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1. Bevezetés 

1.1. A témaválasztásról 

A 21. század kihívásai közé tartozik a rakéta sebességgel fejlődő technikai eszközök készség 

szinten történő használata. Az iskolákkal szemben támasztott elvárások növekvő listáján egyre 

nagyobb hangsúlyt kap az információs és kommunikációs eszközök (IKT) hatékony, és felelős 

használatának oktatása (és nem csak az informatika órán). Be kell látnunk, hogy nem 

tekinthetjük magunkat igazán sikeres tanároknak, ha nem fordítunk kellő figyelmet diákjaink 

kompetenciáinak fejlesztésére. Az Európai Unió által meghatározott nyolc kulcskompetencia 

között pedig a digitális kompetencia már majd’ két évtizede helyet kapott, és nem véletlenül.  

A technika fejlődésével párhuzamosan a tanár, oktatásban betöltött szerepe is folyamatosan 

változik. A hagyományos elképzeléssel szemben, a tanár nem pusztán a tudás fő forrása és 

átadója többé, hanem sokkal inkább a tanulási folyamat irányítója, facilitátora. Mi váltotta ki 

ezt a változást? Nem más, mint a technológia fejlődése, és az ennek hatásásra széles körben 

elérhetővé vált információtömeg. Pár kattintással pillanatok alatt szinte bármilyen, minket 

foglalkoztató kérdésre megkaphatjuk a választ. Mi szükség van akkor tanárokra? Merülhet fel 

a kérdés. A válasz egyszerű. Az interneten megtalálható (sokszor téves/megtévesztő) 

információrengetegben nem könnyű az eligazodás. A tanár biztos szakmai tudása, tantárgyában 

való jártassága, és tudományterületére való rálátása segít szétválasztani a hiteles, és hiteltelen 

információt. A tanárok megtaníthatják továbbá diákjaikat a hatékony, biztonságos és etikus 

internethasználatra is. Ezek mind kulcsfontosságú képességek, amikre a 21. század emberének 

egyre inkább szüksége van. Sokszor hallani a szemrehányást, hogy habár a világ hatalmas 

fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, az oktatás mit sem változott. Az elmúlt pár 

hónap rácáfolni látszik erre az állításra. Mulasztás lenne nem beszélni a napjainkban is zajló 

iskolai reformról, ami sok szempontból kívánatos és időszerű változásokat hozott az oktatásban 

világszerte. Sajnálatos módon az oka a váratlan mértékben pusztító koronavírus. Mindenesetre 

a váratlan esemény példás összefogást eredményezett világszerte. Nagyon sok platform, 

oktatóanyag, szimuláció, tanulást segítő anyag ingyenesen elérhetővé és széles körben 

használhatóvá vált, hogy az oktatás viszonylag zavartalanul tudjon folyni új (és némelyek 

számára addig ismeretlen) medrében. Az oktatás valós térből és időből kiszakadva a virtuális 

térbe költözött át. Az IKT-s eszközök használatáról videók, bemutatóanyagok ezrei készültek, 

hogy a „szorult helyzetbe került” tanárok minél jobban tudják venni a váratlan helyzet okozta 

akadályokat.  
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Nekem is volt (és van) lehetőségem részt venni ebben az izgalmas folyamatban, és habár az 

IKT-t mindenképp terveztem beépíteni saját tanári programomba, mégis ez a furcsa helyzet tett 

engem bizonyossá abban, hogy ezzel a témával nem csak szeretnék, de kell is foglalkoznom. 

Volt szerencsém moderátorként részt venni egy „Mesterkurzuson”, az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar és a Tanárképzők Szövetsége által szervezett szakmai rendezvényen, amit a 

mesterpedagógusi pályázat keretében létrejött kutatási és fejlesztési eredmények és 

tapasztalatok bemutatására szerveztek. Több szekció volt, én a digitális szekcióban zajló 

bemutatók levezénylésében segédkeztem. Itt kiváló ötletekkel, innovációkkal, pedagógiai 

programokkal és remek szakemberek munkájával ismerkedhettem meg, és ez tovább motivált 

saját, szakmai fejlődésem előmozdításában digitális területen. Többek között Novák Károly 

mesterpedagógus és blogger munkáját is itt ismerhettem meg, aki számos innovációt 

„honosított” meg Magyarországon az IKT-használat terén (Tankockák-LearningApps.org, 

Minecraft pedagógia, stb.).  

Márciusban részt vettem az, EFOP 3.1.2. “A köznevelés módszertani megújítása a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából” című projekt keretében megvalósuló „Mindenki 

iskolája” távoktatási 30 órás pedagógus-továbbképzésen. Itt számtalan új, hasznos, de 

számomra addig ismeretlen programmal ismerkedhettem meg. Sok ideje foglalkoztam már 

ekkor komolyabban a témával, mégis a továbbképzésen bemutatott programok nagyjából. 80%-

át itt ismertem meg. Ez jól bizonyítja, hogy az IKT eszköztára óriási. Ez rengeteg előnnyel jár, 

hiszen ízlésünk szerint válogathatunk a különböző alkotó-, demonstrációs-, kommunikációs-, 

egyéni tanulást segítő- és értékelő eszközök illetve programok közül. [1.] Azonban azt is 

beláthatjuk, hogy nem segítség nekünk a programok széles repertoárja, hiszen könnyen 

elveszhetünk a bőség zavarában. Témaválasztásom egyik fő oka pontosan az volt, hogy a 

végtelen számú program közül létrehozzak egy gyűjteményt, amit biológiaoktatáshoz 

hatékonyan lehet használni.  Főként a demonstrációs-, értékelő- és egyéni tanulást segítő 

eszközökre teszem majd a hangsúlyt.  

Azért választottam továbbá ezt a témát, mert úgy gondolom, hogy jelenleg azzal tudok a 

legtöbbet tenni saját (és reményeim szerint mások) sikeréért a tanári pályán, ha az IKT 

témájával foglalkozok dolgozatomban.  

Most, hogy megindokoltam, hogy miért választottam az IKT témakörét, ideje, hogy 

megindokoljam, hogy miért a biológia okatatásában betöltött szerepét szeretném vizsgálni. Az 

egyik, eléggé magától értetődő ok az, hogy angol nyelv és kultúra tanára-biológiatanár a 

szakpárom. De miért biológia és miért nem angol? A válasz egyszerű: tapasztalatom szerint az 
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idegennyelv oktatásban sokkal nagyobb mértékben megjelennek a különböző IKT-s eszközök, 

mint a természettudományos oktatásban, pedig véleményem szerint a természettudományos 

tantárgyak oktatásában talán még indokoltabb lenne a használatuk, mint az idegennyelv-

oktatásban. Számos ingyenesen elérhető 3 dimenziós makett, modell, szimuláció (köztük 

„virtuális valóság” és „kiterjesztett valóság”), segédanyag, videó (természetfilmektől 

kísérleteken át oktatóvideókig) és még sok-sok más eszköz és technológia segítheti a tanulási, 

tanítási folyamatokat, amiket a későbbiekben fogok részletezni.   

1.2. Célkitűzések 

Céljaim, amiket a szakdolgozatom készítésekor szeretnék elérni a következők.:  

1. Irodalomkutatás során felfedezni, az IKT-használat jelentőségét, relevanciáját a 21. 

századi oktatás során. 

2. Bemutatni néhányat a biológia oktatását segítő weboldalak, IKT-s eszközök szinte 

kimeríthetetlen tárházából.  

A következő típusú IKT-s eszközöket fogom vizsgálni:  

 Értékelő eszközök /Tudásellenőrző környezetek –Redmenta, Quizlet, Socrative 

stb.  

 Demonstrációs eszközök  

1. Szimulációs programok- Phet, Biology Lab 

2. Állat- és növényhatározók  

 YouTube videók - oktató, és ismeretterjesztő videók- Videótanár, Crash Course 

 Learning Management System-ek (LMS) - Tanulásmenedzsment rendszerek-

NKP, Mozaweb, Realika 

A programok gyűjtésekor szempont volt, hogy tanárok és diákok számára egyaránt 

könnyen kezelhetőek, ingyenesen elérhetőek, és ahol kell, szemléletesek legyenek. 

Előnyben részesítettem a szép, igényes megjelenést, adott esetben a játékosságot is. 

3. Kérdőívek (tanári- és diák) készítésével, kiküldésével, és kiértékelésével felmérni 

egyrészt a diákok és tanárok attitűdjét az IKT irányában, másrészt pedig azt, hogy 

milyen eszközöket használnak a biológia oktatására a biológiatanárok.   
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2. Irodalomkutatás 

2.1. Az IKT fogalmának tisztázása 

Az IKT (angolul ICT) betűszó, ahogy már fentebb is említettem, az információs és 

kommunikációs technológiákat jelenti. Azonban, az IKT fogalmát, mint oly sok mindent, nem 

lehet egyetlen definícióval körülírni. Számos meghatározás született, amik az IKT más-más 

aspektusát ragadják meg, így ezekből szemezgetve egy gazdagabb, pontosabb képet kaphatunk 

arról, hogy valójában mit takar a szakkifejezés, illetve arról, hogy milyen kontextusban és 

hogyan használhatóak az IKT-s eszközök. [2.] Dolgozatomban az IKT oktatásban betöltött 

szerepét vizsgálom. Mivel nem találtam speciális meghatározást, ami az IKT-val támogatott 

oktatást határozná meg, így egy általánosabb, és ebből fakadóan átfogóbb fogalmat említenék 

itt meg.: 

„Az IKT magában foglalja a teljes körű technológiai tervezést az információhoz való 

hozzáféréstől a feldolgozáson át az átadásáig: az információ gyűjtésének, tárolásának, 

továbbításának és prezentálásának hardver-, szoftver- és média feltételeit, legyen az információ 

formája hang, adat, szöveg, vagy kép. Magába foglalja a telefon, mobiltelefon, hardver, szoftver 

területét egészen az internetig.” [2.] 

Láthatjuk, hogy az IKT nagyon tág fogalom, és sok mindent magában foglal. Ahogy Szendi 

(2016) is megjegyzi, az IKT, a mai ember számára szoftvert jelent elsősorban, egészen pontosan 

alkalmazásokat, programokat, szemben mondjuk a 90-es évekkel, amikor inkább hardver 

eszközöket jelentett.  

A dolgozatom szempontjából leginkább azok az eszközök és technológiák az érdekesek, amik 

magában az oktatási folyamatban kaphatnak szerepet. Így a fogalmat saját témámhoz igazítva 

mondhatom azt, hogy az IKT-val támogatott oktatás az oktatásnak azon formája, ami integrálja 

mindazokat az infokommunikációs tárgyi és nem tárgyi eszközöket, illetve technológiákat, 

amik az oktatási folyamatot segítik. 

2.2. IKT-használat jelenleg 

A továbbiakban az IKT, oktatásban betöltött sokrétű szerepére térnék ki, illetve arra, hogy miért 

nem terjedt el szélesebb körben az oktatásban.  

Az alábbi idézetet én fordítottam angolból: 
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„A tanárok az [oktatásban] különböző módokon használják a technológiát: adminisztratív 

feladatok végzésének eszközeként, szülőkkel és diákokkal való kommunikáció eszközeként és 

specifikus tananyagrészletek megtámogatásához. Ritkábban tudják a tanárok a technológiát  

úgy beintegrálni tanmenetükbe, hogy az átfogó módon tudja a tanulási célokat támogatni.” [4.] 

Ahogy az idézett részlet is mutatja, az IKT szerepe az oktatásban még gyerekcipőben jár, de a 

tény, hogy egyes oktatási tevékenységekben megjelenik, mutatja, hogy az IKT-nak van helye 

az oktatásban, illetve, hogy van igény arra, hogy az IKT a tanulási és tanítási tevékenységekben 

is nagyobb részt kapjon. 

Egy másik cikk szerzője szintén azt állítja, hogy az „integrált tanulási környezetek” csupán 

egyfajta vázként szolgálnak különböző weboldalak számára és ritkán nyújtanak többet, mint 

alapszintű információmegosztást vagy adminisztrációt. [5.]  

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nincs jobban beintegrálva az IKT az oktatásba, holott számos 

tanulmány számol be arról, hogy milyen sok előnye lehet az IKT beépítésének a tanítási 

tevékenységbe, [6.] feltéve, hogy valódi integráció történik, azaz a tanulási célokhoz 

illeszkednek a kiválasztott eszközök, és nem pusztán a fentebb említett tevékenységekben 

használják. [7.] Innovatívnak csak abban az esetben nevezhető az IKT-használat az órán, ha 

egy, a korábbiaktól eltérő szempontot, vagy megközelítésmódot igényel a diákoktól. [1.] Az 

csupán, hogy IKT-s eszközöket használunk nem garantálja a sikert, hiszen attól, hogy pdf-ben 

feltöltött könyvben dolgozunk, és füzet helyett Wordbe jegyzetelünk, nem fog sokat fejlődni 

digitális kompetenciánk. [8.] Nem beszélve arról, hogy a 21. század egyik fő kihívása az 

információs és kommunikációs világban történő helytállás, sikeres munkavégzés. Fontos lenne, 

hogy az iskolák tanulóikat az életre, a jövőre készítsék fel, minek szerves része lehet a 

rendszeres IKT használat a tanórán. Sokszor hallani, hogy a jelenleg általános és 

középiskolákban tanuló diákok jelentős része olyan munkát fog végezni, ami ma még nem is 

létezik. A Világgazdasági Fórumon arra a következtetésre jutottak, hogy egy új oktatási típusra 

van szükség ahhoz, hogy kellő mértékben fel tudják készíteni a fiatal nemzedékét a jövő 

kihívásaira. A negyedik ipari forradalom soha nem látott mértékű változást hozott a 

munkapiacra. Megjegyezték, hogy a szakadék az oktatás és a jövő munkái között egyre 

szélesebb, ami a valós innovációk hiányból fakad. A helyzetet tovább nehezíti a COVID-19 

krízis miatt kialakult helyzet, ami még jobban felfedte az oktatási rendszerek gyengeségeit 

világszerte. Erre kínál megoldást az Oktatás 4.0 digitális rendszer, minek szerves része az IKT-

használat is. Mielőtt azonban ezt részletesebben bemutatnám, fontosnak tartom, hogy az ezt 

megelőző digitális tanítási rendszereket is bemutassam.  
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2.3. Digitális módszertan fejlődésének lépései 

Az Oktatás 2.0 a digitális oktatás kezdeti szakasza volt, amikor a digitális oktatásnak 

köszönhetően a hangsúly a „három c”-re került, a Communication, Contribution és 

Collaboration, azaz kommunikáció, hozzájárulás és együttműködés. Konstruktivista tanulási 

környezetben terjedt el főként, ahol nagy hangsúly kerül a tanuló, mint befogadó személyére. 

Ő építi fel, ő konstruálja meg a tanulási folyamat során a szükséges tudást. A tudás felépítése 

fontosabb, mint a tudás reprodukciója. Előnyei közé tartozott továbbá, hogy általa földrajzi 

tényezőktől függetlenné vált a tanulás, inkluzívabb lett demográfiai és anyagi szempontból, és 

a Life Long Learning számára is platformot biztosított.  [9.]  

Az oktatás 3.0 komplexebb és több szinten integrálja a digitális eszközöket. A hangsúly ismét 

“három c-n” van, de ebben az esetben ezek mást takarnak, méghozzá Connectors, azaz 

összekötők Creators, azaz alkotók és Constructivists azaz konstruktivisták. Tanárok, tanulók, 

hálózatok, kapcsolatok, média, erőforrások és eszközök által létrehozott egyedülálló egység, 

amiben a diákok és tanárok egyedi igényei be tudnak telni. A tanár szerepe elsősorban a 

facilitálás, nem pedig a tudásátadás. A tanár segíti a diákot abban, hogy saját képességeit és 

kíváncsiságát kihasználva maga találja meg a válaszokat a problémákra, kérdésekre. [9.]  

Az oktatás 4.0 még összetettebb, és a korábbi újításokon felül jobban ki van élezve a társadalmi 

és gazdasági igények betöltésérre is, amiket a 21. század megkövetel. A célja mindennek, hogy 

egy befogadóbb, összetartóbb és produktívabb világot hozzunk létre. A Világgazdasági 

Fórumon készült riportban holisztikus és átformáló intézkedéseket helyzetek kilátásba azzal a 

céllal, hogy ez megvalósulhasson. [10.]  

2.4. Akadályok az IKT integrációjának útjában 

A kérdés tehát, hogy miért nincs jobban beintegrálva az IKT az oktatásba jogos, hiszen nem 

csak kívánatos, de szükségszerű lenne a(z) (digitális) oktatás reformja. Egyesek szerint az 

eszközhiány a fő indok arra, hogy a tanárok nem használnak IKT-s eszközöket az órán. [11.] 

Ez a probléma szerencsére egyre több iskolában megoldódni látszik, hiszen már a legtöbb iskola 

rendelkezik internetkapcsolattal és vetítővel, illetve növekvő számban vannak már iskolák 

interaktív táblákkal is felszerelve. Kérdés, hogy ez mennyire elég.  

Egy Szlovéniában, 2010-ben készült tanulmány szerint sok tanár a túlzsúfolt tanmenetet 

nevezte meg fő indoknak arra, hogy miért nem használja az IKT-s eszközöket. [12.]  Felmerül 

a kérdés, hogy hazánkban létezik-e ez a probléma. Megint mások az IKT-s képzés hiányát és a 

tanárok motivációjának hiányát nevezték meg fő indoknak. [11.] [13.] De vajon miért 
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motiválatlanok a tanárok, hiszen ők is tisztában vannak vele, hogy nem akármilyen lehetőségtől 

fosztják meg magukat és tanítványaikat, ha nem élnek az IKT nyújtotta lehetőségekkel.  

2.5. Generációs különbségek 

Mindenképpen fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy a jelenleg tanító tanárnemzedékek nagy 

része nem kis feladattal áll szemben, hiszen, ellentétben azzal a nemzedékkel, akiket tanítanak, 

nekik az életük nagyobb részében nem volt jelen az internet, sőt, még olyan, mára már 

mindennapinak számító eszközök sem, mint a mobiltelefonok. Ezzel szemben ma már szinte 

minden ember zsebében ott lapul egy okos eszköz, amivel internetkapcsolat segítségével 

pillanatok alatt bármilyen információt instant módon elérhetünk. Tizenöt-húsz évvel ezelőtt ez 

elképzelhetetlen volt. A jelenleg tanító tanárok egy része valószínűleg tart az újdonságtól, ami 

teljesen természetes emberi reakció. Nem csoda tehát, hogy nem motiváltak annyira, hiszen az 

új dolgok mindig magukban hordozzák a kudarc lehetőségét. Az internet és digitális 

eszközökhöz való viszony alapján megkülönböztethetünk digitális bennszülötteket és 

bevándorlókat. A digitális bennszülöttek közé tartoznak a Z és Alfa generációk. A Z generáció 

tagjai azok, akik nem éltek internet nélkül (1996 után születettek), az Alfa generáció tagjai 

pedig azok a fiatalok, akik nem éltek mobil internet nélkül (2010 után születettek). Az ő 

számukra az internet az életüknek egy kibővített részévé vált, számukra az internetes világ 

pontosan annyira természetes, mint a korábbi generációknak az internet nélküli világ volt. Az 

idegrendszerük is „máshogy van kalibrálva” és az ingerküszöbük is más. Ahhoz, hogy a 

figyelmüket sikeresen fel tudja kelteni és fenn is tudja tartani a digitális bevándorlónak számító 

tanár, szükséges, hogy az „ő nyelvükön beszéljen”, és olyan eszközöket használjon, amik a 

fiatalabb generációknak vonzó. Pajor (2015) szerint, az IKT a diákok számára jelentős 

motivációs erővel bírhat.  

Kelemen (2008) szerint:  

“az IKT eszközök használatában, módszertani hátterében a tanárképzésnek nem csupán az a 

feladata, hogy lépést tartson az élet kihívásaival, hanem hogy lépést tartson a közoktatás 

kihívásaival. A pályán elhelyezkedő friss diplomás tanárok által a tanárképzésnek igen 

erőteljes, direkt és gyors befolyásoló hatása van a közoktatásra, ami egyben egy nagy lehetőség 

is a közoktatás reformjainak előmozdításához.”  

Ez a reform remélhetőleg meg is fog valósulni, hiszen a jelenlegi tanárképzésben már külön 

tantárgy indult az IKT oktatására. Reményeink szerint ez arra fogja sarkallni a következő 

tanárnemzedéket, aminek én is tagja vagyok, hogy az információs és kommunikációs 
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eszközöket jobban és nagyobb mértékben beintegrálja tanítási gyakorlatába. Az sem 

elhanyagolható szempont, hogy a most pályakezdő, illetve pályára készülő nemzedék maga is 

otthonosan mozog az internet világában, hiszen tagja a digitális bennszülött társadalomnak.   

2.6. Megoldási kísérletek 

Azt is fontosnak tartom megemlíteni, hogy 2005 júniusában létrejött közös európai 

referenciakeretről (CEF) beszéljek egy kicsit. Ez, hasonlóan a nyelvi referenciakerethez, 

táblázatos (mátrix) formában egy egységes, európai követelményrendszert” állít fel, amiben 

különböző tartalmi szintekre bontják az IKT-ban való jártasságot, az ún. tanári IKT-

kompetenciákat. Ezt azzal a céllal hozták létre, hogy a 21. századi iskola szükségleteit 

megismerve, a pedagógusok és más érintettek, képesek legyenek saját kompetenciaszintjüket 

felmérni, és ezt (akár autodidakta módon is) fejleszteni. [16.]  A két hölgy a U-Teacher projekt 

I. és a U-Teacher projekt II. keretében ismertette a „nemzetközi kutatási együttműködés 

eredményeként létrejött U-Teacher Framework”-öt. A szerzők többek között keresték a választ 

arra, hogy a tanárok IKT-s képzését tekintve sikeresebbnek tekinthető országokban hogyan 

történik az informatikai kompetenciák fejlesztése, illetve, hogy ezeket a gyakorlatokat hogyan 

lehetne hazánkban is meghonosítani a pedagógusképzésben. Az általuk írt tanulmány számos 

európai és hazai kutató munkájának szintézise, illetve a fentebb említett referenciakeret 

bemutatása. A szerzők kiemelik, hogy:  

„A tanárképzés és a -továbbképzés szempontjából az olyan képességstruktúra kialakítása 

hasznos, amely az informatikai kompetencia összetevőit a pedagógusképességekkel 

összefüggésben fogalmazza meg.”  

Ez azt jelenti, hogy az általános tanári kompetenciákkal össze kell fonódniuk az IKT-s 

kompetenciáknak. Az IKT-s kompetencia nem független, „öncélú”, hanem a többi pedagógusi 

kompetenciának a része. A tanárnak szaktudásán kívül rendelkeznie kell olyan képességekkel, 

amik képessé teszik arra, hogy IKT-s eszközöket integrálva tanításába, hatékonyan tudjon 

oktatni. Dringó-Horváth és Gonda (2018) szerint  „Az IKT-kompetencia egy olyan komplex 

tudáskeret, amelyet amellett, hogy minden tantárgy tanításában felhasználható, egyéb 

pedagógiai-pszichológiai nevelési célok megvalósítására is alkalmas.” Ez az idézet is 

megerősíti, a korábban megfogalmazottakat, azaz, hogy az IKT-s kompetenciák 

interdependensek a többi pedagógusi kompetenciával.  
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Az alábbiakban több külföldi, tanárképzési igényfelmérés elemzésével, a szerzők öt területre 

osztották fel az IKT-hoz köthető elméleti és gyakorlati tudást, amire egy tanárnak szüksége van: 

 Az IKT alkalmazásával kapcsolatos ismeretek  

 Számítógéppel segített tanítási órák tervezése és végrehajtása 

 A számítógép használata az osztálytermi munka szervezésére, a tanulók folyamatos 

értékelésére és vizsgáztatására 

 Az IKT használata információszerzésre és tanulásra 

 Az informatikai kultúrával kapcsolatos társadalmi, etikai, jogi és egészségügyi 

szabályok ismerete és betartása 

A cikkben részletesen kitérnek az egyes területekre, és azt boncolgatják, hogy mi minden 

tartozik az egyes kategóriákba. A részletes leírást olvasva még jobban nyilvánvalóvá vált 

számomra, hogy milyen hatalmas elvárásokat támasztanak a tanárokkal felé az IKT területén 

(is). Látható, hogy az IKT használata sokrétű és komplex. Ahhoz, hogy a tanár sikeresen tudja 

beépíteni tanítási gyakorlatába, szintén sokrétű és komplex elméleti és gyakorlati tudásra van 

szüksége.  

A továbbiakban egy, a tanári szakma állapotával foglalkozó, európai uniós munkabizottság 

megállapításait elemző cikket mutatok be. [18.] A munkabizottság elsősorban azzal 

foglalkozott, hogy hogyan lehetne a tanári pályát vonzóbbá tenni, illetve, hogy hogyan lehetne 

elősegíteni azt, hogy a tanárok a kulcsfontosságú kompetenciák minél szélesebb skálájával 

rendelkezzenek. Három fő kompetenciaterületet nevezett meg, melyekből a másodikban, a 

tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciaterület részeként került említésre az “IKT 

integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és a szakmai tevékenység egészébe.” 

A fentebb megfogalmazott kérdésekre, kínál(t) megoldást a hazánkban indult Digitális 

Megújulás Cselekvési Terv 2010-2014 [19.]  is, ami az Infokommunikációs Ágazat Cselekvési 

Terve a Társadalom és a Gazdaság Megújulásáért Program keretében jött létre. A cselekvési 

terv, ahogy neve is mutatja, egy jól kidolgozott, gyakorlati terv, ami részletesen leírja, hogy a 

különböző szektorokban milyen konkrét lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy 

Magyarország digitális szempontból versenyképes állammá tudjon válni. A program egy teljes 

részt szentel az IKT oktatásba történő beiktatásának, ami mutatja, hogy a program megalkotói 

felismerték, hogy a  sikeres jövő a felnövekvő generációk kezében van, és ennek kiemelten 
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fontos része az, hogy digitális téren is képezve legyenek a fiatalok. A továbbiakban a tervnek 

ezen részével fogok foglalkozni.  

Az adott részlet címe a következő: „Az IKT szerves beépítése a közoktatásba, egyben a 

multimédiás távoktatás mint eszköz elterjesztése.” (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2010) 

Ahogy a cím is mutatja, az IKT beépítésén túl a multimédiás távoktatás elterjesztését is célként 

tűzte ki a program megalkotója. Ennek fontossága napjainkban lett igazán nyilvánvaló, amikor 

minden általános- és középiskolás diák és tanár „belekényszerült” a távoktatásba. Nem lehet 

tudni, hogy vajon mikor kerül újra ilyen helyzetbe az oktatás, mindenesetre jobb felkészülni az 

esetleges kihívásokra.  

A programban megfogalmazzák, hogy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében 

„elengedhetetlen az informatikai oktatás modern eszközrendszerének és alkalmazásoknak 

használat-orientált megjelenése”, ami azt jelenti, hogy a diákokat műveltetni kell, gyakorlati 

feladatokat kell nekik adni, ahol IKT-s eszközöket használhatnak tevékenységük során. 

Továbbá azt is megfogalmazták, hogy:  

Az oktatás modernizációjához az IKT szektornak részben az oktatási intézmények IKT 

infrastruktúrájának, hallgatói, oktatói, kutatói információs rendszerek biztosításával, oktatási 

tartalmak digitalizálásával, multimédiás, akár 3D-s e-learning megoldások kialakításával kell 

hozzájárulnia, hangsúlyozva az oktatási intézmények pedagógiai programjának, informatikai 

stratégiájának összehangolását az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival. F[(Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium, 2010)  

Az idézett részből látszik, hogy mind a tárgyi, mind pedig a digitális feltételeit az IKT-n alapuló 

oktatásnak igyekeznek megteremteni. Kiemelten fontosnak tarják a pedagógiai program 

informatikai programhoz való alakítását is.  

Ezt követően kitérnek arra is, hogy a felnövekvő generációknak szüksége lesz az informatikai 

eszközök készségszinten történő használatának gyakorlati tudásra, hiszen a jövő (és a jelen) 

munkavégzéséhez már elengedhetetlen ezeknek az eszközöknek, programoknak az ismerte, 

készségszinten történő használata. Ennek érdekében három gyakorlati döntést hoztak, 

melyekben az alábbiakat fogalmazták meg:  

1. Szükséges, hogy fejlesszenek, és széles körben elérhetővé tegyenek digitális 

tananyagokat, oktatási tartalmakat, amik többek között az esélyegyenlőség létrejöttét is 

elősegítik a különböző régiók között.  
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2. Szükséges, hogy a tanárok beépítsék gyakorlatukba az IKT-s eszközök használatát, 

hiszen csak így tudják diákjaiknak, számukra érdekes módon átadni azt az tudást, ami 

szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyenek a jövőben. A mai iskolás generáció 

érdeklődését már csak úgy lehet hatékonyan felkelteni az adott tantárgy iránt, ha a 

számukra megszokott, ingergazdag, digitális környezetbe helyezzük át a tanulás 

színterét.  

3. Szükséges, hogy az érettségi rendszerben is számot tudjanak adni a tanulók IKT-s 

tudásukról. (Ezt középtávú célként határozták meg.) 

Ezek az intézkedések nagyon fontosak, főleg az utolsó, ha azt is figyelembe vesszük, hogy 

jelenleg az informatikaoktatás elsősorban az ECDL (European Computer Driving Licence) 

vizsgára készíti fel a tanulókat. Természetesen ez a tudás nagyon hasznos, sőt szinte alapvető 

fontosságú a jövő (és jelen) munkavállalója számára, de ennél többre lesz (és van) szüksége az 

eredményes munkavégzéshez. A globalizálódó világban való helytállás megkívánja, hogy a 

munkavállalók készség szinten tudják használni a különböző, közös távolsági munkavégzés 

eszközeit, például közös tárhelyek, adatbázisok kezelését, prezentációmegosztókat, videós 

konferenciabeszélgetésekhez szükséges eszközöket, elektronikus kérdőíveket.   

Ezen túlmenően még a felsőoktatásra is kitértek az adott részben, de, mivel ez dolgozatom 

szempontjából nem releváns, így én nem térnék ki rá. 

Amint láthatjuk, a cselekvési terv lefutási ideje 2010-től 2014-ig tartott. Hogy milyen 

mértékben sikerült a kitűzött célokat elérni, nem tudom. Valószínűleg a jövőben fogjuk 

megtudni, hogy mennyire voltak sikeresek a különböző intézkedések, be tudták-e váltani a 

hozzájuk fűzött reményeket. Mindenesetre maga a törekvés nagyon ígéretes és üdvözlendő. 

Amit tudok, hogy sokak nagy örömére, valóban elindult digitális tartalmak, online leckék, 

tananyagbázisok fejlesztése. Ezek közül fogok bemutatni a későbbiekben egy szemelvényt.  

2.7. Digitális kompetenciák a NAT-ban  

Azonban még előtte fontosnak tartom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hozott 

rendeleteket is megvizsgáljuk, amik már magukban foglalják a pedagógusok digitális 

kompetenciáit is. A digitális kompetencia, mint tanári kompetencia az EMMI 8/2013 [21.] 

rendeletben nem jelent meg külön a nyolc kompetenciaterület leírásánál, viszont megjelenik az 

egyes területekbe ágyazottan.  
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Az alábbi táblázatban  a nyolc pedagóguskompetencia kerül bemutatásra, ahol az IKT-val 

kapcsolatos indikátorok vannak kijelölve a második oszlopban, ahogyan a  pedagógus-

életpályamodellben megjelennek.  

Kompetenciaterületek  IKT-val kapcsolatos indikátorok (PÉM 2013) 

1.Szakmai feladatok, szaktudományos, 

szaktárgyi, tantervi tudás 

 A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.  

 A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási 

módszereket, taneszközöket alkalmaz. 

 Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek 

tervezése és a megvalósításukhoz 

kapcsolódó önreflexiók. 

 Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

3. A tanulás támogatása  Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási 

eszközöket biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, 

amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a 

letölthető anyagok. 

 Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás 

igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a 

tanulás folyamatában. 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az 

egyéni bánásmód érvényesülése,  

 ‒ 

5. A tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

 Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz 

létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a 

digitális eszközök funkcionális használatának terén. 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók 

személyiség-fejlődésének folyamatos 

értékelése, elemzése 

‒ 
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7. Kommunikáció és szakmai 

együttműködés, problémamegoldás 

 A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. 

8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, 

konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat. 

 Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. 

Láthatjuk, hogy az IKT-használat nem lehet öncélú, azt célszerűen, a helyzetnek megfelelő 

módon kell használni, valamilyen pedagógiai célhoz kötötten. Láthatjuk továbbá, hogy a nyolc 

pedagóguskompetenciából hatnak része az IKT-val kapcsolatos indikátor, ami mutatja az IKT 

fontosságát az oktatás számos dimenziójában.  

Érdekes módon ezzel szemben a 2018/19-es PÉM -ben, [22.]  (ami jelenleg is hatályban van) 

már nem jelentek meg expliciten kifejezett módon az IKT-s kompetenciák. Ennek ellenére a 

digitális jártasság továbbra is részét képezi a pedagógusi kompetenciáknak implicit módon. Az 

újítások az előbbiekre építenek, azokat nem írja felül.  

2.8. Szempontok IKT-használathoz 

 Mielőtt rátérnék a különböző IKT-s programok felvonultatásához, lássunk egy-két általános 

szempontot, amit érdemes figyelembe venni eszközeink kiválasztásánál. 

1. Ne pusztán jutalomként jelenjenek meg az IKT-s eszközök a tanórán. Legyenek állandó 

részei tanóráinknak.  

2. A tanulási céljainkhoz szabjuk az eszközöket, és ne fordítva. Ellenkező esetben 

felesleges munkát végzünk.  

3. Akkor használjunk IKT-s ezközöket, ha azok valami plusz értéket tudnak adni. Ha IKT-

s eszköz nélkül egyszerűbben megvalósítható a célunk, felesleges időtöltés.  

4. Ne az otthoni feladatait gyarapítsuk diákjainknak IKT-s feladatok kiosztásával, hanem 

emeljük be ezeket tanórai gyakorlatunkba. (Lehet kiadni IKT-s feladatot, de ne csak és 

kizárólag akkor használjuk őket.) 

5. Ne változtassuk állandóan IKT-s eszközeinket. Diákjaink valószínűleg nyitottak az 

újdonságra, mégis ahhoz, hogy rutinosan tudjanak használni eszközöket, időre van 

szükség, nem beszélve arról, hogy az állandóság egyfajta biztonságérzetet is ad.  
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6. Adjunk olyan feladatokat, ahol alkothatnak, ahol nem az egy jó válasz mechanikus 

visszaadása a cél, hanem sokkal inkább a felfedezés, a kutatás, az alkotás. Ilyen módon 

értékes, más keretek között sokkal nehezebben szerezhető tapasztalatokra tehetnek szert 

diákjaink. 

(Tóth-Mózer, Misley 2019)  

2.9. Érvek az IKT-használat mellett 

Az alábbiakban egy szemelvényt mutatok be azon IKT-s eszközökből, amik sikeresen 

integrálhatóak a biológia oktatásába, és a fentebb említett irányelvekkel is összeegyeztethetőek, 

feltéve, ha megfelelő módon és időben használjuk őket. Ismét hangsúlyoznám a szükségességét 

annak, hogy az általunk választott eszközöket céljainkhoz rendeljük, és ne fordítva. Tehát a 

célhoz választunk eszközt, és nem fordítva.  

Fentebb már említettem egy-két okot, ami miatt fontos lenne, hogy az IKT az oktatási folyamat 

szerves részét képezze. Most pedig nézzünk további három okot, amiért tanárként érdemes lehet 

megismerkedni az IKT világával, és azt (legalább részben) beépíteni a gyakorlatunkba.  

1. Fejlődés lehetősége. A tanárok számára kifejezetten fontos az LLL (life long learning), 

ahhoz, hogy meg tudjanak felelni a feléjük támasztott elvárásoknak, és az általuk tanított 

diákokat hatékonyan, nekik megfelelő módon tudják tanítani. Ennek a 21. században 

elkerülhetetlen része a digitális kompetenciafejlesztés.  

 

2. Sokkal változatosabbá, érdekesebbé tudjuk tenni vele a mondanivalónkat. Ismerősen 

csenghet a mondás, hogy „Egy kép többet mond ezer szónál”. Ez egy videó, vagy 3-

dimenziós animáció/fotó esetében hatványozottan igaz lehet. A szemléltetésnek a 

biológia oktatása esetében mindig is kiemelten fontos szerepe volt. Maga a biológia 

tudománya is nagyon sokszínű, és szemléletes. Gondoljunk csak Leonardo da Vinci 

bámulatos és pontos, emberi anatómiát bemutató alkotásaira, vagy akár Charles Darwin 

és Carl von Linné állatokról és növényekről készített szintén nagyon részletes, és 

gyönyörű rajzaira. Az írásvetítő segítségével és egy kis kézügyességgel a tanárok már 

sok évvel ezlőtt is tudtak segítő ábrákat vetíteni tanulóiknak. Egy-két évtizede az 

iskolákban a videókazettáknak, majd az azokat felváltó DVD-knek, napjainkban pedig 

már az online videóknak, köszönhetően természetfilmeket is bevihetnek a tanárok a 

biológiaórára. Az IKT fejlődésének következtében napjainkra számos fentebb is 

említett ábra, animáció, videó, szimuláció is bekerült a tanítási eszközök egyre bővülő 
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tárházába. Ezek az eszközök hatalmas segítséget jelenthetnek a diákoknak bonyolult 

rendszerek és szervezetek, illetve a bennük zajló folyamatok megértésében.  

 

3. A távolléti oktatás szükségessége is indokolttá teszi a tanárok számára, hogy egyre 

jobban kiszélesítsék IKT-s repertoárjukat. Nem lehet tudni, hogy hogyan fog alakulni a 

jövő, és habár lehet, hogy rövidtávon „el lehet evickélni” minimális Zoom-használattal, 

ppt-vel, és egy tanulásmenedzsment rendszerrel, mint például a Moodle, a Canvas, vagy 

a Microsoft Teams, de ez még kevés ahhoz, hogy igazán hatékonyak tudjunk lenni a 

tanításban a tudásmegosztásban és a tanulásszervezésben. Lehet, hogy szükség lesz a 

későbbiekben is arra, hogy online térbe lépjen át az oktatás. Ha szeretnénk, hogy ez ne 

veszítsen színvonalából (sőt, hogy magasabb szintre lépjen), lépéseket kell tennünk 

annak érdekében, hogy az IKT-s eszközök széles spektrumát tudják és akarják használni 

a tanárok. Jelenleg is zajlik a tanárok lokális képzése, hosszú távon azonban szükséges 

lenne a tanárok ilyen téren történő képzését országos síkra emelni.  

3. Oktatási célra használható IKT-s eszközök a biológiatanításban  

A továbbiakban konkrét IKT-s eszközök, platformok ismertetésére térek át. Először tantárgytól 

független, általánosan használható eszközöket mutatok be, utána pedig rátérek a specifikusan 

biológia oktatásában használható eszközök bemutatására.  

3.1. Értékelő eszközök - Tudásellenőrző környezet 

1) Redmenta-„intelligens oktatási asszisztens” 

Egy magyar fejlesztésű nonprofit oldal, minek segítségével könnyedén digitális feladatlapokat 

tudunk készíteni, amiket ki is értékel nekünk az alkalmazás, (persze szükség esetén ezt felül 

tudjuk bírálni). Internet kapcsolattal bárki ingyenesen használhatja az oldalt. Többek között 

nagyon hasznos például online számonkérés lebonyolítására, vagy a tanulási folyamat 

megkönnyítésére is. Felhasználóbarát felület, aminek a használata a kevésbé rutinos, a digitális 

világban kevésbé magabiztos tanárok számára is könnyen elsajátítható.  
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1. ábra – Redmenta megjelenése, mappák, rendszerezés. 

(Forrás: https://redmenta.com/?) 

 

Biológiaoktatásban betöltött szerepe: A Redmentával remek gyakorlósorok készíthetőek, 

számos feladattípus közül választhatunk, például egyszerű választás (Feleltválasztós-egy helyes 

válasszal), összetett választás (Feleletválasztós-több helyes válasszal), igaz-hamis, kifejtős, 

párosítós. Egy-két csavarral további lehetőségeink is adódnak. Például ha megszámozott képet 

szúrunk be, akkor párosítós feladattal rá tudunk kérdezni a kép egyes részleteire. Illetve, ha 

szöveget illesztünk be képként, akkor szövegkiegészítős feladatot is készíthetünk a 

segítségével.  

 

2. ábra – párosítós feladat a Redmentában. 

(Forrás: https://redmenta.com/?) 

 

  

https://redmenta.com/
https://redmenta.com/
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2) LearningApps.org 

Szintén feladatkészítő internetes alkalmazás. A Berni Pedagógia Főiskola a Mainzi 

Egyetem és a Zittau/Görlitzi Főiskola koprodokcuiójaként jött létre annak érdekében, hogy 

a tanulást játékosabbá, így élvezetesebbé, és az általa elsajátított információkat 

maradandóbbá tegyék, ezzel együtt a tanítási folyamatot is megkönnyítve. Magyarországra 

egy, mesterpedagógusokból álló hattagú stáb hozta be. A LearningApps.org egy webes 

felület, ahol sablonok segítségével interaktív oktatási segédanyagok hozhatók létre 

könnyedén. Az oldalon számos sablon található, (pl. párkereső, idővonal, hiányos szöveg, 

csoportosítós kirakó) melyekkel modulokat, ún. tankockákat lehet létrehozni. A 

tankockákat általános használatra hozták létre, így nincsenek tantárgyi keretekbe ágyazva, 

a felhasználóknak kell ezeket saját tanulási igényeikhez formálniuk. A tankockák egyik 

kiemelten fontos eleme az együttműködés, az interaktivitás. A nyilvánnossá tett tankockák 

mindenki számára elérhetőek, és átdolgozhatóak, így web 2.0-ás feladatszerkesztőként 

működnek, a tartalmat közösen konstruálják meg a felhasználók. Ez minden előnyével 

együtt hátrány is lehetne, de ezt kiküszöbölendő az elkészült tankockák minőségbiztosítási 

ellenőrzésen esnek át. Távoktatás során is kiválóan használható eszközként szolgálhatnak a 

tankockák. Tanulók is tudnak tankockákat létrehozni, amik a biológiai tudás elmélyítésésén 

túl digitális kompetenciáikat is fejlesztik, továbbá az elkészült tankockákat a csoportjukban 

lévő többi tanuló is hasznosíthatja. A tankockák között egyszerűen tudunk keresni. Kétféle 

szempontrendszer mentén tudunk keresni: tantárgyak és azon belül témakörök szerint, 

illetve korcsoport szerint, ahová iskolaelőkészítő, alsó tagozat, felső tagozat, középiskola, 

szak- és továbbképzés kategóriák tartoznak. Ha számunkra hasznos tankockát találunk, amit 

szeretnénk használni, akkor azt “saját tankockáink” közé menthetjük, így később 

egyszerűbben megtalálhatjuk. Ha hasonló tankockát szeretnénk készíteni, mint egy adott 

tankocka, akkor arra is van lehetőségünk. Ilyenkor az eredeti tankockát sablonként 

használva, saját tartalommal kiegészítve, vagy éppen információkat elvéve, saját 

csoportunknak és tanítási céljainknak megfelelő tankockákat tudunk könnyedén létrehozni. 

Emellet lehetőségünk van még azz adott tankocka egyéni linkjének kimásolásásra, illetve a 

tankocka alatt megjelenő kód segítségével még weblapba is beágyazhatjuk azt.  
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3. ábra – Tankocka sablonok és egy tankocka. 

(Forrás: https://learningapps.org/createApp.php, https://learningapps.org/8166029) 

 

3) OkosDoboz  

A LearningApps.org-hoz hasonlóan játékalapú képesség- és készségfejlesztő digitális 

taneszköz. Az oldalon kész feladatokat találhatunk számos témakörben. Nem kötött 

regisztrációhoz a használata, de regisztrációval több feladat és funkció válik elérhetővé.  A 

felületre regisztrálhatunk tanárként, diákként és szülőként is. A tanár-diák illetve a szülő-diák 

felület egymáshoz rendelhető így a tanárok, illetve szükők nyomon tudják követni diákjaik, 

illetve gyermekeik iskolai előmenetelét. A Nemzeti alaptantervet követő, szakértői gárda által 

lektorált tartalmak ingyenesen elérhetőek mindenki számára. A feladatgyűjtemény feladatait a 

tanórai tanuláson túl sokféle célzattal használhatjuk, például egyéni fejlesztési vagy 

felzárkóztatási célzattal. A különböző játékos feladatokkal a tanuláshoz szükséges számos 

készség és képesség fejleszthető, mint a problémamegoldóképesség, a koncentráció vagy a 

memória. Ezek felül, a “Játékok” fülön érhetőek el. Emellett több mint száz egészségügyi videó 

is elérhető a “Videók” fülre kattintva, “Mozgás”, “Egészség-betegség”, “Táplálkozás” és “Lelki 

egészség” témakörökben. Az online oktatás alatt ezeknek a szerepe nagy mértékben megnőtt, 

hiszen a diákok egy részét megviselte a bezártság, a társaktól való távollét, illetve az iskola által 

biztosított napirendből való kikerülés. Biológia tanárként kiemelkedően fontos feladatunk, 

hogy diákjainkat tudatos, önmaguk testi-lelki egészségéért felelősséget vállaló felnőttekké 

neveljük. Ezen videók tananyagba való építésével elősegíthetjük ezt. Mégis, tanításunk 

https://learningapps.org/createApp.php
https://learningapps.org/8166029
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szempontjából a legnagyobb hangsúlyt a Nemzeti alaptanterv által előírt tananyag átadásására 

tesszük, amit az oldalon található majd’ 100 feladat is segíti. 

Különböző korosztályokhoz (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) és azon belül 

évfolyamokhoz vannak rendelve az egyes feladatok. Rendkívüli módon felhasználóbarát, az 

OkosDoboz kezdőoldalán nyolc videó segíti az oldalon történő sikeres navigációt az 

“Ismertető” fülre kattintva. 

 

 

4. ábra – Okos doboz, középiskolai tantárgyak és 11-es biológia témakörök. 

(Forrás: http://www.okosdoboz.hu/, http://www.okosdoboz.hu/hu-

hu/Exercises/Index?classes=11)  

http://www.okosdoboz.hu/
http://www.okosdoboz.hu/
http://www.okosdoboz.hu/hu-hu/Exercises/Index?classes=11
http://www.okosdoboz.hu/hu-hu/Exercises/Index?classes=11
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4) Quizlet 

Tanulást segítő, tudásellenőrző alkalmazás, aminek segítségével szókártyákat tudunk készíteni, 

amiket képekkel, hangfájllal tudunk kiegészíteni, hogy még gazdagabb, teljesebb lehessen a 

tanulási élmény. Angolul van az oldal, de nem kell magasszintű nyelvtudás ahhoz, hogy angolul 

nem (annyira) értő tanárok is tudják használni. A játékos tanulás egyik legjobb, általam ismert 

platformja. A „Learn” tanuló funkció mellett háromféle „Play” játékos tanuló funkció is van, 

sőt egész osztállyal lehet csapatokat alkotva, vagy egyénileg „élőben” vetélkedni a „Live” 

funkciót választva. Ez a funkciója kicsit hasonlít a Kahoot egyéni és csapatjátékos funkciójára, 

és a Socrative-re, amiket a későbbiekben fogok bemutatni, de azoktól részben eltérő logika 

mentén működik.  

Folyamatosan fejlesztik a Quizletet, minek köszönhetően egyre hatékonyabban tudja segíteni a 

tanulást. Az ún. „long-term learning” hosszútávú tanulás programja például, az ún  „spaced 

repetition” rendszerrel működik, ami egy olyan tanulási technikára épül, ahol a tanulni való 

információt egy hosszabb periódusra elosztva hatékonyan és hosszú távon segíti  elsajátítani. 

Ezt a technikát egyébként más programok is használják, mint például az Anki vagy a 

SuperMemo, mégis a legfelhasználóbarátabb, legszebb és így legnépszerűbb ezek közül a 

Quizlet. Ezen felül a Quizlet még egy lépéssel tovább megy, és egy precízebb algoritmus 

„Learning Assistant Algorithm” segítségével még hatékonyabb tanulást tesz lehetővé. 

További előnyös tulajdonsága az oldalnak, hogy a mások által készített „kártyacsomagok” 

elérhetőek a nyilvánosság számára. (Feltéve, hogy készítője nyilvánossá tette azokat.) Így Web 

2.0 rendszerként működik, ami azt jelenti, hogy a felhasználók közösen hoznak létre tartalmat 

az oldalon. Ennek hátránya lehet, hogy nem biztos, hogy szakmailag megbízható a megjelenített 

információ. Ezt azonban a tanár kiküszöbölheti az által, hogy ellenőrzi az általa használni kívánt 

„kártyacsomagokat”.  

A tanár „tantermet” is tud létrehozni, melyben nyomon tudja követni tanulói előmenetelét, 

illetve a csoport tanulói együtt tudnak tartalmat készíteni, és használni. Emellett még nagyon 

sok hasznos funkciója van, amire azonban itt nincs mód  kitérni részletesen. 
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5. ábra – Quizlet megjelenése, mappák, szókártyák. 

(Forrás: https://quizlet.com/szofi/folders/anatomia/sets, 

https://quizlet.com/547327468/tengeri-allatok-flash-cards/) 

 

5) Kahoot 

Szavazórendszer típusú oldal, aminek segítségével tudjuk tesztelni diákjaink tudását. Az 

ingyenes verzióban Kvíz és Igaz-Hamis tesztkérdéseket tudunk készíteni, illetve egy-két 

template-et is kipróbálhatunk. Prémium tagként ezen felül még számos más lehetőség nyílik 

különböző tesztkérdések készítésére, interaktív órák levezénylésére, puzzle-ök készítésre 

illetve saját diasor importálására, azonban az ingyenes verzió is remek lehetőségeket biztosít a 

felhasználók számára. További előnyös tulajdonsága, hogy mások által készített, és nyilvánossá 

tett teszteket is tudunk használni. 

 

6. ábra – Kahoot megjelenése, mappák, rendszerezés. 

(Forrás: https://create.kahoot.it/) 

https://quizlet.com/szofi/folders/anatomia/sets
https://quizlet.com/547327468/tengeri-allatok-flash-cards/
https://create.kahoot.it/
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Nagyon szép és letisztult a dizájn, a tesztek készítése egyszerű, és ha szeretnénk, tovább 

színesíthetjük tesztjeinket képek beillesztésével. Illetve, ezeket a kérdések tárgyává is tehetjük, 

ami kifejezetten hasznos lehet a biológia oktatásában.  

 

7. ábra – Kérdések képekkel, a Kahoot-ban. 

(Forrás: https://create.kahoot.it/details/56db1b44-3b3f-4147-ba0c-c3547cb0d08b) 

 

6) Socrative  

Szavazórendszer típusú, tudásellenőrző alkalmazás, ahol a diákjaink tudását egyénileg, vagy 

akár csapatban dolgozva mérhetjük fel. Háromféle típusú tevékenység közül tudunk választani: 

Quiz (Kvíz), Space race (Űrverseny), Exit Ticket (Kilépőkártya).  

 

 

8. ábra – Socrative, tevékenységek, kérdéstípusok. 

(Forrás: https://b.socrative.com/teacher/#launch) 

 

https://create.kahoot.it/details/56db1b44-3b3f-4147-ba0c-c3547cb0d08b
https://b.socrative.com/teacher/#launch
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Az első egyszerű kvízjáték, a tanulóknak válaszolniuk kell a feltett kérdésekre. Ezt akár 

tesztként is tudjuk használni, az alkalmazás a válaszokat rögtön kijavítja, feltünteti az időt, amíg 

a diák dolgozott a feladatokkal, és a százalékos eredményt is feltünteti. Itt be tudjuk állítani, 

hogy lássuk a diákjaink válaszát, illetve eredményeiket. Ezeket Excelbe ki is tudjuk exportálni, 

így hosszútávon is tudjuk követni diákjaink eredményeit, előmenetelét.  

 

9. ábra – Socrative, kérdések kiértékelése. 

(Forrás: https://b.socrative.com/teacher/#launch) 

Az űrversenyben a diákok egymással, vagy az idővel versenyeznek. Amelyik tanuló (vagy 

csapat) elsőként válaszol helyesen a kérdésekre, az nyer. Csapatokba a tanulókat manuálisan, 

vagy a program által random módon tudjuk beosztani. A Kilépőkártya a tanteremből való 

kilépésre jogosítja fel a tanulókat. A beállított kérdések arra irányulnak, hogy hogyan érezték 

magukat a tanulók az órán, hogy megértették-e a tananyagot illetve, hogy mit tanultak az adott 

órán. Ezek fontos információval szolgálhatnak a tanár számára. Ezeken a kérdéseken felül még 

saját kérdéseket is tehetünk fel diákjainknak, így további hasznos információhoz juthatunk 

diákjainkról. Háromféle típusú kérdést tudunk készíteni, egyszerű választás, igaz-hamis és 

rövid válaszos kérdéseket. Emiatt kellően változatos, ahhoz, hogy sokféle tudást tudjunk vele 

felmérni. Az oldal logikusan felépített, letisztult, így könnyű vele dolgozni.  

 

10. ábra – Socrative, kérdéssor. 

(Forrás: https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/44812252) 

https://b.socrative.com/teacher/#launch
https://b.socrative.com/teacher/#edit-quiz/44812252
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Most áttérek a specifikus, biológia oktatására használatos eszközök, alkalmazások, programok 

bemutatására.  

Az első típusba a különböző állat- és növényhatározókat sorolom.  

3.2. Demonstrációs eszközök 

Növény- és állathatározók 

7) Fa book 

Az első alkalmazás, ami mindkét operációs rendszeren fut, a Fa Book, ami egy remek, fa- 

cserje- és liánhatározó alkalmazás, ún. vizuális határozó. Rendkívül felhasználóbarát, nem kell 

hozzá biológiai előismeret, hogy sikeresen tudjuk használni. A „Növényhatározó” funkció 

mellett még „Könyvtár”, „Játék” és „Erdőtársulások” kategóriák is vannak, amik tovább 

színesíthetik a biológiaórát. A Fa Book fahatározó alkalmazás az Országos Erdészeti Egyesület 

megbízásával, az Agrárminisztérium támogatásával jött létre, azzal a célzattal, hogy az 

alkalmazást használók interaktív, játékos módon ismerhessék meg hazánk fáit, erdőtársulásait. 

Létrehozói azt szeretnék, hogy használói „ne csak az erdőt lássák, hanem benne a fát is”. 

Az alkalmazás könnyebb használhatósága érdekében „Segédlet” is rendelkezésére áll a 

használóknak, így azok számára is könnyen elsajátítható használata, akik nem gyakorlottak sem 

a növényhatározásban, sem pedig az informatikai eszközök használatában.  

A növényhatározó felületen különböző szempontok alapján tudunk egy-egy növényt 

meghatározni. Főkategóriaként van megadva a „lombos” és „tűlevelű” kategóriák, utána pedig, 

a lombos főkategória alatt, megjelenés/törzs típusa alapján „fa”, „cserje” és „lián” kategóriák 

vannak, további kategóriák még a „levelek állása”, a „levél összetettsége”, a „levelek/levélkék 

alakja”. A „levél széle” a „virágzat típusa”, a „virág színe” a „virágzás ideje”, a „termés állaga”, 

a „termés alakja” és végül a „termés színe”. Ahogy fentebb említettem, nagyon egyszerű az 

alkalmazás használata, azonban van benne egy hiba, amire biológia órán jó felhívni a diákok 

figyelmét. A „tűlevelű” főkategóriában a tobozvirágzatot és a magköpenyes áltermést 

„termésként” nevezi meg.  

További segítséget nyújt a szószedet, ami közérthető magyarázatot ad különböző biológiai 

fogalmakra. A fogalmak, a könnyebb keresés érdekében abc-sorrendben vannak listázva. 

Ilyenek például a bibe, csúcsrügy, inváziós növény, levélripacs, toboz, vezérhajtás és még sok 

más. 
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Az erdőben elfogadható illetve kívánatos viselkedésről is találhatunk benne egy összefoglalót, 

ami szintén hasznos lehet tanulóink számára.  

 

 

 

11. ábra – Fa Book Vizuális határozó megjelenése, oldalai. 

(Forrás Fa Book app) 
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8)  Kétéltű- és Hüllőhatározó, Madárhatározó 

A következő két alkalmazás is fut mindkét operációs rendszerrel. Azért beszélek róluk egy 

bekezdés alatt, mert a listázott fajok egyértelmű különbségétől eltekintve, a két alkalmazás 

felépítése, használati elve, Mindkét alkalmazás felhasználóbarát, és hasonló elven működik, 

mint az előbb ismertetett növényhatározó. Az alkalmazással történő határozást segíti, hogy 

mindössze egy jelleg alapján megmutatja a lehetséges fajokat, de, ahogyan a feljebb bemutatott 

alkalmazás, ez is több jelleg alapján történő szűkítést is lehetővé tesz. Az egyes fajok adatlapján 

magyar, latin és angol nevét, rövid fajleírást, rendszertani besorolását és természetvédelmi 

értékét is megtalálhatjuk. A békák illetve madarak esetén még a hangjukat is meghallgathatjuk. 

Az adatlapok alján  egy link is található, ami internethozzáféréssel a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület (MME) oldalára navigál, ahol további részletes fajleírást, 

állományadatokat, képeket és videókat találhatunk az adott fajról. Az alkalmazás nem pusztán 

határozó, a „Lexikon” funkcióban megismerkedhetünk számos fajjal, majd az itt szerzett 

tudásunkat a „Játék” funkcióban tesztelhetjük. Az említett alkalmazások a Magyar Madártani  

és Természetvédelmi Egyesület és a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület támogatásával jöttek 

létre. A Madárhatározó nem teljesen ingyenes, bizonyos fajok csak előfizetők számára 

elérhetőek, ami hátrányt jelenthet, de mindössze 1090 Ft-ért megvásárolható a teljes hozzáférés. 

 

12. ábra –Kétéltű- és hüllőhatározó alkalmazás megjelenése, oldalai. 

(Forrás: https://www.mme.hu/keteltu-es-hullohatarozo-mobiltelefonos-alkalmazas) 

https://www.mme.hu/keteltu-es-hullohatarozo-mobiltelefonos-alkalmazas
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13. ábra –Madárhatározó alkalmazás megjelenése, oldalai. 

(Forrás: https://www.mme.hu/madarhatarozo-mobiltelefonos-alkalmazas-0) 

 

Szimulációs programok 

9) PhET 

A következő alkalmazások a PhET nevű weboldalon található ingyenesen elérhető, interaktív 

szimulációk. Nem csak biológia, hanem kémia, fizika, matematika és földtudományok 

témakörökben is találhatóak itt szimulációk. Biológiából 19 szimuláció érhető el, köztük DNS-

nyújtás, színlátás, hallás, lac-operon és működése, táplálkozás és mozgás, természetes 

kiválasztódás, radiometrikus kormeghatározás témák is megtalálhatóak. Ahogy már fentebb is 

említettem, a biológiai rendszerekben zajló folyamatok megértése sokkal könnyebb, ha 

szemléltetve vannak. Ezért nagyon fontosak az ilyen, és ehhez hasonló szimulációk az 

oktatásban. További előnye, hogy a diákok maguk „fedezhetnek fel”, ismerhetnek meg 

dolgokat. Köztudott, hogy az ilyen jellegű, felfedező tanulás az egyik leghatékonyabb, és 

legmaradandóbb tudáselsajátítást eredményezi. A szimulációk egytől-egyig rendkívül 

szemléletesek és részletesen kidolgozottak. Mindazonáltal nem túlzottan részletesek, így 

könnyen értelmezhetőek az általa bemutatott jelenségek. Nem áll módomban a dolgozatomban 

az összes szimulációt bemutatni, de kettőt bemutatok példaként.  

Az egyik a színlátás szimulációja. Itt választhatunk egy izzó, illetve három -vörös, zöld és kék- 

izzók, (RGB-színek) közül. Ha egy izzót választunk, akkor be tudjuk állítani a színét, illetve 

https://www.mme.hu/madarhatarozo-mobiltelefonos-alkalmazas-0
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szűrőt (ami ki- bekapcsolható), és annak a színét is tudjuk állítani. Ha a három izzót választjuk, 

akkor az egyes izzók által kibocsátott fénymennyiséget tudjuk állítani, így a szembekerülő fény 

színét a három színből „kikeverni”. A képen látható személy képe is változtatható úgy, hogy a 

képen megjelenik az agy képe, benne a Nervus opticus (látóideg) vázlatos képével. 

 

 

14. ábra – PhET, interaktív szimuláció a színlátásról. 

(Forrás: https://phet.colorado.edu/hu/simulation/color-vision) 

 

A másik szimuláció, a természetes kiválasztódás szimulációja. Itt tudunk „Alap” és „Labor” 

kategóriák közül választani, az „Alap” egyszerűbb, mint a „Labor” így könnyebben 

értelmezhető. Alacsonyabb korosztálynál, vagy a biológiát alap szinten tanuló csoportnál így 

ennek használata javasolt inkább. Fakultáción, vagy magasabb korosztálynál már a „Labor” 

kategóriát is kipróbálhatjuk. Az „Alap” kategóriában a bunda színét tudjuk kiválasztani (barna, 

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/color-vision
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vagy fehér), és hogy melyik a domináns. Korlátozó környezeti tényezőként tudunk farkasokat, 

(mint a nyulak predátora) továbbá kemény táplálékot, illetve korlátozott mennyiségű táplálékot 

beállítani. Ezek mellett beállíthatunk napos (barna hátterű) vagy fagyos (fehér hátterű) 

időszakot. A barna bunda a napos, a fehér a fagyosnál jelent előnyt. Ennek a tényezőnek akkor 

van jelentősége, ha predátorok is vannak a szimulációnkban. A „Labor” kategóriában ezen felül 

még a fül alakját, illetve a fogak hosszát tudjuk állítani, illetve, hogy ezek közül melyik a 

domináns. Miután ezeket beállítottuk, első feladatunk az, hogy adunk az első nyúlnak egy párt, 

amik így szaporodni kezdenek. Felül egy rózsaszínű „óra” mutatja a populációnk alakulását. 

Ahogy körbejár rajta a „mutató” egy újabb generáció jelenik meg. Ha a farkasokat is 

„beengedtük” a színre, akkor az ő jelenlétüket a szürke rész jelzi az órán. Addig vannak a 

színen, amíg az „mutató” a szürke részen van. Ezek megtizedelik a nyúlpopulációt.  A 

szimuláció alatt, grafikonon figyelhetjük a populációnkban lévő különböző genotípusú illetve 

fenotípusú nyulak számarányának alakulását az időben. Oszlopdiagramon is vizsgálhatjuk a 

populációs arányok alakulását. Ha pedig egy adott nyuszit kiválasztunk, akkor a származását is 

megtudhatjuk, egy családfa (pedigré) ábrázolás segítségével, ami a leszármazási kapcsolatok 

grafikus ábrázolását szolgálja. Itt a különböző allélok is fel vannak tüntetve.  

 

15. ábra – PhET, interaktív szimuláció a természetes kiválasztódásról. 

(Forrás: https://phet.colorado.edu/hu/simulation/natural-selection) 

 

 

https://phet.colorado.edu/hu/simulation/natural-selection
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10) Virtual Biology Lab (Virtuális Biológia Labor) 

A Virtual Biology Lab, biológiai folyamatokat szimuláló programokat tartalmazó weboldal. 

Három fő témakörben készültek modellek, ökológia, evolúció és sejtbiológia témakörökben. 

Ökológián belül populációs ökológia, közösségi ökológia, viselkedéses ökológia, konzervációs 

ökológia és biodiverzitás ökológia témában készült 2-4 modell. Evolúción belül 

populációgenetika és szelekció témában készültek modellek. Sejtbiológiából pedig a 

féligáteresztő membránról van modell. A modellek kifejezetten szemléletesek, és habár ennek 

is angol a nyelve, de kevés nyelvtudással is jól kezelhető.  

A sziget-biogeográfiáról készített modellt szeretném ismertetni. A modellen kívül először egy 

„Terepfeljegyzések” nevű jegyzetfüzetet találunk, amiben háttérinformációt találunk a sziget 

biogeográfiáról, részletes bemutatót találunk a program használatáról, lefuttathatjuk a 

szimulációt, illetve a forrásokat is megtalálhatjuk.  

 

16. ábra –Virtual Biology Lab, Menü a szigetbiogeográfiához 

(Forrás:http://virtualbiologylab.org/ModelsHTML5/IslandBiogeography/IslandBiogeography.html) 

 

http://virtualbiologylab.org/ModelsHTML5/IslandBiogeography/IslandBiogeography.html
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A „Background Informtion”-be lépve elméleti tudásra tehetünk szert a sziget-biogeográfiáról, 

a szigetek biodiverzitásáról, a produktivitás és a biodiverzitás kapcsolatáról és a szigetek 

kolonizációjáról.  

17. ábra –Virtual Biology Lab, Háttérinformáció a sziget-biogeográfiához. 

(Forrás:http://virtualbiologylab.org/ModelsHTML5/IslandBiogeography/IslandBiogeography.html) 

 

A „Tutorial” fület megnyitva, részletes bemutatót találunk a program működéséről. Első 

lépésben megmagyarázza, hogy mit látunk. Alul a kontinens látható, tíz szárazföldi fajjal. A 

szimuláció kezdetén két lakatan szigetet látunk a kontinenstől északra. Néha állatfajok 

„tengerre szállnak” és ha szerencséjük van, akkor megtelepednek egy szigeten. Második 

lépésben tudjuk állítani a szigetek elhelyezkedését (trópusi, szubtrópusi, kontinentális, tundraés 

sivatagos lehet), távolságát a kontinenstől és méretét. Harmadik lépésben a különböző 

állattörzsek is állíthatóak (ízeltlábúak, madarak, hüllők és emlősök) Az adott állattörzsön belül 

a különböző fajok más színnel és formával jelennek meg. (Egyszerre csak egyféle törzs jelenik 

meg a szimulációban.) Negyedik lépésben a moratlitási ráta és a migrációs ráta is állítható. A 

következő oldalon pedig megtekinthetőek az adatok numerikus formában, táblázatosan, illetve 

oszlopdiagramok segítségével követhető az adott pillanatra vonatkozó fajszám adatok 

szigetenként, illetve ugyanígy a mozgóátlag is követhető. Utolsó lépésként az események 

sebessége is állítható. Sőt az idő is megállítható.  

http://virtualbiologylab.org/ModelsHTML5/IslandBiogeography/IslandBiogeography.html
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18. ábra –Virtual Biology Lab, Sziget-biogeográfia szimuláció. 

(Forrás:http://virtualbiologylab.org/ModelsHTML5/IslandBiogeography/IslandBiogeography.html) 

 

A másik szimuláció a membránpermeabilitást mutatja be. Kétféle részecske diffúzióját mutatja 

be féligáteresztő hártyán keresztül. A szimulációban állítható a hőmérséklet, a diffúzió 

sebessége, a részecskék száma, a részecskék aránya, a membrán kétféle részecskére való eltérő 

permeábilitásának mértéke, a részecskék száma külön-külön a membrán két oldalán, illetve a 

membrán túloldalán a két részecskeszám aránya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ábra –Virtual Biology Lab, Membránpermeabilitás kétféle részecskére nézve. 

(Forrás: http://virtualbiologylab.org/NetWebHTML_FilesJan2016/SemiPermiableModel.html) 

 

http://virtualbiologylab.org/ModelsHTML5/IslandBiogeography/IslandBiogeography.html
http://virtualbiologylab.org/NetWebHTML_FilesJan2016/SemiPermiableModel.html
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Youtube videók 

Oktatóvideók 

Ide nagyon sok minden tartozik. Magyarul is rengeteg hasznos, szemléletes videó áll 

rendelkezésünkre, de angolul jól tudó tanárok és diákok esetén a videók tárháza szinte 

kimeríthetetlen. A teljesség igénye nélkül mutatok be itt néhányat.  

11) Érettségi 2017/2018/2019-Biológia  

Az M5 csatorna oktatóvideói, amik az érettségire készítik fel a diákokat. Biológián kívül 

kémia, matematika, fizika, földrajz, magyar és történelem tantárgyból is vannak videók. 

(Általános iskola alsó- és felső tagozat számára is készítettek videókat, Alsós-1. osztály, stb., 

Felsős-Biológia, stb.) 25-30 perc hosszúak a videók, frappánsak és célratörőek. 

12)  Videótanár 

Eredetileg általános iskolások számára készült oktatóvideók, de sokszor középiskolások 

számára is hasznos lehet. A videók kifejezetten rövidek, csak egy-egy fontosabb részletet 

dolgoznak fel.  

13) Crash Course Biology, Anatomy and Ecology 

Angol nyelvű animált videók. Ahogy a neve Crash Course (gyorstalpaló) is sugallja, rövid és 

lényegre törő videók gyűjteménye. Rendkívül igényesen, szellemesen felépítettek a videók. 

Számos témakörben készültek videók, így a biológiával összekapcsolódó más 

természettudományokból (kémia, matematika, fizika) is. Sok esetben bonyolult folyamatokat 

szemléltetnek és tesznek érthetővé a tanulók számára a videók. Mivel a készítői amerikaiak, 

így főként az ő tantervükhöz igazodik, de sok az átfedés a Nemzeti Alaptantervvel. Szinte a 

teljes középiskolai biológia tananyag fel van dolgozva a videókban. (Crash Course Kids néven 

egyébként az általános iskolás korosztály számára is készültek videók.) 
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20. ábra – Crash Course, elérhető „kurzusok” egy része. 

(Forrás: https://thecrashcourse.com/) 

 

21. ábra – Crash Course Biology, Hearing and balance. 

(Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=Ie2j7GpC4JU) 

https://thecrashcourse.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ie2j7GpC4JU
https://www.youtube.com/watch?v=Ie2j7GpC4JU
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14) TED-Ed Life Science Lessons 

A TED-Ed (TED-educational) videók oktatási célzattal készültek. Az előző videókhoz 

hasonlóan jól felépítettek, és szellemesek. Sok érdekes, a biológiához kapcsolódó téma kerül 

bennük feldolgozásra. Számos videóhoz már magyar felirat is készült, így nem csak angolul jól 

tudók tudják használni. A témák kifejezetten szerteágazóak. Van videó többek között húsevő 

növényekről, alvásról, kemoterápiáról, koronavírusról, táplálkozási láncról, maszkviselésről, a 

bőrről, keselyűkről és az immunrendszerről.  

15) Kurzgesagt - In a Nutshell 

Oktatási célzattal készült videók. Igényesen animált, biológiához kapcsolódó, érdekes videók. 

Sokhoz készült magyar felirat is, így angolul nem tudók számára is hasznos lehet. A témák 

között találhatunk kifejezetten biológiához kapcsolódó és kevésbé kapcsolódó videókat is. A 

videók között találunk videót az evolúció működéséről, az immunrendszerről, a mikrobiótáról, 

a génmódosírásról, a rákról, az eboláról, és még sok másról.  

Ismeretterjesztő videók 

16) National Geographic videói  

A National Geographic népszerű ismeretterjesztő műsorai hazánkban is elérhetőek. A National 

Geographic YouTube csatornán számos magyar és még sokkal több angol nyelvű 

ismeretterjesztő videót találhatunk, amik közül a biológia órára is válogathatunk. Számos, a 

biológia tudományával kapcsolatos témában találhatunk videókat.   

 

22. ábra – National Geographic, ismeretterjesztő videó. 

(Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=XxBldD72N6o) 

https://www.youtube.com/watch?v=XxBldD72N6o
https://www.youtube.com/watch?v=XxBldD72N6o
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 Megemlíthető még hasonló módon a Discovery Channel vagy a Spektrum, ahol szintén 

hasonló dokumentumfilmek és ismeretterjesztő videók találhatóak.  

3.3. Learning Management System-ek (LMS)/Integrated Learning System-ek (ILS) 

Tanulás irányító rendszerek, melyek összetett, tanulást segítő környezetet biztosítanak. Önálló 

tanulás eszközei. A szakmai tudást, tananyagot, különböző eszközök, funkciók széles skálája 

egészíti ki, így hatékony eszközei lehetnek  a tanulásnak és a tanításnak. 

17) Mozaweb 

A Mozaweb a Mozaik könyvkiadó weboldala, ahol a tankönyveken és munkafüzeteken kívül 

3D-s modellek, mikroszkópos képek, videók, szimulációk, e-leckék, játékok, 3D-s fotók is 

elérhetőek. Ha valaki nem prémium tag, akkor egy héten öt szimuláció, öt videó és öt eszköz 

érhető el. A modellek kifejezetten szemléletesek, nagymértékben segítik a tananyag 

elsajátítását, de még egyetemi tanulmányok során is segítségül szolgálhatnak. A Mozaik 3D 

ábráira tudunk rajzolni (egyes részeket kijelölni) az ábrákat tudjuk forgatni, egyes részleteihez 

tartozó feliratokat megjeleníteni és elrejteni. Számos lehetőségünk van, amivel a képminőséget 

és a megjelenést tudjuk állítani, például sztereóhatású képet is beállíthatunk. Egyszerű vetítő 

esetén anaglif kép vetítésével, illetve anaglif szemüveggel, míg ha 3D-s projektorral (vagy tv 

készülékkel), illetve 3D szemüveggel is rendelkezik az adott tanterem, igazi sztereónézet is 

állítható, ami még szemléletesebbé teszi a vetített ábrát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra – Mozaweb, 3D-s modell a hallás folyamatáról. 

(Forrás: https://www.mozaweb.hu/tools.php?cmd=inline&azon=mikroszkop) 

https://www.mozaweb.hu/tools.php?cmd=inline&azon=mikroszkop


40 
 

A mikroszkópos képek is kiváló minőségűek, idő szűkében, a tanár számára nagy segítség lehet, 

hogy ki tud vetíteni egy szép mikroszkópos képet, anélkül, hogy saját magának kellene mintát 

készíteni, és a képet beállítani. Olyan esetekben is kifejezetten hasznos lehet, ha nem 

rendelkezik az iskola a szükséges eszközökkel (mikroszkóp, tárgylemez, fedőlemez, stb.) vagy 

megfelelő mintával. A képek között számos olyan van, amit egy „átlagos” tanár nem tudna 

minta, vagy speciális eszköz hiányában elkészíteni, de az órán mégis remek szemléltetési 

eszköz lehet.  

 

24. ábra – Mozaweb, mikroszkópos kép a tuberkolózis kórokozójáról. 

(Forrás: https://www.mozaweb.hu/tools.php?cmd=inline&azon=mikroszkop) 

 

A videók rövidek, szemléletesek és lényegretörőek. Kétféle típusa van, az ismeretterjesztő és a 

tananyagot röviden feldolgozó animációk. Ismeretterjesztő videó számos témakörben készült, 

többek között véradás, egészséges táplálkozás, felületi megkötőképesség és mutualizmus 

témakörökben. Az animációs videók pár percben összefoglalják az egyes biológiai rendszerek, 

biológiai folyamatok lényegét, a verbális magyarázatot nagyszerű animációval vizuálisan is 

megtámogatva. 

https://www.mozaweb.hu/tools.php?cmd=inline&azon=mikroszkop
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25. ábra – Mozaweb, videó a véradásról és animáció az ízérzékelésről. 

(Forrás: https://www.mozaweb.hu/lexikon.php?cmd=getlist&let=3D&sid=BIO) 

 

18) Nemzeti Köznevelési Portál-NKP  

A Mozawebhez hasonlóan felépített rendszer. Az Oktatási Hivatal és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma oltalma alatt létrejött tanulást és tanítást segítő oldal. Felső tagozattól egészen a 

gimnázium 12. osztályáig számos tantárgy „okostankönyve” metalálható. Okostankönyv, 

amiben a tananyagot a tananyagba ágyazott videók, animációk és feladatok egészítik ki. A 

könyv sokszor bíztatja a tanulókat internetes kutatómunkára is, ami hasznos készségeket 

fejleszt. A videók a médiatárban, a feladatok pedig a feladattárban is elérhetőek. A videók 

egyetemekkel, nemzeti parkokkal, állatkertekkel együttműködve jöttek létre, így szakmailag 

megbízhatóak és érdekesek. A weblap felépítése egyszerű és logikus, könnyen el tud benne 

igazodni a tanár és akár egy ötödikes tanuló is.  

 

26. ábra – NKP biológia Okostanköny-tartalomjegyzék. 

(Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/) 

https://www.mozaweb.hu/lexikon.php?cmd=getlist&let=3D&sid=BIO
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_11/
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19)  Sulinet digitális tudásbázis (SDT) 

A Sulinet programiroda gondozásában jött létre a Sulinet Digitális Tudásbázis. A korábban 

bemutatott LMS rendszerekhez hasonlóan összetett rendszer, amiben a digitális tananyagot 

különféle oktatási segédanyagokkal (feladatokkal, videókkal, animációkkal, szimulációkkal) 

egészítik ki. A tananyagok a hetedik évfolyamtól a tizenkettedik évfolyamig ölelik fel a biológia 

tananyagot. Évfolyamokon belül pedig témakörökre van lebontva a tananyag, csakúgy, mint 

egy hagyományos tankönyvben. Az évfolyamos lebontáson túl külön témakörként megjelenik 

az Emberi test, illetve a „Törzsanyagokon” túl még található két „Segédanyag”. Az egyik egy 

tevékenység és feladatgyűjtemény, a másik pedig az Intel Skool anyaga, ami jelenleg valamiért 

sajnos nem érhető el.  

20)  Realika 

Digitális foglalkozásgyűjtemény, amit a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési 

Operatív Program 2004-3.1.1-es központi program keretében hoztak létre. Digitális, 

természettudományi (biológia, kémia, fizika, matematika) tananyagokat tartalmaz a szoftver. 

Jelen pillanatban sajnos csak letöltött, DVD-re írható formában elérhető. 59 biológia leckét 

tartalmaz a program. A digitális tananyag a középiskolai tananyag egy részét dolgozza fel. A 

leckék mellet számos ábra, modell, videó, animáció is található, amik vizuálisan illetve adott 

esetben auditívan is megsegítik a tananyag megértését. Feladatokkal is ki vannak egészítve az 

egyes leckék. A szoftver másik előnye, hogy a tanári felkészülést is megkönnyítik azáltal, hogy 

a leckékhez tanári verziót is létrehoztak, aminek segítségével akár óravázlat is készíthető.  

 

27. ábra – Realika, A vér-lecke. 

(Forrás: https://realika.educatio.hu/) 

https://realika.educatio.hu/


 
 

43 
 

4. A téma kutatása, vizsgálata 

4.1. A kutatás célja 

Felmérni a magyarországi középiskolai biológiaoktatásban az IKT szerepét, annak jelentőségét 

a ma oktató biológiatanárok gyakorlatában. Felmérni a pedagógusok és diákok az IKT-s 

eszközök használatával szemben mutatott attitűdjét. Továbbá felmérni a biológiaoktatásban 

használt eszközöket, és ezeket közkinccsé tenni.  

4.2. A kutatás módszertana 

Dolgozatom elkészítéséhez kérdőíveket készítettem, és töltettem ki középiskolai 

biológiatanárokkal és középiskolás diákokkal. 

Kérdőívek: 

A kérdőívek összeállításakor törekedtem az egyszerűségre és az érthetőségre. Igyekeztem 

releváns, a témámhoz illő kérdéseket megfogalmazni. A feldolgozhatóság és kiértékelhetőség 

is fontos szempontok voltak számomra. A kérdőív hossza szintén szempont volt, hiszen nem 

akartam túl sok időt elvenni a kitöltőktől, és nem akartam, hogy esetleg „feladják” a kitöltést a 

kérdőív hossza miatt.  

A diákok számára összeállított kérdőív az alábbi kérdéstípusokat tartalmazta:  

 Személyes adatok 

 Okos eszközök használata, internethasználat 

 Attitűd az okos eszközök használatához és az internethasználathoz 

 Interneten, okos eszközökön végzett tevékenységek időbeli eloszlása  

 A biológia oktatására használt IKT-s programok felmérésére irányuló kérdések  

A pedagógusok számára összeállított kérdőív az alábbi kérdéstípusokat tartalmazta:  

 Az iskolák tárgyi felkészültségére vonatkozó kérdések 

 Okos eszközök használatára, internethasználatra irányuló kérdések 

 Attitűd az okos eszközök használatával és az internethasználattal kapcsolatban, saját 

biológiaoktatásuk során 
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4.3. Mintaválasztás 

A mintaválasztásnál eredetileg két budapesti (egy ELTE gyakorló és egy másik), illetve két 

vidéki iskolát szerettem volna bevonni. Később rájöttem, hogy sokkal jobb képet kaphatnék a 

hazai viszonyokról, ha az internet segítségével sok-sok intézményt be tudnék vonni. Sokakat 

emailben kerestem meg, illetve különböző biológia oktatásával foglalkozó Facebook-csoportba 

is kitettem a kérdőíveimet. Úgy gondolom, hogy minél szélesebb a kitöltök köre, annál 

reprezentatívabb az eredmény. Persze azzal is tisztában vagyok, hogy ezekben a Facebook-

csoportokban tevékeny, valószínűleg az IKT-tól el nem zárkózó pedagógusok vannak 

elsősorban. Az intézmények, pedagógusok és diákok anonimitása miatt nem tudom, hogy végül 

milyen körökben terjedt el a kérdőív.  

5. A kutatás eredményei és elemzése  

5.1. Diák-kérdőív 

5.1.1. Válaszadók csoportjának bemutatása 

A kérdőívet 212 középiskolás diák töltötte ki. Közülük 46-an (21,7%) 14-15 évesek, 124-en 

(58,5%) 16-17 évesek, 41-en (19,3%) 18-19 évesek és egy tanuló (0,5%) 20 éves. Véleményem 

szerint azért a 16-17 évesek vannak többségben, mert a 2012-es NAT szerint 9. évfolyamon 

csak a biológia tagozatos tanulók tanultak biológiát, míg a 2020-as NAT alapján 9.-ben és 10.-

ben folyik a biológiaoktatást. 

5.1.2. Tárgyi feltételek 

A diákok túlnyomó többségében (70,8%) három, vagy több informatikai eszköz (számítógép, 

laptop, okos eszköz) áll a rendelkezésére. A többi tanuló számára (29,2%) egy, vagy két ilyen 

eszköz áll rendelkezésre. Nem volt olyan tanuló, akinek egy sem lenne, ami örvendetes hír. 

Persze, árnyalja a képet, hogy maga a kérdőív is online került kiküldésre a koronavírus miatt, 

így tisztában vagyok vele, hogy ez nem jelenti azt, hogy az országban nincs olyan középiskolás, 

aki ilyen eszközöket nélkülözne, de a többség szerencsére nem nélkülözi ezeket az eszközöket. 

Az is igaz, hogy hátrányos helyzetű diákok számottevően kevesebben kerülnek be olyan 

középiskolákba, ahol a biológia kötelező tantárgy, ez is okozhatja a kedvező eredményeket.  

A kérdőívet kitöltött diákok közül 209 tanuló (98,6%) rendelkezik okostelefonnal, és mindössze 

3 diák rendelkezik hagyományos mobiltelefonnal. A kitöltők közt nem volt olyan, aki 

semmilyen mobiltelefonnal nem rendelkezik. Ezek az eredmények sem meglepőek, hiszen a 

vizsgált korosztály tagjai mind a Z generációba tartoznak, akik már a digitális bennszülöttek 
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közé számítanak. Számukra már szinte elképzelhetetlen az internet nélküli világ, hiszen nem 

éltek internet nélkül.  

A megkérdezett diákok közül 19-en (9%) már 6 éves koruk előtt elkezdtek számítógépet, 

laptopot, okos ezközt használni. 94-en (44,3%) 6-10 éves koruk között kezdtek ilyen 

eszközöket használni, míg 99-en (46,7%) 10 éves koruk után kezdték csak használni ezeket az 

eszközöket. Azoknak a száma, akik már 10 éves kor előtt elkezdtek internetes eszközöket 

használni magas (113 személy-53,3%), de ez az arány valószínűleg még növekedni fog, az 

elkövetkező néhány évben, hiszen az Alfa generáció tagjai szinte telefonnal a kezükben nőnek 

fel. 2024-ben lép az első Alfa generációs évfolyam a középiskolákba. Nekik valószínűleg még 

fontosabb lesz az IKT-használat, mint a most középiskolás korú diákoknak.  

A megkérdezett diákok túlnyomó többsége (76,4%-a) 10 éves kora után kapta meg az első 

okostelefonját, ami annak is köszönhető, hogy, habár az első okostelefon 1994-ben jelent meg, 

hazánkban csak a 2000-es évek elején-közepén kezdtek el terjedni az okostelefonok, és igazán 

elterjedté a 2010-es évek közepe táján váltak. Az is fontos, hogy pszichológusok szerint nem 

javasolt nagyon fiatal korban a gyerekek kezébe ilyen eszközöket adni. Valószínűleg a szülők 

nagy része ezért sem akar okostelefont venni a kisgyermekének. 46 tanuló (21,7%) 6-10 éves 

kora között kapta meg első okostelefonját, 6 éves kora előtt mindössze két tanuló kapta meg 

első okostelefonját. Mindössze két diák nem rendelkezik okostelefonnal. Valószínűleg ez is 

változni fog a jövőben, egyre többen, és egyre korábban kapnak majd okostelefont.  

A megkérdezett diákok túlnyomó többsége (78,3%-a) rendelkezik saját laptoppal, 

számítógéppel vagy tablettel. A maradék 21,7%-a nem (46 tanuló). 

5.1.3. Attitűd 

A diákok attitűdjét felmérő kérdésekre érkezett válaszok nagyrészt megfeleltek a 

várakozásaimnak.  

Hétköznapi napon a tanulók 37,3%-a (79-en) több mint hat órát töltenek számítógépezéssel, 

okostelefonozással. Szintén 37,3%-a (79-en) 4-6 órát, 23,6%-a (50-en) 1-3 órát, és mindössze 

1,9%-a (4 ember) kevesebb mint 1 órát töltenek ilyen tevékenységekkel. Ez az adat 

megdöbbentő lehet, viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy az iskolák lezárása 

miatt jelentősen megnőtt a diákok képernyő előtt töltött ideje. A későbbi kérdésekre adott 

válaszok alapján pontosabb következtetéseket tudunk majd levonni.  
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A hétvégén valamivel kevesebb időt töltenek átlagosan a diákok számítógépezéssel, 

okostelefonozással. A tanulók 24,1%-a (51 tanuló) tölt több mint hat órát a képernyő előtt. 

36,3%-a (77-en) 4-6 órát, 36,3%-a (77-en), és 3,3%-a (7-en) kevesebb, mint egy órát töltenek 

számítógépezéssel, okos eszközökkel. Itt is felmerülhet a kérdés, hogy vajon mennyi időt 

töltenek ebből tanulással, iskolai ügyekkel, ami a jelenlegi helyzetből fakadóan az online térbe 

került. 

A következő kérdésre adott válaszokból nyilvánvalóvá is vált, hogy jelentősen meghatározza a 

távoktatás a számítógép, okos eszköz előtt eltöltött időt. A diákok nagy része (58,3%-a) több 

mint 3 órát tölt tanulással. 32,7%-a 2-3 órát, míg mindössze 9%-a tölt kevesebb, mint 1 órát 

tanulással.  

Tanuláson kívül hosszabb időt még közösségi oldalakkal és zenehallgatással töltenek a tanulók, 

míg információszerzésre, sportolásra és videójátékokra jelentősen kevesebb időt fordítanak. 

A diákok nagyrésze szívesen használja a számítógépet, okos eszközöket. 212 diákból 91 teljes 

mértékben egyetértett ezzel az állítással, míg 66-an a „Majdnem mindig igaz rám.” állítást 

választották.  

A diákok túlnyomó többségének nem okoz nehézséget a számítógép, és az okos eszközök 

használata. A 212 diák közül 125-en teljes mértékben egyetértettek az állítással, míg 58-an 

mondták, hogy majdnem mindig igaz rájuk.  

A számítógépzés során felmerülő problémákat általában könnyen megoldom állítással a diákok 

közül 72-en teljes mértékben egyetértenek, míg 78 diák a Majdnem mindig igaz rám. állítást 

választotta.  41-en bizonytalanok, és mindössze 21-en ütköznek nehézségekbe.  

A következő két kérdésre érkezett válaszok kicsit megleptek. 212 diákból a diákok nagy része 

(112 diák) nem szereti az informatikaórát.  44 diák bizonytalan, és mindössze 56-an szeretik 

többé-kevésbé. A következő kérdésre kapott válasz szerint 212 diákból mindössze 88-an 

vannak megelégedve informatikai tudásukkal, ami alig több, mint 40%.  

Ebből is látszik, hogy diákjaink nagy része  nem rendelkezik olyan  széleskörű IKT-s 

kompetenciákkal, mint ahogy azt gondolnánk. A közösségi oldalakon mint a Facebook vagy az 

Instagram, elboldogulnak, de bonyolultabb, komplexebb tudást igénylő alkalmazások, 

táblázatkezelők, szövegszerkesztők, adatbáziskezelő programok már komoly kihívást 

jelenthetnek számukra.  
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Ez probléma, hiszen ahogy már többször is említettem, ahhoz, hogy helyt tudjanak állni, a jövő 

generációinak nagyon fontos, hogy digitális kompetenciájuk fejlett legyen. Ebben az 

informatika órának fontos szerepe lenne. Több kérdést is felvet, hogy vajon miért nem szeretik 

az informatika órát. Ennek a megválaszolására én nem vagyok kellő információ birtokában. 

Mindenesetre nem háríthatjuk a digitális kompetencia fejlesztését pusztán az informatikát 

oktató pedagógusokra. Minden egyes tanárnak feladata, hogy fejlessze diákjai ilyen jellegű 

képességeit is.  

A válaszadó 212 diák közül 81-en állítják, hogy el sem tudják képzelni az életüket okos 

eszközök nélkül. 51-en bizonytalanok, míg 80-an azt állítják, hogy meglennének nélküle. Én 

azt feltételeztem, hogy sokkal kevesebben tudják elképzelni az életüket ilyen eszközök nélkül. 

A válaszadók közül 66-an feszültek lesznek, ha elmegy az internet, 51-en bizonytalanok, míg 

95-en nem. Ez is meglepett, más arányokra számítottam.  

A 212 megkérdezett diákok túlnyomó többsége (116 fő) mindig, vagy szinte mindig magánál 

tartja az okostelefonját. 44-en bizonytalanok. Megközelítőleg a diákok egynegyede állítja azt, 

hogy nem hordja magával az okostelefonját mindenhova.  

Az utolsó három kérdésemre adott válaszból meglepetésemre az derült ki, hogy a diákok 

elenyésző részének van csak hiányérzete, ha egy napig, vagy pár óráig nem tud hozzáférni az 

internethez.  

5.1.4. IKT a biológia órán a diákok szemszögéből 

A következő kérdésekre adott válaszokból az derült ki számomra, hogy a pedagógusok 

túlnyomó többsége nem használja ki az IKT adta lehetőségeket. Ez abból is látszik, hogy 

elsősorban arra használják a modern eszközöket, amire korábban az írásvetítőt lehetett.  

Amire nem adott lehetőséget az írásvetítő, de a tanárok élnek vele, az a videók vetítése. Ez nem 

meglepő, hiszen videók vetítése nem igényel túl sok energiát és időt a pedagógustól, mégis 

számos haszna lehet. 

Szimulációs programokat és (játékos) tanulást segítő programokat jelentősen kevesebben és 

ritkábban használnak az órákon. Ezeknek a használata sok energiát igényel a tanároktól, így 

nem meglepő, hogy kevesebben élnek vele.  

Felvetődhet a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka. Valószínűleg sokrétű a probléma. Többek 

között az anyagi források hiánya, hiszen a hardver és szoftveres eszközök és programok is 
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költségesek lehetnek. Ugyanakkor az időhiány, a képzetlenség, a motiválatlanság és a félelem 

is oka lehet a problémának. 

Az anyagi források hiányát az is bizonyítja, hogy az iskolák többsége, a kérdőívre adott 

válaszok alapján, nem biztosít okos eszközöket (pl. tableteket) a diákok számára, amit az órán 

használhatnának. Ez valószínűleg nem azért van, mert nem szeretnék, hogy diákjaik ilyen 

eszközöket használjanak, hiszen saját eszközeiket használhatják a tanórákon, ha az az órai 

feladathoz szükséges.  

A diákok kérdőíve alapján a leggyakrabban használt IKT-s eszköz a biológiaórán a Youtube. 

Sokan használnak még Redmentán illetve Kahoot-ot. Ezek mellet még viszonylag sokan 

használnak Mozawebet, Sulinet tudásbázist és a LearningApps-et.  

5.2. Pedagógus-kérdőív  

5.2.1. Válaszadók csoportjának bemutatása: 

64 biológiát oktató pedagógus töltötte ki a kérdőívemet országszerte. Ahogy fentebb is 

említettem, nem tudom pontosan, hogy melyik városokból településekről származnak 

kitöltőim. Vannak, köztük, akiket személyesen kerestem meg. Több budapesti és miskolci 

iskola biológiát oktató pedagógusát megkerestem a kérdésemmel, és sokan készségesen 

kitöltötték, és diákjaikat is felkérve, hogy vegyenek részt a kutatásomban. Viszont még sokkal 

többen vannak olyanok, akiket Facebook csoportokban kitett posztok segítségével értem el. 

Nekik ilyen módon is köszönetemet szeretném kifejezni.  

5.2.2. Tárgyi feltételek: 

A megkérdezett pedagógusok túlnyomó többsége (73,4%-a) úgy gondolja, hogy az iskola 

megteremti a tárgyi feltételeket ahhoz, hogy IKT-s eszközöket tudjanak használni a tanításban. 

Ez alapvetően pozitív hír, hiszen ez azt jelenti, hogy nem jelent akadályt a pedagógusok nagy 

részénél az ilyen jellegű eszközhiány. Reményeim szerint nem azért gondolják így, mert IKT-

s eszközhasználatuk képek és videók vetítésében merül ki.  

A diákok számára elérhető wi-fi szempontjából már kissé borúsabb a kép, hiszen a tanárok 

mindössze 62,5%-a (40 fő) állította azt, hogy az iskolájukban a diákok számára is elérhető a 

wi-fi hálózat. Számos IKT-s program internethez kötött, így ezek a diákok csak akkor tudnak 

bekapcsolódni az ilyen programokba, hogyha saját mobilinternetüket használják, ami kicsit sem 

mondható ideálisnak.  
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A következő kérdésre érkezett válaszok alapján a megkérdezett pedagógusok iskoláinak 29,7%-

ban, a szaktantermek fel vannak szerelve okostáblákkal. 45,4%-ban csak némelyik 

szaktanterem van felszerelve (ebbe beleszámoltam annak az egy pedagógusnak a válaszát is, 

aki azt válaszolta, hogy „részben”), míg 23,4%-ban nem. Egy pedagógus megjegyezte, hogy a 

szaktantermek náluk asztali számítógéppel és projektorral vannak felszerelve.  

Az okostáblák, számos hasznos funkcióval rendelkeznek túl azon, hogy vetítővászonként lehet 

őket használni.  

A megkérdezett 64 pedagógus közül 15-en (23,4%) mondták, hogy az iskola, ahol tanítanak fel 

van szerelve tabletekkel, amiket a pedagógusok bevihetnek az óráikra, hogy a tanulóik 

használhassák őket. 22-en, (34,4%) állították, hogy iskoláikban vannak „kölcsönözhető” 

tabletek, de nem elegendő, míg 27-en (42,2%) állították, hogy nem rendelkezik az iskola ilyen 

eszközökkel. Hogy őszinte legyek, ez az arány jobb, mint amire számítottam, de van hová 

fejlődni. 

5.2.3. Attitűd 

A következő kérdésre érkezett válasz sokkal bíztatóbb. A megkérdezett pedagógusok 85,9%-a 

(55 fő) engedi, hogy diákjai elővegyék okos eszközüket/mobiltelefonjukat, a tanórán, hogy 

azzal bekapcsolódjanak az órai feladatokba. Ez azt mutatja, hogy a pedagógusok pozitívan 

állnak az okos eszközök használatához, és lehetőségként tekintenek ezekre az eszközökre, nem 

pedig potenciális figyelemelterelőként.  

Az IKT-s eszközökhöz való viszonyról szóló kérdésre érkezett válaszok kifejezetten bíztatóak. 

A megkérdezett pedagógusok 73,4%-a (47 fő) állítása szerint előszeretettel használ IKT-s 

eszközöket. Két pedagógus is megjegyezte, hogy hasznosnak találja ezeket az eszközöket, és 

szükség esetén használja is ezeket, de tananyagtól függ, hogy milyen módszereket érdemes 

használni. Ezzel én is egyetértek. Van olyan eset, amikor van az IKT-s eszköznél jobb 

demonstrációs eszköz, például ilyen lehet egy kísérlet, vagy állatboncolás. Egy másik 

pedagógus szintén hasonlót állított. Egy pedagógus megjegyezte, hogy szívesen használna IKT-

s eszközöket, de a tárgyi feltételek sajnos nem teljesülnek, míg az egyik pedagógus azt állította, 

hogy ő szükség esetén használ IKT-s eszközöket, de előnyben részesíti a nem IKT-s 

eszközöket. Senki nem állította, hogy nem szívesen használja ezeket az eszközöket. 

A következő kérdésre nem volt kötelező válaszolni, hiszen csak azokat a pedagógusokra 

vonatkozott, akik nem szeretik valamiért használni ezeket az eszközöket. Mindössze 14-en 

válaszoltak, ami bíztató. Több válaszlehetőség is megjelölhető volt. 14-ből 11-en állították, 
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hogy túl sok technikai probléma merülhet fel ezeknek az eszközöknek a használata során. 8-an 

a diákok ellenőrizhetetlenségét, míg 6-an a hosszasabb felkészülési időt jelölték meg indokként. 

4-en nem tartják annyira fontosnak az IKT-s eszközöket. Senki nem választotta azt a választási 

lehetőséget, hogy nincs megelégedve a saját digitális kompetenciáival hasonló módon azt se 

jelölte senki, hogy nem tartja elég jónak diákjai kompetenciáit. Ezen egy kicsit meglepődtem, 

de örülök neki. A továbbképzésen, amin reszt vettem, több pedagógus is említette, hogy nagy 

szükséget érzi digitális kompetenciáinak fejlesztését, állításuk szerint az online térbe kerülő 

oktatás ébresztette rá őket erre.  

A következő kérdésre érkezett válaszok is megnyugtatók. 64 pedagógusból 38-an nagyon 

fontosnak tartják diákjaik digitális kompetenciáinak fejlesztését, míg 25-en közepesen 

fontosnak. A megkérdezett pedagógusok közül mindössze egy pedagógus nem tartja fontosnak 

diákjai digitális kompetenciáinak fejlesztését. Ez örömteli hír. Meggyőződésem, hogy ez valós 

és pozitív változást hozhat diákjaink digitális kompetenciáinak fejlesztésében.  

5.2.4. IKT a biológia órán a pedagógusok szemszögéből 

A következő kérdés a hagyományos oktatásra vonatkozott. A megkérdezett pedagógusok 

túlnyomó többsége, 56,3%-a (36 fő) napi szinten használ IKT-s eszközöket 35,9%-a (23 fő) 

heti rendszerességgel, 6,3%-a (4 fő) havonta egyszer-kétszer míg mindössze 1 fő használja 

ritkán. 

A következő kérdésre több választ is megjelölhettek a pedagógusok. Ebből kiderült, hogy a 

leggyakrabban szemléltetésre használják az IKT-s eszközöket. Ez nem meglepő. Ahogy már 

korábban is megemlítettem, biológiából a szemléltetés nagyon fontos, és az IKT-s eszközök 

kiválóan megfelelnek ennek a célnak. Ezt követte az ellenőrzés, majd a felkészülés és végül az 

értékelés. Emellett még megemlítették a projektmunkát, otthoni felkészülés támogatását, a 

diákok módszertani kompetenciáinak fejlesztését illetve a közös munkát is. Nem volt olyan 

pedagógus a megkérdezettek közül, aki egyáltalán nem használ IKT-s eszközöket. Ez is 

mutatja, hogy életünk és munkánk fontos, kikerülhetetlen részévé vált az IKT.  

A megkérdezett 64 pedagógus közül hatan gyakran tartanak olyan órát, ahol a diákoknak 

internetes programokat kell használnia, tizennégyen kevésbé gyakran, huszonhárman időnként 

tizenöten ritkán hatan pedig soha nem tartanak ilyen órát. Ez kedvezőtlen képet fest. A korábbi 

kérdésekre adott válaszok alapján arra számítottam, hogy gyakrabban tartanak ilyen órát a 

pedagógusok. Ez fontos is lenne, hiszen csak így érhetünk el valódi javulást diákjain digitális 

kompetenciáiban. 
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Némileg kedvezőbb a helyzet az okos eszközöket bevonó órákat illetően. Hatan gyakran, 

tizenhatan kevésbé gyakran, huszonnégyen időnként, tizenegyen ritkán, heten pedig soha nem 

tartanak ilyen órát.  

Az utolsó ilyen jellegű kérdésre, miszerint Milyen gyakran ad olyan feladatot (órai vagy házi), 

ahol a diákoknak internet segítségével kutató munkát kell végezniük? érkezett válaszok a 

következőképpen oszlottak meg: négyen gyakran, tizennégyen kevésbé gyakran, harmincan 

időnként, tizennégyen ritkán és ketten soha nem adnak ilyen feladatot. Ez nem túl kedvező, 

hiszen fontos lenne, hogy a tanulók megtanuljanak internet segítségével önálló kutató munkát 

végezni. Fontos, hogy megtanuljanak különbséget tenni a hiteles és álinformációk között. Erre 

nyújtanak lehetőséget az ilyen jellegű feladatok.  

Az utolsó kérdés a diákok kérdőívének utolsó kérdéséhez hasonlóan az órán használt 

alkalmazásokra kérdezett rá.  

Ahogy már a diákok kérdőívéből kiderült, a leggyakrabban használt IKT-s program a YouTube. 

A második leggyakrabban használt eszköz a kérdőívet kitöltő pedagógusok körében a Kahoot 

volt, ami erősíti a motivációt és elsősorban a gyakorlást, az ellenőrzést segítő program. Ezután 

a Mozaweb következett, ami komplex tanulásmenedzsment program. Ezt követi a 

LearningApps, ami játékos feladatainak köszönhetően motiváló a tanulók számára. Ezt követte 

a Redmenta, ami kiváló tudásellenőrző környezet és a Sulinet digitális tudásbázis, ami tanulás 

irányító rendszer. Népszerű volt még az Okosdoboz és a Nemzeti Köznevelési Portál is.  

Lehetősége volt a tanároknak általam fel nem sorolt alkalmazásokat is megemlíteni, amiket 

használnak oktatásuk során.  

Többen (12-en) említették a Wordwallt, ami a Learningapps-hez hasonló online feladatkészítő 

alkalmazás. Említették a Bamboozle-t a Quizzizz-t, amik szintén tantárgyfüggetlen kvíz készítő 

alkalmazások. Felmerült a Mentimeter is, ami egy interaktív prezentációkészítő program, 

aminek a segítségével mutatós szófelhőket tudunk készíteni diákjainkkal együtt, továbbá 

szavazásokat tudunk vele létrehozni. Szóba került még a Khan Academy, ahol angol nyelvű 

kurzusok keretében tananyagokat, videókat találunk. További programok voltak a Jamboard, és 

a Padlet, ami egy kollaboratív tábla illetve faliújság. Az egyik kitöltő megemlítette még az 

Apaptivoktatás.hu oldalt is, ahol számos remek biológiát oktató tananyagot, interaktív leckét 

találtam. A munkám részeként 29 linket erről az oldalról összegyűjtöttem, és a Biológia 

Tansegéd oldalra feltöltöttem, amit biológiát oktató pedagógusok számára hoztak létre, hogy 

munkájukat segítsék.  
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6. Összegzés 

Mindent összevetve azt látom, hogy van helye a fejlődésnek a diákok digitális kompetenciáinak 

fejlesztésében. Ahogy a kérdőívekből is kiderül, diákjaink, habár digitális bennszülöttekként 

otthonosan mozognak a digitális világ egy szegmensében, a digitális világ más területein 

segítségre szorulnak. A komplexebb tudást igénylő feladatok nehézségeket okozhatnak nekik.  

 Az őket tanító pedagógusoknak kiemelten fontos feladata tehát, hogy diákjaik ilyen jellegű 

képességeit fejlesszék. A kritikai gondolkodásra való képesség fejlesztése szintén fontos 

feladatuk. Ahogy az a 2013-as PÉM-ben is megjelenik, fontos, hogy a pedagógusok diákjaiknak 

megtanítsák az online információk kezelésének helyes és etikus módját. Ehhez hozzátartozik, 

egyrészt, hogy ne tulajdonítsák el mások szellemi tulajdonát, tehát ne kövessenek el plágiumot, 

másrészt viszont az is, hogy ők maguk ne essenek áldozatul csalóknak. Ahhoz, hogy a 

felnövekvő generációk ne legyenek kitéve álhírterjesztőknek és propagandistáknak, fontos, 

hogy megtanuljanak különbséget tenni a valós és álinformációk között, illetve, hogy 

megtanulják, hogy javasolt több forrásból informálódni, és az olvasottakat, hallottakat 

fenntartással kezelni.  

Azt is fontos látnunk, hogy a fiatal generáció nem feltétlen kompetensebb a digitális szférában, 

mint tanáraik. Sok pedagógust elrettenthet az IKT-használattól, hogy attól tart, hogy a diákjai 

előtt felsülhet, vagy úgy gondolja, hogy diákjainak nincs szüksége a digitális kompetenciáinak 

fejlesztésére, hiszen „okostelefonnal a kezükben születtek”. Azonban nem szabad szem elől 

tévesztenünk a tényt, hogy a pedagógusok tudása és tapasztalata nem csak szorosan 

szaktárgyhoz kapcsolódó módon hasznos és szükséges. A megkérdezett pedagógusok 

valószínűleg tisztában vannak ezzel, hiszen a többségük fontosnak tarja diákjai digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A kérdés csak az, hogy vajon milyen mértékben valósul ez meg 

tettekben. Tény, hogy eleve sok a tananyag, amit a pedagógusoknak át kell adnia a diákoknak 

(pontosabban, amit a diákoknak el kell sajátítania), és valószínűleg több időt és energiát igényel, 

ha azt IKT-s eszközökkel megtámogatva teszik, mintha hagyományos módon tennék. A többlet 

idő és energia azonban idővel, ahogy a pedagógus gyakorlottabbá válik, jelentősen csökkenhet, 

sőt, akár át is fordulhat.  

6.1. Fejlesztési lehetőségek: 

Véleményem szerint fontos lenne, hogy a pedagógusok tisztában legyenek azokkal az 

előnyökkel, amiket az IKT-s eszközök nyújthatnak (feltéve persze, hogy azok a célhoz 

szabottak) hiszen akkor megláthatnák, hogy milyen sokat profitálhatnak belőle diákjaik és ők 
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maguk is. Figyelmet kellene fordítani arra, hogy tanári körökben népszerűsítsék ezeket az 

eszközöket.  

A felnövekvő generációk digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez és ahhoz, hogy a 

pedagógusok képessé váljanak az IKT-s eszközök hatékony használatára a  tanóra keretein 

belül, a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztésére is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 

Ez részben már elkezdődött a tanárképző egyetemeken és továbbképzéseken, viszont még 

bőven van hely a fejlődésre ezen a téren is.  

Ahogy a kérdőívekből kiderül, a tanárok nagyrészt olyan módon integrálják csak az IKT-s 

eszközöket, amivel egyszerű feladatokat, például a táblára történő írást helyettesítik, és nem 

használják ki az IKT-s eszközök nyújtotta lehetőségeket. Fontos lenne sok olyan továbbképzést 

tartani, ahol a pedagógusok megismerkedhetnek több ilyen programmal. A továbbképzés 

keretében ugyanis nem egyedül kell „megbirkózniuk” a bonyolultabb programok 

megismerésével, hanem egy szakértő segítségével. A továbbképzés, amin én részt vehettem 

számomra is sok hasznos és új információval szolgált, holott már előtte is sokat foglalkoztam a 

szakdolgozatom miatt intenzívebben a témával.  

Az iskolák IKT-s felszereltségének fejlesztésére is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni ahhoz, 

hogy ne szabjon gátat a fejlődésnek ezen eszközök hiánya. Okostáblákkal, tabletekkel, tanulók 

számára oktatási célra biztosított wifi-hálózattal felszerelt iskolákban bizonyosan 

motiváltabbak a pedagógusok, hogy IKT-val támogatott órát tartsanak.  

A képzések, felszerelések, digitális programok azonban költségesek. Véleményem szerint 

állami támogatással lehetne megvalósítani azt a környezetet, amiben mind a diákok, mind pedig 

a pedagógusok motiváltak és készek a digitális fejlődésre.  
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8. Mellékletek 

 

1. Számú melléklet 

 

2. Számú melléklet 

 

3. Számú melléklet 
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4. Számú melléklet 

 

5. Számú melléklet 

 

6. Számú melléklet 
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7. Számú melléklet 

 

8. Számú melléklet 

 

9. Számú melléklet 



 
 

61 
 

 

10.  Számú melléklet 

 

11. Számú melléklet 

 

12. Számú melléklet 
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13. Számú melléklet 

 

14. Számú melléklet 

 

15. Számú melléklet 



 
 

63 
 

 

16. Számú melléklet 

 

17. Számú melléklet 
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18. Számú melléklet 

 

19. Számú melléklet 

 

20. Számú melléklet 

 

21. Számú melléklet 
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22. Számú melléklet 

A biológia órán kisfilmeket, videókat, animációkat nézünk, amik szemléltetik a biológiai folyamatokat, 

illetve közelebb hozzák hozzám a biológia tudományát. 

 

23. Számú melléklet 

A biológia órán szimulációs programokat használunk, amelyek segítségével érthetőbbé válnak a 

biológiai folyamatok. (Pl. PhET, Biology simulations, Mozaweb) 
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24. Számú melléklet 

A biológia órán használunk (játékos) tanulást segítő és tudásellenőrző programokat, amikkel könnyebbéválik a 

tanulás. Pl Kahoot, Socrative, Bamboozle, Okos doboz, Learningapps.org. 

 

 

25. Számú melléklet 

 

26. Számú melléklet 

 

27. Számú melléklet 
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28. Számú melléklet 
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29. Számú melléklet
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30. Számú melléklet 

 

31. Számú melléklet 

 

 

32. Számú melléklet 
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33. Számú melléklet 

 

34. Számú melléklet 

 

35. Számú melléklet 
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36. Számú melléklet 

 

37. Számú melléklet 

 

38. Számú melléklet 

0 2 4 6 8 10 12

Mert véleményem szerint nem elég jók a digitális
kompetenciáim.

Mert véleményem szerint nem elég jók a diákok
digitális kompetenciái.

Mert sokkal több felkészülést igényel, mint egy
hagyományos óra.

Túl sok technikai probléma merülhet fel az IKT-s
eszközök használata közben.

Ellenőrizhetetlennek tartom a diákok munkáját az
internetes munkavégzés közben.

Nem tartom olyan hasznosnak ezeket az
eszközöket, alkalmazásokat.

7. Ha nem szeret IKT-s eszközöket használni, miért nem?
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39. Számú melléklet 

 

40. Számú melléklet 

 

41. Számú melléklet 

0 10 20 30 40 50 60

Játékra

Gyakorlásra

Közös munkára (jamboard, prezi, menti)

Utánakeresésre, diákok módszertani kompetenciájának…

Felkészülésre

Szemléltetésre

Ellenőrzésre

Értékelésre

10. Mire használja ezeket? (több opció is jelölhető)
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42. Számú melléklet 

 

43. Számú melléklet 
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9. Köszönetnyilvánítás 
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nélkül nem tudott volna létrejönni ez a dolgozat.  

 




