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A tanulmány célja,  
hogy gyakorlati 
támogatást és szakmai 
segítséget nyújtson 
olyan iskoláknak, ahol 
táblagépek bevezetését 
tervezik.

A hazai törekvések 
Az Oktatáskutató és Fejlesztó́ Intézet 
a TÁMOP 3.1.2-B projekt keretében 
Megújuló tankönyv címmel rendezett 
nemzetközi szakmai konferenciát 2014 
novemberében Budapesten  
(http://www.ofi.hu/hir/nemzetkozi-
konferencian-vitattak-meg-tankonyviras-
uj-utjait). A konferencia többek között 
felhívta a figyelmet a megváltozott 
tanulási környezetre és a digitális 
kultúrában való tankönyvírás kihívásaira. 
Mindezek összhangban vannak azokkal 
az elképzelésekkel, amelyek egyre 
több teret biztosítanak az elektronikus 
eszközök, táblagépek, mobileszközök és 
-alkalmazások iskolai felhasználásának. A 
Z- és a-generáció szülöttei tanáraiktól 
eltéró́en viszonyulnak a technológiához, 
az információhoz, az olvasáshoz és 
az íráshoz. Ezért mind az elektronikai 
eszközök iskolai felhasználásában, 
mind a pedagógiai módszerekben, a 
tankönyvekben a felfedeztetésre, a 
testreszabásra, az élményszerú́ségre, az 
együttmú́ködésre, a technikai eszközök 
kínálta lehetó́ségek kiaknázására és a 
tanári munka megkönnyítésére  
szükséges törekedni. 

Jó gyakorlatok a technikai 
újdonságok bevezetésében
Miért alkalmaznak az iskolák 
táblagépet? Mi indokolja valójában 
a táblagépek oktatásban való egyre 
szélesebb körú́ alkalmazását, tanulásban 
való felhasználását? 

Egyre több tanulónak lesz saját 
elektronikus eszköze vagy hozzáférése 
elektronikus eszközökhöz, így a 
következó́ 3-5 évben alapvetó́ elvárássá 
válik az elektronikus eszközök tanulásban 
való alkalmazása. A tanulással kapcsolatos 
pedagógiai szemlélet megváltoztatására 
azonban sokkal több idó́re van 
szükségünk. Kezdjük el még ma!

Bevezetés
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Milyen módjai lehetnek a 
táblagépek bevezetésének?  
A táblagépek alkalmazásának többféle 
útja létezik. A bevezetés megvalósulhat:

 központi eljárás keretében, az 
állam támogatásával néhány  
kijelölt iskolában;

 helyi önkormányzati szinten, amely 
kisebb területre összpontosít és 
többnyire egy adott korosztályú 
tanulócsoportot érint;

 iskolai bevezetés szintjén, saját 
beszerzésbó́l, kisebb projektek 
keretén belül;

 kereskedelmi célból, egy nagyobb cég 
támogatásával;

 saját technikai eszközök iskolai 
használatával, amely leginkább 
magániskolákra, nyelviskolákra 
jellemzó́;

 „egy táblagép egy osztályban” elv 
szerint, amely a tanár számára biztosít 
egy eszközt kivetító́vel osztálytermi 
felhasználásra.

Bármi legyen is a bevezetés útja, az 
iskolától hosszú távú elkötelezó́dést 
kíván meg az új elektronikus eszközök 
alkalmazása, ha el akarja kerülni, hogy 
elavult eszközökkel és korszerú́tlen 
pedagógiai eljárásokkal tanítson.

A táblagépek napjainkra vonzó 
eszközökké váltak, mert félúton 
helyezkednek el a laptopok és a mobil 
eszközök között. Táblagépekkel a 
tanulók mobilissá válnak, utazhatnak, és 
nagyságuk is alkalmas arra, hogy akár 
az érintó́képernyó́n, akár digitális tollal 
dolgozzanak rajtuk.

A táblagépek iskolai bevezetése eló́tt az 
iskolaigazgatóknak meg kell gyó́zó́dnie 
arról, hogy a tantestület felkészült és 
készen áll az új technikai eszközök 
tanórai alkalmazására.
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LEGFONTOSABB ISKOLAIGAZGATÓI 
KÉRDÉSEK A DÖNTÉSEK  
MEGHOZATALA ELÓ́TT

A táblagépek megvásárlása eló́tt a 
döntések meghozatalába az intézmény 
minden szintjét be kell vonni. Fontos 
szempont, hogy egy ilyen horderejú́ 
döntés meghozatala rendszerszintú́ 
változást hoz majd az iskola életébe, 
tehát a fenntartótól kezdve minden 
szinten tájékoztatni kell az érintetteket.

A táblagépek megvásárlása eló́tt az 
alábbi kérdéseket érdemes átgondolni:

Vajon készen áll az iskolám  
a táblagépek bevezetésére?

Csakúgy, mint bármely innováció vagy 
változás bevezetésénél, itt is alapos 
eló́készítésre, tervezésre van szükség  
arra vonatkozólag, miért is akarja az iskola 
bevezetni az elektronikus eszközöket. Az 
oktatási célok és elvek megfogalmazása 
azért fontos, mert ez adja meg 
létjogosultságát a ráfordított idó́nek  
és anyagi forrásnak.

Ki irányítsa a táblagépek 
bevezetését?

Fontos, hogy a táblagépek használatát 
egy kijelölt csoport vezesse be. Ennek 
legyen tagja az iskolavezetés, egy 
munkaközösség-vezetó́, egy tanárkolléga 
és egy technikai munkatárs is. Így 
hatékonyan tudják megállapítani, mi a 
tantestület jelenlegi gyakorlata és milyen 
támogatásra lesz majd szükségük a 
tanárkollégáknak.

Milyen tapasztalata van 
más iskolának a táblagépek 
bevezetésében?

Napjainkban számos iskola tervezi 
a táblagépek bevezetését, vagy már 
alkalmazza is ezeket az eszközöket 
világszerte. Érdemes, tehát az interneten 
utánanézni jó gyakorlatoknak: pl. 
„táblagépek bevezetése az oktatásban”/ 
„implementing tablets in education” 

keresési kifejezéssel sokat megtudhatunk 
blog bejegyzésekbó́l, bemutatókból és 
a YouTube-ra feltöltött anyagokból is. 
Számos olyan publikáció is rendelkezésre 
áll, mely az iskolai alkalmazás gyakorlatát 
írja le (pl. „iPad-ek az oktatásban” / „iPads 
in education”).

Hasznos olyan iskolákkal felvenni a 
kapcsolatot, ahol már eló́rébb járnak 
a táblagépek bevezetésében. Számos 
országban már az alsó fokú oktatásban 
bevezették a táblagépek használatát, 
így az ezekbó́l származó tapasztalatok 
segíthetnek a saját intézményünkben  
való bevezetés tervezésében. 

Tanulói közremú́ködés

Ha lehetó́ségünk van rá, a tanulókat 
már a kezdeti tervezésnél vonjuk be az 
elektronikus eszközök bevezetésének 
folyamatába. Így nemcsak a bevezetés 
céljaival, de a hasznával, várható 
eredményeivel is tisztában lesznek már 
a kezdetektó́l. Felfedezhetik, hogy a 
táblagépek használata nagyobb fokú 
önállóságot és egyszersmind feleló́sséget 
jelent a tanulási folyamat során. Vonjuk 
be a tanulókat az elektronikus eszközök 
használatáról szóló képzésekbe is, hogy 
késó́bb hatékony segító́társakra leljünk 
bennük az osztályteremben. 

Vajon az iskolámnak megfeleló́ 
a technikai infrastruktúrája a 
táblagépek bevezetéséhez?

Az iskola infrastruktúrájának és a helyi 
pedagógiai programnak is támogatnia kell 
a táblagépek használatát. A stabil és nagy 
teljesítményú́ vezeték nélküli kapcsolat 
alapvetó́en szükséges a zavartalan 
mú́ködéshez. Érdemes megfontolni egy 
saját iskolai WiFi-hálózat felállítását is, 
amelynek számos eló́nye lehet  
(pl. biztonsági kérdések megoldása, 
személyes adatvédelem biztosítása). 
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Hol tároljuk a tanulói  
portfóliókat és adatokat?  
Hogyan osszuk meg azokat? 
A táblagépek bevezetésénél alaposan át 
kell gondolni, hol és hogyan tároljuk majd 
az adatokat, hogyan tesszük elérhetó́vé a 
tanulói munkákat. Ehhez elengedhetetlen 
lesz kialakítani egy ún. virtuális tanulási 
környezetet, amelyre számos ingyenes 
megoldás is kínálkozik.

Milyen infrastrukturális költségek 
adódhatnak még? 
A táblagépek iskolai használata napi 
rendszerességú́ gondozást, karbantartást, 
menedzselést igényel, amely hosszú távú 
idó́beli és pénzbeli befektetést jelent, 
hiszen a táblagépeknek feltöltve, jó 
technikai állapotban kell készen állniuk a 
tanórai alkalmazásra. 

Milyen egyéb kiadások  
várhatók még?  
A táblagépek bevezetésének pénzügyi 
tervezésénél figyelembe kell venni a 
folyamatos anyagi kiadásokat, amelynek 
egy részét alkalmazások (applikációk) 
megvásárlására kell fordítani, másik részét 
olyan technikai eszközökre, amelyek a 
munkák közzétételét (mint pl. projektorok, 
hangfalak, fejhallgatók) vagy az eszközök 
zökkenó́mentes használatát 
(pl. adapterek) biztosítják.

Milyen pénzügyi modellek  
vannak a finanszírozásra? 
Az innováció bevezetésének 
elengedhetetlen feltétele a hosszú távú 
pénzügyi tervezés. Egy 2013-as európai 
kutatás1 három finanszírozási modellt 
mutat be:  
1) teljeskörú́ finanszírozást (állami vagy 
önkormányzati); 2) közös finanszírozást 
(állami vagy önkormányzati a szüló́kkel 
együttmú́ködésben); 3) ingyenes modellt 
(teljeskörú́ céges finanszírozás). A jelentés 
szerint a legígéretesebb és leghatékonyabb 
modellnek a közös finanszírozás bizonyult 
a fenntarthatóság szempontjából, mely 
egyben épít az elektronikus eszközök 
csökkenó́ piaci árára. Ez a modell 
mind az iskola, mind a szüló́k számára 
feleló́sségteljes elkötelezó́dést jelent. 

Kik kapjanak táblagépeket?  
Az innováció bevezetését koordináló 
szakmai csoportnak el kell döntenie, hogy a 
tanulók mely csoportja kapjon elektronikus 
eszközöket a tanuláshoz. Ha csak arra van 
lehetó́sége az iskolának, hogy egyetlen 

csoportot vonjon be a kipróbálásba, 
érdemes a fiatalabb korosztályokkal 
kezdeni, mert egyrészt a folyamatot 
hosszútávon végig lehet kísérni; másrészt 
néhány év elteltével a tanulók képesek 
lesznek önállóan használni a táblagépeket 
tanulási céljaik elérésére. Egy-egy iskolában 
jó megoldás lehet a táblagépek megosztott 
használata több csoportban is, ha nincs 
lehetó́ség arra, hogy minden tanulónak 
saját használatú táblagépe legyen.  A 
döntéshozatal azonban a tanárok által 
meghatározott tanulási feladatoktól és a 
tantárgyak jellegétó́l függ. 

Táblagépek otthon 
Egyértelmú́ döntést kell hozni abban 
is, hogy a táblagépeket a tanulók 
hazavihetik-e. Ezt a döntést a táblagépek 
tulajdonjogának figyelembevételével kell 
meghozni. Amennyiben a táblagép a tanuló 
saját tulajdona, az otthoni használat is 
biztosított. Ha az eszköz az iskoláé, szigorú 
biztonsági szabályokról kell gondoskodni az 
iskola falain kívül, valamint azt is figyelembe 
kell venni, rendelkezik-e minden tanuló 
internetkapcsolattal otthonában.  
A táblagépek otthoni használatának 
eló́nye azonban nem kétséges. A tanulókat 
egyértelmú́en ösztönzi a tanulásra 
az osztálytermen kívüli munka, amely 
valóságos kapcsolatot képez az iskola és a 
való világ között. 

Milyen e-biztonsági és felhasználói 
szabályokra van szükség? 
A táblagépek használatának  
bevezetésekor célszerú́ szerzó́dést kötni 
a tanulókkal az eszköz használatára 
vonatkozólag. Erre számos példát találunk 
az interneten (pl. a http://theictadvisor.co.uk 
oldalon).

Ezen kívül át kell gondolni a tanulók 
filmfelvételének, fotózásának kereteit, 
valamint a tanulói adatok, munkák 
tárolásának kérdését is a személyiségi jogok 
tükrében. Az iskolának tehát feleló́sséget kell 
vállalnia a digitális biztonság kialakításának 
tanításában az iskolai kereteken belül és 
kívül.

Milyen táblagépeket vegyünk? 
A táblagépek vásárlásánál elsó́dleges 
szempont az operációs rendszerek 
megválasztása és az elektronikus eszköz 
mérete. Mára három platform terjedt 
el igazán (Android, iOS, Windows), 
amelyeknek megvannak az eló́nyei 
és a hátrányai is. Érdemes szem eló́tt 

tartani, hogy nem mindegyik applikáció 
kompatibilis a választott géppel, és ha 
mégis, lehet, hogy kissé másképpen 
mú́ködik.

Vegyük figyelembe, hogy a tanulók 
általában ügyesebben dolgoznak a 7+ 
inch (17,8 cm) méretú́ táblagépekkel, mint 
a 10+ inch (25,4 cm) méretú́ekkel. A 
beruházás eló́tt kérjünk mintapéldányokat 
a választott forgalmazótól, és próbáljuk 
ki a tanulókkal együtt. Egyértelmú́en 
megkönnyíti az iskolai munkát, ha a 
tanulók azonos típusú táblagépekkel 
dolgoznak. Abban az esetben, ha a tanulók 
maguk hozzák be eszközeiket, könnyen 
ütközhetünk technikai akadályokba a 
használat során.

A döntést megkönnyítheti, ha más iskolák 
tapasztalatára építünk a vásárlás eló́tt.

Hogyan vonjuk be a szüló́ket?
A szüló́k folyamatos tájékoztatása 
elsó́dleges szempont az innováció 
bevezetése során. Hívjuk meg ó́ket egy 
bemutatóra, ahol még a vásárlás eló́tt 
megtekinthetik, milyen eszközökbó́l kíván 
az iskola választani. Mutassuk be nekik, 
milyen lesz egy szokásos iskolai nap a 
táblagépek használatával, amely során 
megtapasztalják, hogy anyagi befektetésük 
hogyan hasznosul a gyermekeik számára. 
Hívjuk meg ó́ket nyílt napokra, nyílt 
órákra, amikor bemutatjuk a táblagépek 
használatát. Teremtsünk alkalmakat 
arra, hogy a tanulók és a szüló́k együtt 
tanulhassák meg mindezt. 

Hogyan értékeljük a táblagépek 
használatának bevezetését?  
Új technológiai eszközök alkalmazása 
során az egyik legnagyobb kihívás a 
tanárok és a technikai személyzet közötti 
együttmú́ködés ösztönzése, hiszen egyik 
fél sem dolgozhat elzártan. Fontos, hogy 
a táblagépek bevezetése szakaszosan 
történjen, és a bevezetés értékelése 
rendszeres legyen. Érdemes legalább 
havonta egyszer dokumentálni és értékelni 
a táblagépek bevezetésének tapasztalatait. 
Az értékelés szempontjait a tanárok 
a rendszergazdával vagy informatikus 
kollégával közösen állítsák össze. Az 
iskola választhat azonban egy független 
értékeló́t is, aki mint egy kritikus barát, 
külsó́ szemszögbó́l értékeli a bevezetés 
tapasztalatait. 

1: https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc81903.pdf
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A TANÁROK FELKÉSZÍTÉSE A  
TÁBLAGÉPEK HASZNÁLATÁRA

Tervezzük meg a táblagépek 
bevezetésének kulcsfontosságú 
idó́pontjait, szakaszait és hagyjunk 
elegendó́ idó́t a megvalósításra. 
Biztosan lesznek olyan tanárok a 
tantestületben, akik örömmel fogadják 
az innovációt és lelkesedni fognak az új 
elektronikus eszközök használatáért, de 
lesznek olyanok is, akik fenntartással, 
elutasítással fogadják mindezt. 
A táblagépek sikeres bevezetése 
érdekében az iskolának egységesen fel 
kell vállalnia az ezzel járó változások 
menedzselését, és meg kell terveznie 
a tanárok szakmai fejló́désének útját. 
Együtt kell felkészülniük a beválás-
vizsgálatok tapasztalatának értékelésére, 
és az ebbó́l adódó módosítások, 
változtatások kezelésére, elfogadására is.

Érezzék magukat jól a tanárok!

Az új eszköz bevezetését eló́zze meg 
a tanárok felkészítése. Ha az a célunk, 
hogy a tanulók sikeresen használják 
a táblagépeket a tanulás során, akkor 
eló́ször a tanárokkal kell megismertetni 
az új eszközöket. Egyik lehetséges módja 
ennek a felfedezés módszere. Adjunk a 
tanárok kezébe egy táblagépet, és egy 
szakmai délután keretében kérdezzük 
meg, mit tudnak az eszközzel csinálni, 
mire tudják azt használni. A tanárok 
szakmai fejló́dését célzó nap keretében 
elsó́sorban az eszköz tulajdonságairól, 
használatáról legyen szó, ne térjünk át 
a különbözó́ alkalmazások (applikációk) 
használatára, mert az túlságosan 
megterheló́ lehet egy új felhasználó 
számára. Mutassák be, például, hogyan 
lehet használni a kamera funkciót, és 
milyen tanulásban rejló́ lehetó́ségeket 
látnak ebben. Az ötleteket jegyezzük le 
és készítsünk ötlettárat, feladatbankot 
ezekbó́l.

Kezdjük kicsiben!

Számos eló́nnyel jár, ha eló́ször 
kiscsoportos kipróbálással kezdjük 
az innováció bevezetését. Értékes 

visszajelzéseket kaphatunk a 
tapasztalatokról, ha eló́ször csak 
egy vagy két tanulócsoport kezdi el 
használni a táblagépeket néhány tanár 
koordinálásával. A tapasztalatokon túl 
olyan eló́re nem látható nehézségekre 
is fény derülhet, amelyeket kicsiben 
könnyebb megoldani, mint egy 
iskolai szintú́ bevezetésnél. Például 
az egri Eszterházy Károly Fó́iskola 
Gyakorló Általános Iskolájában az elsó́, 
táblagépekkel dolgozó nyolcadikos 
osztály tapasztalataira építve ma már 
több évfolyamon, több osztályban is 
bevezették a táblagépek rendszeres 
használatát, és folyamatosan vizsgálják 
azok hatását a tanulási folyamatra, illetve 
keresnek megoldásokat a felmerüló́ 
technikai problémákra.1

Döntsék el közösen, mikor 
és hogyan használják a 
táblagépeket!

Mint minden más technikai eszköz 
bevezetésénél, a táblagépek esetében is 
át kell gondolni a használattal kapcsolatos 
elvárásokat: mikor és hogyan használják a 
táblagépeket. Ezt a döntést a bevezetés 
kezdeti szakaszában kell meghozni, 
mivel a táblagépek bevezetése és nem 
megfeleló́ használata még károsabb is 
lehet annál, mintha egyáltalán nem is 
rendelkeznénk ilyen eszközökkel. Ez a 
döntés befolyással lesz a tervezésre és a 
bevezetés lépéseire is. 

Nincs eló́írva, hogy a tanóra mely 
részében alkalmazzunk táblagépeket, 
mégis, a tanulási folyamat számos 
mozzanatára hatással lesz az elektronikus 
eszköz bevezetése. A tanárnak át kell 
gondolnia, milyen tevékenységeket 
tervezzen és valósítson meg a tanórán a 
táblagépek használatával, és milyeneket 
tervezzen a tanórán kívül. 

A valóságban a technikai eszközök 
fejló́dése olyan gyors, hogy felhasználásuk 
a helyi sajátosságoktól, adottságoktól és a 
tanár magabiztosságától függ majd.

1:  http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/ 
documents/2014/2014_9.pdf6
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Szerezzenek jártasságot a 
munkák virtuális megosztásában 
és összegyú́jtésében! 
A tanároknak kell megszervezniük, 
hogy hol és hogyan osztják majd meg 
a tanulók munkáikat a virtuális tanulási 
környezetben. Hova és hogyan fogják 
feltölteni az anyagaikat, hol és hogyan 
fogják megosztani ezt tanáraikkal és 
egymással, hogyan fogják mindezt 
értékelni. Fontos, hogy egy iskolán belül 
azonos rendszerben mú́ködjön az  
adatok megosztása, mentése.

Applikációk (alkalmazások) 
kiválasztása 
Ha már bevezettük az új technikai 
eszközöket, bízzuk a tanulókra az 
alkalmazások felkutatását és használatát. 
Ebben a munkában elsó́dleges szempont 
legyen, hogy a tanulók megosztják 
egymással tudásukat. Szervezzünk „a 
hónap applikációja” versenyt, ahol a 
tanulók bemutatják milyen applikációt 
találtak, és azt mire használták, majd 
osszák meg tapasztalataikat társaikkal. 

Az applikációk kínálata rendkívül 
gazdag, így a tanárok számára elég lehet 
egyidejú́leg egy vagy két alkalmazás 
megismerése. Fontos azonban, hogy 
a tanárok maguk válasszák ki, melyik 
applikációt kívánják integrálni a tanítási 
folyamatba. Olyat válasszon a tantestület, 
amellyel több tanár tud dolgozni és 
felhasználása sokoldalú. 

Folyamatos szakmai fejló́dés 
A tanároknak folyamatos képzésre, 
önképzésre lesz szükségük a táblagépek 
használata során. A felkészítés nem 
korlátozódhat a projekt elejére 
tervezett képzésre, folyamatosnak és 
rendszeresnek kell lennie. A kezdeti 
szakaszban a táblagépek magabiztos 
használata és a napi tanítási gyakorlatba 
való integrálása lehet a képzés célja, míg 
késó́bb, egy-egy új applikáció bemutatása, 
új tevékenységek megosztása kerülhet 
fókuszba. A táblagépek felhasználásának 
köre folyamatosan bó́vül, így bó́séges 
alapot ad képzések szervezéséhez. 
Érdemes megbízni egy kollégát azzal, 
hogy mélyebben tanulmányozza 
a táblagépek iskolai felhasználását, 
tájékozódjon az applikációk kínálatáról  
és tudását adja tovább kollégái felé. 

Fogadjuk el a váratlan 
eseményeket! 
A legtöbb tanár attól fél, hogy valamelyik 
technikai eszköz nem fog mú́ködni a 
tanórán. Ez rendkívüli stresszhelyzetet 
eredményezhet számukra. A szakmai 
napokon teremtsünk lehetó́séget a 
felmerüló́ problémák megbeszélésére, 
kezelésére, technikai kérdések 
megválaszolására, és mindig tartsuk 
szem eló́tt, hogy a tanárokkal szemben 
nem elvárás, hogy technikai értelemben 
szakemberek legyenek.

A tanárok másik fó́ aggodalma, hogy a 
tanulók más célokra is használják majd 
a táblagépeket a tanórán, és nem a 
kitú́zött feladatokkal foglalkoznak. Ez, 
mint megannyi más hasonló probléma, 
a tanulásirányítás kérdéskörébe tartozik. 
Készítsünk a tanulókkal közösen egy 
„aranyszabályokat” tartalmazó iratot, 
amely rögzíti és betartatja a közösen 
kialakított normákat. A táblagépek 
használatát azonban nem lehet pontosan 
eló́ríni, szigorúan meghatározni.  
A tanárnak el kell fogadnia, hogy 
a táblagépek használata serkenti a 
kreativitást és lehetó́séget kínál a 
tanulónak, hogy kilépjen a hagyományos 
osztálytermi tanulás keretei közül. 
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A témáról bó́vebben a www.oup.com/elt/mlearning 
oldalon olvashat, ahonnan a kiadvány  
eredetije is letölthetó́.
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