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Összefoglaló�
A� 21.� századi� pedagógus� digitális� kompetenciáinak� megléte� elengedhetlen� velejárója� a� modern�

oktatásnak.� Pedagógusképzőként feladatunknak� kell� tekintenünk� a� jövő� tanítóinak� az� IKT-
eszközökkel� támogatott� oktatás� megismertetését,� ezen� eszközök� alkalmazásának� készségszintű�
használatára�való�felkészítését.�

A�tanulmány,�majd�az�előadás�részletesen�kifejti�azon�módszereket,�melyekkel a szabadkai Magyar 
Tannyelvű� Tanítóképző� Kar� harmadéves� hallgatói� megismerkedtek� a� 2017/2018-as� tanév� nyári�
szemeszterében�az�e-learning�környezetek�telepítése�és�testreszabása�választható�kurzus�során.

Kulcsszavak: e-learning,�tevékenységközpontúság,�online�kurzus,�oktatástervezés

1.�Bevezető�
Manapság� már� nemcsak� az� a� kérdés,� hogy� meg� kell-e� tanítani� az� új� technológiai� eszközök�

használatát� mind� a� tanulóknak,� mind� a� pedagógusoknak,� hanem� az� is,� hogy� a� digitális� eszközök�
valóban� új� tanulási� lehetőségeket� nyitnak-e�meg.� Vajdaságban� is� számos� kutatás� (Simonyi,� Kőrösi,�
Esztelecki,�2014;� �Kőrösi,�Námesztovszki,�Esztelecki,�2015;��Kovács�és�mtsai.�2015)�született�már�a�
témával�kapcsolatban,�mely�mind�alátámasztja�azt�a�feltételezést�is,�hogy�a�diákoknak�igényük�van�az�
effajta�újításokra�ahhoz,�hogy�hatékonyabban�tudjanak�a�tanóra�részesei�lenni.

A� 21.� században� az� IKT� kompetencia� elsajátítása� kulcsfontosságú� szereppé� vált,� éppen� ezért�
szükséges�Kotschy�(2013)�szerint� is,�hogy�az�oktatási�szektor�biztosítsa�a�szükséges� infrastrukturális�
hátteret,�az�információkhoz,�tudáshoz�való�gyorsabb�és�hatékonyabb�hozzáférést.

Mindemellett,� Tóth� és� munkatársai� (2011:� 124)� szerint� „a� technológiának� a� tanítási,� tanulási�
folyamatba� történő integrálása� során,� lényeges� elem,� hogy� ne� a� technológia� határozza� meg� a�
változtatások� irányát,� az� a� változtatások� katalizátora� legyen.� A� technológia� oktatási� használatának�
egyik�legnagyobb�csapdája,�amikor�előtérbe�kerül�a�technika,�és�csak�később�merül�fel�problémaként,�
hogy�az�adott�eszközt�hogyan�lehet�az�oktatás�részévé�tenni.�Bár�az�infrastruktúra�megléte�egymagában�
nem� oldja� meg� az� oktatás� problémáit,� hozzájárulhat� a� szükséges� módszertani� változtatások�
megtételéhez,�amelyek�segítségével�megvalósítható�az�oktatás�hatékonyságának�növekedése.‖

2. Az IKT-eszközök�tanítási,�tanulási�folyamatba�történő�integrálása�a�Tanítóképzőn
A�szabadkai�Tanítóképző�Karon�két� alapképzési� szak� közül� választhattak�a� felvételiző�hallgatók:�

okleveles� óvodapedagógus� és� okleveles� osztálytanító.�Mindkét� szakon� egyforma� arányban� jelennek�
meg� az� informatikai� jellegű� tantárgyak.� Ezen� kurzusok� alapfeladata� az,� hogy� felkészítsék� a� leendő�
pedagógusokat� az� IKT-eszközök� hatékony� és� biztonságos� használatára� a� későbbi� oktató-nevelő�
tevékenységük�során.�

Az� alapképzés� során� a� pedagógusjelöltek� a� következő� informatikához� kötődő� tárgyakat�
hallgatják�(Námesztovszki�és�Kovács,�2018):�
1.�Informatika�alapjai�(1.�szemeszter),�amely�tantárgy�során�a�hallgatók�az�elméleti�előadások�során�

megismerkednek az informatika alapfogalmaival, hardver- és� szoftvertörténettel,� valamint� a�
személyi� számítógépek� ismérveivel.� A� gyakorlati� órákon� elkezdődik� a� felzárkóztató� jellegű�
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alapozás,� és� elsajátításra�kerülnek�az�operációs� rendszerek,� ezen�belül� az�alapvető műveletek,� a�
szövegszerkesztés�és�a�táblázatkezelés.

2.� Oktatásinformatika� (2.� szemeszter)� elméleti� előadásai� során� a� hallgatók� megismerkednek� az
információs� társadalom� kihívásaival,� a�megváltozott� pedagógusszereppel,� a� helyes� prezentációs�
technológiával� és� a� tudatos� és� biztonságos� internethasználattal.� A� gyakorlati� órákon� pedig� az�
online�és�offline�prezentációs�lehetőségeket�sajátítják�el�a�pedagógusjelöltek.

3.� Oktatástechnológia� (4.� szemeszter)� tantárgy� a� legkorszerűbb� taneszközök� alkalmazásának�
technikai� és� módszertani� elemeire� fókuszál.� A� tantárgy� keretein� belül� a� hallgatók�
megismerkednek� az� interaktív� táblával� és� a� hozzá� tartozó� különböző� szoftverekkel, emellett a 
mobilalkalmazások� és� az� egyszerűbb� robotok� oktatásban� történő� felhasználásával.� A� hallgatók�
mikrotanítások� segítségével� tudják� kipróbálni� és� alkalmazni� az� elsajátított� technikai� és�
módszertani�tudást.

4. E-learning� környezetek� telepítése� és� testreszabása� (6.� szemeszter)� tantárgy� lehallgatás� során� a�
hallgatók�megismerkednek�az�online�tanítás�és�tanulás�elméleti�jellemzőivel,�a�honlapszerkesztés�
elméletével.�A�gyakorlati� órák� során� létrehoznak�online� tanulási� környezetekben� (Moodle� vagy�
Schoology)�változatos� tartalmakat:�multimédiákat,�oktatóvideókat,�különböző� formátumú�online�
és� offline� dokumentumokat,� fórumokat� stb.).� Emellett� elkészül� egy�WordPress� alapú�honlap� is,�
szintén�változatos�tartalmak�felhasználásával.

A� cikk� további� fejezetei� a� hatodik� féléves,� e-learning� környezetek� telepítése� és� testreszabása�
tantárgy�tartalmához�kapcsolódó,�Schoology�platformra�tervezett�tevékenységekre�fókuszálnak.

3.�A�tevékenységközpontú�online�oktatástervezés�módszertani�megvalósulása
A�távoktatás�egyik�legvitatottabb�kérdésköre,�hogy�az�e-learning, ill. az m-learning mikor, milyen 

mértékben� egészítheti� ki,� illetve� helyettesítheti-e� a� hagyományos� oktatási� formákat.� Az� viszont�
mindenki� számára� teljesen� egyértelmű� tény,� hogy� a� tanuló� életkorának� előrehaladásával� egyre�
jelentősebbé� válik� ezen� tanulási� forma.� „Már� a� gyakorlatban� is� tapasztalható,� hogy� harmadik�
generációs� (3G)�mobil� szolgáltatások�
tanulási� segédeszközként� is� jól�
felhasználhatók.� A� mobil� tanulás�
kibővíti� az� elektronikus� tanulás�
fogalmát� azáltal,� hogy� egy� új�
csatornát� nyújt� a� felhasználóknak� a�
mobil� eszközök� bevonásával‖�
(Nádasi,� 2014).� Ebből� a�
megállapításból�kiindulva�kezdtünk�el�
a� Karon� is� mobilapplikációkkal,�
valamint� elektronikus� tanulással�
foglalkozni.� A� harmadik� évfolyamos�
hallgatók�már� túl� vannak� a� bevezető,�
alapozó� kurzusokon,� és� képesek�
online� környezetben� is� aktívan�
dolgozni,�tartalmakat�előállítani.

Az� online� oktatástervezés�
során� is,� mint� ahogyan� a� digitális�
történetmesélés� során� is� (Lanszki,�
2017),� szervesen� beépül� a� digitális�
eszközök� segítségével� megvalósuló�
forráskutatás,� tartalomrendszerezés,� -
szervezés�és�kommunikáció�a�tanulási�
folyamatba�(lásd�1.�ábra).

1.�ábra:�A�DST�folyamatában�használható�offline�eszközök,�források�
és�digitális,�online�alkalmazások�(Lanszki,�2017)
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3.1.�Célkitűzések
A� hallgatókkal� első� lépésként� kitűztük� a� célokat.� Mindannyian� egyetértettünk� abban,� hogy� a�

Schoology�felületén�egy�online�kurzust�szeretnénk�létrehozni.�Olyan�online�kurzust,�ami�a�pedagógus�
kollégák�számára�hasznos�lehet.�Meg�kell� jegyezni,�a�Tanítóképző�számos�pedagógus-továbbképzést�
bonyolított�már�le,�kontakt�környezetben,�melyeknek�központi�témája�az�IKT-eszközök�használata�az�
oktatásban.�Erre�építve,�úgy�véltük,�jó�ötlet,�ha�létrehozunk�egy�olyan�felületet,�ahová�a�pedagógusok�
bármikor� beléphetnek,� és� sok� ötletet� meríthetnek� a� tantárgyaikhoz.� A� hallgatók� szakterületéből�
adódóan� az� általános� iskolában� tanító� osztálytanítókra� esett� a� választás.� A� tematika� az� ő�
munkaterveikhez� igazodik.� Természetesen� más,� érdeklődő� pedagógus� is� betekinthet az anyagokba, 
viszont�elsősorban�az�alsós�tanítóknak�lehet�hasznos�és�felhasználható.

3.2.��A�tartalmi�elemek�rendszerezése
Mindenki�számára�ismert�volt�már�a�Google�Drive�használata,�így�minden�begyűjtött�és�elkészített�

digitális� elemet� a� hallgatók� a� saját,� felhőalapú� meghajtójukra� töltöttek� fel� (lásd� 2.� ábra),� amit�
egymással� megosztottak.� Emellett� a� hallgatók� munkanaplókat� vezettek,� ahová� feljegyezték� az�
előrehaladásaikat� és� az� esetleges� nehézségeket,� melyet� aztán� a� Facebook-csoportunkban tudtunk 
megbeszélni.

2.�ábra:�Képernyőkép�a�hallgatók�meghajtójáról�(saját�felvétel)

3.3. Schoology keretrendszer
Mint�már�említettük�fentebb,�az�e-learning�környezetek�telepítése�és�testreszabása�tantárgy�keretén�

belül� megvalósuló� tevékenységek� a� WordPress� és a� Schoology� keretrendszerek� köré� épülnek.� A�
Schoologyra�azért�esett�a�választás,�mert�elérhető�kontakt�osztálytermi�környezetben�is�és�otthonról�is,�
teljesen� ingyenesen.� Valamint� nagyon� fontos� szempont� volt,� hogy,� a� tanulókhoz� igazodva,�
mobileszközről�is�elérhető�legyen.�A http://www.app.schoology.com egy�közösségi�hálózat�és�virtuális�
tanulási�környezet�is�egyben.�Az�ingyenesen�használható�felület�olyan�eszközöket�ad�a�tanárok�kezébe,�
amelyek�egy�online�osztályterem�létrehozásához�és�fenntartásához�szükségesek.�A�teljesen�felhőalapú�
szolgáltatás�lehetővé�teszi,�hogy�különböző�tananyagokat,�kurzusokat�készítsenek�az�oktatók,�melyhez�
csatlakozhatnak�a�tanulók�(Weblab,�2013).

A�hallgatók�a�saját�érdeklődésüknek�megfelelően�választottak�egy-egy� területet.� Így�készült�el�az�
alábbi�tartalom�(lásd�3.�ábra):

1.�Matematikai�tartalmak�előállításának�lehetőségei
2.�Környezetünk,�illetve�természet�és�társadalom�órán�használható�applikációk�gyűjteménye
3.�A�magyar�órához�használható�weboldalak,�applikációk,�segédanyagok
4.�Fizikai�és�kémiai�kísérletek�alkalmazásának�lehetőségei�alsó�tagozaton
5.�Zongorajáték�és�kottaolvasás�kezdőknek
6.�A�néphagyomány�oktatásának�lehetőségei
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7.�A�néptánc�lehetőségei�az�oktató-nevelő�munka�során

3.�ábra:�Az app.schoology�felhasználói�felülete�(saját�felvétel)

3.4.�A�projektoktatás�megvalósulása�a�tervezési�fázisban
John Dewey (1859–1952)�elvei,�miszerint�a�tanulásnak�a�személyes�tapasztalaton�kell�alapulnia,�a�

tanításnak�figyelembe�kell�vennie�a�hallgatók� fejlődési� szükségleteit,� valamint a�hallgatónak�aktívan�
részt� kell� vennie� saját� tanulási� folyamatainak� alakításában,� hozzájárultak� a� projektmódszer�
megszületéséhez.

A�projektmódszer�a�problémát,� vagyis� tulajdonképpen�a� tevékenységet�helyezi� a�középpontba.�A�
projekt� során� az� ismeretek� megszerzése� mellett� azok� rendszerezése� és� feldolgozása� is� folyik.� Az�
ismeretközpontú� tanulásszervezéssel� ellentétben� ennél� a� módszernél� nincsenek� készen� kapott�
igazságok.�A�problémák�megközelítése�gyakorlati�úton�történik (Lehoczky, 2002).

„A�projektoktatás�olyan�célközpontú�oktatási�stratégia,�amely�a�sajátos�célok�elérését�a�valós�életet�
integráló� tanulási� tartalommal,� a� komplex� szemléletmódot� segítő,� tevékenységközpontú,�
feladatorientált� tanulói� tevékenységet� biztosító� szervezési� formákkal,� módszerekkel,� technikákkal,�
eszközökkel,� az� iskolai� keretet� kitágítva� természetes� tanulási� környezetben� valósítja� meg,� és� az�
eredményeként�létrejött�projekt�további célok�megvalósítását�motiválja‖�(Kovátsné,�2006).

Amennyiben�a�tanulók�még�nem�ismerik�az�effajta�munka�sajátosságait,�a�módszer�bevezetésekor�
érdemes�a�tanulókat�felkészíteni,�bemutatni�számukra�az�ebben�rejlő�lehetőségeket,�a�módszer�hasznát.�
„A� projektmunka� bevezetése� előtt� meg� kell� győződni� arról,� hogy� a� tanulók� megértették� a�
projektmunka� lényegét, és biztosítsunk� lehetőséget� számukra� arra,� hogy� kérdéseket� tegyenek� fel� a�
munkával� kapcsolatban.� A� projektmunka� során� minden� szakaszban� érvényesülni� kell� a� résztvevők�
kreativitásának,� spontán� reflexióinak.� A� produktumot� lehetőleg� nagy� nyilvánosság� előtt� kell�
megjeleníteni,�majd�az�egész�projektet�értékelni‖�(Verók�és�Vincze,�2011:26).

Ha� megfigyeljük a� webalapú� technológiák� új� generációjának� legáltalánosabb� jellemzőit,� azt�
vehetjük� észre,� hogy� ez� a� tartalommegosztás� és� az� interaktivitás� fogalom� köré� épül.� „A� különböző�
tartalmak,�szövegek,�képek,�videók,�hanganyagok,�linkek�stb.�egyszerű�megosztására�nyílik�lehetőség�
szakmai,� programozói� tudás� nélkül.� Az� interakciót� olyan� szinkron� és� aszinkron� kommunikációs�
eszközök�támogatják,�mint�a�chat,�a�fórum�vagy�a�blog‖�(Hülber,�2012:79).

A�projektmunkában�a�pedagógus�szerepe�is�átalakult.�Nem�az�egyirányú�irányítás,�hanem�inkább�az�
együttműködés� elősegítése,� az� egyes� munkafolyamatok� koordinálása� a� feladata.� Az� alkotás�
hagyományos�formáit�kiegészítve�a�pedagógus�megmutathatja�tanulóinak,�hogyan�lehet�okoseszközeik�
kameráját,� hangfelvelő� alkalmazását� és� a� különböző� grafikai� applikációkat� a� tanulás� szolgálatába�
állítani.� Emellett� kialakíthatnak� online� tanulóközösséget� is� (pl.:� Facebook-csoport vagy Moodle, 
Schoology�kurzus),�és�folytathatják�a�munkát�otthon�is.
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Esetünkben� a� hallgatók� külön-külön� mappákban� dolgoztak� (lásd� 3.� ábra),� ezzel� is� szemléltetve,�
hogy� mindegyik� egy� egészhez� tartozik,� mégis� különálló� kurzusrész.� A� hallgatók� sokszor egy 
problémán� dolgoztak,� közösen� oldották�meg� azt.� Tevékenységközpontú� tervezés� lévén� elvárás� volt,�
hogy� minden� hallgató� előállítson� valamilyen� tartalmat:� létrehozzon� legalább� egy� videót,� egy�
prezentációt,� egy� feladatot� dolgozzon� ki� a� pedagógusok� részére� és� legalább� egy� értékelő� Google-
kérdőívet�tegyen�elérhetővé.�

Emellett� fontosnak� tartjuk,� hogy� az� online� képzések� során� szakmai� fórumbeszélgetéseket�
folytassanak� majd� egymással� a� pedagógusok,� ezért� mindegyik� kurzusrészhez� tartozik� egy�
különálló�fórum is. 

Minden�hallgató�esetében� tehát� létrejött� legalább�egy�videó,�mely� lehetett�egy�egyszerű�köszöntő�
videó,� de� a� bátrabbak� oktatóvideóval� is�megpróbálkoztak� – nem� kis� sikerrel.�Véleményünk� szerint,�
minden� elfogultság� nélkül� állíthatjuk,� hogy� nagyszerű� oktatóanyagok� készültek.� Néhány�
képernyőképet�osztanánk�meg�az�olvasóval:

4.�Összegzés
Az�elkészült�anyagokat�szeretnénk�még�tökéletesíteni�a�nyilvános�bemutatás�előtt.�Mindenképpen�

egységesítésre� szorulnak� a� kurzusrészek,� hogy� a� részvevők� könnyedén� eligazodjanak� majd� a�
segédanyagok�között.

A� hallgatók� a� félév�elején� rémülten� kezelték� a� helyzetet.� Sokan�közülük� nem�hitték�volna,� hogy�
képesek� lesznek� ilyen� minőségi segédanyagokat� létrehozni.� Elmondásuk� szerint� örültek� saját�
kompetenciáik� fejlődésének,� önkifejezési� eszköztáruk� bővülésének� és� annak,� hogy� megismerhették�
egymás�képességeit�is�a�félév�során.�

A� kurzus� legfőbb� pozitívuma� talán� éppen� az,� hogy� a� leendő� pedagógusok� a� saját� bőrükön�
tapasztalhatták�meg� az� online� oktatástervezés� módszerét,� ami� elősegíti� a� későbbi� alkalmazást,� akár�
tanári�szerepben.
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ACTIVITY-BASED ONLINE INSTRUCTIONAL DESIGN - METHODOLOGY OF THE 
DESIGN OF AN ONLINE COURSE

Abstract
The existence of the digital competences of the 21st century educator is an indispensable for 

modern education. As a teacher educator, we need to teach  ICT-supported educational solutions, and 
prepare them for the skillful use of these tools.

The study, then the presentation, explains in detail the methods by which third-year students of the 
Hungarian Language Teacher Training Faculty in Subotica became acquainted with the summer 
semester of the 2017/2018 academic year, the installation and customization of eLearning 
environments during an optional course.

Keywords: eLearning, activity-based, online course, instructional design
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