasági és értékesítési módszerek (pl.: reklámozás), az emberi 

kommunikáció (pl.: közösségi média tartalmak) és nem utolsósorban az oktatás, ezáltal a 

tanulás is jelentős átalakuláson ment és folyamatosan megy keresztül. Mindezek új 

eszközök, alkalmazások, módszerek szüntelen fejlesztésében is megnyilvánulnak.  

A biológia tanításának elengedhetetlen része a vizuális eszközökön keresztül történő 

szemléltetés. Gondoljunk csak a különböző manuális szemléltető eszközök (pl.: modellek, 

szövettani metszetek) fontosságára, a kutatásalapú tanítást támogató és fejlesztő igen 

motiváló laborgyakorlatokra, valamint a környezeti nevelés szerves részeire, a 

kirándulásokra, terepgyakorlatokra, erdei iskolákra.  

A digitális tananyagfejlesztés sebességének mértéke mindmáig azonban nehezen tudta 

követni a digitális technológia fejlődését. Egyrészt ugye a hagyományos eszközök is igen 

színes és széles módszertani repertoárt foglalnak el.  Másrészt azonban, mind a 

hagyományos, mind a digitális eszközök kihasználása is csak nagyon ritkán sikerül 

„elégséges” mértékben. Az óraszámok és szaktanárok drasztikus csökkenése előidézi az 

idő, munkaerő és a képzettséghiány égetően szükséges, megoldásra váró problémáját.  

Ezáltal sokáig úgy tűnt, hogy belekerültünk az oktatás szempontjából kihasználatlannak 

tűnő szüntelen digitális evolúció csapdájába. A távoktatás megjelenésével azonban, a 

digitális tananyagfejlesztés a szükség törvényt bont elven rohamosan felgyorsult. 

Én magam és talán jó páran még sosem gondolták volna, hogy a hagyományos stratégiák 

mellett szerepet és méghozzá elég nagy szerepet kap majd a digitális stratégia is az iskolák 

működésének szemszögéből. Az, hogy maga az online oktatás bekerült a köztudatba az 

egyben szomorú, hiszen ez egy járványügyi vészhelyzetnek köszönhető, de ugyanakkor 

egy akkora forradalmi újításra, fejlődési lehetőségre ad platformot, ami miatt 

mindenképpen van pozitív hozadéka is. 

Az utóbbi időben mind a tanárok, mind a diákok számára egyértelművé vált, hogy az 

oktatásra használható, illetve az oktatásra is használható felületek tárháza szinte 

kimeríthetetlen. Mint leendő tanárnak, törekednem kell arra, hogy ezek közül minél többet 

megismerjek, hiszen ezáltal tudom eldönteni, melyik számomra a legkézenfekvőbb, 
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legcélravezetőbb, legtöbb hasznos és szükséges funkciót ígérő online alkalmazás, amit akár 

a jelenléti oktatásban is tudok alkalmazni.  Ahogyan a való életben, úgy a digitális életben 

is, úgy gondolom, szükség van arra, hogy több lábon álljunk, rugalmasak és 

fejlődőképesek legyünk. Ez mindenképpen üdvözítendő és nem elvetendő, mert a 

módszertani eszközeink széleskörű bővítését, fejlesztését hordozza magában. 

Természetesen plusz munka, de a tanulásba és fejlődésbe belefektetett energia szakmai 

szempontból mindig és mindenképpen megtérül.  

Szakdolgozatomban a digitális tananyagfejlesztés keretén belül mobiltelefonra optimalizált 

állathatározó fejlesztésével és közoktatásban való gyakorlati tesztelésének lehetőségeivel 

foglalkoztam. Ezen kívül célként tűztem ki még, hogy óratervezetimhez olyan permanens 

és könnyen hozzáférhető munkalapokat készítsek, amik lehetővé tesznek egyfajta 

differenciált oktatást, felkeltik a diákok motivációját, fejlesztik kritikus gondolkodásukat, 

illetve elindítják őket az e felé vezető úton. Felkeltik érdeklődésüket, növelik szeretetüket a 

természet egésze felé.  Fontosnak tartom továbbá az előzetes tudásra építést, valamint a 

tananyag többféle kontextusban történő megvilágítását is.  
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2. TÉMAVÁLASZTÁS 

Szakdolgozatom témájának kiválasztása során törekedtem arra, hogy olyan 

szakmódszertani anyag létrehozásában vegyek részt, amely sok szempontból kiemelkedő 

és újító jelentőséggel bírhat. Ezért esett a választásom, témavezetőm által megálmodott és 

áldozatos munkával elkezdett online állathatározó további szerkesztésére, fejlesztésére.  

 

2.1. Az állat és növényhatározók szerepe a biológiaoktatásban 

Az állat valamint a növényhatározók szerepe a biológiaoktatásban több szempontból is 

óriási horderejű. A középszintű érettségi szóbeli részének gyakorlati tételei között, 

lehetőség szerint 50%-ban fajismerethez kapcsolódó feladatnak kell szerepelnie. 

„Ez lehet növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek jellemzése a Növényismeret c. 

könyv segítségével, - több állat-, illetve növényfaj morfológiai és ökológiai jellemzésének 

összevetése, vagy - nemzeti park, természetvédelmi terület, illetve az iskolához közeli 

életközösség élővilágának jellemzése segédanyag (pl. képanyag, videofilm, dia, fénykép, 

fajlista, térkép) alapján.” (biológia középszintű vizsgakövetelmények, 2017) 

Természetesen a többé - kevésbé uniform követelményrendszeren alapuló közoktatás 

végső és vágyott célja elméletileg nem a kimeneti követelményeknek történő megfelelés, 

hanem hogy a diákok ne csak a standardok által meghatározott ismeretanyagot, 

készségeket és képességeket, hanem ezen ismeretek alkalmazásának módját is elsajátítsák. 

(Zsigmond, 2006) Erre a célra is tökéletesek a határozókönyvek, hiszen egy adott logikai 

gondolatmenet kifejtése alapján történik a faj meghatározása. A logikus 

természettudományos gondolkodás fejlesztése a leghatékonyabban a konstruktív tanulás 

által valósulhat meg, hiszen a mondás is így szól: „Amit hallok, elfelejtem, amit látok, 

megjegyzem, amit csinálok: megértem.” (Confucius) 

Témaválasztásom során többek között relevánsnak tartottam azt a szempontot is, hogy a 

biológia iránt nem különösebben érdeklődő, illetve kevésbé tehetséges tanulók számára is 

sikerélmények lehetőségét magában rejtő tananyagot fejlesszek. Az állathatározók 

használata kevésbé komplikált, mint a növényhatározóké, így jóval kisebb a hibázási 

lehetőség. A sikertelenség élménye pedig csak tovább gyengíti a motivációt, ezáltal a 

későbbiekben sem buzdít a teljesítmény növelésére, a tantárgy minimális megkedvelésére. 
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2.2. Gerinctelen állatok szerepe a közoktatásban 

A gerinctelen állatok jelentőségére, úgy gondolom, mind a mai napig méltánytalanul, 

érdemtelenül kevés figyelmet szentelünk. A legtöbb állatvédő szervezetet a gerinces 

állatokra sokkal nagyobb hangsúlyt fektet, egyrészt marketingfogás miatt, másrészt viszont 

a gerinctelenek megjelenésük, méretük („észrevehetetlenségük”) vagy éppenséggel 

viselkedésük miatt nem közkedveltek, gyakorta képesek vagyunk róluk „megfeledkezni”, 

jelentéktelennek gondoljuk őket, hiszen mennyivel nagyobb figyelem kívánkozik egy 

bajbajutott csimpánzra, mintsem mondjuk egy méhkaptárra.  

A méhek beporzási szerepének horderejére egyébként az utóbbi időben azért már nagyobb 

figyelem koncentrálódik, ugyanakkor még mindig vannak olyan állatcsoportok, akikről az 

ökoszisztémában betöltött óriási szerepük ellenére is csak nagyon keveset hallani. 

Példának okáért megemlíthetjük a makroszkopikus édesvízi gerincteleneket (rövidítve: 

édesvízi makrogerinctelenek), mint bioindikátor szervezeteket.  

A vízi makrogerinctelen szervezetek némely csoportjai a vízszennyezésre, némelyek pedig 

a hidromorfológiai változásokra reagálnak érzékenyen. A fajok lehetnek pozitív vagy 

negatív indikátorok. A pozitív indikátorok mennyiségük és/vagy elterjedési területük 

növekedésével jelzik a szennyezés mértékét. A negatív indikátorok azok a fajok, amelyek 

egyedszáma a szennyezések érzékelésének hatására megritkul, szélsőséges esetben pedig 

sajnálatos módon el is tűnnek. (Ács, Kovács, Kováts, Stenger-Kovács, 2012) 

Módszertani szempontból viszont, a gerinctelen állatok igazi „jolly jokerek”, hiszen 

legtöbbjüket méretük miatt könnyű begyűjteni és tüzetesen átvizsgálni, akár egy egyszerű 

felépítésű és működésű háromnézetű bogárnéző segítségével.  

Témaválasztásom során tehát fontosnak tartottam azt, hogy olyan területtel foglalkozzam, 

ami irányába elenyésző az érdeklődés, ezáltal felhívva legalább diákjaim figyelmét 

fontosságukra.  
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2.3.    A környezeti nevelés fontossága a közoktatásban 

A természetközeli oktatás lehetősége pedig, annak ellenére, hogy sokszor nyűgnek élik 

meg a diákok, szinte mindig pozitív kimenetelű. Az iskolán kívüli tevékenységek jóval 

nagyobb élményt és több impulzust nyújtanak a tanulók számára, így a szerzett 

tapasztalatok, megfigyelések elemzésére általában sokkal nagyobb hajlandóságot 

mutatnak.  

„Ezeknek a tanórán kívüli tevékenységeknek közös jellemzője, hogy az eddig tárgyaltakkal 

ellentétben az iskolaépületen kívül zajlanak („szabad ég iskolák”). Célrendszerük is 

hasonló: a természethez közelebb kerülve érzelmi viszony, elköteleződés kialakítása, a 

megfigyelések rögzítésének elsajátíttatása, a tapasztalatok elemzésének fejlesztése, ok-

okozati összefüggések feltárása. Mivel az iskolán kívüli foglalkozások élményszerűbbek, 

mint a tantermi órák, bízhatunk benne, hogy ezek a célok könnyebben megvalósíthatók, 

mint tantermi környezetben.” (Kriska és Karkus, 2015) 

A legutóbbi NAT-ban már külön témakört (Ember és bioszféra – fenntarthatóság) 

szentelnek a témának. Méltányolandó, hogy a környezeti nevelés mostanában egyre 

nagyobb hangsúllyal szerepel a természettudományos műveltség kialakításában. 

„Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

- A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és 

gazdasági folyamatok közötti összefüggések feltárása. 

- Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok 

alapján való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése. 

- A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű 

felelősségek és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása. 

- A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára 

szolgáló módszerek („big data”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések 

megbízhatóságának értékelése. 

- A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi 

egyezmények jelentőségének példákkal való bizonyítása. 

- Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek 

tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése. 

- Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel.” 

(NAT 2020) 



 
 

- 6 - 

Minden pedagógusnak, főleg a biológiatanároknak fontos szerepe, hogy megismertessük 

nebulóinkat a környezettudatos magatartás fontosságával, ami által elérhetjük azt az 

utópisztikus célt, hogy diákjaink a természet egészére védendő értékként tekintsenek. 

Erkölcsi alapon tudják megkülönböztetni a jót rossztól, felismerjék azt, hogy az embernek 

nincs joga károsítani a természetet, a benne élő élőlényeknek oktalanul fájdalmat okozni. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK RÉSZLETEZÉSE 

Az állathatározó gyakorlati teszteléséhez készített munkalapok összeállítása során az volt a 

célom, hogy változatos, előzetes ismeretekre épített, tudást elmélyítő, mélyebb 

összefüggések megértést segítő, ugyanakkor további gondolkodásra ösztökélő, fejlesztő 

órákat szervezzek. 

Az állathatározó, valamint az elkészült digitalizált munkalap internetkapcsolat nélkül is 

elérhető, illetve kitölthető, ezért kis túlzással bárhol és bármikor felhasználhatjuk. Az 

eszközelérés sem jelent különösebb gondot, hiszen manapság már szinte minden diák 

rendelkezik okos telefonnal. Tudom, hogy elsőre banális és marginális szempontnak tűnik 

a diákok eszköztár csökkentésének lehetősége. Azonban tapasztalataim azt mutatják, hogy 

a tanulók egy része, főleg a fiatalabb korosztályban sokszor képtelen minden felszerelésére 

odafigyelni, így kivétel nélkül szinte mindig előfordul az „otthon hagytam, elhagytam” 

effektus, ami lemaradásokhoz vezethet. A papírfecnikre jegyzetelt, „majd bemásolom” 

tananyagok csak vajmi kevésszer kerülnek valóban pótlásra. Ugyanakkor, mivel mi már a 

digitális bennszülött generációkat tanítjuk, tudjuk, hogy okos eszközeiket csak igen ritkán 

felejtik el. A digitális bennszülött generációk olyan világba születtek, ahol ezekkel az 

eszközökkel nap, mint nap találkoznak, tehát számukra természetes az IKT eszközök 

jelenléte.  

Ezen eszközök megjelenése közvetve támogatja a fenntarthatóságra nevelés fontosságát is, 

a nyomtatott papírlapok csökkentésének elvével. Az IKT (infokommunikációs) eszközök 

alatt az informatikai, valamint a telekommunikációs készülékeket értjük.  

Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt sem, milyen kardinális hatással bírnak az esztétikusan 

vizualizált, impulzív jelentőséggel bíró digitális tananyagok a motiváció, vagyis az 

érdeklődés felkeltése, fenntartása érdekben. Teljesen érthető módon és okokból nem köti le 

a diákok figyelmét a száraz és absztrakt magyarázatokkal kiegészített „táblabiológia”. 

Mindemellett a szemléltető eszközök hiánya a megértést is nagyban megnehezítheti.  

Céljaim közé tartozik továbbá, a természetjárás népszerűsítése is, hiszen a közösségi média 

megjelenése és térnyerése következtében a diákok igen csekély mértékben tekintenek 

szabadidős tevékenységként, kikapcsolódási lehetőségként a kirándulásokra, ami amellett, 

hogy az egészségünkre is jótékony hatással van, a természet szépsége a lelkünknek is 
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felüdülést biztosít. Ahogyan a latin közmondás is tartja: „Mens sana in corpore 

sano” vagyis „Ép testben ép lélek”.   

Végül, de nem utolsó sorban a legfontosabb célom, hogy a differenciált (eltérés, 

különbség, különbözet) oktatás megvalósításának irányába előrehaladó lépéseket tegyek. 

Manapság az oktatásban a differenciálás megvalósításának lehetősége, illetve 

lehetőséghiánya az egyik legnehezebben kiküszöbölhető probléma.  

„Szűkebb értelmezés szerint a differenciálás lényege az egyéni képesség-, fejlettségi szint 

és a személyiségi tulajdonságok eltéréseihez igazodó fejlesztő eljárási módok 

érvényesítése az oktatás folyamatában. Az oktatási folyamat szervezése a tanulók 

differenciált tevékenykedtetésére épül a feladatrendszerek eltérő fejlesztő hatásának 

figyelembe vételével, igazodva az ismeretelsajátítás ütemében a fejleszthetőség és 

taníthatóság egyéni különbségeihez, felhasználva a differenciált munka tanórai és tanórán 

kívüli szervezeti lehetőségeit. A differenciált pedagógiai munka célja eljuttatni a tanulókat 

az egyéni képességek szerint elérhető ismeretelsajátítási szintre.” (Lappints 2002, Loránd 

1995, Nádasi 1986) 

Röviden: „Azt a pedagógiai funkciót, amely a tanulással kapcsolatos egyéni és 

csoportkülönbségek figyelembevételét írja elő a tanítási - tanulási folyamat minden 

mozzanatára nézve, differenciálásnak nevezzük”. (Báthory, 2000) 

Egy átlagos iskola átlagos osztályában a tanulók száma rendkívül magas, szinte lehetetlen 

egyszerre kb.: 25-35 tanuló egyéni szükségleteit egyetlen személyben megteremteni. 

Tovább rontja a helyzetet, hogy szinte minden osztályban egy, de leginkább több tanulási 

vagy viselkedési nehézségekkel küzdő gyermek jár, akiknek speciális vagy többlet 

segítségre van szükségük a tanulási folyamat során. Mind a fejlesztőpedagógusok, mind a 

szaktanárok egyre leterheltebbek ezen a téren (is). 

Természetesen nem csak a sajátos nevelésű igényű gyermekeknek lenne szükségük a 

differenciálásra, hanem mindenkinek, hiszen még a közel azonos képességű gyerekek 

feladat megoldási készsége, illetve a feladatok megoldására szánni szükséges ideje is 

eltérhet. A feladatok automatikus ellenőrzésével, azonnali visszajelzésével minden tanuló a 

saját egyéni tempójában tud haladni. Ha van internetelérés, akkor a diákok saját digitális 

eszközeikkel további információknak is utána tudnak nézni online, ezzel is segítve egyfajta 

differenciálási lehetőségét.  
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4.  ANYAG ÉS MÓDSZER 

4.1. DIGITÁLIS TANANYAGOK 

 

4.1.1.     A digitális tananyagok szerepe a közoktatásban 

Ahogy a bevezetőmben már említettem, a digitalizált tananyagok holisztikus ismerete és 

alkalmazása nem csak a távoktatás, hanem a hagyományos iskolai kereteken belül is 

használható, sőt használni is szükséges maga az oktatási metódus és a tanulók látókörének 

bővítése, fejlesztése érdekében. Számos olyan tudományterület van, ahol a tradicionális 

konstrukciók nem nyújtanak elegendő ismeretet és élményt sem a diákok számára. Ezek az 

makettek, modellek sokszor nagyon leegyszerűsített ábrázolásmódúak, így a diákok 

nehezen vagy éppenséggel rosszul képzelik el az adott jelenséget. A legtöbb biológiai 

struktúra elképzelése, felépítésének és működésének megértése nem lehetséges a térbeli 

viszonyok pontos ismerete, érzékelése nélkül. (Kriska és Karkus, 2015) Másrészt 

gondoljunk csak abba bele, hogy idővel, amellett, hogy megtépázza őket az idő vasfoga, 

elavulttá is válhatnak, szemben a digitális tananyagokkal, amiket pár kattintás után 

könnyen kijavíthatunk, illetve aktualizálhatunk. A motiváló hatású elektronikus feladatok, 

tananyagok segítenek a figyelem felkeltésében és fenntartásában. Sokszor csak egy 

virtuális 3D modell, vagy egy színes kép, esetleg viccesre sikeredett mém is elég, hogy a 

diákok lázba jöjjenek a téma iránt. 

Ugyanakkor semmiféleképpen nem szeretném elvitatni a konvencionális apparátusok 

szerepét sem. Pont ugyanannyira érdekesek, sokszínűek, szükségesek, mint az elektronikus 

tananyagok. A kézzel készített modellek (pl.: Donders- modell) motiválóak, erőteljesen 

fejlesztik az önkifejező és alkotókészséget. Mindemellett közösségformáló hatással is 

bírhat, ha többen dolgoznak egy nagyobb projekten.  

A digitális oktatás lehetősége új kompetenciákat, kihívásokat is megkövetel a tanároktól és 

a diákoktól is. A diákoknak meg kell tanulni, a tanároknak pedig meg kell tanítani a 

kritikus gondolkodást. Kiszűrni az internet határtalan információhalmazából a lényeges és 

valós tartalmakat nem egyszerű feladat.  

A digitalizmus nem csak a szemléltetést, de sokszor a munkafolyamatot is megkönnyíti. 

Például a Redmenta – az intelligens oktatási asszisztens nevű alkalmazás az online 

dolgozatok néhány feladattípusát a jó válaszok megadása után kijavítja, ezzel időt spórolva 
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nekünk. Persze a legtöbb tananyag (pl.: PPT, Prezi) összeállítása időigényesebb, mint 

mondjuk egy táblavázlat elkészítése, de hosszútávon megtérülő, hiszen csak egyszer kell 

elkészíteni, a későbbi módosítások, fejlesztések, letisztázások pedig csak javítanak 

munkánk minőségén.  

Minden elektronikus tananyag fejlesztése során, feladataink megkönnyítésén túl, azt is 

tartsuk szem előtt, hogy olyan munkát készítsünk, ami a gyerekek tanulási folyamatát is 

valóban megkönnyíti, és inspiráló hatással bír.  

 

4.1.2.     Az eXeLearning program bemutatása 

Az előbbiekben említett digitális állathatározót és feladatlapokat az eXeLearning program 

segítségével fejlesztettem, illetve készítettem. Ez egy olyan tananyag szerkesztő/fejlesztő 

program, amely lehetővé teszi a feladatok mappákba exportálását, ezáltal, mint már 

említettem egy offline is kitölthető weblapot tudunk készíteni. A program kezelőfelülete 

egyszerű, ugyanakkor egyértelmű hibái közé tartozik, hogy munka közben rendszeresen 

szükséges menteni alkotásunk, mert időközben előfordulhat, hogy a program, mentés 

nélkül bezáródik. Az alkalmazás nem tantárgy specifikus, így bármely szaktanárnak 

segítséget nyújthat. A feladatok megoldása során a tanulók azonnali visszajelzést kapnak 

munkájukkal kapcsolatban, így akár önálló tanulásra, önreflexióra is alkalmasak a készített 

feladatok.  

A gerinctelenek képes és filmes határozóját, ami az alábbi weboldalon érhető el: 

http://kriska.web.elte.hu/hatarozo/ és a sajátkészítésű digitális tananyagot a már említett 

eXeLearning Authoring Version 2.5.1 nevű programmal szerkesztettem.  

A programba belépve először a szerkesztői nézetet láthatjuk, ahol főmenüben a File (fájl), 

Tools (eszközök), Style (stílus) és Help (súgó) menüpontokat találjuk (1. ábra).   

http://kriska.web.elte.hu/hatarozo/
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1. ábra: Az eXeLearning program kezdőlapja 

A szerkesztési munkálatok első lépése sokunknál általában a dizájn kiválasztása szokott 

lenni. Ebben a verzióban hat (Base, CEDEC, Docs, INTEF, Kids, Presentation) 

lehetőségek közül választhatunk (2. ábra). 

 

2. ábra: Az eXeLearning program stílus menüpontja 
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A baloldali oldalléc a tervezői nézetből és a taneszközök, vagyis az iDevice modulok (Text 

and Tasks, Interactive Activites, Other Contents) menüpontból áll. A tervezői nézet fül 

alatt tudjuk megtervezni és szerkeszteni tananyagunk struktúráját. Ez számomra különösen 

hasznos funkció volt, hiszen a rendszerezésnél remekül el lehet szeparálni a családokat és a 

nemeket, ezáltal logikussá, követhetővé és átláthatóvá tenni a határozó felépítését (3. ábra).  

 

3. ábra: Nemek elkülönítése 

A taneszközök résznél ki tudjuk választani, hogy milyen formátumban/feladattípus 

formájában jelenítsük meg az oktatási segédanyagunkat.  

A célok lehetőségnél (4. ábra) meg tudjuk fogalmazni elvárásainkat, hipotéziseinket arról, 

milyen képességek, készségek fejlesztését várjuk el az oktatási segédanyag használata, 

illetve a tananyag elsajátítása kapcsán. Ez remek lehetőséget ad arra, hogy a saját 

fejlesztésű digitális tananyagunknak keretet, egyfajta „történetet” kölcsönözzünk, ezáltal 

egyedivé téve azt. További nagy előnye az alkalmazásnak, hogy minden fület, tehát ezt is 

át tudjuk nevezni, így nem kötelező a célok elnevezést alkalmaznunk.  
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4. ábra: Célok modul az eXeLearning programban 

A szövegszerkesztő eszköztár segítségével változtatható a betűstílus, a betűszín, a 

betűméret, az elrendezés. Körülbelül a Microsoft Office szövegszerkesztő palettájának 

megfelelően tudjuk formázni tartalmunkat. Beszúrhatunk képet is, aminek felbontását is 

meg tudjuk változtatni, ezáltal egységesíthetjük képeink méretét, ami nekem nagyon sokat 

segítettet, hiszen így több száz fotót is könnyen és gyorsan át tudtam méretezni. Továbbá 

beszúrhatunk még videót, linket, egyenletet, speciális karaktereket, táblázatot stb. 

Véleményem szerint, minden fontos és szükséges funkciót tartalmaz, ami egy digitális 

oktatási segédanyag előállításához szükséges. 
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Az előismeret fül alatt felvázolhatjuk azokat az ismereteket, amelyeket mindenképpen 

tudnia kell a tanulóknak, hogy a tananyag elsajátítása sikeres és konstruktív legyen (5. 

ábra).  

 

5. ábra: Előismeret fül az eXeLearning-ben 

Az esettanulmány és az olvasnivaló almenüpontok segítségével megoszthatunk például egy 

cikket, történetet, forrást, szöveges feladatot, amihez megoldandó feladatokat rendelhetünk 

(6. ábra). Lehetőségünk van továbbá arra is, hogy azonnali visszajelzést kapjanak 

diákjaink, ezzel elkerülve egyrészt az izgalmukat, egészséges türelmetlenségüket, másrészt 

önmagunk munkáját is megkönnyítsük a javítás terén, és nyilván az azonnali visszajelzés a 

tanulási folyamat hatékonyságát is megnöveli, hiszen az esetleges hibák, félreértések, 

tévképzetek még „frissiben” megbeszélésre, javításra kerülnek. 

 

6. ábra: Esettanulmány modul az eXeLearning programban 
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A reflexió lehetőségnél (7. ábra) gondolatébresztő kérdéseket tehetünk fel, így a diákoknak 

lehetőségük van saját gondolataikat, elméleteiket, megerősítéseiket, cáfolataikat 

megfogalmazni, tehát egy kicsit „beletehetik”, beleélhetik magukat a témába. Ezáltal 

jelezhetjük tanulóinknak, hogy igenis számít és fontosnak gondoljuk az ő véleményüket, 

meglátásaikat is, nem csak a meghatározott szabvány tananyag „leadása” a célunk, hanem 

mi igenis az ő valódi fejlődésük mellett vagyunk.  

 

7. ábra: Reflexió opció az eXeLearning programban 

A tevékenységek (8. ábra) menüpont pedig remek lehetőséget ad arra, hogy diákjainkat 

előre tájékoztassuk egy közelgő esemény menetéről. Kirándulások, terepgyakorlatok, 

laborok, esetlegesen tanórák menetét tudjuk már előre a diákokkal közölni, így tudnak az 

adott alkalomra mentálisan és fizikálisan is készülni. 
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8. ábra: Tevékenységek fül az eXeLearning programban 

A szöveg (9. ábra) modulban szöveget, videót, képeket, tehát passzív tartalmat tudunk 

megjeleníteni.  

 

9. ábra: Szöveg modul az eXeLearning programban 

A task opció feladatkiosztásra alkalmas modul (10. ábra), ami az előzőhöz hasonló 

felépítésű, de annyiban eltér tőle, hogy itt adhatunk utasításokat a csoportmunka 

szervezése szempontjából. Megadhatjuk a résztvevők számát, valamint a feladat 

elvégzésére és idejére vonatkozó adatok.   
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10. ábra: Task modul bemutatása az eXeLearning programban 

A Test and Tasks opciók után most rátérek az interaktív eszközök (Interactive Activites) 

bemutatására.  

A DropDown Activity (11. ábra) modul szöveg kiegészítéses feladatok létrehozására 

alkalmas. Tapasztalataim azt mutatják, hogy ez a feladattípus a gyerekek körében igen 

közkedvelt. A megfelelő szavak/szövegek aláhúzásával tudjuk jelölni a kiegészítendő 

szövegrészleteket.  

 

11. ábra: DropDown Activity feladatszerkesztő opció az eXeLearning programban 

A feleletválasztós feladattípusnál mindkét klasszikus verzió, az egyszerű választás (12. 

ábra), ahol egy jó válasz lehetséges és a többszörös választás, ahol tetszőleges számú jó 
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válasz megadható, de minimum egy, is szerepel az eXeLearning program palettáján. 

Természetesen itt is lehetőségünk adódik az azonnali visszajelzésre.  

 

12. ábra: Egyszerű választás az eXeLearning programban 

A GeoGebra Activity modul (13. ábra) szerencsére nemcsak a matematika tantárgy 

tanításánál használható fel. A biokémia (pl.: fotoszintézis intenzitása, enzimkinetika) 

molekuláris genetika (pl.: mutációk gyakorisága, génexpresszió), ökológia (pl.: 

tűrőképesség görbe, populációk eloszlásának gyakorisága) témakörénél remekül 

használhatóak a függvények, illetve a grafikus ábrázolások.  

 

13. ábra: A GeoGebra Activity modul az eXeLearning programban 

Az eXeLearning-ben igaz-hamis feladatsort (14. ábra) is létre lehet hozni. Érettségin már 

ezt a feladattípust nem használják, mivel nem feltétlen a valódi tudásról kapunk számot. 
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14. ábra: Igaz-hamis feladatsor az eXeLearning programban 

Az Interactive video (15. ábra) rész alatt a feltöltött videóhoz lehetséges megjegyzést, 

kérdést vagy feladatot hozzáadni, ezáltal szakaszokra lehet osztani a felvételt a könnyebb 

megértés érdekében. 

 

15. ábra: Interactive video rész az eXeLearning programban 

A java applet (16. ábra) segítségével animációt tudunk csatolni. Az animációk méltán 

közkedveltek a diákok számára, hiszen színessé, élvezhetővé teszik a tananyagot. Egy jól 

megválasztott mozgókép pedig nagymértékben segíti a megértést is.  
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16. ábra: A java applet animáció szerkesztő az eXeLearning programban 

A SCORM teszt opcióval (17. ábra) feladatsort tudunk létrehozni, ami dolgozatként, 

tudásellenőrzésként szolgálhat, hiszen meg lehet adni, hány százaléktól elfogadható a teszt 

eredménye.  

 

17. ábra: SCORM Teszt opció az eXeLearning programban 

A Scrambled List (18. ábra) lehetőséggel sorba rendezős feladatokat tudunk készíteni. 

Remek lehetőség pl.: méret, események időrendje szerinti elkülönítésre.   
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18. ábra: Scrambled List fül az eXeLearning programban 

A szókitöltős teszt (19. ábra) opció nagy előnye, hogy a diákok nem tudják tippeléssel 

megoldani a feladatot, hiszen nem kínál fel válaszlehetőségeket a rendszer. Hátránya 

viszont az, hogy mindenképpen utóellenőrzést igényel, hiszen az esetleges elírások, 

ékezetek hiányát az alkalmazás rossz válasznak tekinti.  

 

19. ábra: Szókitöltős teszt létrehozása az eXeLearning felületen 

Az Other Contents fül (20. ábra) alatt további, a biológia tanításához is hasznos opciókat 

találunk. Tudunk például külső weboldalt is beilleszteni, tehát újabb böngészőlap 

megnyitása nem szükséges, viszont a beillesztett weblap nyilván nem lesz elérhető internet 

nélkül, ami viszont hátrány lehet a terepi munkálatok során. A wiki szócikk segítségével 

pedig kifejezetten a Wikipédia nevű oldalon szereplő információk, ismeretek is 

beépíthetők tananyagunkba.  
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20. ábra: Other Contents opció az eXeLearning alkalmazásban 

Összességében elmondhatom, hogy az eXeLearning alkalmazásban, természetesen a 

teljesség igénye nélkül bemutatott opciók egytől egyig hasznos lehetőséget nyújtanak az 

oktatás terén.  
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4.2.    FELHASZNÁLT SEGÉDANYAGOK 

 

Az állathatározó szerkesztése során fő forrásom a www.izeltlabuak.hu (21. ábra) oldal volt, 

mivel feladatul a lepkék (Lepidoptera) rend bővítését kaptam, hiszen ez a rész még erősen 

hiányos volt. Mint már említettem, a digitális határozó még fejlesztés alatt áll, egy ekkora 

volumenű oktatási segédanyag véglegesnek mondható elkészüléséig sok idő és 

kutatómunka szükséges. 

 

21. ábra: izeltlabuak.hu kezdőoldal 

Az izeltlabuak.hu az ízeltlábúakkal kapcsolatos információk megosztását segíti elő. Az 

oldal szellemisége a következő:  

„A hazai ízeltlábúakat, egymást segítve tudjuk a leghatékonyabban megismerni. Az 

izeltlabuak.hu segítségével a szakemberek és az adatrögzítők közös munkájából értékes 

ismeretanyag épül. A tartalomhoz nem csak a közreműködő felek férhetnek hozzá, az 

érdeklődő laikus és szakember látogatók számára is hasznos információforrásként szolgál. 

Minél többen segítjük a tartalom épülését adatrögzítéssel, vagy határozással, annál 

pontosabb képet kapunk környezetünk élővilágáról, amit csak annak pontos ismeretében 

tudunk védeni.” (https://info.izeltlabuak.hu/utmutato/ismerteto)  

A webhely legnagyobb előnye, hogy minden egyes szolgáltatása ingyenes, könnyen 

hozzáférhető és felhasználható. A weblap rendkívül igényes, részletes és naprakész. A 

főoldalon jelzi az aktuális tartalmat, hány faj és kép van jelenleg az adatbázisukban. A 

http://www.izeltlabuak.hu/
https://info.izeltlabuak.hu/utmutato/ismerteto
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honlapot én felhasználói szinten böngésztem, ehhez nem szükséges regisztráció, ha fajt 

szeretnénk rögzíteni, ahhoz viszont már igen.   

Az internetes oldal további előnye, hogy az aloldalak menüpont alatt, az ismertetők 

almenüpont résznél, az útmutató információs oldalra kattintva részletesen bemutatásra 

kerül a portál összes funkciója, ezzel segítve az oldalon történő eligazodást laikusoknak és 

szakembereknek egyaránt.  

Én személy szerint nagyon élveztem az oldalon történő keresgélést, mindig nagyon 

esztétikusan fotózott, jó minőségű képek jöttek velem szembe. A profizmus és az 

igényesség pedig nem csak az oldal színvonalát emelte, hanem az én munkámat is 

megkönnyítette.  

A fajokat családok szerint (magyar-latin név) különítettem el, a fajgazdagabb csoportoknál 

pedig a családokon belül nemeket is létrehoztam az eXeLearning-ben (22. ábra) ezzel 

elősegítve a könnyebb átláthatóságot, így egy oldalra nem került számtalan faj, ami a 

későbbi felhasználók kereső munkáját megnehezítené.  

 

22. ábra: Lepkefajok nemeinek elkülönítése az eXeLearning programban 

Tevékenységem során, első lépésként kerestem egy szemléletes és megfelelő kvalitású 

képet, ezek után pedig képaláírásnak a faj magyar nevét, latin nevét, testméretének 

tartományát valamint a kép szerzőjét és licencét adtam meg minden faj esetében. Fontos 

szabály, hogy az izeltlabuak.hu oldalon lévő tartalmak szabadon felhasználhatóak, de 

kritérium, hogy a szerző nevét, és a fotó licencét tüntessük fel, ezzel jelezve, hogy nem 

saját szellemi alkotásunkról van szó (23. ábra).  
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23. ábra: Képaláírások formátuma 

További forrásként szolgáltak még a www.macrolepidoptera.hu (24. ábra) és a 

http://jasius.hu/lepidopterology (25. ábra) weboldalak, ahol a lepkefajok méretéről, 

életmódjáról, elterjedéséről természetvédelmi státuszáról szerezhetünk további 

információkat. Én legfőképpen a fajok méretének megállapítása miatt folytattam 

kutatómunkát az előbb említett honlapokon.   

 

24. ábra: macrolepidoptera.hu kezdőoldal 

 

http://www.macrolepidoptera.hu/
http://jasius.hu/lepidopterology/lepkek.html
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25. ábra: jasius.hu/lepidopterology kezdőoldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jasius.hu/lepidopterology
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5.     ÓRATERVEZETEK 

Manapság az oktatási folyamat részeként értelmezzük egy-egy óra megtervezését is, éppen 

ezért kiemelt szerepe lett a tanmenetajánlásoknak és a különféle témák feldolgozásához 

készül tematikus terveknek is. Az alap óratípusoknak számos variációját alkalmazzák a 

pedagógusok gyakorlati munkájuk során, hiszen az egyes óratípusok nem válnak el élesen 

egymástól, egy-egy óra típusát az a domináns didaktikai feladat határozza meg, amihez 

képest a többi csak részben, vagy részlegesen érvényesül. (Ádám és Boldis, 2013)  

Az alap óratípusok a következők:  

- Új ismereteket feldolgozó óra 

- Alkalmazó (gyakorló) óra 

- Összefoglaló (ismeretek szilárdító, rendszerező, ismétlő) óra 

- Ellenőrző óra 

Az új ismereteket feldolgozó óra alapvető feladata az új fogalmak, törvényszerűségek 

megtanítása. Mindmáig a legnagyobb óraszámban előforduló típus, felépítésére általában a 

frontális óratartás jellemző. Az állathatározó kipróbálására, véleményem szerint nem 

alkalmas ez az órafajta, hiszen a természettudományos tanórák alacsony száma miatt csak 

nagyon ritkán fér bele ezen óratervezetekbe a tanultak alkalmazása és az ellenőrzés, 

visszacsatolás rész, bezsúfolni pedig nem érdemes, hiszen ezáltal kevesebb idő jut az új 

információk elsajátítására. Másrészt ahhoz, hogy alkalmazni tudjuk tudásunk, az előzetes 

ismeretek megértése és elmélyítése rendkívül fontos. Az érthetőség és a fokozatosság 

didaktikai alapelv.  

Az elsajátított ismeretek alkalmazására szolgáló gyakorló óra feladata a gyakorlás, 

készségfejlesztés, valamint a témában való jártasság kialakítása. Sajnos gyakorló órára a 

természettudományok terén a már említett okok miatt nem igazán van idő, legtöbbször 

csak az emelt óraszámban tanuló osztályokban, csoportokban adatik meg erre a lehetőség. 

Pedig e-nélkül, úgy vélem, szinte lehetetlen hosszabb távú tudást kialakítani az adott 

témában.  Szakdolgozatom gyakorlati részéhez az ízeltlábúak törzsének jellemzéséről, 

osztályaik megkülönbözetési bélyegeiről készítettem egy gyakorló órát.   

Az ismereteket megszilárdító, rendszerező óra cél és feladatrendszere a tananyag 

összefüggéseinek, logikai struktúrájának feltárása, a korábban megszerzett ismeretek 

megerősítése. Egy ilyen alkalomra is készítettem egy eXeLearning feladatsort, viszont az 
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egyes témakörök befejezésekor, tudásellenőrző óraként az ilyen típusú feladatsorok sajnos 

nem funkcionálhatnak objektívan, hiszen az ellenőrzés gombra kattintva, rögtön 

visszajelzést kapnak diákjaink munkájuk sikerességéről.  

Habár nem sorolható a hagyományos óratípusok közé, de nagyon fontosnak tartom a 

témabevezető, ráhangoló órák alkalmazását a közoktatásban. Sajnos leginkább csak a tanév 

elején, egy-egy új tantárgy felvezetésénél „veszik igénybe” a tanárok, illetve van 

lehetőségük alkalmazni, ugye a csekély óraszámok vagy a korlátozott lehetőségek miatt. A 

bevezető órák célja, a téma fontosságára való figyelemfelhívás/figyelemfelkeltés, a 

tanulásra való fogékonyság elindítása, az érdeklődés, motiváció felkeltése. Erre az 

óratípusra épülő tervezetet is készítettem, amely alapórákon (bármely középfokú 

intézményben) és tagozatos órákon is egyaránt felhasználható.  

A tanórák megtervezését illetően, az elsődleges és legalapvetőbb szempont az volt, hogy 

mind a jelenléti oktatás, mind pedig a távoktatás során is felhasználható óravázlatokat 

készítsek. Mindhárom óratípus természetesen ugyanabban az osztályban került 

kipróbálásra.  
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5.1. Témabevezető óra 

ÓRATERV 

Alapadatok: 

- A pedagógusjelölt neve: Füleki Boglárka 

- Műveltségi terület: Ember és természet 

- Tantárgy: Biológia 

- Iskola típusa: Gimnázium 

- Évfolyam, osztály: 10. osztály 

- Az óra témája: Gerinctelenek tőrzsének jelentősége 

- Óra típusa: Témabevezető óra 

- Oktatás formája: Jelenléti oktatás/Távoktatás 

 

Cél és feladatrendszer: 

A témakörben megjelenő fogalmak, ismeretek: 

- Az ember és a természet sokféle kapcsolatának elemzése. 

- Természetes élőhelyeink pusztulásának okai (pl. savas eső, műtrágya és peszticid 

használat, fakitermelés, levegőszennyezés, turizmus…) és veszélyei; a fenntartás 

lehetőségei. 

- Aktuális környezetszennyezési probléma vizsgálata. 

- Invazív növények és állatok betelepítésének következményei. 

Fejlesztendő területek: 

- Esettanulmányok alapján legyen képes felismerni és értelmezni a biodiverzitást 

veszélyeztető tényezőket és tudja feltárni ezek ökológiai következményeit. 

- Tudjon javaslatot tenni a biodiverzitást veszélyeztető tényezők megelőzésére, hatásaik 

mérséklésére.  
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- Tudjon a szennyezés csökkentését ösztönző főbb gazdasági és jogi lehetőségekről (pl. 

adók, tiltás, határérték, bírság).  

- Tudja értékelni ezek hatékonyságát. Magyarázzon kísérletet a környezetszennyezés 

káros hatásainak bizonyítására. 

Fejlesztendő készségek és képességek: 

- Ismeretek felelevenítése, elmélyítése, rendszerezési képesség 

- Meglévő ismeretek alkalmazásának képessége 

- Feladatmegoldó készség fejlesztése 

- Szociális képesség fejlesztése 

- Kommunikációs képességek fejlesztése 

- Probléma felismerési és problémamegoldó képesség fejlesztése 

- Kritikus gondolkodás fejlesztése 

- Környezetünk tiszteletére nevelés 

- Élőlények iránti érdeklődés felkeltése 

- Integrált természettudományos szemlélet kialakítása, fejlesztése 

 

Didaktikai feladatok: 

- Ismétlés: Indikátor szó jelentése, története a különböző tudományágakban, indikátor 

szervezetek szemléltetése példanövényekkel és állatokkal 

- Motiváció, érdeklődés felkeltése: Gerinctelen állatcsoportok nélkülözhetetlen szerepe 

az ökoszisztémában, ennek mindennapi életünkre tett közvetett, illetve közvetlen 

hatása/jelentősége 

- Gyakorlás, alkalmazás: E-learning feladatlap megoldása   

- Ellenőrzés, értékelés: A munkalapok átbeszélése tanári instrukcióval 
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Alkalmazott munkaformák: 

- Frontális és egyéni osztálymunka 

- Frontális megbeszélés 

 

Tantárgyi kapcsolatok:  

- Földrajz: Magyarország természetföldrajza 

- Kémia: Természetes vizeink kémhatása 

 

Felhasznált taneszközök, segédletek: 

- Sárga gyapjasszövő cikk forrása:  https://regithink.transindex.ro/?tag=sarga-

gyapjasszovo (letöltve: 2021.02.06.) 

- Sárga gyapjasszövő esettanulmány forrása: Tóth László: Szövegértést fejlesztő 

feladatok a biológia tanításához: https://docplayer.hu/15538000-Szovegertest-fejleszto-

feladatok-a-biologia-tanitasahoz.html (letöltve: 2021.03.20.) 

- Méhek – a világ legfontosabb élőlényei videó forrása: 

https://www.youtube.com/watch?v=tQPsKBjTWlw (letöltve: 2021. 02. 20.) 

- Makroszkópikus gerinctelenek szöveg és kép forrása: 

http://www.gwpszotar.hu/kifejezes/5179?kulcsszo=makroszkópikus+gerinctelenek 

(letöltve: 2021.02.20.) 

- Kullancsok – Tények és tévhitek cikk forrása: 

https://www.webbeteg.hu/cikkek/eloskodok/14564/kullancsok_tenyek_tevhitek 

(letöltve: 2021.02.20.) 

- eXeLearning feladatlap: http://totdk.elte.hu/biologia/fuleki/ (letöltve: 2021. 03.20.) 

- Biológia érettségi vizsgakövetelmények 2017: URL: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/

biologia_vk.pdf (letöltve 2021.01.09.) 

- Állathatározók: http://kriska.web.elte.hu/hatarozo/, http://totdk.elte.hu/biologia/lepkek/ 

(letöltve: 2021. 03.20.)  

https://regithink.transindex.ro/?tag=sarga-gyapjasszovo
https://regithink.transindex.ro/?tag=sarga-gyapjasszovo
https://docplayer.hu/15538000-Szovegertest-fejleszto-feladatok-a-biologia-tanitasahoz.html
https://docplayer.hu/15538000-Szovegertest-fejleszto-feladatok-a-biologia-tanitasahoz.html
https://www.youtube.com/watch?v=tQPsKBjTWlw
http://www.gwpszotar.hu/kifejezes/5179?kulcsszo=makroszkópikus+gerinctelenek
https://www.webbeteg.hu/cikkek/eloskodok/14564/kullancsok_tenyek_tevhitek
http://totdk.elte.hu/biologia/fuleki/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
http://kriska.web.elte.hu/hatarozo/
http://totdk.elte.hu/biologia/lepkek/
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Segédeszköz, szemléltetés:  

- e-learning munkalap  

- számítógép 

- okostelefon 
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Megjegyzés: Az eszközhasználat az oktatás formájának függvényében változhat.  

Időkeret Óra menete Nevelési oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói munkaforma Eszközök (jelenléti oktatás) 

1-5. perc Gerinctelen állatcsoportok 
rövid ismertetése a tanár által, 

amelyekről az elkövetkezendő 

témakörben tanulni fognak. 

Feladatlap linkjének megadása 
és a kitöltéshez szükséges 

információk, instrukciók 

megbeszélése az osztállyal. 

Frontális 
megbeszélés 

A tanulókkal megbeszélés formájában 
felelevenítjük, röviden átbeszéljük a 

témakörben megismerendő tudáshalmazt. 

 

számítógép Feladatlap linkje: 
http://totdk.elte.hu/biologia/fuleki/ 

 

5-20. perc A sárga gyapjasszövő 

esettanulmányhoz kapcsolódó 

feladatok megoldása. 

Egyéni munka 

 

 

A tanulók önállóan megoldják a 

szövegértési feladatot. 

számítógép, okostelefon, eXeLearning 

munkalap  

 

Ha a tanulók elakadnak, 

segítségadással támogassuk őket. 

20-30. perc Méhek jelentőségéről és 

védelméről szóló videó 
levetítése a tanár által. 

Frontális 

megbeszélés 

A diákok válaszolnak a videó lejátszása 

közben beiktatott kérdésekre. 

számítógép, projektor, okostelefon, 

eXeLearning feladatlap  

 

- 

30-38.perc A tanár felolvassa a 

makrogerinctelenkről szóló pár 
mondatos leírást. 

Frontális 

megbeszélés 

A tanulók értelmezik a leírtakat, majd 

próbálnak válaszolni a kérdésekre. 

számítógép, projektor, okostelefon, 

eXeLearning feladatlap  

 

Indikátor szervezetekre minél több 

példa bemutatása, megbeszélése. 

38-43. perc Kullancsok – Tények és 

tévhitek igaz-hamis kérdések 
megoldása, átbeszélése. 

Egyéni munka A tanulók előzetes ismereteik alapján 

megoldják a feladatot. 

 

számítógép, okostelefon, eXeLearning 

feladatlap  

 

- 

43-45. perc Kritikus forráselemezés 

jelentőségének átbeszélése. 

Frontális 

megbeszélés 

Az előző feladat kapcsán felmerülő 

kérdések megfogalmazása. 

számítógép, okostelefon, eXeLearning 

feladatlap  

 

Házi feladatnak a tanár adhat 

hibakeresési feladatnak olyan 

példacikkeket, amelyek nem hiteles 

információt tartalmaznak. 

http://totdk.elte.hu/biologia/fuleki/
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Témabevezető óra elemzése 

Ahogyan azt már említettem, a témabevezető órák erősen motiváló hatással bírnak a diákok 

érdeklődésére. Ezen óratípus keretein belül nem csak a mindennapi életünk szerves részeként 

mutathatjuk be az adott témakört, hanem minden olyan érdekességet megemlíthetünk, amire 

egyébként más óra közben nincs, vagy nem marad elégséges idő. Fontosnak tartom továbbá, 

hogy ezeken az órákon ne a közvetlen tananyagara próbáljuk rávezetni diákjaink, pl.: ne 

akarjuk már itt megtanítatni velük, hány pár lábuk van a pókoknak. Itt inkább az lenne a cél, 

hogy az egyes állatcsoportok jelentőségére felhívjuk a figyelmet, tévhiteket oszlassunk el, 

kritikus gondolkodásra ösztökéljük diákjaink, mindez változatos feladatokon keresztül 

valósuljon meg. Semmiképpen ne a tudásfelmérés és versenyeztetés legyen a célunk, kerüljük 

a diákok teljesítményorientációját, időkeretek szabását, ami stressz forrásként szolgálhat 

számukra. A rendszerező képesség elsajátítása szempontjából is releváns a témabevezető órák 

alkalmazása. Tapasztalataim szerint a diákoknak szükségük lenne arra, hogy rendszerben 

lássák az adott tantárgyat. Ha erre nem fektetünk elég hangsúlyt, akkor elvesznek az 

információk halmazában. Ezek hiányában úgy érezhetik, hogy minden órán kicsit más 

„dimenzióban” vannak, hiszen nem látnak kapcsolatot, összefüggéseket az adatok 

sokaságában. Nem csak a fejezetnyitó óráknál, hanem minden egyes tanóra elején fontos 

lenne pár percet arra szánni, hogy elhelyezzük a napi anyagot az egész témakörben, 

rávilágítani tanulóinkat arra, miért szükséges ezen tudnivalók birtokában lenni.  
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5.2. Alkalmazó (gyakorló) óra 

ÓRATERV 

Alapadatok: 

- A pedagógusjelölt neve: Füleki Boglárka 

- Műveltségi terület: Ember és természet 

- Tantárgy: Biológia 

- Iskola típusa: Gimnázium 

- Évfolyam, osztály: 10. osztály 

- Az óra témája: Ízeltlábúak 

- Óra típusa: Alkalmazó (gyakorló) óra 

- Oktatás formája: Jelenléti oktatás/Távoktatás 

 

Cél és feladatrendszer: 

A témakörben megjelenő fogalmak, ismeretek: 

- Testfelépítés, életműködések (kültakaró, mozgás, táplálkozás, légzés, anyagszállítás, 

szaporodás, érzékelés) és a környezet kapcsolatának vizsgálata az ízeltlábúak esetében. 

- Csoportjellemzők alapján az alábbi ízeltlábú osztályok jellemzése, elkülönítése: rovarok, 

pókszabásúak, rákok. 

- A felsorolt állatcsoportok evolúciós újításainak ismerete testfelépítésük és az 

életműködéseik kapcsán.   

- A felsorolt állatcsoportok önálló jellemzése határozóbélyegeik alapján.  

Fejlesztendő készségek és képességek: 

- Ismeretek felelevenítése, elmélyítése, rendszerezési képesség 

- Meglévő ismeretek alkalmazásának képessége 

- Feladatmegoldó készség fejlesztése 
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- Probléma felismerési és problémamegoldó képesség fejlesztése 

- Integrált természettudományos szemlélet kialakítása, fejlesztése 

- A szaknyelv használata, a fogalmak definiálásának képessége 

 

Didaktikai feladatok: 

- Gyakorlás, alkalmazás: E-learning feladatlap megoldása   

 

Alkalmazott munkaformák: 

- Frontális és egyéni osztálymunka 

- Frontális megbeszélés 

 

Tantárgyi kapcsolatok:  

- Földrajz: Magyarország természetföldrajza 

- Kémia: Poliszacharidok 

 

Felhasznált taneszközök, segédletek: 

- eXeLearning feladatlap: http://totdk.elte.hu/biologia/fuleki/ (letöltve: 2021.03.20.) 

- Biológia érettségi vizsgakövetelmények 2017: URL: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/bio

logia_vk.pdf (letöltve: 2021.01.09.) 

- Állathatározók: http://kriska.web.elte.hu/hatarozo/, http://totdk.elte.hu/biologia/lepkek/ 

(letöltve: 2021.03.20.)  

- Pókszabásúak feladat szövegének forrása: 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-

evfolyam/gerinctelen-allatok-torzsei-iii/a-pokszabasuak-osztalya (letöltve: 2021.02.13.) 

- Rovarok osztályának főbb rendjei kép és feladat forrása: 

https://www.liveworksheets.com/ke473722nx (letöltve: 2021.02.13.) 

http://totdk.elte.hu/biologia/fuleki/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
http://kriska.web.elte.hu/hatarozo/
http://totdk.elte.hu/biologia/lepkek/
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/gerinctelen-allatok-torzsei-iii/a-pokszabasuak-osztalya
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/gerinctelen-allatok-torzsei-iii/a-pokszabasuak-osztalya
https://www.liveworksheets.com/ke473722nx
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- Rovarok osztályainak leírása: http://bioszfera.com/downloads/Rovarok-fakt.pdf (letöltve: 

2021.02.20.) 

 

Segédeszköz, szemléltetés:  

- e-learning munkalap  

- számítógép 

- okostelefon 

 

 

http://bioszfera.com/downloads/Rovarok-fakt.pdf
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Megjegyzés: Az eszközhasználat az oktatás formájának függvényében változhat.   

 

 

 

 

 

Időkeret Óra menete Nevelési oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói munkaforma Eszközök  

(jelenléti oktatás) 

1-5. perc Feladatlap linkjének 

megadása és a 

kitöltéshez szükséges 

információk, 

instrukciók 

megbeszélése az 

osztállyal. 

Frontális 

megbeszélés 

A tanulók megfogalmazhatják 

kérdéseiket az óra menetével 

kapcsolatban. 

 

okostelefon, eXeLearning 

munkalap 

Feladatlap linkje: 

http://totdk.elte.hu/biologi

a/fuleki/ 

 

5-40. perc A tanulók önálló 

tempóban megoldják a 

kiadott feladatokat. 

Egyéni munka 

 

 

A tanulók önállóan dolgoznak. okostelefon, eXeLearning 

munkalap 

 

A tanár folyamatosan 

kísérje szemmel a diákok 

munkáját, ha a tanulók 

elakadnak, segítségadással 

támogassa őket, az 

időközben felmerülő 

kérdésekre válaszoljon. 

40-45. perc A tanulók 

eredményeinek 

áttekintése. Házi 

feladat adása. 

Frontális 

megbeszélés 

A tanulók megfogalmazhatják 

esetlegesen felmerülő 

kérdéseiket. 

okostelefon, eXeLearning 

munkalap 

 

Ha a diákok nem érnek a 

feladatlap végére, akkor a 

fennmaradó feladatok 

házinak feladhatóak.  

http://totdk.elte.hu/biologia/fuleki/
http://totdk.elte.hu/biologia/fuleki/
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Alkalmazó óra elemzése 

Ahogyan azt már említettem, a gyakorló órákra a feszes időbeosztás miatt, legtöbbször 

szintén nem marad idő, pedig ezen órák fő didaktikai alapelve a feladatmegoldó készség 

fejlesztése, ami a tudásellenőrző tanórák, és a középfokú tanulmányokat lezáró érettségi 

legfőbb irányelve. Lehetőségeinkhez mérten próbáljunk meg arra törekedni, hogy minden 

témakörben legalább egy gyakorló óra (egy-egy információgazdagabb, esetleg nehezebben 

érthető téma feldolgozása során) legyen az összefoglaláson kívül, már ha utóbbit 

feladatorientáltra tervezzük. Szakdolgozatomhoz az ízeltlábúak témakörében készítettem 

gyakorló órát. Úgy gondolom, ezen törzs fajgazdagsága, ökológiai és gazdasági 

jelentősége miatt különösen nagy figyelmet érdemel. Alkalmazó órákon lehetőségünk 

nyílik ugyanarra a tudnivalóra, információra többféleképpen, különféle kontextusokban 

rákérdezni (pl.: ismerem az alábbi fogalmakat: fej, tor, potroh és egy másik feladatban fel 

is ismerem-e őket), ami elősegíti a tudásanyag mélyebb megértését. Ezáltal egyfajta 

visszajelzést is kaphatunk diákjainktól arról, ki az, aki valóban érti, és ki az, aki csak 

úgymond „bemagolta” az anyagot. Ezen az órán sem a diákok versenyszellemének 

növelését tartottam kulcsfontosságú tényezőnek, inkább a differenciáció elősegítése volt a 

célom azáltal, hogy mindenki a saját tempójában tudjon dolgozni feladatlapján, 

munkájának sikerességéről rögtön visszajelzést kapjon. Fontosnak tartom továbbá azt is, 

hogy a diákok minden esetben objektív értékelést kapjanak, ahol nem éri őket olyan 

negatív visszacsatolás, ami esetleg képességeiket, illetve személyiségüket minősítené, tehát 

romboló és nem építő hatással bírna tanulmányaikra. Természetesen az ilyen típusú órákra 

tantermen kívüli oktatás keretében is sor kerülhet pl.: terepi megfigyelések, vagy a biológia 

laborban történő munkálatok keretében. 
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5.3. Összefoglaló óra 

ÓRATERV 

Alapadatok: 

 

- A pedagógusjelölt neve: Füleki Boglárka 

- Műveltségi terület: Ember és természet 

- Tantárgy: Biológia 

- Iskola típusa: Gimnázium 

- Évfolyam, osztály: 10. osztály 

- Az óra témája: Gerinctelenek törzse 

- Óra típusa: Összefoglaló (ismeretek szilárdító, rendszerező, ismétlő) óra 

- Oktatás formája: Jelenléti oktatás/Távoktatás 

 

Cél és feladatrendszer: 

A témakörben megjelenő fogalmak, ismeretek: 

 

- Ismerje fel és elemezze a testfelépítés, az életműködések (kültakaró, mozgás, 

táplálkozás, légzés, anyagszállítás, szaporodás, érzékelés) és a környezet kapcsolatát az 

alábbi állatcsoportok példáján: csalánozók, laposférgek, fonálférgek, gyűrűsférgek, 

rovarok, puhatestűek, tüskésbőrűek, előgerinchúrosok, fejgerinchúrosok. 

- Jellemezze önállóan csoportjellemzők alapján a fenti csoportokat. 

- Ismerje és elemezze a felsorolt állatcsoportok testfelépítésének és életműködéseinek 

említett kategóriáiban megjelenő evolúciós újításokat. 

- Az alkalmazkodási módok és az állatfajok földrajzi elterjedése összefüggéseinek 

felismerése. 

- A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági jelentőségének 

bemutatása. 
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Fejlesztendő készségek és képességek: 

 

- Ismeretek felelevenítése, elmélyítése, rendszerezési képesség 

- Meglévő ismeretek alkalmazásának képessége 

- Feladatmegoldó készség fejlesztése 

- Probléma felismerési és problémamegoldó képesség fejlesztése 

- Integrált természettudományos szemlélet kialakítása, fejlesztése 

 

 

Didaktikai feladatok: 

 

- Ismétlés: A témakörben megjelenő fogalmak, ismeretek átfogó ismétlése 

- Motiváció, érdeklődés felkeltése: Jutalmazás 

- Gyakorlás, alkalmazás: E-learning feladatlap megoldása   

- Ellenőrzés, értékelés: A munkalapok átbeszélése tanári instrukcióval 

 

Alkalmazott munkaformák: 

 

- Egyéni osztálymunka 

- Páros munka 

- Frontális megbeszélés 

- Kooperatív csoportmunka 

 

 

Tantárgyi kapcsolatok:  

 

Földrajz: Magyarország természetföldrajza 
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Felhasznált taneszközök, segédletek: 

 

- eXeLearning feladatlap: http://totdk.elte.hu/biologia/fuleki/ (letöltve: 2021.03.20.) 

- Nemzeti alaptanterv 2017: URL: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/

biologia_vk.pdf (letöltve 2021.01.09.) 

- Állathatározó: http://kriska.web.elte.hu/hatarozo  

- Lénárd Gábor, Szerényi Gábor: Biológia 10. a gimnáziumok számára, Oktatási hivatal 

(Oktatáskutató és fejlesztő Intézet), 2015 

- Lénárd Gábor, Szerényi Gábor: Biológia 10. a gimnáziumok számára, rugalmas 

tanmenet, Oktatási hivatal (Oktatáskutató és fejlesztő Intézet), 2015 

 

Segédeszköz, szemléltetés:  

 

- e-learning munkalapok  

- számítógép 

- okostelefon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://totdk.elte.hu/biologia/fuleki/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/biologia_vk.pdf
http://kriska.web.elte.hu/hatarozo
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Megjegyzés: Az eszközhasználat az oktatás formájának függvényében változhat.   

Időkeret Óra menete Nevelési oktatási stratégia Megjegyzések 

Módszerek Tanulói munkaforma Eszközök (jelenléti oktatás) 

1-5. perc Csoportmunkára és a 

munkalapra vonatkozó 

pontos instrukciók 

közlése az osztállyal. 

Kooperatív 

csoportmunka 

A tanulók az instrukciók alapján 

csoportokba rendeződnek. 

 

számítógép Feladatlap linkje: 

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

A csoportok száma ne haladja 

meg a 3 főt a hatékonyság 

érdekében. 

5-10. perc A tanár felügyeli a 

csoportok munkáját. 

Kooperatív 

csoportmunka 

 

A tanulók kérdéseket formálnak a 

kapott témakörükben. 
- Lehetőség szerint minden tanuló 

aktívan vegyen részt a kérdések 

megformálásában. 

10-30. perc A feltett kérdések 

megválaszolása. 

Frontális 

megbeszélés 

A diákok megválaszolják 

osztálytársaik kérdéseit. A jó 

választ adó tanuló pluszpontban 

részesül 

- A leggyorsabban jó választ adó 

tanuló pluszpontban részesül. Ha 

van olyan kérdés, amelyre senki 

nem tudja a választ, abban az 

esetben a kérdésfeltevők kapnak 

pluszpontot. 

30-40.perc Állatfajok rendszertani 

kategóriákba sorolása. 

Páros munka A párok az online állathatározó 

segítségével besorolják a felsorolt 

fajokat  

okostelefon, eXeLearning 

feladatlap 

Ha a tanulók elakadnak, a tanár 

segítségadással bíztassa őket. A 

leggyorsabban jó választ adó 

tanulópár pluszpontban részesül. 

40-45. perc Feleletválasztós teszt 

megoldása 

Egyéni munka A tanulók egyéni munkában 

válaszolnak az állatok 

szervrendszerével kapcsolatos 

kérdésekre. 

 

okostelefon, eXeLearning 

feladatlap 

 

Ha erre a feladattípusra nem 

marad idő, akkor adjuk fel házi 

feladatnak. 

http://totdk.elte.hu/biologia/fuleki/
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Összefoglaló óra elemzése 

Az összefoglaló órák tematikájában a legszerencsésebbnek azt tartom, ha lehetőségeinkhez 

mérten valamilyen formában megvalósul az elméleti és a gyakorlati összefoglalás is. 

Azonban ritkán van erre a célra két tanóránk is, ezért próbáltam egy olyan összefoglaló 

órát készíteni, ami részben megvalósítja mindkettőt, nyilván a teljesség igénye nélkül. Az 

elméleti összefoglalást csoportmunkában valósítottam meg, ahol a diákok feladata a 

kérdésfeltevés volt. Úgy vélem, a diákok felkészültségéről a kérdések megfogalmazásának 

módja sokat elárul. Ahhoz, hogy igazán jó és lényegletörő kérdést tudjunk alkotni, a 

tananyag részletes ismerete és megértése esszenciális. Ugyanerre a célra szolgálnak 

egyébként a legtöbbször beadandóként funkcionáló dolgozatszerkesztéses feladatok is. A 

feladatok kidolgozásának igényessége szintén számot ad a gyermek felkészültségéről, 

tudásszintjéről, szorgalmáról.  A csoportok létszámában törekedtem arra, hogy a 3 főt ne 

haladja meg, hiszen nem szerencsés, ha csak néhány tanuló vesz részt a 

munkafolyamatban. Az osztálylétszám függvényében el tudjuk dönteni, hány témakör 

szükséges a hatékony munkához. Nyilván lehetetlen és nem is szerencsés, ha egy óra alatt 

akarjuk részletesen átismételtetni egy egész témakör anyagát, törekedjünk inkább arra, 

hogy a lényeges elemek kiemelésére kerüljenek. A kérdésfeltevéses feladatnál az egyes 

állatcsoportok jellemzőire próbáltam összpontosítani, a tesztfeladatnál az állatok szerveire, 

a határozásánál pedig a problémamegoldó képesség fejlesztésére próbáltam a hangsúlyt 

helyezni, ez utóbbit páros munkában megvalósítva. Ebbe az óratípusba már beépítettem a 

jutalmazást és a diákok mérsékelt versenyeztetését.  

A mai diákok olyan társadalomban szocializálódnak, ahol az élet szinte minden területe 

magában hordozza a versengés mozzanatát. Ebben a társadalmi valóságban kell majd 

megállniuk a helyüket úgy, hogy a bennük rejlő képességeket optimális módon képesek 

legyenek kibontakoztatni. A versengésben való eredményes részvétel nem pusztán tudás és 

hozzáértés kérdése. A sikeresség azon is múlik, hogy ki milyen módon tűri a 

versenyhelyzetet, és mennyi rutinra tesz benne szert. (Fülöp, 2009) 

A versengés számos funkciót betölthet a diákok életében. Lehetővé teszi például azt, hogy 

a társakkal való összehasonlítás során mindenki felbecsülje saját értékeit, elősegíti az így 

felismert értékeknek megfelelő csoporton belüli státusz és szerep elnyerését, ez pedig az 

egyén lelki egészségének és a csoport jó működésének feltétele. Szolgálhatja továbbá 

valamilyen közvetlen cél elérését, de elősegítheti a hosszabb távú önfejlődést is, hiszen 

hozzájárulhat a személyiség differenciálódásához. (Fülöp, 2009) 
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Az iskolai nevelés egyik alapvető feladata a gyerekek önismeretének fejlesztése. Ennek 

során a diákok felismerik erősségeiket és gyengeségeiket. A megfelelő szintű önismeret 

ugyanis esélyt ad arra, hogy az életben megtalálják a személyiségüknek és képességeiknek 

megfelelő területet. Az egyén tehát a másokkal való összehasonlítás során sokat tanulhat 

önmagáról, hatékonyan fel tudja mérni, milyen belső erőforrásokkal rendelkezik. (Fülöp, 

2009) 
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7.  MUNKALAPOK 

Óratervezeteimhez készített munkalapjaim mindegyikét az eXeLearning programban 

készítettem, a feladatok megszerkesztéséhez semmilyen más applikációt, weblapot nem 

alkalmaztam.  

7.1.     Témabevezető óra munkalap 

Témanyitó órám első feladatblokkjaként egy olyan esettanulmányt választottam diákjaim 

számára, ahol közvetetten ismerkedhetnek a biodiverzitás fogalmával, ezt degradáló 

tényezőkkel, fenntartásának létszükségességével, lehetőségeivel. Célom volt továbbá 

felhívni diákjaim figyelmét arra, hogy a lepkék rendje igen fajgazdag csoport, nem csak a 

színes és szépséges pillangók tartoznak ide, hanem igen eltérő életmódot folytató 

élőlények. Ennél a feladatnál hátránynak éreztem azt, hogy nyílt végű kérdéseket ezen 

applikáció segítségével nem tudtam feltenni, ami általában az esettanulmányok, szöveges 

feladatok szerves része, azonban ez más szemszögből nézve előnyt jelent, hiszen így a 

szubjektív értékelés lehetősége fel sem merül. Egy igaz-hamis feladatat (26. ábra, 27. ábra) 

és egy feleletválasztós teszt (28. ábra) formájában kérdeztem rá az olvasott információkra. 

 

26. ábra: Igaz-hamis feladat 

 



 
 

- 45 - 

 

27. ábra: Igaz-hamis feladat megoldása részlet 

 

28. ábra: Feleletválasztós teszt részlet 

A szinonima kiegészítős feladattal (29. ábra) egyrészt a szókincs bővítése volt a célom. 

Úgy gondolom előny, ha nem mindig csak a szaktárgy szakmai szókincsét, hanem az 

általános intelligencia fejlesztését is célul tűzzük ki. Másrészt minden érettségin 

elengedhetetlen kompetencia a megfelelően jó szövegértési készség, harmadrészt az ilyen 

jellegű feladatokkal olyan diákjaink is sikerélményhez juthatnak, akiknek egyébként nem 

feltétlen erősségük a biológia.  
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29. ábra: Szinonima kiegészítéses feladat 

A fajhatározós feladattal (30. ábra) az volt a célom, hogy el kezdjem diákjaim 

megismertetését az állathatározókkal, mint a biológiaoktatás meghatározó elemével.  

 

30. ábra: Határozás feladatrészlet, megoldásokkal 

Második feladat modulként az Interactive Video opció segítségével egy rövid felvételt (31. 

ábra) építettem be óratervembe, ami a méhek jelentőségéről szól. Két kérdéssel (soroljon 

fel olyan mezőgazdasági termékeket, amelyet napi szinten fogyaszt, mi a különbség a méz 

és a méhpempő között) próbálom rávezetni tanulóim a beporzók nélkülözhetetlen 

jelentőségére, a fogalmi különbségekre, a fogalmak helyes értelmezésére.   
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31. ábra: Méhek – a világ legfontosabb élőlényei interactive video részlet 

Harmadik feladategységként (32. ábra) szakdolgozatom során már korábban említett 

makrogerinctelenek megismertetésére, ökológiai és gazdasági jelentőségükre fektettem a 

hangsúlyt, két kifejtős kérdésfeltevéssel.  

 

32. ábra: Makrogerinctelenek jelentősége feladatrészlet 

Negyedik, egyben utolsó részben (33. ábra) a köznapi életben is egy sokat emlegetett, és 

állandóan terítéken lévő témát dolgoztam fel, a kullancscsípést. A digitális kultúra 

megjelenésével a helytelen információk rendkívül gyorsan terjednek, így legfontosabb 

küldetésünk diákjainkat megtanítani a kritikus gondolkodás fontosságára, és felhívni a 

figyelmüket arra, hogyha nem figyelnek eléggé, és sajátítják el hiteles forrásból a 

megfelelő tudást, akár a testi épségüket is veszélyeztető döntést hozhatnak. 
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33. ábra: Kullancsok – Tények és tévhitek igaz-hamis feladatrészlet 
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7.2.     Alkalmazó (gyakorló) óra munkalap 

Az óratervezetben szereplő feladatokat az ízeltlábúak három (rovarok, pókszabásúak, 

rákok), a középiskolákban nagy hangsúllyal tanított osztályára építettem.  

Az első táblázat kiegészítéses feladatban (34. ábra) „belemelegítésképpen” a három osztály 

legalapvetőbb jellemzőinek, elkülönítési bélyegeinek megválaszolása a feladat.  

 

34. ábra: Ízeltlábúak osztályai feladat megoldásokkal 

A második feladat (35. ábra) megoldásához a fontosabb rovarrendek szájszerveinek 

ismerete szükséges. Fontosnak tartom ezt a típusfeladatot, hiszen a szájszerv felépítése – 

életmód összefüggésre tudjuk logikusan rávezetni diákjaink figyelmét. Az alapvető logika 

konklúziókra való rávilágítás, az absztrakt gondolkodás képessége a biológia 

tudományában is igen fontos és folyamatosan előkerül (pl.: csőr mérete, felépítése – 

életmód, fogazat típusa – életmód). 
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35. ábra: Rovarok szájszervei feladat megoldásokkal 

Harmadik feladatként (36. ábra) a gyerekek által legismertebb és az irányukba érzett 

szimpátiával, vagy éppen unszimpátiával, a legnagyobb kíváncsiságot felkeltő pókok 

rendjével kapcsolatos szöveg kiegészítéses feladatot készítettem. A hiányzó szavakat a 

lehetséges opciókból ki kellett választaniuk. Azért döntöttem így, mert a szövegrészlet nem 

minden eleme követelmény a középiskolákban, de a megadott szavak és az előzetes 

tudásuk alapján viszonylag komplikációmenetesen ki lehet választani a helyes megoldást. 

 

36. ábra: Pókszabásúak feladat megoldásokkal 
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A negyedik feladatban (37. ábra) a pókszabásúak és rákok szerveinek felépítésére, 

felépítésüknek jellegzetességeire kérdeztem rá egy igaz-hamis feladat formájában. A 

témakörnek nem csak az egyes állatcsoportok tulajdonságai, hanem a szervezettan is fontos 

eleme, így ezt is természetesen beépítettem a gyakorló feladatok közé.  

 

37. ábra: Rákok és pókszabásúak osztálya igaz-hamis feladatrészlet 

Az ötödik feladatban (38. ábra) az ismertebb rovarfajok szaporodásának 

formájára/stratégiájára kérdeztem rá egy asszociációs feladat keretében. Eddigi 

tapasztalataim alapján, ezen tananyagrész megértése a diákoknak sokszor gondot okoz, így 

ügyelni szükséges többszöri átismétlésére, feladatokkal történő gyakoroltatására.  

 

38. ábra: Rovarok csoportjai feladat megoldásokkal 
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A hatodik feladatban (39. ábra) szintén, mint az első feladatban a rovarok főbb rendjeinek 

határozóbélyegeire helyeztem a hangsúlyt, csak más kontextusban közelítettem meg a 

témát. Ebben a feladatban a nyilazott testrészek nevét kell megadniuk a diákoknak.  

 

39. ábra: Rovarok osztályának főbb rendjei feladat megoldásokkal 

A hetedik feladatban (40. ábra) az online állathatározó segítségével sorba kellett állítani a 

lepkéket méretük szerint. Ez a feladat a vizualizációs készséget növeli. Sokszor problémát 

jelent a diákoknak, hogy bizonyos fajok valódi méretét nehezen tudják elképzelni, ha nem 

látnak rá példát. Rovargyűjtemények pedig nem minden iskolában állnak rendelkezésre, 

tehát az ilyen szemléltető célokra is remek megoldást nyújthat az online állathatározó.  

 

40. ábra: Lepkék méret szerinti sorba rendezése feladat 
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Nyolcadik feladatként (41. ábra) a molekulák felépítésével kapcsolatos feleletválasztós 

tesztet (egyszeres választás) készítettem. Ezzel a feladattal az interdiszciplinaritásra 

helyeztem a nyomatékot. A tudományok közötti kapcsolat megértésének lehetősége 

elősegíti az integrált természettudományos szemlélet kialakítását, fejlesztését és mélyebb 

megértést tesz lehetővé az adott tudományterületen. Ráadásul az említett vegyületek a 

kémia tudományágában is hangsúlyosak. 

 

41. ábra: Ízeltlábúak váza feleletválasztós teszt 

Kilencedik (42. ábra), egyben utolsó órai feladatként egy tipikus középszintű szóbeli 

érettségi feladatot készítettem, két faj morfológiai és ökológiai összehasonlítását kell 

elvégezni az online állathatározó segítségével. Ügyeltem arra, hogy a képen látható fajok 

jellegzetes tulajdonságai jól látszódjanak a fotókon. A rendszertani besoroláson és 

életmódón kívül a fajok természetvédelmi státuszára is rákérdeztem, ezáltal is 

hangsúlyozva a tevékenység horderejét.  
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  42. ábra: Két állatfaj morfológiai és ökológiai jellemzésének összevetése feladatrészlet 

Házi feladat gyanánt (43. ábra) nyílt végű feladatot fogalmaztam meg. Ezeknek a 

kérdéseknek a megválaszolásához magasabb szintű tudásra van szükség. Az ilyen típusú 

feladatok túlzott használata, úgy vélem kerülendő. Ellenére annak, hogy a tanulási 

teljesítményt jól tükrözi, a kiértékelése kevésbé objektív, mint a zárt végű feladatoknak.  

 

43. ábra: Házi feladat kérdései  
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7.3. Összefoglaló óra munkalap 

Témalezáró órám összeállításánál törekedtem arra, hogy számos oktatási módszert 

megjelenítsek. Tanárjelöltként fontos szempontnak tartom, hogy minél több oktatási 

stratégiát próbáljak ki óráimon. Nyilván a tanár habitusától függ, hogy melyik metódust 

tudja a vélt leghatékonyabban alkalmazni az óráin, mi áll az ő egyéniségéhez a 

legközelebb. Az óra sikeressége azonban nem csak a tanár szaktudásától, 

magabiztosságától és komfortérzetétől függ, hanem a tanulók egyéniségétől és számtalan 

egyéb tényezőtől is. Érdemes időnként újabb és újabb módszerekkel kísérletezni, 

olyanokkal is, amiket nem érzünk teljesen magunkénak, mert ebből tanulhatunk a 

legtöbbet. Célszerű megfigyelni és tanulmányozni a diákok visszajelzési reakcióit, és 

ennek függvényében reflektálni munkánkra.  

Első feladatként (44. ábra) kooperatív csoportmunkában, kérdések megformálásával és 

megválaszolásával igyekeztem átismételtetni a témakörben megjelenő fontosabb 

állatcsoportok jellemzőit. 

„A kooperatív csoportmunka nem téveszthető össze a hagyományos, csoportos jellegű 

munkával, amelyben a csoporton belül azonos a feladat, mindenki elszigetelten, önállóan 

dolgozik, nem beszélik meg, nem osztják el és nem egyeztetik a megoldást. A tanár itt 

szimultán foglalkozik az egyes tanulókkal, az egyénnek ad feladatot, az egyéntől vár 

teljesítményt, az egyéntől követel, és mindezt racionálissá teszi azzal, hogy több tanulónak 

egyszerre ad módot a teljesítésre. Kapcsolat már így is teremtődik a tanulók között és 

bizonyos mértékig hatnak egymásra (pl.: munkakedv, munkafegyelem, munkatempó, 

kötelességérzet tekintetében, stb.). Ezek azonban még nagyon esetlegesek, és közvetettek. 

Valódi kooperatív csoportmunkáról akkor beszélünk, ha a csoport tagjai a feladatokat 

egymással kapcsolatot teremtve hajtják végre. Legfőbb vonása a kapcsolatok 

rendezettsége, tartalmassága, célszerűsége, amely az együttműködés során 

nélkülözhetetlen. A fejlettebb, reprezentatív kooperatív csoportmunkák már a csoporton 

belüli munkamegosztást is feltételezik. Ebben a formában a tanulók nem azonos minőségi 

munkát végeznek, hanem a jobb közös teljesítmény érdekében a munkát részeire bontva 

dolgoznak és képességeik alapján, akár már önállóan differenciálhatnak is.” (Orbán, 2011) 

Annak ellenére, hogy remek alkalmazások, weblapok (pl.: ClassDojo) teszik lehetővé a 

gyors és véletlenszerű csoport/páros munkasorsolást, ezen alkalmazások használata – ha a 

valódi differenciálásra törekszünk – kerülendő, hiszen nem biztos, hogy eltérő képességű 
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gyerekek kerülnek egy csapatba. Ilyenkor az célravezető, ha a tanár rakja össze a 

csapatokat. A másik kérdésének milyenségéről alkotott véleményformálás fontos eleme a 

tanulók önértékelésének, hiszen ezáltal nem csak a tanár szemszögéből, hanem kortársai 

által is kap visszajelzést munkájának sikerességéről. Ezen észrevételek birtokában, majd a 

későbbi megválaszolás sikerességének, a tanári visszajelzés függvényében képes lesz több 

nézőpontból is reflektálni saját munkájára, ami elősegíti a helyes önértékelés 

kialakításában.  

 

44. ábra: Kérdések és válaszok feladat 

A csoportmunka után páros munkaformával folytattam a munkalap összeállítását. A páros 

munkablokk két feladatrészletből áll (45. ábra), az első részben meg kellett határozni a fajt, 

majd utána igaz-hamis kérdések formájában szükséges számot adni a szitakötők 

jellemzőiről.  
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45. ábra: Páros munka részlet 

 „A párban folyó tanulás során két tanuló működik együtt valamely feladat megoldása 

során. A párban folyó munkának két változatát különböztetjük meg aszerint, hogy az 

együttműködő tanulók tudásban hasonló vagy megközelítően hasonló szinten vannak-e 

(páros munka), vagy egy magasabb szinten levő diák segíti-e társát (tanulópár), illetve, egy 

magasabb életkorú támogatja a tanuló tanulását (korrepetálás, tutor-, segítő-, pártfogó 

rendszerű tanulás).” ( Kószó, 2019) 

Annak ellenére, hogy a tanulópárok létrehozása jobb differenciálási lehetőséget teremt, 

véleményem szerint túlzott használata középiskolában kerülendő. A serdülőkor minden 

fiatal életében nehéz időszak, ilyenkor számos problémáik mellett, vagy éppen ebből 

kifolyólag megküzdenek a helyes önértékeléssel. Pozitív önértékelés hiányában a 

kamaszok gyakran nyilvánulnak meg ellenségesen, csalódottan, ilyenkor minden kevésbé 

motiváló jellegű visszajelzésre nagyon szenzitíven reagálnak. Úgy gondolom, ha 

kialakítjuk a tipikus „jó tanuló – rossz tanuló” párosokat nem feltétlen növeljük a tantárgy 

iránti motivációt, hiszen a helyes önértékelést közvetve bár, de nem segítjük elő.  

A párok összerendeződése itt már történhet random, erre a klasszikus számolós, húzós 

módszereken kívül számos internetes applikáció, weboldal is használható.  

Levezetésképpen, utolsó feladat gyanánt (46. ábra) egy rövid, háromkérdéses 

feleletválasztós tesztet (egyszerű választás) készítettem az állati szervek, szervrendszerek 

témakörében. 



 
 

- 58 - 

 

46. ábra: Feleletválasztós teszt részlet 
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8.  GYAKORLATI TESZTELÉS 

Mindhárom tanórát kizárólag csak a távoktatás keretén belül sikerült megvalósítanom. 

Azonban szerencsésnek érzem magam, hogy legalább ilyen formában ki tudtam próbálni 

munkalapjaim 10.-es diákjaimmal, akik mindvégig segítőkészek és igyekvőek voltak. 

Annak ellenére, hogy ének zene – dráma tagozat révén nem természettudományos vénával, 

érdeklődéssel rendelkeznek.  

Az osztály létszáma 24 fő, ebből 19 lány és mindössze 5 fiú. A biológiát heti két órában 

tanulják. Az iskola rendelkezése alapján a távoktatás ideje alatt ebből egy jelenléti online 

órát, és egy nem jelenléti feladatmegoldó órát szükséges tervezni. Az osztályra alapvetően 

jellemző a jó magaviselet és a remek együttműködő készség. Többek között, ezért is 

mertem belevágni óratervezeteim gyakorlatba ültetéséhez, másrészt így éreztem kerek 

egésznek szakmódszertani munkám, hiszen ezáltal tudom bizonyítani vagy cáfolni célként 

megfogalmazott hipotéziseim.    

A témabevezető és összefoglaló órát jelenléti online óra formájában megtartottam, a 

gyakorló munkalapot pedig E-learning feladatként adtam fel diákjaim számára.  

A tanórák valódi és objektív megítélése a személyes kontaktus elmaradása miatt számomra 

igen nehéznek bizonyult, úgy éreztem, hogy igazából csak találgatni tudok, mi is zajlik 

valóban a digitális eszközök mögött. Ezen okokból, azon tanulók körében, akik mindkét 

online tanórán részt vettek (23 fő), és remélhetőleg a gyakorló óra munkalapját is 

megcsinálták, kérdőívet töltettem ki. A válaszfelhasználáshoz mindannyian hozzájárultak 

(47. ábra).  

 

47. ábra: Beleegyező nyilatkozat 
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8.1.     Témabevezető óra tesztelése 

Az online tanóra tesztelése a ZOOM nevű alkalmazás segítségével történt. Az iskola, ahol 

tanítok törekszik arra, hogy minden tanár ugyanazokat a platformokat használja az online 

órák, illetve a számonkérések lebonyolítására. Ezzel is könnyítve a diákok, illetve a 

tanárok munkáját. Ezt jó magam is remek kezdeményezésnek tartom, bár igen 

kényelmetlen számomra, hogy a ZOOM nevű alkalmazás, előfizetés nélkül mindössze 40 

perces megbeszélések lebonyolítására alkalmas, és nagyon sokszor hiányzik a tanórákból 

az a még 5 perc. Kényelmetlen és olykor frusztráló, hogy állandóan úgymond versenyt kell 

futni az idővel. Azoknál a feladatoknál, ahol nem egyéni munkában dolgoztak diákjaim, 

képernyőmegosztással tettem lehetővé a tanóra követését.  

Az én szemszögemből az online tanóra megvalósításának lehetőségei igen nagy fejtörést 

okoztak. Végül azt találtam ki, hogy az esettanulmány szövegértési részét előzetes házi 

feladatnak feladom, annak érdekében, hogy az időbe is kényelmesen beleférjünk, tudjunk 

hosszasabban beszélgetni egyes témákról. A fajhatározást szintén előzetes szorgalminak 

adtam fel, de ezt órán már együtt is megcsináltuk, hiszen többeknek nem sikerült jól 

értelmezniük ezt a feladatrészt. Ez utólag jó ötletnek bizonyult, hiszen a határozós feladat 

érzéseim szerint, diákjaim számára nehéznek bizonyult, amit megértek, hiszen az ilyen 

típusú feladatokban nem igazán van még tapasztalatuk.   

Diákjaim ezen a tanórán magukhoz képest aktívabbnak bizonyultak, a szokásos érdeklődő 

és motivált tanulók mellett az egyébként kisebb aktivitást mutató diákok is hozzászóltak az 

órához. Ezen hozzászólások inkább köznapi jelentőségűek voltak, vagy saját történetek, 

mintsem tudományos jellegűek, ami nem probléma, hiszen célként ennél az óratípusnál a 

konkrét értelemben vett tananyag elsajátítását nem fogalmaztam meg. A diákok 

motiváltságát 10-es skálán értékeltem, ahol az 1 az egyáltalán nem, 10 pedig a teljes 

mértékben-t fejezte ki (48. ábra). Ezek az értékek a kérdőív alatt mindvégig ugyanazt 

jelentették. A tanulók véleménye alapján összességében elmondható, hogy nagyrészük 

inkább motiváltnak érezte magát, mint sem, 86,8 %-uk 5-nél nagyobb értéket adott meg, 

ami pedig kiemelkedően magas és kiváltképpen üdvözítendő, hogy 11 diák, vagyis a 

válaszolók 47,8 %-a 9-es értéket adott meg. Tehát ebben az esetben szubjektív érzéseim 

összhangban voltak a gyerekek motiváltsági szintjével. 
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48. ábra: Munkalapok véleményezése kérdőív részlet 

Céljaim közé tartozott továbbá a változatos felépítésű feladatok készítése, ezzel elősegítve 

egyfajta differenciációt, és nyilván a már említett motivációt is. Feltettem azt a kérdést 

tanulóim irányába, hogy mennyire érezték változatos felépítésűnek az órát (49. ábra). Itt is 

szintén 10-es skálán kellett megítélniük a feladatok sokoldalúságát. Válaszuknak itt is 

szintén nagyon örültem, hiszen nagyrészük 8, 9 és 10-es számokkal értékelte a feladatok 

felépítését, és mindössze ketten válaszoltak csak 5-ös értékkel, a skála egyértelműen 

egyáltalán nem irányába pedig egy kérdőív kitöltő sem szavazott.  

 

49. ábra: Munkalapok véleményezése kérdőív részlet 

Nem csak a feladatok változatosságát, hanem a feladatok nehézségét (50. ábra) is mértem. 

Ez esetben nagyon változatos eredmények születtek, de összességében elmondható, hogy a 

diákok nagy része 5-ös érték alatt, tehát az egyáltalán nem irányába szavazott a feladatok 

nehézségét illetően, 23-ból csak 3 diák érezte kifejezetten nehéznek a feladatokat. 
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Érzéseim, tapasztalataim itt sem csaltak, a válaszok heterogenitása későbbi tapasztalataim, 

és kérdéseim alapján a fajhatározós feladatrésznek tudható be. Korábban már csináltunk 

hasonló jellegű feladatokat, tanulmányoztunk határozó könyveket, de az online 

állathatározók világa még kevésbé volt számukra ismert.   

 

50. ábra: Munkalapok véleményezése részlet 

Az egyéni tempóban haladást, mint a differenciált oktatás egyik nagy lehetőségét is 

mértem kérdőívemmel (51. ábra). A diákok túlnyomó többsége (82,6 %) igennel, kis része 

pedig többnyire igennel (17,4 %) válaszolt. A többnyire igen válasz azt jelenti, hogy a 

feladatok nagy részénél igen, kisebb részénél nem, a többnyire nem válasz, pedig a 

feladatok nagyobb hányadánál nem, kisebb részleteinél azonban valamennyire megvalósult 

a saját ütemben tanulás. Egyértelmű nem és többnyire nem válasz sem születtet, ami 

számomra azt mutatja, hogy a munkalapok összeállítása ilyen szempontból is megfelelt 

elvárásaimnak.  
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51. ábra: Munkalapok véleményezése részlet 
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8.2.     Alkalmazó (gyakorló) óra tesztelése 

Az ízeltlábúak gyakorló órát E-learning feladatként adtam fel tanulóim számára, így 

egyértelmű hátránya, hogy nem tudom, valóban hány diák csinálta végig becsületesen a 

feladatlapot, így a kapott eredmények csak feltételezhetően reprezentatívak.   

Előzőekhez hasonlóan itt is mértem a diákok motiváltsági szintjét (52. ábra) Itt a legtöbb 

szavazatot a 6-os motiváltsági szint (39,1 %) kapta. Itt nem születtet ötös érték alatti 

válasz. Összességében elmondható, hogy a diákok motiváltsági szintje egy átlagos 

tanórával volt egyenlő, tehát kiemelkedően magas, de ugyanakkor kirívóan alacsony sem 

volt. Nyilván itt a jutalmazás ösztökélő módszerével nem éltem, és a feladatok is elég 

komplexek voltak, többféle nézőpontból megvilágított, boncolgatott, mélyebb és 

rendszerezett gondolkodást igényeltek, ami azon tanulók számára, akik nem érdeklődnek a 

biológia iránt, nem feltétlenül kiemelkedően lelkesítő.  

 

52. ábra: Munkalapok véleményezése kérdőív részlet 

A feladatok változatosságát illetően (53. ábra) nagyon hasonló eredmény született, mint a 

témabevezető óránál, tehát a diákok túlnyomó többsége sokszínűnek találta a munkalap 

feladatait. 
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53. ábra: Munkalapok véleményezése kérdőív részlet 

A feladatok nehézségének a megítélése (54. ábra) igen tág határok között mozog. Mindent 

összevetve azonban elmondható, hogy a diákok nagy része, 16 ember a 23 főből 5-ös érték 

feletti számot jelölt meg. Tehát ebből egyértelműen bebizonyítható (természetesen ebben 

az osztályban) az a felvetés, hogy minél komplexebb tudást igényel egy munkalap 

megoldása, a diákok motiváltsága annál kisebb lesz.  

 

54. ábra: Munkalapok véleményezése kérdőív részlet 

Az egyéni tempóban haladás lehetőségei kérdésre (55. ábra) nem meglepően a diákok 91,3 

%-a igen választ adott, és mindössze 8,7 %-a válaszolt többnyire igennel. Mint azt már 

többször említettem, ennél a feladatnál a diákok tényleg egyéni tempójukban haladhattak, 

és feladatuk sikerességéről azonnal visszajelzést kaptak. 
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55. ábra: Munkalapok véleményezése kérdőív részlet 
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8.3.     Összefoglaló óra tesztelése 

Ezen az órán is szintén a ZOOM nevű alkalmazást használtam, ahol a kooperatív 

csoportmunkát és a páros munkát is a Breakout Rooms lehetőséggel (56. ábra) hoztam 

létre, ahol manuálisan és automatikusan is lehet csoportokat (57. ábra) sorsolni. 

Természetesen a kooperatív munkánál manuálisan, a páros munkánál automatikusan 

sorsoltam ki a résztvevőket. Itt hozzátenném azt, hogy az állatfajok rendszertani 

kategóriákba sorolása című páros feladatot nem sikerült már együtt leellenőriznünk, mert 

nem fértünk bele az időbe. Ebből adódóan nyilván az utolsó feleletválasztás teszt is házi 

feladatnak maradt. Ilyen és hasonló problémákkal számolni kell a digitális oktatás kapcsán, 

hiszen a technika ördöge bármikor megviccelhet bennünket, másrészt pedig sok 

kihasználásra váró idő elmegy az órából azzal, hogy megvárjuk, minden résztvevő 

csatlakozni tudjon az órához.  

 

56. ábra: Csoportmunka beállítása a ZOOM nevű alkalmazásban 
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57. ábra: Csoportmunka beállítási lehetőségei a ZOOM nevű alkalmazásban 

A gyerekek motiváltsági szintje (58. ábra) itt volt a legmagasabb, tapasztalataim ellenére, 

hiszen ezt a témabevezető óránál éreztem grandiózusabbnak. Ez számomra azt mutatja, 

hogy a fiatalokat igenis érdekelheti és inspirálhatja a közvetlen tananyag is, (nem csak az 

ehhez kapcsolódó érdekességek), abban az esetben, ha ez változatos módszertani 

repertoárral valósul meg. A válaszadók igen magas százaléka, 82,6 %-a adott meg 7, 8, 9, 

10 értékeket, 5-ös alatt pedig senki sem értékelte saját motivációs szintjét. 

 

58. ábra: Munkalapok véleményezése kérdőív részlet 

A feladatok változatosságát illetően (59. ábra), összképileg nézve itt is variábilisnak 

értékelték a feladatok felépítését, a legtöbben ennél az óratípusnál, vagyis a válaszadók 

39,1 %-a voksolt a maximális 10-es érték mellett. 
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59. ábra: Munkalapok véleményezése részlet 

A nehézséget illetően nagyon szép eloszlási görbét kaptam (60. ábra). Tehát a válaszadók 

körülbelül fele (52,2 %-a) átlagosan nehéznek (5, 6 értékek) amíg az osztály kisebb része 

kifejezetten nem (3, 4 értékek) és egy kicsivel nagyobb hányada pedig nehéznek (7, 8, 9 

értékek) találta az összefoglaló óra feladathalmazát.  

 

60. ábra: Munkalapok véleményezése részlet 

Az egyéni tempóban haladás (61. ábra) összegezve itt is, mint a másik két óránál, 

megvalósult. Azonban itt a kérdőívet kitöltök 43,5 %-a többnyire igen mellett szavazott, 

nyilván a csoportmunka és a páros munka jellegéből adódóan nem mindenki számára, 

illetve nem mindig tudott 100 %-osan megvalósulni az egyéni tanulás, másrészt ugye már 

említettem azt is, hogy az idő sem volt elegendő minden feladat elvégzésére.  
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61. ábra: Munkalapok véleményezése kérdőív részlet 

Végezetül feltettem diákjaimnak azt a kérdést, hogy melyik óra tetszett nekik a legjobban 

(62. ábra). Természetesen a már említett eredményekkel és tapasztalatokkal összhangban 

volt az eredmény. Szoros küzdelemben ugyan, de a legnépszerűbb versenyt az összefoglaló 

óra nyerte. Én is éreztem, hogy ilyesmi fennállás fog megvalósulni, bár én a győzelmet 

előzetesen inkább a témabevezető óra javára éreztem. 

 

62. ábra: Munkalapok véleményezése kérdőív részlet 
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9.  ÖSSZEGZÉS 

Célkitűzéseim közül a feladatok változatossága, az eredményekből egyértelműen látszik, 

hogy mindhárom óránál megvalósult.  

A diákok eszköztár csökkentésének lehetőségére és az internetkapcsolat nélküli munkára 

(63. ábra) csak feltételes módban tudtam rákérdezni diákjaimtól, hiszen nyilván a 

távoktatás miatt ez nem tudott megvalósulni, de kíváncsi voltam arra, hogy hogyan 

vélekednek ők erről. Meglepő eredmények születtek, a tanulók túlnyomó többsége (8, 9, 

10-es értékek), azaz 19 ember kifejezetten előnynek érezné, ha a tanuláshoz szükséges 

apparátusokat csökkentenénk. Nem gondoltam volna, hogy a mai digitális generációnak ez 

előny, hiszen rengeteg applikációt használnak napi szinten. Itt arra tudok gondolni, hogy 

minél kevesebb kütyüt és applikációt/weblapot használunk, annál kevésbé oszlik meg a 

figyelmük, a kevesebb több elvén egyszerűbben oda tudnak koncentrálni a feladatokra, 

nem vesznek el az információk halmazában. 

 

63. ábra: Munkalapok véleményezése részlet 

A differenciált oktatás, mint már korábban említettem olyan oktatási forma, amely a 

diákok képességének és tudásának heterogenitására épül és arra törekszik, hogy erre 

aktívan építsen. Éppen ezért több szempontból, és többféle szinten lehet vizsgálni. Én a 

differenciálás lehetőségeit szakdolgozatomban folyamat/lehetőség és tanulási környezet 

szemszögből közelítettem meg. Folyamatszint alatt értem azt, hogy nem a tartalmat, hanem 

magát a tanulási folyamatot differenciáltam.  Azáltal, hogy a diákok saját, egyéni tudásuk 

és képességük függvényében tudtak haladni, és munkájuk sikerességéről azonnali 

visszajelzést kaptak, így rögtön ki tudták hibájukat javítani, reflektálni tudtak 
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eredményeikre, ami által remélhetőleg a jó megoldás és helyes információ hatékonyabban 

rögzül. A tanulási folyamatdifferenciálás alatt azt értem, hogy a diákok csoportmunkában 

és páros munkában is dolgoztak órán. Ez is segíti a differenciálás lehetőségét, hiszen így 

egymást kiegészítve és segítve tudnak együttműködni a különböző képességű tanulók. 

Céljaim közé tartozott továbbá a természetjárás népszerűsítése, és a fenntarthatóságra 

nevelés, azaz a környezeti nevelés alappilléreinek elsajátíttatása a diákokkal. Eredetileg 

terveztem, hogy a témakörben tartok iskolán kívüli kirándulásokat, tanórákat, de ez a 

járványügyi helyzetre való tekintettel, ekkora létszámnál nem volt lehetséges, amit 

sajnálok. A fenntarthatóságra nevelés egy apró szelete a témabevezető óra kapcsán került 

elő, de ennyi idő nyilván nem elégséges a szemléletformáláshoz.  

Látható, hogy az eXeLearning nevű alkalmazás több ponton megkönnyíti és elősegíti a 

sikeres pedagógia munkát, de a csak ilyen típusú munkalapok használata a feladatok 

objektív megítélése miatt, valamint az azonos típusfeladatokból adódó monotonitás 

elkerülése érdekében kerülendő.  
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