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Csaknem 100 iskolával működünk együtt, ebből 
60-an haladók, már saját iskolai projekteken 
dolgoznak, 6 iskolát pedig jelenleg arra készí-
tünk fel, hogy valódi referenciaintézmények, 
mintaiskolák legyenek, akiket más iskolák is meg-
látogathatnak akiktől jó gyakorlatokat leshetnek 
el. Az új évfolyamon 35 iskola kezdte meg velünk a 
tanulmányait. Az iskolákat a digitális transzformá-
ció lépésenkénti megvalósításában segítjük azzal, 
hogy az egyes csoportoknak – iskolaigazgatóknak, 
tanároknak, gyakornokoknak, rendszergazdáknak 
– szerepeik szerint tartunk képzéseket.



A Microsoft Innovatív Iskola Programban változásra 
nyitott iskolákkal dolgozunk együtt, akik a jelen kihí-
vásait felismerve készek aktívan tenni azért, hogy meg-
találják a saját megoldásaikat a jövőbe vezető úton. 
Ehhez globális IT-nagyvállalatként személyre szabott 
Office 365 környezettel, az oktatás átalakítását segítő 
keretrendszerrel és a többi között mentori, szakértői 
hátterünkkel járultunk hozzá. Azonban az iskolarend-
szer komplexitása miatt 360 fokos megközelítésre van 
szükség, ezért az Innovatív Iskolák mellett az Innovatív 
Igazgatók és az Innovatív Tanárok képzésén túl – az 
intézmények vezetését üzleti tapasztalatainkkal, üzleti 
szemléletünkkel is segítjük.



Non scholae sed vitae discimus – Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Mit jelent ez 

egy XXI. századi iskolában? A világ, elsősorban a technológia világa olyan sebességgel változik, 

amit a jövő generációjának érdekében az oktatásnak is követnie kell. A kreatív gondolkodás, a 

problémamegoldás, vagy éppen a csoportmunka – természetesen a digitális eszközök bevoná-

sával – olyan képességeket jelentenek a fiataloknak, amelyre építeniük kell. 

A Microsoftnál éppen ezért olyan oktatási programot hirdettünk, amely mindenki számára elér-

hetővé teszi azokat az eszközöket és azt módszertant, amelynek segítségével jövőálló tudásra 

tehet szert. A tanárok szerepe különösen felértékelődött ebben a folyamatban. Amikor az én 

generációm járt iskolába, a tanárokra a tudás letéteményeseiként tekintettünk, a mesterséges 

intelligencia és az egyre jobban felpörgő robotizáció korában azonban a pedagógusokra még 

fontosabb szerep hárul: nekik kell vezetniük a diákokat egy olyan úton, ahol már nem a tudáshoz 

való hozzáférés a kérdés.

Az innovatív oktatás nem csak az adott osztályok, hanem az egész ország, közvetve pedig az egész 

bolygó számára jelent előrelépést. Csupán egyetlen példát említve csak: a Microsoft Immersive 

Reader olvasóját eredetileg azért kezdtük fejleszteni, hogy támogassuk azokat, akiket különbző  

olvasási nehézségek hátráltatnak a tanulásban – kiderült, hogy ez a fejlesztés minden ötödik diákot 

képes hatékonyan segíteni a tanulásban, nem kizárólag csak az olvasási nehézséggel küzdőket.

A Microsoft elkötelezettsége az oktatás iránt több évtizedes, azonban szükségünk van természetes 

szövetségeseinkre, partnereinkre is, azokra, akik az érdemi munkát nap mint nap elvégzik: az 

innovatív iskolákra, innovatív tanárokra, iskolaigazgatókra, tankerületi vezetőkre, nevelőkre és pe-

dagógusokra. Fogjunk össze és vezessük át az iskolákat és a diákokat ténylegesen a XXI. századba,  

a jövő iskoláiba, ahol senki sem marad le!

Együtt sikerülni fog!

JÖVŐÁLLÓ TUDÁSRA ÉPÍTÜNK!
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A JÖVŐ ISKOLÁJÁBAN 
SENKI SEM MARAD LE

A digitális oktatási eszközök óriási segítséget 
jelentenek a tanároknak, a diákoknak és a 
szülőknek egyaránt. 

„A digitális osztály kialakítása során két fontos szem-
pontot határoztunk meg. Az egyik a tanárok mód-
szertani felkészítése volt a digitális oktatásra, mert 
bár tantestületünk több kollégája is alkalmazott  
már korábban digitális anyagokat, számonkérő 
rendszereket, tanítást színesítő digitális módszere-
ket, ezek azonban nagyon vegyes eszközök voltak. 
A Microsoft Office365-ös alkalmazások ezzel szem-
ben egy irányba terelték a figyelmünket. Erre kellett 
egységesen felkészíteni a digitális osztály leendő 
tanárait.” – fejtette ki Kerboltné Tóth Edit.

A projekt szempontjából kulcsfontosságú volt a 
megfelelő infrastrukturális környezet kialakítá-
sa. Bár a gimnázium valamennyi tanteremében 
volt már digitális tábla, számítógép és inter-
net hozzáférés – az egész épületben működő 
wifi hálózat helyett – a digitális osztálynak egy 
elkülönített, erősebb vezeték nélküli internet- 
elérést kellett biztosítani.

A Lévay abban a szerencsés helyzetben van, hogy 
innovatív, fejlődni képes tantestület és a feltételeket 
biztosító, támogató iskolavezetésáll mögötte, így 
a digitális osztály bevezetése zökkenőmentesen 
zajlott le. A diákok és a szülők bevonását nyílt nap 
segítette, ahol bemutatták az új módszertant és az 
elérni kívánt célokat is. A szülőktől kérdőív segít-
ségével kértek visszajelzést, amelyben többségük 
rendkívül pozitívnak ítélte a projektet.

Az előnyök között kiemelték az azonnali visszajelzés 
lehetőségét a házi feladatok megoldása kapcsán, 
valamint pozitívumként említették, hogy a digitális 
eszközök a gyerekek jövőre való felkészülését is 

segítik, illetve motiválják őket, így a tanulók szíve-
sebben foglalkoznak a házi feladattal. Szintén fontos 
előny, hogy az online tananyagnak köszönhetően 
a gyerekek betegség esetén sem maradnak le. A 
digitális képzés során a biztonságos internet-hasz-
nálatra és az álhírek felismerésére is felkészítik a 
diákokat. 

„Sikeresnek tekintjük az első évünket” – mondta a 
tanulmányi igazgatóhelyettes. „A tanárok szívesen 
tanítottak az új módszerrel és a tanulók többsége 
is jól alkalmazkodott hozzá.  Az osztály tanulmányi 
eredménye hasonlóan alakult a korábbi hat évfo-
lyamos osztályaink jó teljesítmnyéhez. Az itt végzett 
munkának az eredménye azonban nem a konkrét 
osztályzatokban, hanem a tanulók jövőjében fog 
megmutatkozni, hiszen a célunk a XXI. századi 
képességek kialakítása és a digitális kompetencia 
fejlesztése volt. Nagyon jól kezelik a gépeket és az 
alkalmazásokat, jól megy az együttműködés és az 
egyénre szabott tanítás-tanulás is. Már önmagában 
az is eredménynek tekinthető, hogy a tanulók jó 
hírét keltették az osztálynak, ami egyúttal megnö-
velte a következő évi digitális osztályba jelentkezők 
számát is.”

A miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon a tavaly véget ért tanévben indította 
el első digitális osztályát. A tapasztalatokról Kerboltné Tóth Edit tanulmányi igazgatóhelyettest 
kérdeztük.
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Bővebben a Lévayról



A DIGITÁLIS 
CSAPATMUNKA
A XXI. SZÁZADI
OKTATÁS ZÁLOGA

A diákok hatékonyabbak, ha közösen kell 
dolgozniuk, ebből pedig ők és a pedagógusok is 
profitálnak.

Dóka Erzsébet elárulta, az osztálytermi munkához a 
kifejezetten erre a célra kifejlesztett OneNote Class-
Notebook verzióját használják, amelynek az oktatói 
felületén a tanárok létrehozhatják az óravázlatokat, 
a tanulói csoportmunkákhoz szükséges feladatla-
pokat és a házi feladatokat tartalmazó lapokat. Az 
óra anyagát a pedagógus a saját igényei szerint 
alakíthatja, megválogatva azokat az eszközöket – 
videó, animáció, link, kvíz, stb. amelyek célszerűek 
az adott téma feldolgozásához. A ClassNotebook 
tartalomtárába automatikusan bekerülnek az inter-
aktív táblára felkerülő anyagok így azokat a diákok 
vissza tudják nézni, valamint a hiányzók sem ma-
radnak le az órai munkáról.

A ClassNotebook egyik leghatékonyabb része az 
úgynevezett Együttműködési terület, amely a cso-
portmunkát biztosítja.

„A csoportmunka ösztönzi a kollaborációt, szívesen 
dolgoznak együtt a gyerekek és tapasztalataim 
szerint nagyon eredményesen is” – mondta Dóka 
Erzsébet. „Ez a felület alkalmazható a tananyag 
feldolgozásánál, sőt a visszacsatolást segítő kérdés-
sorok megalkotásánál is, így a tanulók akár a tanár 
munkájába is belekóstolhatnak.”

A szakember szerint a rendszer további nagy előnye, 
hogy a csapatmunka eredménye megmarad, így 
a korábbi, flipchart papírra és hasonló felületekre 
készített anyagok nem vesznek el. A SharePoint 
segítségével pedig weboldalakat is létrehozhatnak 
a csoportmunka során létrejött anyagokból.

Az oktatás során természetesen fontos szerephez 
jut a Microsoft Office programcsomagja is: a Scratch 
alkalmazás segítségével drónokat programozhat-

nak, valamint megismerkedhetnek a 3D-tervezéssel, 
amelyhez 3D-tollakat használnak. A virtuális valóság 
is fontos szerephez jut, ezzel az eszközzel tudtak 
a Lévay diákjai például a csernobili lezárt zónában 

„osztálykirándulni”.  Emellett szerepel a tantervben 
LEGO robotok programozása, Microbit mikrokont-
rollerek alkalmazása és digitális történetmesélés is. A 
diákok felkészítésében fontos szerep jut a Lévayban 
kialakított Komplex Tanulói Támogató Rendszernek 
(KTR), amely módszertani, szociális-életviteli ta-
nácsadással, tehetséggondozással, pályaorientációs 
tevékenységgel és lelki gondozással segíti a diákok 
munkáját. 

Ami az eszközhasználatot illeti: annak ellenére, 
hogy bizonyára sokan azt gondolják, a mai iskolás 
generáció számára a táblagépek jelentik a „termé-
szetes” közeget a digitális eszközök felhasználása 
során, a Microsoft EDU programjában dolgozó 
pedagógusok egyöntetű véleménye szerint az is 
fontos, hogy jó minőségű, fizikai billentyűzetet is 
tartalmazó laptopokon dolgozhassanak a gyerekek. 
Ez ugyanis hatékonyabb munkát, ebből fakadóan 
tartósabb tudást eredményez. 

Ahogy Dóka Erzsébet fogalmazott: „Az okostelefon 
vagy a táblagép részlegesen használható gyakorlás-
ra, komoly munkát laptopon lehet végezni.”

A digitális eszközök iskolai felhasználásáról Dóka Erzsébetettel, a miskolci Lévay József Református 
Gimnázium munkatársával beszélgettünk, aki elmondta, miként tudnak a diákok ezen eszközök 
segítségével saját maguk és társaik (illetve akár az utánuk jövő generációk) számára értéket 
teremteni, használható tudást létrehozni.
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Bevezetés a Teams használatába
magyarul, tanárszemmel



A DIÁKOK ÉS A
TANÁROK IS PROFITÁL-
NAK A DIGITÁLIS
ESZKÖZÖKBŐL

A digitális oktatás bevezetése során minden apró 
lépés sikerélményt jelenthet, a munka pedig gyor-
sabb és hatékonyabb lesz. 

Milyen változásokat hozott az iskola életében 
a Teams bevezetése?

S.A.: A Teams kiterjesztett osztályterem funkcióval 
bővíti a tanórákat, és segít a tudásmegosztásban, 
valamint a feladatmegoldásban. Nagy előny, hogy 
a tagoknak bár nem szükséges ugyanabba az 
osztályba vagy tanulócsoportba tartozniuk, mégis 
tudnak közösen dolgozni. Az interjú kapcsán is a 
Teams-ben egyeztettük a gondolatainkat.

G.V.: A kiterjesztett osztályterem lehetővé teszi, 
hogy a tanóra a virtuális osztályteremben is foly-
tatódjon. Nagyon jó lehetőség ez az egyéni utak, 
a differenciált feladatok kiadására, értékelésére, a 
tehetséggondozásra.

Hogyan használják az alsósok az Office 365 
eszközeit? 

S.A.: Az alsó tagozatosoknak első lépésben az 
alapokat kellett elsajátítaniuk, bejelentkezni és a 
billentyűzetet használni. Minden egyes lépés apró 
sikerélmény: egy jól begépelt jelszó, vagy akár egy 
sikeres Office belépés is lehet az, idővel pedig a di-
gitális feladatok megoldásához is eljutnak. A nulláról 
kezdtük, és a 2.b osztállyal digitális szuperhősök 
lettünk.

Milyen változásokat hozott a digitális techno-
lógia, aminek köszönhetően ma már a diákok 
okostelefonnal erdei iskolában tanulnak, és 
használják a Teams és a OneNote funkcióit?

G.V.: Sokat gondolkodtunk azon, hogyan lehetne 
biztonságosan, jól felhasználni a digitális eszközöket. 
Kialakítottuk a fizikai oktatási környezetet és elindult 
a munka. Sok segítséget kaptunk ehhez a Microsoft 

Innovatív Pedagógus programtól, a Teams rendszer-
gazda csoporttól, az Iskolánkért-Gyermekeinkért 
Alapítványtól és a Dél-budai Tankerületi Központtól.

S.H.: Pozitív változás, ha a gyerekek alkalmazható 
tudással gyarapodnak. Az ő kezükben ott vannak a 
digitális eszközök, ha pedig mi megmutatjuk, hogy 
az alkalmazásokat hogyan tudják kihasználni, vagy 
rávilágítunk arra, hogy akár tanulásra is alkalmasak, 
abból ők és mi is profitálunk.

 Milyen előkészületekre volt szükség a
bevezetésnél?  

G.V.: A digitális eszközök bevezetéséhez először 
egy olyan helyiségre volt szükségünk, ahová egyedi 
órarend szerint bárki be tudja vinni a diákjait. Ki 
kellett építeni a stabil vezeték nélküli hálózatot. A 
szülőket tájékoztattuk és írásbeli hozzájárulásukat 
kértük. A diákok örömmel fogadták, mindenki be-
kapcsolódott a virtuális osztályterembe.

Mennyiben követel meg másfajta felkészülést 
a tanároktól a digitális oktatás?

S.H.: Eleinte több időt és felkészülést kíván, de ez 
fokozatosan csökken. Fontos szem előtt tartani, 
hogy lesznek kudarcok és akadályok, és hogy ta-
nulnunk kell azokból.

A Kelenvölgyi Általános Iskolában már egy ideje a Teams-en keresztül kommunikálnak a tanárok 

és a diákok, így utóbbiak mostanra igazi digitális szuperhősökké válhattak. Gaál Viktor igazgató-
helyettessel, valamint Kiss Csabáné Sós Hajnalka tanítóval beszélgettünk. 
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A 21. századi iskola  
tanulási terei

Bővebben a Kelenvölgyi 
Általános Iskoláról



„AKÁR EGY ÉV
ALATT IS KOMOLY
EREDMÉNYEKET
LEHET ELÉRNI” 

Milyen IKT-eszközöket vezettek be a tanári kar 
tagjai között? Hogyan fogadták a kollégák az új 
eszközöket, mennyi képzésre volt szükség, hogy 
otthonosan mozogjanak a digitális térben?

Egy évvel ezelőtt vezettük be a Veres Pálné Gimná-
ziumban az Office 365 használatát, amit a kollégák 
némi kétkedéssel, ugyanakkor kellő nyitottsággal 
fogadtak. A tantestületen belül ilyenkor gyorsan 
létre tud jönni az a mag, amely motorja lesz az 
innovációnak, és onnantól, hogy kialakulnak bizo-
nyos szokások, már szinte minden megy magától. 
Tartottunk a tanév során néhány fakultatív műhely-
foglalkozást, és voltak olyan feladatok is, amelyeket 
egyik hétről a másikra a tantestület minden tagjának 
el kellett végeznie.

Hogyan tudták a Teams-t felhasználni a szer-
vezetfejlesztéshez? Milyen lehetőségek nyíltak 
meg a digitális kommunikáció bevetésével?

A Teams egy olyan biztonságos virtuális iskolaépü-
letet jelent, amely nem helyettesíti, hanem térben és 
időben kiterjeszti a hagyományos kommunikációs 
formákat. Tanárcsoportot, osztályfőnöki csoportot, 
munkaközösségi csoportokat, azonos osztályokban 
tanító tanárok csoportjait, digitális munkacsoportot 
és egyéb projektcsoportokat hoztunk létre. Ezek 
a csoportok egyszersmind olyan tudásmegosztó 
fájlstruktúrát is ki tudnak alakítani maguknak, amely 
átlátható a tagok számára.

Mit jelent pontosan a kultúraváltás, és mire volt 
szükség ennek tudatosításához?

A kultúraváltás lényege az, hogy éljünk a rendel-
kezésre álló eszközök adta lehetőségekkel, és han-
goljuk össze azokat a pedagógiai szükségleteinkkel. 

Ez utóbbi egy rendkívül kreatív, és iskolára szabott 
mozzanat a szervezetfejlesztés folyamatában.

Milyen hatással volt az oktatásra és a gyerekek-
kel való kapcsolatra a tanári kar „digitalizálása”?

Úgy gondoljuk, hogy a kommunikáció kiterjeszté-
se a diákjaink számára biztonságot adhat azáltal, 
hogy a pedagógus a virtuális térben is könnyebben 
elérhetővé válik a számukra, így a pedagógiai prob-
lémák is hamarabb felszínre kerülhetnek.

A sikereket látva milyen további terveik vannak 
a digitális eszközök alkalmazására?

Jóformán csak a képzelet szab határt a további 
lehetőségek feltérképezésének. Terveink között 
szerepel például a digitális tananyagfejlesztés, az 
online feladatkiadás és értékelés, a motiváció fej-
lesztése digitális eszközökkel.

Milyen tanácsot adna azoknak az iskoláknak, 
ahol még nem használnak ilyen eszközöket, 
vagy ahol még csak most készítik elő a terepet?

A Microsoft Innovatív Iskola Program egy alulról 
induló kezdeményezés, amely mindenki számára 
megadja az innováció lehetőségét. Érdemes min-
denkinek a saját útját járnia, és a szükségleteknek, 
valamint erőforrásoknak megfelelő célokat kitűznie. 
Akár már egy tanév alatt is komoly sikereket érhet 
el bármely iskola.

A budapesti Veres Pálné Gimnáziumban egyetlen év elegendő volt ahhoz, hogy a pedagógusok a 

kezdeti kétkedést követően elfogadják, sőt hatékonyan alkalmazzák a digitális oktatási eszközöket. 

Korompay Bálint igazgatóval interjúztunk.
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Tanári közösségek és az 
iskola, mint tanuló szervezet

Bővebben a VPG-ről



„MERJENEK
KÍSÉRLETEZNI
A PEDAGÓGUS 
KOLLÉGÁK!”

A digitális eszközök óriási lehetőséget jelentenek az 
oktatásban. A mozgásukban korlátozott gyerekek 
számára pedig kiemelten fontos, hogy online 
megoldásokkal is részt tudjanak venni az órákon.

„Ehhez szükség volt valakire, aki elindítja az átállást” 
– magyarázta Révész Rita intézményvezető-helyet-
tes. „Barsy Anna három évvel ezelőtt csatlakozott 
hozzánk, ő volt az úttörője a projektnek, de arra is 
akadt példa, hogy a kollégák egymásnak mutatták 
meg az eszközök használatát, illetve külső előadót 
is felkértünk.”

„Három évvel ezelőtt még rácsodálkoztunk ezekre a 
dolgokra, azóta viszont megszerettük és elkezdtük 
a mindennapokban is alkalmazni őket” – folytatta 
Locsmándi Alajos. 

„Két éve csatlakoztunk a Microsoft Innovatív Iskola 
Programhoz, onnan is nagyon sok információt kap-
tunk, illetve Barsy Anna Microsoft Expertként nagyon 
sok tudást hozott magával” – mondta Révész Rita. 

A Mozgásjavítóban minden évnek saját mottója 
van, tavaly a Digitális Ismeretszerzés évét hirdették 
meg, amelyet idén tovább bővítettek. Révész Rita 
azt is elárulta, hogy a mozgáskorlátozott gyerekek 
számára kulcsfontosságú a digitális tudás, mert 
számukra olykor ez az egyetlen lehetőség, amelyen 
keresztül bekapcsolódhatnak a társadalomba. 

Locsmándi Alajos kiemelte, a digitális eszközök 
használatával a problémamegoldó gondolkodás-
mód is fejlődik, ami teljesen új szemléletet eredmé-
nyez a tanulás és tanítás során, függetlenül attól, 
hogy milyen tantárgyról van szó. 

„Itt vannak ezek a lehetőségek, amelyekkel valamit 
ténylegesen meg tudunk változtatni, tudássá tudjuk 
alakítani, mindezt ráadásul úgy, hogy a gyerekek 
ennek aktív részesei. Ez pedig kiváló motivációt jelent 
számukra” – tette hozzá. 

A tanárok szintén örömmel fogadták az új lehetősé-
geket, bár voltak, akik eleinte ódzkodtak a digitális 
eszközöktől, sok pedagógus azonnal meglátta a 
potenciált a technológiában, és azóta is lelkesen 
használja. 

Az iskolában két éve létrehoztak egy digitális 
munkaközösséget is, amely horizontális módon, 
a különböző területeket köti össze, valamint segíti 
az innovációt. A gyerekek egy újonnan kialakított 
robotika teremben játékos módon próbálgathat-
ják a programozás alapjait, az olyan eszköz pedig, 
mint például a Teams, azokat segíti, akik betegség 
vagy kezelés miatt otthonról csatlakoznának a ta-
nórákhoz.  

„Azt tanácsolnám más iskoláknak, hogy támogassák 
a hasonló eszközök bevezetését, a kollégákban pedig 
tudatosítsák, hogy a most iskolába járó gyerekek 
már ezekkel az eszközökkel nőnek fel” – figyelmez-
tetett Locsmándi Alajos. „A legfontosabb a bátorság, 
és hogy merjenek kísérletezni, hibázni, a hibákból 
pedig tanulni!”

locsmandi.alajos@mozgasjavito.com
revesz.rita@mozgasjavito.com

„Bő két évvel ezelőtt tértünk át az Office 365 használatára, annak minden funkcióját alkalmazzuk 
az intézményi kommunikáció és tanítás során” – mondta Locsmándi Alajos intézményvezető. „El-
sősorban a Teams és a OneNote megoldásait használjuk, ma már minden kollégának és gyereknek 
van saját Office 365 hozzáférése.”
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Tananyag-digitalizációs 
pályázat – ahol gimisek 

segítenek az elsősöknek

Bővebben a 
Mozgásjavítóról



A PROGRAMOZÁS 
ELSAJÁTÍTÁSÁVAL MINDENKI
CSAK NYERHET
A XXI. századi oktatás a tanároktól és a diákoktól is új 
készségek fejlesztését és alkalmazását követeli meg. A 
kérdés csak az, mit tehetnek az iskolák és a pedagógusok, ha 
el szeretnék érni, hogy a diákok – az új ismeretek elsajátítása 
során – a későbbi generációk számára is használható értéket 
teremtsenek.

„A programozás oktatására az iskolai informatika tantervek nem sok teret engednek, így erre 
más tantárgyak tanóráit, illetve a tanórán kívül időkeretet célszerű kihasználni” – magyarázta 
Klacsákné Tóth Ágota, a budapesti Nagy László Gimnázium pedagógusa. „Bár a tanóráim je-
lentős része a gimnáziumi tagozaton zajlik, programozás tanításával harmadik osztályos kortól 
az emelt szintű érettségire történő felkészítésig foglalkozom intézményünkben.”
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Micro:bit kurzus magyarulBepillantás a micro:bit 
szakkörbe 

A szakember elmondta, a programozással való 
ismerkedést érdemes minél kisebb korban, akár 
már az óvodában elkezdeni. A gimnáziumban 
az alsó tagozatos diákok játékos mintafelismerési 
tevékenységeken keresztül sajátíthatják el az egy-
szerű parancsokat, lépésről lépésre vezérelhetnek 
egyszerű robotokat, sőt akár az első programjukat 
is elkészíthetik. Ez – amellett, hogy ma már gya-
korlatilag az alapműveltség része – olyan eszközt 
ad a tanárok és a tanulók kezébe, amely kiválóan 
alkalmas a diákok motiválására és komplex kom-
petenciafejlesztésére (algoritmikus gondolkodás, 
problémamegoldás, kreativitásfejlesztés). Ráadásul 
ezeket a készségeket a pedagógusok szinte bármely 
tanórán felhasználhatják.
A Nagy László Gimnáziumban a harmadikos diá-
koknak először a mindennapi életben előforduló al-
goritmusokat kell megfigyelniük, így felfedezhetnek 
olyan alapvető kódolási szerkezeteket, amelyeket 
valamilyen vizuális programozási környezetben 
később alkalmazni is tudnak. Felső tagozattól pe-
dig tantárgyközi projekteken keresztül fejleszthe-
tik kódolási ismereteiket, amelyek során a diákok 
programozható, vezérelhető modelleket terveznek, 
építenek, sőt, a gimnazisták érdeklődésük szerint 
saját mobil app készítésével is foglalkozhatnak. 
„A kódolás megismertetése minden korban fontos, így 
mindenképpen ajánlott valamilyen módon anyagi 
forrást találni az eszközök beszerzésére” – tette 
hozzá a szakember. „A programozás oktatása a 
pedagógus részéről állandó megújulást jelent, hiszen 
újabb és újabb programozási eszközök, környezetek 
jönnek létre. Ahhoz, hogy naprakészen át tudjuk 
adni az ismereteket, meg kell tanulni az aktuális 
nyelveket, és sok esetben tananyagot, tanulói se-
gédanyagot is kell hozzájuk készíteni. Ez hatalmas 
erőfeszítést igényel, ezért érdemes hazai és nem-
zetközi pedagógus csoportokhoz csatlakozni, ahol 
fantasztikus tudásmegosztás zajlik.”
A pedagógus szerint intézményi szinten is érdemes 
részt venni olyan szemléletformáló eseményeken, 

amelyek célja, hogy minél több diák ismerkedjen 
meg a programozás alapjaival, vagy meglévő tu-
dását gyarapítsa. Ilyen például az évente megren-
dezett európai Kódolás Hete, illetve a világszinten 
megszervezett Kódolás Órája. Ezek számos kiváló, 
akár magyar nyelvű tananyagot is kínálnak a pe-
dagógusoknak. Célszerű emellett tantárgyközi pro-
jekttel részt venni a Digitális Témahéten, amelyhez 
kapcsolódóan szintén sok pedagógus segédanyaga 
érhető el a rendezvény weboldalán.
Klacsákné kifejtette, a programozási ismeretek-
nek más tantárgyak oktatásában is szerepe lehet: 

„Számos jó példát láthatunk arra, hogy nem csak 
az informatika órán fejleszthető az algoritmikus 
gondolkodás. Hanem például alsó tagozaton a 
padlórobotok alkalmazásával is, ahol megfelelően 
kialakított pályák segítségével valamennyi tantárgy 
keretében sor kerülhet akár több kompetencia 
fejlesztésére is” – mondta a szakember. Ráadásul 
mindehhez nem szükséges, hogy a diákok „reál” 
beállítottságúak legyenek: a humán tantárgyaknál 
a digitális történetmesélés jelenthet kiváló meg-
oldást, például a Scratch program segítségével; 
a Minecraft Education felhasználásával pedig sok, 
különböző tantárgyhoz kapcsolódó kész világban 
oldhatnak meg problémákat kódolással a diákok. 
A programozás elsajátítása során a művészetek is 
szerepet kaphatnak, például 3D modellalkotó vagy 
zenét kódoló programozási felületek segítségével.
A pedagógus a digitális eszközöket használó diáko-
kat bevonja a projektek tervezésébe és irányításába 
is, hogy így állítsanak elő a későbbi generációk 
által is alkalmazható tartalmakat. A Nagy László 
Gimnáziumban például a modellalkotás, a prob-
lémamegoldás és a kreativitás fejlesztése céljából 
rendszeresen terveznek olyan tanulói tevékeny-
ségeket, amelyekkel a programozási készségeket 
erősítik. Az így létrejött működő modelleket a diákok 
a projekt végén bemutatják, így szolgálva példával 
a többi tanuló számára.



HA A RENDSZER 
MŰKÖDIK,
A PEDAGÓGUSOK 
ELKEZDIK HASZNÁLNI

A digitális oktatási eszközök bevezetését elő 
kell készíteni, és ha ez megtörtént, előbb-utóbb 
még a kétkedők is meglátják a bennük rejlő le-
hetőségeket.

„A Teams-t ebben a tanévben kezdtük el használni, 
de az előző évben én már kipróbáltam” – magyaráz-
ta a szakember. „Korábban a Facebookon hoztunk 
létre osztálycsoportokat, ezt cseréltem le a digitális 
tanteremre, az idei tanévtől kezdve pedig a tanári 
kommunikációra is a Teams-t használjuk. Van olyan 
csoportunk, amiben minden tanár benne van, van-
nak külön szaktanári munkacsoportok is, és akár 
üzenetküldésre is megfelelő az alkalmazás. Azért 
még emailezünk is, de ha beválik, akkor a Teams 
lesz a végső megoldás.”

Havassy Andrásnak földrajzoktatásnál nyújt segít-
séget a Teams, de például történelem- és biológia 
tanárok is szívesen használják.

„A diákjaimmal a Teams-ben osztok meg tartalmakat, 
órai és otthoni munkára egyaránt” – magyarázta Ha-
vassy. „Amit órán használunk, az felkerül a csoportba, 
így elsősorban a tanulásszervezési és kommuniká-
ciós funkcióit használjuk ki. A gyerekeket próbálom 
meggyőzni, hogy használják, ismerjék meg ezeket 
az eszközöket. Például ne a telepített programokkal 
dolgozzanak, hanem az online eszközökkel, szer-
kesszék közösen a dokumentumokat, mert ezekre 
az ismeretekre az iskolán kívül is szükségük lesz, 
ha pedig ezt átlátják, az hasznukra lesz a jövőben.”

Havassy András arra is rámutatott, hogy a tanári 
szakmát gyakran konzervatív, nehezen változó te-
rületnek tartják. Náluk is meg kellett győzni néhány 
kollégát, hogy a gyerekek érdekében szükséges 
bevetniük a digitális eszközöket.

„Ha a kollégák azt látják, hogy az eszközök mű-
ködnek és beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, 
akkor előbb-utóbb megszokják őket” – tette hozzá.

Havassy 12 osztályt, csaknem 350 diákot tanít. Szá-
mára a Teams nagy előnye nem csupán az, hogy 
a diákok a tanuláshoz szükséges anyagokat egy 
helyen tudják elérni, hanem hogy az általuk beadott 
munkák is egy könnyen átlátható és kezelhető fe-
lületen jelennek meg.

A digitális oktatási eszközök kapcsán gyakran felme-
rül, hogy a tanárok részéről extra munkát, új gon-
dolkodásmódot követel. Havassy ezt másképp látja:

„Ha a tanárnak van rutinja a digitális tartalom-elő-
állításban, akkor nem tart sokáig. De itt nem is ez 
számít, hanem az, hogy legyen egy jó ötletem arra, 
mitől lesz érdekes az óra. Ez igaz az „analóg” és a 
digitális eszközök esetében is. Ha az ötlet megvan, 
akkor meg kell találni hozzá a megfelelő eszközt. 
De ez fordítva is igaz: az eszköz is generálhat új 
ötleteket.”

A budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban még csak az idei tanévtől kezdték el intézményi 
szinten használni az Office 365 programcsomagot, viszont az IKT eszközök használatában már 
több éves tapasztalatuk van. Havassy Andrással, az iskola egyik tanárával beszélgettünk.
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Less be András órájára és 
tudd meg, mennyit változott 

2 év alatt:

Bővebben az RFG-ről



ÍGY MŰKÖDIK A
„KIFORDÍTOTT OSZTÁLY” 
A GYAKORLATBAN

A Microsoft digitális oktatási eszközeivel új módsze-
rek jelentek meg az oktatásban. A különleges megol-
dás eredményeiről egy innovatív iskolát kérdeztünk. 

A komlói Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában idén január-
ban indult az első „kifordított” osztály, amelynek keretében először egy 13 fős, márciustól pedig 
újabb, 10 fős csoport tagjai próbálhatták ki, milyen, amikor a diákok a megszokotthoz képest 
jóval önállóbban tanulhatnak a Microsoft digitális eszközeinek köszönhetően. Vámos Ágnessel, 
az iskola intézményvezetőjével beszélgettünk. 
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Mi a kifordított 
osztályterem?

Bővebben a Kökönyösi 
gimnáziumról

„Német nyelv és biológia tantárgyakkal kezdtük a 
módszer bevezetését, ebben egy pedagógus szak-
értő (Microsoft Innovative Educator Expert) és egy 
innovatív gyakornok kolléga volt a segítségünk-
re” – mesélte Vámos Ágnes. „Mindketten ebben 
a tanévben fejezték be a Microsoft Iskola képzését, 
így hasonló módszerek mentén gondolkodtak. Ők 
állították össze azt a tananyagot, amit a diákoknak 
otthon kell elsajátítaniuk, feldolgozniuk. Ehhez a 
tankönyveket, az internetes forrásokat és a videókat 
is felhasználtak.”

A biológia „fordított” oktatásához a tanórák so-
rán olyan digitális eszközöket vetettek be, mint a 
Quizizz, a Quizlet, a Plickers, a Learningapps.org, 
a Kahoot és a Microsoft Forms. A diákoknak az 
órákon és otthon is használniuk kellett a Microsoft 
PowerPointot, házi feladatként pedig egy digitális 
képregényt is készíteniük kellett.

A német nyelv oktatásához a fentieken túl a Li-
veworksheets online alkalmazását is segítségül hív-
ták, valamint az egyik tanár a Thinglink video-an-
notációs megoldással interaktív tanulási ösvényeket 
is létrehozott a diákoknak, akik okostelefonokat, 
táblagépeket, laptopokat, okostáblákat és interaktív 
kivetítőt használhattak a tanulás során.

Vámos Ágnes elárulta, a diákok eleinte nagyon 
lelkesek voltak, azonban az önálló tanulás nem 
minden esetben aratott osztatlan sikert. Bár a bio-
lógia tantárgy online feladatait nagyon szerették 

– különösen azok változatossága miatt –, az otthoni 
munka többeknek kihívást jelentett. Éppen ezért a 

szakember úgy látja, a digitális kompetenciák és az 
eszközhasználat fejlesztésére mindenképp nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a jövőben, hogy a diákoknak 
ne vigye el az indokoltnál több idejét a digitális házi 
feladat elkészítése. A német nyelv oktatása során a 
diákok úgy találták, hogy önállóan nehezebb elsa-
játítani az elméleti hátteret, mint egy szakképzett 
tanár irányítása alatt, azt azonban kiemelték, hogy 
az online felületen könnyű eligazodni a rendsze-
rezett információk között, valamint nagyon tetszett 
nekik a feladatok sokszínűsége is.  

A tanárok eleinte szkeptikusan fogadták az új 
módszert, attól féltek, az előkészületek, a felada-
tok kitalálása állandó kutatómunkát igényel majd a 
részükről, azonban a Microsoft által nyújtott képzés 
nagy segítséget jelentett, azt követően már szá-
mukra is sokkal gördülékenyebben ment az órákra 
való készülés. Ráadásul nagyon kényelmesnek is 
bizonyult, hiszen a tanórákra már nem volt szükség 
tankönyveket és fénymásolt papírokat cipelniük, 
mindent elértek a felhőben.  

Vámos Ágnes szerint az egyik kulcs a OneNote 
alapos megismerésében rejlik, a másik pedig a 
meglévő tananyagok digitalizálásában és rend-
szerezésében. Ha ezek adottak, akkor a nyitott, 
motivált és kreatív tanárok számára kiváló lehető-
ségeket tartogat a kifordított osztály bevezetése. A 
Kökönyösi Általános Iskolában is tervezik a bővítést, 
több tantárgyra és több osztályra is kiterjesztenék 
a módszert.



ÍGY SEGÍT A DISZLEXIÁS 
GYEREKEKEN 
A MICROSOFT ONENOTE

A diszlexia ötből egy embert érint, mégis korlátozott 
azoknak az eszközöknek a száma, amelyekkel a pedagó-
gusok a tanulási zavarral küzdők fejlődését segíthetnék. 
Ezért egy újpesti általános iskolában újfajta, modern 
megoldást választották:  a Microsoft OneNote beépített 
olvasóját hívták segítségül. 

Az Újpesti Homoktövis Általános Iskola 2016 óta vesz részt a Microsoft partneriskola programjá-

ban. Minden tanuló rendelkezik saját Office 365 fiókkal, a tanítók, szaktanárok közül pedig egyre 

többen kísérleteznek a Teams lehetőségeivel. Szilvási Erzsébet igazgatóhelyettes elárulta, milyen 

eredményeket értek el az eszköz beveztésével az oktatásban. 
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Bővebben a 
Homoktövis iskoláról

„A színes lencséjű szemüveg használatával 1989 óta 
próbálják segíteni a diszlexiások olvasását. Amikor 
viszont megismertük a OneNote-ban megtalálható 
Modern olvasót (Immersive Reader), felmerült a 
kérdés: vajon ez is hasonló módon segíthetné-e 
őket?” – kezdte a szakember.

A kifejezetten a diszlexiások számára kifejlesztett 
digitális taneszközzel adott szöveget egyetlen kat-
tintással szótagokra bonthatunk, 1-3-5-sorfókuszt, 
betűméretet, sortávolságot állíthatunk be rajta, sőt, 
szükség esetén akár fel is olvassa a szöveget. Mike 
Tholfsen, a Microsoft termékmenedzsere a 2019 
áprilisában, Párizsban megrendezett E2 Education 
Exchange konferencián elárulta, bár az olvasót disz-
lexiásoknak fejlesztették, annak bevezetése minden 
tanuló eredményeiben pozitív változásokat hozott.

„A mi szempontunkból az volt a legérdekesebb, hogy 
a szövegek mögé különböző színű háttereket tehet-
tünk” – folytatta Szilvási Erzsébet. „A feltevésünk 
az volt, hogy a Modern olvasó alkalmazásával az 
olvasási nehézséggel küzdő gyerekek gyorsabban 
és kevesebb hibával olvasnak majd. A 2019/2020-
as tanévben indítjuk el BTMN-es és SNI-s tanulók 
részvételével azt a fejlesztő programot, amelynek 
célja, hogy ezzel az eszközzel 3-5-ször olyan jól 
olvassanak év végére, mint hagyományos módon.”

Az újpesti iskolában 2019 első felében zajlott a 
projekt előkészítő szakasza, amely során a peda-
gógusok feladata a különböző gyakorlószövegek 
kiválasztása, a tanulók felmérése, valamint a mérő-
táblázatok elkészítése volt. A szakemberek – Hor-
nyák Erzsébet fejlesztő pedagógus vezetésével – ki-
dolgozták a javulás mértékének meghatározásához 

szükséges módszertant is. Ennek lényege, hogy 
először a hibaszámok és az elolvasott szótagszá-
mok arányát kell kiszámítani, majd az arányszámok 
elosztásával kiderül, mennyit javult az olvasás.

„Az eddigi méréseink azt mutatják, hogy fekete színű 
háttérrel a gyerekek gyorsabban olvasnak, de a hi-
baszámok nem csökkentek akkora mértékben, hogy 
az számszerűen is jelentős javulást jelentsen” – ma-
gyarázta Szilvási Erzsébet. „A feladatunk tehát, hogy 
a gyorsaság mellett a pontos olvasást is fejlesszük, 
ezért heti 3 alkalommal 5-10 perceket gyakorlunk 
a gyerekekkel.”

Az iskolában jelenleg egy fejlesztő pedagógus vesz 
részt a projektben, de később a gyógypedagógu-
sokat és a tanítókat is bevonnák a digitális eszközök 
használatába. Utóbbiak idővel akár azt is fel tudnák 
mérni a felzárkóztató órákon, hogy vajon a nem 
diszlexiás, de nehezen olvasó gyerekeknek segít-
ségét jelent-e a taneszköz.

„Azoknál a diszlexiásoknál, akiknél az eszköz valóban 
megkönnyíti az olvasást, lehetővé kell tenni a napi 
használatot iskolában és otthon egyaránt. Meg kell 
ismertetni velük a Modern olvasó használatát, hogy 
önállóan is képesek legyenek alkalmazni azt” – tette 
hozzá Szilvási Erzsébet.

Az igazgatóhelyettes elárulta, a kezdeti eredménye-
ket látva, már négy iskola jelezte, hogy szeretnének 
együttműködni a felmérésben.



Mit tehet egy zeneiskola, amely nem a „hagyományos” 
iskolákhoz hasonló módon működik? Legalábbis, ami az 
informatika-oktatást illeti. Némi találékonysággal és a 
Microsoft online megoldásaival könnyen boldogul.

Úgy tudom, viszonylag nehéz körülmények 
között kellett kialakítani az informatika okta-
táshoz a megfelelő termet, mesélne erről pár 
mondatban?
 „Sajnos, tudomásom szerint az informatika termek 
kialakítása nem jellemző a zeneiskolákban” – kezd-
te kálváriájuk történetét Fehérné Szabó Marianna. 

„Azonban több olyan applikáció, szoftver – például 
kottaíró program – létezik, amelyet régóta szeret-

tünk volna megismertetni a gyerekekkel. Csakhogy 
a központi fenntartói wi-fi kiépítéséből a tisztán 
művészeti iskolák – köztük mi is – sajnos kimarad-
tak. Internet-hozzáférésünk, saját tulajdonú router 
berendezésünk csupán a titkársági irodában volt. 
Múlt év decemberében viszont a Váci Tankerületi 
Központ – mint közvetlen fenntartónk – támogatá-
sával és a rendszergazda segítségével elindulhatott 
a wifihozzáférés kiépítése az egész iskola területén. A 

A Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti iskolának több kihívást is le kellett küzdenie, hogy meg-
tarthassa zenetörténeti oktatását – amellyel nem mellesleg a kistérség 60 kilométeres körzetében 
élő tanulóit éri el. Az intézmény helyzetét az is nehezítette, hogy az informatikai oktatást és az 
ahhoz szükséges termet nehéz körülmények között kellett kialakítaniuk. A megpróbáltatásokról 
Fehérné Szabó Marianna intézményvezető-helyettest kérdeztük.

karbantartónk használhatóvá tette, a takarító nénink 
pedig alaposan kitakarította a korábban raktárként 
használt helyiséget. A szomszédos általános iskolától 
kaptunk néhány iskolapadot, széket, majd a Micro-
soft Innovatív Iskola projektünk megvalósításához 
tavasszal – szintén a váci tankerületnek köszönhe-
tően – új bútorokat is beszerezhettünk. A gyerekek a 
korábban kapott laptopokkal, projektorral felszerelt 
termet hamar használatba is vették!”
Az oktatáshoz az Office 365 programcsomagot 
kezdték el használni, amelyhez előbb az online 
képzést kidolgozó pedagógusok, majd az érintett 
zenetörténet-zeneirodalom csoport diákjai kaptak 
hozzáférést. A tanulók a Teams alkalmazásban kiala-
kított csatornákon és menükben érik el az elméleti 
és zenehallgatási anyagokat, valamint az év végi 
zárótesztet is itt osztották meg velük a tanárok. 
Bár a pedagógusok eleinte kicsit félve fogadták az 
új módszer bevezetését és akadtak nehézségek 
a regisztrációkkal, valamint a letöltésekkel, végül 
mindenki megszokta és megszerette a digitális 
eszközöket. 

„Ahogy használatba vettük és kiismertük, sok új le-
hetőséget fedeztünk fel. A tananyag érdekes, a felhő 
alapú megosztás pedig nagy segítséget jelentett már 
az első a pár hónapban is az időben és térben távol 
lévő tanulók zenei tanulmányaiban” – tette hozzá 
Fehérné Szabó Marianna.

A zenetörténet-zeneirodalom elméleti tantárgy, így 
a tanterven sem kellett komolyan változtatni. Az 
iskolában már összegezték az elmúlt három hónap 
tapasztalatait, ez alapján pedig arra jutottak, hogy 
csupán a korábbi módszereket és technikákat szük-
séges átgondolni, hogy elvégezhessék a tananyag 
digitális „átültetését”, és kidolgozzanak további, új 
feladatokat.
Az intézményvezető-helyettestől azt is megkér-
deztük, mit tanácsolna azoknak az iskoláknak, ahol 

még nem vezettek be hasonló módszereket, de 
fontolgatják, vagy esetleg már készülnek is rá.  

„Bátran vágjanak bele! Ne féljenek a kezdeti ne-
hézségektől” – mondta Fehérné Szabó Marianna. 

„Azt javasolnám, készüljenek fel előre, elsősorban 
a pedagógusok. Végezzenek el tanfolyamokat, és 
kérjenek bátran segítséget tapasztalt szakértőktől, 
például a Microsoft Innovatív Iskola programjában 
résztvevőktől.”

Mivel a Teams és az Office 365 a zeneoktatáson túl 
a nevelőtestület, a titkárság és a vezetőség közötti 
mindennapi kapcsolattartásában, együttműködésé-
ben, közös feladatok elvégzésében is sokat segíthet, 
ennek bevezetését, kiszélesítését a Szobi Kodály 
Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában is tervezik. Sőt, 
a későbbiekben akár a szülőket is bekapcsolnák az 
iskola „digitális vérkeringésébe”.

Fehérné Szabó Marianna egy valódi sikertörténetet 
is megosztott a Teams bevezetésével kapcsolatban: 

„Örömmel mesélte el az egyik diákunk, hogy a közép-
iskolába menet, a vonaton ülve telefonnal a kezében, 
fülhallgatóval a fülén Verdi-áriákat hallgatott, és 
közben azokról olvasott a Teamsbe feltöltött anya-
goknak köszönhetően! Mint elmondta: soha nem 
gondolta volna, milyen érdekes, jó és új élmény volt. 
Azt hiszem ez a lényeg: a gondosan kiválasztott és 
összeállított segédanyagokat, valamint tananyagokat 
új köntösbe bújtatva, új eszközök segítségével elsa-
játítani nemcsak érdekes, hanem hasznos is. Mert 
olyan kompetenciák fejlődnek közben, amelyekre a 
diákoknak a jövőben – akár életük, akár munkájuk 
során – bizony, szükségük lesz.”
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KISTÉRSÉGI
TÁVOKTATÁS DIGITÁLIS 
ESZKÖZÖKKEL

Bővebben a 
Szobi Zeneiskoláról 



Magyarországon sajnos nagy számban akadnak olyan kistelepülések, ahol 

a lakosság rohamosan öregszik, a tehetősebbek pedig elköltöznek. Ennek 

eredményeként sok halmozottan hátrányos helyzetű gyerek marad hátra. 

Nyíri Csabával, Tiszazug egyik általános iskolájának intézményvezető-

helyettesével beszélgettünk. 

Tiszazug legnagyobb általános iskolájában, a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában 493 diák tanul. A település nyugodt és csendes, nagyvárosok gyűrűjében 
fekszik. Ennek egyik hátránya azonban, hogy a lakosság gyors ütemben öregszik, és nagyon 
sok családra jellemző, hogy alkalmi, illetve három műszakos munkákból próbálja fenntartani 
magát. Nyíri Csaba szerint a családi helyzet a tanulók magatartásán és szorgalmán is meglátszik, 
mivel sok esetben, ezekben a családokban a tudás és a tanulás nem tartozik az értékek közé. 
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ÍGY SEGÍT A DIGITÁLIS
TECHNOLÓGIA A HÁTRÁNYOS 
HELYZETŰEK OKTATÁSÁBAN

Inklúzió a Microsoft 
oktatási megoldásaiban

Bővebben a Kunszentmártoni
iskoláról

Az oktatást azonban mindenképpen segíti, hogy 
az iskola jól felszerelt informatikai eszközparkkal 
rendelkezik, amelyet nem csupán az informatika 
órákon használhatnak a tanulók. Nyíri Csaba és csa-
pata az ötödik évfolyamtól, 65 tanuló részvételével 
bevezette az Office 365 alkalmazását is – eleinte 
csak az informatika órákon, később kiegészítve a 
természetismeret és a matematika tárgyakkal. 

Az intézményvezető-helyettes elárulta, a peda-
gógusok már két éve megismerkedtek az Office 
365-tel, tudásukat azóta is folyamatosan bővítik, 
ennek köszönhető a többi között a gyorsabb és 
hatékonyabb munkavégzés is. A tanári laptopok és 
a digitális interaktív táblák szinte minden teremben 
elérhetők, felső tagozaton pedig további 30 darab 
tablet áll rendelkezésre, amelyeket a pedagógusok 
magukkal vihetnek az óráikra. 

„A tanulók hátrányos helyzetéből adódóan a gyerme-
kek otthon nem nagyon találkoznak számítógéppel. 
A mobiltelefont viszont már ők is napi szinten hasz-
nálják. Az informatika oktatása az ötödik évfolyamon 
kezdődik, az alapoktól egészen a Scratch progra-
mozásig, majd a felsőbb évfolyamokon tartalmakat 
készítenek különböző Office programokkal. A tanulók 
nagyon élvezik a számítógéppel végzett munkát, 
még a tanulási nehézséggel küzdők is szívesen 
leülnek a billentyűzet elé, hogy hozzáfogjanak a 
feladatok megoldásához. A fejlődésük észrevehető, 
és könnyebben is mérhető az informatikai eszközök 
segítségével” – mondta Nyíri Csaba.

Bár a tanulók még csak ismerkednek az új mód-
szerekkel, a kommunikáció terén már most pozitív 
változás tapasztalható. A diákok szívesen használják 
a különféle felületeket – például a chatet vagy az 
emailt – a munkájuk bemutatására, így a közös ér-
tékelésnek köszönhetően sokat tanulnak egymástól, 
és az önértékelésük is erősödik. A digitális eszközök 
a kreativitásukat is serkentik, az így felmerülő jó 
ötleteket pedig fel tudják használni egy következő 

munkájuk vagy projektjük során. 
„Jelentős lépés volt az iskola számára a KIP módszer 
bevezetése” – tette hozzá Nyíri Csaba. „Mert bár ez 
a kollégák részéről szemléletváltást és sok tanulást 
kívánt, a tanulók viszont lelkesedéssel fogadták. A 
tabletek mobilitása lehetővé teszi, hogy többféle ta-
nórán is használhatóak legyenek a digitális eszközök. 
A csoportok egy-egy tablet segítségével gyűjthetnek 
információkat, fejlesztve ezzel a kritikus gondolkodá-
sukat és kreativitásukat. A szótárak, lexikonok helyett 
ezeket sokkal könnyebb bevinni az órákra, ráadásul 
egy tablet a mobiltelefonnal rendkívül jól bánó gye-
rek számára sokkal hatékonyabban használható 
eszköz, amelyhez a készségei már eleve adottak.”

Az iskolában apró lépésenként vezették be az új 
eszközöket: a pedagógusok külön képzést kaptak, 
amely során az Outlook és a OneDrive eszközök 
használatát sajátították el – ezeket azóta is hasz-
nálják a mindennapi kommunikációjukban. Az idei 
évtől pedig felvették a repertoárjukba a megosztott, 
közös naptárat is, hogy a tanárok mindig napraké-
szek legyenek az iskolai eseményekkel, rendezvé-
nyekkel kapcsolatban. 

„A gyerekeknél sokkal egyszerűbb volt a helyzet, 
hisz digitális világban nőnek fel, közelebb állnak 
az eszközökhöz, és a motivációjuk is nagyobb a 
használatukat illetően” – fejtette ki Nyíri Csaba. „Az 
első pár bevezető órán elsajátítottak az Office 365 
használatát, és a féléves értékelésüket már elekt-
ronikus levélben kapták meg. A informatika órán 
kizárólag digitális füzetbe dolgoznak, de ugyanúgy 
a többi órára is az Office 365 eszközeivel készülnek.”
A szakember hozzátette, az egyik fő kihívást a 
szülők jelentik és az, hogy meggyőzzék őket, ne a 
Facebookot, hanem a biztonságosabb intézményi 
felületet használják. Nyíri Csaba így a jövő évtől a 
szülőknek is képzéseket tartana, hogy megismertes-
se velük az eszközök előnyeit, és egyúttal javítson 
a tanárok és a szülők kapcsolatán.



ISKOLAI TUDOMÁNYOS
KÖZPONT ÉPÜLT 
A DIGITÁLIS OKTATÁSI
ESZKÖZÖKRE

Ma már egyre több iskolában alkalmaznak online oktatási 
megoldásokat, így az alábbiakban, egy kiváló példán 
keresztül mutatjuk be, hogy megfelelően alkalmazva, 
micsoda lehetőségeket rejtenek ezek az eszközök! 

A természettudományokhoz kötődő, úgynevezett S.T.E.M. tantárgyak egyre fontosabbak az 

oktatásban, hiszen a technológia fejlődésével egyre keresettebbek lesznek az ezeken a területe-

ken dolgozó, képzett szakemberek. A budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban egy 

teljes hetet szenteltek a különféle tudományos tárgyak népszerűsítésének, amelyben a Mic-

rosoft online oktatási eszközei is komoly szerepet játszottak. Nádori Gergővel, az iskola egyik 

tanárával beszélgettünk. 

A szakember elárulta, a tudományos oktatásnak 
kiemelt szerep jut a gimnáziumukban. A diákok 
egy kifejezetten erre a célra létrehozott szakkör 
keretében ismerkedhetnek meg például a robotika 
világával, amihez többek között LEGO Mindstorms, 
Arduino és programozható BBC micro:bit eszközö-
ket használnak. 

A kommunikációban, illetve a már említett S.T.E.M. 
témahét szervezésében komoly segítséget nyújtott 
a Microsoft Teams, illetve az alkalmazás jegyzetfü-
zetként használható közös tér elnevezésű funkciója, 
hisz így a tanárok a diákokat is bevonhatták a közös 
munkába.  

A témahét szervezésébe besegített Zsiros László, a 
Szertár alapítója is, aki elmagyarázta a diákoknak, 
hogy mire kell figyelniük egy sikeres tudományos 
bemutató elkészítésénél. A tanulóknak ezután a 
YouTube-on kellett különféle tudományos vonat-
kozású videókat keresniük, majd párokba állva fel-
dolgozniuk azokat. A hét során a tanulóknak olyan 
dolgokkal is foglalkozniuk kellett, amelyekre – a 
digitális eszközökhöz hasonlóan – későbbi karrierjük 
során is szükségük lesz. Így kipróbálhatták magukat 
például egy állásinterjún, de meg kellett oldaniuk 
egy projekt pénzügyi tervezését és kivitelezését 
is. Az eredmények önmagukért beszéltek: készült 
Kinecttel vezérelt, kiterjesztett valóságot alkalmazó 
interaktív domborzati térkép, az agy működését 
bemutató szimuláció, sőt, egy régi mikrohullámú 

sütő segítségével plazmaíveket is sikerült előállítani-
uk a diákoknak egy rendkívül látványos bemutatón.  

Az AKG-ban a tanári kar rengeteg lehetőséget 
kínál a diákoknak, ebben pedig a digitális oktatási 
eszközök komoly segítséget nyújtanak. Azt, hogy 
mennyire komolyan veszik ezeket a megoldásokat, 
jól mutatja az is, hogy az iskolában két éven ke-
resztül szervezték a digitális eszközök bevezetésére 
kialakított munkacsoportot.

Nádori Gergő szerint ahhoz, hogy ezeket az új típu-
sú oktatási eszközöket hatékonyan alkalmazhassák, 
arra van szükség, hogy a tanárok a XXI. századi pe-
dagógia elveit tartsák szem előtt a hétköznapokban. 
A sok befektetett energia meg fog térülni, vallja a 
szakember, aki szerint a diákok lelkesen fogadták 
az új módszerek megjelenését, az ennek köszön-
hető motivációs hatás pedig egységesen javított a 
tanulmányi eredményeken is. 
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Videó a tudományos játszóházról



3D-S TÉRKÉP ÉS
3D-NYOMTATÓ 
AZ OKTATÁS
SZOLGÁLATÁBAN
A XXI. századi oktatás szerves részét képezi a modern 
technológia. Azonban nem árt arra is gondolni, hogy a 
diákok miként tudják hatékonyan és ami még fontosabb, 
úgy felhasználni ezeket a technológiákat, hogy abból 
később nekik, illetve az utánuk következő generációnak 
is haszna származzon. 

„Az iskolánkban a diákok sokféle módon, sokféle 
projektben vesznek részt, így amikor hetedik osz-
tályban hozzám kerülnek, már nem jelent számukra 
újdonságot a projektalapú működés” – magyarázta 
Nádori Gergely. „Például, amikor a Kárpát-meden-
céről tanultunk, egy 3D-térképet építettünk, a diákok 
modellezték hozzá az épületeket, amelyeket aztán 
3D-nyomtatóval hoztunk létre. De arra is akadt pél-
da, hogy egy saját természettudományos kutatást 
kellett végig vinniük: kaptak egy problémát, amivel 
kapcsolatban kísérleteket kellett végezniük, majd 
tudományos publikációt írniuk róla.”

Bár az AKG-s gyerekek nem vesznek részt külön 
projektmenedzsment oktatáson, a digitális tanulás 
módszertan tantárggyal hamar megismerkednek, 
így még idejében megtanulhatják, hogyan érdemes 
intézni, felosztani és dokumentálni egymás között 
a feladatokat.

A szakember tapasztalatai szerint a projektek so-
rán még csak arra sincs szükség, hogy felelősöket 
jelöljenek ki az egyes részfeladatokhoz. 

„Volt egy vezető, akinek a csapatok összeválogatása 
volt a feladata” – magyarázta a pedagógus. „A csa-
patok tagjait játékos vetélkedő keretében válogattuk 
össze, utána pedig a tagok egy-egy kérdőívet töltöt-
tek ki. Ez nagyjából egy állásinterjúra emlékeztetett, 
ahol leírták, mi az, amiben ők azt gondolják, hogy jók, 
és milyen képességeik vannak hozzá. A csapatveze-
tők aztán ez alapján, névtelenül válogatták össze 
a tagokat, úgy, hogy legyen például olyan, aki a 
grafikához ért, legyen olyan, aki programozni tud, de 
legyen olyan is, akinek a fizikai ismeretei kiválók. Ez a 
módszer jól működött, hatékony csapatok alakultak, 

ahol a munkamegosztás adta magát.”

A készségfejlesztés során a digitális eszközök is sze-
rephez jutottak, főként, hogy az AKG-ben a diákok 
már régóta használják a OneNote osztályfüzetet, ez 
történt a fenti projekt esetében is. Emellett persze 
azért akadtak olyan csapatok is, akik például Sc-
ratch-ben programoztak, és voltak olyanok is, akik 
PPT-ben készítettek különféle vizuális illúziókat a 
demonstrációjukhoz. A diákoknak a projektterveket 

– költségvetéssel és munkatervvel – előre dokumen-
tálniuk kellett, majd a tanárok végső értékelését a 
OneNote-ban olvashatták.

„Úgy tűnik, ezek a megoldások beépülnek az isko-
la mindennapjaiba” – mondta Nádori Gergely. „A 
mostani 10. évfolyam decemberben fejezi be a saját 
projektjeit, ezeket mi dokumentáljuk, és így adjuk 
majd tovább az alattuk lévő évfolyamnak.”

A szakember arra is rámutatott, ahhoz, hogy egy 
diák megbízható és hatékony tartalomelőállító le-
gyen, fontos a rendszeres és részletes visszajelzés, 
mivel, bár napjainkban gyakran hallani, hogy az 
egész világ tartalomelőállítóvá válik, Nádori Gergely 
szerint „azért ez is egy szakma, amit nem olyan 
könnyű jól csinálni.”

A XXI. századi tanulásszervezéssel kapcsolatban Nádori Gergelyt, az Alternatív Közgazdasági 
Gimnázium tanárát kérdeztük a többi között arról, milyen előzetes tudásra és felkészítésre van 
szüksége a diákoknak az önálló munkához. 

35

Ingyenes Hacking STEM óravázlatok
a Microsofttól



HASZNOS TIPPEK
Az alábbiakban az innovatív iskolákból származó tapasztalatokat 
gyűjtöttük össze a Microsofttal együtt dolgozó tanárok visszajelzései 
alapján. 

TESTTARTÁS: ahogy a székeken való 
ülésnél, úgy a digitális eszközök hasz-
nálatánál is rendkívül fontos szempont 
a helyes testtartás. Az asztalra fektetett 
eszköz miatt a diákok háta görnyed, ez 
pedig a nyakukra is komoly terhet ró. 
A megfelelő pozíció, ha a tanuló egye-
nes gerinccel, előre nézve használja az 
eszközöket.

EGYÜTTMŰKÖDÉS: a megosztott doku-
mentumokon egyszerre tudnak dolgozni a di-
ákok, emellett a Teams-hez hasonló eszközök 
segítségével ezzel egyidőben kommunikálni 
is képesek egymással – mindehhez persze 
nem árt, ha a képernyőn elfér a chatablak is a 
dokumentum mellett, vagyis egy mobileszköz 
erre nem alkalmas. 

FIZIKAI VÉDELEM: az érzékeny digi-
tális eszközök beszerzésekor fontos a 
tokok és védőfelszerelések, illetve a sé-
rülésekkel kapcsolatos garanciák árát is 
belekalkulálni a beszerzési árba, mivel a 
gépek strapabírása kulcsfontosságú iskolai 
használat esetén. Érdemes a kifejezetten 
iskolai használatra kifejlesztett eszközök 
közül válogatni.

ÍRÁS: a „hagyományos” tíz ujjas gépelés 
hatékony módszer, ezt azonban alaposan 
be kell gyakorolni – különösen a diszgráfi-
ások számára nyújt komoly segítséget, 
viszont a kéz méretével arányos, fizikai 
billentyűzetet igényel. A digitális felületen 
használható íróeszközök ezzel szemben 
a kézírás előnyeit egyesítik a digitális szö-
vegek hatékonyságával.  

BIZTONSÁG: az operációs rendszer 
frissítése a folyamatos és zökkenőmen-
tes munka alapköve. Emellett az egyes 
diákok akár osztozhatnak is a gépeken, 
mivel a saját felhasználói fiókok lehetővé 
teszik, hogy mindenki kizárólag a saját 
anyagaihoz férjen hozzá. 

HATÉKONYSÁG: a munka felgyorsítása érde-
kében érdemes elsajátítani az egyes szoftverek 
funkcióit működtető billentyűparancsokat is, 
például a Windows-ban a tartalmak kivágását és 
beillesztését segítő Ctrl+C, Ctrl+V parancsokat. A 
billentyűkombinációk személyre szabhatók, ezzel 
segítve az egyedi munkamódszerek kialakítását, 
illetve lehetővé téve a gépek csak billentyűkkel 
való vezérlését – ami különösen a gyengénlá-
tó vagy mozgáskoordinációs nehézségei miatt 
egeret használni nem tudó diákoknak nyújthat 
nagy segítséget. 

KÉPERNYŐ: a tartalomelőállításhoz 
nagy képernyőre van szükség. A 15 hü-
velyk feletti képernyőkön egy A4-es oldal 
valós méretben látható, és akár két ablak 
is elfér egymás mellett. Az ennél kisebb 
kijelzők viszont csupán tartalomfogyasz-
tásra alkalmasak.
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