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A KONFERENCIA PROGRAMJA - 2015. OKTÓBER 17. (SZOMBAT) 

 

9:00-10:00: REGISZTRÁCIÓ  

(ELTE PPK Kazy AULA) 

 

10:00-10:20: MEGNYITÓ 

(ELTE PPK Kazy AULA) 

 

Fábri György, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánhelyettese 

Lévai Dóra, a konferencia programbizottságának elnöke 

 

10:20-10:50: PLENÁRIS ELŐADÁS 

(ELTE PPK Kazy AULA) 

VÁLTOZIK-E, AMINEK VÁLTOZNIA KELLENE? 

Sallai Éva 

 

10:50-11:20: PLENÁRIS ELŐADÁS  

(ELTE PPK Kazy AULA) 

A DIÁK DOLGA – 

KULTURÁLIS FORGATÓKÖNYVEK 

Rab Árpád 

 

11:20-11:50: PLENÁRIS ELŐADÁS  

(ELTE PPK Kazy AULA) 

HATÉKONYABB OKTATÁS DIGITÁLIS KÖRNYEZETTEL 

Király Sándor 

 

11:50-12:10: DIGITÁLIS PEDAGÓGUS DÍJ 2015 – A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 

DIGITÁLIS MÓDSZERTÁRÁNAK DÍJÁTADÓJA 

A díjakat átadja: Tordai Péter, a Tempus Közalapítvány igazgatója 

 

12:15-13:15: KIÁLLÍTÓK BEMUTATKOZÁSA, EBÉDSZÜNET 

(ELTE PPK fszt. 4.) 
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13:15-14:45: SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK, MŰHELYEK/ 1. 

 
 

 
 
 

 

INKLÚZIÓ ALTERNATÍV MÉDIÁVAL I.  
(KAZY 305) 

Szekcióvezető: 

Gyarmathy Éva 

GYIK Műhely 

Szentandrási Dóra 

Magyar Zsonglőr Egyesület 

Pál László Bendegúz 

Tárcán Kínálom 

Vaskó Ilona 

Digamexam 

Czenner Júlia 

Soha Többé Doga 

Szelekovszky Noémi 

IKT-ESZKÖZÖK KREATÍV HASZNÁLATA – PEDAGÓGUSOK DIGITÁLIS 
MÓDSZERTANI ÖTLETEI 

(DIGITÁLIS PEDAGÓGUS DÍJ, 
A DÍJAZOTTAK JÓGYAKORLAT BEMUTATÓI,  KAZY AULA.) 

Szekcióvezető: 

Hülber László 

Barangoló természet SNI csoporttal 

Benedekné Fekete Hajnalka 

Lovagok az időben: Szövegértés fejlesztése az IPOO 

minimum tanulási modell alapján, IKT eszközök kreatív 

felhasználásával 

Csikó Szilvia 

József Attila és én – játékosan 

Dénesné Szak Andrea 

Színes kémia 

Filep Otília 

A fémek – kicsit másképp 

Nemes-Nagy Katalin Erika 

GAUSS Budapesten 

Dr. Szárnyasné Tóth Teréz 
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13:15-14:45: SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK, MŰHELYEK/ 1. 

 
 

 
 
 

 
  

LEHET MÁS A NYELVTANÓRA? – KIHÍVÁSOK A DIGITÁLIS NEMZEDÉK 
ANYANYELVI NEVELÉSÉBEN  (KAZY 214.) 

Szekcióvezető: 

Jánk István 

Lehet más a pragmatika? 

Schirm Anita 

A hangtanon innen és túl – 

digitális megoldások a nyelvtan tanításában   

Szabó Veronika és Szanyi-Nagy Judit 

Fülhegyezés és hangbarkácsolás. Az akusztikus észlelés 

és emlékezet fejlesztése a nyelvi nevelésben 

Hudáky Rita 

Édes kütyünyelvünk 

Schiller Mariann 

MAGYAR IKT-S FEJLESZTÉSEK SZEKCIÓJA 
(KAZY 115.) 

Szekcióvezető: 

Gergelyi Katalin 

A digitális kommunikáció hatása a 

diákok nyelvhasználatára 

Mizsányi Attila és Mérő Bálint 

zanza.tv 

Józsa Gabriella 

Médiatudatosságra nevelés online és offline 

Timár Borbála 

BeeTheBest – 

Gamifikáció és egyéni tanulási útvonalak a gyakorlatban 

Székely Dániel 

Digitális Napközi a debreceni Nyári Napközis táborban – 

eDetektívekkel, kis Kreatívokkal… 

Gacsályiné Békési Margit 
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14:45-15:00: SZÜNET 

 

 
15:00-16:30: SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK, MŰHELYEK/2. 

 
 

 
 

 

 
  

INKLÚZIÓ ALTERNATÍV MÉDIÁVAL II.  
(WORKSHOP,  KAZY 305) 

Szekcióvezető: 

Gyarmathy Éva 

GYIK Műhely 

Szentandrási Dóra 

Magyar Zsonglőr Egyesület 

Pál László Bendegúz 

Tárcán Kínálom 

Vaskó Ilona 

Digamexam 

Czenner Júlia 

Soha Többé Doga 

Szelekovszky Noémi 

A TANULÁS JÖVŐJE – KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN 
(KAZY AULA) 

Szekcióvezető: 

Szegedi Eszter 

Be-novative 

Várnagy Priszcilla 

Skool 

Kollányi Fruzsina 

Videotanár 

Farkas Róbert 

Prezi 

Halácsy Péter 
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15:00-16:30: SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK, MŰHELYEK/2. 

 
 

 
 
 

 
 
 

16:45-: IGAZOLÁSOK ÁTVÉTELE 

(ELTE PPK KAZY AULA) 

 

KÓRHÁZSULI PROJEKT 
(KAZY 115.) 

Szekcióvezető: 

Prievara Tibor 

IDEGENEK A KERTEMBEN 
(WORKSHOP,  KAZY 409.) 

Műhelyvezető: Pálos Dóra 



Plenáris előadások 
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VÁLTOZIK-E, AMINEK VÁLTOZNIA KELLENE? 

NÉZŐPONTOK A TANÁRI SZEREP ÉS A TANÁRI 

KOMMUNIKÁCIÓ ÚJRAGONDOLÁSÁHOZ 

SALLAI ÉVA  

Eszterházy Károly Főiskola 

Evidenciának tűnik, hogy az IKT gyors fejlődése és egyre elterjedtebb alkalmazása 

jelentősen megváltoztatja az iskola világát is, hiszen az iskoláskorú gyermekek életében 

egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális eszközök, és ezt az iskola nem hagyhatja 

figyelmen kívül. 

Ez az állítás sokféle gondolatot indít el egy digitális bevándorlóban. Mi történik 

akkor, ha az iskola világát is teljesen elárasztják a különböző IKT alkalmazások? Ha mind 

a tanárok, mind a diákok gyakran használják ezeket az eszközöket, félő, hogy ezentúl 

nemcsak 5-6 órát "képernyőznek" a diákok naponta, mint eddig, hanem ez kiegészül még 

az iskolai idővel is. Viszont sok és egyre több értékes, az oktatásban is kiválóan 

használható digitális program, módszer érhető el a tanárok számára, amellyel 

érdekesebbé, játékosabbá, élményszerűbbé tehető a mai, valljuk be, sok tanuló számára 

unalmas iskola. A technikai fejlődés által felgyorsult világ nincs tekintettel arra, milyen 

százalékban férnek hozzá a diákok ezekhez az eszközökhöz, és nem kínál megoldásokat 

a diákok és a tanárok közötti óriási különbségek kezeléséhez sem. Azt is csak találgatjuk, 

milyen új kommunikációs helyzetek várhatók a "digitális" iskolában? 

Mi történik akkor, ha az iskola nem követi ezt a fejlődést? Az iskola egyre inkább 

érdektelenné válik a tanulók számára, egyre nagyobb külső nyomással tartható meg a 

tanításhoz a hagyományos iskola rendje, kerete, sokasodnak a konfliktusok és a tanulási 

eredmények is elmaradnak. A legérdekesebb tanárok sem tudnak hosszútávon 

versenyezni az internet kínálta információkkal, élményekkel. A "kütyük" – már az 

osztályteremben! – kiszorítják a tanárokat abból a hatásrendszerből, amely a diákokat éri. 

A jelenlegi magyar iskolák többsége vélhetően ebben az állapotban van, még akkor is, ha 

az elmúlt években jelentős változást tapasztalhattunk ezen a területen. 

Az iskola természetéből fakadó "lassító", átgondolt és rendszerszintű átalakulás 

jelentheti az arany középutat, mivel egyre pontosabb információkkal rendelkezünk a 

korszerű iskola aktorairól. 

Mások már megfogalmazták az előző konferenciákon, hogy a kognitív fejlődés 

segítéséhez az eddigiektől biztosan eltérő módszereket kell alkalmazni az iskolában. 

Érdemes azonban megvizsgálnunk, hogy ezeknek az új módszereknek az alkalmazása 

során, az osztályteremben, – és azon kívül – hogyan változnak a tanár-diák interakciók, 

milyen változások vannak a tanári szerepben és ezzel a tanárok kommunikációjában?  
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Az előadásban azokat a metszéspontokat vizsgáljuk, ahol a 21. századi 

kulcskompetenciák, a digitális generáció és az őket tanító tanárok, valamint az IKT 

iskolai alkalmazások találkoznak, és az eredményes találkozások feltételeiként elvárt, 

vagy éppen azok eredményeként létrejövő minőségi interakciók megnevezhetők, 

értelmezhetők. Ehhez a vizsgálathoz a Biemans-Kennedy kapcsolati modellt hívjuk 

segítségül. Számba vesszük a legjellemzőbb akadályokat, lehetőségeket és még azon is 

elgondolkodunk, hogy az iskolai digitális "megszaladásnak" milyen következményei 

lehetnek, hogy ne járjunk úgy mint a pávakakasok vagy az óriás ősszarvasok. 
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A DIÁK DOLGA –  

KULTURÁLIS FORGATÓKÖNYVEK 

RAB ÁRPÁD  

BME Információs Társadalom- és Trendkutató Központ 

Mi az oktatás és a tanulás célja az információs társadalomban? Hogyan befolyásolja a 

digitális kultúra a tanulás folyamatait? Ez az előadás két legfontosabb kérdése. Az első 

kérdésre a funkcionálist firtató kérdésfeltevések segítségével keressük a választ, a 

második kérdésre pedig a digitális kultúra jellemzőinek áttekintésével és rendszerbe 

állításával (digitális kultúra kettős köre). 

Először áttekintjük a digitális kultúra helyét és szerepét az információs 

társadalomban. Ezután tizennégy jellemzőjét gyűjtjük össze, és próbáljuk rendszerben 

értelmezni, a digitális kultúra kettős körében. Kiemeljük azokat a legfontosabb 

üzeneteket, melyeket a digitális kultúra jelent az oktatás számára. Az előadás második 

felében az oktatás válságának tágabb okairól lesz szó, és az esetleges kiútról. Végül, de 

nem utolsó sorban azok az üzenetek kerülnek megfogalmazásra, amiket a következő tíz 

évben a diákoknak meg kell érteniük. 

  



Plenáris előadások 

13 
 

 

TANULÁS TÁMOGATÁSA DIGITÁLIS KÖRNYEZETBEN 

KIRÁLY SÁNDOR  

Eszterházy Károly Főiskola 

Jobb esetben két oka van annak, hogy a középiskolában dolgozatot íratunk, esetleg 

feleltetünk. Az egyik: „kell a jegy” az értékeléshez. A másik: csak azt lehet javítani, amit 

mérünk. Lehet-e akár naponta dolgozatot íratni heti két tanóra esetén? A válasz: igen. 

Persze ezek nem igazi dolgozatokat, inkább felmérők, arra szolgálnak, hogy lássuk, hol 

tart a diák a tananyag elsajátításában. Mi az, amit már ért, és mi az, amit még nem. A 

felmérő írása során a tanár és a diák nincs egy helyiségben, sőt még csak egy helységben 

sincs feltétlenül. És az értékelést sem a tanár végzi. Csak az eredményt látja. Hogyan 

lehet a differenciált oktatást megvalósítani akkor is, ha az órán mindenki ugyanazt 

„kapja”? Kihasználva a diákok digitális kompetenciáit a megoldást adhatja egy LMS 

(Learning Management System) használata is, de ha ez szűk keresztmetszet, 

megmutatjuk, hogy ez sem probléma, hiszen a digitális világ tele van lehetőségekkel. 

Ebben az előadásban azt vizsgáljuk, hogy tudjuk felmérni akár egyénileg is, melyik 

diák hol tart a tananyag elsajátításában, kinek és miben van szüksége segítségre, és 

közben mindenkit saját képessége és szorgalma alapján tudunk terhelni függetlenül attól, 

hogy hány órája van az adott tantárgyból. Ráadásul az oktatást támogató anyagunk is 

folyamatosan változhat, átalakulhat annak függvényében, hogy a diákok mennyire tudták 

elsajátítania az adott témakört. Közben pedig a portfóliónk is gyarapszik. 

Turcsányi-Szabó Márta, az ELTE IK tanára által elkészített, az IELA (The 

International E-learning Association, Nemzetközi E-learning Társaság,) pályázatán a 

mobileszközökkel támogatott tanulási projektek közül a 2014-es év legjobbjának 

választotta a Preparing for Smart Learning (Felkészülés az okos tanulásra) című 

pedagógiai projektet. 

.
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INKLÚZIÓ ALTERNATÍV MÉDIÁVAL I-II. 
(SZEKCIÓ ÉS WORKSHOP)  

Szekcióvezető: Gyarmathy Éva 
 MTA TTK Kognitív Idegtudományi és 
 Pszichológiai Intézet 

ELŐADÁSOK 

GYIK Műhely 

 Szentandrási Dóra 
 GYIK Műhely 

Magyar Zsonglőr Egyesület 

 Pál László Bendegúz 
 Magyar Zsonglőr Egyesület 

Tárcán Kínálom 

 Vaskó Ilona 
 Tárcán kínálom blog 

Digamexam 

 Czenner Júlia 
 Digamexam 

Soha Többé Doga 

 Szelekovszky Noémi 
 Simándy József Általános Iskola, Kistarcsa 
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INKLÚZIÓ ALTERNATÍV MÉDIÁVAL 

GYARMATHY ÉVA  

MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet 

Az infokommunikáció a technika által rendkívül felgyorsult, a környezet 

ingergazdagsága soha nem látott módon megnőtt, a világ egyre szélesebbre nyílik, 

egyre átjárhatóbb. A sokféleség hamarosan normalitássá válik. Egyelőre azonban a 

megszokottól való eltérés problémaként jelenik meg. Az integráció „nyögvenyelős” 

átmeneti megoldás, de már formálódik az inkluzív szemlélet, valamint a hozzá illő 

technikák és eszközök.  

A műhelymunkán megismerkedhetnek a résztvevők, a játék, tanulás, alkotás 

egymásra épülő rendszerével, amit kitölthetünk a digitális és analóg módszerekkel, 

amelyek már most rendelkezésre állnak a tanítás számára, hogy a tanulásban ne 

akadályozza, hanem segítse a jelen és jövő minden diákját. 

A digitális pedagógus nem a nála lévő digitális eszközök számáról, hanem az 

inkluzív szemlélet és az ennek megfelelő módszerek alkalmazásáról ismerszik meg. 

Szentandrási Dóra (GYIK Műhely) építész olyan térbeli alkotási lehetőséget 

mutat be az UART dobozzal, melyben a gyerekek (és felnőttek) szabadon, játszva, 

saját tapasztalaton keresztül kerülnek kapcsolatba a tananyaggal. Az elkészült 

alkotások a technika segítségével mozgásba kerülhetnek, mind analóg, mind pedig 

digitális formában. 

A Magyar Zsonglőr Egyesület a cirkusz élményét viszi a hétköznapokba. 

Lehetőséget biztosít mindenkinek a bennünk élő gyermek kibontakoztatására, 

akinek nincs lehetetlen. Képes önfeledten játszani a környezetével, és ezzel az élet 

minden területén kamatozó gyakorlati készségeket fejleszteni. A műhely résztvevői 

megtapasztalhatják a zsonglőrködés gyógyító hatásait, a neurológiai harmóniát és 

a sikerélményt Pál László Bendegúzzal. 

Vaskó Ilona műhelyének kérdése: Vajon tudunk-e megfelelően keresni az 

interneten? Ma már állítólag mindenki kezében ott van egy-egy okostelefon 

képében minden lehetőség arra, hogy programokat keressen, útvonalat tervezzen, 

árajánlatokat kérjen, feladatokat oldjon meg. Vajon a pedagógus társadalom 

mennyire tudja használni ezeket a lehetőségeket? 

Czenner Júlia DIGAMEXAM programja segíti az érettségire és a 

nyelvvizsgára való felkészülést minden szinten és fokon. A feladattípusok 

megegyeznek a nyelvvizsga követelménnyel. A program PC-n és Androidon 

keresztül is használható; ami biztosan nem kell hozzá: papír és ceruza! A megoldott 

feladatok javítása azonnal megtekinthető, valamint a felhasználó képet kap arról is, 

hogy milyen eredményes a felkészülésben.  

  

http://www.gyikmuhely.hu/
http://www.zsonglor.hu/
http://tarcankinalom.blog.hu/2015/08/24/az_olvasasrol_753
http://www.digamexam.com/
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Rideg András és Szelekovszky Noémi bemutatja a Soha többé doga! 

munkafüzetcsaládot és néhány tanulást segítő társasjátékot. Az ötlet lényege, hogy 

a fejlesztés során a tanórákon hallott ismeretekkel fejlesszünk, így növelve az 

esélyét a könnyebb megértésnek. A társasjátékokkal egy kis játékosság 

csempészhető a tanulásba, vagy éppen fordítva, egy kis tanulás csempészhető a 

játékba. 

 

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=1577
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IKT-ESZKÖZÖK KREATÍV HASZNÁLATA –  
PEDAGÓGUSOK DIGITÁLIS MÓDSZERTANI ÖTLETEI 

(DIGITÁLIS PEDAGÓGUS  DÍJ,  
A DÍJAZOTTAK JÓGYAKORLAT BEMUTATÓI)  

Szekcióvezető: Hülber László 
 ELTE Neveléstudományi Intézet 

ELŐADÁSOK 

Barangoló természet SNI csoporttal 

 Benedekné Fekete Hajnalka 
 Turai Hevesy György Általános Iskola 

Lovagok az időben: 
Szövegértés fejlesztése az IPOO minimum tanulási modell alapján, 
IKT eszközök kreatív felhasználásával 

 Csikó Szilvia 
 Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, 
 Általános Iskolája, Diákotthona 

József Attila és én – játékosan 

 Dénesné Szak Andrea 
 Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola, AMI 

Színes kémia 

 Filep Otília 
 Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola 

A fémek – kicsit másképp 

 Nemes-Nagy Katalin Erika 
 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános 
 Iskolája és Szakiskolája 

GAUSS Budapesten 

 Dr. Szárnyasné Tóth Teréz 
 Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium 
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IKT-ESZKÖZÖK KREATÍV HASZNÁLATA – 

PEDAGÓGUSOK DIGITÁLIS 

MÓDSZERTANI ÖTLETEI 
(DIGITÁLIS PEDAGÓGUS DÍJ, 

A DÍJAZOTTAK JÓGYAKORLAT BEMUTATÓI) 

A Tempus Közalapítvány Tudástárának Digitális Módszertára 

(www.digitalismodszertar.tka.hu) a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív 

módszerekkel, a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötletek 

gyűjteménye, ahol már több mint 170 ötlet közül böngészhetnek az érdeklődők. 

Olyan, a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó 

dokumentumoknak, módszertani ötleteknek ad helyet, melyek a digitális nemzedék 

interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT-eszközök kreatív használatával, azok 

tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazásával. A gyűjtemény az oktatási módszerek 

és a tanulásszervezés tág értelmezésével sok különböző módszertani megoldás 

feltöltésére biztosít lehetőséget. Ezáltal a közoktatásban dolgozó pedagógusok 

széles körének jelentheti a mindennapi tanítási gyakorlatban jól hasznosítható 

ötletek forrását, amelyre folyamatosan nagy igény mutatkozik. A tanárok által írt 

módszertani megoldások hiteles képet nyújtanak a kollégák számára a módszer 

alkalmazásáról, ezáltal segítik a pedagógiai célokhoz rendelt IKT-eszközök 

használatát a tanítási-tanulási folyamatban.  

A Digitális Módszertár felületén a válogatást különböző keresési 

szempontok, szűrési lehetőségek is segítik. A honlapra látogatók egy egyszerű 

regisztrációt követően teljes képet kaphatnak a feltöltött ötletekről: láthatják a 

módszerben felhasznált IKT-eszközök-, illetve a módszer pedagógiai céljait, az 

egyes tevékenység-lépéseket, a módszer alkalmazásának célcsoportját, 

munkaformáját és időtartamát, a megvalósítás előnyeit és nehézségeit, adaptálási 

lehetőségeit, illetve az ötlethez csatolt, szabadon letölthető állományokat.  

 

  

http://www.digitalismodszertar.tka.hu/
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A különböző oktatási környezet, tantárgyi háttér, célcsoport és megvalósítás mellett 

a módszertani ötletek jó példát mutatnak többek között: 

 azokra a módszertani anyagokra, amelyek fókuszában a 21. századi 

képességek fejlesztése áll; 

 az iskolai foglalkozás tevékenységei, illetve a külső valódi világ közötti 

kapcsolat erősítésére; 

 a tanulást támogató együttműködés lehetőségeire; 

 a tanulási célokat szolgáló játékra és játékosításra; 

 az IKT-eszközök valós pedagógiai beágyazottságára; 

 a motiváló szemléltetésen túlmutató, a tanulók magas szintű aktivitását 

előidéző, természetes digitális eszközhasználat erősítésére; 

 a felelősségteljes és minőségi tartalommegosztás lehetőségeire; 

 a bárki számára elérhető közösségi oldalak, mobileszközök, alkalmazások 

pedagógiai céllal történő használatára; 

 interaktív csoportmunkára, ahol a tanulók aktivitásának fokozása áll a 

tanulásszervezés középpontjában; 

 olyan tartalmak kidolgozására, amelyek széleskörűen adaptálhatók 

biztosítva ezzel a módszer tartalomfüggetlenségét. 

Az újonnan beérkezett módszertani leírások szakértői értékelése nyomán 

kiemelkedő, és ily módon 2015-ben Digitális Pedagógus Díjjal elismert ötletek 

feltöltői a „Digitális pedagógus konferencia 2015” keretében mutatkoznak be. 
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BARANGOLÓ TERMÉSZETISMERET 

SNI CSOPORTTAL 

BENEDEKNÉ FEKETE HAJNALKA 

Turai Hevesy György Általános Iskola 

Az összetett, több IKT-eszközt felvonultató projekt lehetőséget nyújt ahhoz, hogy 

a diákok a tanteremből kilépve sajátítsák el a hatodikos természetismeret 

tananyagot, mobileszközök segítségével. Az eszközhasználat nem cél, hanem 

támogató lehetőség – ugyanakkor a diákok számára motiváló módon. 

Gyógypedagógusok nagy haszonnal illeszthetik a módszertani megoldást saját 

intézményük környezetébe átültetve, és alkalmazhatják a diákok 

készségfejlesztésére, motivációjának növelésére, saját környezetük 

megismertetésére és értékelésére. A módszertani ötlet elérhető a Digitális 

Módszertárban.  

 

  

http://tka.hu/tudastar/dm/225/barangolo-termeszetismeret-sni-csoporttal
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LOVAGOK AZ IDŐBEN – 

SZÖVEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE AZ IPOO MINIMUM 

TANULÁSI MODELL ALAPJÁN 

IKT ESZKÖZÖK KREATÍV FELHASZNÁLÁSÁVAL 

CSIKÓ SZILVIA  

Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, 
Általános Iskolája, Diákotthona 

Az előadásban bemutatásra kerülő módszertani ötlet fejleszti a szövegértési és 

szövegalkotási készségeket oly módon, hogy a tanulók lovagkori történetekhez 

kapcsolódó kerettörténetbe ágyazva oldanak meg játékos feladatokat, informatikai 

és kommunikációs eszközök bevonásával. Olyan komplex, kreatív tevékenységek 

keretében ismerik meg egymást a tanulók, illetve a pedagógus a diákokat, amelyre 

egy hagyományos tanóra nem teremtene lehetőséget. A módszertani ötlet elérhető 

a Digitális Módszertárban.  

http://tka.hu/tudastar/dm/214/lovagok-az-idoben-szovegertes-fejlesztese-az-ipoo-minimum-tanulasi-modell-alapjan-ikt-eszkozok-kreativ-felhasznalasaval
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JÓZSEF ATTILA ÉS ÉN – JÁTÉKOSAN 

DÉNESNÉ SZAK ANDREA  

Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola, AMI 

A projekt során a diákok interaktív módon, egyéni, páros- és csoportmunka 

keretében, IKT eszközök segítségével dolgozzák fel József Attila életét és műveit, 

úgy, hogy a precíz munkavégzésre való ösztönzés, az önfejlesztés és a 

felelősségtudat fejlesztése kerül a fókuszba. Változatos kooperatív technikák 

alkalmazásával dolgoznak, ahol az értékelés a gamification elemeivel, pontgyűjtés 

alapján, a diákok bevonásával történik. A módszertani ötlet elérhető a Digitális 

Módszertárban. 

  

http://tka.hu/tudastar/dm/232/jozsef-attila-es-en-jatekosan
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SZÍNES KÉMIA 

FILEP OTÍLIA  

Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola 

Komplex, összetett, innovatív projekt, számos web 2.0-s, platformfüggetlen 

alkalmazással. A különböző IKT-eszközök olyan együttes használatára mutat jó 

példát, amely rendkívül motiváló környezetet teremt a diákok számára. A 

természettudományos tantárgyak esetében lehetőségek tárháza nyílik meg azáltal, 

hogy a diákok online laboratóriumi kísérleteket végezhetnek. A digitális 

kompetenciát fejlesztő alkalmazások és különböző programok egy helyen 

találhatók és használhatók a diákok számára, akik életszerű példákon keresztül 

kerülhetnek közelebb ezen tantárgyak tananyagához. A módszertani ötlet elérhető 

a Digitális Módszertárban. 

  

http://tka.hu/tudastar/dm/201/szines-kemia
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A FÉMEK – KICSIT MÁSKÉNT 

NEMES-NAGY KATALIN ERIKA 

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakiskolája 

A projekt számtalan IKT-megoldást alkalmaz a pedagógiai céloknak megfelelően: 

a diákok különböző kísérletekről képeket és video felvételeket készítenek, melyeket 

később tanulást segítő plakátokhoz és vázlatokhoz használnak fel. Egyik legfőbb 

értéke, hogy IKT-eszközök segítségével a jelentős szociális és életviteli 

hiányosságokkal, tanulási- és/vagy magatartási problémákkal küzdő diákokat is 

sikerrel tudja bevonni a tanulás folyamatába. A módszertani ötlet elérhető a 

Digitális Módszertárban. 

  

http://tka.hu/tudastar/dm/239/a-femek-kicsit-maskent
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GAUSS BUDAPESTEN – AVAGY: 

GEOMETRIAI ALGEBRAI UTAZÁS SOROZAT 

BUDAPESTEN 

SZÁRNYASNÉ TÓTH TERÉZ 

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium 

A projekt célja, hogy a matematika tanulását érdekessé, izgalmassá, életszerűvé 

tegye. Ezt egy Budapesti „kirándulás” formájában valósítja meg úgy, hogy a 

kirándulás virtuálisan, online történik, miközben játékos feladványokat találnak ki 

és oldanak meg a diákok. A projekt értéke, hogy fejleszti a kreativitást, épít a diákok 

felfedezőkedvére, kíváncsiságára. Szép példát mutat a műveltségterületek 

integrációjára, számos kompetencia fejlesztésére ad lehetőséget. A módszertani 

ötlet elérhető a Digitális Módszertárban. 

 

http://tka.hu/tudastar/dm/229/gauss-budapesten-avagy-geometriai-algebrai-utazas-sorozat-budapesten
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MAGYAR IKT-S FEJLESZTÉSEK SZEKCIÓJA  

Szekcióvezető: Gergelyi Katalin 
 Budapest XX. kerületi Nagy László 
 Általános Iskola és Gimnázium 

ELŐADÁSOK 

Spórolj időt a Redmentával! 

 Mizsányi Attila és Mérő Bálint 
 Redmenta 

zanza.tv 

 Józsa Gabriella 
 Eduweb Multimédia Zrt. 

Médiatudatosságra nevelés online és offline 

 Timár Borbála 
 Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület 

BeeTheBest – 
Gamifikáció és egyéni tanulási útvonalak a gyakorlatban 

 Székely Dániel 
 BeeTheBest.org 

Digitális Napközi a debreceni Nyári Napközis táborban – 
eDetektívekkel, kis Kreatívokkal… 

 Gacsályiné Békési Margit 
 Magyar Telekom NyRt. Okosdigitális Program 
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SPÓROLJ IDŐT A REDMENTÁVAL! 

MIZSÁNYI ATTILA ÉS MÉRŐ BÁLINT  

Redmenta 

Célunk, hogy a Redmentával egy olyan oktatási asszisztenst alkossunk, amellyel a 

tanárok gyorsabban és hatékonyabban dolgozhatnak a diákokért – a jövő 

legjobbjaiért. E munka akkor lehet igazán hatékony, ha a diákokra fordított idő nagy 

részét nem veszi el a dolgozatok összeállítása, megíratása és azok hosszadalmas 

javítása.  

A Redmentát kifejezetten úgy terveztük meg, hogy megkönnyítse és 

meggyorsítsa a tanárok munkáját. Egy olyan alkalmazást készítettünk, amely 

segítségével több feladattípusból állíthatjuk össze a feladatlapokat. A Redmenta 

automatikus kiértékelő rendszere segítségével pedig több száz órányi 

dolgozatjavítási időt csökkenthetünk a töredékére. 

Egy feladatlap összeállítása közben létrehozhatunk új feladatot, valamint a 

beépített kereső segítségével a meglévő, publikus feladatok közül is válogathatunk. 

A feladathoz csatolhatunk képeket és videókat, valamint a beépített 

képletszerkesztő segítségével akár matematikai képletet is beírhatunk.  

A feladatlapnál azt is megadhatjuk, hogy a diákok mikor kezdhetik el a 

feladatlap megoldását és meddig dolgozhatnak a teszten. Az értékelési szempontok 

megadásával pedig szöveges visszajelzést adhatunk a diákoknak a teljesítményük 

alapján. 

Azért, hogy egy-egy feladatlapnak ne csak az összeállítása, hanem a kitöltése 

is gyors legyen, a diákokat csoportokba is rendezhetjük, a feladatlapokat pedig 

közvetlenül megoszthatjuk a csoportokkal.  

A Redmenta használata minden képernyőmérettel kényelmes, a diákok a 

teszteteket akár a saját mobiltelefonjaikon is megoldhatják. A diákok egy-egy 

gyakorló feladatlap kitöltése végén azonnali visszajelzést kapnak a tudásukról, az 

eredményeket pedig mi is azonnal áttekinthetjük. 

Egy jó tanár és a Redmenta a hatékony oktatás kulcsa. A mai diákok jelentik 

a jövőt és ez a jövő most a tanárok kezében van. 

.  
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ZANZA.TV 

JÓZSA GABRIELLA  

Eduweb Multimédia Zrt. 

A zanza.tv egy olyan oktatóvideókat tartalmazó portál, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását. Az ingyenesen és bárki számára korlátlanul hozzáférhető videók 

a kötelező érettségi tantárgyak 4 évnyi anyagát dolgozzák fel, azaz 8 tantárgy 550 

témája, 73 témakörbe rendezve található meg a weboldalon. A zanza.tv célja, hogy 

az egyes témákról rövid, lényegre törő összefoglalót és áttekintést adjon. 

A zanza.tv alapvetően a 9-12. évfolyamos tanulók számára készült, illetve 

mindazoknak, akik tanulni akarnak. Ugyanakkor a fejlesztés során külön gondoltak 

azokra, akik rendszeresen sportolnak, így sokat vannak távol az iskolától, vagy 

egyéb iskolán kívüli kötelezettségük miatt nem tudnak a hagyományos iskolai 

tanrend szerint tanulni. Alapvetően a zanza tehát a diákoknak szól, de ettől 

függetlenül, teljes mértékben alkalmazható az iskolai tanórákon is, a tanárok is fel 

tudják használni. 

Mind az 550 téma tartalmaz egy 5-8 perces oktatóvideót, amely egy adott 

téma tartalmát, fogalmait, tényeit foglalja össze, magyarázza el érthetően. Ehhez 

kapcsolódik egy 10 kérdésből álló interaktív teszt, amely a legfontosabb 

tudnivalókra kérdez rá. Valamint része még a témáknak egy kinyomtatható vagy 

letölthető, hosszabb munkát, kifejtést igénylő feladatlap, megoldó kulccsal együtt. 

A portál regisztrált felhasználóinak plusz tanulástámogató funkciókat kínál, 

mint például a tanulás tervezését, illetve a tanulás nyomon követését. 

A tartalmakat gyakorló középiskolai pedagógusok dolgozták ki a 2012-es 

NAT és a 9-12. évfolyam számára készült gimnáziumi, valamint a köznevelési 

típusú sportiskolai neveléshez-oktatáshoz készült kerettantervek alapján.  

Az alapkérdés, amelynek alapján a zanza.tv koncepcionális tervezése 

elkezdődött, az volt, hogyan tudjuk digitális taneszközökkel hatékonyabbá tenni a 

középiskolások tanulását. 

Jellemzően két színtere van a tanulásuknak, az iskola és az otthon. Többek 

között ezeket is vizsgáltuk abban a felmérésben, amit a projekt előkészítő 

szakaszában végeztünk el. 

Több, mint 1000 diákot kérdeztünk meg tanulási szokásairól, motivációiról. 

Köztük mintegy 400 diák élsportoló volt és mint ilyen, az edzések és a versenyek 

miatt az időbeosztása gyökeresen eltér a nem sportolók időbeosztásától. Majdnem 

90%-uk mondta azt, hogy a sportolást és a tanulást időben nehéz összeegyeztetni. 

Ennek ellenére, meglepő módon, az otthoni tanulással a versenysportolók hetente 

átlagosan 12 órát, a nem versenysportolók 14 órát tanulnak. Sokkal jelentősebb 

eltérést tapasztalhatunk az iskolában eltöltött idő tekintetében: A hagyományos 

http://zanza.tv/


Magyar IKT-s fejlesztések szekciója  Szekciófoglalkozások 

29 
 

osztályokba járó fiatalok átlagosan heti 30 órát töltenek az iskolában, míg az 

élsportoló diákok mindössze alig több mint 25-öt. 

Összességében tehát az élsportoló fiatalok kb. heti 37 órát foglalkoznak a 

tanulással, míg a nem élsportoló iskolatársaik 44 órát fordítanak a tanulásra és 

iskolába járásra. Ez a kiesett heti 7 órás tanulásmennyiség volt az, amire megoldást 

próbáltunk kínálni. 

Ezt két irányból közelítettük:  

1. Egyrészt a tanulás helyszíneit próbáltuk bővíteni. A mobileszközök, 

okostelefonok és táblagépek térhódításával ez gyakorlatilag adta magát: egy olyan 

tanulási környezetet kell létrehoznunk, amely ezekkel az eszközökkel is 

optimálisan elérhető. Bárhol is tartozódik az ember, ezekkel az eszközökkel 

azonnal információhoz jut.  

2. És ebből adódott a másik irány: mi az a médium, ami egy telefonon is képes 

hatékonyan ismereteket közölni? A videó. Csak rákattintunk és látjuk, halljuk, nem 

kell görgetni, olvasni, kattintgatni. 

Így született meg a videós oktatóportál alapkoncepciója. 

A portál 2014 októbere óta üzemel. A Google Analytics 2014. november 1. 

és 2015. március 17. közötti időszak látogatottsági adatai alapján, az összes 

látogatót tekintve az öt hónap alatt több mint 93 000 látogató nézte meg a portált, 

átlagosan közel 5 oldalt megtekintve látogatásonként és átlagosan közel 9 percet 

eltöltve az oldalon, ami az összes oldalt tekintve kiemelkedően jó adat és a Google 

Analytics Benchmark-ja alapján a többi hasonló méretű videós oldallal 

összehasonlítva is 3-4-szer hosszabb, mint az átlag.  

A látogatók elkötelezettségét tekintve, azaz hogy milyen gyakran és mennyi 

ideig látogatják az oldalt, látható, hogy a 30% körüli bounce rat1e-nek megfelelően 

mintegy 70 ezer látogatás 10 másodpercnél kevesebb ideig tart, és a legtöbb értékes 

látogatás 10 és 30 percnyi hosszú, a látogatások közel 10%-a pedig 30 percnél is 

hosszabb. 

Az alábbi táblázat a 10 leggyakrabban megtekintett oldat főbb adatait mutatja, 

ezáltal betekintést nyújt a legnépszerűbb tartalmakba. 

1. táblázat. 10 leggyakrabban megtekintett oldal a zanza.tv weboldalon 

Oldal (címlap) Oldalmegtekintések száma 

történelem 70 486 

irodalom 46 496 

matematika 32 241 

magyar-nyelv 20 216 

testnevelés és sport 13 682 

filozófia 8 351 

társadalomismeret 7 242 

etika 7 049 

fogalomtár 6 910 

 

                                                      
1 Bounce rate azt hivatott mutatni, hogy milyen arányú az azonnal távozó látogatók száma, 
akiknél a ki- és belépő oldal azonos, tehát nem tekintettek meg több lapot a weboldalon (szerk.) 
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Az eltelt 1 év látogatottsági adatai, valamint a felhasználók visszajelzései 

alapján, kétséget kizáróan sikeresnek ítéljük meg a zanza.tv fogadtatását és a 

kijelölt céljainkat maximálisan elértük. Mindent megteszünk a fenntartásáért és a 

lehetséges továbbfejlesztésért is.  
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MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS 

ONLINE ÉS OFFLINE 

TIMÁR BORBÁLA  

Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület 

Egy olyan társadalomban, ahol az információ legfontosabb forrása, a 

kommunikáció egyre jelentősebbé váló terepe a média, a médiaműveltség, a 

médiatudatosság fejlesztésének szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni.  

A Televele Médiapedagógiai Műhely Egyesület 2009-es megalakulása óta 

foglalkozik az óvodás és az általános iskolás korosztály médiaműveltségének 

fejlesztésével. Gyerekfoglalkozásokat tartunk, ingyenes hozzáférhető tananyagokat 

készítünk, tanárképzéseket és szülői csoportokat tartunk; szakmai előadásainkkal 

illetve internetes megjelenésünkkel is teszünk a médiapedagógia magyarországi 

terjedéséért. 2012, az új NAT bevezetése óta munkánk abból a szempontból is 

jelentősebbé vált, hogy a médiaműveltség fogalma a Nemzeti Alaptantervbe is 

belekerült, illetve a mozgóképkultúra és médiaismeret integráltan ugyan, de mind 

a tizenkét évfolyam tantervében megjelenik. Tananyagok, szakképzett tanárok 

azonban alig vannak. 

A Televele különböző projektjei strukturálisan kapcsolódnak egymáshoz; 

egységes szakmai-módszertani keretben, egységes célkitűzésnek megfelelően 

valósulnak meg:  

• A médiatudatosság fejlesztésébe a gyerekek mellett a szülőket, tanárokat 

is bevonjuk, tanárképzéssel, szülői csoportokkal, sajátélményű 

médiaértés-fejlesztéssel. 

• Médiapedagógiai módszertanunk az angolszász és a német 

médiapedagógia elveit, módszereit alkalmazza; a gyerekek saját 

médiaélményeiből kiindulva, élmény- és tevékenységközpontú, a 

kooperatív tanulás, a drámapedagógia, a szabály- és szimulációs játékok 

elemeit alkalmazzuk. 

• A média gyorsan változó világához alkalmazkodva új és új tartalmakat, 

módszereket, eszközöket vonunk be a médiaoktatásba 

• Keressük a médiapedagógia alkalmazásának iskolai és iskolán kívüli 

lehetőségeit, a gyerekek, szülők és tanárok elérésének hatékony 

eszközeit. 

  

http://televele.hu/
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Előadásomban három olyan elemet emelek ki tananyagaink, foglalkozásaink 

közül, amelyek a médiatudatosságra nevelés sokszínűségét, az online és offline 

működés lehetőségeit mutatják be. 

1) Médiapedagógiai játékok a Televele honlapján. 

2) Négy online játék az internetbiztonság, illetve a médiaerőszak 

témaköréből; alapjuk a saját élményű, tapasztalati tanulás, a szülővel 

való közös játék, valamint az interakció lehetősége, bárki számára 

elérhetőek otthon és az iskolában is.  

3) Cyberbullying kártyajáték a Médiapedagógiai prevenciós 

programban. 

4) Internetbiztonság foglalkozáscsomagunk része, de önállóan is 

alkalmazható, szimulációs kártyajáték, amely valódi játékélményt és 

a problémafelvetés lehetőséget is nyújtja. Lehetőség nyílik az 

elkövető, az áldozat, a szemtanú szerepének biztonságos 

környezetben történő kipróbálására, megoldási stratégiák 

megismerésére, értékelésére. Részletes tanári kézikönyv tartozik 

hozzá. 

5) Szelfi a könyvesboltban – Digitális önkifejezés szakköri foglalkozás 

A foglalkozás során a gyerekek saját mobiltelefonjuk segítségével a 

profilfotózás és a szelfi műfaji jellemzőivel, technikájával, jelentésével 

ismerkednek meg, majd a digitális fotóalakítás lehetőségeivel a photoapping 

módszerén keresztül. 
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BEETHEBEST – 

GAMIFIKÁCIÓ ÉS EGYÉNI TANULÁSI ÚTVONALAK 

A GYAKORLATBAN 

SZÉKELY DÁNIEL  

BeeTheBest.org 

Az előadás két részből áll. Az első felében az előadó beszámol arról, hogy miként 

ismerte meg Prievara Tibort és az általa alkalmazott játékosításon (gamifikáción) 

alapuló motivációs értékelési rendszert. Ezek után röviden bemutatásra kerül a 

rendszer az előadó saját tapasztalataival kiegészítve. Ennek keretein belül kapunk 

betekintést az egyéni tanulási útvonalak kialakulására is. Az előadás elméleti 

kiindulópontjáról a következő linken lehet olvasni. 

Az előadás második felében kerül sor az előzetesen bemutatott pedagógiai 

értékelési rendszerhez kidolgozott webes felület, a BeeTheBest szemléltetésére. A 

http://beethebest.org oldalon elérhető, a magyar oktatásban dolgozó tanárok 

számára készült ingyenes program áttekintése az alábbi sorrendben történik: 

1. Weboldal, Gyakran Ismételt kérdések 

2. Regisztráció 

3. Személyes adatok beállítása 

4. Új osztály létrehozása 

5. Szint létrehozása: név, dátum, ponthatárok 

6. Névsor beállítása 

7. Tevékenységek hozzáadása (akár egyszerre több diáknak is) 

8. Pont/Jegy oszlop 

9. Jelvények 

10. Az osztály megosztása 

11. Végül a lényeg: a Rangsor oldal, amit a diákok is látnak 

 

Mivel a BeeTheBest a Digitális Pedagógus Konferencián kerül először 

bemutatásra a nagyközönség előtt, reméljük, hogy hamarosan közös tapasztalatok 

alapján különböző véleményeket figyelembe véve tudjuk az alkalmazást 

továbbfejleszteni. A BeeTheBest használatával kapcsolatos észrevételeket a 

test@beethebest.org e-mail címen fogadjuk.  

Az érdeklődők, és felhasználók számára Facebookon létrehoztuk a 

BeeTheBest felhasználók csoportját, ahova mindenkit szeretettel várunk! 

  

http://tanarblog.hu/21-szazadi-tanar/3208-21-szazadi-tanar-1-resz
http://beethebest.org/
mailto:test@beethebest.org
https://www.facebook.com/groups/1663614010589497/
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DIGITÁLIS NAPKÖZI A DEBRECENI NYÁRI 

NAPKÖZIS TÁBORBAN – 

EDETEKTÍVEKKEL, KIS KREATÍVOKKAL… 

GACSÁLYINÉ BÉKÉSI MARGIT 

Magyar Telekom NyRt. Okosdigitális Program 

2015 nyarán második alkalommal jött létre a Nyári Napközis tábor keretein belül a 

Digitális Napközi. A rendezvénysorozatot a Magyar Telekom Okosdigitális 

Program önkéntesei valósították meg, célul tűzték ki a tanulók érzékenyítését a 

biztonságos, tudatos internet – okostelefon használatra és motiválásukat a hasznos 

szabadidő eltöltésére. A legjobb gyakorlatok bemutatásával a napközi programját 

színesítő, változatos élményt adó foglalkozások jöttek létre. 

A programterv keretjellegű volt. Figyelembe vettük a napközi sajátosságait 

és a rugalmas program összeállítást, így a gyerekek tudásához, érdeklődéséhez 

illesztve és a csoportok dinamikáját figyelembe véve használtunk kreatív 

módszereket és IKT eszközöket. 

A gyakorlati módszerek mintagyűjteményének kialakításán és leírásán 

folyamatosan dolgozunk. A program építőelemei, az önkéntes munkák során 

használt jól működő gyakorlati módszerek: 

 eDetektív vetélkedő – tudatos keresés az interneten; információ, kép, video 

találatok feldolgozása, találati lista szűkítése, hitelességének ellenőrzése. A 

keresés tartalma (illeszkedően a korosztály érdeklődéséhez, a helyhez és az 

aktualitásokhoz).  

 Kifestő – kiterjesztett valóság élménnyel (Quiver mobil app) 

 Papírrepülő hajtogató bajnokság – (motiváló video, modell kutatás a weben, 

kivitelezés, teszt, bajnokság ) projekt szemlélet. (YouTube, Pinterest) 

 Mobil biztonság, helyes használat – előadás interaktív módszerrel 

 Internet biztonság, helyes használat – előadás interaktív módszerrel 

 Kütyüsimogató – régi kommunikációs eszközök tárháza 

 Hasznos oldalak bemutatása – angol nyelvtanulás – prezi – gyermekoldalak  

A heti kétórás foglalkozások 4 * 30 perces blokkból épültek fel. A tervezést 

a használati élményt adó (use case2) építőelemek könnyítették meg, amelyeket 

egyszerűen lehetett adaptálni a csoportokra. 

                                                      
2 az informatikai rendszerek tervezésénél is használt eszközrendszer 

http://okosdigitalis.hu/
http://okosdigitalis.hu/
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A rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult a tábor munkáját segítő 

pedagógusok, szabadidő szervezők, gyermekvédelmi felelősök és diákok 

együttműködése. A foglalkozások tervezése valódi csapatmunka eredménye volt.  

Az egyes alkalmakon résztvevő gyerekeket a pedagógusok koordinálták, az 

eseti csoportok könnyebb megismerését helyzetelemzésekkel segítették, magukat a 

foglalkozásokat az önkéntesek (Hidászok, Mobiltudósok) vezették le.  

A hatékony kommunikáció a szervezők részéről a Facebookon a Digitális 

napközi zárt csoportban folyt, míg a program népszerűsítése a nyílt Digitális Híd 

csoportban történt.  

A kreatív, innovatív színtér létrejötte nagyszerű sikerélményt adott 

mindenkinek, a gyerekeknek a jó feltöltődés, kikapcsolódás, önmegvalósítás 

lehetőségét, a szervezőknek pedig az alkotás örömét jelentette. 

 

 

https://www.facebook.com/DigitalisHid?fref=ts
https://www.facebook.com/DigitalisHid?fref=ts
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LEHET MÁS A NYELVTANÓRA? –  KIHÍVÁSOK A 
DIGITÁLIS NEMZEDÉK ANYANYELVI NEVELÉSÉBEN 

Szekcióvezető: Jánk István 
 Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 

ELŐADÁSOK 

Lehet más a pragmatika? 

 Schirm Anita 
 Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék 

A hangtanon innen és túl – 
digitális megoldások a nyelvtan tanításában 

 Szabó Veronika és Szanyi-Nagy Judit 
 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Fülhegyezés és hangbarkácsolás. Az akusztikus észlelés és 
emlékezet fejlesztése a nyelvi nevelésben 

 Hudáky Rita 
 színházi tananyagíró, szabadúszó 

Édes kütyünyelvünk 

 Schiller Mariann 
 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és 
 Gyakorló Gimnázium 
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LEHET MÁS A NYELVTANÓRA? – 

KIHÍVÁSOK A DIGITÁLIS NEMZEDÉK 

ANYANYELVI NEVELÉSÉBEN 

 

 

Hogyan kapcsolódik a pragmatikához Dr. House vagy a Jóbarátok című sorozat? 

Miként tehető érdekessé és könnyebben érthetővé a hangtan? Milyen digitális 

megoldásokkal fejleszthető az akusztikus észlelés és az emlékezet? Egyáltalán: 

milyenek a nyelvtanhoz kapcsolódó hazai digitális tananyagok, és miért fejleszt 

valaki országos szintű digitális tananyagot, ha nem tudja, mi az? A szekció 

előadásai többek között ezen kérdésekre adnak választ, mindezt úgy, hogy a pályán 

lévő pedagógusok számára igyekeznek hasznos információkat szolgáltatni. 

Az, hogy milyen egy igazán jó digitális tananyag, taneszköz, nehezen 

megválaszolható kérdés, ám az, hogy milyen egy rossz, már annál egyszerűbben. 

A szekció további részében kísérleti tankönyvekkel párhuzamosan megjelenő 

e-tananyagokat vizsgáljuk meg a tananyag készítőivel együtt, egy konstruktív 

eszmecserére keretében.  
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LEHET MÁS A PRAGMATIKA? 

SCHIRM ANITA 

Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék 

A funkcionális pragmatikai szemléletmód az utóbbi időben az általános iskolai és a 

középiskolai nyelvtantanításban is megjelent. A pragmatikához kötődő témákat (pl. 

a beszédaktus-elméletet, a társalgási szabályokat) általában klasszikus szakirodalmi 

példákkal vagy a mindennapi kommunikációs helyzetekhez kötődő szituációkkal 

szokták megtanítani. Előadásomban azt mutatom be, hogy e módszerek mellett igen 

hatékony a filmsorozatokból származó párbeszédek elemzése. Mivel a diákok 

rendszerint követik az online is nézhető sorozatokat, a bennük elhangzó dialógusok 

nyelvi jelenségeit könnyebben meg tudják érteni és vissza tudják idézni. Vagyis 

lehet más a pragmatika tanítása, hiszen az Agymenők, Dr. House, a Jóbarátok, az 

Office és még számos sorozat alkalmas a társalgás szabályszerűségeinek, a 

különböző kommunikációs stílusoknak és az elvontabb nyelvészeti terminusoknak 

(pl. szarkazmus, irónia) a bemutatására. 
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A HANGTANON INNEN ÉS TÚL – DIGITÁLIS 

MEGOLDÁSOK A NYELVTAN TANÍTÁSÁBAN 

SZABÓ VERONIKA ÉS SZANYI-NAGY JUDIT 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Több tantárgyi attitűdkutatás is bizonyítja, hogy a nyelvtan nem népszerű a diákok 

körében. A grammatikai témák közül a hangtan különösen nehezen érthető a 

gyerekek számára, a felsőoktatási tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy még a 

magyar szakos egyetemisták sem könnyen birkóznak meg vele. Előadásunk első 

felében olyan honlapokat, szoftvereket és ezekhez köthető gyakorlatokat mutatunk 

be, amelyek segíthetnek megérteni és megszeretni ezt a témakört. A második 

felében pedig a hangtanhoz szorosan kapcsolódó beszédfejlesztéshez ajánlunk a 

digitális technológiát felhasználó feladatokat. 
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FÜLHEGYEZÉS ÉS HANGBARKÁCSOLÁS – 

AZ AKUSZTIKUS ÉSZLELÉS ÉS EMLÉKEZET 

FEJLESZTÉSE A NYELVI NEVELÉSBEN 

HUDÁKY RITA  

Színházi tananyagíró 

Az iskolában a magyar nyelvi órák döntő többsége az írott nyelvvel foglalkozik. 

Pedig nem kétséges, hogy a beszélt nyelv mint hangzó élmény minden értelemben 

megelőzi az írottat. A tömegkommunikációs technikai robbanás mind a látvány, – 

mind a hangélmények terén megsokszorozta a lehetőségeket – a vizuális emlékezet 

és figyelem mégis sokkal nagyobb szerepet kap az iskolában, mint az akusztikus. 

Pedig a hangzó beszéd rögzítése, hallgatása a nyelv elsődleges létmódjának: a 

hangzás világának élményszerű felfedezéséhez nyújt segítséget. 
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ÉDES KÜTYÜNYELVÜNK 

SCHILLER MARIANN 

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium 

A diákok kezében, ha tudják, ha nem, hatalmas nyelvi korpusz van. Többet és 

többen írnak és olvasnak, mint bármikor korábban. S bár sem az írott, sem az 

olvasott szövegművek nem a hagyományos iskolai grammatika körébe tartoznak, 

talán becsatornázhatók a nyelvről szóló tudásba. Ahogy Harry Potter sok segítséget 

nyújt az olvasóvá nevelésben, úgy a kütyü-nyelv is segíthet megérteni nyelvi-

nyelvészeti jelenségeket. És ki tudja, talán még egy igényesebb, árnyaltabb 

nyelvhasználat is születhet belőle. 
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KÓRHÁZSULI PROJEKT  

Szekcióvezető: Prievara Tibor 
 Madách Imre Gimnázium 

LEÍRÁS 

A program ötletgazdája és kezdeményezője Prievara Tibor, a Madách Imre 

Gimnázium angoltanára (és a Tanárblog egyik vezetője). Zahorszky Tamás 

befektetővel együtt alkottak meg egy olyan keretrendszert, amelyben viszonylag 

könnyen lehet digitális tananyagot feltölteni, rendszerezni. Hozzájuk csatlakozott 

Berczelédi Réka, az Eötvös József Gimnázium biológia szakos tanára, aki egyben 

az érettségi feltételeként a diákoknak előírt kötelező szociális munka koordinátora 

is. Ők hárman dolgozták ki a KórházSuli programot. 

Ennek lényege, hogy a kórházba kerülő diák a kórházpedagógus segítségével 

kapcsolatba kerül egy középiskolai csapattal (szaktanár, diákok), akik kifejezetten 

az ő számára fejlesztenek online, interaktív tananyagot. A fejlesztett anyag az 

e-Studygroup nevű oldalon található interaktív, játékos applikációgyártó oldalon 

készül el. A diákok közösen dolgoznak tanárukkal, és valódi értéket hoznak létre, 

amely segít egy beteg gyereknek – és nem utolsósorban a kórházpedagógusnak – 

abban, hogy mindenki saját tempójában, játszva tudjon fejlődni. Minden betegnek 

van egy mentora, aki részben online, részben olykor a kórházban is segít neki a 

tanulásban. 

A program legneuralgikusabb pontja a logisztika, mert bizonytalan, hogy 

mikor, kinek, milyen tananyagban van szüksége segítségre. Ezért sok ember 

szükséges az eredményes munkához. Azonban „a középiskolás korosztályban 

olyan eszméletlen energia, tehetség, tudás van, amit érdemes ilyen, társadalmilag 

hasznosuló célra kihasználni” (Prievara). 

A program egyik leágazásának tekinthető a Fény-kiállítás az Eötvös 

Gimnáziumban, amelyben a fény témakörében alkottak és állítottak ki a Heim Pál 

Kórház onkológiáján fekvő gyerekek és az Eötvös Gimnázium diákjai. A megnyitót 

élőben nézhették a kórházban is a betegek, akik természetesen megkapták a 

katalógust is. 

Az ez év májusában elindított programot a szekcióban Prievara Tibor diákjaival 

együtt mutatja be.  

Kapcsolódó linkek: Amikor a diákok egymást taposva követelik az új tananyagot 

(hvg.hu); FÉNY - kiállítás és több (KórházSuli); Tananyagfejlesztő weboldal 

itthonról: e-Studygroup; A projekt Facebook oldala 

http://tanarblog.hu/
http://tanarblog.hu/cimke/kiallitas
http://e-studygroup.com/
http://tanarblog.hu/cikk/feny-kiallitas-es-tobb-korhazsuli
http://tanarblog.hu/cikk/feny-kiallitas-es-tobb-korhazsuli
http://hvg.hu/plazs/20150915_Amikor_45_gyerek_egymast_taposva_kovetel
http://hvg.hu/plazs/20150915_Amikor_45_gyerek_egymast_taposva_kovetel
http://tanarblog.hu/cimke/kiallitas
http://tanarblog.hu/cikk/tananyagfejleszto-weboldal-itthonrol:-e-studygroup
http://tanarblog.hu/cikk/tananyagfejleszto-weboldal-itthonrol:-e-studygroup
https://www.facebook.com/korhazsuli?notif_t=fbpage_fan_invite
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IDEGENEK A KERTEMBEN WORKSHOP 

Műhelyvezetők: Pálos Dóra 
 ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai 
 és Pedagógiai Központ 

LEÍRÁS 

Az „Idegenek a kertemben” projekt az Európai Unió Integrációs Alapjának 

támogatásával valósult meg. A program feltételezése szerint gondosan 

megválogatott dokumentumfilmek segítségével csökkenthető az intoleracia, és 

ezáltal javulnak az integráció társadalmi feltételei.  

A projekt első szakaszában a Palantír Film Alapítvány 34 filmet szerzett be 

erre a célja. Kiemelten fontos célkitűzés volt ezek hozzáférhetővé tétele a 

közoktatásban, illetve a felsőoktatásban dolgozó tanárok, és egyéb érintett 

terülteken dolgozó szakemberek számára. A következő szakaszban elkészült egy 

rövid módszertani kézikönyv a filmgyűjtemény használatához, majd a projekt köré 

filmturnékat, workshopokat szervezett az alapítvány. A filmeket online 

hozzáférhetővé tették. Itt tematikus kereső felület segíti a filmek kiválasztását. A 

gyűjtemény az elmúlt években további 9 filmmel egészült ki, melyből 4 

magyarországi.  

A workshop folyamán a „Csendes kislány” illetve az „Egy napra 

visszamennék” című filmek megtekintése után a projekt és az online felület 

bemutatásán túl beszélgetésre hívjuk a tanárokat a filmek tanórán vagy tanórán 

kívüli felhasználhatósági lehetőségeiről, és az ehhez kapcsolódó lehetséges 

módszertani kérdésekről. 
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A TANULÁS JÖVŐJE –  
KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN  

Szekcióvezető: Szegedi Eszter 
 Tempus Közalapítvány 
 Tudásmenedzsment csoport  

ELŐADÁSOK 

Be-novative 

 Várnagy Priszcilla 
 Be-novative 

Skool 

 Kollányi Fruzsina 
 SKOOL 

Videotanár 

 Farkas Róbert 
 Videotanár 

Prezi 

 Halácsy Péter 
 Prezi.com 
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A TANULÁS JÖVŐJE –  

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN 

 

 

A tudásátadás játékos formái, a kollaboratív munkafolyamatok, a tanárok, illetve a 

diákok egymás közti tudásmegosztása, a valós idejű közös alkotás lehetősége és 

nem kevésbé öröme alig-alig éri el az iskolapadot és a tanári katedrát. Eközben az 

üzleti világban és a közösségi felületeken mindenki számára természetes a 

megosztás, a közösség tudásának kiaknázása egy-egy kreatív feladat 

megoldásában, hasonlóan a felhő alapú alkalmazások használata, melyek 

segítségével térben vagy időben távol lévő partnerek a legegyszerűbb módon 

tudnak együttműködni. A profitorientált üzleti világ mindig is élen járt a 

technológiai lehetőségek kiaknázásában, miközben az oktatás színterein csak jóval 

lassabban történik meg a fejlesztések használatba vétele. Noha az üzleti innovációk 

mögött meghúzódó kreatív gondolatok és alapelvek elsajátítása új utakat nyithatna 

meg az iskolák – gyakran zárt – világának izgalmasabbá tételében is.  

A szekció vendégei részben üzleti vállalkozások, részben pedig olyan oktatási 

programok képviselői, melyek mögött komoly üzleti szereplők is állnak. Miért 

fontos számukra az oktatásba való invesztálás? Milyen alapelvekre építenék a jövő 

iskoláját? Vajon alkalmazhatók-e az oktatásban is a gamifikáció elemei vagy a 

crowdsourcing3 alapú tudásépítés, melyek a képviselt projektek közül többnek a 

fejlesztésében is fontos szerepet játszottak? 

Friss gondolatokról, lehetőségekről, együttműködési területekről, közösségi 

megoldásokról beszélgetünk vendégeinkkel, akik a felvezetést követően 

bemutatják saját programjukat is. Bízunk abban, hogy a szekción elhangzó 

gondolatok a közönséget is inspirálják és a szó szerint is kihangosított közös 

gondolkodás az együttműködés új útjait is megnyitja.  

                                                      
3 Jellemzően aprólékos munka online kiszervezése nagy létszámú csoportoknak (szerk.) 
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BE-NOVATIVE 

VÁRNAGY PRISZCILLA  

www.be-novative.com 

A Be-novative egy fiatal magyar vállalkozás,  egy olyan online innovációs platform 

fejlesztője és bevezetője, ami a játékosítást ötvözi a kreativitással és mindeközben 

módszertani támogatást is nyújt. A vállalatot 2011-ben alapították, és az azóta eltelt 

időszakban több mint 15 nagyvállalati ügyféllel és egyre növekvő közösségi 

felhasználói bázissal büszkélkedhet. A  cég 2012-ben elnyerte többek között a Nasa 

és a Google által alapított Singularity University Global Impact díját, tavaly pedig 

megnyitotta irodáját az amerikai Szilícium-völgyben is. 

Hisznek abban, hogy a közös inspirálódás olyan – a digitális világ adta – 

előny lehet, mely élmény elérhető és fejleszthető. A közösségépítés részeként 

tavaly indították el Ambassador Programjukat, melynek keretein belül 

egyetemisták kapnak lehetőséget, hogy tapasztalatot szerezzenek egy startupnál, 

innovációs trendekről tanuljanak, és nagyvállalati szakemberektől kapjanak 

visszajelzéseket a közösen szervezett projektjükre.  

Are you a visionary? – teszi fel mottóként a kérdést a vállalati innovációs 

platform sikerei után az oktatási és a nyílt innováció felé nyitó vállalat, hiszen 

víziójának része az oktatás színesebbé, kreatívabbá tétele, a pedagógusok 

munkájának támogatása, melyhez keresik az együttműködési lehetőségeket is mind 

magyar, mind külföldi egyetemekkel, oktatási intézetekkel. 
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SKOOL 

KOLLÁNYI FRUZSINA  

www.skool.org.hu 

A Skool egy független magyar szervezet, a Technológiai Oktatásért Alapítvány fő 

projektje, akik a jövő irányát meghatározó technológiai fejlődésre és a nők modern 

társadalmakban betöltött egyre fontosabb szerepére fókuszálva indították útjára 

projektjüket. Független szervezetként non-profit alapon támogatják használható 

technológiai tudás átadását fiatal lányok és nők számára, ahogy ők mondják: 

szerelemből. Így a résztvevők amellett, hogy megtudhatják, hogy miről szól a 

technológia, arról is kapnak információt, hogy milyen jövőbeni karrierlehetőségek 

rejlenek számukra ebben az izgalmas világban ösztönözve és inspirálva őket a 

technológia területén történő életpálya választásra. 

Kifejezett céljuk, hogy a fiatalok a tanulást felfedező, örömteli 

tevékenységként, sikerélményként éljék meg. Küldetésük, hogy tevékenységük 

pozitív társadalmi hatást indítson el Magyarországon, ahogy a mottójuk is mondja: 

yes, she codes. Hiszen a lányok és fiatal nők szakmai pályáját és sikerességét a 

technológia világán belül támogatva egyúttal elősegítik a nemek közötti egyensúly 

megteremtését is a szektorban. Hozzájárulnak ezáltal a magyar informatikai cégek 

társadalmi felelősségvállalási programjainak kiszélesítéséhez, hosszabb távon 

pedig egy gazdagabb és még sokszínűbb innovációs ökoszisztéma létrejöttéhez. 
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TANULIZÁTOR – VIDEÓTANÁR 

FARKAS RÓBERT  

www.videotanar.hu 

A Videótanár nevű oktatásfejlesztési kezdeményezésben több mint 800 db 10-

15  perces oktatóvideó készült el gyakorló pedagógusok közreműködésével, mely 

lefedi az általános iskola felső tagozatának szinte teljes tananyagát. Ehhez 

kapcsolódik egy nyitott oktatási portál, ami interaktív feladatokat, tesztsorokat, 

módszertani ajánlásokat, napi tréningeket, tanulmányi versenyeket és ajándékokra 

váltható Videotanár-bajnokságot is tartalmaz. 

A portál több mint 17000 lektorált központi tesztkérdéssel rendelkezik, de a 

története itt nem ér véget, hiszen a Videotanár egy nyitott, folyamatosan alakuló és 

formálódó rendszer. Bárki, aki indíttatást érez arra, hogy hozzátegye a magáét, 

megteheti azt saját tananyagok, nyilvános, valamint bizalmas küldetések 

készítésével. 

A fejlesztők célja az volt, hogy a tanulás ne unalmas könyvlapozgatás és 

magolás, hanem izgalmas játék legyen. A szekció során bemutatásra kerülnek a 

rendszer oktatási tartalmai és a tanulást segítő funkciói. 

  

http://www.videotanar.hu/
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PREZI 

HALÁCSY PÉTER  

www.prezi.com 

„A jó ötletek terjedését segítjük” – olvasható a 2009-ben startup cégként indult, 

azóta exponenciálisan növekvő, több nemzetközi díjjal is jutalmazott Prezi 

honlapján. A lineáris, slide-alapú prezentációkészítést kiváltó felhő alapú 

alkalmazásban az előadás elemeit szabadon lehet felvinni és rendezgetni, ami nem 

csak a vizualizálást teszi könnyebbé, hanem szakítva a lineáris gondolkodási 

sémával, támogatja a gondolatok többféle strukturálási lehetőségét, magát az 

alkotási folyamatot is. A szoftver teret ad a kollaboratív tanulásnak is, lehetőség 

van közös prezentációk valós idejű szerkesztésére.  

A vállalatnak nem csak példaértékű oktatófilmjei vannak, de közismert, hogy 

sokat invesztál az oktatásba és a közösségek fejlesztésébe. A Prezi Nagykövet 

program exkluzív lehetőséget biztosít a világ egyetemi/főiskolai hallgatói számára 

saját startup tapasztalat szerzésére. A ConnectED program keretében az Egyesült 

Államok Oktatási Minisztériumával együttműködve biztosít szoftvert az arra 

jogosult iskolák és diákok számára az USA területén. 

A Prezi Educators Society (Prezi oktatói közösség) pedig egy olyan exkluzív 

program, mely a világ innovatív oktatói számára nyújt hozzáférést a professzionális 

fejlesztésekhez, valamint szakmai kapcsolatépítési lehetőséghez juthatnak az 

Ed-Tech közösségen belül.  

A Prezi alapítóinak elmondása alapján a legelső pillanattól kezdve fontos cél 

volt, hogy megkönnyítsék és jobbá tegyék az emberek közötti kommunikációt, 

amihez az alapgondolat részükről az ötletmegosztás volt. A szekcióban a Prezi 

egyik alapító tagja osztja meg gondolatait többek között a jövő iskolájáról is, 

melynek legfőbb erőssége a tanárok együttműködése lehet. 
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Classbox Kft  

 
Diákhitel Központ Zrt. 

 
Eötvös Károly Intézet  
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http://classbox.me/
http://classbox.me/
http://mekka-digital.hu/
http://mekka-digital.hu/
http://trans-europe.hu/
http://trans-europe.hu/
http://winkleriskolaszer.hu/
http://winkleriskolaszer.hu/
http://diakhitel.hu/
http://diakhitel.hu/
http://mipszi.hu/
http://mipszi.hu/
http://classbox.me/
http://diakhitel.hu/
http://iskolaespolitika.hu/
http://www.innovacio.hu/
http://mipszi.hu/
http://teddoda.hu/

