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DIGITÁLIS OKTATÁS - HAGYOMÁNYOS OKTATÁSI 
MÓDSZEREK

• Az osztálytermi technológia gyors változása.

• Búcsú a korábbi módszerektől.

• Nyitni a digitális tanulási eszközök és technológiák felé.

• Újabb tanítási és tanulási technikák alkalmazásának

lehetősége.

• Közösségi hálózatok és a kommunikációs platformok

felhasználása a digitális feladatok kialakításában.



A DIGITÁLIS TANULÁS MOTIVÁL 
ELSZÁMOLTATHATÓBB

• A digitális tanulási eszközöket és technológiát használó diákok egyre

inkább bekapcsolódnak a folyamatba.

• Aktívan tanulnak; vonzó módszereken keresztül folyik az oktatás.

• A digitális tanulás sokkal interaktívabb és emlékezetesebb a

tankönyvalapú vagy frontális előadásoknál.

• Jobb kontextust, nagyobb perspektívaérzetet és vonzóbb

tevékenységeket biztosít a hagyományos oktatási módszereknél.



GAMIFIKÁCIÓ MINT A DIGITÁLIS TANULÁS EGYIK LEHETSÉGES 
ÚTJA

• Nick Pelling - megkísérli 

kiaknázni a játékok motivációs 

erejét, és alkalmazni az olyan 

valós problémákra, mint például 

az iskolák motivációs problémái. 
(Lee & Hammer, 2011.)

Előnyei
Korlátok

Támogatja a kíváncsiságot és a 

kísérletezést.

Nem minden tanulás alapozható 

játékra.

A kudarccal szembeni pozitív 

viszonyulást segíti.

A gamifikációnak egyensúlyban kell 

lennie más oktatási megközelítésekkel.

A diákok szintjének és ütemének 

megfelelő egyéni tanulást 

biztosíthat.

Elvonhatja a figyelmet, ha nem 

kapcsolódik szorosan a tanulási 

célokhoz.

Javíthatja a figyelmet.
A belső motiváció helyett inkább a 

külső motivációt ösztönözheti.

(Australian Government Department of Education, Skills and Employment, 2019.)



A DIGITÁLIS OKTATÁS HELYZETE HAZAI 
VISZONYLATBAN 

• A digitalizáció a versenyképesség, a növekedés és a jólét egyik kulcsfontosságú hajtóereje.

• A DSP egyik prioritási területe Magyarország digitális oktatási stratégiájának kidolgozása.

• A digitális átalakítás nem választás kérdése, hanem elkerülhetetlen jelenség.

• Cél a digitálisan felkészített tanárok digitális módszertant és digitális tananyagokat

használjanak.

• Az oktatás igazgatása és a tanárok továbbképzése is digitális alapon történjen.

• A digitális oktatás ne legyen a hagyományos oktatás puszta változata.



DIGITÁLIS OKTATÁS A KORONAVÍRUS IDEJÉN

• Magyar Közlöny 2020. évi 42. szám 1102/2020 (III.14.) Korm. határozat. A koronavírus

miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetése.

• A legtöbb iskolában nem volt bevált gyakorlat a digitális oktatás, annak ellenére, hogy

sok esetben a feltételek adottak voltak, okostábla, tablet, alkalmazások, interaktív

programok stb.

• A tanári korfa számai drámaiak: a 30 év alatti pedagógusok aránya a 2003-as 15

százalékról 2016-ra 6 százalékra esett vissza, az 50-60 éveseké 34 százalékról 37

százalékra nőtt. Évente 500 fővel nő a nyugdíjba vonulók száma. 2017-ben 3970

pedagógusi jogviszony szűnt meg (1405 nyugdíjazás miatt) és csak 835 keletkezett.

Forrás: https://hvg.hu/itthon Letöltés: 2020. aug. 3. 18:46

https://hvg.hu/itthon


ÚJ UTAK A TANÍTÁSI MÓDSZEREK VONATKOZÁSÁBAN

• Online osztálytermekbe folytatni a pedagógiai munkát (Classroom, Kréta-rendszer 

(Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer), E-learning, Zoom, 

Moodle, Microsoft Teams, Skype…).

• Adott-e a gyerek számára a digitális oktatáshoz szükséges technikai feltétel, van-e 

laptop, PC vagy táblagép? 

• A diákok átlagosan 25–60% -kal több anyagot sajátítanak el online tanulás közben, 

szemben az osztálytermi 8–10% -kal.

• Az e-tanulás 40-60% -kal kevesebb időt igényel a tanuláshoz, mint a hagyományos 

osztálytermi környezetben. 

(https://hvg.hu/elet/20200428_A_hatranyos_helyzetu_gyerekek_papir_alapon_kapc

solodnak_a_digitalis_tanredhez).

https://hvg.hu/elet/20200428_A_hatranyos_helyzetu_gyerekek_papir_alapon_kapcsolodnak_a_digitalis_tanredhez
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