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1. Bevezetés 

1.1. Témaválasztás  

Középiskolai és egyetemi éveim alatt is megtapasztaltam, hogy eredményeink, 

érdemjegyeink nem feltétlenül csak a megszerzett tudást és a tananyag megértését tükrözik. 

Egy középiskolai felelés, témazáró vagy egyetemi zárthelyi dolgozat, illetve vizsga során 

sok múlik azon is, hogy mennyire izgulunk, mennyire blokkolunk le abban a pillanatban, 

amikor a legjobbat kellene kihoznunk magunkból. Hangulatunk és belső állapotunk is 

szintén meghatározó tud lenni egy számonkérés során, amely sajnos nem minden esetben 

fog pozitívan hatni a teljesítményünkre. Pedagógusként is érdemes építkezünk 

tapasztalatainkra, melyeket fiatal iskolásként éltünk meg. Emlékezzünk vissza, amikor 

diákként első, vagy éppen a hatodik/hetedik órában kellett dolgozatot írnunk, amikor egy 

pénteki napsütéses délután kellett megírnunk a pótdolgozatot vagy valamilyen családi 

probléma miatt az iskolában máshol jártak gondolataink és nem voltunk képesek 

koncentrálni a tanórára. Ezek a külső és belső tényezők mind hatással voltak 

teljesítményeinkre, ez a mai fiataloknál sincs másképp.  

A gamifikációt, mint pedagógiai módszert egy egyetemi szaktársamnak köszönhetően 

ismertem meg. Miután részletesen utánanéztem mit is jelent ez a módszer, felébredt bennem 

a tudat, hogy ez megoldást jelenthet a diákok számára a számonkérések miatt kialakuló 

stressz csökkentésére, és elkezdtem ötletelni, hogyan is vezethetnék be az egyéni összefüggő 

tanítási gyakorlatom során a leendő diákjaimnak pontrendszer alapú értékelést. Az iskolában 

a mentorom szerencsére nyitott volt az új módszerre és sokat támogatott az ötleteim 

megvalósításában.  

Szakdolgozatom során az összefüggő tanítási gyakorlatom alatt elkészített és kipróbált 

értékelési rendszereket és a diákok visszajelzéseit szeretném bemutatni, segítséget, 

motivációt és ötleteket adva ezzel akár a többi tanár vagy tanárjelölt számára is.  

1.2. Célkitűzés  

Az egyéni összefüggő tanítási gyakorlatom során biológiát egy 9.-es és egy 12.-es osztályban 

tanítottam. Az osztályok választásánál leginkább az egyetemi és a másik szakomhoz 

(matematika) kapcsolódó gimnáziumi tanórák órarendi ütközéseinek elkerülése volt a cél, 

de nagyon örültem neki, hogy a középiskola két végletében – ahol merőben eltérőek a célok 
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és motiváltsági tényezők – térképezhettem fel, hogyan befolyásolja a diákokat egy új 

értékelési rendszer bevezetése és hogyan hat ez a tanulmányaikra. 

A 9. osztály nyitott volt a biológia órákon elhangzott tananyagok és érdekességek felé, de 

még nem alakult ki a tanulási stratégiájuk, kevésbé volt jellemző a folyamatos órákra való 

készülés, sokszor a témazáró előtt pótolták be elmaradásaikat. Az órák során diasort szoktam 

vetíteni nekik, melyeken a képek kapnak nagyobb hangsúlyt, de sokszor észrevettem, hogy 

a szöveg lemásolása, és nem az én magyarázatomra való figyelés az elsődleges náluk. A 

gamifikált értékelési rendszer bevezetésével azt akartam megvizsgálni, hogy mennyire 

változik meg a tanórákra való készülés a diákoknál és mennyire lesz nekik motiváló ez az új 

értékelés, ha a régi módszerekkel is érdeklődő volt az osztály nagyobb része. Emellett az 

egyes órákhoz kapcsolódó különböző otthon kitöltendő tesztek segítségével a diákoknak 

segítséget adtam, a tananyag mely része fontosabb, mi az, ami esetleg kimaradt a 

jegyzeteikből, de lényeges információ.  

A 12. osztály diákjai már nagyrészt tudták, melyik egyetemre szeretnének felvételt nyerni, 

milyen tárgyak érdemjegyeit tudják beleszámítani a felvételibe. Az osztályban két diák 

kivételével (az egyik lány emelt szintű érettségit tesz biológiából, a másik lány nem tesz 

érettségit belőle, csak a biológia jegyéből származó pontot viszi tovább) a diákoknak nem 

fog kelleni későbbi tanulmányaihoz a biológia, így a diákok motivációját az órán való 

figyelésre és tanulásra nehéz volt felkelteni. Az érettségi vizsgákra való készülés, a növekvő 

követelmény következtében a diákok mérlegelik, mely tantárgyakból kell jó jegyeket 

szerezniük, és melyek azok, amelyeknél ez kevésbé fontos (Józsa, 2002) Sajnos a biológia 

az osztálynál az utóbbihoz tartozott. Az értékelési rendszerrel a célom az érdeklődésük 

felkeltése és a tanulási motivációjuk növelése volt. A pontrendszer által formáló 

visszacsatolást kaphattak teljesítményükről, és az értékelés során kapott tanácsokat, 

észrevételeket, más tantárgyak során is felhasználhatták.  

A gamifikált értékelési rendszeremben a pontokon kívül más játékelemeket is felhasználtam, 

arra is kíváncsi voltam, mely elemek segítik a motiváció és érdeklődés felkeltését és 

fenntartását a két korosztály számára. Mindkét osztály esetében anonimitás megőrzése 

érdekében kódneveket kaptak a diákok. A tanulók egy folyamatjelző diagramon láthatták 

egymás pontjait is, azonban azt nem, hogy melyik osztálytársukhoz is tartoztak a pontok.  

Szakdolgozatomban a vizsgált osztályok bemutatása után az értékelési rendszerek 

Magyarországon való alakulására, jellemzőire térek ki, az értékelési módszerek és eszközök 
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bemutatása mellett, majd bővebben a gamifikációról szólnék. A gamifikáció meghatározása, 

definiálása után kitérek az alkalmazási területeire és a gamifikált értékelési rendszerre. Az 

értékelési rendszer során a játéktervezési mechanizmusokra és játéktervezési elemekre 

fektetek nagyobb hangsúlyt, melyek hozzájárulhatnak a játékélmény és a tanulási motiváció 

növelésére. A motiváció és tanulás közötti összefüggéseket is megvizsgálom. 

Szakdolgozatom második felében az előzetes felmérések alapján elkészített és kipróbált 

gamifikált értékelési rendszereket mutatom be részletesen, illetve kitérek arra is, az egyes 

osztályokban hogyan fogadták a diákok az új módszert, milyen eredményekkel zárult a 

tanulási időszak. Szakdolgozatom végén a két osztályban szerzett tapasztalataimat és 

eredményeimet vetem össze.  

1.3. Osztályok bemutatása  

Az egyéni összefüggő tanítási gyakorlatomat a Budapesti II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc 

Gimnáziumban végeztem. Az iskolában többféle képzési rendszer van. A hét évfolyamos 

gimnáziumi képzésben a tehetséggondozásé, logikus gondolkodás kiépítéséé a főszerep. Az 

első év egy nyelvi előkészítős év, mely során 2 idegen nyelvet emelt óraszámban tanulnak a 

diákok. A komplex humán, illetve komplex reál tagozatos osztályok 6 éves képzést kapnak 

az iskolában, humán, illetve reál tárgyak emelt óraszámban szerepelnek az órarendjükben. 

A nyelvi előkészítő osztályok is hat évfolyamos képzésben vesznek részt. A diákok angol 

vagy német nyelvet választhatnak főnyelvnek, melyből az emeltszintű érettségire való 

felkészítés a cél. Az emelt szintű rajz és emelt szintű biológia képzéseket négy évfolyamos 

osztályokban vezették be. Négy évfolyamos képzést biztosítanak még az Európai Uniós 

ismeretek profilú osztályok is. A tanulók az alaptól kezdve folyamatosan építik fel francia 

nyelvi tudásukat, emellett az angol nyelv tanítása kap még nagy hangsúlyt. Az iskola 

többféle nyelv tanulására nyújt lehetőséget: angol, német, francia, latin, olasz, és spanyol. A 

2021/22-es tanévben 754 diák kezdte meg tanulmányait az iskolában. (Budapest II. Kerületi 

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 2022) 

A gimnáziumban már a SARS-CoV vírus Magyarországon való megjelenése előtt 

bevezették a Microsoft Teams használatát, melyen tananyagokat, fontos információkat 

osztottak meg a diákokkal a pedagógusok saját tantárgyukhoz létrehozott csoportokban, 

illetve a pedagógusok egymás között is tantestületi és munkaközösségi csoportokban tudtak 

kommunikálni. Ennek köszönhetően az iskola diákjainak és tanárainak nemcsak a digitális 

kompetenciája fejlődött, hanem egy remek felületet is használni tudtak az online oktatás alatt 
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is. Egyetemi éveim alatt mi is ezt a felületet vettük igénybe az online oktatásra átállás során, 

így nem volt kérdés számomra, hogy az értékelési rendszerhez szükséges információkat, 

folyamatjelző diagrammokat is itt osztom meg a diákjaimmal a közös csoportunkban.  

1.3.1. 9. Osztály  

A 9. osztályba 32 diák járt, fiúk és lányok közel azonos számban (14 fiú és 18 lány). Az 

osztály 4 évfolyamos képzésben vett részt (EU profilú osztály), tehát nekik ez volt az első 

évük a gimnáziumban. Az EU profilú osztály emelt óraszámban tanulja a francia és az angol 

nyelvet, ami azt jelenti, hogy 9. osztályban az angolt heti 4, a franciát heti 5 óraszámban 

tanulják.  

 A csoportban nagyon sokan nyitottak voltak a biológia felé – két diák jelezte is, hogy ők a 

biológiával szeretnének a későbbiekben továbbtanulni, az órák során érdekességekkel, 

képekkel, játékos feladatokkal igyekszem a többiek érdeklődését is felkelteni. Mint 

korábban említettem, náluk még látszik, hogy nem alakult ki egy tanulási rendszer. Az 

osztály idén már találkozott gamifikált értékeléssel földrajz órán, így a biológia órán történő 

bevezetése nem jelentett nehézséget számukra, sőt nagyon boldogan fogadták.  

1.3.2. 12. Osztály 

A 12. osztályba 22 diák járt, 8 fiú és 14 lány. A tanulók egy hét évfolyamos (6+1 nyelvi 

előkészítő képzésű) tehetséggondozó osztályba jártak. Az osztályban leginkább a 

matematika, az irodalom és a nyelvekkel kapcsolatos tantárgyak voltak kedveltek. A 12.-es 

diákok – amennyire tanításom során megtapasztaltam – nagyon összetartóak, nyitottak és 

segítőkészek voltak egymással és a pedagógusokkal is. Az osztály érdeklődését nagyon 

nehéz volt lekötni a biológia órákon. A végzősök legtöbb idejüket az érettségi tárgyakra való 

készüléssel töltötték, a biológia – és más nem érettségi tantárgyak – csak plusz terhet 

jelentettek számukra.   
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2.  Értékelési módszerek bemutatása 

2.1. Az értékelésről általánosan 

Hazánk oktatására, iskolarendszerének kialakulására nagy hatással volt a XVII. században 

Jan Amos Komenský, ismertebben Johannes Ames Comenius cseh – morva pedagógus. 

Alapelveit még mai napig is hordozza az iskola tanítási rendszere. Comenius nevéhez 

fűződik a tananyag koncentrikus bővítése, illetve ő írt először az osztály és tanórarendszer 

szervezéséről is. (Pukánszky, 1996)  

A XVIII. században már elkezdik a jegyalapú osztályzatokat alkalmazni, de még mindig a 

szöveges minősítésen volt a hangsúly. Jegyalapú értékelést a hátrányos helyzetű és 

ösztöndíjas tanulók kaptak. Mária Terézia, illetve fia, I. Ferenc nevéhez fűződő I. Ratio 

Educationis és II. Ratio Educationis rendelkezéseiben szintén előkerül a pedagógiai értékelés 

– a másodikban nagyobb hangsúlyt kap – ám az osztályzat fogalmát csak 1848-ba használják 

először. Az osztályzat a XIX. század második felétől a különböző tantárgyak megértésének 

mérőeszközeként szolgált. Alapfunkciója a rangsoroló megítélés, ellenőrzés és 

pályaválasztási szelekció volt. (Veszprémi, 1981) A XX. század elején többen úgy vélték, 

hogy a számalapú osztályzatok bevezetése rossz döntés volt, a leegyszerűsített értékelés 

ellen tiltakoztak. Ennek következtében az érettségi bizonyítványokba a „megfelelt” vagy a 

„nem megfelelt” minősítés került be, az iskolákban sok helyen visszatértek a szöveges 

értékeléshez. A II. világháború után az oktatás megreformálása során újra előkerült az 

értékelés, minősítés kérdése is. Ekkor viszont úgy döntöttek, visszaállítják az ötskálás 

jegyalapú értékelést. (Veszprémi, 1981) A jegyalapú értékelés is elég változatos volt. A 

legtöbb esetben ötskálás volt, de előfordultak 1-7ig terjedő skálák is, arról nem is beszélve, 

hogy voltak időszakok, amikor az egyes osztályzat felelt meg a jelesnek, és az ötös az 

elégtelennek. (Mikonya, 2017) 

Az értékelés és véleménynyilvánítás a XXI. században még nagyobb teret kapott. Legtöbben 

azzal kezdjük napunkat, hogy végig görgetjük a Facebook vagy Instagram felületét, 

különböző emojikkal értékeljük a látott képeket, videókat vagy szövegeket, esetleg a 

kommentszekcióban kifejtjük véleményünket a látottakkal kapcsolatban. A visszajelzések 

nagyon fontosak a tartalomgyártóknak, megerősítést adhat nekik a munkájukra, de akár el is 

tántoríthatják őket.  
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Az iskolában pedagógusként a diákok munkájának értékelésénél is figyelembe kell venni, 

hogy az milyen hatással lesz az a diákokra. A fiatalok általában 12 évet járnak iskolába, a 

napjuk felét is itt töltik, sok különböző tanárral találkoznak, akik hatással vannak 

személyiségük fejlődésére, identitásuk kialakulására.  

A pedagógus egyik fontos feladata a diákok megfelelő értékelése. A pedagógiai értékelés 

során érdemes átgondolni, mi az értékelésünk célja, mennyire vagyunk objektívek az 

értékelés során és véleményünk milyen hatással lesz a diák számára. (Hercz, 2007) Egy jól 

megindokolt értékelés segítheti a diákot, hibáinak felismerésében, tudásának 

megerősítésében, így előre lendítheti őt, míg egy meg nem indokolt – akár jó, akár rossz 

osztályzat – miatt elveszítheti lelkesedését. (Frank, 2017) 

Az értékelést nevelés-oktatási folyamatban betöltött szerepe alapján 3 csoportba soroljuk. A 

diagnosztikus értékelés során a diákok előzetes tudására, valamilyen témával kapcsolatos 

véleményére vagyunk kíváncsiak. Ebben az esetben a tanárnak nyújt visszajelzést a diákok 

munkája, a diákok munkáját nem szabad minősíteni.  

Formatív értékelést alkalmazunk abban az esetben, ha a tanulók teljesítményére szeretnénk 

visszajelzést, minősítést adni. Ebben az esetben tehát az értékelés címzettje a tanuló maga. 

(Radnóti, 2006) A formatív értékelés során a teljesítmény minőségét egy osztályzat fejezi 

ki. A félévi és év végi bizonyítvány szöveges formájú, de szintén a formatív értékeléshez 

tartozik (Brassói, Hunya és Vass, 2005) A formatív értékelés célja az, hogy a visszajelzés 

segítségével megerősítsük a diák teljesítményét vagy korrigáljuk azt. A folyamatos 

visszacsatolás nagyon fontos, hiszen a diák eszerint tudja módosítani tanulási stratégiáját. 

Brassói és mtsai. -ai egy formatív értékeléshez hasonló értékelési típust is megemlítenek, ez 

nem más, mint a fejlesztő értékelés. Bár ők is használják a formatív megnevezést is, más 

tartalom kapcsolódik hozzá. Úgy vélik, a fejlesztő értékelés „Csak nagy beleérző 

képességgel nevezhető fejlesztő értékelésnek az az eljárás, amelynek eredményeként 

osztályzat születik, illetve amely nem egy-egy konkrét munka/szereplés konkrét pozitív 

vonásait emeli ki, és nem annak (a benne foglalt eljárásnak) a javíthatóságára ad 

javaslatokat.” (Brassói, Hunya és Vass, 2005) Így a szerzők által megfogalmazott fejlesztő 

értékelés célja eltér a Radnóti által leírt formatív értékelés céljától.  

A harmadik csoport a szummatív, azaz minősítő értékelés, melyre legtöbb esetben a 

tananyag végén, a tanulási szakasz lezárásaként kerül sor. Ennek legismertebb formája a 

témazáró dolgozat, de projektmunkaként is megtörténhet, sőt a nagyobb vizsgákat, mint a 
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felvételi és az érettségi is ide soroljuk. (Hercz, 2007) Radnóti Katalin szerint „az 

osztályzatok mindig szummatív funkciót töltenek be még akkor is, ha formatív (megerősítési) 

szerepük is jelentős.” (Radnóti, 2006, old: 5.) 

Az értékelés formája szerint lehet verbális és nonverbális. Nonverbális értékelést sokszor 

nem tudatosan adunk, de érdemes figyelni a mimikánkra és gesztikációnkra is, hiszen a 

diákok hamar észreveszik a tanár mosolyát és grimaszát egyaránt. (Hercz, 2007)  

Az értékelés célja, hogy visszajelzést adjunk a diákoknak a teljesítményükről, munkájuk 

pontosságáról és minőségéről. Egy értékelés akkor hatékony, ha a diák érti, munkájának 

mely része és hogyan lett értékelve, illetve a visszajelzés formáló, tanító szándékú. (Vörös, 

2004) 

2.2. Hagyományos értékelési módszerek és eszközök 

A pedagógusoknak érdemes gazdag értékelési repertoárral rendelkezniük, mind módszer 

mind eszköz gyanánt. Módszereknél érdemes elkülöníteni a szóbeli és írásbeli számonkérést. 

Szóbeli számonkéréshez tartozik az osztályt „megmozgató” frontális beszélgetés, ahol 

irányított kérdésekkel ismételhetjük át az előző tananyagot vagy véleményt is kérhetünk a 

diákoktól egy adott témában. Mivel itt osztályszinten történik a beszélgetés, egy-egy diák 

csak kevésszer szólal fel, nem érdemes jegyre értékelni a diákok válaszait. Ha néhány diákot 

kiválasztunk és őket párhuzamosan kérdezzük, csoportos felelésről beszélünk, a diákok 

tudását felmérhetjük ezzel, osztályzatot is adhatunk. Legáltalánosabban az egyéni felelés 

szokott előkerülni, ahol egy vagy két diák ad számot tudásáról. Az értékelés ebben az esetben 

történhet jegyadással vagy ha nem ez a célunk, akkor szóbeli visszajelzést is adhatunk. 

(Kriska és Karkus, 2015)  

Az írásbeli értékelési módszerek szintén változatosak lehetnek. A diákok kaphatnak házi 

feladatot, amit a rákövetkező órán megbeszélünk és értékelünk, de egy feladat megoldása 

történhet akár órai kereteken belül feladatlap megoldása és értékelése során. Ezek legtöbb 

esetben nem kerülnek osztályozásra. Osztályozás szempontjából a röpdolgozat, 

nagydolgozat és az egész témakört lefedő témazáró a leggyakoribb (Kriska és Karkus , 2015) 

Kriska és Karkus a röpdolgozatot úgy definiálja, hogy ez egy olyan értékelési módszer, 

amely nem egész órás, és a témakör nagyobb részét fedi le, míg elkülönítenek egy írásbeli 

felelés nevű módszert is, amely rövid 5-10 perces előző órai anyagból íratott 

számonkérésként van definiálva. Az én értékelési rendszeremben a röpdolgozat felel meg a 
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Kriska és Karkus által leírt írásbeli felelésnek és a röpdolgozat helyett nálam a nagydolgozat 

fogalom szerepel. (Kriska és Karkus, 2015) 

Természetesen kreativitásunknak nem szab határt az értékelési módszer sem. A diákok 

projektmunkát, kiselőadást, csoportos beszámolót is tarthatnak, melyek a végén értékelésre 

kerülnek. Pedagógusként érdemes átgondolni minden esetben, mi az értékelésünk célja és a 

diákok teljesítményét milyen eszközökkel szeretnénk értékelni.   

A leggyakrabban használt értékelési eszközök:  

• Érdemjegyek – A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 54. § paragrafusa1 

szerint a tanulók félévi és évvégi osztályzatot az évközben kapott érdemjegyek alapján 

kell meghatározni. Hazánkban a tudás minősítésénél ötfokú skálát használunk: jeles (5), 

jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).  

• Pirospont és fekete pont (plusz és mínuszpont) – általában egy, a diákokkal megbeszélt 

metódus alapján 3 vagy 5 pirospontból vagy feketepontból születik egy nagyjegy.  

• Kisjegy – általában a nagyobb diákoknál a plusz és mínusz pontot váltja fel, annyi 

kiegészítéssel, hogy a kisjegy lehet csak 5-ös és/vagy 1-es, vagy 1-től 5-ig terjedő skálán 

bármelyik érdemjegy és ezek átlagából születik meg az osztályzat, amely a Krétába is 

bekerül egy adott súlyozással. 

• Szóbeli szöveges értékelés – a diák teljesítményének szöveges, szóbeli értékelése.  

• Írásbeli szöveges értékelés – a diák teljesítményének szöveges, írásban megfogalmazott 

értékelése.  

A szöveges értékelés kiválthatja az osztályzatot, de ki is egészítheti. Míg a jegyalapú 

értékelés (a kis skála miatt) nem ad konkrét fejlesztési terveket a diákoknak, a szöveges 

értékeléssel konkrétan megfogalmazhatjuk a tanuló hiányosságait, ezzel támogatva, 

segítve a fejlődését, illetve nyomatékosíthatjuk megfelelő haladását is dicsérettel.  

• Pontozási rendszer – a diákok egy meghatározott időtartam alatt aktív munkájukkal, 

dolgozatokkal, házi feladatokkal stb. pontokat gyűjthetnek, melyeket a tanulási időszak 

végén előre meghatározott ponthatárok segítségével érdemjeggyé alakítják.  

 
1 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
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2.3. Gamifikáció, gamifikált értékelési rendszerek  

XXI. században a technológia és a digitális világ rohamos fejlődése figyelhető meg, mely 

leginkább a fiatal korosztályra van a legnagyobb hatással. (SKOLL, 2020) A Z generációt 

(1990-2010 születésűek) nevezik az „internet generációjának”, ám az Alpha generáció (2010 

után született fiatalok) az, akik valóban egy digitális környezetbe születtek és a technológia 

már az életük szerves részét képezi. Már egészen kisgyerekként értették, hogyan kell 

használni az okostelefonokat, tableteket, így szokás ezt a generációt digitális 

bennszülötteknek is nevezni. (dos Reis, 2018)  

A technológia és a digitális világ fejlődése a korosztályok közötti digitális szakadék 

létrehozása mellett a szakadék leküzdésének megoldási lehetőségét is magában hordozza. A 

videójátékok és a hagyományos játékok ötleteket nyújtanak, olyan területekre is 

átemelhetjük a mechanizmusokat és elemeket, melyek távol állnak a játékoktól. (Fromann 

és Damsa, 2016) 

Mielőtt rátérnék a gamifikált értékelési rendszer – későbbiekben pontozási rendszerként is 

hivatkozok rá, bár felhívnám a figyelmet, hogy a kettő nem pontosan ugyanaz – 

bemutatására, érdemes egy kis időt rászánni arra, hogy körülírjam, mit is jelent a gamifikáció 

és milyen területeken jelent meg.  

2.3.1. Definíció   

A gamification (magyarosan gamifikáció) az angol „game” és a „-fication” valamivé alakítás 

szavakból tevődik össze. Magyarul „játékszerűvé tételt, vagy játékosítást jelent.” (SKOLL, 

2020) A gamification, mint szó Nick Pelling játéktervező nevéhez fűződik, aki 2002-ben 

használta először a kifejezést (nem oktatással kapcsolatos témában). (Christians, 2018)  

A gamifikáció több területen is megjelent, ennek egy szelete az oktatásban való felhasználás, 

így pontos definiálása sem egyszerű. Talán az egyik legátfogóbb összefoglalást Pacsi 

blogbejegyzésében olvastam:” A gamifikáció egy olyan eszköz, amivel az információkat 

játékos formában tudjuk közölni az élet olyan területein, melyek alap esetben nem 

tartoznának a játék fennhatósága alá.” (Pacsi, 2017)  A definíció két fontos kulcsrészletet 

tartalmaz. Először is, a játékosítás nem cél, hanem eszköz. Az oktatásban való felhasználás 

során fontos, hogy ne az legyen a célunk, hogy játékosítjuk a tanórákat vagy az értékelést, 

hanem egy ennél jóval nagyobb célt, például a diákok motiválását, aktivizálás révén szerzett 

mélyebb tudás megszerzését érdemes kitűzni. A másik fontos részlet az, hogy a játékok során 
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megismert elemek olyan területeken jelennek meg – például üzlet, oktatás – ahol egyébként 

nem számítanánk rá.  Röviden tehát megfogalmazhatjuk úgy is, hogy a gamification nem 

más, mint online játékbeli elemek nem játékbeli környezetben való felhasználása. (Juhász, 

2020) 

Hazánkban a kifejezés 2010 körül terjedt el – az oktatással összekapcsolva csak 2012-ben – 

(Jaskóné Gácsi, 2020) de a grafikonból (1. ábra) is látszik, hogy a keresések számában 

jelentős növekedés csak 2014. áprilisa körül volt. 2020. márciusában, majd 2021. 

márciusában, a közoktatási intézmények digitális oktatásra való átállása idejében egy újabb 

növekedési tendencia volt megfigyelhető. Feltételezhető, hogy ez a növekedés annak a 

következménye, hogy a pedagógusok a kialakult helyzet miatt online eszközöket és 

módszereket alkalmaztak a tanítás során. Az értékelés sem működhetett problémamentesen 

a megszokott módon, mivelhogy a diákok munkájának menetét nem lehetett végig követni, 

a csalás valószínűsége fennállt. A gamifikációs értékelési rendszer azért bizonyult 

alkalmasabbnak, mert a digitális órai és beadható feladatokkal a tanulók munkájára azonnali 

visszajelzés érkezett, a kisebb feladatok miatt pedig a diákok kevésbé érezhették azt, hogy 

egy feladatnak, dolgozatnak nagy súlya van, emiatt akár csalással, de jól kell teljesíteni. 

Mindezek mellett a diákok motivációját is növelte a folyamatos tanulásra, órára való 

készülésre.     

1. ábra - Google Trends – Gamification kifejezésre keresés Magyarországon (2022. 03. 07.)2 

Gamifikációval a mindennapi életben is találkozhatunk. Gondoljunk arra, hogy 

bevásárlásunk után a kasszánál matricákat és matricagyűjtő-, vagy kuponfüzetet kapunk. Ha 

a matricákból eleget összegyűjtöttünk beválthajuk őket termékekre vagy egyes termékeket 

olcsóbban megvásárolhatunk. Hasonló módon működik a kávézókban a vásárolt termék 

utáni „pontgyűjtő” rendszer, ahol minden 10. kávét a ház állja. (SKOLL, 2020) Minél 

közelebb járunk a 10. pontig, annál motiváltabbak vagyunk egy finom kávé elfogyasztására. 

 
2 https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=HU&q=Gamifik%C3%A1ci%C3%B3  
Kép letöltésének ideje: 2022. 03. 07. 

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=HU&q=Gamifik%C3%A1ci%C3%B3
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Ezzel az üzletek nem csak azt érik el, hogy terméket vásároljunk náluk, hanem azt is, hogy 

visszatérjünk, lehetőleg rendszeresen.  

Ha gamifikációt szeretnénk használni az oktatásunk során, először gondoljuk át mit 

szeretnénk gamifikálni. Szakdolgozatomban elsősorban a számonkérésnél való 

alkalmazására helyezem a hangsúlyt, de itt pár szót szólnék a tanórákon való 

felhasználásáról is.  

Frontális munka helyett alkalmazhatunk valamilyen módszert, szerepjátékot, ahol a diákok 

aktivitása, bevonása lehetővé teszi a tananyag mélyebb megértésének lehetőségét. A mai 

világban számos honlap (pl. Google Earth3 -t nagyon jól lehet alkalmazni földrajz, biológia 

vagy történelem órákon is), applikáció is segítséget nyújthat a tananyag diákközpontú 

feldolgozásában. A telefonos vagy számítógépes programoknál az is előnyt jelenthet, hogy 

a diákok csoportosan vagy egyedül is dolgozhatnak és azonnali visszajelzést kapnak arról, 

menyire értették meg a tanórai anyagot. (Kovácsné Pusztai, 2018) 

A hagyományos jegyalapú értékelési rendszer egyik legnagyobb hátránya, – mint ahogy a 

témaválasztásnál említettem – hogy a diákok aktuális teljesítőképességétől függ, hogy 

milyen érdemjegyet szereznek. A gamifikált értékelési rendszer esetében a számonkérést 

felbontjuk kisebb részekre, így több alkalom alapján tudunk értékelni, illetve a kisebb célok 

nagyobb motivációt is adnak a diákoknak. Egy másik előnye még, hogy a fejlődés 

folyamatára helyezi a hangsúlyt, a tanulóknak folyamatos visszajelzést ad haladásukról, 

fejlődésükről, és ez mentális szinten – pontok formájában – is megmutatkozik. A 

pedagógusnak is előnyére válhat a folyamatos visszajelzés, hiszen így nyomon tudja követni 

minden egyes diák haladását, könnyebben ki tudja deríteni, ki hol akadhatott el a tananyag 

megértésében. (Kovácsné Pusztai, 2018) 

A gamifikált értékelési rendszer azonban nem egyenlő a pontgyűjtéses rendszerrel. Mint 

korábban a definícióban is láttuk, játékokban (leginkább videójátékokra érdemes gondolni) 

előforduló elemeket is átemel az oktatásba. Ezek a játéktervezési elemek szintén a 

motivációt és a játékélményt hivatottak növelni. A játéktervezési elemek mellett a 

játékmechanizmusokat is átvehetjük, melyek „a játékok működési elvének alkalmazását 

jelentik”. (Kovácsné Pusztai, 2018, old.: 3.) Ezeknek a technikáknak a bevezetése 

motiválóbbá teszi a tanórán való figyelmet és a tanulás hatékonyságát is növeli. 

 
3  
https://earth.google.com/web/@47.34121166,0.68189949,80.84210112a,71375.94011505d,35y,38.52964
526h,0t,0r/data=CgQSAggB (hivatkozás dátuma: 2022. 03. 22.)  

https://earth.google.com/web/@47.34121166,0.68189949,80.84210112a,71375.94011505d,35y,38.52964526h,0t,0r/data=CgQSAggB
https://earth.google.com/web/@47.34121166,0.68189949,80.84210112a,71375.94011505d,35y,38.52964526h,0t,0r/data=CgQSAggB
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Pedagógusként az kell, hogy legyen a hosszútávú célunk a gamifikációval, hogy a tanulókat 

önálló tanulásra és fejlődésre sarkalljuk. (Fromann és Damsa, 2016) Az önálló és 

önszabályozó tanulást XXI. századi képességként is emlegetik. Egy tanuló akkor képes az 

önszabályozó tanulást elsajátítani, ha a végzett tevékenysége hosszabb folyamat és közben 

folyamatos visszacsatolást kap teljesítményéről. A visszacsatolások lehetőséget adnak a 

tanuló hibáinak korrigálására és a következő lépések megtervezésére. (Prievara és Nádori, 

2018) 

2.3.2. Játéktervezési elemek  

A játéktervezési elemeket úgy kell elképzelni az oktatásban, mint a videójátékokban is. A 

tanulók jutalmakat (jelvények pontok stb.) kapnak a tanulási tevékenységeikért, (Park, Min 

és Kim, 2021) melyeket akár fizikai, akár digitális módon is megjeleníthetünk.  

• Pontok – A diákok egy meghatározott időszak alatt pontokat gyűjthetnek. A pontok 

származhatnak órai munkából, otthon elvégzendő feladatokból, dolgozatokból. A 

pontokat érdemes a feladat nehézségével megfelelő arányban meghatározni, hiszen 

így a diákok érezhetik, hogy munkájuknak van értelme. (Szénási, 2019) A pontozás 

során lehet negatívan is értékelni, azaz egy feladat elmaradása esetében pontokat 

vonhatunk el, de ez erősen demotiváló hatású lehet.  

• Szintek – A diákok egy bizonyos, szintén előre meghatározott pontszám után 

szinteket léphetnek, fejleszthetik karakterüket, (Szénási, 2019) vagy újabb 

feladatlehetőségek nyílhatnak meg előttük.  

• Rangsorok és ranglisták – A rangsorok és ranglisták a versenyszellemű diákokat 

motiválja leginkább. A diákok láthatják, mennyi pontjuk van a többiekhez képest, 

így következtetéseket tudnak levonni a pontok alapján, hány pontnak kell körülbelül 

összegyűlnie addigra. (Szénási, 2019). Érdemes azonban felmérni az osztályban, 

mekkora ez a versenyszellem, mert negatív irányba is viheti egy tanuló motivációját, 

ha a többiekhez képest kevesebb ponttal rendelkezik. Ha a tanulók észlelik, hogy 

haladnak, mennek előre a cél felé, meg lesz a kellő motivációjuk ahhoz, hogy be is 

befejezzék, amit elkezdtek. A rangsorok segítségével ezt a külső motivációt lehet 

növelni. (Fromann és Damsa, 2016) 

• A rangok szimbolizálására jelvényeket is lehet bevezetni, hogy még inkább 

felerősítse a játékszellemet és az élményt. (Szénási, 2019).  Prievara és Nádasi 

könyvében sokféle, nem csak szaktárgyi órához köthető jelvényről olvashatunk.  
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A „Szint Jedi” jelvény annak a diáknak jár, aki a tanulási időszak végén a legtöbb 

pontot érte el. Könyvmoly jelvény annak jár, aki egy témakörhöz illő könyvet elolvas 

és beszámolót készít róla, míg a „Szódaráló” jelvénnyel a legtöbb plusz szót 

megtanuló diákot illetik. (Prievara és Nádori, 2018) 

• Szénási a beavatást is a játékelemek közé sorolta. Hangsúlyozta, hogy annak 

érdekében, hogy a diákok élvezzék és játékként fogják fel a tanulási időszakot nem 

ajánlott a legelején sok információval leterhelni őket. (Szénási, 2019) Azt azonban 

nagyon fontosnak tartom, hogy a tanulási időszak egészét átlássák, hiszen úgy tudnak 

előre tervezni, mely feladatokat szeretnék megoldani és a kitűzött feladatokkal 

mennyi pontot tudnak összegyűjteni. Érdemes tehát a pontozási rendszert 

lépésenként bevezetni, egyre bonyolultabb – ám szórakoztatóbb – elemekkel 

kiegészítve.  

• Virtuális javak, ajándékok – Valamilyen probléma megoldásáért szerezhetőek meg. 

Ezek a „kincsek” tovább ajándékozhatóak, vagy később beválthatóak valamilyen 

más jutalomra. (Szénási, 2019) 

• Személyre szabás – Sok felület lehetővé teszi, hogy a diákok saját karaktert, avatart 

hozhassanak létre, mely a játékélményt növeli. Ez más – nem gamifikációra 

specializálódott – felületeken megoldható úgy, hogy a diákok kódneveket 

választanak/ kapnak, mely lehetővé teszi azt is, hogy anonimak legyenek egymás 

között. A saját karakter segít a játék iránti elköteleződésben, személyesebbé teszi a 

tanulási időszakot. (Szénási, 2019) 

• Visszacsatolás, visszajelzés – A tanulók a visszajelzések segítségével tudják javítani 

hibáikat, továbbá megerősítést kapnak a jó munkájukra is. Fontos, hogy a 

visszajelzéseket, pontokat időben megkapják a tanulók, hogy ezek alapján tudják a 

többi feladatot kiválasztani és megoldásukat/ beadásukat jól beosztani.  

• Mesterpontok – A ponthatárok szintjeinek meghatározásánál a legoptimálisabb 

megoldás az, ha több pontot lehet szerezni, mint amennyi a jeles érdemjegy 

megszerzéséhez szükséges, hiszen ezáltal tudnak a tanulók a feladatok közül 

válogatni. Ennek a következménye az lesz, hogy lesznek olyan diákok, akik jóval 

több pontot gyűjtenek egy tanulási időszakban, mint az 5-ös alsó határa. Prievara és 

Nádori emiatt vezette be a mesterpontokat. A mesterpontok az 5-ös határán túl 

szerzett pontok, ha ezekből a pontokból is összegyűlik egy adott számú, akkor a 

tanuló egy újabb 5-ösre tehet szert. (Prievara és Nádori, 2018) 
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• Hitelpontok – Vannak olyan esetek, amikor a tanulók hiányzás vagy figyelmetlenség 

miatt nem szerzett kellő pontot a jobb érdemjegyhez, de a közelében jár. Ekkor a 

tanártól kérhet pontokat (Fontos, hogy a tanár önszántából ne adja meg, a diáknak 

kelljen felelősséget vállalnia pontjaiért), melyeket a következő tanulási időszakban 

vissza kell fizetnie, azaz az új időszakot mínusz pontokkal kezdi a tanuló. A 

hitelpontoknak köszönhetően a diákok kicsit el tudják halasztani a pótlást. (Prievara 

és Nádori, 2018) Természetesen hitelpontokat akkor érdemes bevezetni, ha a 

tanévben több tanulási időszakot gamifikálunk. Felmerül bennem a kérdés, hogy ha 

a diák például a gerincesek témaköréből nem szerez elég pontot és hitelpontot kér, a 

következő témakörnél, ami az állatok viselkedése már jobban teljesít, biztosan 

pótolni fogja-e a gerincesekkel kapcsolatos tananyagot, és valóban megérdemli-e a 

jobb érdemjegyet hiányos tudására.   

2.3.3. Játékmechanizmusok  

Mi a gamifikáció eredményességének kulcsa? Skoll szerint 3 fontos tényezőt kell 

figyelembe venni, amikor gamifikációt akarunk alkalmazni akár az üzleti életben, akár az 

oktatásban. (SKOLL, 2020) Mivel én a középiskolai oktatásban szeretném alkalmazni a 

módszert, a tényezők kifejtésénél elsősorban iskolai példákat, lehetőségeket említek meg.  

1. Ideális beszintezés – A gamifikált tanulási időszak hossza legtöbbször a témakör 

hosszától függ, de egyes témaköröket, ha hosszúnak vélünk, akár fel is oszthatunk. A 

tanulási időszakokhoz kapcsolódó célt – ez sok esetben a megfelelő érdemjegyhez 

szükséges pontszám megszerzése – is hasonló módon érdemes kisebb célokra bontani, 

ezzel fenntartva a diákok motivációját. (SKOLL, 2020) Ha a diákok látják, hogy a kisebb 

feladatokkal, kisebb célokat sikeresen érhetnek el, melyek a főcélhoz vezetnek, elhiszik, 

hogy a főcélt is elérhetik lépésről lépésre haladva, így motivációjuk nem lankad. (Szénási, 

2019) A beszintezés másik fontos szerepe, hogy a folyamat közben gyors visszacsatolási 

lehetőséget nyújt a diák számára. Végcélnak érdemes olyan célt kitűzni, amely sokak 

számára elérhető, de nem könnyen.  

2. Optimális terhelés – A főcél felosztásánál figyelembe kell vennie a pedagógusoknak, 

hogy a tevékenység adta kihívások ne legyenek unalmasak, de nagyon nehezek sem, mert 

az ilyen típusú feladatok a diákok motivációjának csökkenését eredményezhetik. 

(SKOLL, 2020) Ha megfelelően osztjuk fel a célt és megfelelő pontozást tűzünk ki hozzá, 

akkor a feladatok megoldása a diákok számára a sikerélmény mellett játékélményt is ad, 
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ezáltal pedig a tanuló motiváltabban járja tovább az utat a végcél felé. Damsa és Fromann 

úgy véli, minden játéknak van egy kerettörténete, ezt a „Nagy Történet” -nek hívják. A 

Nagy Történet célja az oktatásban a játékélmény fokozása, úgy, hogy a tanulókat is egy 

képzeletbeli világba viszi. (Fromann és Damsa, 2016) 

3. Azonnali jutalmazó/ bűntető rendszer – Az értékelő rendszer hatékonysága egyrészt 

abban rejlik, hogy minden részfeladat után azonnali visszajelzést kap a diák, másrészt a 

visszajelzések motiváló, ösztönző hatásúak lehetnek. A diákközpontú tanulás (Student-

Centered Learning (SCL)) rendszerében is kiemelkedő elem a folyamatos visszacsatolás, 

melyből a tanuló következtetéseket tud levonni és saját fejlődésére használni. (Prievara 

és Nádori , 2018) Fontos, hogy a részcélok elérési nehézsége és az arra adott jutalmazás 

arányos legyen. (SKOLL, 2020) Fromann és Damsa kiemeli még, hogy az értékelés 

mindig pozitív indíttatású legyen, azaz pontokat ne lehessen levonni: „Egy ilyen 

környezetben a diák egy rosszabb jegy után nem azt fogja szem előtt tartani, hogy 

kudarcot vallott, hanem azt, hogy – ugyan kisebb mértékben, de – még így is közelebb 

került a következő szinthez.” (Fromann és Damsa, 2016, 78.o)  

Prievara és Nádori „A XXI. századi iskola” című könyvében kiemeli, hogy bár fontos a 

pozitív megerősítés, lényeges az is, hogy milyen mértékben és mit értékelünk pozitívan. 

Ha a diák minden cselekedetét dicsérjük, beleeshetünk egy olyan helyzetbe, ahol a diák 

tanulói autonómiája megszűnik és csakis a külső motiváló tényezők miatt végzi el a 

munkát. (Prievara és Nádori, 2018) 

Szénási még két szempontot említ meg, mely a játékosítás sikerességét növeli. (Szénási, 

2019) 

4. Valós tét hiánya – Szénási a valós tét hiányát említi meg, bár én ezzel nem teljesen értek 

egyet, hiszen az iskolában való alkalmazás során a témakörök végén a szerzett pontoknak 

érdemjeggyé kell konvertálódniuk. Ebben az esetben pedig van tétje a pontok 

gyűjtésének, amit jobb esetben a diák külső motivációként értelmez.  

5. Elemi motívumok kielégítése – Valójában ezt Fromann és Damsa is megfogalmazta Nagy 

Történetként. A lényeg abban rejlik, hogy a diákok el tudják kicsit vonatkoztatni a 

tanulási időszakban kiadott feladatokat az iskolai kötelező feladatoktól és megpróbálják 

élvezni a feladatok megoldását és a cél eléréséhez szükséges utat motiváltan tegyék meg.   

Kovácsné Pusztai a tanulók orientációjának figyelembevételét is megemlíti még 6. 

opcióként és az orientációjuk meghatározásához a Bartle-féle taxonómiát hozza fel 

példaként. (Kovácsné Pusztai, 2018) 
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A következőkben a Bartle-féle játékostípusokról szólnék röviden, melyeket érdemes 

figyelembe vennünk az értékelési rendszer megkonstruálása előtt.  

Bartle 1996-ban tette közzé kutatását a különböző játékostípusokról, aszerint, hogyan 

viszonyulnak a játékhoz, illetve a többi játékoshoz és ezek által mit remélnek kihozni a 

játékélményből. (Christians, 2018) A játékosok besorolása tehát 2 szempont 

figyelembevételével történik. Bartle aszerint különít el négy csoportot, hogy a játékosoknál 

mi a motiváció hajtóereje és hogyan viselkednek a játék során, függetlenül attól, hogy 

egyéni, páros vagy csoportos feladatban kell szerepelniük. (Park, Min és Kim, 2021) 

A négy csoport a következő:  

2. ábra – Bartle -féle játékostípusok4 

1. Teljesítők (sikeresek): Azok a játékosok (diákok) akik szívesebben játszanak egyedül, 

egyéni célokat tűznek ki maguknak és ezeket a legnagyobb erőfeszítéssel igyekeznek 

teljesíteni a teljesítők típusába sorolhatóak. Náluk a feladatok megoldásával egyéni 

képességeik, határaik fejlesztése is elsődleges. (Park, Min és Kim, 2021) 

2. Társaságiak: A társaságiak típusába azok a diákok tartoznak, akiknél nem a feladat 

teljesítése és felfedezése, hanem a többiekkel való együttműködés, kooperáció 

ösztönöz. (Park, Min és Kim, 2021) Ezek a diákok kevésbé motiváltak egyedül, és 

inkább a páros vagy csoportos feladatokat preferálják.  

3. Felfedezők: A felfedező diákok motivációja nem feltétlenül a célok teljesítése, inkább 

a cél eléréséhez vezető út megismerése és bejárása. A felfedezők egyénileg és 

csoportosan is szívesen haladnak előre. (Park, Min és Kim, 2021) Ha az osztályban vagy 

csoportban több felfedező is van, érdemes a pontozási értékelés során olyan feladatok 

 
4 Az ábrát a https://www.interaction-design.org/literature/article/bartle-s-player-types-for-gamification 
található kép alapján fordítottam és készítettem el.  

https://www.interaction-design.org/literature/article/bartle-s-player-types-for-gamification
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kitalálni a tanulók számára, ahol érdekes, kreatív megoldásokat várunk. A szintek 

bevezetésével – ahol egy bizonyos pontszám után nyílnak meg újabb feladatlehetőségek 

– pedig a diákokat terelhetjük afelé, hogy a játékélmény mellett a produktivitás, a 

tevékenység is motiválja őket.  

4. Gyilkosok: A gyilkosok abban az osztályban tudnak leginkább érvényesülni, ahol sok a 

társasági típusú diák. Szívesen dolgoznak csoportos feladatokban, de számukra nem a 

társaság, a kapcsolatépítés és fenntartás a motiváló erő, hanem az, hogy a többiekre 

kifejthessék fölényüket, a többi diákot a saját javukra irányítsák. (Park, Min és Kim, 

2021) 

Minden játékostípus más-más feladattípusokat preferál, így érdemes felmérni a csoportban, 

hogy ki melyik típusba sorolható. Park, Min és Kim 2021-es tanulmánya – melyet 

egyetemistákból álló csoportokkal végeztek – kimutatta, hogy a játékelemek nem ugyanazt 

az élményt biztosítják minden hallgatónak. A szerzők két okot említetek a tanulmányban:  

Az egyes játékelemek közötti interakciók más játékélményt nyújtanak az egyes 

játékostípusoknak, emellett megeshet az is, hogy az élménybeli különbségek a játékosok 

sajátosságaiból származhattak. A tanulmányi motiváció azonban nem volt szignifikánsan 

eltérő az egyes típusok között. Park, Min és Kim úgy vélik, ennek az oka az lehet, hogy a 

tanulók a feladatokkal hasonló helyzeteket éltek meg, és arra ösztönözték őket, hogy 

játékostípustól függetlenül elvégezzék a feladatokat. Mivel motiváció terén nem volt eltérés, 

azt a következtetést vonhatjuk le, hogy tanárként inkább érdemes olyan feladatok, 

lehetőségeket adni a diákoknak, amelyekben lehetőleg minden tanuló megtalálhatja a 

motivációjának gyökerét, és ne arra törekedjünk, hogy a játékostípusokhoz próbálunk 

feladatokat válogatni.  

A gamifikált oktatás során előkerülhetnek váratlan reakciók, melyeket, ha észben tartunk, 

előre elkerülhetjük az emiatt kialakuló konfliktusokat és problémákat. (Prievara és Nádori, 

2018) Ahhoz, hogy a diákok élvezni tudják a pontszerzést, fontos, hogy ne lehessen túl 

könnyen pontokat szerezni, mert így a tanulók érdektelenné válnak. Túl nehéz pontgyűjtési 

feladatot sem érdemes kiadni, mert akkor nem végzik el a tanulók. Egy másik lényeges 

tényező, amire érdemes figyelmet szentelni, a tanulói kudarc megélése és feldolgozása. 

Általában azok a tanulók, akik a hagyományos rendszerben jól teljesítettek, egy új értékelési 

rendszer bevezetésére rosszabbul reagálnak, mert az eddig ismert követelmény most 

megváltozik és a tudás helyett most a szorgalom értékelése kap nagyobb szerepet. Náluk az 

újdonság iránt való lelkesedés jóval később jelenik meg, akár 2-3 tanulási szakaszt is le kell 
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tudniuk maguk mögött. (Prievara és Nádori, 2018) Amire még érdemes figyelni, az az, hogy 

ne csak a diákoktól várjuk el a kiadott határidőre beérkező feladatokat, hanem a saját 

munkánk során is legyünk következetesek. Ha a tanulóknak 2 hetet kell várniuk, míg 

kijavítjuk és lepontozzuk a munkájukat, akkor a diákok türelmetlenkedni fognak, ezáltal 

pedig a motivációjuk is csökkenhet. (Prievara és Nádori, 2018) Az időben kiosztott pontok 

abból fakadóan is fontosak, mert a tanulók így látják, hogy éppen hány pontjuk van, milyen 

feladatokat kell még megoldaniuk, tehát így tudnak előre tervezni. 

2.3.4. A gamifikáció célja – önszabályozott tanulás  

A játékosítás szó hallatán sokak fejében olyan kép jelenhet meg, hogy a diákok játszanak a 

tanórán. Fontos azonban, hogy akár a tanórákat, akár az értékelést gamifikáljuk, nem játék, 

hanem tanulás történik. A diákok nem amiatt fogják élvezni az órákat, hogy játszhatnak, 

hanem hogy a tanóra vagy a számonkérés menetében szabad döntések elé kerülnek, 

döntéseiknek pedig – pontokban mérve – súlya van, tehát egyéni felelősséget is vállalnak a 

tanulási időszak végén kapott érdemjegyeikért. (Prievara és Nádori, 2018) Park és mtsai egy 

korábbi kutatásukra hivatkoznak5, melyben azt az eredményt kapták, hogy a gamifikáció 

által nyújtott játékos élmény elnyomja a tanulás negatív megítélését, ennek köszönhetően 

pedig egy fenntartható tanulást idéz elő. 

„A tanulási motiváció olyan tanulásra késztető belső feszültség, amely energetizálja, 

aktivizálja, irányítja, integrálja a tanulási tevékenységet” (Réthy Endréné, 2003, old.: 43.) 

Tanulás nem lehetséges, ha nincs hozzá motivációnk, de ha már kialakult az indíttatás a 

tanulás felé, a tanulás közben a tanulási motiváció is változik. Önszabályozott tanulás akkor 

alakul ki, ha a tanuló a tanulási tevékenységet önszántából, külső behatások nélkül tervezi, 

alakítja és kontrollálja. (Réthy Endréné, 2003) A gamifikáció lehetővé teszi a diákok 

számára, hogy tanulási folyamataikban célokat határozzanak meg – hány pontot gyűjtsenek, 

mely feladatokat végezzék el stb. –, így az önszabályozott tanulás felé irányíthatjuk őket.  

A tanulási motiváció és a tanulással töltött idő között lineáris összefüggés van. Az ábráról 

(3. ábra) leolvasható, hogy minél nagyobb a motiváció, annál több időt fog rászánni a tanuló 

a tananyag elsajátítására. Ha alacsony a motivációs szint, akkor a tanulási idő is lecsökken.  

 
5 Park, S.; Kim, S. Is sustainable online learning possible with gamification?—The effect of gamified online 

learning on student learning. Sustainability 2021 https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4267  

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4267
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3. ábra - A motiváció és a tanulással eltöltött idő kapcsolata6 

A Frogg- féle viselkedési modell (4. ábra) két másik tényezőt is bevon a tanulás létrejöttének 

– pontosabban a viselkedés kiváltásának – magyarázatában, melyet az alábbi ábra személtet:  

 

4. ábra - Frogg - féle viselkedési modell7 

A modell azt állítja, hogy az emberi viselkedés hátterében 3 tényező áll:  

• motiváció  

• képesség  

• kiváltó ok  

A viselkedés kiváltásához mindhárom tényezőnek jelen kell lennie, a kapcsolatot Frogg a 

𝐵 = 𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑡 képlettel írta le. (B= behavior, m = motivation, a =ability és t= triggers) 

Viselkedés csak akkor megy végbe, ha B értéke meghaladja az aktivitási küszöböt (kék 

görbe). (Wu, 2011) 

A játék mechanikájának mindhárom tényezőt irányítania kell, úgy, hogy azok egyszerre 

jelen legyenek. A játékdinamika gyakran pozitív visszajelzéseket küld a játékosnak, mint 

 
6 Réthy Endréné, 2003, 3. Tanulási motivációt alakító tényezők fejezet 67. oldal 
7 Az ábra elérési helye: https://behaviormodel.org/ Letöltés ideje: 2022. 03. 22.  

 

https://behaviormodel.org/
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például a kitűző, szintek, jelvények, avatar stb. Ezekkel az elemekkel, mechanizmusokkal a 

motivációt (motivation) lehet növelni. (Wu, 2011) 

A képesség (ability) nem csupán készségeket jelent. Az oktatásban a képesség alatt a 

rendelkezésre álló időt, figyelmet, mentális kapacitást, rendelkezésre álló erőforrásokat 

értjük, melyekre szükség van a cselekvés elvégzésére. A képesség növelése úgy is 

megtörténhet, hogy a feladaton könnyítünk, azaz például a nagy célunkat kisebb célokra 

bontjuk, ezáltal kevesebb energia befektetésével érhetjük el lépésenként a nagy célunkat. 

Ezáltal csökken a viselkedés aktiválási küszöbe, így a viselkedések végbemennek. (Wu, 

2011) 

A kiváltó oknak (trigger) a motivációval és a képességgel egy időben kell jelen lennie, hogy 

a cselekvés végbe mehessen. A kiváltó ok bármi lehet, mely cselekvésre invitálja a játékost, 

viszont nagyon fontos, hogy egyidőben megjelenjen a másik két tényezővel. Tegyük fel, 

hogy adott a motiváció és a képesség is, de az időzítés rosszkor jön. Ez a játékosra negatív 

hatással lehet, frusztrációt idézhet elő. Például, ha egy diák nem kap elég információt, milyen 

feladatokat lehet megoldani a tanulási időszak alatt, akkor nem fogja megtenni azt, hiába 

lenne meg hozzá a képessége és a motivációja is. (Wu, 2011) 

Mi lehet motiváló tényező a diákoknál a gamifikált oktatás során?  

• Önállóság – Bár a tanulási időszak elején adunk ki megoldható feladatokat, azaz 

irányítjuk a cselekvést, mégis a diákok dönthetik el, melyik feladatokat oldják meg, 

melyeket hagyják el, tudván, hogy így nem kapnak rá pontot. Önállóan tudnak tervezni 

is, hogy mikor fogják az egyes feladatokat beadni. Az önállóságnak köszönhetően a 

diákok tervezgethetnek, éreztethetjük velük, hogy a döntéseiket értékeljük és azoknak 

súlya van.  

• Unalom elűzése – A szárazabb tananyagot is szívesebben befogadják a diákok, ha 

játékosítva sajátíthatják el.  

• Célok – Rövid-, közép-, és hosszútávú célokat is érdemes kitűzni, hogy a motiváció 

minden diáknál fennmaradjon.  

• Sikerek és kudarcok – Ha egy feladatot megold a diák, mindenképpen pozitívan lesz 

értékelve, ezáltal nem lesz kudarcélménye. Mindemellett tanulhat is belőle, hiszen látja, 

hogy a befektetett energiája hány pontot ért.  

• Azonnali visszajelzés – A pozitív visszajelzések sikerélményt adnak a fiataloknak, ezáltal 

a motivációjuk is fennmarad a folytatáshoz. (Kovácsné Pusztai, 2018) 
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3.  Saját értékelési rendszereim bemutatása  

3.1. 12. Osztály  

3.1.1. Előzetes felmérés 

Mielőtt a 12. osztály számára összeállítottam az első általam tanított tanulási szakaszhoz 

tartozó gamifikált értékelési rendszert, egy kérdőív (1. melléklet) segítségével kiderítettem, 

milyen pozitív, illetve negatív tapasztalataik vannak a hagyományos értékeléssel 

kapcsolatban, mennyi időt szánnak a biológia tantárgy tanulására heti szinten, hogyan 

készülnek fel a számonkérésekre, illetve ők maguk mennyire tartják hatékonynak a tanulási 

módszereiket. A kérdőív második felében a játszási szokásaikról érdeklődtem. Ennek oka az 

volt, hogy kiderítsem, a gamifikáció során milyen motiváló tényezők játszhatnak szerepet 

osztályszinten, érdemes-e egyes elemeket beleépítenem vagy másra helyezzem helyette a 

hangsúlyt.  

A kérdőívet a 22 diákból 16-an töltötték ki. A kedvenc tantárgy kérdése két okból kifolyólag 

került bele a kérdőívbe. Először is, fontosnak tartom, hogy a biológia (és igazából minden 

tantárgy) keretein belül más tantárgyakkal kapcsolatos vonatkozások is előkerüljenek a 

tanultak hétköznapban való hasznosíthatóságának megismerése mellett. Másodszor pedig az 

osztályban, mint korábban említettem csak egy diák szeretne érettségit tenni, a többi diák 

nem igazán lelkesedik a biológia iránt. Az értékelési rendszer kialakításánál minél több 

tantárggyal kapcsolatos feladatot akartam összeállítani, hogy ezzel ösztönözzem őket a 

feladatok megoldására. A kérdőív során több kedvenc tantárgy is jelölhető volt és az 

eredményeket az alábbi grafikon (5. ábra) szemlélteti: 

 

5. ábra - A 12. osztály összesített válaszai a "Mi a kedvenc tantárgyad?" kérdésre 
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A grafikon alapján látható, hogy a 12. osztályban leginkább az idegen nyelvek és a 

matematika iránt érdeklődök vannak többségben, emellett az informatika, irodalom és a 

testnevelés óra kapott még több szavazatot.  

A következő kérdéssor a jegyalapú értékelési rendszerről alkotott véleményükre kérdezett 

rá. A diákoknak először meg kell válaszolniuk, hogy szerintük mennyire ad reális képet a 

jelenlegi értékelési rendszer, majd ki is fejthették, hogy miért gondolják így. A 16 fő közül 

15-en az ötös skálán (1-egyáltalán nem, 5- teljes mértékben) 3-asra vagy 4-esre értékelték 

ezt, egy diák 2-esre, azonban a nyitott végű kérdésre adott válaszok alapján az értékelés jóval 

inkább elmozdul a 3-as és 2-es felé. Sokan a stressz miatti teljesítményrontást pl. „Mivel úgy 

érzem, hogy rengeteg helyzetben dogánal stresszesebb vagyok, és nem a valódi tudásom jön 

át.”, a dolgozat milyenségét pl. „A dolgozatok jegyei nem adnak teljeskörű visszajelzést a 

tudásromról. Ezt úgy értem, hogy csak bizonyos dolgokra kérdeznek rá a dolgozatokban.” 

vagy a pillanatnyi állapotból fakadó hibázásokat hozták fel. Sokan a gyakorlati rész hiányára 

hívták fel a figyelmet: pl. „Jobb jegyeket szerzek, mint a valódi tudásom. Egy igazán éles 

helyzetben nem hinném, hogy tudnám alkalmazni a suliban tanultakat.”   

Az órai számonkérést a diákok nagyobb része stresszesnek tartja (6. ábra). Természetesen a 

stressznek pozitív hatásai is vannak, sok esetben javít a teljesítményen, de egy bizonyos szint 

után negatív hatásai felerősödnek. A pontszerzéses rendszer szerintem azért is jó ez ellen, 

mert itt is kialakul stressz a felelés, vagy dolgozatírás közben, de mivel mindenképpen 

pozitívan vannak értékelve (hiszen pontlevonás nincsen) és fennáll a javítás lehetősége, ez 

nem vagy kevésbé fog átalakulni negatív hatásúvá.   

6. ábra - 12. osztály véleménye arról, hogy mennyire találják stresszesnek a számonkéréseket (1 – egyáltalán 

nem, 5 – teljes mértékben) 

Mivel a gamifikáció során a diákoknak lehetőségük van folyamatos javítása és fejlődésre, a 

kérdőívben erről is kikértem véleményüket. A kérdőívet kitöltők 43,8 %-nak nem igazán 
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van motivációja egy dolgozat kijavítására (ötös skálán 2-est vagy 3-ast jelöltek), a többiek 

(9 fő) motiváltabbak etéren. 

Az általános kérdések után a biológia oktatással és tanulási szokásaikkal kapcsolatban kellett 

választ adniuk. A kérdőívet kitöltők 62,5 %-a (10 fő) csak a dolgozat előtt nyitja ki a füzetét 

vagy mástól kapott jegyzetét és tanulja meg az anyagrészt és 87,5 %-a heti szinten fél órát 

vagy kevesebbet tölt a tantárgyra való készülésre. Mivel ezek a százalékok elég magasak, 

úgy gondolom, hogy a pontszerzéses értékelési rendszer bevezetése először nagy nehézség 

lesz számukra, hiszen itt folyamatosan kell tanulni, készülni, feladatokat beadni, és ebből 

kifolyólag több időt is rá kell szánniuk a készülésre, mint fél óra. Azonban ez hosszútávon 

jóval kedvezőbb lesz számukra, mert az egyetemen a folyamatos készülés és a haladási terv 

készítése nagy segítséget fog jelenteni, illetve tudásukat is hosszabb távon megmarad majd. 

Azt ők is látják, hogy ez a tanulásuk nem hatékony, ugyanis 14-en a tanulási 

hatékonyságukat közepesre vagy annál rosszabbra értékelték.  

A kérdőívben több kérdésnél is megtudtam, hogy a diákok szívesen játszanak és dolgoznak 

is együtt, így a beadandó feladatoknál is több helyen lehetőséget kaptak közös munkára. A 

diákok együtt dolgozhatnak az esszék, kiselőadások elkészítésénél, a Braille-írásnál is 

egymásnak írhatnak pozitív gondolatokat, érdekességeket stb. és a jegyzőkönyvekhez 

tartozó kísérleteket is igyekeztem úgy válogatni, hogy többen, illetve egyedül is meg 

lehessen oldani, amellett, hogy otthon beszerezhető eszközök mellett nincs másra szükség. 

A videókészítés során is lehet párban vagy akár többen is együtt dolgozni, ahol a videó 

tartalmáról beszélgethetnek a diákok.  

3.1.2. Az értékelési rendszer bemutatása  

Az értékelési rendszerben (2. melléklet) elől kapott helyet a témakör tanórákra való 

témafelbontása. A diákok ennek köszönhetően előre tudtak tervezni a kiselőadásokkal vagy 

más beadandókkal. Ehhez nagyon fontos volt, hogy tanárként is nagyon átgondoljam az 

óraterveket, tudjak előre számolni a kiselőadásokkal és legyen egy B tervem, ha mégsem 

lesz tanulói előadás, felelés.  A tanulási tervezet készítése így nekem, illetve a diákoknak is 

nagyon hasznos. A jó időbeosztás és előre tervezés olyan képesség, amit az életben máshol 

is fel tudnak később használni a diákok. Emellett megbizonyosodom afelől is, hogy a diákok 

elolvasták, átnézték újra a tanulási időszakhoz készült értékelési rendszert és ilyenkor 

szoktak előjönni kérdéseik is, ha valamit nem értenek teljesen.  
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Az első tanulási szakasz értékelési rendszerének összeállításánál a kérdőívből szerzett 

információkat, véleményeket igyekeztem minél jobban felhasználni, hogy a diákok számára 

az új értékelési rendszer bevezetése ne félelemmel járjon, hanem kíváncsisággal és 

lelkesedéssel. Fontos számomra, hogy a diákok érezzék, hogy véleményük fontos és 

számottevő, a tanár figyel rájuk és próbálja úgy alakítani a tanórákat, hogy azt mindenki 

élvezze. Mivel a diákok kevesebb, mint fele találkozott a gamifikációval, emiatt sok olyan 

elemet építettem az értékelési rendszerbe, amit már ismernek (kisdolgozat, felelet, témazáró, 

kiselőadás) de itt is több lehetőséget kaptak. Az osztályban sokan jelentkeztek jegyért 

kiselőadást tartani, vagy óra eleji felelésre, emiatt ezeket a feladatokat én is meghagytam, 

illetve a kiselőadásoknál témajavaslatokat is adtam. 11 témát soroltam fel, de a saját ötleteket 

pozitívan pontokkal támogattam. A kiselőadásokat párban, illetve többen is elkészíthették, 

igaz ekkor az összpontszám már csökkent. Ha egy nap többen akartak felelni, akkor ezt 

megtehetik írásban, kisdolgozat formájában.  

A pontszerzésért elvégzendő feladatok legnagyobb része szabadon választható volt, csak a 

röpdolgozatot és a témazárót tettem kötelezővé.  Az előre be nem jelentett röpdolgozatot 

amiatt tettem bele az értékelési rendszerbe, hogy azok a diákok is készüljenek a tanórákra, 

akik nem akarnak felelni, illetve csak akkor szerezhessenek pontot, ha a dolgozat 

összpontszámának 40%-át elérik, tehát ne kaphassanak tippeléssel vagy kevés tanulással 

pontokat.  

A röpdolgozat még ha rosszul is sikerül, mindkét fél sok tapasztalattal gazdagodik. Én 

tanárként megtudom, hogy melyek azok a feladattípusok, amik nehezebben mennek az 

osztálynak, illetve, melyek azok az anyagrészek, amelyeket érdemes lenne újra átismételni, 

esetleg más oldalról megközelíteni. A diákok számára pedig visszajelzést ad tudásukról, 

illetve tanulásuk hatékonyságáról. Akik nem tanultak óráról órára, kevesebb következtetést 

tudnak levonni, egyértelműen azt, hogy készülni kellene, de akik készültek és több hibájuk 

lett, látják, hogy mit rontottak el, mire figyeljenek majd a témazárónál. 

A hospitálásom alatt megfigyeltem, hogy az osztály nagy része nem készít jegyzetet, illetve 

a kérdőívben is sokan bejelölték a más diák jegyzetéből, illetve internetes oldalakról való 

tanulást. Ha a diák tényleg figyel az órákon és jegyzetet is készít, már megjegyez 

információkat, így a számonkérésekre is hatékonyabban tanul. A jegyzet-, és ábrakészítés 

motiválás miatt szerepel pontszerzési lehetőségként. Úgy vélem, ez is hasznos lehet 

számukra a későbbi tanulmányaik során, hiszen az egyetemi kurzusok esetében sokszor 

fordul elő, hogy nincsen tankönyv, hanem diasorból és az órai jegyzetből kell tanulnia a 
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hallgatóknak. Ebben az esetben nagy segítség, ha a hallgató tud használható jegyzetet 

készíteni.  

Igyekeztem minél több tantárgyhoz és hétköznapi élethez kapcsolódó feladat megoldását 

lehetővé tenni a diákok számára, hogy mindenki az érdeklődésének megfelelően tudjon 

választani feladatot, de közben a tananyaggal foglalkozzon.  

A Braille-írással készített szövegek alkotása és megfejtése bár nem tantárgyhoz kötött, de 

segíthet a diákoknak a látássérültek életét egy kicsit jobban megismerni. Ezzel kapcsolatban 

akár interjút is készíthettek látássérült emberrel, és esszében vagy ppt-ben összefoglalhatták 

a hallottakat. A vakírás elkészítésénél nem tértem ki arra, miként készítsék el azt a diákok, 

mert úgy éreztem, ha ötletet adok, akkor a legtöbben azt, vagy ahhoz hasonló megoldásokat 

fognak produkálni. Kíváncsi voltam, milyen kreatív ötletek születnek így, mennyire 

használják fel azt az ismeretet, hogy a látássérültek a tapintásukat használják az írás 

megfejtésére.  

Rajzkészítésre többféle lehetőség is rendelkezésre állt a tanulási időszak alatt. Órán készített 

ábrák A4-es papíron való megjelenítése, illetve az optikai leképezésekről készített ábrák a 

kreativitásuk, művészi oldaluk kibontakozására, fejlesztésére nyújtott lehetőséget, amellett, 

hogy a leképezéseknél fizikai ismereteikre is szükségük volt. Az arányok pedig szintén a 

fizikához, illetve a matematikához is köthetőek. A jegyzőkönyvekben képletek 

használatával újra matematikai ismereteiket tudták előhozni, illetve a 

mértékegységátváltásokat, becsléseket is gyakorolhatták.  

Sok diák jelölte be kedvenc tantárgynak az irodalmat is. Bár közel áll hozzám az irodalom, 

talán a biológiával és irodalommal is kapcsolatos feladatot volt a legnehezebb kitalálnom. 

Végül arra jutottam, hogy keressenek olyan epikai művet, verset vagy akár dalszöveget, ahol 

nagy szerepe van a közlendő átadásában az érzékelésnek és az érzékszerveknek. 

Fogalmazzák meg, mely érzékszervek szerepeltek és milyen eszközt/ célt szolgáltak.  

A diákok az idegen nyelvet a videók, illetve szakirodalmak olvasása során is fejleszthették 

a kiselőadáshoz való anyag keresése közben.  

A Tanulom Magam Youtube-csatorna8 működtetője Dóczi Attila, aki a fiatalok számára is 

nagyon sok érdekes és hasznos videót tesz közzé YouTube csatornáján. A csatorna tartalma 

nagyon sokszínű, így a diákok a megfelelő videó keresgélése közben biztosan megnéznek 

 
8 https://www.youtube.com/c/TanulomMagam?app=desktop 
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párat, ami az érdeklődésüket felkelti. A videókészítéssel, vágással pedig digitális és 

informatikai készségüket, emellett előadói készségüket is fejleszthették.  

A kísérletekkel és jegyzőkönyvekkel a gyakorlati rész hiányát küszöböltem ki, emellett 

szerintem, ha saját maguk néznek utána egyes anyagoknak, amik a követelményben is 

szerepelnek nem csupán érdekességek (például: szem rendellenességei), már jobban 

elmélyítették azt az ismeretet. A tanórán is végeztünk kísérleteket párokban, kisebb 

csoportokban, melyet a diákok az órán nagyon élveztek. A jegyzőkönyv kitöltésével pedig 

pontokat is gyűjthettek az órai munkájukkal és otthoni kiegészítésekkel. Voltak olyan 

kísérletek, melyeket otthon tudtak csak elvégezni. Az otthoni kísérletek menetét is hasonló 

részletességgel írtam le nekik, mint ahogy az órán elvégzett kísérleteknél is történt.  

A kötelező és szabadon választható feladatokat a tanulási időszakot összefoglaló pdfben egy 

táblázatban szedtem össze. Itt minden feladathoz leírtam a követelményt, a feladat 

elvégzésének határidejét és a maximálisan kapható pontszámokat is. Ezeket az 

információkat a Teams feladatoknál is megtalálták, ott is vezettem a pontozást.  

Az egyes feladatokra kapható maximális pontszám bekalkulálásánál figyelembe vettem, 

mennyi időt kell a diáknak szánnia a feladat elvégzésére, emellett milyen mély tudás, ismeret 

szükséges a teljesítésére. A maximálisan megszerezhető pontszám jóval meghaladta a jeles 

érdemjegy szintjét. A diákok tehát valóban válogathattak a sok feladat közül, melyeket 

szeretnék elvégezni. Természetesen lehetett volna kisebb pontszámokkal is bevezetni a 

tanulási időszakot (minden pontszámot 10-el vagy 100-al leosztva) de a Gamification Boot 

Camp képzés9 során is előkerült, hogy a tanulóknak nagyobb motivációt jelent több pontot 

összegyűjteni, még ha a követelmény pontszáma is nő ezzel.  

Az értékelési rendszer egyik fontos eleme a ponthatárokat tartalmazó táblázat. A diákok ez 

alapján tudták átgondolni, hogy hányas jegyet is szeretnének a tanulási időszak végén 

szerezni, illetve milyen feladatokat kell megoldaniuk, elvégezniük, hogy az adott jegyhez 

szükséges pontokat elérjék. A ponthatárok összeállításánál arra koncentráltam, hogy a kettes 

érdemjegy megszerzéséért mindenkinek kelljen dolgoznia, utána pedig a 3-as, illetve 4-es 

érdemjegy megszerzése már könnyebb legyen, hogy legyen motiváció még egy-két feladatot 

megoldani. Aki viszont ötös érdemjegyet szeretne, annak valóban aktívan kell részt vennie 

a tanórákon és a feladatok közül is többet kell választania. Az ötletet szintén Prievara Tibor 

Gamification Boot Camp képzésén kaptam. A diákok haladásukat egy Excel-es diagramon 

 
9 https://hashtag.school/gamification_boot_camp_20_177 (Utolsó megtekintés: 2022. 04. 18.) 

https://hashtag.school/gamification_boot_camp_20_177
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tudták nyomon követni, mely szintén mindig elérhető volt számukra a Teams-nek 

köszönhetően.  

A képzésen a pedagógusoktól hallott tanulói visszajelzések alapján jutottam arra a döntésre, 

hogy a diákok pontjait kezeljük anoniman. Minden diák kapott egy általam választott 

állatfajt, aminek segítségével a diagramon le tudták olvasni pontjaikat.  

3.1.3. Eredmények és visszajelzések  

A 12. osztály Érzékszervek című tanulási időszakában kapott pontokat, illetve a pontokból 

generált jegyeket az alábbi diagram (7. ábra) mutatja:  

 

7. ábra - 12. osztály „Érzékszervek” tanulási időszakban kapott pontjai 

A diagramon (7. ábra) látható, hogy a 22 fős osztályból 13-an jeles érdemjegyet, 3 diák jót 

és 5 diák elégtelent. Egy diák (agáma kóddal) műtét és az azt követő felépülés miatt sajnos 

elég sokáig hiányzott az iskolából, neki a mentorommal egy egyéni beadandót állítottunk 

össze. Az is látható az oszlopdiagramról, hogy aki elérte a jeles szintet (1700 pont) még jóval 

túl is szárnyalta azt.  

A diákokkal a tanulási időszak végén is kitöltettem egy kérdőívet (3. melléklet), ahol 

névtelenül tudtak véleményt írni az első tanulási időszakról és az értékelési módszerről. A 

kérdőívet 17 diák töltötte ki.  Átlagosan 7-es értékelést adtak a tanulási időszakban 

előforduló feladatokra, és magára a kivitelezésre is. A kérdőívből kiderült, hogy a diákok 
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76,5%-a elérte a kitűzött célját, sőt 41,2% még jobban is teljesített. 4 ember a „Nem volt 

kitűzött célom” opciót választotta.  

Megkérdeztem mennyire volt motiváló vagy éppen stresszes az, hogy az időszak végén 1 

darab 200%-os jegyet kapnak. Az eredmények (8. ábra) alapján elmondható, hogy a 

hagyományos értékelési rendszer értékelésével ellentétes válaszok születtek, tehát inkább 

motiváló és inkább stresszmentesebb volt a tanulási időszak.  

 

8. ábra - Stressz és motivációs szint a gamifikált értékelési rendszer alatt (1 – egyáltalán nem, 5 – teljes 

mértékben) 

 

A tanulási időszakban a jegyzetkészítés volt a legkedveltebb szabadon választható feladat, 

majd az optikai leképezés és ábrakészítés. Az egyszerűbb, sematikus – de igényes - ábrák 

mellett érkeztek be olyan rajzok (9. ábra) is, ahol látszódik, hogy a tanuló sok időt szánt a 

feladat elvégzésére, sőt kreativitását is megmutatja.  
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9. ábra - Egy 12. osztályos tanuló beküldött rajzai a bőrérzékelés és látás témakörhöz 

Egy kiselőadáshoz tartozó ppt vagy esszé elkészítése kötelező volt, de 7 diák ezen felül is 

adott be még munkákat. Néhányan Braille -írást is beadtak és megfejtettek. A vakírást egy 

papírra „rajzolták” le, a tapintásnak nem volt szerepe a megfejtésben. 3 diák adott le 

műelemzést is, - sajnálatomra – ugyanennyien adtak be kísérlethez kapcsolódó 

jegyzőkönyvet is. Videóra való reagálást senki nem csinált. A feladatokkal kapcsolatos 

kérdéshez kifejtős válaszlehetőséget adtam. A diákok szerint a feladatok változatosak voltak, 

csak túl sok lehetőségből lehetett választani, így néha elvesztek benne. Egyesek a könnyen 

teljesíthetőséget emelték ki, míg mások a feladatok időigényességére és arra hívták fel a 

figyelmem, hogy a mentortanárom tanítása során kevesebb munkára lehetett jó jegyet 

szerezni.  

Az, hogy mi tetszett legjobban a tanulási időszakban eléggé megosztotta az osztályt. Voltak, 

akik egyes feladatokat emeltek ki, páran a kódállatot és az anonimitást szerették nagyon. Ezt 

én is észrevettem a tanításom során, a röpdolgozatnál és témazárónál is felkerült az állat neve 

a papírra, sőt még valaki le is rajzolta a sajátját. Egy diákban a versenyszellemet hozta elő a 

pontgyűjtéses rendszer: „Bennem nincs kifejezett versenyszellem, de a pontgyűjtés során 

mégis éreztem azt, hogy nagyon sok pontot akarok összegyűjteni, lehetőleg a legtöbbet. Ez 

felettébb motivált.”, illetve páran megemlítették azt is, hogy a pontszerzéses rendszer miatt 

csökkent a tanulás és a témazáróval járó stressz, mert már „bebiztosították” a pontjaikkal a 

jegyüket.  

Negatívumként a határidőket említette meg az osztály nagy része, illetve az időigényes 

feladatokat. A hiányzóknak egyszerre kellett sokat pótolni és erre a hétvége sem állt 

rendelkezésre, mert péntekig lehetett a jegyzetet leadni. Erre figyelek majd a későbbiekben 

akár náluk, akár más osztályban vezetem be a pontozásos értékelést. Az, hogy ők min 
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javítanának számukra volt egy kis önreflexió. Valaki kevesebb feladatot csinálna, mert „túl” 

sokat gyűjtött, mások inkább az időbeosztásukat változtatnák meg, hogy több pontot 

tudjanak szerezni.  

Azokat a diákokat, akik elégtelen jegyet szereztek utólag megkérdeztem, hogy mi lehetett 

az oka. Számukra ezzel a módszerrel sem sikerült motivációt szerezni. Azonban az osztály 

nagy része – talán az újdonság, talán valóban a feladatoknak és pontozási rendszernek 

köszönhetően – motiváltabbak lettek, úgy gondolom, érdemes volt bevezetni egy tanulási 

időszakra egy végzős osztályban is.  

  



31 
 

3.2 9. Osztály  

3.2.1 Előzetes felmérés  

A 9. osztállyal is kitöltettem egy óra keretein belül ugyanazt a kérdőívet, amit a 12. osztállyal 

is. A kérdőívet a 32 diákból 31 ki is töltötte, így valóban osztályszinten kaptam visszajelzést. 

A válaszok alapján kiderült, az osztály már találkozott a gamifikált értékelési rendszerrel 

földrajz órán, így az alapjait már ismerik.  

A kérdőívből kiderítettem a diákok kedvenc tantárgyát, hogy az értékelési rendszerembe ezt 

később fel tudjam használni, be tudjak építeni azok számára is olyan feladatokat, akik nem 

igazán rajonganak a biológia tantárgy iránt.  

 

10. ábra - 5. ábra - A 9. osztály összesített válaszai a "Mi a kedvenc tantárgyad?" kérdésre 

A diagramról (10. ábra) leolvasható, hogy az idegen nyelvek mellett a testnevelés és biológia 

a legkiemelkedőbb, de az irodalomra, történelemre és matematikára is érdemes alapoznom.  

A jegyalapú értékelési rendszerről alkotott véleménye az osztálynak nagyon hasonló. Sokan 

fogalmazták meg azokat a problémákat is, amit én is kiemeltem: Az eredmény gyakran nem 

a tudást tükrözi: „A számonkéréseknél a pillanatnyi állapotunk túl nagy befolyással van a 

jegyekre” vagy a tanulásban csak külső motiváció van jelen, a belső tanulási motiváció nem 

alakul ki a diákokban: „Nem feltétlenül tanulom meg az anyagot, hanem a jobb jegyért 

hajtok mert az ,,mutatja” meg hogy milyen a tudásom.”. Egy idézetet még kiemelnék a 

diákoktól: „Mindegyik embernek más-más a gondolkodási módja. Olyan mintha 

megkérnénk 30 féle állatot, hogy másszon fel egy fára. A majomnak menne, de a halnak 

nem…” 

Ezek a vélemények még inkább megerősítik bennem, hogy a pontgyűjtéses módszernek sok 

olyan előnye van, amely a jegyalapú értékelésre nem jellemző. A különböző választható 
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feladatok célja az, hogy a diákok megtalálják a számukra kedvezőt, és annak segítségével 

sajátítsák el ugyanazt a tudást.  

A biológia órára való készülésnél kevesebb mint 40% jelölte, hogy folyamatosan óráról órára 

tanul. Ezt tanításom során is megtapasztaltam, így az értékelési rendszernél célom az, hogy 

elérjem a folyamatos készülést. Ez számukra is hasznos lesz, hiszen nem egyszerre kell sok 

anyagot megtanulniuk, illetve, ha folyamatosan foglalkoznak az anyaggal, az nagyobb 

valószínűséggel marad meg hosszútávon. Ami meglepő, hogy mégis úgy érzi a csoport 63%-

a, hogy a felkészülése hatékony (11. ábra).  

 

11. ábra - 9.osztály által megadott válaszok a saját tanulási hatékonyságuk megbecsléséről (1 – egyáltalán 

nem, 5 -teljes mértékben) 

Itt is előkerült az a kérdés, miben változtatnának az értékelés során. A diákok leginkább a 

stressz csökkentését, javítási lehetőségeket emelték ki, de páran megemlítették vagy utaltak 

a gamifikált értékelési rendszerre. „Szerintem a jegyeknél nagyobb, tartalmasabb 

visszajelzésre lenne szükség”, „több dolgozat eredményéből legyen egy jegy”. A diákok kis 

százaléka nem változtatna a jelenlegi értékelésen, mert ezt követhetőnek találják.  

A kérdőív végén a játszási szokásaikat kérdezem meg. A diákok nagy része játszik 

valamilyen számítógépes vagy telefonos játékkal és a csapatjáték, jutalomszerzés, illetve a 

versenyszellem motiválja őket az unaloműzés mellett.   

3.2.2 Az értékelési rendszer bemutatása  

Az értékelési rendszer (4. melléklet) összeállítása előtt beszélgettem egy kollégámmal, 

Andrással is a gamifikációról. Elmesélte, hogy a Covid-járvány, pontosabban az online 

oktatásra való átállás során tudatosodott benne, hogy az online számonkérésnek „nincs 
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értelme”, nem igazán lehet a diákok valódi tudását felmérni, hiszen bármit használhatnak. 

Ekkor, tehát lassan már 2 éve vezette be először a gamifikált értékelési rendszert. Az iskola 

még a járvány előtt elkezdte a Teams oktatásba való bevezetését, így nem volt kérdés András 

számára, hogy a Teams felületén fogja vezetni a diákoknak a pontgyűjtéses rendszert. Ma 

már szinte minden programozva van nála, a diákok feladatokra kapott pontjai automatikusan 

beíródnak a táblázatba, mely egy diagrammal van összekapcsolva. Mivel nagyon sok pozitív 

visszajelzést kapott, lassan 2 éve minden osztályban bevezette a pontgyűjtéses értékelést.  

Mivel András is tanítja a 9.B-s osztályt, igyekeztem úgy összeállítani a tanulási időszak 

kötelező és választható feladatait, hogy hasonlítson a földrajz óra során ismert 

pontgyűjtéshez, de az én célomnak és elképzelésemnek megfelelően alakítottam is rajta. 

Szeretném, ha a tanulók könnyen kiigazodnának a pontozás menetén, és ne keverjék a két 

értékelési rendszer feladatlehetőségeit. Emellett felhasználtam tapasztalataimat és a 12. 

osztálytól kapott visszajelzések alapján is törekedtem a hibák javítására.  

A tanulási tervezet elkészítését most kihagytam. Ennek az az oka, hogy a 12.-eseknél is 

nehezen küldte be mindenki a tervezetét, és mivel kötelező feladatként szerepelt, egy 32 fős 

osztályban még nagyobb lett volna rajtam a teher, hogy mindenkitől bekérjem.  

A diákok anonimitásuk megőrzése érdekében itt is állatneveket kaptak. Mivel gerincesek 

témakörénél tartunk, csak gerinces állatokat kaptak kódállatként. A diákoknak furcsa 

állatneveket adtam, nem a hétköznapi állatokból válogattam. Ennek az volt az oka, hogy 

biztos voltam benne, megnézik mi is az a fátyolos pipra, vörösfülű bülbül, tobzoska, kapibara 

vagy gibbon, így máris tanultak egy új állatfajt.  

A könnyebb átláthatóság miatt a kötelező és válaszható feladatokat – András kollégámhoz 

hasonlóan – az órai anyagok sorrendjében tűntettem fel. A diákok számára leírtam, hol és 

meddig tölthetik ki az adott feladatot. A 12.-esek visszajelzései, illetve a hiányzók nagy 

száma miatt a heti feladatok leadási határidejét kitoltam hétvégére is. Ebben az esetben 

magamnak kell átalakítanom a hetirendemet, hiszen az eddigi hétvégi ellenőrzések most 

eltolódnak. A Teams feladatoknál itt is kiírtam minden feladatot, így határidővel együtt egy 

helyen láthattak minden feladatot.  

A témakörből adódó lehetőségek nagyon tágak voltak. Az állatok főbb jellemzőinek 

megismerése mellett a rendszeretés és a fajismeret is fontos volt, így ehhez kapcsolódóan 

minden gerinces osztály után lehetőség van állathatározással pontot gyűjteni. A diákok 

bármiféle segítséget igénybe vehettek, hiszen, ha utánanéztek, már megjegyeztek egy új 
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állatfajt. Azok a tanulók, akik gyorsabban meg tudták határozni az állatfajokat – vagyis 

vélhetőleg nem használtak internetes és egyéb segítséget – plusz pontban részesültek, így 

előnyhöz juthattak előzetes ismereteikkel.  

Az állathatározó mellett a tanult anyagról is számot adhattak a diákok minden tanóra után 

egy rövid teszt, kérdéssor kitöltésével. Ha időben kitöltötték, akkor pontot kaphatnak rá, de 

később is visszatérhettek gyakorlásképpen a tesztekre. A feladatsor visszajelzést adott a 

diákoknak a tanulásuk hatékonyságáról, de abban is segítette őket, hogy az órán elhangzott 

tananyagnak melyek a legfontosabb részei, mely részekre érdemes nagyobb hangsúlyt 

fektetni a tanulás során. A teszt mellett mindig volt egy (vagy a hüllőknél két) feladatsor, 

amelyben általában középszintű érettségi feladatokat gyűjtöttem össze. A feladatsorokat 

azoknak a diákoknak ajánlottam, akik esetleg már gondolkodnak a biológiával való 

továbbtanulással vagy nyitottabbak arra, hogy egy-egy témát több oldalról, néha más 

biológia ismeretek segítségével közelítünk meg.  

Harmadik állandó választható feladat egy filmrészlet megtekintése és az alapján a kérdésekre 

való válaszadás volt. Az osztály emelt szinten tanulja az angol nyelvet, emiatt először angol 

nyelvű – magyar felirat hozzárendelhető – filmrészleteket osztottam meg a diákokkal, de pár 

diák kérésére a témakör végére magyar nyelvű videók is szerepeltek. Nagyrészt Sir David 

Attenborough, korunk egyik meghatározó biológusának filmjeiből emeltem ki részleteket. 

A diákok megfigyelhették a madarak udvarlásait David Attenborough Madarak élete című 

1998-as filmsorozatában, vagy a korallzátonyok vízi élővilágát, kiváltképp a cápák 

vadászatát a 2019 Mi bolygónk: Nyílt tengerek című dokumentumfilmben. A filmek 

megtekintésével nem csupán érdekességeket láthattak a tanultak videón való megjelenítése 

mellett, hanem angol nyelvi készségüket is fejleszteni tudták.  

Az órai aktivitást náluk is pozitívan értékeltem. Eddig plusz pontokat gyűjthettek egy-egy 

helyes felszólalásért vagy témához illő kérdésért, most pontot kaphattak ezért a 

tevékenységért. Az osztály elég nagy és a kérdéseimre mindig sokan jelentkeztek, így arra 

kellett figyelnem, hogy mindenki esélyt kaphasson a felszólalásra.  

A 12.-es osztálynál jóval nagyobb hangsúlyt kapott a kiselőadás és más tantárgyak beépítése 

a feladatokba. A nagyobb létszám miatt a kilencedikeseknél csoportos kiselőadást lehetett 

készíteni szabadon választható témából, emellett a kedvenc állatukat egyenként is 

bemutathatták egy ppt-n keresztül, mely nem kerül elő az órán, de a diákok láthatják a Teams 

csoportban. A Teams csoportba emellett érdekes videókat/ képeket is megoszthattak rövid 
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leírással. Sajnos a tanórán nem tudott minden érdekesség előkerülni, de a diákok 

segítségével a Teams csoportunkban ezeket összegyűjthettük. A tanulók – EU tagozatos 

lévén – jól ismerik az angol nyelvet, elég sok helyről tájékozódhatnak az internet 

segítségével.   

A tantárgyi kapcsolatok folytatásaként szépirodalmi műveket és verseket is lehetett röviden 

elemezni, a benne megjelenő állatok és szimbolikus jelentésük hangsúlyozásával. Számomra 

mindig nagyon érdekesek voltak a mitológiai lények, emellett kilencedikben tanulnak a 

diákok mitológiákat irodalom órán, így mitológiai lények és rövid történetük összegyűjtését 

is kiadtam választható feladatként. A kreatív diákok (egyedül vagy csoportosan) pedig 

megalkothattak egy új állatfajt. Az állatfaj jellemzőinek leírásával kiderült számomra, a 

diákok mennyire értették meg a tanult csoportok különböző alkalmazkodási stratégiáját a 

különböző életmódokhoz, élőhelyekhez. Bár fiktív állatot kell megalkotni, fontos, hogy a 

morfológiai és élettani jellemzőik életmódjukhoz és élőhelyükhöz igazodjon. Ez a feladat 

valójában nem is olyan könnyű, de kíváncsian vártam, lesz-e olyan diák aki bevállalja ezt a 

feladatot. 

Bár a diákok a kérdőívben leírták, hogy nem szeretik a váratlan dolgozatokat, úgy éreztem 

ez is motiválhatja őket a folyamatos készülésre. Egy röpdolgozatot írattam velük, számukra 

ismeretlen időpontban és csak azokat jutalmaztam, akiknél láttam a készülést, azaz elértek 

egy bizonyos százalékot (50%).  

A témazáró követelménye megegyezett a végzős osztály értékelési rendszerében 

megfogalmazottokkal, tehát el kellett érni 40%-ot, a tanulási időszak teljesítéséhez. Ennek 

az az oka, hogy sok pontot lehet szeretni olyan feladatokból, amelyek az órai tananyaghoz/ 

érettségi követelményhez kevésbé kapcsolódnak (verselemzés, mitológiai lények 

összegyűjtése) és nem szerettem volna, ha a fontos részletek kimaradnának néhány diáknál. 

Az értékelési rendszer bevezetésekor a diákok véleményére és ötleteire is kíváncsi és nyitott 

voltam. Tudtam, hogy nehézséget okozhat nekik az, hogy két értékelési rendszerre kell 

figyelniük egyszerre, egyre földrajz, egyre pedig biológia órán, így kértem őket, bármilyen 

kérdésük merül fel, kérdezzenek bátran. A diákok előjöttek egy saját ötlettel is. Mivel elég 

sok biológia jegyük van, egy 200%-os jegy nem ér annyit, mint a belefektetett munka, így 

kérték, hogy feleléssel külön jegyet szerezhessenek. A tanulási időszakban végül nem 

használták ki ezt a lehetőséget, de mindenesetre biztosan megnyugtatta őket a javítási 

lehetőség. Amit még újítottam náluk az a mesterpontok bevezetése volt. Erről is hallottam 
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már a Prievara féle kurzuson, illetve kollégám is mesélt az előnyeiről. A bevezetés másik 

oka az volt, hogy láttam a végzős osztályban, hogy meg volt az 1700 pont a jeleshez, de 

sokan jóval több pontot is gyűjtöttek, amit érdemes lett volna értékelni. Így 1700-2000 pont 

között egy gyűjtögetési intervallum volt, és 2000 pont felett egy 100%-os jeles jegyet tudtak 

még a tanulók szerezni.  

3.2.3 Eredmények és visszajelzések  

A 9.B osztály eredményei az alábbi diagramon vannak feltűntetve (12. ábra).  

 

12. ábra- 9.B Gerincesek című tanulási időszakban szerzett pontjai és a hozzájuk tartozó érdemjegyek 

A diagramról könnyen leolvashatták a diákok az aktuális pontjaikat, továbbá az elért 

érdemjegyet is. Már a feladatok javítása, értékelés közben láttam, hogy azok a tanulók, akik 

megszerezték a mesterpontok segítségével a plusz jeles érdemjegyet, továbbra is küldtek be 

feladatokat. Ennek okára az értékelő kérdőívben is rákérdeztem, melyre az alábbi válaszokat 

kaptam: „plusz ötös”, „Kezdtem élvezni a tényt, hogy magamtól is tudok válaszolni helyesen 

a kérdésekre segítség nélkül.”, „Az, hogy nekem legyen a legtöbb pontom”, „Az, hogy láttam 

a többiek pontját, és így versenyszerű volt” „Mert kedvem volt hozzájuk.”, „A tudás 

szerzése” A további válaszok is valamely fenti mondattal hasonló jelentést tartalmaznak, így 

úgy gondolom, kijelenthető, hogy a 9. osztályban a diákok nagy részénél külső motivációs 

tényező volt a versenyszellem, de sokaknál kialakult a belső tanulmányi motiváció is.  
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Láthatjuk a diagram alapján, hogy egy tanuló kivételével (aki csak a kötelező témazáróval 

szerzett pontot, feladatokat többszöri felszólításra sem adott be) a diákok 4-es (6 diák), 

illetve 5-ös (25 diák) érdemjegyet szereztek, és 2 tanuló kivételével az 5-ös tanulók meg is 

duplázták jegyeiket.  

A témazáró utáni alkalommal órán töltötték ki a tanulók a kérdőívet, a jelenlévő 29 diáktól 

kaptam visszajelzést. Most is az első kérdések között szerepelt (13. ábra), hogy mennyire 

elégedettek a kapott jegyükkel, mi volt a kitűzött cél. A diákok 44,8%-a a kitűzöttnél jobb 

érdemjegyet szerzett, míg 27,6% pont azt, amit kitűzött maga elé. 3 diák jelezte vissza azt, 

hogy bár volt kitűzött céljuk, a tanulási időszakban nem fordítottak rá kellő energiát, hogy 

el is érjék azt.  

 

13. ábra - Kördiagram, mely a 9.B kitűzött és megszerzet érdemjegy elérését mutatja 

A 12. osztály visszajelzéséhez hasonlóan a diákok jóval kevésbé érezték stresszesnek azt, 

hogy több feladat segítségével érhetnek el egy nagyjegyet, továbbá jóval motiválóbbnak is 

érezték ezt a jegyszerzési lehetőséget ( 

 

 

 

 

 

14.b, ábra).  
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14.b, ábra - Stressz és motivációs szint a 9. osztályban a gamifikált értékelési rendszer alatt (1 – egyáltalán 

nem, 5 -teljes mértékben) 

A 9. osztálynak a visszajelzések alapján tetszettek a különböző feladatok, legtöbben az 

állathatározót emelték ki. Pozitívan élték meg a sok különböző feladatot, melyekkel pontokat 

gyűjthettek, a számonkérések elhagyását és azt, hogy bár az órákon nem volt számonkérés, 

a feladatok teljesítéséhez szükséges volt átismételni az előző órai tananyagot.  

Negatívumként itt is a határidő került elő, hiába toltam ki a 12. osztály visszajelzései alapján 

vasárnap 19 órára. Úgy vélem, fontos, hogy a diákoknak meghallgassuk és átgondoljuk a 

véleményét, azonban néha nem lehet tovább engedni, a tanulóknak is meg kell tanulniuk az 

idejüket jól beosztani. Másrészről az idő éjfélre való kitolásával a saját munkámat is 

nehezítettem volna, hiszen a beérkezett feladatokat ellenőrizni, korrigálni kellett, majd a 

kapott pontszámokat adminisztrálni a táblázatban és a Teamsben is. Másik negatívumként a 

filmnézést és a hozzá kapcsolódó feladatokat említették meg. A legnagyobb nemtetszést a 

feladatra kapható pontszám váltotta ki, ezt érdemes a későbbiekben korrigálnom.  

A diákok tananyaghoz szorosan kapcsolódó teszteket és feladatokat még azután is küldték, 

hogy elérték a plusz 5-ös érdemjegy szintjét is, tehát a feladatokkal elértem a célomat. A 
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tanulókat segítettem azzal, hogy a tesztekkel és feladatlapokkal még jobban 

nyomatékosítottam, melyek a fontos részek az aznapi tananyagból, mire érdemes figyelni.  

Vers és dalelemzést 13 tanuló küldött be, 6 diák pedig egyedül, vagy egy osztálytársával 

valamilyen gerinces állatot is teremtett. A megoldásaik nagyon ötletesek és kreatívak voltak, 

leginkább a tanult állatcsoportok jellemzőit keverték össze (15. ábra), de volt olyan lény is, 

mely egy telefonos játék (Among us) kitalált karaktere volt és ehhez a karakterhez társítottak 

tulajdonságokat. 

 

15. ábra - 9. osztályos tanulók által készített rajz, a "Teremtsünk állatot!" feladathoz. Az állatfaj a 

Holopiknős nevet kapta, mert testét hologrammos teknő fedi, bőre pikkelyes.  
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4. Eredmények kiértékelése, összehasonlítása  

A két osztályban való megfigyelésem és tanításom alatt megismerhettem a két különböző 

korosztály motiváltságát a biológia tantárgy iránt egy gamifikált értékelési rendszer során. 

A kérdőívek válaszai alapján elmondható, hogy a kilencedikesek és a tizenkettedikes osztály 

is motiváltabb volt a tanulásra a pontgyűjtéses módszer alatt, mint a hagyományos 

értékelésnél. Az órákra, dolgozatokra való készülés is kevesebb stresszel járt, mert a diákok 

tudták beosztani, mikor milyen feladatot és hányat oldjanak meg. Mindkét osztályban 

előfordult olyan tanuló, aki mégsem élvezte ezt a módszert, sőt talán náluk az eddigi 

megszokott értékelési rendszer megváltoztatása eredményezett ellenállást vagy nagyobb 

stresszt. A Gage-Berliner és a Frogg-féle modell alapján ennek oka a motiváció hiánya 

lehetett. A diákoknak meg volt a képessége a feladatok megoldására, illetve a Microsoft 

Teams-ben megjelenő értesítésekkel, ponthatárok ismeretével a kiváltó ok is jelen volt, 

azonban a tanulók motiválatlanok voltak a feladatok megoldására, kevés időt töltöttek a 

biológia órákra való készüléssel.  

Összességében a motiváltság mindkét korosztály esetében nagyobb volt – a hagyományos 

értékelési rendszerrel végig vitt tanulási időszakhoz képest –, de nem lehetünk biztosak 

benne, hogy erre csak az újonnan bevezetett értékelési rendszer vagy akár a tananyag témája 

is hatással volt. A végzősök esetében a gamifikált értékelési rendszerrel kezdtünk az 

érzékszervek témakörrel, később a hagyományosnál (genetika témakör) már jóval csökkent 

a motiváció. A tanulási időszak alatt nem, vagy csak pár diák esetében alakult ki a tanulási 

időszak alatt belső motiváció. A kilencedikesekkel a gerinctelenek témakört hagyományos 

értékeléssel vittük végig, a gamifikációt a gerincesek témakörében alkalmaztam. Az ő 

visszajelzéseik azt tükrözik, hogy a tanulókat nem csupán a jó érdemjegy vezérelte, hanem 

a tudás iránti vágy, a kíváncsiság is, így a kilencedikes osztályban nagyobb eredményességet 

figyelhetünk meg a belső motiváció fejlődéséről, kialakulásáról.  

A tanulási időszak alatt alkalmazott játékelemek segítették a diákok saját pontjainak nyomon 

követését és a versenyszellemet is erősítették, mely leginkább a fiatalabb korosztályban volt 

látványosabb. Az anonimitást mindkét csoport pozitívan értékelte, egymás pontjainak 

nyomon követése és a plusz jeles érdemjegy megszerzésének lehetősége a versenyszellemű 

és teljesítő játéktípusú diákok motivációját növelte leginkább.  
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5. Konklúzió, Összefoglalás  

A gamifikált tanulási időszak megtervezése, megvalósítási helyszínének, platformjának 

kigondolása és egy teljes havi tananyaghoz tartozó óraterv előre elkészítése nagy feladat volt 

számomra kezdő pedagógusként. Nehézséget okozott az is, hogy az interneten leginkább 

elméleti anyagokat lehetett találni, bevált gyakorlati munkákból nem volt sok (ennek egyik 

oka az is lehet, hogy ami beválik egy osztálynál, csoportnál, az nem feltétlenül fog 

ugyanolyan eredményes lenni egy másik csoportban). Az osztályokat még nem teljesen 

ismertem, így abban sem voltam biztos, hogy amit elterveztem nekik, az beválik e náluk 

vagy erős ellenállást fog előidézni. Szerencsére a diákjaim nagyon pozitívan és nyitottan 

álltak hozzá az új értékelési rendszerhez, visszajelzéseiket, eredményeiket fel tudtam 

használni a másik osztályban is, ahol még inkább bennem volt a megfelelési igény, hiszen a 

diákok már találkoztak gamifikált értékeléssel más tanórán.  

Úgy gondolom, a diákokat is jobban meg tudtam ismerni a gamifikált értékelési rendszer 

segítségével. Az elkészített beadandók, a választott feladatok a diákok új oldalát mutatta 

meg, emellett a visszajelzéseim során is jobban átgondoltam, reflektáltam a 

teljesítményükre, munkájukra.   

Az értékelési rendszer bevezetésénél kérdéses volt bennem, hogy mennyire tudom majd 

betartani a határidőket, az adminisztratív feladatokat milyen hatékonyan tudom elvégezni, 

és úgy láttam ebben is sokat fejlődtem. Számomra az értékelési rendszer bevezetése 

mindenképpen sok tapasztalatszerzéssel és felfedezéssel járt.   

A tanulási időszakok közben sok következtetést vontam le, például, hogy min változtatnék, 

mi az, amit mindenképpen meghagynék más tanulási időszakokban is.  

Szerintem nagyon fontos, hogy tanérként felmérjük a diákok, osztályok igényét a pontozáson 

alapuló értékelési rendszerre. Biztosan lesz olyan diák, akinek ez az újítás nem fog tetszeni, 

mert elégedett a hagyományos értékelési rendszerrel, hiszen ott megszokta a 

követelményeket, tudja, mekkora energia befektetése szükséges a kívánt jegy eléréséhez. A 

kérdés az, hány hasonló gondolkodású diák van egy osztályban.  

Másik észrevételem, hogy az osztályokban eddig bevezetett követelményeket nem szabad 

figyelmen kívül hagyni. Ha korábban egy kiselőadásra jegyet kaptak a diákok, akkor 

frusztráló lehet számukra, hogy most csak pontot kapnak rá. Továbbá azt is mérlegelni kell, 

hogy korábban az értékelésre milyen gyakran került sor, hány érdemjegye van a diákoknak. 
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Szintén negatívumként léphet fel a tanulóknál, ha korábban sok jegyet szereztek egy hónap 

alatt, a gamifikált értékelési rendszerrel pedig egy hónapnyi munkával csak egy 200%-os 

(illetve mesterpontokkal szerezhető még érdemjegy) osztályzat kerül beírásra a Krétába.  

Pedagógusként érdemes még mérlegelni azt is, hogy mennyire van kapacitásunk a komplett 

tematikus terv mellett a heti szinten érkező feladatok megoldásait ellenőrizni, korrigálni és 

a pontszámokat folyamatosan vezetni. A folyamatos visszajelzés nagyon fontos az értékelési 

rendszerben, hiszen, ha a diák csak az utolsó hetekben kapja meg a pontszámokat feladataira, 

nehezebben tudja beosztani a maradék idejét a többi feladatra.  

A két osztály tanítása során szerzett tapasztalatok alapján a gamifikált értékelési rendszert 

hosszabb távra, több tanulási időszakos bevezetésre ajánlanám. Az, hogy a diákoknál 

hosszútávon mennyire sikeres a gamifikált oktatás alkalmazása, további vizsgálatokat 

igényel. Úgy érzem, mindenképp érdemes felmérni az osztályok igényét rá, mert a diákok 

kevés kivétellel élvezték a tanulási időszakot, és a témazáró dolgozat során is jól teljesítettek, 

sok tudást és ismeretet is szereztek a bő egy hónap során. Mindkét csoport esetében csökkent 

a stressz a számonkéréseknél és az órára való készülés során is, és átlagosan motiváltabbak 

voltak a feladatok megoldására, órára való készülésre. Már most sokan észrevették, hogy az 

időbeosztásukon változtatni kellene, szerintem ennek fejlesztése is csak hosszútávon tud 

bekövetkezni.  
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