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Bevezetés 

1951-ben jelent meg az első, kereskedelemben forgalmazott számítógép (Norberg, A.  2005), 

1981-ben pedig az első PC (personal computer / személyi számítógép) megjelenésének éve 

(Neumann Társaság sajtóközlemény 2021). Az elmúlt hetven évben ez és a 

telekommunikációs eszközök forradalmi fejlődésen mentek keresztül. A technológiai 

fejlődés magával vonzotta a generációk megváltozását is, nem véletlenül kezdték el a 

generációs kutatásokat a 20. század második felében. A generációk közti különbségek, 

szakadékok napjainkra sokkal inkább világossá váltak, hiszen az átlagéletkor növekedésével 

akár öt generáció is együtt élhet. Ezek a szakadékok nem csak a családokban okozhatnak 

problémákat, hanem az oktatásban is, amely a generációk közötti meg nem értésből fakad, 

melyet erősít az a tendencia is, hogy Magyarországon az iskolákban a tanárok elöregedése 

jellemző (Hajdu−Hermann−Horn−Varga 2019). 

 

1. ábra: Az egyes korcsoportokhoz tartozó pedagógusok aránya, országos adat.1 

A tanárszakma elöregedésére utal az aktuális és az egyre növekvő tanárhiány. A tanárok 

túlterheltsége és az elmúlt idők történései rávilágítanak arra a tényre, hogy ez a jelenség már 

most nagy problémákat okoz.  

Lannert Judit által készített online kutatás során iskolavezetők által adott válaszok alapján 

kiderült, hogy az intézmények 55 százalékában, a hátrányos helyzetű iskolák 75 

százalékában van betöltetlen álláshely.  

A betöltetlen állások között leginkább matematikatanár, természettudományos kémia-, 

 
1 https://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2020/01/B2_2.xlsx 
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fizika-, biológiatanár ezen felül informatika és idegennyelv-tanár hiányzik leginkább az 

intézményekből. Hogyan kezelik az intézmények az aktuális pedagógushiányt, miért nem 

omlott még össze a rendszer? Jelenleg heti 22-26 óra köthető tanítási órákra, ez 

általánosságban 24 óra szokott lenni, így biztosítva két órát a szakmai munkaközösségi, 

illetve osztályfőnöki feladatokra. Megjegyzendő, hogy ez az óraszám a kilencvenes években 

18, a kétezres években pedig 20 óra volt, persze ezekre a korszakokra inkább a tanárbőség 

és az alacsony gyermeklétszám volt a jellemző. A kétezres évek második felében 

bekövetkező gazdasági világválság, a gyermekek létszámának növekedése és a 

pedagógusszakma népszerűségének csökkenése elvezetett odáig, hogy ez az óraszám újból 

emelkedett immáron 24-re. Mindezen felül a jelenleg hatályban lévő jogszabályok lehetővé 

teszik a 24 óra mellett azt is, hogy a pedagógus évi 30 órát ingyen végezzen, illetve napi 

helyettesítésekkel is számolnia kell, így csak az ezek melletti állandó helyettesítések 

jelenthetnek többletfizetést a pedagógusok számára. 

Elmondható, hogy ezek a folyamatok az órára való felkészülés, az óra utáni értékelési 

folyamatok, a szakmai továbbképzés és a közös szakmai tevékenységek rovására mennek, 

hiszen a tanárok túlterheltekké válnak. Bár az interjúk szerint az intézményvezetők 

igyekeznek ezeket a terheket a pedagógusok között egyenletesen elosztani, ez szinte 

lehetetlennek bizonyul. A hiánytárgyakat tanító és jobban teljesítő tanárokra nagyobb teher 

szakad. A terheken túl a pedagógusoknak nagy problémája, hogy a fent említett túlórákat az 

intézmények nem fizetik ki. A 326/2013-as kormányrendelet rendelkezik az eseti 

helyettesítésről, amit nem kell kifizetni, ha meghirdették az állást és azt nem tudták betölteni. 

Ezen órák száma nem haladhatja meg az évi 30 napot, nem lehet több napi két óránál, illetve 

heti 6 óra lehet maximálisan. Az interjúalanyok állítása szerint a valóságban mindez nem 

így működik, állításuk szerint az intézmények gyakran nem is hirdetik meg az állást az ő 

helyettesítésüket pedig nem adminisztrálják rendesen, így keletkezik a rendszerben 

jogszerűtlenül ki nem fizetett túlmunka. Ezen fő problémák mellett megjelent egy másik 

probléma is, mely a természettudományos órák számának csökkenéséből fakad, megjelent a 

pedagógusok másik, alulterhelt csoportja, akik esetében trükközni kell, hogy meglegyen a 

heti kötelező óraszám, hiszen az intézmény vezető és a pedagógus is abban érdekelt, hogy 

házon belül megoldják feladataikat, ne kelljen elmenni egy másik intézménybe eseti 

tanításra vagy állandó helyettesítésre. Így jön létre az a jelenség, hogy az oktatási 

rendszerben egyszerre van a természettudományos tanárokból hiány, és hogy a 

természettudományos tanári kapacitások nincsenek kihasználva. „A tankerületeknek 

biztosítani kellene a szakos ellátást, de ehelyett elpazarolják a munkaerőt. Pl. van egy kémia–
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biológia szakos tanár, akinek összesen 16 órája jön össze egy iskolában, akkor nem megy át 

a többire tanítani egy másik iskolába, hanem beosztják a saját iskolájában ügyeletre. Ez az 

intézményvezetőknek roppant kényelmes, és a pedagógusok sem akarnak két település 

között ingázni, ráadásul az útiköltség-térítés nem nagyon gáláns. Többet kellene kapniuk, 

hogy megvalósuljon egy mobil tanári gárda a tankerület alkalmazásában, jelenleg senkinek 

sem érdeke.” (pedagógus-szakszervezet vezető képviselője) (Lannert 2021). 

Jól látszik tehát, hogy a jelenlegi oktatási rendszer nem fogja sokáig bírni, az összeomlás 

szélén áll, így nem meglepő tehát az a tény, hogy Magyarországon a digitális tananyagok és 

a legújabb módszertani lehetőségek nem igazán terjedtek el, nem épültek be a tanárok 

mindennapjaiba, főleg nem a közép szintű oktatásban. 

Aktuális generáció  

Z generációnak 1996 és 2010 között születetteket nevezzük, tehát elmondhatjuk, hogy 

napjainkban még az ő jelenlétük jellemző a középoktatásban. Nevezik őket még net 

generációnak, digitális őslakosoknak (Prensky M. 2001), de sok szerző nevezi őket post-

millenaristának vagy „Facebook-generációnak”. Jellemző rájuk az információ dús élet, hogy 

társas életüket megosztják az interneten, az előbbi generációknál sokkal gyorsabb ritmusban 

élnek. A változástól nem félnek hiszen a folyamatosan és gyors ütemben fejlődő világba 

születtek bele. Félelem nem jellemző rájuk, kifejezetten kezdeményezőek és az elektronikus 

szerkezeteket profin kezelik, hiszen azok születésüktől fogva része az életüknek (Pais 2013). 

Ugyan, mint már említettem nagyon nagy természetességgel kezelik és használják az 

infokommunikációs eszközöket, alkalmazásokat a diákok, az ezekben rejlő tanulási célra 

alkalmas lehetőségeket kevéssé, vagy egyáltalán nem ismerik.  

Az ő generációjuk esetében érdemes megemlíteni, hogy ez a korosztály a világ első globális 

nemzedéke, hiszen a globalizációnak köszönhetően ugyan azok a hatások érik őket, 

függetlenül attól, hogy hol élnek. Ugyan azon a kultúrán nőnek fel, saját nyelvezetet és 

kifejezéseket használnak. Mindamellett, hogy hasonló környezetben nőnek fel, hasonló 

tényezők befolyásolják őket, fontos megemlíteni azt is, hogy ez a nemzedék az internet 

segítségével tulajdonképpen folyamatos kapcsolatban állnak egymással.  

Ennek a generációnak természetes, hogy bárhol bárkivel kapcsolatba léphetnek, hogy az 

interneten keresztül bármilyen információt megszerezhetnek (Pais 2013). Tehát elmondható, 

hogy a mobiltelefon az ő életükben egy nagyon fontos szerepet tölt be, mely a tanítás során 

sok konfliktust okozhat tanár-diák között. Ez a konfliktus nagy mértékben elharapódzhat, ha 

a tanár nincs felkészülve erre a változásra. Tudatában kell lennie a mostani és leendő 
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pedagógusnak azzal a ténnyel, hogy a tanár oktatásban betöltött szerepe az elmúlt években 

teljes mértékben megváltozott. Megszűnt a korábbi tanári pozíció, mely során a tanár 

frontálisan közvetítette a tudást a tanulók felé. Mára a pedagógus inkább egy tanácsadó lett, 

aki folyamatosan együtt tanul diákjaival, a tanulás irányítója, facilitátora mindezt úgy végzi, 

hogy közben igyekszik a gyerekeknek minél nagyobb szabadságot hagyni, hiszen a Z 

generáció jellemére vall, hogy nagyon fontos a személyi szabadságuk. „Az új tanárszerep 

leemeli a katedráról a tanárt, a tanulók közé helyezi, a háttérben tartja. Tutorként, 

moderátorként, mediatőrként az érzékeltetés, a motiválás, a segítésnyújtás, az érdeklődés 

fenntartása, a gyakoroltatás és a visszacsatolás a feladata” (Gaál é.n.). A mai pedagógusok 

felé a társadalom részéről elvárás, hogy függetlenül az általa oktatott tárgytól értsen 

különböző nyelveket, tudja kezelni a tanulóinak színes kulturális hátterét, ezek felvállalására 

és egymás elfogadására ösztönözze a fiatalokat. Érzékenynek kell lennie a nemek kérdéseire, 

toleranciát és társadalmi összetartást kell hirdetnie. A mai pedagógusnak tudnia kell 

hatékonyan reagálnia a hátrányos helyzetű és a tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermekek gondjaira. Ismernie kell az új technológiai vívmányokat és ezeket felhasználnia 

az óráin, illetve mindig naprakésznek kell lennie a gyorsan fejlődő tudományterületek 

aktuális fejleményeiről. Tudnia kell objektíven reagálnia az aktuális hírekre és a 

mindennapokban zajló történésekre (Fazekas – Balla – Kocsis 2013). 

Tehát a tanári szerep változását tulajdonképpen a gyors léptékkel változó környezet vonta 

maga után, mégis a gyakorlat azt mutatja, hogy a régóta pályán lévők körében ez a változás 

nagyon lassú vagy egyéltalán nem következik be. A mai tapasztalatok is azt mutatják, hogy 

a tanárok még mindig szívesebben alkalmazzák a passzív tanulást elősegítő módszereket, s 

ezt fokozza az, hogy sok tanárképzésben is ritkán jelennek meg az aktív tanulást segítő 

módszerek. Ez igaz a természettudományos oktatás helyzetére is (Pais 2013). 

 

Témaválasztás  

Szakdolgozatomban éppen a bevezetőben említett generációk közötti konfliktusok, illetve a 

tanári pályát sújtó nehézségek miatt döntöttem úgy, hogy mindenképpen valami 

későbbiekben használhatót, hasznosat és maradandót szeretnék alkotni, ezért arra az 

elhatározásra jutottam, hogy egy digitális tananyag fejlesztését választom.  

Ebben a rohanó világban a tanárok leterheltsége mellett a diákok irányába is magasabbak az 

elvárások, rengeteg helyen kell helytállniuk és minden területen elvárják tőlük, hogy 

maximálisan teljesítsenek. Ebből adódóan egyre kevesebb idejük marad a kötelező érettségi 
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tárgyak mellett, a nem kötelező, köztük a biológia érettségire való felkészülésre, hiszen az 

intézményeknek az a célja, hogy minél jobb statisztikákat tudjon a jövendőbeli tanulói felé 

mutatni. A természettudományos óraszámok csökkenni látszanak, ellenben az érettségi 

követelmények a fejlődő tudományok és a bővülő információk miatt inkább növekednek. A 

természettudományos tárgyakból érettségi vágyóknak már nem elegendő a középiskola órán 

leadott ismeretek birtoklása, hiszen a jelenlegi óraszámok mellett lehetetlen az előírt 

tananyag mennyiségének hatékony átadása, és sok esetben a fakultációs órák sem képesek 

ezeket a hiányosságokat pótolni.  A tanulók ezért kénytelenek különórákra járni, illetve 

autodidakta módon felkészülni. Persze mindez alól kivételt képezhetnek a 

természettudományi tagozatos iskolák. 

Sok olyan honlappal találkozhatunk, melyek segíteni igyekeznek a diákok felkészülését, ám 

ezek mind a hagyományos otthoni felkészüléshez ajánlottak. Ezeken a honlapokon 

könnyedén megtalálhatjuk tematikusan összeszedve az eddigi érettségi feladatokat, ám ezek 

megoldásához papír szükséges. 

Ugyan az ismeretanyagok az idő előrehaladtával bővülnek, ám az érettségiben egy 

témakörön belül vissza-visszatérő típusfeladatokkal találkozhatunk, így az előző évek 

feladatainak megoldásával teljesen elsajátítható az adott témakör, illetve begyakorolhatóak 

azok a feladatok, amelyek tematikájukat tekintve, arra kíváncsiak, hogy a tanuló a tanult 

ismeretein felül képes-e a kapott információkat felhasználva megoldani az adott feladatot.  

Emiatt gondoltam, hogy szükséges egy olyan honlap létrehozása, melyen szintén 

megtalálhatóak az előző évi feladatsorok feladatai tematikusan, melyből én a keringési 

rendszert választottam. Ezt a honlapot a későbbiekben lehet bővíteni, újabb témaköröket 

kidolgozni, ezzel segítve a továbbtanulni vágyók felkészülését, mert sokszor a lexikális 

tudáson túl hatalmas előnyt tud nyújtani a feladatok típusának ismeretével belevágni az 

érettségibe. Ezzel értékes percek nyerhetőek, amit a tanuló felhasználhat saját válaszainak 

ellenőrzése céljából. Nem utolsó sorban az is hatalmas segítséget jelenthet, ha nem az 

érettségi napján találkozik a diák először ilyen típusú feladatokkal, mert ha igen, akkor az 

egészséges vizsgadrukkon túl, nagy nyomást helyezhet a tanulóra az ismeretlen 

feszélyezettség.  
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Célkitűzés 

Szakdolgozatom célja, hogy a felhasználó a keringési rendszer témakörében minél 

kiterjedtebb feladattárhoz jusson hozzá, amelyet bárhol, bármikor, bármilyen eszközről 

képes elérni és használni.  

Az érettségi feladatokat 2005. májusától kezdtem digitalizálni, hiszen ebben az évben lett 

bevezetve Magyarországon a kétszintű érettségi rendszer. Ezen felül nem csak a közép- és 

emelt szintű feladatokat gyűjtöttem össze, hanem az idegennyelvű érettségiben találhatókat 

is sikeresen digitalizáltam, így 2021-ig az összes keringési rendszerrel kapcsolatos érettségi 

feladat egy helyen lelhető fel. 

Ezekkel a digitalizált feladatokkal szeretném megkönnyíteni a felkészülését a biológiából 

érettségiző fiataloknak, hiszen mint már említettem a sikeres érettségi eléréséhez már nem 

elegendő az órákon megszerzett tudás. A különórák sok esetben nem mindenkinek érhetőek 

el, hiszen ezeknek a díja viszonylag magas, amely kifizetését nem minden család engedheti 

meg magának, viszont a sikeres felvételi elérése sok esetben csak pár ponton múlik. Bár 

lehetőség van megismételni az érettségi vizsgát, ezt sokszor a család nem kedveli, hiszen 

eltelik egy év illetve, ha a tanuló nem tartja szinten a megszerzett tudását előfordulhat, hogy 

még az előtte lévőnél is rosszabb eredményt ér el. Emiatt gyakran esik meg a diákokkal, 

hogy nem képesek megvalósítani elsődleges céljaikat.  

Ezzel a honlappal szeretném a diákokat segíteni céljaik elérésében, hogy ne azon múljon a 

jövőjük, hogy figyelmetlenségből elveszítenek pontokat. A digitalizált feladatok 

megoldásával ebben a témakörben talán elmondható, hogy az újabb érettségikben már nem 

találkozhatnak ismeretlen témájú feladattal, hiszen azt gondolom, hogy az elmúlt 16 évnyi 

34 közép szintű és 41 emeltszintű feladat teljes mértékben lefedi ezt a témakört és amit 

kérdezni lehetett már ezzel kapcsolatban, azt már feltették és szerepelnek a feladatok között.  

A honlap készítése során figyeltem arra, hogy az érettségi feladatok szintjüknek megfelelően 

legyenek kategorizálva, található egy közép szintű érettségi feladatok, illetve egy emelt 

szintű érettségi feladatok című mappa, így minden diák megtalálja a számára szükséges 

nehézségű feladatokat. A mappák elé elhelyeztem a részletes biológia érettségi 

követelményeket, hogy a tanuló tisztában legyen azzal, milyen témaköröket milyen 

részletesen kell ismernie. A két érettségit tartalmazó mappába pedig megtalálható, az 

érettségik általános borítóképe, illetve behelyeztem a fontos tudnivalókat is, így a tanulónak 

azt már nem az érettségi napján kell elolvasnia az éles helyzetben, így értékes perceket 

nyerhet, melyet a dolgozat feladataira szánhat. 
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Mielőtt részletesen bemutatásra kerülne az általam készített weboldal előbb bemutatom 

milyen digitális tananyagok találhatóak az oktatásban, felfedem mit jelent az IKT, milyen 

eszközei vannak és ezeket hogyan lehet használni az oktatásban. Bemutatásra kerül az e-

learning ennek eszközei különböző formái, és részletesen betekinthetünk a hazai e-learning 

helyzetbe, mely területeket kíván a kormány fejleszteni, jobb eredményeket elérni. 

Digitális tananyagok az oktatásban 

Az informatika gyors fejlődése tulajdonképpen az egész társadalmunkat teljes mértékben 

megváltoztatja, így ebben a folyamatosan alakuló világban csak az érezheti magát 

magabiztosnak, aki érti a változásokat, azok okát és ehhez könnyedén alkalmazkodni is tud. 

Így a digitális kompetencia ma már megkérdőjelezhetetlen fejlesztési cél, számos módon 

megjelenhet az oktatásban. A Nemzeti alaptantervben 2007. óta is szerepel, mint 

fejlesztendő kulcskompetencia, amely magába foglalja, hogy a tanulmányai során a tanuló 

elsajátítja az őt körülvevő információs technológiák magabiztos, kritikus és etikus 

használatát, mind a szociális kapcsolatok fenntartása során, mind a munka, illetve 

szórakozás terén is.  Ezt a kompetencia területet, nem csak az informatika órán kell 

fejleszteni, hanem tantárgytól függetlenül, minden tanár feladata, hiszen segíteni kell a 

diákok eligazodását az internet világában, hogy képesek legyenek különbséget tenni a valós 

és hiteles források és a hamis „kattintás vadász” oldalak, illetve a tények és a vélemények 

között (Karkus – Kriska 2015). A felhasználót a kritikai gondolkodás alkalmazására kell 

megtanítani.  

A tanulmányi évek során olyan ismereteket, készségeket, személyiségjegyeket kell 

kialakítani bennük, ami kompetenssé teszi őket arra, hogy különböző és összetett 

helyzetekben, életszerű feladatok megoldásában eredményesen szerepeljenek. Ez nagyon 

fontos a későbbi életükhöz hiszen, a mai fiataloknak is szembe kell nézni a 21. század 

kihívásaival, hogy a ma létező szakmák potenciálisan évek múlva eltűnnek vagy 

kicserélődnek, hogy rohamosan csökken azon szakmák száma melyek infokommunikációs 

technológiai ismeretek nélkül űzhetőek, ráadásul azok jövedelemtermelő képessége a 

minimálbér körül mozog (Klenovitsné 2011). Érdemes megemlíteni azt is, hogy 

kisgyermekkorban a számítógépet legfeljebb a beszédkommunikációt támogató, később az 

olvasási- és íráskészség fejlődését segítő médiumként célszerű felhasználni (Komenczi 

2008).  

Összefoglalva tehát a sikeres élethez vezető út a digitális írástudás és az infokommunikációs 

technikák tudatos használata. A digitális írástudás összetevőit, mint például 
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szövegszerkesztést, űrlapkitöltést vagy táblázatkészítést, könnyedén megtanulhatják 

informatika órákon, ám hogy ezek hasznos mivoltát is megtapasztalják tudatosan 

alkalmazni, illetve használatára a diákokat is sarkallni kell a többi tantárgyak óráin is. A 

digitális kulcskompetencia szoros kapcsolatban és összefüggésben áll a többi 

kulcskompetenciával, emellett nagyban függ a szociális és kulturális háttértől is, ezért ennek 

fejlettségét nehéz mérésekkel vizsgálni. Egy 2008-as tanulmányban Antonio Calvani és 

munkatársai három dimenzió együtteseként definiálja a digitális kompetenciát.  

• technológiai dimenzió: ami azt fejezi ki, hogy képes rugalmasan felfedezni és 

szembenézni azokkal a problémákkal, melyek a változó technológiai környezetből 

fakadnak; 

• kognitív dimenzió: képes „olvasni”, kiválasztani, értelmezni és értékelni adatokat és 

információkat, figyelembe véve azoknak a helytállóságát és megbízhatóságát;  

• erkölcsi dimenzió: képes konstruktívan és felelősségtudattal kommunikálni 

másokkal a rendelkezésre álló technológiák segítségével; 

Ez a három dimenzió különböző mértékben fejleszthető, attól függően, hogy mely 

tantárgyról van a szó. 

A digitális írástudás készségei fejleszthetőek IKT (információs és kommunikációs 

technológiák) – eszközök alkalmazásával.  

 

IKT-vel támogatott oktatás 

Az IKT eszközök ,,olyan eszközök, technológiák, szervezési tevékenységek, innovatív 

folyamatok összessége, amelyek az információ- és a kommunikációközlést, feldolgozást, 

áramlást, tárolást, kódolást elősegítik, gyorsabbá, könnyebbé és hatékonyabbá teszik.” 

(Molnár Gy. 2018) tehát ide tartozik minden tanítási-tanulási folyamatba bevont 

számítástechnikai eszköz például a számítógép, mobiltelefon, interaktív tábla, de ide 

tartoznak a különböző szolgáltatást nyújtó tanulást-tanítást segítő alkalmazások is. 

Ezen eszközök használata megkönnyítheti a tantárgyi ismeretek átadását, elősegíthetik a 

tudásanyag rendszerbe foglalását, illetve az osztálytermi tudomány és a hétköznapi világ 

közötti szoros kapcsolat kialakulását. A mai világban rengeteg tartalom, adat, tanítást és 

tanulást megkönnyítő program és eszköz érhető el, ami korábban nem volt lehetséges, persze 

csak abban az esetben, ha a korszerű technológiát nem zárjuk ki az iskolákból. Az IKT-s 

eszköztár által megújuló módszerek a diákokat aktív részvételre, önálló információszerzésre 

és feldolgozásra késztetik. Innovatívnak azonban csak akkor nevezhető a tanítási folyamat, 
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ha az IKT eszközpalettájának segítségével valami újszerű megközelítésmódot, más 

szemszöget mutat be a pedagógus (Karkus – Kriska 2015). 

Mint már említettem rengeteg IKT eszköz érhető el az interneten ingyenesen, azonban 

kezdőként könnyedén el lehet veszni ezek között. Fontos észben tartani, hogy nem létezik 

univerzális megoldás, amely minden pedagógiai helyzethez egyformán felhasználható. 

Célszerű mindig olyan eszközt választani, ami leginkább alkalmazkodik az adott 

szituációhoz, legyen szó tananyagról, korcsoportról, osztályokról és ne feledkezzünk meg az 

egyének preferenciájáról sem, hiszen a rosszul megválasztott eszköz akár a tanulás/tanítás 

minőségének romlását is előidézheti. Az előre elkészített digitális tartalmaknál érdemes élni 

azzal a hatalmas előnnyel, hogy a tartalmak szerkeszthetőek, tehát mindig az adott 

csoporthoz, szituációhoz igazíthatóak.  

Önmagában az eszközök adta lehetőségek használata nem feltétlenül hordozza magában az 

innovációt, hiszen a régi eszközök átültetése digitális formába még nem járul hozzá egy adott 

tananyag könnyebb megértéséhez, például egy tankönyv kivetítése semmilyen új 

szemszöget nem mutat be. Ügyelni kell arra is, hogy a tananyag a diákok számára is 

követhető legyen, hiszen az új multimédiás eszközök bevonásával a tanítás menete 

felgyorsulhat, olyan mértékben, hogy a tanulók a kapott információt nem képesek 

feldolgozni, illetve maradandó formában eltárolni. Például egy kivetített szív 

keresztmetszete és azon részeinek bemutatása nem helyettesíti azt a folyamatot amikor 

közösen lerajzoljuk azt és együtt átbeszéljük részeinek szerepét. Ellenben a kettő együtt 

nagyon jól kiegészítheti egymást, hiszen egy lerajzolt sematikus ábra sosem lesz 100 

százalékban valósághű vagy olyannyira realisztikus, mint egy mikroszkopikus fénykép vagy 

egy animált mozgókép, esetleg egy háromdimenziós kép. 

Bár a pedagógusok gyakran elérhetővé teszik a diákok számára az adott tananyagot ám ezek 

terjedelme és komplex ábráinak értelmezése, gyakran meghaladja a tanuló azon képességét, 

hogy otthon értelmezze a látottakat és szűrje ki belőle a fontosabb információkat. Egy olyan 

órán, ahol hatékonyan használjuk az eszközök nyújtotta lehetőségeket, képesek vagyunk az 

adott tananyag elemeit fokozatosan a diákok elé tárni, hogy legyen idejük jegyzetelni, 

továbbá animációkkal meg oldhatjuk azt is, hogy a szemléltetés mindig jókor és jó helyen 

jelenjen meg. Az informatikai eszközök használata akkor mondható sikeresnek, ha a 

pedagógiai gyakorlatban nem csupán a tanítás folyamatában integráljuk, hanem a 

számonkérés, értékelés és a visszajelzés során is alkalmazzuk, nem pedig a klasszikus 

eszközökkel élünk. Nem csak a tanítás során használhatóak az IKT-s eszközök, hanem 
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adminisztrációs feladatok elvégzéséhez (e-napló), szülőkkel és diákokkal való 

kommunikáció eszközeként is (e-mail).  

Bár több előnyét említettük az IKT-s eszközök használatának, mégis a valóság azt mutatja, 

hogy ezek inkább csak az adminisztráció és kommunikáció szintjén terjedtek el széles 

körben. Sajnos arra, hogy az IKT szerepe az oktatásban mennyire gyerekcipőben jár 

tökéletesen rávilágított a COVID-19 járvány, amikor az intézményeknek hirtelen egyik 

napról a másikra kellett átállnia az online oktatásra. Sajnálatosan a tapasztalatok azt 

mutatták, hogy az átállás kimondottan lassan ment végbe és nem mellesleg nagyon sok 

nehézséget okozott a nem kellőképpen felszerelt intézményekben. Nem csak az iskolák 

infrastrukturális felszereltsége okozott hátrányt, hanem a szociálisan hátrányban lévő 

családok hiányzó eszköztára is, melyben az intézmények nem, vagy csak részlegesen voltak 

képesek technikai segítséget nyújtani.  

Az országok felkészültségéről a járvány alatti digitális oktatásra való átállásra az OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development / Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet), a TALIS (Teaching and Learning International Survey / Nemzetközi 

tanítás- és tanulásvizsgálat) és a PISA-felvételek (Programme for International Student 

Assessment / Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Programja) adatai alapján végzett 

elemzésekből tájékozódhatunk.  

A magyar pedagógusok 51 százaléka válaszolta, hogy az alapképzésének részét képezte az 

IKT tanítási célra való használata (TALIS-átlag 56 százalék), ugyanakkor jóval az átlag 

felett gondolják azt, hogy megfelelően tudják támogatni a tanulók tanulását a digitális 

technológiával (76 százalék a TALIS-átlag 67 százalékával szemben). Ezt a jelenséget 

előidézhette, hogy Magyarországon tanártovábbképzésekben már gyakran megjelennek az 

IKT-s eszközök és az ezekben rejlő lehetőségek. A válaszadók 69 százaléka szerint, 

gyakrabban, mint nemzetközi átlagban, ahol a válaszadók csupán 60 százaléka találkozik a 

továbbképzéseken ezzel a témával. 

Egy 2018-as PISA-felmérésből az derült ki, hogy Magyarországon az újabb technológiák 

oktatási és tanulási célú felhasználásának lehetőségei kifejezetten korlátozottak. Hazánkban 

intézményvezetői válaszok alapján a diákok 35 százaléka jár olyan iskolába, ahol elérhető 

online tanulási platform, ezzel szemben a nemzetközi átlag jóval magasabb, 54 százalék. 

Még nagyobb különbséget figyelhetünk meg az országos és nemzetközi átlagok között abban 

a tekintetben, hogy a pedagógusok számára mennyire érhető el professzionális szakmai 

segítség az IKT eszközök oktatási célú felhasználását illetően. Magyarországon a diákok 29 

százaléka jár olyan iskolába, ahol a pedagógusoknak elérhető a szakmai segítség, míg az 
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OECD átlag ennél jóval magasabb, szám szerint 65 százalék. Mindemellett érdemes 

megemlíteni hiszen a bevezetőben már említettem a hazai pedagógusok leterheltségét, hogy 

OECD-átlagban kétszer annyi diák, pontosabban a diákok 61 százaléka jár olyan iskolába, 

ahol a pedagógusoknak elegendő idejük van arra, hogy a digitális eszközöket és 

tananyagokat integrálják az oktatási folyamatba, ezzel szemben Magyarországon a 

diákoknak csak 31 százaléka jár ilyen intézménybe. 

Milyen módon álltak át a pedagógusok a hirtelen jött online tanórákra? A pedagógusok 

többsége átállás után online tanórákat tartottak vagy előre elkészítették tanórájukról a videót 

és azt juttatták el a diákok részére. Ugyanakkor a nagyobb szervezést igénylő online tanóra 

nagyobb arányban fordult elő a középiskolákban. Az általános iskolákban még ebben a 

helyzetben is gyakrabban fordultak elő kinyomtatott tananyagok, a diákokkal való 

kapcsolattartás is inkább mobiltelefon segítségével valósult meg. 

A kutatás arra a kérdéskörre is kiterjedt, hogy a pedagógusok milyen módon alkalmazzák az 

IKT-val kapcsolatos eszközöket normális tanrendek között. A válaszaikból az derül ki, hogy 

a leggyakrabban használt eszközök az elektronikus napló, a szülőkkel és a diákokkal való 

kapcsolattartáshoz a különböző elektronikus kommunikációs platformok, illetve az 

interaktív tábla. A többi infokommunikációs eszköz tekintetében elmondható, hogy inkább 

a középszintű oktatásban terjedtek el, általános iskolai tanítók inkább csak az interaktív 

táblát használják. Ugyanakkor az interaktív táblának használata során elmondható, hogy a 

kutatások szerint a pedagógusok éppen nem az innovatív, kreatív a módszertani kultúra 

megújulását segítő módon, hanem leginkább hagyományos frontális módon alkalmazzák 

elsősorban. 

A koronavírus járvány a pedagógusok között sok mindenkinek okozott „fejfájást” és 

nehézséget, azonban arra is láthattunk példát, hogy valakit a változás és a módszertani 

fejlődések útjára vezetett. A járványhelyzet rávilágított arra a tényre, hogy sok mindent lehet 

másképp csinálni, sőt a jelenlegi generáció el is várja. Az online oktatás során többeknél 

háttérbe szorultak a tanulást ösztönző külső motivációk, mint például osztályzat és inkább a 

belső motivációk erősítésére törekedtek (Lannert 2021). 

 

E-learning 

Az e-learning vagy e-tanulás tágabb fogalomkörébe beletartozik minden olyan tanítási-

tanulási tevékenység, melyben alapvető szerepet játszanak az interaktivitásra lehetőséget 

adó számítástechnikai eszközök. Ennek alkalmazása széles körű, hiszen idetartozik a 
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tantermekben végzett és számítógéppel segített tanulás, az IKT alapú távoktatás, az 

internetes előadás, az interaktív televíziós kurzusok, a multimédiás oktatóprogramok és a 

mobil informatikával támogatott oktatás (Karkus – Kriska 2015). 

Az e-learning alkalmazása meglehetősen széles körben elterjedt, hiszen ide tartoznak a 

multimédiás oktatóprogramok, internetes előadások, multimédiás eszközökkel vezérelt 

tanórák, az IKT alapú távoktatás, az interaktív televíziós kurzusok, a multimédiás 

oktatóprogramok és a COVID-19 alatt használt mindenféle távoktatás. Ebből adódóan, ha 

ezen szolgáltatásokat szeretnénk igénybe venni, nagyon széles körből választhatjuk ki a 

számunkra legmegfelelőbbet. Az e-tanulás továbbá sokkal könnyebbé teheti az oktatást, 

mivel segítségével már nem kell bajlódnunk a tér és időbeli határokkal, amelyek a 

hagyományos oktatási módszert jellemezték. Egyre sűrűbben előfordul, hogy a tanár és diák 

között már nem is jön létre személyes kontaktus hiszen a virtuális tér ezt a feladatot is 

könnyedén betölti.  

Természetesen az ilyesfajta tanuláshoz sokkal nagyobb önállóság szükséges, de ez egy 

felelősségteljesebb diákot eredményezhet a későbbiekben. Azonban akinek az autodidakta 

tanulás nehezére esik azoknak biztosítani kell a személyes konzultáció lehetőségét. Az e-

learning első magyarországi megjelenése az egyetemeken történt körülbelül az 1960-as évek 

második felében (Karkus – Kriska 2015). Egy évtized múlva a széles körben elterjedő 

személyi számítógépek (PC) újabb opciókat tártak fel így már oktatási célokra is fel lehetett 

használni azokat. Kiterjedtebb webes hálózatok csak a kilencvenes évek közepétől váltak 

elérhetővé.  

 

E-learning eszközei 

Az e-learning három oktatási típust foglal magába. A számítógéppel való tanulást (Computer 

Base Learning), az internet alapú tanulást (Web Based Learning) és a távoktatás egyedi 

módszereit (Distance Learning) (Komenczi 2014).  

A számítógéppel segített tanulás magába foglalja a multimédiás eszközöket, illetve az 

interaktív alkalmazásokat. Az internet alapú tanulásból származik a webes kommunikáció 

jelentős része. Végül pedig a távoktatás egyedi tér-és időbeli függetlenséggel járul hozzá az 

elektronikus tanulás egészéhez.  

Számtalan előnyt említhetünk az e-learninghez kapcsolódóan, többek között a fent említett 

távoktatásra vonatkozóan. A részvevők számát egy ilyen kurzuson már nem befolyásolja a 

hely és az idő, mivel egy virtuális tanteremben szinte korlátlan személy elfér, ráadásul a 
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későn érkezők bekapcsolódása nem akasztja meg az aktuális gondolatmenetet. Az online 

kurzusokon mindenki a saját időbeosztásának megfelelően haladhat, majd a számonkérés 

történhet egy teljesen objektíven értékelhető teszt kitöltésének segítségével, így pontos képet 

kaphat a tanár a diák aktuális tudásszintjéről. Ebből kifolyólag a dolgozat kiértékeléséből 

teljesen eltűnik a szubjektivitás, mivel képesek vagyunk automatizált módon a 

számítógéppel kiértékeltetni a feladatsorokat.  

A tanár és diák közti kommunikáció nagyon könnyen megvalósulhat (chat, fórum) ha 

biztosítottak a megfelelő eszközök mindkét fél számára, így könnyen meg lehet oldani a 

felmerülő problémákat és meg lehet válaszolni a felmerülő kérdéseket. Meg kell még 

említeni a költséghatékonyságot is, mivel ennek előnye sem elhanyagolható. Nem szükséges 

dolgozatokat nyomtatni és megspórolható a terembérlés költsége is. Sajnos ez nem minden 

online könyvre igaz viszont ezekre is elő lehet fizetni és hozzáférésük szintén bárhol és 

bármikor elérhetővé válik. Általános iskolában a gyermekeknél segíthet az, hogy nem kell 

nehéz tankönyveket cipelni az iskolatáskában minden nap, mert egy eszközről elérhető az 

összes tankönyv, így elkerülhető a kisgyermekkorban a nehéz táskák miatt kialakuló 

gerincferdülés.  

Régebben sokszor hátrány érte a diákokat, ha az iskolában vagy otthon felejtették a 

tankönyvüket, de ez az e-learning segítségével teljes mértékben kiküszöbölhető. 

Mindezeken felül nehézségként kötelességünk kiemelni, hogy az e-learning terjedésével a 

tanárnak abszolút jártasnak kell lennie és megfelelő rutinnal kell rendelkeznie a technikai 

eszközök és a kommunikációs csatornák használatában. Sajátos módszereket kell 

kifejlesztenie és új tananyagokat kell készítenie, amihez elengedhetetlenül szükséges 

előzetes képzéseken részt venni mielőtt belekezd az e-learninges oktatásba.  

A tanárnak törekednie kell, hogy a diákokban fenntartsa az eredményes haladás érdekében 

a megfelelő tudásvágyat, kíváncsiságot. Ellenkező esetben a tanuló elvesztheti motivációját 

és ez a tanulmányi eredmény romlásához vezethet. A már meglévő és online hozzáférhető 

digitális tananyagoknál előfordulhat, hogy nem kellő odafigyeléssel és gondossággal lettek 

elkészítve. Használatuk során a tanár és diák is nehézségekbe ütközhetnek. 

 Az interneten lévő és hozzáférhető elektronikus anyag jelentős része nyitott, azaz ezekből 

általában vannak továbblépési lehetőségek más dokumentumokhoz, adatbázisokhoz. A 

nyitottság magába foglalja azt is, hogy lehetőségünk van közvetlen kapcsolatfelvételre a 

dokumentum szerkesztőjével. Az információforrások könnyen változtathatók, 

módosíthatók, kiegészíthetők, bővíthetők és átírhatók. Így a tanuláshoz szükséges 

információk mindig naprakészek és aktuálisak lehetnek. 
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Az elektronikus tanulási típus megvalósításához rengeteg számítástechnikai eszköz áll 

rendelkezésre, melyek felhasználását kétféleképpen csoportosíthatjuk: szinkron módszerek 

és aszinkron módszerek. 

Szinkron módszerek arról ismerszenek meg, hogy a tanár és a diák egy időben, egyszerre 

végzik tevékenységeiket egy adott kommunikációs csatornán belül. Ennek köszönhetően az 

információáramlás nagyon gyorsan végbemegy. Aszinkron módszereknél a felek egymástól 

függetlenül végzik a munkáikat, a diák önállóan feldolgozza a már elkészített anyagot, 

megoldja a szükséges feladatokat, majd elküldi ezeket a tanárnak értékelés céljából. 

Pozitívum, hogy ezen e-learning formát használva a diák a saját tempójában haladhat. 

Azonban a válasz korántsem olyan gyors, mint a szinkronmódszereknél.  

 

Az e-learning formái 

• A távtanítás (teleteaching) hasonlít a hagyományos frontális előadásokra, amelyben 

megmaradnak a hagyományos tanár-diák szerepek, de felszámolja a térbeli 

kötöttségeket így ez azok számára lehet kedvező, akiknek nehezére esik eljutni az 

oktatás helyszínére. Például: egy előadás közvetítése (real time) valós időben 

videókonferencia által, ami a diákok szinkronhaladását teszi lehetővé. Ennek 

rögzítése és későbbi megtekintése pedig az aszinkron tanulási módszerre jó példa. 

• virtuális csoportmunka (telecooperation) olyan csoportos távtanulást jelent melyek 

általában webes fórumokon mennek végbe. A diákok a hálózaton keresztül egy tanár 

irányítása alatt együttműködve fejlesztik képességeiket és bővítik tudásukat.  

• internetes távoktatás (teletutoring) keretében a tutornak tanulást kísérő és moderáló 

szerepe van. A diák a tanár utasításai és instrukciói alapján önállóan dolgozza fel a 

tananyagot. Ebben a formában különösen fontos a motiváció és az önirányító tanulás. 

• Távtanulás (telelearning) az egész tanulási folyamatot, az ismeretkör kiválasztásától, 

az elsajátításon át és a megszerzett tudás és képességek ellenőrzéséig a tanuló 

önállóan irányítja. A tananyagok az interneten találhatóak és a tanulási folyamat 

tutorral való együttműködés nélkül valósul meg. A tanuló saját maga menedzseli 

képzését, kiválasztja a megfelelő kurzust, bejelentkezik és a tananyagot a hálózaton 

keresztül használja (Treumann − Ganguin − Arens, 2012). 

• Vegyes vagy komplex képzésnek (blended learning) nevezzük azon oktatási formát, 

ahol a távoktatás és a tantermi oktatás is egyaránt jelen van. Kiküszöböli mindkét 

tanítási forma gyengeségeit és ötvözi az előnyeit. 
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• Virtuális Campus az egyetemeken kialakított rendszer, amely rengeteg funkció 

ellátására képes és sok elemet tartalmaz, ezzel segítve az oktatók és a hallgatók 

munkáját (Karkus – Kriska 2015). 

E-learning a közoktatásban 

Elmondható, hogy a 20. századra egy válság következett be az oktatási szférában. A gyors 

technológiai változások, amelyek a gazdaság dinamikus fejlődését vonzották magukkal, 

többszörös nyomást gyakoroltak az oktatási intézményekre, amelyek nem voltak kellően 

felkészülve az ilyen ütemű változásra és nem voltak képesek kielégíteni a piac kívánta 

igényeket. Ahhoz, hogy az oktatási intézmények a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő 

tudást és képességeket adjanak át a tanulóknak, ahhoz modernizációra volt szükség az iskolai 

információs és kommunikációs technológiák terén. Várható volt, hogy a számítógépek, mint 

munkaeszközök bekerülnek a tanintézményekbe, azonban az, hogy ezek használata egy 

„paradigmaváltást” eredményeznek arra kevesen számítottak. A jelenlegi magyar 

közoktatásban a tanulókat nem vértezik fel a problémamegoldás képességével, hiszen a 

tudásellenőrzés a leadott anyag szó szerinti számonkérésével történik, nem pedig a 

megszerzett tudás alkalmazásával. Mindemellett már számos kutatás alátámasztotta, hogy a 

kis csoportokban való tanulás, jobban motiválja őket az ismeretek elsajátítására. Erre is 

tökéletes megoldást nyújt a tiszta e-learning. Egy kizárólag e-learning alapú oktatásban a 

diák kizárólag ilyen rendszeren jut információhoz, dolgozik kis csoportokban, végzi 

feladatát és a számonkérés is ezen keresztül történik. Hagyományos tantermi oktatás, és az 

e-learning összehasonlítása során számos előny és hátrány sorakoztatható fel mindkét 

oldalon. Az alábbi táblázatban összegezve jelennek meg az e-learning előnyei és hátrányai. 

 

Előnyök Hátrányok 

Tanulás miatt nem kell felesleges időt 

utazással tölteni, így annak költségei 

sincsenek. 

Az oktatás személytelenebb. 

Gyorsabb információátadás. Magas az e-learning fejlesztések költsége, 

így sokszor a jelenléti oktatást preferálják 

Naprakész tudásanyag sajátítható el. Az önálló tanulás kultúráját meg kell 

tanulni. 

Az információ bárhonnan elérhető, nincs 

helyhez és időhöz kötöttség. 

Nehéz az átállás a régi megszokott rendtől, 

paradigmaváltás szükséges. 

A tanulás naplózható és nyomon 

követhető, bármikor visszakereshető. 

A tanuló elveszhet az információk 

erdejében, jól megválogatott források 

szükségesek. 
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A diák a saját időbeosztása szerint 

tanulhat, az e-learning alkalmazkodik az 

életvitelhez. 

Nem megfelelő infrastruktúra mellett 

demotiválóvá válhat a tanulás. 

A tanulók motiváltabbak, hiszen látják 

saját fejlődésük. 

A digitális kompetencia hiánya is 

hátráltathatja a diákot. 
1. Táblázat: Az e-learning előnyei és hátrányai (Fazekas-Balla-Kocsis 2013). 

 

Hazai e-learning helyzet 

Több projekt tűzte ki céljául, hogy a mobiltelefonok adta lehetőségekkel élve fejlesztik 

tovább az e-learninget, melyhez nem szükséges számítógép, internethozzáférés és előzetes 

informatikai ismeret, bár a projekt megvalósításához szükséges ilyesfajta megoldás mára 

még nem született.  

A lisszaboni stratégiát 2000 márciusában indította el az Európai Tanács, melynek 

ambiciózus célja az lett volna, hogy 2010-re az Európai Unió váljon a legversenyképesebb 

és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává, mely képes a fenntartható gazdasági fejlődésre 

több és jobb munkahelyet és szorosabb társadalmi összetartást biztosítva. A célok között 

szerepelt az információs társadalom fejlesztése is, ennek érdekében az állam- és kormányfők 

felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy készítsenek el egy átfogó eEurope Akciótervet, 

hogy online kapcsolatba hozza Európát. Az akcióterv céljait az alábbi táblázat foglalja össze. 

1. Olcsóbb, gyorsabb és biztonságosabb internet 

a) Olcsóbb és gyorsabb internet hozzáférés 

b) Gyors internet a kutatóknak és diákoknak 

c) Biztonságos hálózatok és intelligens kártyák 

2. Befektetés az emberekbe és az ismeretekbe 

a) Az európai ifjúság beléptetése a digitális korszakba 

b) Munka a tudás-alapú gazdaságban 

c) Mindenki részvétele a tudás-alapú gazdaságban 

3. Az internet használatának ösztönzése 

a) Az e-kereskedelem elősegítése 

b) Elektronikus közigazgatás: elektronikus hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 

c) Távegészségügy 

d) Digitális tartalom a globális hálózatoknak 

e) Intelligens közlekedési rendszerek 

2. táblázat: Az eEurope akcióterv céljai három kulcsklaszter köré csoportosítva (Feira 2000). 
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Az eEurope programhoz kapcsolódóan hazánkban is megindultak a fejlesztések több projekt 

indult az információs társadalom létrehozására. Ezt a fejlődést hátráltatta hazánkban azonban 

az alacsony egyéni igény, a magas telekommunikációs és számítógépárak és a meglehetősen 

költségérzékeny e-learning-piacok.  

„2004-ben a magyar háztartások 85 százalékának volt potenciálisan hozzáférhető az internet. 

A 2007-es mutatók szerint a számítógép használók 68 százaléka volt egyben internet 

felhasználó is. A számítógéppel rendelkező háztartások 20 százaléka modemes, 10 százaléka 

ISDN, közel egyharmada DSL, ennél valamivel kevesebb kábeles, ezen kívül mintegy 7 

százalék mobiltelefon segítségével fért hozzá az internethez. Mára - köszönhetően a 

szélessávú mobil internet hozzáférés terjedésének - ez a szám rohamosan közelít a 100 

százalékhoz. Ezek az adatok az évek során folyamatosan a többi EU tagállam adatai alatt 

maradtak” (Fazekas – Balla − Kocsis 2013). 

Az évek során azonban sikerült felzárkózni az európai színvonalhoz, így elmondható, hogy 

Magyarországon az e-learning esetleges felhasználói számára nem a technológiai fejlettség 

szabott gátat, hanem a digitális írástudatlanság, a megfelelő informatikai tudás hiánya. 

Hazánkban napjainkban sem ért még véget egy olyan információs társadalom kiépítésének 

törekvése, ami befogadója lenne az új e-learning képzési rendszernek. 

Napjaink fejlesztendő területei 

Az e-learning terjedésének útjában számos ok fellelhető, köztük az anyagi források hiánya, 

a nem megfelelően kiépített infrastruktúra, esetlegesen az ilyesfajta módszert alkalmazó 

képzések hitelességének kétsége.  

A Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2021-2030 (NDS) célja a digitális átalakulás. 

Magyarország felismerte, hogy szüksége van a digitális gazdaság, a digitális oktatás, az e-

közigazgatás és a digitális közszolgáltatás területének fejlesztésére. Amint látszik az 

eEurope programhoz hasonlóan a Magyar Kormány továbbra is fontosnak találja ezen terület 

fejlesztését és finanszírozását, így az NDS az elkövetkezendő 8 évre határozott irányelveket 

jelöl ki.  

„Az NDS átfogó célja, hogy Magyarország a gazdaság, az oktatás, a kutatásfejlesztés-

innováció, a közigazgatás területén olyan összehangolt erőfeszítéseket tegyen a digitalizáció 

előmozdításáért, amelyek – nemzetközi mércével mérve is - jelentős mértékben járulnak 

hozzá az ország versenyképességének és a polgárok jólétének javulásához. 

Az NDS átfogó céljának megvalósulását az egyes pillérek esetében az alábbi specifikus 

célkitűzések támogatják:  
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• a megfelelő minőségű és lefedettségű vezetékes és vezeték nélküli digitális 

infrastruktúra rendelkezésre állása;  

• a polgárok digitális készségeinek és a munkavállalók digitális tudásának folyamatos 

fejlesztése;  

• a vállalkozások digitális felkészültségének, a digitális technológia integráltságának 

növelése, az innovatív digitális megoldások fejlesztésének és elterjedésének 

ösztönzése;  

• az elérhető ügyfélbarát digitális közszolgáltatások körének bővítése és a használatuk 

iránti nyitottság és motiváció erősítése a lakosság és a vállalkozások körében, a 

határokon átívelő szolgáltatásnyújtás megteremtése az EU által elvárt területeken, 

valamint mindezek támogatására a közigazgatási back-office folyamatok 

hatékonyságának növelése automatizálással és az adatalapú működéshez szükséges 

interoperábilis adatkapcsolatok hálójának kialakításával” (NDS 2020). 

2021-ben az NDS program az alábbi hiányosságokat emelte ki: 

• jóval uniós átlag feletti a digitális írástudatlanság;  

• a felnőttképzési programok ismertsége alacsony, a részvétel gyenge;  

• alacsony a digitáliskompetencia-fejlesztő programok ismertsége, résztvevőinek 

száma;  

• alacsony a modern digitális eszközök száma az oktatási intézményekben, az elavult 

eszközök cseréje esetleges;  

• a munkahelyek digitalizálódása gyorsabb ütemű, mint a digitális munkaerőképzés  

• forráshiány (kevés oktató, oktatáshoz szükséges eszköz, hiányos modern 

tudásátadás) miatt a szakemberek munkaerőpiaci értéke alacsony marad  

• a köznevelési és felsőoktatási intézmények IKT fejlesztéseinek hiánya 

munkaerőpiaci hátrányokat, versenyképességi problémákat okoz az egyének, a 

vállalkozások és az állam számára  

• a köznevelésben a digitális kultúra területen kívül más tantárgyakban nem fejlesztik 

a digitális kompetenciát, mivel a fejlesztési feladatok között ezek nem, vagy csak 

korlátozottan jelennek meg, illetve a pedagógusok felkészültsége, valamint az 

eszközpark nem elégséges;  

• alacsony az önálló informatika foglalkozások aránya, programozást, algoritmizáló 

gondolkodást nem tanítanak.  
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A polgárok digitális készségének fejlesztése érdekében több javaslatot is tesz az NDS. Ebből 

kiemelendő az oktatásban szükséges struktúraváltás támogatása, amelyben szerepel a 

köznevelési rendszerben dolgozók digitális módszertani gyakorlatának és digitális 

kompetenciájának fejlesztése, illetve a gyermekek online biztonságáért felelős szakemberek 

kompetenciafejlesztése, a tudatos médiahasználati képességek fejlesztése, kiemelten a tanító 

és tanárképzésben. Emellett az Ipar4.0 2 szemléletű ismeretek bővítése a szakképzésben és 

felsőoktatásban.  

Amint fentebb is látszik a stratégia több ponton rámutat egy komoly hiányosságra: Ahhoz, 

hogy a lakosság és a kisvállalkozások digitális kompetenciája a későbbiekben megfelelő 

ütemben legyen képes fejlődni, ahhoz először az oktatásban résztvevő pedagógusok, képzők, 

illetve a közszolgálati alkalmazottak és tisztviselők digitális kompetenciáját kell magas 

szintre emelni. 

Digitális tananyagok: 

Ahhoz, hogy erről a témakörről bővebben beszéljünk először tisztázni kell, hogy mit 

tekintünk tulajdonképpen tananyagnak. A tananyag a tanulás és a tanulás támogatásához 

szükséges ismeretek és azok rendszerét kialakító struktúrák, melyek különböző készségek 

és képességek elsajátítását és fejlődését teszik lehetővé. Minden olyan elrendezett 

tudásanyag, amely az oktatási célok eléréséhez szükségesek (Bárdossy 2011). A digitális 

tananyag fogalma ettől nem sokban különbözik, tulajdonképpen minden olyan terméket 

melyet oktatási célból fejlesztettek és IKT eszközök segítségével használható digitális 

tananyagnak tekinthetünk. Az oktatási hivatal különbséget tesz a digitális tananyag-egység 

és a digitális tananyag között. Digitális tananyag-egység a tantervtől és a tanmenettől 

függetlennek tekinthető, kisebb tematikai egységet alkot, melyet különböző pedagógiai 

helyzetekben fel lehet használni. A digitális tananyag ezzel szemben egy a pedagógiai elvek 

és az oktatási célok mentén felépített oktatási anyag, amely kihasználva az informatika adta 

lehetőségeket, önálló, tartalmi és módszertani szempontból zárt egységet alkot. Ez az egység 

persze felépülhet digitális tananyag-egységekből. Célja mindig egy adott készség kialakítása 

vagy fejlesztése. Terjedelme különböző lehet, lefedheti egy tantárgy egészét egy 

évfolyamban, de akár lehet csak egy adott szakasza vagy egy téma projekt alapú 

feldolgozása. A digitális tananyag elemeinek tekintjük a szövegeket, ábrákat, 

 
2 Az ipar 4.0 a termelési folyamatok olyan szervezését írja le, melynek keretében az eszközök önállóan 

kommunikálnak egymással az értéklánc mentén: a jövő egy olyan „okos” gyárát hozva létre ezzel, amelyben a 

számítógép-vezérelt rendszerek nyomon követik a fizikai folyamatokat, létrehozzák a fizikai valóság virtuális 

mását és decentralizált döntéseket hoznak önszervező mechanizmusok alapján (Európai Parlament 2016). 
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mozgóképeket, animációkat, hangfelvételeket, kisfilmeket, melyek megjelenhetnek CD-n 

vagy DVD-n, vagy az interneten közzétéve (Oktatási Hivatal 2014).   

A digitális tananyagok fejlesztése során figyelni kell az átláthatóságra, hogy a felhasználó 

könnyedén el tudjon jutni a számára fontos tananyaghoz. Legfontosabb cél, hogy a digitális 

tanulás motiváló szórakoztató és mindemellett képességfejlesztő legyen. Az e-learning során 

a tanuló saját tempójában tudjon haladni, legyen előzetes tudásszintfelmérés, illetve, legyen 

lehetősége a megszerzett tudás felmérésére és ellenőrzésére (Karkus – Kriska 2015) 

A számítógéppel segített tanítás és tanulás azoknál a tananyagrészeknél a leghatékonyabb, 

amelyek képi- és hangillusztráció-igényesek, sok önállóan végezhető feladatot tartalmaznak, 

ahol az azonnali visszajelzés a sikeres továbbhaladás fontos feltétele,  nem igénylik a tanár 

állandó, magyarázó jelenlétét, elég, ha a szükséges ismeretek áttekinthető formában 

rendelkezésre állnak, "önmagukban is jutalmazó" ismeretanyagot, feladatokat tartalmaznak, 

tehát a tanárnak nem kell a motiválásról állandóan, személyesen gondoskodnia (Beattie et 

al. 1994). 

Digitális taneszközök 

A számítógéppel segített tanítás és tanulási környezeteket a tananyagok fajtái és a gépeknek 

az oktatási folyamatban betöltött szerepe szerint csoportosíthatók.  

A tananyagok fajtái szerint (Andersen 1997− Collis 1996): 

− mechanikus begyakoroltató feladatok ellenőrzéssel ("drill-and-practice") 

− oktatási segédlet, magyarázatokkal (tutorial) 

− interaktív információs rendszer (multimedia dialogue system) 

− oktatásszervező programok (management) 

 

A gép szerepe az oktatási folyamatban (Tayor 1980 − Slavin 1989 − Kulik 1994): 

− "házitanár" (tutor) − tanuló (tutee) 

− bemutatja a tananyagot, majd kérdez − a diák programoz 

− értékeli a válaszokat − a diák maga állítja be a tanulási 

környezetet 

− válaszok minősége alapján új 

tananyagot ad/gyakoroltat 

− a diák átalakítja a meglévő eszközt 

− dokumentálja a diák haladását − adott problémára programot készít 

− segédeszköz (tool) − oktatásszervező (manager) 



 

25 

 

− mérőeszköz − felméri a tanuló meglévő 

tudását/igényeit 

− szimuláció (kísérleti eszköz) − kiválasztja a tananyagot, 

vizsgafeladatot, illetve információs 

forrást 

− "edutainment": a tananyaghoz 

kapcsolódó vagy jutalmazó játékok 

− vizsgáztat és visszajelez 

 − nyilvántartja a haladást, összeméri a 

tanulókat/osztályokat 

Az eddig felsoroltak mellé még fontos digitális taneszközök közé sorolandóak a 

kommunikációs eszközök (communication application), mint például a különböző levelező 

programok vagy videokonferenciák, az információs források (information resource), 

interaktív publikációk, tananyagok (tutorial vagy courseware), az értékelő eszközök 

(assessment tool), az oktató játékok (educational game), az összes egyéni tanulást segítő 

eszközök (computer-assisted instruction) és az oktatás szervezését segítő eszközök 

(management tool), melyek a diákok előrehaladását követik nyomon, de feladatuk még az 

iskola pénzügyi, személyzeti, oktatási nyilvántartásainak vezetése és a szülők, 

oktatásirányítók tájékoztatása (Karkus – Kriska 2015). 

Természetesen csoportosíthatjuk hozzáférhetőségük alapján is a taneszközöket. Ebben a 

csoportosításban beszélhetünk tömegtároló-eszközökön (CD, DVD) található tartalmakról, 

online elérhető tartalmakról, illetve mobil eszközökről (okostelefon) elérhető tartalmakról.  

Digitális tananyagfejlesztési módszertanok  
„Az e-learning tananyag forgatókönyv, mely nem csak azt tartalmazza, amit egy adott 

tárgykörben tudni kell, hanem minden segítséget megad az optimális elsajátításhoz is.  

A tananyagkészítőnek azt kell tudnia / elképzelnie, hogy a tanulónak miként fog majd 

forogni az agya az adott témával kapcsolatban és ennek megfelelően kell felépítenie azokat 

az információszerzési, interakciós, konstrukciós lehetőségeket, amelyekről úgy gondolja, 

hogy hozzájárulnak a személyes tudásszerzés folyamatának optimalizálásához. 

Hagyományos tananyag esetén a szerző a saját bonyolult hálózati kapcsolatokban szervezett 

tudásrendszeréből egy egyszerűbb, lineáris mondatszekvenciákba foglalt tanulásra szánt 

szöveget állít elő. Az e-learning esetében nem kizárólag lineáris szövegstruktúrákba foglalt 

információ átadásról van szó, hanem hálózatosan összekapcsolt, többféleképpen kódolt és 

különböző szempontok alapján tagolt tananyagelem-rendszer segítségével történő 
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oktatásról” (Fazekas-Balla-Kocsis 2013). A tananyag készítése során nagyon fontos a 

didaktikai tagolás, hiszen ez segíti a tanulót a logikai összefüggéseken alapuló optimális 

tanulási folyamathoz. Terjedelme és szerkezete mindig az adott témától függ. Az elkészített 

tananyag mindig egy jól körülhatárolt témakört kell, hogy feldolgozzon. A jól elkészített 

tananyagnak motiválónak, figyelemfenntartónak kell lennie, tartalmaznia kell kvízeket, 

játékokat, teszteket. Az e-learning tananyagok szövege eltér a jelenléti oktatást feltételező 

tankönyv és a távoktatási tankönyv szövegétől is, hiszen annak tanulásra ösztönöznie és a 

tanulót megszólítania kell. Két főbb szövegtípust különböztetünk meg: a problémaorientált 

és a rendszerorientált szöveget, de érdemes ezeket együtt alkalmazni, hiszen ennek a 

kettőnek a helyes keverésével érhetjük el a legnagyobb hatékonyságot. A tananyag 

megértését a képek, videók, animációk használata általában elősegíti, de érdemes figyelni a 

mértékre, mert alkalmasak a figyelem elterelésére is. A képeknek négyféle szerepe lehet az 

információátadásban leképező és bemutató, szituációs, instrukciós és konstrukciós funkció 

(Fazekas-Balla-Kocsis 2013). 

Digitális tananyag szerkesztése, fejlesztése az eXeLearning programmal 

Az eXeLearning program egy olyan ingyenesen hozzáférhető szoftver, melynek segítségével 

könnyedén létrehozhatunk digitális feldolgozásra alkalmas oktatási tananyagokat. Az 

eXeLearning program XHTML vagy HTML5 formátumba képes átalakítani az általunk 

elkészített interaktív tartalmakat. Lehetővé teszi a könnyen navigálható weboldalak 

létrehozását, amelyek tartalmazhatnak szövegeket, képeket, interaktív tevékenységeket, 

képgalériákat vagy multimédiás klipeket. Weboldalként exportálva olyan weboldalakat 

készíthetünk, amelyek különböző digitális eszközökön is megtekinthetők (okostelefonokon, 

tableteken, laptopokon stb.) mindezt mindenféle bonyolult webszerkesztő alkalmazása 

nélkül, anélkül, hogy bármit is értenénk a programozáshoz. Az elkészült elektronikus 

tartalmakat könnyedén közzé lehet tenni, így azokat a diákok az otthoni tanulás, gyakorlás 

és ismétlés során könnyedén használhatják, de megfelelő módszertani háttér mellett jól 

alkalmazható tanórákon is. 

Az eXeLearning-et eredetileg Új-Zélandon, 2007-ben fejlesztették ki, két egyetem 

vezetésével (University of Auckland and Auckland University of Technology és Tairawhiti 

Polytechnic Institute). A projektet eredetileg az új-zélandi kormány támogatta azonban a 

fejlesztést most spanyolországi és más országok kormányhivatalai és vállalatai támogatják. 

Az eredeti projekt fejlesztése 2010-ig aktív maradt, akkoriban rengeteg felhasználója volt és 

jól ismert eszköz volt. Később az Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de 
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Educación del Gobierno de España (ma ez már az INTEF: Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado) úgy döntött újraindítja a projekt fejlesztését. A 

program 2.5-ös verziója 2020 februárjában jelent meg és jelenleg már a 2.6-os verzió is 

letölthető (Wikipedia 2021). 

Használata 

Az eXeLearning ingyenesen letölthető a https://exelearning.net/en/downloads/ oldalról. A 

program a Linux, Microsoft Windows és Mac OS X ismert operációs rendszerekhez érhető 

el.  

 

2. ábra: Az eXeLearning program letölthető különböző operációs rendszerekre. 

Miután a kiválasztottuk a számunkra megfelelőt, letöltése után futtatni kell a számítógépen 

a program telepítését. Telepítés után azonnal megnyílik a program miközben asztalon 

megjelenik a program későbbi elindításához szükséges parancsikon. 

 

3. ábra: Az eXeLearning kezdőképernyője megnyitás után. 

https://exelearning.net/en/downloads/
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Ahogy a képen látható első lépésként a program felajánlja a nyelvi beállításokat, illetve 

lehetőségünk van beállítani azt is, hogy melyik böngészőn keresztül szeretnénk dolgozni. 

Ezen beállítások után, ha változtatni szeretnénk az oldal későbbi megjelenésének stílusán 

akkor azt a legfelső menüsor „Styles” gombjára kattintva 8 stílus közül választhatjuk ki a 

számunkra legmegfelelőbbet. A tananyag létrehozásához érdemes előbb az oldal vázát 

kialakítani és azokat később feltölteni anyagokkal. Ezt a fentről nézve a második 

menüsorban található „Új lap” gombra kattintva tehetjük meg. A gomb megnyomásával 

különböző szinteken hozhatunk létre oldalakat attól függően melyik szint volt kijelölve az 

új lap megnyomásával, mindig a megjelölt oldalon belül hozza létre a következő oldalt. Ezt 

az épülő vázat nyomon követhetjük a bal oldalon található „Tervezői nézet” nevezetű 

ablakban. 

 

4. ábra: Új lap készítése az eXeLearning programban. 

A „Tervező nézet” ablak alatt található az „iDevice” (Taneszközök) modulok elnevezésű 

ablak.  Ebben az ablakban listázva találhatjuk a különböző eszközöket, melyek segítségével 

különböző módon lehet a tananyagot bemutatni. A számunkra megfelelő eszköz kiválasztása 

után megjelenik a szerkesztői nézet, mely attól függően, hogy melyik eszközt választottuk 

másképpen néz ki, azonban általánosságban elmondható, hogy a szerkesztői nézetben 

találunk szövegszerkesztői eszköztárat, melyben a betűtípusokat, stílusokat azok méretét 

változtathatjuk, illeszthetünk be képeket, videókat a számítógépről vagy internetes forrásból. 

Lehetőség van beágyazni már elkészült honlapokat, oly módon, hogy a felhasználót a 

munkája során nem irányítja át máshová, végig azonos oldalon dolgozhat. A videókat 
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interaktív módon is be lehet szúrni, lehetőség van arra, hogy az általunk megadott 

időpillanatban az oldal leállítsa a videót és közben tegye fel a kérdést, ezzel is ellenőrizhető 

és fentartható a tanuló figyelme. Ezt az Interactive Video segítségével hozhatjuk elő, ahová 

számítógépről is feltölthetünk vagy youtube linket is használhatunk. A videó kiválasztása 

után a zöld téglalapban megjelenő „Editor” gombra kattintva megjelenik egy másik 

szerkesztői nézet, ahol beállíthatjuk, hogy hány percnél álljon meg a videó és oda különböző 

típusú feladatokat szúrhatunk be.  

 

5. ábra: Interaktív videó készítése az eXeLearningben. 

 

6. ábra: Interaktív videó készítéséhez használható feladatlehetőségek. 
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Az adott taneszközön belüli munkát mindig a pipa megnyomásával fejezhetjük be, ezután 

megjelenik az elkészült produktum olyan formában, ahogy az majd később weblapként 

kiexportált formában is majd látható lesz. A pipa megnyomása után persze ezek még később 

is szerkeszthetőek a ceruza szimbólum megnyomásával, de az x megnyomásával akár teljes 

mértékben ki is törölhetőek.  

A digitális tananyag ismertetése 

Az általam készített digitális tananyag az emberi keringési rendszerrel kapcsolatos érettségi 

feladatokat dolgozza fel. A biológia érettségi nem tartozik a kötelező érettségi tárgyak közé, 

így nem minden tanuló vizsgázik belőle a középiskola végeztével. Azok a tanulók azonban, 

akik biológia érettségit tesznek, ők feltehetőleg a későbbiekben is ezen a vonalon tanulnak 

tovább és a sikeres felvételi eredmények eléréséhez szükségük van a magas pontszámokra. 

Az oldal elkészítése során a célom az volt, hogy ezen tanulók felkészülését valamivel 

megkönnyítsem.  

Egy sikeres biológia érettségihez elengedhetetlen az egyén szorgalma. A felkészülést 

érdemes mindig tananyag egységekben végezni és az elsajátított tudást mindig érdemes 

visszaellenőrizni. A magas pontszám eléréséhez ismerni kell a régebbi érettségi sorokban 

megtalálható típusfeladatokat, ezzel csökkenthető a vizsgán érzett izgalom is, hiszen jól 

ismert feladatokat kell a tanulónak megoldania. Fontosnak tartom az adatsorok és grafikonok 

elemzéséhez szükséges készség elsajátítását, a szövegértés és a kísérletelemzés gyakorlását.  

Éppen ezért a tananyag elkészítése során összegyűjtöttem az eddigi kétszintű érettségiben 

fellelhető keringési rendszerrel kapcsolatos közép- és emelt szintű érettségi összes feladatát 

és azokat egyesével digitalizáltam.  

A honlap célja nem az érettségi vizsgához szükséges tananyag átadása, hanem azoknak a 

diákoknak készült, akik már a tanulás azon szakaszában járnak, amikor régebbi feladatokat 

oldanának meg. Ezzel a honlappal az érettségire készülők könnyedén letesztelhetik 

tudásukat, hiszen végigcsinálhatják ebben a témakörben az eddigi összes feladatot.  

Az interneten rengeteg honlapot találhatunk, ahol az eddigi érettségi feladatsorok össze 

vannak gyűjtve, így megnyithatjuk őket böngészőben, anélkül, hogy az Oktatási Hivatal 

honlapjáról kellene letölteni. Ilyen honlap például a https://biokemonline.com/feladatlapok-

biologia-erettsegi/ , ahol táblázatban találjuk a közép- és emelt szintű feladatlapokat és 

javítási útmutatókat is. Már ezzel is rengeteg időt meg lehet spórolni és a felkészülésre 

fordítani, hiszen nem kell keresgélni a többi érettségi tárgy között.  

https://biokemonline.com/feladatlapok-biologia-erettsegi/
https://biokemonline.com/feladatlapok-biologia-erettsegi/
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Egy másik nagyon hasznos honlap az érettségire való felkészülésben Gőz József online 

tematikus feladatgyűjteménye 

https://sites.google.com/site/bioteka2014/f%C5%91oldal?authuser=0,  ahol már 

tematikusan csoportosítva vannak a feladatok és ezen felül, még remek oktatóanyagokat is 

fellelhetünk.  

Az én célom az volt, hogy olyan segítséget hozzak létre a tanulni vágyóknak, amilyen még 

nem lelhető fel az interneten.  

Felmerülhet a kérdés miért is hasznos digitalizálni az érettségi feladatokat, hiszen online 

megtalálható az összes. A válaszom erre az, hogy a mai rohanó világban, meg kell ragadni 

minden olyan percet, amit még hasznos elfoglaltsággal tölthetünk. Azok a diákok, akik ebből 

a természettudományos tárgyból érettségit tesznek, általánosságban elmondható, hogy eleve 

jó tanulók, sok időt és energiát fordítanak a tanulmányaikra. Számukra nagyon hasznos lehet 

a digitalizált feladatsor, hiszen ezt könnyedén elérhetik bárhonnan, nem szükséges 

számítógép elé ülni, hiszen mobiltelefonról is könnyedén elérhető, így úton az iskolába vagy 

hazafelé játszva fejlődhetnek ebben a témakörben. Milyen témakörök fordulnak elő 

tulajdonképpen a keringési rendszerrel kapcsolatos feladatok során? Találkozhatunk olyan 

feladatokkal, melyek a keringési rendszer felépítéséről szólnak, ismerni kell a vérköröket, 

honnan hová jut el a vér. A vizsgázónak ismernie kell a szív felépítését, annak külön 

vérellátását, illetve működésének alapelveit. A feladatok megoldásához tudni kell a vér, a 

szövetnedv és a nyirok összetételét, keletkezési helyüket és hogy ezek miként kapcsolódnak 

egymáshoz. Nagyon sok feladatban szerepelnek a vér alakos elemei, ezeknek a 

vérplazmához viszonyított aránya, illetve a sokszor kérdez rá a vérplazma fő alkotórészeire. 

Több feladat irányul arra, hogy a vizsgázó ismeri-e a szívfrekvencia és a vérnyomás normál 

értékeit.  Nagyon fontos, hogy ismerje az érettségiző a keringés szabályozását, hogy tudja 

milyen élettani hatásokra emelkedik a pulzus és a vérnyomás értéke. Majdnem minden 

feladatnál megjelennek a keringési rendszerrel kapcsolatos betegségek (pl.: érelmeszesedés, 

visszértágulat, a trombózis, a magasvérnyomás/hipertónia betegség, szívritmuszavar, 

szívinfarktus, véralvadási zavarok). A feladatok megoldásához mindezeken kívül ismerni 

kell az AB0 vércsoportot és az Rh vércsoport rendszert is, mind a két szinten ismerni kell az 

Rh-összeférhetetlenség jelenségét, illetve ismerni kell ezeknek az öröklődésének menetét is. 

Mint már említettem az érettségi feladatokban vissza-vissza térnek a hasonló típusfeladatok, 

így az én általam készített oldalon is fellelhetünk azonos sémájú feladatokat, melyek csak 

kicsit térnek el egymástól, mégis úgy éreztem, hogy ezeket kár lenne kihagyni, hiszen a 

https://sites.google.com/site/bioteka2014/f%C5%91oldal?authuser=0
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mondás is úgy tartja, hogy az ismétlés a tudás anyja, illetve mivel ezek a feladatok nem 

egymásra épülnek, így a tanuló saját meglátása szerint oldhatja meg ezeket a feladatokat. 

A honlapot megnyitva először a kezdőoldal jelenik meg, ahol igyekeztem leírni mindazt, 

amit fentebb is említettem, hogy kiknek ajánlatos használni a feladatokat. A bal oldalon 

található menüsorban megtalálható még a 2017-től érvényben lévő részletes biológia 

érettségi vizsgakövetelménye. Ezek után két külön mappában találhatóak a közép- és emelt 

szintű feladatok, melyek feladatonként új fület kaptak, hogy ne táruljon a tanuló elé 

egyszerre túl sok megoldandó feladat. 

 

 

7. ábra: Mappák elrendezése. 

Milyen típusú feladatokat találhatunk az oldalon? Igyekeztem nem átírni, vagy 

megváltoztatni a feladatokat, hogy később az éles helyzetben is ismerősek legyenek a 

feladattípusok, így a legtöbb típusfeladat megtalálható a honlapomon is, ezen felül azért 

törekedtem arra is, hogy élvezetessé tegyem a tudásellenőrzést, így több feladatot 

LearningApps segítségével készítettem el melyet beágyaztam a honlapra, így azt annak 

elhagyása nélkül csinálható meg. Például a 2005. októberi érettségi „Az emberi vér 

jellemzői” című feladatot ilyen formában készítettem el. Az eredeti feladatban egy táblázatot 
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kell kiegészíteni és utána kérdésekre válaszolni a vér alakos elemeivel kapcsolatban. Az 

általam elkészített verzióban, ugyan megadtam a vér alakos elemeit, viszont az összes többi 

tulajdonságot már a tanulónak kell a megfelelő helyre csoportosítania.  

 

8. ábra: 2005. októberi érettségi; Az emberi vér jellemzői. 

 

9. ábra: 2005. októberi érettségi; Az emberi vér jellemzői, digitalizálva. 
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Jól látható a képen, hogy a feladat címében két érettségi feladat is meg van említve, ezt azért 

tettem meg mert a két érettségi feladat szinte teljesen azonos volt, ugyan azokra kérdezett 

rá. 

 

10. ábra: 2009. májusii érettségi; Az emberi vér alakos (sejtes) elemei. 

 

Ugyan, mint említettem sok feladat hasonlít egymásra a későbbiekben azonban az összes 

feladatot külön megcsináltam, hogy mint fentebb mondtam még több lehetőség legyen az 

ismétlésre. A LearningApps-el nem csak csoportba rendezős feladatot készítettem, hanem 

érettségiben található táblázatot is készítettem segítségével, ilyen például a Vércsoport-

meghatározás címre hallgató 2006-os feladat. Ebben az érettségiben is táblázatot kell 

kitölteni, de addig amíg ott több helyen a kicsapási reakciók meg vannak adva és a 

vércsoportokat kell megadni, addig én a vércsoportokat adtam meg és az összes kicsapási 

reakció eredményét a tanulónak kell megadni.  
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11. ábra: 2006 februári érettségi; Vércsoport-meghatározás. 

 

12. ábra: 2006 februári érettségi; Vércsoport-meghatározás. 
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A LearningApps beágyazásán kívül persze használtam az eXeLearning program adta 

lehetőségeket is. Azokat a feladatokat melyeket az érettségiben is feleletválasztósként 

ismerünk nem formáztam át, szintén feleletválasztósként csináltam meg. Ezt könnyedén el 

tudtam végezni hiszen a programban is találhatunk ilyen típusú alap „taneszközt” egy jó 

válasz és több jó válasz megjelölésére is lehetőség van. Erre példa a 2011 októberi közép 

szintű érettségi feladata, ahol látható, hogy a 2. kérdés ebbe a típusú feladatba tartozik. Az 

is jól látható a két képen, hogy az első feladatban, ahol az érettségi feladatban a diáknak be 

kell írni a sérült nő vércsoportját én azt legördülő válaszlistás feladatként csináltam meg (a 

feladattípus eredeti neve a programban DropDown Activity). Ezzel a feladattípussal 

többször helyettesítettem azokat a feladatokat, ahol eredetileg az érettségiben fejből kell 

válaszolni. Azért választottam ezt a lehetőséget ahelyett, hogy a tanuló maga adjon választ, 

mivel erre is van lehetőség, mert más platformokon is tapasztaltam már azt, hogy mi tanárok 

bármennyire is szeretnénk nem tudunk annyi féle válaszlehetőséget beírni, mint amit beírnak 

a tanulók, és lehet, hogy valójában jól válaszolnak csak a válasz kis és nagy betűben 

különbözik vagy véletlenül félreüt a billentyűzeten, de manapság egyre többet találkozom 

helyesírási hibákkal, illetve azzal a jelenséggel, hogy a mai fiatalok már akkor is elfelejtenek 

ékezeteket használni, ha dolgozatot adnak be, de még akkor is, ha valami hivatalos papírt 

töltenek ki. Mivel ilyen esetekben a programok rossz válaszként értékeli a válaszokat, ez 

rossz érzést válthat ki a felkészülő tanulóban, így tudván, hogy megkönnyítem valamelyest 

a diák feladatát, mégis úgy döntöttem, hogy inkább válaszlehetőségeket adok meg 

mindenhol, ezzel elkerülve a félreértéseket a rossz válaszból fakadó kudarc élmény 

kialakulását 

 

13. ábra: 2011 októberi érettségi; Vércsoportok. 
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14. ábra: 2011 októberi érettségi; Vércsoportok; digitalizált. 

A DropDown Activity feladattípust használtam talán a legtöbbféleképpen, hiszen nagyon 

sok lehetőséget kínál. A leginkább értetődő az az eredeti funkciója, amikor szöveget kell 

kiegészíteni. Ilyen típusú feladatokkal találkozhatunk az érettségiben is, így ezek könnyedén 

tudtam digitalizálni. Erre egy jó példa a 2017 májusi idegennyelvű közép szintű feladatsor 

IV-es feladata. Nagyon jó ebben a feladattípusban, hogy ugyan úgy, mint ahogyan az 

érettségiben itt is lehet kakukktojásokat megadni.  
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15. ábra: 2017 májusi érettségi; Szégyen a futás, de hasznos. 

 

16. ábra: 2017 májusi érettségi; Szégyen a futás, de hasznos; digitalizált. 

Nagyon jó használható ez a feladattípus a négyféle asszociációhoz is, nem szükséges mindig 

LearningApps-et készíteni, hiszen lehetőség van táblázat készítésére és azon belül elrejteni 

szavakat, így az érettségi sémáját követve lehet a négyféle asszociációs feladatokat 

digitalizálni. Erre példa a 2012 emelt szintű érettségi idegennyelvű feladatlapján található 

X-es feladat, ahol „A”, Rh-pozitív vércsoportú vér és „B”, Rh-negatív vércsoportú vérrel 

kapcsolatos állításokat találhatunk.  
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17. ábra: 2012 májusi érettségi; Testfolyadékok. 

 

18. ábra: 2012 májusi érettségi; Testfolyadékok; digitalizált. 
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Az érettségiben gyakran találkozhatunk olyan feladatokkal, ahol egy sorrendet kell megadni, 

ezekben a helyzetekben is ezt a típusú feladatot választottam és az elrejtett szavak közé „→” 

ikont tettem be. A képeken látható feladat a 2014 májusi emelt szintű érettségiből származik. 

 

19. ábra: 2014 májusi érettségi; Veseműködés. 

 

20. ábra: 2014 májusi érettségi; Veseműködés; digitalizált. 

 

Ennek a feladattípusnak még egy fajta felhasználását szeretném bemutatni, ahol jól látszik, 

hogy nem csak szavakat rejthetünk el a program segítségével, hanem szimbólumokat is, így 

az érettségiben gyakran előforduló mennyiségi összehasonlításokat is könnyedén 

digitalizálhatjuk legördülő válaszlistás feladatként. Erre példa a 2011 májusi közép szintű 

érettségi idegennyelvű feladatsor VIII. feladata, melynél egy rövid szöveg elolvasása után 

kell megadni, hogy statisztikailag a megadott csoportok melyikénél nagyobb a jelzett 

betegség kialakulásának esélye.  
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21. ábra: 2011 májusi érettségi; A magas vérnyomás kockázatai. 

 

22. ábra: 2011 májusi érettségi; A magas vérnyomás kockázatai. 
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Jól látható a képen, hogy ebben az esetben relációs jeleket adtam meg lehetőségnek és 

rejtettem el a program segítségével. Érdemes itt megjegyezni, hogy bár a táblázatban egy jel 

többször szerepelhet a program ezt felismeri és nem mutatja annyiszor lehetőségnek, 

ahányszor azt a táblázatba beírtuk, így nem ad plusz könnyebbséget a feladatmegoldónak.  

Habár sokban hasonlítanak a feladattípusok a két szint között az emelt szintű érettségiben 

található olyan feladattípus, ami a közép szintűben nem. Az emelt szintű feladatsorokban 

mindig előfordulnak komplexebb számolási feladatok. Természetesen ezen feladatokat is 

digitalizáltam, azonban tisztában vagyok vele, hogy ezek megoldásához nagyobb 

összpontosításra van szükség mintsem, hogy buszon ülve megoldhatóak legyenek. A 

számolási feladatoknál is több válaszlehetőséget adtam meg, minden esetben igyekeztem 

olyan számokat megadni, melyek a tipikus hibák elkövetésével kaphatóak. Minden 

számolási feladatnál adtam meg visszajelzést, melyben megtalálható a helyes megfejtés, 

persze nem csak a végeredmény, hanem a feladat levezetése is, így nem kell a felhasználónak 

azon gondolkodnia, vajon mit ronthatott el a számolása során, illetve nem kell felkeresnie 

az érettségi feladathoz tartozó javítási útmutatót sem. Ennek a bemutatására is jó a már 

említett 2014 májusi feladatsor III. feladata, melyben egy személy veséjének vérellátottságát 

vizsgálják. A vizsgázónak a vesén átáramló vér mennyiségét kell kiszámítania cm3 /perc 

egységben. 

 

23. ábra: 2014 májusi érettségi; Veseműködés; digitalizált. 
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Az esszé típusú feladatok esetében a digitalizálás lehetősége kevésbé adott, de mégse 

szerettem volna kihagyni ezeket a feladatokat. Így azt a lehetőséget választottam, hogy 

feltűntettem az érettségi által kért fogalmazási szempontokat, így a felhasználónak valóban 

lehetősége van megírnia a fogalmazást. Ahhoz, hogy le tudja ellenőrizni tudását, de a 

válaszok mégse legyenek zavaróak a „pagination” lehetőségét választottam, így a feladaton 

belül csak akkor jelenik meg a javítási útmutatóban szereplő értékelési szempontok, ha a 

felhasználó átkattint. Mind ezek mellett úgy gondolom, hogy a felsorolt szempontok 

tanulmányozása is sokban hozzájárul a tanuláshoz.  

 

 

24. ábra: 2007 májusi érettségi; Vérköreink; digitalizált. 

Összegzés 

A mai rohanó világgal nekünk pedagógusoknak is fel kell vennünk a lépést, követnünk kell 

a legújabb trendeket, ismernünk kell az új technológiai fejlődéseket és ezek adta 

lehetőségekkel élnünk is kell.  

A jelenleg középiskolákban tanuló Z generáció már beleszületett a digitális technológiák 

világába, így ők kiváló technikai érzékkel rendelkeznek. Jellemző rájuk, hogy az 

információkat már az internetes forrásokból szerzik meg, egyre inkább háttérbe szorulnak a 

hagyományos adathordozók, mint például könyvek, újságok. Ezek miatt a fejlődések miatt 

a tanári szerep is gyökerestül megváltozott elsődleges tudásközvetítőből a tanulási folyamat 

irányítója, koordinálója lett, tulajdonképpen a tanár, mint facilitátor vesz részt az órákon. 
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Mivel a digitális tananyagok egyre szélesebb körben terjednek el, ezért nem csak a 

használatukat kell megtanulni, hanem el kell sajátítani annak készítésének képességét is. Az 

interneten rengeteg eszköz elérhető, mellyel könnyedén készíthetünk egy-egy digitális 

feladatot. Mindezen eszközökön túlmutat az eXeLearning mely program segítségével akár 

teljes digitális tananyagokat is létrehozhatunk, olyan módon, hogy a tanuló a saját 

tempójában haladhat, végezheti feladatát és ellenőrizheti le tudását. 

Az általam készített oldal az érettségire készülő diákoknak nyújthat nagy segítséget, hiszen 

úgy gondolom, hogy a felkészültségen túl a jó érettségi titka a típusfeladatok gyakorlása, 

melyek rávilágíthatnak a hiányosságokra. Tudnunk kell, hogy a mai érettségizőkre nagy 

teher nehezedik, hiszen sajnálatos módon Magyarországon nem a természettudományos 

tárgyak oktatásának bővítését éljük meg, így nekik a csökkentett óraszámok mellett kell a 

nem csökkentett érettségi követelményeknek megfelelni, ily módon kénytelenek egyénileg 

felkészülni, a hiányosságaikat egyedül pótolni. Mivel tudom, hogy ezeknek a diákoknak 

tényleg minden perc fontos, így merem azt gondolni, hogy szívesen fogadják majd a 

digitalizált érettségi feladatokat, így nagyon fontosnak tartom a már elkészített feladatsorok 

frissítését, illetve a további témakörök kidolgozását.  
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