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A témaválasztásról 

A digitális technológia elterjedése az legutóbbi évtizedek meghatározó jelensége. A 

digitális eszközök nemcsak hétköznapi helyzetekben kaptak meghatározó szerepet, hanem 

az oktatásban is egyre növekvő befolyással bírnak.  

Jelenleg a technikai háttér gyors fejlődése meghaladja a tananyagfejlesztés sebességét, ami 

indokolja bármilyen tantárgy specifikus vagy univerzális digitális oktatási eszköz 

fejlesztését. A biológia tanítás eszköztára nagyon széles spektrumot ölel fel. Gondoljuk 

csak a hagyományos tantermi órák mellett a laborgyakorlatokra, a tanári kísérletekre, az 

otthon végezhető megfigyelésekre, a terepgyakorlatokra, táborokra és az erdei iskolákra! A 

biológia tanításának fontos része a vizuális eszközökön keresztül történő oktatás-nevelés. 

A jelenleg korszerű informatikai eszközöknek éppen ez az egyik erőssége, ezért digitális 

eszközökkel kiegészülve hasznos elemei lehetnek a biológia tanárok eszköztárának. 

A dolgozat során arra törekszem, hogy olyan szempontok alapján mutassam be ezeket a 

digitális tartalmakat, ahogyan egy tanár számára érdemes lehet azokat megközelíteni. 

Fontos szempont, hogy a tanár számára mely helyzetben nyújthat segítséget az adott 

eszköz. Az alábbiakban felsorolok párat a tanárok esetlegesen felmerülő problémái közül, 

amelyekre az IKT eszközök megoldást – vagy legalábbis könnyebbítést – jelenthetnek. 

Az egyik probléma az idő hiánya. Ez vonatkozik a tanórai, illetve a tanórán kívüli 

tevékenységekre is. A természettudományos tárgyak óraszáma alacsony, és komplex 

fogalmakat kell megértetni, gyakoroltatni, sokszor nagy létszámú osztály esetén a 

megszerzett ismereteket értékelni. Emellett a tanórákra való felkészülésben is segíthetik az 

IKT (infokommunikációs) eszközök mind a pedagógust, mind a diákot és a szülőt. Az idő 

hiánya sokszor amellett is indok, hogy nincsen lehetőség egy vegyes összetételű osztályban 

a differenciálásra. A digitális technológia erre is kínálhat különböző alternatívákat. A 

természettudományos órák többsége a labor termekben kerül megtartásra – amennyiben az 

iskola rendelkezik ilyennel. Ezek a termek jellemzően az iskolák legfelső emeletén 

helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy bármilyen eszközt is szeretne az ember az óráján 

használni, ami nem a terem felszerelésének a része, azt magával kell vinnie, vagy a 

diákokat kell erre megkérnie. Ez logisztikai probléma. A digitális eszközök használata, 

vagy régi eszközök digitalizált verziói segíthetnek abban, hogy ne kelljen egy osztálynyi 

vaskos munkafüzettel megmászni az emeleteket. A digitális technológia a fiatalabb 

generációk nagy százalékánál eleve motivációs erővel bír. Természettudományos 
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tantárgyaknál ez kiemelten fontos, hiszen nem kifejezetten voltak népszerűek az elmúlt 

időszakban. 

Természetesen a digitális technológia sem mindenre kiváló csodaszer, hiszen vannak 

dolgok, amelyekre a legkevésbé sem használhatók jól az ezek az eszközök.  

A sejttan és a szövettan erős vizuális megsegítést kívánó téma. Olyan struktúrákról van szó 

ugyanis, amelyek szabad szemmel nem láthatók, és igen nehéz volna őket elképzelni 

csupán leírás alapján. Szerencsére rendelkezésünkre áll számos olyan eszköz, amely ehhez 

hozzájárul. Az digitális világ erős oldala a vizualitás, éppen ezért érdemes összekapcsolni a 

kettőt. 

Az emberi (állati) sejttan és szövettan témaköre 8. és 11. osztályban kerül elő. 8. 

osztályban ez a téma önállóan szerepel, 11. osztályban pedig a tankönyvek, tananyagok 

többségénél az egyes szervrendszerekkel kapcsolatos témakörökbe integráltan. 

A feldolgozott tankönyv külön anyagrészként kezeli a szövettant és a sejttant, de sokkal 

inkább egy 11. osztályos vagy egy biológiából érettségiző szintjén, mint egy 

nyolcadikosén. Mind a két évfolyamon jól használható, de némi tanári kreativitást igényel 

a többi eszközhöz és a tanóra szerkezetéhez történő hozzáigazítása. Leginkább fakultációs 

órakeretein belül van lehetőség az anyag egy az egyben történő használatára. 

A dolgozat két nagy egységből épül fel: az első egy áttekintés, a másik gyakorlati munka. 

A dolgozat első része gyűjtő, és rendszerező munka, részben egyéni szempontok alapján: a 

jelenleg elérhető, biológiához is használható digitális tananyagok áttekintése. 

Természetesen ez csak a teljesség igénye nélkül lehetséges. A célkitűzés minél szélesebb 

körből kiválasztani és bemutatni jól használható digitális taneszközöket, és azokat 

rendszerbe foglalni. Ennek apropója az volt, hogy egy tágabb, átfogó képet kapjon az 

olvasó a dolgozat szűkebben vett témájáról. Ezt azért tartom fontosnak, mert amikor az 

ember digitális taneszközt választ vagy készít, nagyon sok szempontot figyelembe kell 

venni, hogy a kínálatból a neki megfelelőbb lehetőséget alkalmazza. Elsődlegesen 

természetesen mindig a célhoz kell kiválasztani az eszközt. Van például, mikor előny az, 

hogy egy oktatási eszköz sokfunkciós, ugyanakkor számos esetben a túlzottan bonyolult 

eszköz kezelhetetlen vagy rengeteg hibalehetőséget hordozhat magában. (Például ha nem 

rendelkezünk megfelelő hardware parkkal és internet sávszélességgel, aligha ajánlatos egy 

osztálynyi tanulóval online 3D anyagokat nézegetni a saját számítógépükön. Ugyanakkor 
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motiválásra nem feltétlenül alkalmas egy, 20 ugyan olyan típusú feladatot tartalmazó kvíz.) 

A fentieket mérlegelve a dolgozat részeként készített digitális tananyagot is elhelyezhetjük 

a szempontrendszerünkben. Ez segít a célzott és tudatos használatában, illetve abban, hogy 

egyéb eszközöket tudjunk választani mellé. Például a hasonló tematikai egységekből álló, 

gyakoroltató digitális tananyagunk, amelynek használata relatíve egyszerű, jó antagonistája 

a cselekedtető, kézügyességet kívánó metszet készítésnek és mikroszkópos gyakorlatnak.  

A dolgozat gyakorlati részének célkitűzése egy olyan digitális tananyag létrehozása az eXe 

programban, amely jól illeszkedik a könyvhöz, amelynek kiegészítőjeként használható, és 

alkalmas az egyes sejtalkotók illetve szövettani struktúrák felismerésének gyakorlására. 

Nem kell azonban alkalmasnak lennie arra, hogy egy változatos tanóra gerince legyen, 

inkább célja az, hogy többször is megoldható feladatokat tartalmazzon, és könnyen 

kezelhető eszközként szolgáljon. Másodlagos célként a tananyag bővíthetősége is 

szerepelt. 

A tananyag létrehozásához szükség volt a tankönyv képanyagának módosítására: a részek 

megnevezéseit betűjelre kellett cserélni. Az eXe programban a tankönyv témafelosztásához 

hasonló fa-struktúrát kellett létrehozni, amely a weboldal-jellegű tananyag alapvázát 

alkotja. Majd ezt az alapszerkezetet tartalommal kellett megtölteni. A tartalom a betűjeles 

képekből és a feladatokból áll: minden képhez egy feladat tartozik, amelyben a betűknek 

megfelelő megnevezést kell kiválasztani. A teljes tananyagot weboldalként exportálva 

internetről illetve saját eszközről is elérhetjük. 

A digitális generációkról - pedagógusok és diákok viszonya az IKT 

eszközökhöz 

Az IKT (infokommunikációs) eszközök közé tartoznak az informatikai és 

telekommunikációs eszközök. Tehát a számítógépeken és okostelefonokon kívül a 

televízió vagy a vonalas telefon is [8]. Azonban általában mégis a digitális eszközöket 

szoktuk érteni IKT alatt. Jelen esetben én sem fektetek hangsúlyt a kettő különbségére. 

Már csak azért sem, mert napjainkban a kettő elválaszthatatlanul összefonódott. 

A digitális eszközökhöz fűződő viszony alapján megkülönböztetünk digitális bennszülött 

és digitális bevándorló generációkat. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a generáció tagjai olyan 

világba születtek, amelyben nem volt számukra elérhető digitális eszköz. Azaz még éltek 

olyan berendezkedésben, amelyben a digitális technológia nem játszott szerepet. A digitális 

bennszülött generációk ellenben már olyan világba születtek, ahol ezekkel az eszközökkel 
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a mindennapjaik részeként találkozhattak. Az ő életüknek nem volt tehát olyan szakasza, 

ami „IKT mentes” lett volna.  

Mindez azért fontos, mert a digitális eszközök kezelése számos következménnyel jár. 

Bizonyos szokások vagy gondolkodási sémák beépülnek azok életébe, akik használják 

azokat. Főleg azokéba, akik már nem is tudják, milyen ezek nélkül az eszközök nélkül 

létezni. Az, hogy nem juthattunk hozzá bármilyen információhoz szinte bármikor, rengeteg 

olyan megoldást követelt, amely több türelmet és körülményesebb szervezést és sok 

szempontból merevebb rendszert jelentett, mint az IKT eszközökkel megsegített életünk. 

Emellett, mivel sokkal több információ áll rendelkezésünkre azonnal elérhető formában, 

mint a „könyvtár-korszakban”, az információ-elemek rangsorolása fontosabb feladattá vált, 

mint a puszta lexikális ismeret [9]. 

Pontosan azért, mert az emberek, főleg a gyerekek hétköznapi életének ilyen szerves részét 

képzi az IKT, társadalmunk változásaira reflektálva fontossá vált, hogy az oktatásba is 

beépüljön. Az IKT eszközök nélküli oktatás ma már nem életszerű. Emellett a digitális 

technikában rejlő számos lehetőség marad kiaknázatlanul az elhagyásával. Mivel rohamos 

tempóban következett be a változás, így a technológia fejlődését sok szempontból nem 

tudta követni az oktatás. Egyrészt, mert az eszközpark megvásárlása komoly anyagi 

kiadást jelent, így az iskolák ezek beszerzését csak igen lassan tudják teljesíteni. Másrészt, 

mert a pedagógusok döntő többsége digitális bevándorló, tehát jellemzően akár több 

digitális generációnyi különbség van a diákok és a tanárok között, ami technikai tudás 

illetve gondolkodás béli különbséget is jelent. Egy 2019-ben megjelent cikk szerint a 

magyar pedagógusok átlagéletkora 47,6 év [12]. Ez az X generáció idősebb-középső 

rétegét jelenti. (Lásd: az 1. ábrán.) 
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1. ábra - A digitális generációk. 

Az ábra 2017-es, tehát három évet hozzá kell adni a számokhoz.  

(Forrás: http://www.interactiveingredients.com/alpha-generation) 

 

Az X generáció digitális bevándorló. Amikor a digitális technológia rohamos fejlődésnek 

indult, akkor már a fiatal felnőtt korban jártak. Tehát teljes egészében egy nem digitális 

világban nőttek fel. A fiatalabb tanárok az Y generáció tagjai. Számukra már fiatal 

koruktól fogva elérhetők voltak a digitális eszközök, de még az ő életükben volt, hogy 

újdonságnak számítottak ezek az eszközök. A Z generációtól kezdve pedig már digitális 

bevándorlókról beszélünk. Ők jelenleg lépik át a felnőttkor küszöbét. A legidősebb, 

nyugdíj előtt álló tanárok a „Baby Boomer” korosztály tagjai. Az ő fiatalságuk alatt nem 

volt sem számítógép, sem televízió, sem telefon. Érthető, hogy a két korosztály között 

miért olyan nagy a különbség.  

A Z generáció képviselői kedvelik a színes, képes tartalmakat, a hosszabb szövegeket 

viszont nincs türelműk elolvasni [9]. Jellemzőjük a multitasking (egyszerre több dolgot 

csinálnak párhuzamosan), ez szélsőséges esetben figyelemzavarhoz vezethet. Hosszú ideig 

nem képesek koncentrálni, így a főként szöveges vagy monoton tananyagok az ő esetükben 

nem ideálisak. Számukra a kis, könnyen feldolgozható elemekre bontás célszerű. 

A pedagógusok többsége nem feltétlen rutinos az e-learning eszközeinek használatában és 

az ezt övező kultúrában. Sokszor a pedagógus nem is tudja megjósolni, hogy egy eszköz 

mennyire fog beválni egy csoportnál. Az is problémát jelent, hogy más szervezési módokat 

igényel a digitális eszközök használata, mint a hagyományos technológiák. Mivel sok az 

újdonság, és kellemetlen helyzetbe kerül a pedagógus azáltal is, hogy a diákjai jobban 
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értenek ezekhez az eszközökhöz, mint ő, ezért nem mindenki kísérletezik szívesen velük. 

A tapasztalatom az, hogy a diákok pedig hiába értenek az eszközök alapvető funkcióinak 

használatához, a digitális kultúrában járatlanok. Az digitális eszközöket inkább tekintik 

szórakoztató alkalmatosságnak, mint olyannak, amit a tanulásra is fel lehet használni. 

Amiben – saját és más tanárok tapasztalatai alapján – nagyon gyengén teljesítenek, az a 

netikett, és az eszközök célirányú, tervezett használata. 

A könnyen használható, kész tartalmakat felvonultató digitális eszközök nagy segítséget 

jelenthetnek a pedagógusoknak abban, hogy belépjenek a digitális oktatás világába. Már 

csak azért is, hiszen az ilyen tartalmak elkészítése sokkal haladóbb ismereteket igényel, 

mint a használatuk. Ráadásul sok idő és erőforrás szükséges a létrehozásukhoz, amelyekkel 

egy átlagos pedagógus nem rendelkezik. (Nem tud például egy stábbal kimenni 

természetfilmet forgatni, nem tud több ezer digitális feladatot egymaga létrehozni, 

legfeljebb évek alatt. Nem képes 3D animációt készíteni, hiszen nem 3D grafikus és 

programozó egy személyben.)  A fent említetteken kívül a harmadik nehézség tehát a 

pedagógusok számára az IKT eszközhasználat bevezetésekor az, hogy viszonylag alacsony 

a választék a tartalom-kész digitális eszközökben. Népszerűek azok az oldalak, ahol nagy 

mennyiségű szemléltetőeszköz vagy digitális feladat elérhető, mint például a MozaWeb 

vagy a Realika. Később ezekről a szolgáltatásokról még lesz szó.  
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Az oktatási célra használható IKT eszközök bemutatása a biológia 

tanítás szemszögéből nézve 

Az alábbiakban a biológia tanulásához, tanításához használható digitális eszközökkel 

kapcsolatos kitekintés következik. Ennek fényében össze tudjuk majd hasonlítani a készülő 

tananyagot a piacon lévő egyéb eszközökkel. Lehetőségünk lesz továbbá arra, hogy más 

eszközökkel való közös alkalmazását mérlegeljük. 

Több okból lehet szükségünk a digitális tananyagokra, és ennek megfelelően kell 

megválasztanunk a célnak megfelelő eszközt is.  Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül 

felsorolok pár helyzetet, amely indokolja az IKT beépítését a tanulási folyamatba. 

 Eszköztár-bővítés, változatosság 

Tanárként színesíteni szeretnénk az óráinkat, a szakmódszertani eszköztárunkba 

integráljuk az IKT vívmányait is. 

Ebben az esetben nem áll fönn kényszerítő tényező, hogy ezeket az eszközöket 

használjuk, viszont egyes tulajdonságaik miatt választjuk azokat. Éppen úgy, 

ahogyan választjuk a kísérletezést vagy a csoportmunkát. 

 Távoktatás, e-learning 

Több okból szükség lehet arra, hogy térben vagy időben elkülönített személyek 

oktatási célból kapcsolatba lépjenek. A közoktatásban a koronavírus járványig nem 

volt szükség rá, ám informális keretek között bizonyos mértékig elterjedt. Bizonyos 

értelemben a betegség miatt távollévők tervszerű felzárkóztatását is tekinthetjük 

távoktatásnak. Például akkor, ha a tanóránkat valamely internetes platformon 

(Moodle, Google Classroom, YouTube) reprodukáljuk. 

 Önképzés 

Tanárként az embernek általában nem ez az első, ami eszébe jut, hiszen inkább az 

információ forrásaként definiálja magát a pedagógus, nem annak befogadójaként. 

Ennek megfelelően nem igen gondolunk arra, hogy az iskolán kívülről is érkezhet 

hasznos információ. Pedig számos dolgot mi magunk is elsajátíthatunk online 

kurzusokhoz való csatlakozással. Projektmunka során is hasznos lehet, ha 

segítségünkkel a diákok az interneten található, igényesebb platformok anyagait 

dolgozzák fel. Kitűnő kompetenciafejlesztés. 
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Az tanítást segítő digitális tartalmak csoportosítása működési elv szerint 

Statikus, dinamikus és interaktív tartalmak [7] 

Statikus digitális tananyagok 

Passzív digitális tananyagok azok, amelyekben a felhasználó nem okoz változást a 

használat során. Ilyenek például a képek vagy a videók.  

Dinamikus digitális tananyagok 

Ilyenek például a videók, animációk vagy a mozgatható modellek. Ezek mozognak vagy 

mozgathatók, de működésük nem a felhasználóval történő interakcióra épül. 

Interaktív digitális tananyagok 

Interaktív digitális tananyagok, amelyek a felhasználó behatására, tőle függő változáson 

mennek keresztül. Ilyenek például a feladatok, amelyek megoldása során húzással vagy 

kattintással kell kijelölni a megoldást. 

Feladatok jellemző típusai 

A feladatokról és feladatszerkesztőkről azért írok bővebben, mert a digitális eszközök 

közül ezek örvendenek az egyik legnagyobb népszerűségnek, illetve azért, mert az egyik 

legnagyobb diverzitást felvonultató e-learning eszközcsalád. Az is a téma részletesebb 

tárgyalása mellett szól, hogy az általam a szövettan tananyag elkészítéséhez használt eXe 

program is jobbára ilyen típusú beépülő modulokat tartalmaz. 

Feleletválasztó  

Ennek a feladattípusnak számos alfaja van. Mindegyik lényege az, hogy egy vagy több 

helyesnek vélt választ kell bejelölni, és a válasz akkor és csak akkor helyes, ha a 

megfelelőeket jelöltük ki. 

Vannak közülük olyanok, amelyek véletlen sorrendbe teszik a válasz lehetőségeket, és 

olyanok, amelyeknél azok rögzítettek. Az egyszerű választás esetén csak egy helyes válasz 

van, a többszörös választás esetén több is lehet. 

A feladatsorok többnyire több feleletválasztós feladatból állnak. 
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2. ábra - Klasszikus feleletválasztós feladat a Nemzeti Közoktatási Portálon (NKP). 
(Forrás: https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/975780100) 

 

 

3. ábra - Táblázat kiegészítésnek "álcázott" feleletválasztó feladatsor az Okos Doboz oldalán. Minden sorban a 
megfelelő választ reprezentáló téglalapot kell kattintással kijelölni. A feladatmegoldás során szándékosan vétettem 

hibákat, hogy látható legyen a visszajelzés: a piros „x”-k és az eredménynél a pontszám is értékeli a megoldást. 
(Forrás: https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1826) 



- 12 - 
 

 

4. ábra - Szokatlan formájú feleletválasztós feladat a LearningApps oldalán. A sejt rajzán kell kiválasztani a 
sejtalkotót, amelyre igaz az állítás. A feladat versenyzési lehetőséget kínál föl, ezzel is színesítve az eredeti 

típusfeladatot. Működési elv szerint ez mégis egy egyszerű választás típusú feladat. 
(Forrás: https://learningapps.org/5467170) 

Párosítás 

A párosítás típusú feladatok megjelenésre és a feladat megoldási módjára nézve 

nagymértékben különbözhetnek, de az elve mindegyiknek ugyan az. Meg kell találni az 

összetartozó elemeket, és valahogyan jelezni, hogy melyek ezek. Ez történhet a pár 

elemeinek összekötésével vagy egymás mellé illetve alá húzásával. 

 

5. ábra – Fogd és húzd (drag and drop) elven működő párosítós feladat az NKP oldalán. 
(Forrás: https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/21414662749) 
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6. ábra - Párosítós feladat a LearningApps oldalán. A párok egymásra húzással alakíthatók ki. A helyesen 
párosított címkék eltűnnek, a helytelen válaszok pedig piros színű jelölést kapnak. 

A feladatot egy felhasználó készítette, és bárki számára elérhető. Sajnos az egyik kép hiányzik, ami az ilyen 
feladatok felhasználhatóságát csökkenti. Az online talált feladatokat használat előtt mindig alaposan meg kell 

vizsgálni. Számolni kell azzal is, hogy a feladat idő közben megváltozik. 
(Forrás: https://learningapps.org/7919539) 

Táblázat-kiegészítés 

Ebből a típusból is számos változat létezik, a működési elv viszont közös: adott egy 

hiányos táblázat, és annak hiányzó elemeit kell pótolni. Ezek az elemek lehetnek képek, 

szövegrészletek, de különleges esetben akár mozgóképek (gif-ek), videók vagy 

hanganyagok is. 

Általában „drag and drop” elven működnek ezek a feladatok, vagy a válaszokat „be kell 

kattintani” a helyükre, de szöveg esetén előfordulhat olyan is, hogy gépeléssel kell kitölteni 

a megfelelő cellákat. 
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7. ábra - Az Allen- és Bergmann-szabályt bemutató táblázat kiegészítős feladat az NKP oldalán, a Biológia 7. 
okostankönyvben. A megoldásokat ebben az esetben „behúzásos” („drag and drop”) technikával kellett megadni. 

(Forrás: https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/17094276267) 

Keresztrejtvény 

Ezeknél a feladatoknál kicsi a variációs lehetőség, hiszen a név kötelez. 

Feladatszerkesztőnként a megoldások beírási módja, illetve az különbözhet, hogy egy 

oszlopban kell-e kijönnie a megoldásnak, vagy a rejtvény különböző pontjának betűi állnak 

össze. Az NKP oldalán olyan rejtvényeket találunk, ahol egy oszlopban állnak össze a 

betűk megoldássá, a LearningApps oldalán pedig meg kell adni szavakat, és ha azokból 

rejtvény állítható össze, a feladatszerkesztő elkészíti. 

 

8. ábra - Keresztrejtvény típusú feladat a LearningApps oldalán. A megoldás a számozott cellák betűiből jön ki.  

Szöveg-kiegészítés 

Ennek a feladattípusnak három változata van.  
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Az egyik, mikor a hiányzó rész helyére be kell írni a kimaradó szöveget. Ennek a 

módszernek az a hátránya, hogy a begépelt szövegnek karakter azonosnak kell lennie a 

megoldással. Olyan feladat is van, amely a kis-, a nagy- illetve az ékezetes és a nem 

ékezetes betűk közt is különbséget tesz. Nem használhatunk tehát olyan kifejezéseket, 

amelyeknek szinonimája vagy többféle írásmódja is van (például endoplazmás retikulum 

és endoplazmatikus retikulum vagy chondron és kondron). Abban az esetben, ha mégis 

megtesszük ezt, egyértelműen kell utalnunk az írásmódra. Azt is figyelembe kell venni a 

hosszabb kifejezéseknél, hogy a kitöltés nem feltétlenül olyan eszközön történik, amin 

könnyű gépelni (például interaktív táblán), illetve lehetnek tanulók, akiknek nehézségei 

vannak a billentyűzet használatának terén. (Annak ellenére, hogy a digitális bennszülött 

generációk könnyebben kezelik a digitális eszközöket, a klaviatúra használatának 

elsajátítása annak képviselői közül sem mindenkinek megy zökkenőmentesen.) Ezért ezt a 

változatot inkább olyan feladatokhoz lehet ajánlani, amelyek válasza egy-két betű vagy 

szám. 

A másik a legördülő menüs változat. Ebben ki kell választani a felsorolásból a megfelelő 

kifejezést. A gyakorlati rész során készített digitális tananyag ilyen feladatokat tartalmaz. 

A harmadik változat a „drag and drop” elven működő feladat, amelynél a 

válaszlehetőségeket a szöveg megfelelő részérén húzással kell elhelyezni. Ezt a változatot 

lehet a legkreatívabban variálni. Az alábbi ábrán látható Okos Doboz feladat erre a példa. 

 

9. ábra - Kreatív grafikai környezetbe ágyazott szöveg kiegészítés feladat. A behúzandó elemek száma meghaladja 
a lyukak számát, tehát kakukktojás elemek is vannak a válaszok között. 

(Forrás: https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=610) 
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Az utolsó kettő típus esetén kakukktojás is megadható, hogy a feladatot ne lehessen 

kizárásos alapon megoldani. 

Halmazba rendezés 

A feladattípus alapelve, hogy a válaszlehetőségeket szét kell válogatni aszerint, hogy 

melyik halmazba tartoznak. Általában az elrendezésben van különbség a feladatok közt, 

illetve, hogy a válaszlehetőségek egyesével jellenek-e meg, vagy mindet látjuk egyszerre. 

 

10. ábra - Halmazos feladat a LearningApps oldalon. A középen megjelenő válaszlehetőségeket a képernyő két 
oldalára kell húzni. A kék pipára kattintva megnézhetjük, hogy válaszaink helyesek voltak-e. 

(Forrás: https://learningapps.org/5500488) 

 

11. ábra - Halmazos feladat az NKP oldalon. Az állításokat és a metszetek képét kell a megfelelő halmazba húzni. 
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Képelemzés 

Ebben a típusba soroltam minden olyan feladatot, amelyben egy kép részeit kell 

megnevezni vagy kiegészíteni.  

 

12. ábra - A kép részeinek elnevezését kell kiválasztani ebben a feladatban a LearningApps oldalon. A lehetséges 
megoldások a színes gombostűkre kattintva jönnek elő. Ebbe a feladatba tulajdonképpen számos feleletválasztást 

ágyazott bele a készítője. 
(Forrás: https://learningapps.org/7729799) 

 

Sorba rendezés 

Az ilyen feladatok közös jellemzője, hogy a válaszokat megfelelő sorrendbe kell tenni. A 

feladat szerkesztésekor általában megfelelő sorrendben írjuk be a kifejezéseket vagy 

mondatokat, majd a feladat ezt a kitöltéshez véletlenszerű sorrendbe teszi. A megoldás 

során pedig az eredeti állapot kell reprodukálni. Egyes feladatszerkesztők esetén nyilakkal, 

más szerkesztőknél „húzd és ejtsd” technikával lehet az elemeket mozgatni. Arra általában 

nincs lehetőség, hogy kijelöljünk kezdő- vagy végpontot, így ha például körfolyamat 

lépéseit kell sorba rendezni a feladatban, akkor az utasítás szövegében meg kell 

határoznunk, melyik legyen a kiinduló lépés. 

Komplex digitális tananyagok 

Ezt a kategóriát azért javaslom, mert már vannak olyan oldalak vagy alkalmazások, 

amelyek mind passzív, mind interaktív elemeket felvonultatnak. Ezek jellemzően összetett 

igényeket kiszolgáló tanulási platformok. Ilyen például a későbbiekben tárgyalt MozaWeb 

vagy NKP. Az oktatási célú digitális keretrendszereket LMS-nek, azaz Learning 

Management Systemnek nevezzük. 
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Digitális tananyagok eszközigény szerint 

A legfontosabb tényező talán az internetigény, hiszen az iskolák nagy hányadában ez a 

„Liebig-féle minimum”. A megfelelő sávszélességű, az osztály minden tagja számára 

elérhető internet sajnos sok iskolában nem áll rendelkezésre. E tekintetben az iskolák 

nagyon különbözők. A legtöbb iskolában a termek nagy százalékában rendelkezésre áll 

egy, változó minőségű internet-kapcsolattal rendelkező számítógép, amihez projektort 

vagy ritkább esetben interaktív táblát csatlakoztattak. Sok alkalmazás viszont igényli azt, 

hogy a diákok számára is rendelkezésre álljanak ezek az eszközök. 

 Internetet nem igényel Internetet igényel 

Statikus PowerPoint Sulinet szöveges és képes 

tartalmai 

Dinamikus A számítógépünkön 

található filmek, animációk 

Videó megosztó portálokon 

található filmek 

Interaktív Offline gyakorló szoftverek, 

pl. a Realika oldal letöltött 

tartalma 

NKP feladatok, MozaWeb 

anyagai, stb. 

 

A fenti csoportosítás gyakorlati okok miatt fontos. Ugyanis a tanítási órákon történő IKT-

használat mennyiségét sok esetben az iskolák felszereltsége limitálja, mint például a 

megfelelő sávszélességű internet hiánya a tantermekben.  

Digitális tananyagokat megjelenítő eszközök 

 Személyi computer (a továbbiakban számítógép) 
 Laptop 
 Okostelefon 
 Tablet PC 
 Interaktív tábla 

Csak asztali számítógéppel vagy laptoppal használható. 
 Projektor 

Csak asztali számítógéppel vagy laptoppal használható. 
 Okostelevízió 
 Okos óra (Nem jellemző oktatásban használt IKT eszköz, de élettani 

vizsgálatokhoz hasznos lehet. Például a keringés tanításánál felhasználható.) 

Összességében véve a legsokoldalúbb eszköz a laptop, hiszen a magában hordozza a 

személyi számítógépek azon előnyét, hogy a legtöbb digitális eszköznek van számítógépre 
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optimalizált változata. Az eszközök egy nagy százalékának pedig csak ilyen van. Emellett 

nem olyan helyhez kötött, mint egy asztali számítógép. 

Út a BYOD (Bring Your Own Device) maganementig  

Tekintve, hogy a felmérések azt mutatják, hogy a tanórai digitális eszköz használat 

„Liebig-féle minimumja” az álatalában infrastruktúra rendelkezésre állása, illetve 

rendelkezésre nem állása, így ennek kiküszöbölésére több próbálkozás is történt.  

Számos iskolát pályázat keretein belül tabletekkel szereltek fel. A közös eszközök sok 

pozitív és negatív dolgot magukban hordoznak. Az egyik hátránya a közös használatú 

eszközöknek – véleményem szerint – az állandó ki- és bejelentkezés kérdése. A tanórát 

akár már egy rövidebb szünet is megakaszthatja, ezért a bejelentkezésre való várakozás és 

az elgépelt, elfelejtett jelszavak miatt sok időt veszíthetünk az órából.  

A tanárok, akiket szóban megkérdeztem, arról számoltak be, hogy a közös használatú 

eszközök kezelése sokszor körülményes, hiszen azokat a 10-15 perces szünetben kell 

átadni egymásnak, beüzemelni, esetleg teremről teremre szállítani. A legtöbb 

iskolaközösségben nincsen felelőse ezek töltésének, karbantartásának sem. Ez is 

alátámasztja azt, hogy jelenleg még a legtöbb iskolában még nincsen kialakult kultúrája 

vagy megfelelő infrastrukturális háttere a digitális eszközök széleskörű használatának.  

Másrészt azokban az iskolákban, amelyekben nem történt ilyen fejlesztés, fizikailag is 

eszközhiány áll fenn. 

Éppen ezért merült fel a kézenfekvő megoldás, hogy tanulók a saját meglévő digitális 

eszközeiket használják. Ezt nevezik BYOD oktatáspolitikának [5]. 

Az e-learning szoftverek csoportosítása funkciók szerint 

LMS (Learning Management System) 

Komplex digitális rendszer. Számos, az oktatást segítő funkciót tartalmaz. Ilyen például az 

NKP vagy a Sulinet (SDT). 

Nagyobb volumenű fejlesztés eredményei, a funkciók mellett általában nagy mennyiségű 

szakmai tartalmat is hordoznak. 

Feladatkészítő oldalak és szavazórendszerek 

Feladat és feladatsor készítő oldalak: Redmenta, LearningApps. 
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Szavazórendszerek: Kahoot, Socravive, Formative, Plickers. 

Feladatokat, feladatsorokat, kérdőíveket hozhatunk létre a segítségükkel, amelyeket 

változatos, általában az oldalra jellemző technikával tudunk megválaszoltatni a tanulókkal. 

Prezentációkészítő alkalmazások 

Közülük a legelterjedtebb a Microsoft PowerPoint. Nem csoda, hiszen minden 

számítógépen elérhető, egyszerűen kezelhető eszköz. Diasorainkat a Slideplayer 

(https://slideplayer.hu/) oldalon is megoszthatjuk egymással vagy a tanulókkal. 

A másik legelterjedtebb ilyen eszköz a Prezi. A lineáris felépítésű PowerPointtal szemben 

az online szerkesztőfelületeken a gondolattérképhez hasonló elrendezésben hozhatunk létre 

diasorokat. 

Egyéb, gyakorlást, a gondolatok rendezését vagy motiválást szolgáló alkalmazások 

Gondolattérkép- és szófelhő-szerkesztő 
Gondolatank és a fogalmak rendszerezésére több internetes aktivitás is létezik. Ezek közül 

a teljesség igénye nélkül válogattam. 

Idővonal 

Inkább történelem vagy irodalom tanítás során használható alkalmazások, de például 

földtörténeti korokat vagy rendszertani csoportok elválását, evolúciós újítások 

megjelenését jól tudunk vele szemléltetni. A sejtciklus vagy a sejtosztódás egyes lépéseit 

lehet vele szemléltetni. 

FakeBook 

https://www.classtools.net/FB/home-page 

Facebook szimulátor. Biológiában kevésbé alkalmazható, inkább történelem és irodalom 

tanítása során lehet népszerű. Például egy fajnak vagy rendszertani csoportnak létrehozott 

oldalon viszont összefoglalhatjuk annak jellegzetességeit szórakoztató formában. 

Kommunikációt, közösségépítést és fájlmegosztást segítő eszközök 

Kommunikációt vagy közösségépítést szolgáló eszközök például a blog oldalak vagy a 

Facebook. Számos olyan tanári blog vagy weboldal van, amelyen szerkesztője 

érdekességeket (Élménybiológia, Tanárnő – https://tanarnocafe.hu/) vagy éppen hasznos 

tartalmat (online lepkehatározó: http://jasius.hu/lepidopterology/index.html) oszt meg. 

Emellett okostelefonra is letölthető számos növény- és állathatározó alkalmazás, 
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amelyeknél általában a fő szempont az, hogy a laikusok is könnyen használni tudják. A 

közösségi oldalakon pedig számos szakmai csoport található, ahol az állat- vagy 

növényhatározásban lehet segítséget kérni vagy nyújtani. Ezeket általában olyanok 

működtetik és moderálják, akik valóban a szakma képviselői.  

A tanári munka során segítségünkre lehetnek az olyan oldalak is, amelyek a fájlok 

megosztására vagy a felhőben történő tárolására (esetleg kooperatív szerkesztésére) valók, 

mint például a nagyméretű file megosztó oldalak, a Google Drive, az Office 365 vagy a 

Dropbox. 

Nem tanítási célból készült, de oktatási célra is praktikusan használható alkalmazások 

Nagyon nagy a választék a különböző funkciójú eszközök közt, ezek közül most csak két 

funkcióra hozok példát. 

QR-kód készítő, Bitly 

Egy hosszú linket minden tanulónak begépelni hosszadalmas, és az órát megakasztó 

feladat. Segíthet, ha QR-kódot készítünk belőle, amelyet minden tanuló be tud olvasni. Ezt 

akár prezentációra is rárakhatjuk képként. Arra figyelni, kell, hogy a projektor vibrálása 

beolvasási hibát okozhat abban az esetben, ha az ember ne áll elég közel a kivetített 

képhez, illetve, ha nem pont szemben áll vele és nem tudja a beolvasás alatt nyugton 

tartani a kezét. 

A Bitly oldalon (https://bitly.com/) a hosszú linkeket tudjuk lerövidíteni. Így azok nem 

rontanak a tananyag összképén, illetve ha valamilyen oknál fogva mégis be kell gépelni a 

linket, könnyebb dolgunk lesz. 

Időmérő alkalmazások 

Számos változata létezik az időmérő alkalmazásoknak. A „Podomoro” típusúak nevüket a 

paradicsom alakú főző órákról kapták, és ez nagyjából le is írja a szerepüket. 

Felhúzásukkal visszaszámlálás kezdődik. Ami plusz az egyszerű időzítőkhöz képest, az a 

koncepció. Figyelemzavarral küzdő tanulók számára vagy monoton munkához (például 

dolgozatjavítás), kifejezetten hasznos lehet. 25 perces munka időszakot, és 5 vagy 10 

perces szünetet lehet rajta beállítani. Például ilyen ez az oldal is: https://tomato-timer.com/ 

Tanórai használat során nagyobb jelentősége lehet a visszaszámláló online óráknak. 

Dolgozatírás közben, vagy időlimites kiosztott feladatnál segíthetik a tanulók 
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időmenedzsmentjét. Számos egyszerű és animált változat közül válogathatunk, van, 

amelyet a saját weboldalunkba is be tudunk építeni. 

 

13. ábra - Tanórai használatra ajánlott animált időmérők a https://www.online-stopwatch.com/ oldalon. 
Időmérőkből nagyobb változatos a kínálat az interneten. Hasznos lehet feladatmegoldás vagy dolgozatírás közben. 

 

Tanórai felhasználásra ajánlott anyagok 

Az alábbiakban néhány olyan portált mutatok be, amely rendszerezett formában tartalmaz 

a biológia (és egyéb tantárgyak) tananyagaihoz kapcsolódó digitális tananyagelemeket 

(Learning Objecteket, LO-kat).  

Google Classroom 

A Google Classroom Google fiókkal működtethető. Osztályokat hozhatunk benne létre, 

amelyek felületére bejegyzéseket írhatunk. Azok, akiket meghívunk az osztályba, látni 

fogják a bejegyzéseinket. Használhatjuk például távoktatásra, házi feladatok kiosztására 

vagy az órán használt linkeket, segédanyagokat tehetjük fel ide. 
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14. ábra - Hozzászólás létrehozása a Google Classroomban 

Feladatot is kioszthatunk, vagy létrehozhatunk kvízt. A kitöltés eredményét látjuk, a 

tanulóknak érdemjegyeket tudunk adni a felületen. 

 

15. ábra - Kvíz létrehozása a Google Classroomban 

A Moodle hasonló funkciókat tartalmazó oldal (https://moodle.org/?lang=hu). 

LearningApps 

Ingyenesen használható feladatszerkesztő internetes weboldal. Itt is, mint az összes, saját 

anyagok létrehozását támogató oldal esetében regisztrálni kell. A felhasználó 

tankockáknak nevezett tananyagelemeket hoz létre. Más felhasználók tankockáira is 

rákereshetünk, és azokat használhatjuk is, cserébe a mi tankockáinkat is használhatja más, 
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ha beállítjuk, hogy azok láthatók legyenek. Így aztán igazi Web 2.0 szellemiségű 

feladatszerkesztő. Ha beállítjuk, mely tantárgyak érdekelnek minket, az segít a keresésnél. 

Értékelni is lehet más felhasználók tankockáit. Létrehozhatunk osztályokat a felületen, és 

azokba meghívhatunk tanulókat. 

 

16. ábra - Tankocka típusok a LearningApps oldalon. 

Kahoot 

Olyan szavazórendszer típusú oldal, amelyhez szükség van egy projektorral ellátott 

számítógépre és annyi digitális eszközre, ahány válaszadóval szeretnénk kitölttetni a 

tesztet. A teszt kitöltéséhez a kivetítőn megjelenő kóddal lehet csatlakozni. A tanulók a 

saját eszközükön a megfelelő szín és forma megnyomásával tudják kiválasztani az általuk 

adott választ. A kitöltés végén megtekinthetjük a kitöltés statisztikáját. 

 

17. ábra - Kérdés készítése a Kahoot nevű felületen 
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Okos Doboz 

Az http://www.okosdoboz.hu/ weboldalon is található számos feladat a biológia tantárgy 

témaköreihez is. A keresőben az egyes témakörökre és az évfolyamokra lehet szűrni. 

Középiskolás szintű sejttannal kapcsolatos anyagot például négy darabot találtam. A képen 

ezek közül látható egy. Az egyes feladatok részfeladatokból állnak, amelyek kitöltésekor 

pontszámot kapunk. 

 

18. ábra - Az állati sejt organellumait bemutató hibakutatás feladat az Okos Doboz oldalán.  
(Forrás: http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1170) 

MozaWeb 

Nagyon népszerű, de nem ingyenes oldal a MozaWeb. A Mozaik kiadó anyagai találhatók 

meg rajta. Számos szemléltetőeszköz és tankönyv érhető el rajta a legtöbb tantárgyhoz. Az 

itt található anyagok általában elég látványosak, és jól használhatók az órákon. 

A feladatok jellemzően Flash Playert használnak, a 3D modellek lejátszásához pedig 

szükséges letölteni a MozaWeb saját lejátszóját. 
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19. ábra - A MozaWeben található 3D porcszöveti modell 

 

20. ábra - 3D modellhez tartozó feleletválasztós feladat a MozaWeb felületén. 

Mindmup 

Számos gondolattérkép készítő oldalt lehet találni, az interneten, én a Mindmupot 

választottam azért, mert könnyen kezelhető, és nem kell rá regisztrálni. Az elkészült 

gondolattérképet színezhetjük, átrendezhetjük, majd lementhetjük a számítógépünkre vagy 

a Google Drive-unkba.  

A gondolattérképek az információ rendszerezését szolgálják. Akár órán, a diákokkal 

közösen is készíthetünk egy gondolattérképes összefoglalást, amelyet mindnyájuknak 

továbbítunk e-mailben vagy esetleg a Google Classroom felületén. 



- 27 - 
 

 

21. ábra – Készülő gondolattérkép a Mindmup oldalán 
(Forrás: https://www.mindmup.com/) 

Nemzeti Közoktatási Portál (NKP) 

Az oldal a régi NKP helyett az elmúlt hetekben került fel az nkp.hu domainre. Többféle 

tartalom és funkció található rajta, a legfontosabbnak mondható, és legösszetettebb elemek 

az újgenerációs tankönyvek okostankönyvi adaptációi. Az okostankönyv az eredeti 

tankönyvek weboldalszerűen megjelenő, digitális tartalmakkal kiegészített változatai. Ezek 

a digitális tartalmak az egyes leckékbe ágyazva jelennek meg, de önálló egységként is 

elérhetők. Lehetnek okosfeladatok, videók, animációk vagy 3D modellek. 
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22. ábra - Részlet a 7. osztályos biológia okostankönyvből. Az eredeti tankönyv szövegébe ágyazva feladatok és 
animációk is megtalálhatók. Az egyes leckék közt a felső sávban található nyilakkal lehet lapozni, illetve a 

legördülő menüs tartalomjegyzékben lehet navigálni a leckék között és a leckén belül is. 

 

23. ábra - Keresztrejtvény típusú okosfeladat az NKP weboldalán található 8. osztályos okostankönyvben 
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24. ábra – „Drag and drop” mechanizmusú párosítós feladat a szövettan témaköréből az NKP weboldalon 
található 8. osztályos biológia okostankönyvben. A feladat működés közben: a válasz behúzásának pillanatában 

 

25. ábra - A napraforgó 3D modelljén a szár keresztmetszete az NKP oldalon 

Plickers 

A digitális eszközhiány orvoslására alkalmas szavazórendszer, ugyanis a tanári 

számítógépen és a projektoron kívül csak egyetlen okostelefon szükséges a használatához. 

Az oldalról letölthető az alkalmazás illetve a nyomtatható kártyák segítségével a tudjuk 

lebonyolítani a szavazást. A kártyákat ki kell nyomtatni, és szét kell vágni. A sérülés 

elkerülése végett érdemes lehet azokat laminálni. A kártyák feltartásával és a megfelelő 

irányba forgatásával a diákok választ adnak. A tanár a telefonja kamerájával, az alkalmazás 

segítségével azonosítja a válaszokat.  
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22. ábra– Kérdéssor létrehozása a Plickers nevű szavazórendszerben. Az ábra az eXe tananyagból, illetve az 
annak alapul szolgáló könyvből származik. A fenti példa azt szemlélteti, hogy az egyik alkalommal az eXe 

felületén használt kép következőnek egy óra eleji ismétlő feladat alapja is lehet, egy másik alkalmazásban. Persze 
a megfelelő jogosultsági szempontok szem előtt tartásával. (A feladatsort csak szemléltetésként hoztam létre, azt 

nem használom.) 

 

23. ábra - A Plickers szavazóalkalmazáshoz használható kártyák első példánya. A diákok a feltartott kártya 
elforgatásával tudnak szavazni 

Prezi - https://prezi.com/ 

Prezentációkészítő oldal. Az egyes témák vázlatait kör (vagy téglalap) alakú „keretekben” 

tudjuk elhelyezni. Ezeket egymáshoz képest tetszőleges módon lehet elhelyezni, illetve a 

méretük is változtatható. Fókuszálással lehet azokat bemutatni, illetve távolítással 

szemléltethető, hogy a téma a nagyobb egységben hol helyezkedik el. Ugyan úgy, mint a 

ppt-k esetén, itt is szórhatunk be képet vagy videót a prezentációnkba. A témák sorrendjét 

a baloldalon található sávban lehet beállítani. 
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24. ábra - Preziben létrehozott prezentáció készítés közben. Az eszköz lehetőséget ad arra, hogy a prezentációnkat 
gondolattérképes formába illesszük, illetve, hogy fókuszálni tudjuk az egyes témakörökre. Látszik az egyes 

témakörök megtekintési sorrendje a vetítés során 

Realika 

Nomen est omen természettudományos tantárgyak tanításához létrehozott digitális 

segédanyag. Korábban online formában volt elérhető, mára sajnos lekerült weboldalról, 

viszont DVD-re kiírható formában letölthető az eredeti oldalról. 

Jelenleg a teljes oldal letölthető az alábbi oldalon: https://realika.educatio.hu/ 

A Realika felváltva tartalmaz a különböző témakörökön belül leíró, szemléltető és 

gyakorló-értékelő funkcióval bíró részeket. Általában egy témakör körülbelül 10 

különböző tevékenységet ölel fel. Az informatív rész (például egy magyarázó videó) után 

egy-két gyakorlófeladat következik. Különböző feladattípusok fordulnak elő. Órai 

szemléltetésre, gyakorlásra és otthoni tanulásra is alkalmas a felépítésénél fogva. Az órán 

inkább egy-egy tevékenység önálló alkalmazása, az órába való beágyazása szolgálja jól a 

pedagógiai célt, és szolgálja az óra változatosságát. Az otthoni tanulás esetén viszont 

szerencsés, hogy egy témakör egy logikai szálra felfűzve, megfelelő méretű egységekre 

felosztva, a tanulót a tevékenységek közt vezetve vannak kialakítva az egyes témakörök. 

Redmenta 

Ingyenesen használható internetes feladatsor szerkesztő. 
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Előnye, hogy a feladatlapok kitöltéséről visszajelzést kapunk. Meg tudjuk nézni, hogy 

melyik kitöltő melyik kérdésre milyen választ adott, illetve az összesített, százalékos 

eredményt is. A kitöltés időpontját és a hozzá szükséges időt úgyszintén. 

A feleletválasztós feladatsorokhoz az egyik legjobb oldal. A korábban elkészített 

feladataink variálásával szabadon tudunk azokból feladatsorokat létrehozni. Ezt segíti az is, 

hogy a feladatok címkézhetők, így könnyen kereshetünk a feladataink között.  

Ez az oldal gyakoroltatásra is megfelelő, de a leginkább értékelésre jó. Gyorsan, 

egyszerűen tudunk sok tanuló tudásáról visszajelzést kapni. Alkalmas lehet a 

röpdolgozatok kiváltására. Egyszerű választ igénylő témák esetében kiváló, komplexebb 

értékelést, és a Bloom-taxonómia [2] szerinti magasabb szintet nem igazán lehet vele 

elérni. 

 

25. ábra - Minta feladatsor a Redmenta oldalán, két jellemző feleletválasztós feladattal. Mindkettő egyszerű 
választás, de többszörös választás feladat is megadható. Képet vagy videót is tölthetünk fel a feladathoz, ezért 

kiváló például a növény- vagy állathatározás témakörének értékeléséhez.  
(A májvirág képének forrása: https://pixabay.com/hu/photos/vir%C3%A1g-hepatica-term%C3%A9szet-

%C3%BCzem-3329845/) 
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6. ábra - Feladatszerkesztés a Redmenta oldalán. Megadhatunk egy vagy több helyes választ, illetve 
válaszmagyarázatot is. 

SMART 

A SMART feladatszerkesztő program valójában a SMART okostáblákkal kapott szoftver. 

Előnye, hogy a használata könnyen elsajátítható egy kis gyakorlással, a hátránya az, hogy 

akkor tudjuk használni, ha rendelkezünk egy interaktív táblával. Abban az esetben, ha nyílt 

végű feladatokat szeretnénk összeállítani, avagy az ellenőrző funkciót nem szeretnénk 

programra bízni, kiváló választás. A hardverigényéből kifolyólag jellemzően frontális 

oktatás esetén használható, éppen ezért jelen van a tanár a feladatmegoldásnál és az 

értékelésnél. 

A program első sorban a „drag and drop” típusú feladatoknak kedvez. 

Sulinet Tudásbázis (SDT) 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu 

Ez a portál Magyarországon az egyik legelső digitális oktatási fejlesztés volt. Amikor 

elkészült, még a kor technikai színvonalának megfelelő volt, ma már kissé együgyű, de 

szakmai szempontból még mindig használható. Inkább ismeretszerzésre, mint 

szemléltetésre vagy gyakoroltatásra alkalmas. 

Előnyei: 

 A tananyagnak és az (akkor aktuális) kerettantervnek megfelel 
 A korcsoporthoz és tananyaghoz igazított hosszú, részletességű és absztrakciós 

szintű anyagok 
 Több helyen is tartalmaz interaktív anyagokat 
 Lektorált anyag 
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 Ingyenes 

Hátrányai: 

 Mára már elavult: képi világa, formázása nem esztétikus 
 Többnyire statikus anyagokat tartalmaz, amelyek gyakorlatilag egy digitális 

formában szereplő papír tankönyvnek felelnek meg 

 

26. ábra - Az SDT egy oldalának felépítése, a szövettan témaköréből. 
(Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-10-evfolyam/tevekenysegek-az-allati-

szovetek-temakoreben/az-izomszovetek) 

 

27. ábra - Az SDT oldalán található teszt: feleletválasztós kérdések sorozata. 
(Forrás: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/biologia-8-evfolyam/az-emberi-szervezet-

sejtjei-es-szovetei-tesztfeladatok/az-emberi-szervezet-sejtjei-es-szovetei-tesztfeladatsor) 
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Szófelhő szerkesztők 

Több ingyenes szófelhő szerkesztő található az interneten. Ezek közül azt egyet 

választottam bemutatásra, amelyet én a legszívesebben használok. 

WordArt - https://wordart.com/create 

Könnyen, regisztráció nélkül lehet szófelhőt készíteni ezen az oldalon. Számos alak és szín 

közül választhatunk, megadhatjuk a betűk egymáshoz viszonyított méretét, stílusát, és több 

formában menthetjük a kész szófelhőt.  

A szófelhőt beilleszthetjük egyéb digitális tananyagba, de akár ki is nyomtathatjuk.  

 

28. ábra - Szófelhő készítése a WordArt oldalon. Ehhez a gondolattérképhez például azt a feladatot lehet adni, 
hogy válogassák ki a tanulók az állati sejtekre jellemző vagy egyéb tulajdonságnak megfelelő organellumok neveit. 

Többször is felhasználható ábra. Leginkább a témára való ráhangolódáshoz vagy az óra levezetéséhez lehet jól 
használni. 

A példaképp létrehozott szófelhőt a következő módon lehet felhasználni. Az óra eleji 

ráhangolódás és ismétlés során, a diákok figyelmének felkeltésére és motivációra 

meghirdetünk egy versenyt. Minden kérdésre 10 másodperce van a tanulóknak leírni a 

kérdésben megjelölt tulajdonságoknak megfelelő sejtalkotók nevét a szófelhőben szereplők 

közül. (A jó válasz egy pontot ér, a rossz válasz mínusz fél pontot.) Amelyik tanuló a teszt 

végén a legtöbb helyes választ írta a lapjára, az jutalomban részesül. 

Az alábbiakban ehhez a feladathoz mellékelek egy kérdéssort. 

Sejtalkotók 
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1.) Mely sejtalkotók találhatók meg az állati sejtekben? 
2.) Mely sejtalkotók képzik a sejtek belső membránrendszerét? 
3.) Mely sejtalkotók nem tartalmaznak egyáltalán membránt? 
4.) Mely sejtalkotókban található örökítőanyag? 

Digitális tananyagok megbízhatósága 

Mint az a korábbi példák alapján is látszik, már most számos digitális tartalom elérhető a 

biológia tanításához. Miért írtam a dolgozat elején mégis, hogy kevés áll 

rendelkezésünkre?  

A különböző digitális platformok közül nagyon népszerűek az ingyenesek, hiszen a 

legtöbb tanár illetve iskola nem engedheti meg magának, hogy nagy összegeket fizessen 

egy-egy alkalmazás használatáért. Azonban az ingyenességnek megvan a maga ára. Sok 

oldal épít arra, mint pl. a LearningApps vagy a Prezi, hogy az ingyenes használatért 

cserébe publikussá teszi a felhasználó által létrehozott tartalmakat. Sok esetben ez nem is 

választható opció. Azaz a szerkesztés alatt lévő műveink és próbálkozásaink is publikusak 

lesznek. Ennek az a veszélye, hogy bárki belefuthat ezeken az oldalakon erősen 

lektorálatlan tartalmakba. Azt az időt tehát, amit megspórolunk azzal, hogy nem nekünk 

kell létrehozni ezeket, eltölthetjük lektorálással. Számos esetben pedig hiába találjuk meg a 

hibát, azt nincs jogosultságunk javítani. Abban sem lehetünk biztosak, mivel a tananyagot 

a tulajdonosa bármikor szerkesztheti vagy törölheti, hogy az óra előtt bejáratott, ellenőrzött 

anyagunk egyszer csak nem változik meg épp „szublimál” éppen akkor, mikor az órán 

használni szeretnénk. Ennek a jelenségnek tipikus példái a törölt YouTube videók.  

A publikált anyagoknál fokozottan kell ügyelni a felhasznált elemek jogtisztaságára és a 

hivatkozásokra. Magyarán a használat előtt figyelmesen meg kell nézni például a Creative 

Commons jelzéseket. Egyébként számos művész engedélyezi a képei vagy videói oktatási 

célú felhasználását ellenszolgáltatás nélkül, azonban ezt általában ahhoz a feltételhez kötik, 

hogy szándékunkat e-mailben jelezzük. 
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29. ábra - Máté Bence természetfotós oldala, a képek felhasználhatóságára vonatkozó leírással és fotóinak 
nézőképével. (Forrás: https://matebence.hu/) 

 

30. ábra – Makró felvétel a csont szerkezetéről a Wikipedia oldalán. A jobb alsó sarokban látszik a CC BY-SA 4.0 
Creative Commons jelzés, ami a kép felhasználhatóságának a feltételeit mutatja. Ennek megfelelően ebben a 

szakdolgozatban is csak non-profit módon, a szerző megjelölésével és változtatás nélkül használhatom fel a képet. 
(Tehát a forrás: Wikipedia/Jakub Fryš, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bone#/media/File:Bone_structure_marco_photo.jpg) 
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31. ábra - A kép Creative Commons megjelölésének leírása. (Forrás: https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/deed.hu) 

A dolgozat gyakorlati részeként eXe learning programban készült egy digitális sejttan és 

szövettan anyag. A oldal beállításainál meg lehet adni Creative Commons kategóriát is. Az 

alapbeállítás különben ugyan az, mint a fenti képnél, azaz „Nevezd meg!” és „Így add 

tovább!”. 

Azok az eszközök, amelyeket kifejezetten a tananyagot alapul véve fejlesztettek, már 

megbízhatóbbak, mint a Web 2.0 lehetőségeit nagymértékben kiaknázó eszközök. A gyártó 

a nevével felelősséget vállal a tartalomért, ezért valószínűleg azt lektoráltatta és 

szakemberrel készíttette. Ezek közt is előfordulhat viszont olyan, amelyik valamiféle 

működési hiányossággal bír, ha ennek kisebb is az esélye. Ezért ezeket is szükséges 

ellenőrizni felhasználás előtt. Ajánlott kipróbálni, hogyan viselkedik például egy feladat 

helyes és helytelen kitöltés esetén. Jelenleg ilyen, lektorált tartalomnak számít például a 

MozaWeb, az Okos Doboz, a Realika, az SDT és az NKP. Ezek közül például az SDT már 

elavultnak számít a technikát tekintve, és kevés rajta az interaktív tartalom, az is egyoldalú. 

Megjelenésében és működésében sem szolgálja ki a színes, látványos, azonnali 

visszajelzést és kép és videó centrikus anyagokat kedvelő digitális bevándorlók [9] 

igényeit. Látszik tehát, hogy a digitális oktatás területén számos fejlődés ment végbe az 

elmúlt egy-két évtizedben, ugyanakkor még mindig viszonylag kevés elem közül lehet 
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válogatni, mert a rendelkezésre álló eszközök nem fednek le egy széles skálát. Nehéz 

például egyszerre a tanulók kompetenciái szerint differenciálni, és változatos, 

módszertanilag ideális eszköztárat használni. 
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Digitális sejtbiológia és szövettan tananyag az eXe programban 

Célkitűzés: olyan digitális tananyag létrehozása, amely a sejttan és a szövettan 

metszeteken való eligazodás gyakorlásába segíti a tanulót. A tananyag legyen használható 

párhuzamosan az alapjául szolgáló könyvvel! 

A digitális tananyag az alábbi biológia tankönyv adaptációja digitális környezetbe.  

Dr. Kriska György, Biológia – Gombák biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan, 

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.,1. kiadás, 2013. 

A könyv négy nagy témája közül kettő került feldolgozásra, a Sejtbiológia és az Állati 

szövettan. 

 

32. ábra - A feldolgozott tankönyv mintaoldala. Látható, hogy a tananyag a szövegtörzsből, a képekből, és a 
képaláírásokból tevődik össze. 

A létrehozott tananyag e háromból csak kettőt tartalmaz. Mivel a tananyag célja nem az, 

hogy egy az egyben reprodukáljuk a könyvet, hanem az, hogy digitális kiegészítőt 

készítsünk a képanyagot felhasználva, így a szövegtörzs nem került bele a digitális 

anyagba. 
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A digitális eszközöknek ugyanis egészen más előnyei és hátrányai vannak, mint egy papír 

alapú „tudáshordozónak”, ami jelen esetben a könyv. Ezért a tananyagot létrehozásakor 

érdemes a hordozó médium tulajdonságainak megfelelően kidolgozni. A digitális eszközök 

egyik legnagyobb előnye az oktatásban az interaktivitás lehetősége. Éppen ezért ebbe a 

tananyagba is számos, a gyakorlást elősegítő digitális tananyagelem (LO, azaz Learning 

Object) került. A szövettan esetében fontos feladata a tanulónak, hogy megtanulja a 

metszeteken felismerni az egyes struktúrákat. Ez gyakorlást igénylő feladat, hiszen az 

egyes metszetek esetében számos dolog különbözik: a festési eljárás, a metszési sík, vagy 

éppen a szerv, amiből a metszet készült. Sok szervben ismerhetők fel ugyan azon szövetek 

eltérő változatai. Csak az egyes szövetek alapvető jellegzetességeinek megismerésével, és 

azok megfigyelésével, azonosításának gyakorlásával sajátítható el az a képesség, hogy a 

tanuló „álmából felkeltve” is felismerje a sejt vagy a szövet részeit. Ennek megfelelően 

ennek a témakörnek kedveznek a repetitív jellegű, sokszor megoldható gyakorlófeladatok.  

Az Adobe Flash program bemutatása 

A tananyag létrehozása során a képeket Adobe Flash programban módosítottam. A 

feliratozott képeken az elnevezéseket betűkre cseréltem. Mivel a feliratok térkitöltése más 

volt, mint a betűké, ezért néhol a vonalak pozícióját illetve hosszát is meg kellett 

változtatni. Az ábrákon többször megjelenő kifejezéseket külön betűvel jelöltem, ugyanis a 

– a későbbi leírásnak megfelelően – az eXe programban megoldható, hogy a többször 

szereplő kifejezést több betűjelzésnél is meg lehessen adni megoldásként.  

Ezt követően kétféle kiterjesztésben került mentésre az állomány. Egyrészt az eredeti fla 

fájltípusként, azért, hogy fel lehessen használni ezeket Flash animációként is, másrészt jpg 

formátumban kerültek exportálásra, hogy az eXe programba fel lehessen tölteni azokat. A 

képeket az egységes megjelenés kedvéért szabvány méretre exportáltam. 

Az betűket egy előre elkészített templátból másoltam ki az aktuális képhez tartozó 

szerkesztőfelületre, majd az eredeti szövegek cseréjével, és az új elemek elrendezésével 

jött létre az új formája. A fölöslegessé vált eredeti szövegek törlésre kerültek a jobb alsó 

listában. 
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33. ábra - Egy kép szerkesztése az Adobe Flash-ben. 

Az eXe learning bemutatása 

Az eXe weboldal típusú digitális tananyag létrehozását támogató offline szerkesztő 

alkalmazás. 

Jellemzően kattintás alapú tartalmak hozhatók benne létre, szemben az úgy nevezett drag 

and drop elemkezelési koncepcióval. Ez utóbbi azt a technikát jelenti, mikor az interaktív 

tartalom kezelésekor a felhasználó egy vagy több elemet megragad, húz és a képernyő egy 

másik pontján „leejt”. Az idősebb felhasználók számára nincsen számottevő különbség a 

két technika között, azonban a fiatalabbak számára preferált lehet az egyik vagy a másik. 

Illetve attól is függ, hogy melyik alkalmazását részesítjük előnyben, hogy melyik eszközön 

szeretnénk megjeleníteni az adott tartalmat. Az okostelefonok és tabletek jellemzően 

inkább a drag and drop technikához hasonló elven működnek, tehát ezeken kézenfekvőbb, 

ergonomikusabb az ilyen típusú anyagok használata, viszont egérrel egyszerűbb és 

kézenfekvőbb kattintásos technika használata. 

A weboldal felépítése fa struktúrát követ, amit mi adhatunk meg igény szerint. Ez a 

weboldal jobb oldalon elhelyezkedő függőleges sávjában érhető el. Innen nyithatjuk meg a 

weboldal egyes oldalait. 
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34. ábra - Az eXe tananyag alapszerkezete a tankönyv témaköreit követi. 

Az egyes oldalakon elhelyezett tartalmak „passzívak” vagy interaktívak. Az alábbiakban 

kerülnek bemutatásra az egyes oldalakon elhelyezhető elemek. 

Beépülő iDevice modulok 

A fa struktúrában a konkrét oldalak kisebb egységekből épülnek fel. Minden oldalon 

tetszőleges számú iDevice modult hozhatunk létre. Annak megfelelően, hogy mi a célunk 

az aktuális modullal, kiválaszthatjuk, hogy milyen típusú és funkciójút szeretnénk 

beépíteni. A modulok lehetnek statikus vagy dinamikus elemekkel feltölthető „passzív” 

tartalmak, interaktív tartalmak, és egyéb funkciójú „kakukktojások”. Ennek megfelelően az 

eXe-ben létrehozott tanagyag a komplex digitális anyagok közé tartozik a fenti taxonómia 

szerint. 

A modulokat lehet mozgatni az oldalakon, és az egyes oldalak közt is a rajtuk található 

gombok és a legördülő menü segítségével. A gombok elég picik, ami nem túl praktikus. 

 

35. ábra – A modulok kezelését szolgáló gombok a szerkesztőfelületen. 
A pipa a modul jelenlegi állapotának elfogadását, a szerkesztés befejezését jelenti. 

A „vissza” nyíl a módosítás visszavonása, amely egyébként az Office-hoz hasonlóan a fenti szerkesztőség hasonló 
jelzésének használatával is megtehető. 

Az X-szel a modul törölhető. 
A felfelé és lefelé mutató nyilak a modult az oldalon belül eggyel feljebb vagy lejjebb mozgatják 
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36. ábra - A modul mozgatása az oldalak között. A modul a kiválasztott oldal aljára kerül, ahol a fent bemutatott 
nyilakkal lehet mozgatni. 

Az iDevice modulok az alábbiakban kerülnek bemutatásra. A képeken látott feladatok nem 

képezik a tananyag részét, azokat szemléltető példának hoztam létre. 

Szöveges és feladatkiosztó modul 

Ez a két típus képviseli a „passzív” tartalmakat. A szöveges modul a legegyszerűbb, 

legalapvetőbb elem. Ebben szöveget, képet vagy videót tudunk megjeleníteni. A tartalmat 

nagyjából az Office szövegszerkesztőjének megfelelően lehet formázni. 

A kép feltöltése egy külön ablakban történik, amelyben leírási is meg tudunk adni az egyes 

képeknek. 
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37. ábra - Kép feltöltése az eXe moduljába. A szöveges modulokon kívül a többibe is tölthetünk fel képeket 
hasonló módszerrel, akár a feladatokhoz is. 

A feladatkiosztásra való „task” modul annyiban más, mint a szöveges, hogy ennél plusz 

információkat tudunk megadni a jobb felső sarokban. Ilyenek például a csoportok 

szervezésére vonatkozó utasítások, vagy a feladatvégzés idejére vonatkozó adatok.  

Ebben a modulban adhatunk meg leírást is, akár linkelt formában, illetve a tananyag 

feldolgozásához szükséges kérdéseket. 

Ehhez az iDevice-hoz például kiválóan használhatók a korábban már említett időmérő 

alkalmazások. 
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38. ábra - Feladatkiosztás az eXe felületén. A szöveges modulhoz képest plusz, hogy a jobb felső sarokban tudunk 
megadni információkat a feladat elvégzésének módjáról és annak időkeretéről. 

Interaktív eszközök 

DropDown Activity 

Az eXe learningben létrehozott sejt- és szövettan tananyag meghatározó interaktív eleme 

DropDown Activity.  

Ez az iDevice modul gyakorlatilag egy szöveg kiegészítés feladatot hoz létre. Bármilyen 

szöveg megadható, és majdnem úgy formázható, akárcsak egy Wordben szerkesztett 

szöveg, pusztán a bonyolultabb funkciók hiányoznak a Word-höz képest. Aláhúzással 

tudjuk jelölni, melyek legyenek a kitöltendő szövegrészletek. Ezeket véletlen sorrendben 

mutatja megoldáskor a legördülő menü, amely minden válaszlehetőségnél lenyitható, és 

kiválasztható belőle a megfelelőnek vélt válasz. A mellékelt ábrák egy szerkesztés alatt 

lévő DropDown Activityt mutatnak, és azt szemléltetik, hogy három aláhúzott válasz 

esetében három elemet fog tartalmazni a legördülő menü. 

Abban az esetben, ha a válaszok közt legalább két azonos szerepel, az csak egyszer jelenik 

meg a kitöltésnél. A megoldáskor akárhány helyre megadható ugyan az a válaszlehetőség. 
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39. ábra - DropDown Activity szerkesztése. A kifejezések aláhúzásával lehet hozzáadni a legördülő menüben 
megjelenő válaszlehetőségekhez azokat 

 

40. ábra - Az előző ábrán szereplő, szerkesztés alatt lévő DropDown Activity megjelenése abban a fázisban, 
amelyben a szerkesztő felületen láthattuk. 
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41. ábra - A DropDown Activityben létrehozott feladat megoldásának ellenőrzése. A feladat alján lévő gomb 
megnyomásával ellenőrizhető a megoldásunk: a pirosak a hibás, a zöldek a helyes elnevezések. 

Feleletválaszós teszt  

Az interaktív digitális tananyagoknál bemutatott feleletválasztós feladattípus klasszikus 

esete. 

Ebből az iDevice-ból kétféle készíthető az eXe-ben: az egyik verzió, amikor csak egy 

helyes választ lehetséges megadni, a másik, amikor többet is. Az egyszerű és többszörös 

választás lényegében ugyan az, néhány kisebb különbséggel. A legnagyobb eltérés az, 

hogy az egyik esetben kizárólag egy helyes választ adhatunk meg, a másikban pedig 

minimum egy helyes választ. 

Az egyes válaszokhoz tetszőleges szövegű visszajelzést is készíthetünk. Itt gratulálhatunk 

a helyes válasz megadásához, de akár indoklást is írhatunk, hogy a válasz miért helyes, 

avagy miért nem. Tehetünk javaslatot arra is, hogy hol tud utánanézni a kitöltő az 

információnak, amire szüksége van. 
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42. ábra - Feleletválasztós teszt az eXe-ben. A példafeladatban többszörös választás feladattípus szerepel, de 
valójában csak egy helyes válasz van a háromból. 

 

43. ábra – Feleletválasztós teszt az eXe-ben. Ebben a verzióban egy helyes válaszlehetőség adható meg. A minta 
feladatban minden lehetséges rész kitöltésre került a szemléltetés végett. Az útmutatóba jelen esetben csak a 

feladat pontosítása került, de hosszabb szöveget, mint például esetleírást, vagy képet is megadhatunk. Az egyes 
válaszlehetőségekhez a visszajelzés alul jelenik meg. 

GeoGebra Activity 

A GeoGebra önmagában is használható alkalmazás. Elsősorban matematikához ajánlott, 

hiszen függvényrajzoló. Biológiában inkább a biokémia illetve az ökológia témaköréhez 

lehet kapcsolni. Mint például az enzimkinetika szemléltetése vagy a fajok egyedszámával 

kapcsolatos függvények rajzolása.  

A GeoGebra a saját weboldalán érhető el: https://www.geogebra.org/?lang=en 
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Igaz-hamis kérdés 

A modulban egy igaz-hamis feladatsor hozható létre tetszőleges számú kérdéssel. A 

szerkesztőben minden kérdésnél megadható, hogy igaz-e vagy sem. 

 

44. ábra - Igaz-hamis típusú iDevice modul két kérdéssel. 

Interactive Video 

Ez az a modul, amely az eXe learning rendszerén kívül nem fordul elő hasonló formában, 

legalábbis a fent bemutatott digitális tananyagokban nem. A többi modulba is tölthető fel 

videó, azonban egyedül ebben lehetséges a videó megfelelő időpillanataihoz kérdés, 

feladat, leírás vagy megjegyzés hozzáadása. Egy videóhoz akár több ilyen slide-ot (diát) is 

készíthetünk. Például e-learninghez ezért nagyon hasznos lehet. Rákérdezhetünk például 

hiányzó részekre, vagy megkérhetjük a tanulókat, hogy írjanak indoklást elhangzó 

információkhoz.  

 

45. ábra - Minta Interactive Video iDevice az eXe felületén. A modulban szereplő videó a YouTube oldalról 
választott szövettan témájú videó. (Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=axhX0iq8dHg) Az ilyen típusú 
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tartalmak működését szemléltetendő választottam. A videó alatt láthatók a „diák” amelyeken kérdéseket, 
megjegyzéseket tudunk fűzni a videó egyes pontjaihoz. 

SCORM Teszt 

A SCORM teszt feleletválasztós feladatsor. Azonban míg a korábbi két feleletválasztós 

iDevice típus inkább a gyakorlást segítette elő, ez inkább az értékelésre való. Be lehet 

állítani ugyanis, hogy a kérdések hány százalékát kell helyesen megválaszolni a teszt 

elfogadásához. 

Scrambled List 

Az elnevezés egy sorba rendezős feladat készítésére alkalmas iDevice modult takar. A 

szerkesztőfelület kilenc válaszlehetőséget kínál fel, de kevesebbet is megadhatunk. Többet 

viszont nem érdemes, mert nehézkessé válhat a túl sok elemtől a feladat megoldása.

 

46. ábra - Scrambled List modul szerkesztése az eXe-ben. A feladatnak itt is adhatunk címet, és tehetünk fel 
kérdést. A válaszokat a megfelelő sorrendben kell beírni a számok mellé. 
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47. ábra - Scrambled List feladat megoldása. A válaszlehetőségek a nyilakkal mozgathatók fel és le, ahogyan a 
buboréksúgó is mutatja. 

Szókitöltős Teszt 

A szöveg kiegészítés feladatok azon változata, amely esetén gépeléssel kell megadni a 

megoldást – annak minden előnyével és hátrányával. Előnye, hogy nem mivel nem kínál 

fel válaszlehetőségeket, tippeléssel vagy kizárással nem lehet megoldani a feladatot. 

Hátránya, hogy karakter hűen kell megadni a megoldást, ahogyan korábban már erről volt 

szó az általánosságban vett feladattípusok esetén. Ha a biológia szemszögéből nézzük, 

kiváló lehet latin nevek írásmódjának gyakorlására. 

 

48. ábra - Szókitöltős teszt az eXe programban. A DropDown Activityvel szemben a szókitöltős tesztben nem 
legördülő listából kell kiválasztani a megoldást, hanem be kell gépelni. Megfigyelhető, hogyan jelez vissza a feladat 

helyes és hibás kitöltés esetén. 

Egyéb iDevice modulok 

Szükség esetén képgalériát vagy jegyzetet hozhatunk létre, illetve az oldal forrásfájlját 

vagy egyéb feltöltött file letöltésére készíthetünk modult. 

Sejttan és szövettan tananyag készítése az eXe learning programban 

A tananyag weboldal-szerűen épül fel, az egyes témakörök egy fa struktúrában foglalnak 

helyet. A könyv azon részeit kihagytam, amelyek okok miatt nem voltak megvalósíthatók 

ebben a környezetben. Például ahol háromnál kevesebb betű szerepelt a képen, ott nem lett 



- 53 - 
 

volna értelme feladatot készíteni. A tananyag nem tartalmaz leíró vagy informatív részeket, 

csakis a gyakorlást elősegítő feliratok nélküli, betűjelzésekkel ellátott képeket, és a 

hozzájuk tartozó DropDown Activity feladatokat.  

A feladatokban a kép összes betűjelzése mellett ki kell választani a hozzájuk tartozó 

elnevezést. 

 

49. ábra - Egy oldal alapegysége az eXe tananyagban. Felül a betűjelekkel ellátott képet láthatjuk egy szöveges 
iDevice modulba ágyazva. Alul a hozzá tartozó DropDown Activity feladat. 

A tananyag két nagyobb egységből épül fel: az egyik a sejt- a másik a szövettan témaköre.  

 

50. ábra - A Sejtbiológia témakör felépítése a tananyagban. 
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51. ábra - A szövettan témakörei az eXe tananyagban, a hámszövet témakör kifejtve 

A tananyag felépítése teljes mértékben követi a könyvét, és a témakörök megnevezése is 

egy az egyben megfelel a tankönyvben zöld betűvel szedett témaköröknek. Ez segíti a 

digitális tananyag tankönyvvel párhuzamos használatát, ami azért is szerencsés, mert a 

digitális tananyag mintegy kiegészítőként szolgál a tankönyvhöz. A fent említetteknek 

megfelelően nem tartalmaz új ismeretet, csak a tankönyvben megtalálható információk 

gyakorlásárában nyújt segítséget. Visszajelzést ad arról, hogy helyes-e a kitöltés, és véges 

számú lehetőség van a feladatok kitöltésére, tehát előbb vagy utóbb azok próbálgatással is 

megoldhatók. Témakör alapján pedig visszakereshető az eredeti ábra és a hozzátartozó 

leírás, ha arra kíváncsi a felhasználó. 

Az állati sejtek ultrastruktúrája 

Nem minden metszet került be a könyvben megtalálhatók közül a digitális tananyagba, 

ugyanis a mikroszkópiával kapcsolatos eljárásokat szemléltetők esetében nem volna 

értelme a látható részekre rákérdezni. 

Az ebben a témakörben megjelelő ábrák inkább szemléltető jellegűek, de a későbbiekben 

megismerkedik a tanuló azokkal a struktúrákkal, amelyek a képeken megjelennek. 

Fejezetek az emlős szövettanból 

A tananyag egyetlen olyan része, ahol a metszetek címei adják meg a fa struktúra témáit. A 

többi résznél ugyanis nem tartozott ilyen sok metszet egyetlen témakörhöz. Abban az 

esetben, ha mindegyik metszet képe és a hozzátartozó feladat egyetlen oldalra került volna, 

csak görgetéssel lehetne megkeresni azokat.  
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Kérdéssor a metszetek elemzéséhez 

1.) a) Milyen mikroszkópon keresztül vizsgáljuk a metszetet? b) Milyen eszközzel vagy 

eljárással készülhetett a metszet? (Pl. penge, mikrotom, fagyasztva törés.) c) 

Tudjuk-e, mely élőlény mely részéből származik? (Pl. patkány heréjéből) d) Tudjuk-

e, milyen nagyításon készült a metszet? 

2.) a) Milyen festési eljárást alkalmaztunk a metszet elkészítésekor?  b) Mely részeket 

fest specifikusan ez az eljárás és milyen színnel? 

3.) Milyen szövet vagy szövetek ismerhetők fel a képen?/Mely sejtszervecskék 

ismerhetők fel a képen? 

4.) Mely struktúráknak vannak specifikus jellegzetességeik? (Pl. jellemző mennyiségű 

sejtközötti állomány, a sejtek jellemző elhelyezkedése, specifikus organellumok 

jelenléte vagy jellemző mennyisége.) 

5.) Van-e olyan tényező, amely nehezíti a minta elemzését? (Pl. a metszési síkból ki, és 

az abba belépő erek, roncsolódott sejtek) 
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Értékelés 

A létrehozott tananyag tantermi kipróbálására a járvány-helyzet miatt nem volt lehetőség, 

ezért annak felhasználási lehetőségeit és a célnak való megfelelését értékelem. 

A tananyag célja az volt, hogy egy specifikus, a szövettani metszetekkel kapcsolatos 

gyakorlást segítő kiegészítő készüljön a fent említett könyvhöz. Ezt a célt – úgy gondolom 

– sikerült megvalósítani. A tananyag előnye és hátránya, hogy tartalmukat tekintve 

egyforma egységekből épül fel. Ez azt jelenti, hogy minden oldal egy (vagy több) betűjeles 

képből és egy (vagy több) hozzá tartozó DropDown Activity feladatból áll, amelyben a 

betűket kell beazonosítani. (Összesen 120 kép és a hozzájuk tartozó 120 feladat építi fel a 

tananyagot.) A fentiek negatívuma a monotonitás, viszont pozitívuma, hogy a feladatok 

megoldási módja rutinná válhat, kezelésük egyszerű, ezáltal felgyorsul feladatmegoldás. 

Mivel ilyen mélységben az összes organellumot illetve szövetet nem egy órán fogják a 

tanulók megismerni, így az eXe tananyag az órákon leginkább csak részleteiben szerepel, 

így nem tud monotonná válni. Az otthoni tanulásnál pedig a tanulókártyákra jellemző 

repetitív módszerrel lehet gyorsan haladni a gyakorlófeladatok közt, és akár ismételni 

azokat. 

A tananyag kialakítása során azonban nyitva hagytam azt a lehetőséget, hogy az további 

feladattípusokkal lehessen kiegészíteni. A képek és a feladatok nem egy modulban 

jelennek meg, ezért további feladatok az oldalhoz adásakor az éppen nem használt 

feladatokat össze lehet csukni, míg a kép látható marad. Így aztán ugyan ahhoz a 

metszethez több feladat is adható. 

Abban az esetben, ha az óránk során mikroszkópos vizsgálatokra is van lehetőségünk, a 

tananyag segítség lehet a mikroszkópban látott struktúrák beazonosítása és memorizálása 

során. A számonkérésnek során is praktikusan használható. 

A fenti célokra a tananyag alkalmas, hiszen nem komplex, módszertani fogásokkal 

telezsúfolt, minden spektrumot lefedő anyagot szerettünk volna létrehozni, hanem egy 

könnyen kezelhető, célzott tartalmat. Abban az esetben, ha ezt szándékozunk kiegészíteni 

egyéb feladatokkal, tevékenységekkel, számos lehetőség áll rendelkezésünkre az eXe-ben 

és egyéb weboldalakon is. A dolgozatban bemutatásra került anyagokkal jól variálható. 

Emellett természetesen „hagyományos” technikákat is használhatunk.  
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Összességében véve elmondható, hogy mint minden tananyagnak, ennek is a pedagógus 

leleményességén és szakmai felkészültségén múlik az eredményessége. A tapasztalatom 

az, hogy minél egyszerűbb egy digitális tananyag, annál változatosabb módon használható, 

és ez által annál jobban igazítható az aktuális tanulócsoportunk igényeihez. 
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Összefoglalás 

A digitális eszközök használata a mindennapjaink részévé vált. Ennek megfelelően 

vívmányait az oktatásban is kamatoztathatjuk.  

A technikai fejlődés azonban megelőzte a digitális kultúra és az elérhető szoftverek, 

digitális tananyagok kialakulásának sebességét. Ennek megfelelően nagy az igény digitális 

tananyagokra minden tantárgyból, ennek megfelelően biológiából is. Az ideális digitális 

tananyag szakmailag hiteles, igényes, a diákok és a tanárok számára tanórai és otthoni 

körülmények közt is könnyen hozzáférhető, és lehetőleg minél könnyebben kezelhető. 

Ilyen magyar nyelvű, és a NAT-hoz igazítható struktúrájú, témájú és részletességű 

anyagból jelenleg csak kevés elérhető. Éppen ezért indokolt minden fejlesztés, amely 

ilyenek elkészítésére irányul. 

Az eXe learning rendszerében könnyen létrehozhat akár a tanár is digitális tananyagot, 

illetve használhat már előre megszerkesztett tartalmat is. Ugyan fontos tanári kompetencia 

lett az elmúlt évtizedben az oktatási célú digitális tartalmak létrehozása, mégis számos 

elvitathatatlan előnye van a készen kapott anyagoknak. A két legfontosabb az, hogy 

lektorált tartalomhoz jut hozzá a tanár, a másik pedig az, hogy annak elkészítésére már 

nem kell időt fordítania. 

A dolgozat gyakorlati részeként könyvhöz igazított digitális tartalom készült. A cél az volt, 

hogy a könyvet kiegészítő feladatsor szülessen, amely segít a mikroszkópos metszeteken 

látható struktúrák azonosításának gyakorlásában. 

Összességében véve elmondhatjuk, hogy ez a törekvés sikeres volt. A megfelelő 

tanulságok levonása mellett természetesen mindig lehet tovább fejleszteni a létrehozott 

anyagot. Mivel beilleszthető különféle tanulási környezetekbe, felhasználásának 

hatékonysága a pedagóguson is múlik. 
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Fogalommagyarázat 

A fogalommagyarázat a szerző által a dolgozatban használt kifejezések definícióját 

tartalmazza, abban a formában, ahogy a dolgozatban értendők. 

BYOD (Bring Your Own Device)  - „Hozd a saját eszközöd!” Olyan oktatáslogisztikai 

koncepció, amely arra épít, hogy a szereplői a saját eszközükkel vesznek részt a tanulási 

folyamatban. [5] 

Creative Commons – Nemzetközi licenc-szabvány, amely szellemi termékek 

felhasználhatóságát szabályozza. Jelölése jellemzően piktogramok vagy egy karaktersor 

feltűntetésével történik. (Lásd: https://creativecommons.org/ és 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons) 

Digitális feladat – Olyan, digitális formában megtalálható tevékenység, amely interaktív.  

Drag and drop (drag n’ drop, DnD) – „Húzd és ejtsd”. Elemmozgatási mechanika 

interaktív digitális eszközöknél. Az egér bal gombját nyomva tartva kell számítógép esetén 

az elemet a helyére mozgatni, érintőképernyőnél,pedig az ujj folyamatos képernyőn 

tartásával és húzásával. 

E-learning – „A multimédiás eszközök, valamint az Internet felhasználása a tanulás 

minőségének javítása érdekében, azáltal, hogy megkönnyíti a forrásokhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést és lehetővé teszi az együttműködést és az 

információcserét egymástól távoleső pontok között is.” (Az EU e-learning akciótervének 

meghatározását idézi: [3]) 

IKT – infokommunikációs technológia. 

LMS (LMCS) (Learning Management System) – Oktatási, nevelési célokat szolgáló 

keretrendszer.  

LO (Learning Object) – Digitális tananyagelem. Digitális taneszközök felépítő egysége. 

Minden digitális, a tanulás segítését megcélzó tematikusan összefüggő anyag.  

Lehet például feladat, videó, animáció, szimuláció, de akár egy kép is. 

Multimédiás tartalom – Videó, animáció vagy hanganyag. 

NKP (Nemzeti Közoktatási Portál) – Jelenleg itt érhető el: https://portal.nkp.hu/ 
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Web 2.0 - Amíg az eredeti Web esetében a tartalom létrehozói és olvasói jól 

elválaszthatóak voltak, a Web 2.0-ánál mindenki részt vehet a tartalom létrehozásában. 

Magát a Web 2.0 kifejezést Tim O'Reilly egy 2004-es konferencián a „dotcom” válság után 

újjáéledő webre alkalmazta. [4]  
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