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Természettudományi gyakorlatok 

 

 
A természettudományi gyakorlatok olyan tantárgy a kerettantervi struktúrában, amelynek 

lényege a tapasztalatszerzés és a magyarázatkeresés, kapcsolódva az Ember és természet 

műveltségterület tantárgyaihoz – környezet- és természetismeret, biológia, fizika és kémia. 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. melléklete. 

A tantárgy tanulásának célja az, hogy a természeti jelenségek egy-egy aspektusának 

vizsgálatán keresztül a tanulók természettudományos és problémaalapú gondolkodását fejlessze - 

az erdei iskola által nyújtott is - közvetlen tapasztalatszerzés és magyarázatkeresés útján.  

A természettudományi gyakorlatok választható tantárgy, melynek választása elsősorban 

azoknak az iskoláknak ajánlott, ahol a természettudományos tantárgyak tanításának nagy 

hagyományai vannak, az intézmény pedagógiai programja a természettudományos műveltségre 

nagy hangsúlyt fektet, valamint, ahol fontosnak tartják, hogy a tanulók a jelenleginél jobban 

érdeklődjenek a természettudományok iránt.  

A tantárgy nemcsak a természettudományos és technikai kulcskompetenciához szükséges 

képességeket, készségeket, ismereteket és attitűdöket fejleszti, hanem az önbizalom, önreflexió 

megerősítését, valamint a kritikai gondolkodás és a tényeken alapuló érvelés fejlesztéséhez is 

nagymértékben hozzájárul. A tantárgy tevékenységformái közül leghangsúlyosabbak a kísérletek, 

vizsgálatok, melyek egyéni-, páros- vagy csoportmunkában is szervezhetők, de mindenképpen a 

tanulói munkára szükséges épülniük.  

A tantárgyat egy vagy akár több tanár is taníthatja, lehetővé téve a természettudományos 

tantárgyak (biológia, fizika, kémia, stb.) témái mentén megvalósuló tanulásszervezés 

megvalósítását. A kísérletek és vizsgálatok időigénye miatt javasolt a tantárgyat két egymást követő 

tanítási órára tervezni, és ha megoldható kiscsoportos osztálylétszámokkal megvalósítani, ezzel 

lehetőséget biztosítva arra, hogy minden diák hozzáférjen, és aktívan részt tudjon venni a 

kísérletekben, vizsgálódásokban.  



A kerettantervben megjelölt gyakorlati feladatok nem igényelnek különleges laborfelszereltséget, 

elegendő egy mosdóval felszerelt tanterem, a háztartásokban is fellelhető, könnyen és olcsón 

beszerezhető, minimális anyagszükséglettel. A terepi munkához lehet szükség esetleg több eszközre 

– pl. távcső, nagyító, stb. -, de ezek beszerzése, folyamatos fejlesztő munkával, pályázatokkal 

minden intézmény számára beszerezhetők.  

A kerettanterv fejezetei nyolcórás egységekből állnak, és egy-egy tematikai egységen belül 

a biológia, a fizika és a kémia témájához 2-2 órára szánt gyakorlat, ezen felül pedig 2 óra összegző 

- rendszerező megbeszélés, értékelés tartozik.  

Az 5-6. évfolyam tematikai egységei:  

• az ember, mint megfigyelő, levegő, víz, talaj, fény,  

• hideg, meleg, elektromosság, mágnesesség és terepen.  

A 7-8 évfolyam tematikai egységei:  

• méretek és nagyságrendek, alak és forma, szín, illatok és hangok,  

• irány, ritmus, mennyiség, arányok, terepen  

A természettudományi gyakorlatok tantárgy tematikája olyan átfogó témák köré csoportosul, 

melyek mindegyik természettudományos tantárgyban megtalálhatók és szakköri foglalkozásokon 

vagy tehetséggondozó munka során tovább mélyíthetők. A gyakorlatok során feldolgozott témák 

erősítik a tanulók egyéni felelősségérzetét mind az egészség megőrzésével, mind a környezet 

állapotának óvásával, mind pedig a természeti környezet értékeinek tiszteletével kapcsolatosan.  
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Kiterjesztett és virtuális valóság 

A szakirodalomban a kiterjesztett valóság első meghatározása Milgram nevéhez fűződik. 

A Milgram kontinuum egyik pólusa valós környezet, ahol kizárólag valós objektumok 

találhatók, amelyek érzékelése egységes a megfigyelők szempontjából, független minden 

tényezőtől, a másik póluson a virtuális környezetet találjuk, ahol kizárólag látszólagos, a 

számítógép által generált objektumok vannak. A kiterjesztett valóság a két pólus között 

helyezkedik el (MILGRAM, KISHINO 1994). 

 

 
2.ábra, Valóság – Virtualitás kontinuum egyszerűsített modellje 

Forrás: Milgram P. ,Kishino F.,1994 

 

Az AR és a VR közötti legfőbb különbségeket Rosli és társai (2010) foglalták össze. 

 
1. táblázat: Az AR és a VR közötti legfőbb különbségek. 

Különbségek  AR VR 

Környezet Valós és virtuális tárgyak 

együtt léteznek, a közös 

valóság alapú térben, valós 

időben 

Teljes mértékben virtuális környezetben 

jelenik meg, a valós világ helyett. 

A felhasználó 

nézőpontja 

A felhasználó a virtuális 

tárgyak mellett a valós világot 

látja. 

A felhasználó csak a virtuális világot látja. 

Térigényes Nem Igen 

Egészségügyi Nincs „mozgás betegség”, 

mivel a virtuális és a valós 

részeket az agy képes 

megkülönböztetni. 

Az emberi agy képtelen különbséget tenni 

virtuális és valós között, amely émelygést és 

fejfájást okoznak. Ezt a tünetegyüttest nevezik 

„mozgás betegségnek”. 



Biztonság A felhasználó kényelmesnek 

érzi a helyzetet, ő uralja a 

környezetet. 

A felhasználó nem érzi magát biztonságban, 

mivel a virtuális környezet eltakarja a 

látómezőt. 

A virtuális világba 

történő beleélés 

foka 

Kis mértékű / nincs. Közepes mértékű / erőteljes. 

Saját szerkesztés. Forrás: Rosli et al. (2010) 

A kiterjesztett valóság (Augmented Reality, AR)  

Az informatika dinamikusan fejlődő területe, egyre szélesebb körben kerül a hétköznapi 

életben is alkalmazásra. Segítségével a fizikai világ valós időben kibővíthető számítógép által 

generált virtuális elemekkel, azt az illúziót keltve, hogy ezek a virtuális elemek (amik lehetnek 

például 3D modellek, videók, vagy animációk) beleolvadnak a valós környezetbe. Az így kapott 

rendszert, amely a valós és a virtuális világ között helyezkedik el, általában számítógép vagy 

(AZUMA ET AL. 2001). 

Legáltalánosabban úgy jellemezhetjük, mint olyan valós idejű megjelenítést, amely a 

szemünk, vagy más érzékszervünk által észlelt valóságot (reality) generált információkkal 

(képekkel, színekkel, hangokkal, esetleg szagokkal stb.) egészíti ki/olvasztja össze vagy 

mondhatnánk, terjeszti-, bővíti ki (KAJOS, BÁNYAI  2011). 

A virtuális elemek megjelenése többféle feltételhez köthető: például az eszköz GPS 

koordinátái, az iránytűjének helyzete, gyorsulásmérőjének adatai vagy a kamera képén található 

jellegzetes képrészletek. A kiterjesztett valóság több típusát különböztethetjük meg a 

megjelenítéstől és a virtuális elem helyzetét meghatározó eljárástól függően.  

Az első ilyen típus a pozíció és irány alapú AR, melyet elsősorban mobiltelefonokon 

alkalmaznak. Célja, hogy a kijelzőn megjelenő valós képet új információkkal terjessze ki. A 

plusz információkat a POI-k hordozzák. Point of interest: Egy adott hely, amely valamilyen 

okból kifolyólag érdekes lehet. (Pl. szolgáltatás vagy látnivaló található ott). A valós képet 

kiterjesztő információ helyének meghatározása iránytű, a GPS pozíció, valamint gyorsulás 

érzékelő segítségével történik. Az eszköz meghatározza, milyen messze és milyen irányban van 

a POI, benne van-e a kamera által látott képben.  

Ezt a megoldást használja a Budapestre fókuszáló Budapest AR 

(http://www.budapestar.hu) alkalmazásréteg is, amely a népszerű Layar kiterjesztett valóság 

böngészőből érhető el. A budapesti megoldás számos étteremet, kávézót és szórakozóhelyet 

tartalmaz. A kiterjesztett valóság helyhez kötött felhasználásának óriási jövője van. Egyrészt 

életünk sok tevékenységére jellemző a hely, amelyhez köthető, ahogy a legtöbb fellelhető adat 

és információ is adott térhez kötődik. Másrészt technológiai szükségletei közül az alapeszköze 

(okostelefon) megvan, a tartalmat jelentő információhalmaz adott, a programok technológiája 

a gyakorlatban is működik. Várhatóan rövid időn belül mindennapjaink része lesz. 

A kiterjesztett valóság másik típusa a marker alapú AR. Ilyenkor speciális jeleket 

keresünk, amely kitűnik a környezetéből, így könnyen kereshető. Célszerűen a marker egy fehér 

alapon fekete négyzet, bizonyos vastagságú szegéllyel, amelyen belül egy egyedi, fekete-fehér 

képrészlet található, lehet akár egy QR kód is. A markeres technológiánál a kamera 

látószögében megjelenik egy speciális képrészlet, egy úgynevezett marker. Formájánál és 

alakjánál fogva kitűnik a környezetéből, így a számítógép számára egyszerű azt elkülöníteni, 

megismerni és megtalálni. A marker pozíciója és helye meghatározható a kamerához képest, 

így ráhelyezhető egy tetszőleges virtuális objektum. 

A marker nélküli technológia nem valódi markereket használ, a jelölés lehet egy arc, 

egy kéz, más testrész, egy tárgy, egy épület, vagy szinte bármi. A leggyakrabban az okos 



telefonos alkalmazásokban használják. Előnye, hogy nem kell a markereket kinyomtatni, 

elhelyezni (KAJOS BÁNYAI, 2011). 

Néhány kiterjesztett valóság alkalmazás Androidra: 

Sky maps: ingyenesen letölthető applikáció, egy hasznos és érdekes alkalmazás, amely segít 

felfedezni a bennünket körülvevő univerzumot. A telefon mozgatására reagálva vetíti elénk a 

csillagokat, bolygókat és holdakat. Az alkalmazás segítségével egyszerűen és könnyedén 

megtalálhatjuk és azonosíthatjuk a keresett égitesteket. 

Googles: egy fénykép készítésével bármiről, az alkalmazás meghatározza, mi az, amit nézünk 

éppen. Legyen az egy kép, szobor, ismert épület, szöveg (amit le is fordít, ha szükséges), vagy 

valamilyen bolti termék. Ezen kívül vonalkód és QR kód leolvasóként is jól használható 

Layar: ingyenesen letölthető, kiterjesztett valóság böngésző, pozíció és irány alapú AR-t 

használ. Az alkalmazás meghatározza, milyen messze és milyen irányban van a POI, benne 

van-e a kamera által látott képben és odavezeti a felhasználót. A nevét onnan kapta, hogy 

különböző rétegeket tudunk rátölteni (réteg=layer). A rétegek egy bizonyos témában, vagy egy 

bizonyos területen használhatóak, pl. tömegközlekedési réteg, amely pl. Budapesten az összes 

közeli BKV megállót mutatja, pontosan leírva, hogy mi a megálló neve és milyen járatok állnak 

meg ott.  

Aurasma: ingyen letölthető Aurasma kiterjesztett valóság alkalmazás lényege, hogy az 

okostelefonunkkal vagy tabletünkkel lefotózott képhez egy tetszőleges média objektumot 

kapcsolhatunk (pl. videó, másik kép, alkalmazás, program stb.), ami - ha az Aurasma kereső 

bármikor meglátja ezt a képet - akkor a média megjelenik, vagy automatikusan elindul. 

Virtuális valóság (Virtual Reality, VR) 

Kizárólag látszólagos, a számítógép által generált objektumok vannak. A VR-ben a 

program használója egy szemüveget vagy sisakot illeszt a fejére, melynek következtében jobb, 

illetve a bal szem számára digitálisan előállított kép két, a szemhez közvetlen közel elhelyezett 

képernyőn jelenik meg. A látványon túl a hallás, a hely- illetve a helyzetváltoztatás is fontos 

szerepet kap. 

A virtuális valóságra jó példa a Google ingyenesen használható Expeditions 

alkalmazása. Az applikációval és a Cardboard kartonszemüveggel együtt 200 virtuális 

„expedícióra" indulhatnak a gyerekek. Az alkalmazáshoz tartozó gyűjtemény 360 fokos 

panoráma- és 3D képeket tartalmaz, hogy a diákok testközelből vehessék szemügyre az aktuális 

tananyagot.  

További Virtuális valóság alkalmazások Androidra 

Google Earth: az asztali gépekről ismert népszerű alkalmazás mobil változata. Tájékozódás 

„madártávlatból” az adott terület műholdfelvételei segítségével. Helyi információk keresése. 

Google Utcakép: alkalmas 360º-os fotók, körpanorámaképek létrehozására és megosztására a 

Google Térképen. Körpanorámalépek megtekintése, Cardboard módban.  

Cardboard: az alkalmazás megjeleníti a virtuális valóságot az okostelefon segítségével. 

Segítségével elindítók VR-bemutatók, pl. a GoogleEarth ill. Google Utcakép alkalmazások 

támogatásával. Beállítható VR-szemüveg. Az alkalmazás lehetőségeinek teljes körű 

kihasználásához Cardboard szemüveg szükséges. 

 



 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI GYAKORLATOK 
 

 

A természettudományi gyakorlatok újdonságként jelenik meg az általános iskolai tantárgyak 

között. Üzenete az, hogy a közvetlen tapasztalás segítségével a természeti jelenségekről 

tanultak élővé válnak, a kíváncsiság megmarad és a tudás elmélyítésére ösztönöz. A tantárgy 

tanulásának célja tehát, hogy a természeti jelenségek egy-egy aspektusának vizsgálatán 

keresztül – a tanulók természet iránti természetes érdeklődésének fenntartása mellett – 

fejlessze természettudományos gondolkodásukat, miközben maga a vizsgálódás rutinja, a 

közvetlen tapasztalatszerzés és magyarázatkeresés igénye is alakul bennük.  

A természettudományi gyakorlatok választható tantárgy. Foglalkozásain a tanulók – 

főként a biológia, a fizika és a kémia, kisebb mértékben pedig a természetföldrajz vizsgálati 

körébe tartozó – természeti jelenségeket vizsgálnak. A természetismeret, illetve az említett 

szaktárgyak keretében szerzett ismeretekhez kötődő vizsgálódások a hétköznapokból is ismert 

fogalmakat tágítanak és árnyalnak a természettudományok szemszögéből, lehetőséget adva a 

szaktárgyi órákon tanultak elmélyítésére, illetve az új ismeretek iránti érdeklődés felkeltésére 

is. 

A gyakorlatok nemcsak a természettudományos műveltség tartalmi elemeinek mélyebb 

megértését, illetve a természettudományos kompetencia szempontjából fontos képességek 

(mint amilyen például a megfigyelés, a szaglás vagy a tapintás) fejlődését, hanem az ebben az 

életkori szakaszban oly fontos affektív elemek, az érzelmi beállítódás, a motiváció formálását 

és a tanulással, ismeretszerzéssel kapcsolatos önismeret, önbizalom, önreflexió megerősítését 

is segítik.  

A természettudományi gyakorlatok hatására fejlődő problémaérzékenység, az analógiák 

felfedezésének képessége, a természettudományos gondolkodásmód, a kritikai szemlélet, a 

tényeken alapuló érvelésre és döntéshozatalra való törekvés előkészíti a természettudományos 

vagy műszaki pályákon történő továbbtanulást. Ezen túl azonban nagy szerepe van abban is, 

hogy a tanuló az általános iskolából kikerülve mind életvezetésében, mind pedig közösségi-

társadalmi szerepeiben is felelős polgárrá váljon. 

Gyakorlatokon elsősorban olyan tanulási helyzeteket értünk, amelyben a tanuló 

közvetlen tapasztalatokat szerez, illetve tudását egy adott probléma értelmezése, megoldása 

kapcsán fejleszti. Megvalósításukhoz olyan változatos tanulási környezeteket kell kialakítani, 

amelyekben a tanuló hol megfigyelő, illetve szemlélődő, hol aktív résztvevő szerepkörben 

dolgozik. Emellett azt is célszerű váltogatni, hogy a vizsgálandó jelenséget hozzuk-e a 

tanulóhoz (mondjuk modellkísérletként), vagy a tanulót visszük-e a jelenséghez (például 

terepi gyakorlat formájában). A helyi tanterv feladata és lehetősége, hogy ebben egyensúlyt 

keressen és építsen fel. A tantárgy tevékenységformái közül leghangsúlyosabbak a kísérletek, 

vizsgálatok. Ezek egyéni, páros vagy csoportmunkában is szervezhetők, de mindenképpen a 

tanulói munkára kell épülniük. A közvetlen tapasztalatszerzésnek azonban (a 

természettudományos tantárgyak pedagógiájában jól ismert) számos más formája is ide 

tartozhat: például a modellek készítése, a mozgással történő modellezés, de akár a tanultak 

alapján egyes adatok, adatsorok, táblázatok, grafikonok vagy diagramok felhasználása is adott 

probléma megértésére. 

Mindezek a tapasztalatok akkor válnak használható tudássá, ha feldolgozásuk megfelelő 

munkaformában és ritmusban történik. Ilyen tevékenységek lehetnek a tanulói beszámolók, a 

viták, illetve a vizuális megjelenítés különböző formái. 

A természettudományi gyakorlatok tantárgy választása/vállalása egyrészt azoknak az 

iskoláknak ajánlott, ahol a természettudományos tantárgyak tanításának komoly hagyományai 

vannak, és ahol az intézményi pedagógiai program a természettudományos műveltség 

megalapozására nagy hangsúlyt fektet. Mivel azonban a javasolt gyakorlatok javarészt 



 

 

minimális felszereltséget igényelnek, és eszköz-, illetve anyagszükségletük könnyen és olcsón 

beszerezhető, azoknak az iskoláknak is javasolt, ahol eddig nem voltak a kapcsolódó 

tantárgyak kiemelt szerepben, de fontosnak tartják, hogy a tanulók a jelenleginél jobban 

érdeklődjenek a természettudományok iránt. A saját tapasztalatok nemcsak motiválnak, de a 

természettudományok absztrakt szintjét nehezen feldolgozó, a modellekkel lassan ismerkedő 

tanulók számára olyan kapaszkodót jelentenek, amelyek jól egészítik ki, gyakoroltatják, 

illetve mélyítik el a kötelező természetismeret tantárgy során elsajátított tartalmakat. Emellett 

a tantárgy tanulása jó kiegészítője a környezeti nevelésben, a fenntarthatóság pedagógiájában 

elkötelezett iskolák munkájának is, hiszen a természettudományos ismeretek alkalmazása a 

fenntarthatóság problémáinak megértésében lényeges szerepet tölt be. Azokban az 

intézményekben, ahol az iskola és a helyi közösség között partnerség épült ki (vagy ahol ilyen 

kapcsolatokat kívánnak kialakítani), illetve ahol az iskola környezeti adottságai több terepi 

munkalehetőséget is kínálnak, szintén érdemes lehet a tantárgy bevezetésén fáradozni.  

A természettudományos gyakorlatok tantárgyat egy, két, vagy akár több tanár is 

taníthatja. Ezt az is segíti, hogy a kerettanterv szerkezete lehetővé teszi az itt bemutatott 

tematikus csoportosítás helyett a biológia, fizika és kémia témái mentén megvalósuló 

tanulásszervezés megvalósítását is. 

A gyakorlatok időigénye miatt indokolt és javasolt a tantárgyat két tanítási órás 

egységekben szervezni. Az önálló kísérletezést, vizsgálódást (de a megbeszélést, értékelést is) 

segíti, ha a gyakorlatokon 14-16 fős csoportokban vesznek részt a tanulók. A kerettantervben 

szereplő vizsgálatok meghatározott szakmai szempontok szerint kerültek kiválasztásra. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy a meghatározott témakörök mentén minden iskolában ezeket és 

csak ezeket a kísérleteket kell elvégezni. Kívánatos, hogy az iskolák a helyi tantervükben 

helyi lehetőségeikhez, adottságaikhoz, hagyományaikhoz illeszkedő gyakorlatokat is 

megjelenítsenek, akár a kerettantervben szereplő gyakorlatok rovására. Különösen igaz ez a 

terepi munkákra. A helyi tanterv alapján összeállított tantárgyi tanmenetben, illetve a 

megvalósuló gyakorlatokban teret kell adni a témához kapcsolódó napi hírek, aktualitások 

(akár helyi közösségi vagy iskolai problémák) feldolgozásának is. A megvalósítást segíthetik 

a világhálón (többek között számos iskolai munkát támogató oldalon, de a szociális médiában 

is) nagy számban fellelhető kísérleti összeállítások, módszertani ötletek. Mindemellett kiváló 

segédletek, gyakorlati könyvek találhatók a biológia, a fizika, a kémia és a környezettan 

szaktárgyakhoz kapcsolódó irodalomban is. 

A tantárgy kerettantervében megjelölt gyakorlatok nem igényelnek laborapparátust. A 

vizsgálatok többsége egy mosdóval felszerelt tanteremben, a háztartásban is fellelhető 

eszközökkel, minimális anyagszükséglettel is elvégezhető. A kémiai jellegű kísérletekhez az 

egyszerűen és közvetlenül (például közértből, háztartási boltból) be nem szerezhető 

vegyszerek többsége a hozzáférhető anyagokból könnyűszerrel előállítható, illetve a kísérlet 

változtatásával helyettesíthető.  

A terepi munka elvégzéséhez – annak szervezésétől függően – szükség lehet nagyítókra, 

távcsőre, mérőkofferekre, indikátorokra vagy más terepi felszerelésre. Utóbbiak azonban 

folyamatos fejlesztő munkával minden intézmény számára megszerezhetők (vagy 

elkészíthetők). A terepi munka lehetőséget ad a későbbi gyakorlatokhoz szánt vizsgálati 

anyagok (például mészváz, kőzetek, madártoll, termések vagy más növényi részek) gyűjtésére 

is. A két évfolyamra javasolt egy-egy terepi foglalkozáson túl az is lehetséges (bár 

kétségkívül több szervezést igénylő, de pedagógiai értékét tekintve lényegesen jelentősebb) 

megoldás, hogy egy-egy foglalkozást közeli terepre szerveznek (amely itt most nemcsak 

természeti környezetet, de a település egy-egy jellegzetes, a vizsgált problémához köthető 

pontját jelentheti). 

A kerettanterv fejezetei nyolcórás egységekből állnak. Egy-egy tematikai egységen 

belül a biológia, a fizika és a kémia témájához 2-2 órára szánt gyakorlat, ezen felül pedig 2 



 

 

óra összegző-rendszerező megbeszélés, értékelés tartozik. A gyakorlatok – amelyek lényege a 

tapasztalatszerzés és a magyarázatkeresés – a természetről alkotott kép egy-egy mozaikjával 

foglalkoznak. Az összegzés célja az egyes elemek tisztázása, a munkafolyamat értékelése. A 

gyakorlatok tudatosan vállaltan előtérbe helyezik a változatos, villanásszerű 

tapasztalatszerzést a részletes és átfogó ismeretszerzéssel szemben. A terepi megfigyeléseket 

hatórás blokkokban érdemes szervezni, amelyekhez (akár már osztálytermen belül) 2 óra 

feldolgozásra szánható idő tartozik. 

A kerettantervi struktúrában az Ember és természet műveltségterület tantárgyainál 

használt sablon „Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások” oszlopában a vizsgált 

probléma (jelenség, gyakorlati alkalmazás) szerepel, de nem minden esetben kapcsolódik 

hozzá ismeret, hiszen a tantárgy alapvető célja elsősorban a képességfejlesztés, és nem az 

ismeretszerzés.  

A természettudományi gyakorlat olyan tantárgy, amelynek lényege a tapasztalatszerzés 

és a magyarázatkeresés. Ehhez az is hozzá tartozik, hogy a kísérlet, vizsgálat kivitelezője 

vagy megfigyelője, illetve a hipotézis megalkotója tévedhet. Éppen ezért a tanulási 

környezetnek – a reflexió biztosítása mellett – meg kell engednie a próbálgatást is, amelyet 

elsősorban a folyamatközpontú, illetve a fejlesztő értékelés módszertanából ismert értékelési 

formák támogatják. 

 

 

5–6. évfolyam 

 

A természettudományi gyakorlatok tantárgy fókuszában az 5–6. évfolyamon a megfigyelés 

áll, amelyhez a tapasztalatok, élmények rögzítése, valamint a megfigyelt jelenségek 

magyarázatának keresése kapcsolódik. Ezeken az évfolyamokon a foglalkozások az önálló 

munka, együttműködés révén az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez 

járulnak hozzá. Emellett a tematikai egységek a fenntarthatóság iránti fogékonyság, a 

környezettudatos gondolkodás megalapozását is segítik. A tapasztalatok, eredmények 

feltárása és magyarázata révén erősödik a tanulók felelősségérzete, és megalapozódik az 

igényük az egészség megőrzésére. 

A tantárgy közvetlenül fejleszti a természettudományos, technikai kompetenciákat. A 

tanulók aktív bevonódása, a tanulói kísérletek, vizsgálatok a hatékony, önálló tanulás 

kompetenciaelemeit erősítik. A foglalkozásokon alkalmazott változatos, tanulóközpontú 

tanulásszervezési módok a természetismeret órákra való mind eredményesebb önálló 

felkészülést segítik. Emellett mintát adnak arra, hogyan bővíthető a természettudományos 

műveltség a tájékozódás, az információforrások használata és a napi tapasztalatok tudatosítása 

révén.  

A természettudományi gyakorlatok anyaga ezeken az évfolyamokon a természetismeret 

tantárgy tematikájához illeszkedik, de nem szolgai módon követi azt, hiszen célja az is, hogy 

felkeltse az érdeklődést a természettudományos vizsgálódás lehetőségei iránt. Ehhez a 

vizsgálódáshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése (az érzékszervi megfigyelések 

pontosítása, a megfigyelések verbális megfogalmazása, képi vagy mozgással történő 

megjelenítése) szolgál alapul. Emellett a tantárgy célja az is, hogy példákat adjon arra, milyen 

problémák és hogyan tárhatók fel a természettudomány szemszögéből, milyen kérdések 

vethetők fel a természeti jelenségekkel kapcsolatban, és hogyan keres válaszokat ezekre a 

kérdésekre (vagy magyarázatokat a megfigyelt jelenségekre) a természettudomány.  

Bízunk abban, hogy a tantárgyhoz kötődő foglalkozások közelebb viszik az iskolai 

természettudományos ismereteket a tanulók közvetlen napi tapasztalataihoz. Ezzel 

megalapozható az a vélekedés, hogy a világ megismerhető, a természeti jelenségek 



 

 

megmagyarázhatók, és hogy a természettudományos ismeretek gazdagítják a világról alkotott 

képünket, számos támpontot adva a napi tájékozódáshoz is. 

A saját kísérletezés, vizsgálódás, illetve a modellalkotás révén szerzett tapasztalatok 

fogékonnyá teszik a tanulókat a természettudományos megismerés iránt. A terepi 

tapasztalatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a természeti környezetre ne csupán vizsgálati 

objektumként, hanem az embert is magában foglaló, önmagában és önmagáért is értékes 

rendszerként tekintsen minden iskolázott ember. Ezen a szinten elsősorban a természet-

megfigyelés és -leírás mellett az emocionális elemek kapnak nagyobb hangsúlyt. 

Az önálló megfigyelések, gyakorlatok jelentősen hozzájárulhatnak a tanulók 

rendszerességre, a feladatok ütemezésére, pontosságra és fegyelmezett munkára neveléséhez. 

Ezen a szinten azonban az örömmel megoldott feladatvégzés még fontosabb, mint a mérés 

pontossága, vagy a magyarázat alapossága. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ember mint megfigyelő 

Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás Érzékszervek és érzékszervi tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti jelenségek megfigyelésén keresztül az érzékszervi 

tapasztalatok megfogalmazása, igény kialakítása azok értelmezésére, a 

magyarázatok keresésére. Érdeklődés felkeltése a természeti jelenségek 

közvetlen tanulmányozása, a saját vizsgálódás iránt. Alapvető 

készségek megalapozása a gyakorlatok kivitelezéséhez és az önálló 

munkavégzéshez. A csoportosítás szempontjainak megértése. Saját 

csoportosítási (felosztási) szempont alkalmazása. A megfigyelési 

szempontok szerepének felismerése. Annak felismertetése, hogy az 

érzékszervi tapasztalatok hatással vannak a megfigyelés pontosságára. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mennyire pontosak a 

megfigyeléseink? 

Az érzékszervi megfigyelések 

pontossága. A tapasztalatok 

szabatos megfogalmazása, illetve 

egyéb módon történő rögzítése.  

A tapintás. A megfigyelés 

pontossága, hibái.  

Miért fontos a megfigyelés? 

Miért van szükség 

tapasztalatokra? Mit kezdünk a 

leírásokkal? 

A csoportosítás és a rendszerezés. 

Ismert környezet leírásainak 

összevetése: a megfigyelő 

helyzetéből, szerepéből adódó 

különbségek összehasonlítása. 

Vázlatrajz készítése és 

értelmezése. 

Különböző tárgyak 

megkülönböztetése tapintással 

(feketedoboz-probléma). 

Akváriumgyakorlat és 

megbeszélése: azonos objektum 

(például alma, vizespalack, 

plüssállat) különböző részleteinek 

tapintása alapján (bekötött 

szemmel) elképzelések 

megfogalmazása a vizsgált 

tárgyról és annak elképzelt 

tulajdonságairól. 

Tapintósertével a tapintás 

Matematika: 

halmazok. 



 

 

vizsgálata különböző 

testfelszíneken, a megfigyelések 

összevetése.  

Osztálytársak csoportosítása 

különböző szempontok szerint 

(nem, szemszín, hajszín, 

érdeklődési kör, pl. mit sportol – 

ügyelve arra, hogy a szempont ne 

legyen sértő, kirekesztő). A 

létrejött csoportok ábrázolása 

halmazokkal. 

Hogyan ismerjük meg a világot?  

Mi a mérések jelentősége? 

Hogyan téveszthetők meg 

érzékeink? 

Annak belátása, hogy az 

érzékszervi tapasztalatok nem 

mindig megbízhatóak, ezért 

érdemes azokat egyes esetekben 

ellenőrizni. A mérés 

fontosságának belátása. 

 Az érzékszervi tapasztalat 

megfogalmazása. 

 A tapasztalat ellenőrzésének 

megtervezése. 

 Az ellenőrzés elvégzése. 

 A következtetés levonása. 

 Optikai csalódások 

bemutatása és keresése a 

weben, pl.: 

 színek és háttér. 

 összetartó és széttartó 

vonalak. 

 mozog, nem mozog? 

Hőmérséklet érzékelése. 

Hideg és meleg vízből langyos 

vízbe helyezett kéz érzékelési 

tapasztalatai alapján 

megállapítások megfogalmazása 

az emberi érzékelésről. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek. 

Ugyanazt tapasztaljuk-e akkor, ha 

más-más érzékszervvel 

vizsgálódunk? Hogyan tehetjük 

egyértelművé tapasztalataink 

leírását? 

Kémiai változások megfigyelése 

és a tapasztalatok leírása.  

A kísérletben megfigyelhető 

érzékszervi tapasztalatok. A 

balesetmentes kísérletezés 

szabályai. 

A gyertya égésének 

megfigyelése, rajzok és vázlatok 

készítése. 

Az érzékszervi tapasztalatok 

leírása egy-egy kémiai vizsgálat 

kapcsán: gázképződés, 

csapadékképződés, színváltozás, 

hőmérséklet-változás. 

Tudatos odafigyelés egy adott 

érzékszervi tapasztalatra és annak 

szabatos megfogalmazása. Annak 

felismerése, hogy egy-egy 

kísérlet során több érzékszerv 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek. 

 

Természetismeret: 

kémiai változások. 

 

Kémia: balesetmentes 

kísérletezés, a 

jelenségek 

makroszintű leírása. 



 

 

együttes megfigyelése nyomán 

tudjuk leírni a jelenséget. Annak 

belátása, hogy az érzékszervi 

megfigyelés pontossága 

alapvetően befolyásolja azt, 

ahogyan a jelenséget 

magyarázzuk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Érzékszervi tapasztalat, változás, kísérlet, megfigyelés, hiba. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Levegő 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Keverék, légnemű halmazállapot, gáz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A gázok alapvető tulajdonságainak vizsgálata a levegő példáján. 

A levegő fizikai tulajdonságainak vizsgálata: annak felismerése, 

hogy a levegő mint gázkeverék, önmaga is anyag. A levegő 

tulajdonságaira vonatkozó következtetések megfogalmazása 

kísérletek nyomán. A légzőrendszer fölépítésének megfigyelése, 

a légzés módja és a légzőrendszer fölépítése közti kapcsolat 

megfogalmazása. A lebegő és ülepedő légszennyezés egyszerű 

kimutatása, eloszlásának megfigyelése. A kísérleti eredmények 

grafikus ábrázolása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mennyire tiszta a levegőnk?  

A levegő természetes és emberi 

tevékenységből származó 

szennyezettsége. 

Hogyan lélegeznek az állatok?  

Miért van szükség légzőszervre? 

Miért vannak különböző 

légzőszerveik az állatoknak? 

Lebegő por kimutatása levegőből 

(vazelinnel). A megtapadt 

porszemek mennyiségének 

értékelése, amelyben szempont 

lehet pl. a főúttól vagy a 

folyóparttól való távolság. 

Levelekre ülepedő por kimutatása 

ragasztószalaggal. A szalagra 

tapadt porszemek számának 

függése a közlekedéstől, a levelek 

magasságától, a vizsgált 

növényfajtól. Az eredmények 

grafikus ábrázolása. 

Állatok légzőrendszerének 

vizsgálata (például rovarok 

légcsőrendszere, hal: kopoltyú, 

emlős: gége és tüdő) és 

összehasonlítása a szerkezet és 

működés szempontjából. A 

megfigyelésekről vázlatrajz 

készítése. A légzőszervvel való 

Fizika; kémia: 

diffúzió, 

levegőszennyezés. 

 

Kémia: heterogén 

rendszerek. 

 

Természetismeret: 

levegő összetétele, az 

ember légző 

szervrendszere. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés, 

levegőszennyezés. 



 

 

légzés és a bőrlégzés 

összehasonlítása.  

A légnyomás kvalitatív 

bemutatása nyugvó és áramló 

levegő esetében.  

A levegőnél „könnyebb” és 

„nehezebb” gázok.  

A gázok nyomásának és 

sűrűségének kvalitatív vizsgálata, 

a nyomás és sűrűség fogalmával 

kapcsolatos gyermeki 

elképzelések alapján. Ok és 

okozat, tapasztalat 

(következmény) és magyarázat 

logikai kapcsolatának, az 

értelmezés lehetőségének 

gyakorlása konkrét példákon. 

Tapasztalatok szerzése a 

légnyomás megnyilvánulásáról 

egyszerű kísérletekben: pl. fejjel 

lefelé fordított pohár, csőbe 

„szorult” víz, a 

nyomáscsökkenésről az áramló 

levegőben, pl. összeugró 

papírlapok, légsugárban táncoló 

léggömb. 

Önthető gázok: 

Széndioxid öntése pohárban, 

kiöntött széndioxid kimutatása 

gyújtópálca segítségével. 

A szénmonoxid-veszély, s az 

ellene való védekezés a 

háztartásban. 

Fizika: gázok nyomása 

és sűrűsége. 

 

Kémia: gázok, relatív 

sűrűség. 

 

Természetismeret: a 

gáz halmazállapot, a 

levegő összetétele, a 

légnyomásváltozás 

okai. 

Miért kell szellőztetni? Miért 

visznek gyertyát a borospincébe? 

Érdemes-e minden pincébe 

gyertyával menni? 

A szellőztetés jelentősége; a szén-

dioxid megismerése. 

A szén-dioxid égéstermék, de az 

égést nem táplálja. 

Szén-dioxid kimutatása 

kilélegzett levegőből meszes 

vízzel. 

Gyertya égésének vizsgálata 

szén-dioxidban. 

Következtetések megfogalmazása 

arról, miért fontos a terem (szoba) 

mérete, miért kell szellőztetni.  

Annak magyarázata, miért lehet 

szén-dioxiddal tüzet oltani. 

Növényi részek, illetve gomba 

légzésének vizsgálata, a szén-

dioxid kimutatása növényi részek 

fölött. 

Annak felismerése, hogy minden 

sejt, így a növényi részek és a 

gombák is anyagcserét folytatnak 

és szén-dioxidot bocsátanak ki.  

Természetismeret: a 

levegő. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az 

egészséges 

lakókörnyezet. 

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Gáz, levegőszennyezés, légzőszerv, légnyomás, sűrűség, relatív sűrűség, 

égéstermék, diffúzió, ülepedés. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Víz 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Folyékony halmazállapot, a víz halmazállapot-változásai, a víz fizikai 

tulajdonságai, a víz mint közeg (élőhely) és mint létfontosságú anyag az 

élőlények számára, a vízkörforgalom főbb lépései, csapadék. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízzel kapcsolatos egyes fizikai jelenségek mélyebb megismerése. A 

folyadékok összetételének és áramlásának kapcsolata az élővilággal. A 

külső és belső környezet néhány fizikai-kémiai sajátosságának 

megfogalmazása. A terepen végzett biológiai vízminőség-vizsgálat 

előkészítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért fontos a víz az állatok 

számára? Hogyan szállítódnak a 

folyadékok az állatok 

szervezetében? 

Az állatok nedvkeringése. 

Hogyan állapítható meg, hogy 

tiszta-e a patak (folyó, tó) vize? 

A természetes vizek élővilága. 

Áttetsző férgek (Tubifex, 

földigiliszta) véráramlásának 

megfigyelése. A keringési 

rendszerről vetített kép vagy 

könyv alapján vázlatrajz 

készítése. 

Természetes vizek élővilágának 

vizsgálata, a vízminőség biológiai 

jellemzése (makrogerinctelen-

fauna alapján). Lehetőleg az 

iskola vagy a lakóhely közeléből 

származó vízminták lakóinak 

listája.  

Fizika; kémia: 

ozmózis. 

 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, 

anyagáramlás, vizes 

élőhelyek élővilága. 

 

Természetismeret: 

vizek, vízpartok 

élővilága. 

A folyadékok (víz) 

összenyomhatatlansága. 

A nyomás terjedésének 

irányfüggetlensége a vízben.  

Víz nyomásának kvalitatív 

vizsgálata kiömlő vízsugár 

segítségével.  

Víz összenyomásának kísérlete 

fecskendőben. 

Összenyomhatatlanság vizsgálata 

vízzel töltött léggömbökkel 

(vízibombával). 

Nyomás irányfüggetlenségének 

vizsgálata kilyukasztgatott 

műanyag palackkal. Nyomás 

vizsgálata műanyag palack 

oldalán vágott lyukon kifolyó 

vízsugár segítségével különböző 

alakú, keresztmetszetű 

palackokkal. A jelenséget 

befolyásoló és nem befolyásoló 

tényezők elkülönítése. 

Következtetések levonása, 

eredmények általánosítása: 

közlekedő edények elve. 

Kvalitatív megállapítások 

megtétele, a lényeges 

kiemelésével, az azonos 

jelenségek elemzésével. 

Természetismeret: a 

víz tulajdonságai, 

megjelenése a 

természetben. 



 

 

Miben különbözik a pocsolya, az 

ásványvíz és a csapvíz vize? 

Mit nevez víznek a 

természettudós? 

Oldatok, bepárlás. 

Hogyan jut el a víz a fák 

levelébe? 

A növények vízfelvétele fizikai 

jelenségeken alapul. 

Pocsolyavíz, só- vagy cukoroldat, 

ásványvíz, csapvíz, ioncserélt víz 

bepárlása: az eredmények 

összevetése. Annak felismerése, 

hogy nem minden színtelen oldat, 

illetve a köznyelvben víznek 

nevezett keverék tiszta víz. 

Hajszálcsövesség vizsgálata 

papírcsíkkal, kapilláris 

üvegcsövekkel, illetve növényi 

hajtásban. Következtetések 

megfogalmazása arról, hogyan jut 

el a gyökér által felvett víz a 

növény többi szerveibe. 

Következtetések megfogalmazása 

az épületek vizesedéséről. 

Gyűjtőmunka készítése a 

vizesedés megakadályozásáról. 

Fizika: 

hajszálcsövesség. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a ház és 

anyagai. 

 

Kémia: oldatok, 

bepárlás, folyadékok, 

víz. 

 

Hon- és népismeret: 

Magyarország 

vízkincse, gyógyvizei 

és hagyományai. 

 

Természetismeret: 

természetes vizek, 

keverékek és oldatok 

készítése és 

szétválasztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nedvkeringés, biomonitoring, folyadékok nyomása, közlekedőedény, 

oldat, bepárlás, hajszálcsövesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Talaj 

Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás Tömeg mértékegységei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A talaj vizsgálatán keresztül fizikai jelenségek tanulmányozása. A 

köznyelvben felcserélve, összemosva használt fogalmak pontosítása. A 

talaj vizsgálatán keresztül az érzékszervi megfigyelések fejlesztése. A 

talajképződés és a lebontó folyamatok kapcsolatának megismertetése. A 

vizsgálati eredmények összevetésének alapjai. A környezeti tudatosság 

erősítése, az újrahasznosítás és a komposztálás szerepének 

felismertetése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A talaj szövete (kavics, homok, 

iszap, agyag), szerkezete 

(morzsás, rögös, szemcsés, 

oszlopos, lemezes) és színe. 

Talajtípusok (homok, homokos 

vályog, vályog, iszap, agyag, 

lösz). 

A talaj nedvességtartalma. A talaj 

porhanyóssága. 

Talajok érzékszervi 

megfigyelése. A megfigyelések 

alapján a talajtípusok 

megkülönböztetése (például 

gyúrópróba és a szín alapján). 

Példák keresése egyes 

talajtípusokat kedvelő 

növényekre. Következtetések 

megfogalmazása a talajművelési 

Földrajz: talajtípusok. 

 

Hon- és népismeret: 

mezőgazdasági 

munkák és 

hagyományok. 

 

Természetismeret: 

kert, erdő, talaj, 



 

 

A talaj mésztartalma. 

A talajfauna. 

munkák szükségességéről, illetve 

arról, miért nem lehet bármilyen 

talajtípuson bármilyen 

növényfajtát termeszteni. 

Különböző talajminták 

vízmegkötő képességének 

összehasonlítása. Összevethető a 

természetes eredetű (pl. erdei) 

talaj esetleg az iskola közeli 

építési törmelékkel, homokkal. 

Összefüggés keresése a talaj 

porhanyóssága, vízmegkötő 

képessége és mezőgazdasági 

hasznosítása között. A talaj 

levegőtartalmának megfigyelése 

vízben. 

Talajok mésztartalmának 

kimutatása. Példák keresése 

mészkedvelő és mészkerülő 

növényekre. (A mésztartalom és 

az ott élő növényfajok igényeinek 

összevetése terepvizsgálat célja is 

lehet.) 

Talajfauna összehasonlító 

vizsgálata.  

talajművelés. A talaj 

tulajdonságai, szerepe 

a növények életében. 

Szilárd testek sűrűségének 

mérése. Hogyan mérjünk 

térfogatot egy szabálytalan 

testnél? Hogy járjunk el, ha a test 

úszik a vízen?  

Tömegmérés egyszerű kétkarú 

mérleggel. 

A sűrűség fogalmának 

értelmezése a gyermeki 

sűrűségkép továbbfejlesztésével.  

A sűrűség és gyakoriság 

fogalmának elkülönítése.  

A talajok egyes jellemző fizikai 

tulajdonságainak vizsgálata, a 

megfelelő vizsgálati módszer 

megtervezése. 

A talaj vízfelszívó képessége, 

vízáteresztő képessége, 

vízmegtartó képessége. 

A térfogatmérés arkhimédeszi 

ötletének megértése. A mérési 

pontosságot befolyásoló tényezők 

áttekintése (leolvasás pontossága, 

meniszkuszvastagság). 

A vízkiszorításon alapuló 

térfogatmérés kiterjesztése úszó 

testekre (a test vízbe való 

lenyomása, ismert térfogatú, 

nagyobb sűrűségű testtel való 

összekötése stb.). 

A kétkarú mérleg használata. 

A sűrűség fogalmának 

értelmezése mint az egymástól 

függő két mennyiség (tömeg, 

térfogat) viszonyát értelmező 

absztrakt fogalom.  

Három egymástól nehezen 

elkülöníthető fogalom 

(vízfelszívó képesség, 

vízáteresztő képesség, 

vízmegtartó képesség) 

különbségének megragadása, a 

különbség saját tervezésű 

megfigyeléssel (egyszerű 

Természetismeret: A 

talaj szerkezete, fő 

alkotóelemei. 



 

 

méréssel) történő igazolása. 

Egyes minták csoportosítása a 

vizsgált tulajdonság alapján. 

A talajképződést lebontó 

folyamatok segítik. A 

komposztálás, komposztáló 

készítése. 

Kalcit, gipsz, kvarc, mészkő, 

lösz, habkő (horzsakő), 

kvarckavics, agyag, andezit. 

Egyes anyagok lebomlásának 

vizsgálata kísérlettel. Kísérlet 

tervezése lebomló és le nem 

bomló műanyagok összehasonlító 

vizsgálatára. Következtetések 

megfogalmazása arról, mely 

anyagok komposztálhatók és 

melyek nem. Komposzt-tároló 

készítése vagy használata. A 

megfelelő hulladékelhelyezés 

fontosságának felismerése. Érvek 

megfogalmazása a komposztálás 

mellett. 

Egyes ásványok keménységének, 

porszínének, sűrűségének 

vizsgálata. Kőzetek fizikai 

tulajdonságainak vizsgálata. 

Ásványok és kőzetek 

csoportosítása a vizsgálatok 

eredményeinek alapján. 

Kémia: redoxi-

reakciók. 

 

Földrajz: ásványok és 

kőzetek. 

 

Természetismeret: 

kerti munkák, kőzetek, 

talaj. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Talajszerkezet, térfogatmérés, tömegmérés, sűrűség, talajképződés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fény 

Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás Növények, anyagcsere, szem. 

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

A fény mint környezeti tényező hatásának kimutatása az élőlények 

életműködéseire. A fény- és árnyékjelenségek vizsgálatán keresztül a 

fénnyel kapcsolatos megfigyelések, naiv elképzelések pontosítása. A 

vizsgálati tapasztalatok általánosítása. A fény hatására végbemenő 

folyamatok (kémiai reakciók) vizsgálata. Absztrakt gondolkodás, 

logikai következtetések, analógiás gondolkodás fejlesztése (azonos 

okozat mögött azonos okot keresünk). 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért fontos a fény a növények 

számára? 

A fény hatása a növényi 

anyagcserére. 

A fény hatása az élőlényekre. 

Miért fordul a napraforgó? Hat-e 

a fény az állatok viselkedésére? 

Hínár oxigéntermelésének 

megfigyelése különböző 

fényerősség hatására. A 

buborékok gyakorisága 

változásának számlálása és 

ábrázolása a fényforrás 

közelítésének-távolításának 

Biológia-egészségtan: 

öröklött 

magatartásformák, 

fotoszintézis. 

 

Kémia: oxigén, szén-

dioxid. 



 

 

hatására. Az eredmények grafikus 

megjelenítése. 

Növények fény felé fordulásának 

vizsgálata. (Az időigényes 

kísérlet fázisai fényképezőgéppel 

rögzíthetők.)  

Fényforrás hatása vízibolhák, 

planktonok viselkedésére. 

Vizsgálható két vagy több 

fényforrás hatása is. Fénykép 

elemzésével számszerű eloszlást 

is meg lehet adni. 

 

Természetismeret: a 

Nap szerepe a földi 

élet szempontjából. 

A fény egyenes vonalú 

terjedésének bizonyítékai 

hétköznapi tapasztalataink 

alapján. Árnyékjelenségek a 

természetben.  

Pontszerű ás kiterjedt 

fényforrások. 

Félárnyék és teljes árnyék. 

Hogyan látunk egy tárgyat a 

tárgyról a szemünkbe egyenes 

vonalban jutó fény révén? 

A fény visszaverődésének 

szabályai. 

Hogyan hozza létre a képet a 

síktükör? Mit jelent az, hogy egy 

kép látszólagos? Miért látunk ott 

valamit, ahol nincs semmi 

(síktükör képalkotása). 

A fény látásban betöltött 

szerepének megértése (maga a 

fénysugár alapesetben nem 

látható). 

Az árnyékjelenség értelmezése 

megfigyelések révén, megértése 

önálló vázlat alapján. 

Az árnyékjelenségek értelmezése, 

általánosítása pontszerű és 

kiterjedt fényforrás esetében. A 

Hold fázisai és fogyatkozásai 

mint árnyékjelenségek. Közeli 

fényforrások kapcsán szerzett 

tapasztalat általánosítása 

csillagászati léptékekre.  

A fény visszaverődésének 

kísérleti vizsgálata. Egyszerű 

kvalitatív szabály felállítása 

(szögekkel vagy irányokkal). 

A szabály értelmezése síktükörre, 

a széttartó fénysugarak 

azonosítása (rajz készítése).  

Annak megmutatása, hogy a 

látszólagos kép helyére helyezett 

tárgyról, ha nincs tükör, 

ugyanúgy jönnének a 

fénysugarak, mint ha a tükörről 

visszaverődnek. 

Természetismeret: a 

Hold fázisai. 

 

Fizika; földrajz: 

holdfogyatkozás. 

 

Matematika: szög, 

tükrözés, merőleges. 

A fény hatására egyes folyamatok 

felgyorsulnak és olyan változások 

is végbemehetnek, amelyek fény 

nélkül nem, vagy csak 

észrevehetetlenül lassan 

történnének meg. 

A hagyományos fényképezés 

szintén fény hatására 

bekövetkező kémiai változásokon 

Kémiai fénykép készítése élő 

levél és jódoldat segítségével. 

Következtetések megfogalmazása 

a növényi felépítő anyagcsere 

fényigényéről. 

A fényképezés modellezése 

ezüstnitrátos szűrőpapírcsíkkal. 

A tapasztalatok alapján egyszerű 

modell alkotása a fényképezés 

Biológia-egészségtan: 

fotoszintézis, 

szabadgyökök hatása. 

 

Kémia: redoxi-

reakciók, fotokémiai 

reakciók, láncreakciók, 

gyökös reakciók, 

fotoszintézis, 



 

 

alapul. elvéről, illetve a negatív kép 

keletkezéséről. 

Következtetések megfogalmazása 

arról, miért fontos betartani a 

„fénytől védve” utasításokat. 

Annak magyarázata, hogy egyes 

gyógyszerek szedésekor miért 

nem szabad napra menni, illetve 

miért kell egyes anyagokat sötét 

színű üvegedényben tárolni. 

keményítő kimutatása 

jóddal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fotoszintézis, hely- és helyzetváltoztató mozgás, oxigén, árnyék, 

fényvisszaverődés, tükör, fényérzékeny anyag. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hideg, meleg 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Hőmérséklet, évszakok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet hőmérsékletének és az élőlények életműködései, anyagcsere-

folyamatainak sebessége, valamint viselkedése közötti kapcsolat 

felismertetése. A hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező térfogatváltozások 

vizsgálata, összefüggés keresése modellek alapján az anyag szerkezete és a 

tapasztalt változások között. A kémiai folyamatok sebessége és a hőmérséklet 

közötti kapcsolat feltárása vizsgálatok alapján. A tapasztalatok alapján 

következtetések megfogalmazása az egészségmegőrzés és a környezetvédelem 

témakörében. Manuális készség fejlesztése egyszerű eszközök készítése 

során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A környezet hőmérsékletének 

hatása az élőlények 

életműködésére és viselkedésére. 

A hőmérséklet és az anyagcsere 

összefüggése. 

Az üvegházhatás. 

Vízben oldott oxigén 

mennyiségének hatása a halak 

légzésszámára (különböző 

hőmérsékleteken), szűk 

hőmérséklet-tartományban. Az 

eredmények megjelenítése, 

esetleg többféle halfaj (gyors és 

lassú mozgású) összehasonlítása. 

A szénsavas ásványvíz 

melegítése mint modellkísérlet 

alapján következtetések 

megfogalmazása a víz 

hőmérséklete, oxigéntartalma és a 

halak légzésszáma közötti 

kapcsolatról. A vizsgálat alapján 

annak megfogalmazása, miért 

veszélyes a vizek hőszennyezése. 

Erjedés szén-dioxid-termelésének 

hőmérsékletfüggése. A cukros 

Fizika; kémia: gázok 

folyadékban való 

oldhatóságának 

hőmérséklet-függése. 

 

Kémia: 

reakciósebesség, szén-

dioxid kimutatása, 

erjedés. 

 

Biológia-egészségtan: 

enzimek tulajdonságai, 

a halak légzése, 

testhőmérséklet, az 

élesztőgomba, erjedés. 

 

Földrajz; fizika; 

kémia; biológia-

egészségtan: 



 

 

vízben élesztő által termelt szén-

dioxid-mennyiség hőmérséklet-

függésének ábrázolása. 

Következtetések megfogalmazása 

az alacsony és a túl magas 

hőmérséklet (kihűlés, láz) 

veszélyeire és végzetes 

következményeire vonatkozóan. 

Üvegházhatás modellezése 

befőttesüvegekkel. A kontroll 

(asztallapra tett) hőmérő adatát 

összevetve az átlátszó és a fekete 

hátterű üveggel, a különböző 

mértékű fényelnyelés 

következményének mérése. 

Az üvegházhatással kapcsolatos 

tudás rendszerezése a kísérleti 

tapasztalatok alapján. 

üvegházhatás. 

Folyadékos hőmérő készítése 

Mit jelent az, hogy két test 

hőmérséklete azonos? 

Hogyan állapítható ez meg 

anélkül, hogy a két testet egymás 

közelébe hozzuk? 

Termikus kölcsönhatás. 
Hőtágulás jelensége. 

Melyek az ideális hőmérsékleti 

skála fixpontjai? 

Milyen az ideális tágulási közeg? 

A hőmérséklet és hő 

kapcsolatának kvalitatív szinten 

való megértése. (A melegebb 

helyről a hő a hidegebb helyre 

áramlik). 

Annak belátása, hogy a 

hőmérséklet fogalmának két test 

viszonylatában (feltételezett 

termikus kölcsönhatásában) van 

jelentősége.  

Vízhőmérő készítése lombik, 

gumidugó és keskeny cső 

segítségével.  

Annak belátása, hogy a melegítés 

hatására a víz a lombikban 

kitágul. (A lombik is tágul, de 

kevésbé.) 

Mindennapi példák gyűjtése a 

hőtágulásra.  

Szubjektív hőmérsékleti skála 

készítése. Annak belátása, hogy a 

kezdőpont és egy másik fixpont 

helye önkényes, ahogy az 

egységek nagysága is.  

Annak áttekintése, hogy a víz 

számos szempontból nem ideális 

tágulási közeg, ezért nem 

érdemes vízhőmérőt készíteni. 

Kémia: hő fejlődése. 

 

Természetismeret: a 

víz tulajdonságai. 

A hőmérséklet változásának és a 

térfogat változásának 

összefüggései. 

Vizsgálatok lombik hőtágulásával 

kapcsolatosan. 

Következtetés megfogalmazása 

Fizika: hőtágulás. 

 

Kémia: 



 

 

A kémiai változások sebességét a 

hőmérséklet meghatározza. 

arról, miért nem szabad a 

mérőedényeket melegíteni. 

Víz fagyásának vizsgálata. Annak 

magyarázata, miért képes a 

kőzetrepedésekbe szivárgó víz a 

kőzet aprózódását elősegíteni.  

Oldódás, illetve oldatreakció 

vizsgálata szobahőmérsékleten, 

melegítés és hűtés hatására. 

Egyszerű modell alkotása az 

oldódás hőmérsékletfüggéséről. 

Következtetések megfogalmazása 

arról, hogy miért romlik meg 

gyorsabban az asztalon hagyott 

étel (és miért fontos a hűtőgépek 

használata), illetve arról, hogy 

miért kell nyáron fokozottan 

figyelni az élelmiszerbiztonsági 

szabályok betartására. A főzés 

(sütés) szerepének indoklása. 

reakciósebesség, 

oldatok, 

anyagszerkezet. 

 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás, 

élelmiszerbiztonság. 

 

Természetismeret: a 

víz tulajdonságai, 

keverékek és oldatok 

készítése és 

szétválasztása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: ételkészítési 

eljárások, élelmiszerek 

tárolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérsékletfüggés, üvegházhatás, gázok oldódása, hőtágulás, hőmérő, a 

jég szerkezete, reakciósebesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromosság, mágnesség 

Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás Kölcsönhatás, mágnes, iránytű. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromos töltés fogalmának megalapozása, az elektromossággal 

kapcsolatos jelenségek vizsgálata, a vonzás-taszítás értelmezése. A 

mágnességgel kapcsolatos ismeretek elmélyítése. Logikus gondolkodás, 

következtetési készség fejlesztése. A természettudományos 

gondolkodásmód egyes elemeinek tudatosítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az emberi test elektromos 

vezetőképessége. 

Saját vizsgálat tervezése. 

A bőrfelszín elektromos 

vezetőképességének vizsgálata. 

Nedves és száraz bőrfelület 

vezetőképességének 

összehasonlítása.  

Kísérlet tervezése arra 

vonatkozóan, hogyan hat a 

mágnesség az élő szervezetre 

(például a növények 

növekedésére): az egyes tervek 

kritikus értékelése és érvelés az 

egyes kísérleti összeállítások 

Fizika; kémia: 

vezetőképesség. 

 

Fizika: mágnesség. 

 

Biológia-egészségtan: 

a bőr, a szervezet 

folyadékterei, a 

sejtplazma. 



 

 

helyessége mellett. A sejtés és a 

feltevés, a tudományos 

bizonyítékok (adatok, tények) és 

áltudományos megközelítések 

(babonák) összehasonlítása. 

Miféle anyag az elektromosság? 

Elektromos töltések létrehozása. 

Hogyan igazolható, hogy kétféle 

elektromos töltés van? 

Miért nem oszlanak el az 

elektromos töltések (vezetők, 

szigetelők). 

Miért vonz egy töltött test egy 

semlegest? 

Elektromos töltések létrehozása 

dörzsöléssel. Annak belátása, 

hogy a dörzsölés során nem 

töltések keletkeznek, hanem 

töltések válnak szét. 

A kétféle elektromos töltést 

azonosító erőhatások felismerése. 

Elektromos töltések vizsgálata 

elektroszkóppal. 

Az elektromos megosztás 

jelenségének értelmezése. 

Vázlatrajzok készítése. 

Az elektromos megosztás 

jelenségének felhasználásával az 

elektromos töltések által eltérített 

vízsugár viselkedésének 

értelmezése. 

Kémia: elektron, 

poláris kötés, dipólus 

molekula, elektrolit. 

 

Természetismeret: 

mágneses és 

elektromos 

kölcsönhatás. 

A vonzás és taszítás elektromos 

vagy mágneses jelenségekhez 

kötődik. 

A vizes oldatok vezetik az 

áramot. Az elektromos 

balesetvédelem legfontosabb 

alapelvei. 

Az elektromos áram hatására 

kémiai folyamatok mehetnek 

végbe. 

Egyes anyagok mágneses 

viselkedésének 

(mágnesezhetőségének) 

összehasonlítása. Az anyagok 

csoportosítása mágnesezhetőség 

szerint. Annak indoklása, hogy a 

mágnességet felhasználó orvosi 

vizsgálatoknál miért kell a 

fémtárgyakat a testről 

eltávolítani.  

Mágneses keverő használata: a 

laboratóriumi alkalmazás 

indoklása. 

Elektrosztatikai jelenségek 

vizsgálata vízsugáron. A 

tapasztaltak egyszerű 

magyarázatának 

megfogalmazása.  

Oldatok vezetőképességének 

vizsgálata. Annak indoklása, 

miért veszélyes az emberi 

szervezetre az áramütés. 

Egyszerű kísérletek 

elektrolízissel. Vázlatrajzok 

készítése. 

Fizika: mágnesség. 

 

Kémia: polaritás, 

vezetőképesség, 

elektrolízis, 

mágnesezhető fémek. 

 

Biológia-egészségtan: 

képalkotó eljárások. 

 

Természetismeret: 

mágneses és 

elektromos 

kölcsönhatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágnesesség, töltés, megosztás, elektrolízis, elektromos töltés, vonzás, 

taszítás, redoxi-reakció. 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Terepen 

Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás 
Életközösség, erdő, mező, oldatok, keverékek, megfigyelés, 

térképvázlat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Élmények szerzése a természeti környezetről. A tanult vizsgálati, 

megfigyelési módszerek alkalmazása természetes élőhelyek 

tanulmányozásában. Megfigyelési készség, kreativitás fejlesztése. 

Logikus gondolkodás fejlesztése, ok és okozat összekapcsolása. A 

megfigyelések rögzítése: vázlatok, rajzok készítése, és azok alapján a 

tapasztalatok rendszerezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Élőhely, környezeti tényezők. 

Életközösségek, biológiai 

sokféleség, tápláléklánc. 

Környezeti hatások, természet- és 

környezetvédelem. 

Különböző élőhelyek környezeti 

sajátosságainak jellemzése 

(talajvizsgálat, vízvizsgálat, 

fényerősség). 

Egyes élőhely-típusok rajzos 

jellemzése. Kötetlen rajzon 

(festményen) jeleníthetők meg 

egy-egy élőhelyen talált állatok és 

növények. A rajzok kapcsolása 

térképvázlathoz. 

Életnyomok gyűjtése. A megtalált 

életnyomok csoportosítása. 

Fajlista készítése különböző 

élőhelyeken. Hosszabb kirándulás 

vagy csillagtúra-szerű 

terepbejárás során a jellemzően 

eltérő adottságú területek 

összevetése (pl. patakpart, 

kaszáló, sziklagyep, bükkerdő, 

erdei út, mezőgazdasági terület 

vagy szeméttelep széle). A fajlista 

összevetése az élőhely környezeti 

sajátosságaival: kapcsolat 

keresése az élővilág és a 

környezeti tényezők között. 

Tápláléklánc felépítése a 

megtalált fajokból. 

Térképvázlat („öröm-bánat-

térkép”) készítése a bejárt terület 

természetvédelmi értékei alapján. 

„Örömpont” lehet pl. védett faj 

megtalálása, természetvédelmi 

terület, tiszta vizű patak. „Bánat-

pont”: illegális szemétlerakás, 

gyomosodás, szennyezett víz stb. 

Biológia-egészségtan: 

ökológia, környezeti 

tényezők, élőhely, 

környezet, társulás. 

 

Természetismeret: a 

térkép; füves puszták, 

vizek, vízpartok 

élővilága, az erdő 

életközössége. 



 

 

Patak vizsgálata 

Mitől függ a patak sebessége? 

Hogyan mérhető meg a patak 

sebessége? 

Hogyan gyorsítható vagy 

lassítható a patak? 

Milyen a patak mozgása 

kanyarban? A kanyar melyik 

oldalán nagyobb, s melyik oldalán 

kisebb a patak sebessége? 

Patak sebességének mérése 

úsztatással. Stopperóra 

kezelésének elsajátítása. 

Távolságmérés centiméterrel, 

vagy természetes egységekkel (pl. 

lépéshosszal és lépésszámmal). 

Annak felismerése, hogy többféle 

egység használható. 

A patak sebességét befolyásoló 

tényezők felismerése a patak 

különböző szélességű szakaszain. 

A tapasztalat összekapcsolása a 

víz összenyomhatatlanságának 

elvével.  

Az akadályok (meder tisztasága), 

az esés befolyásának felismerése 

a patak sebességében. 

A patak sebességének vizsgálata 

kanyarban. A tapasztalatok 

összekapcsolása az üledék 

lerakásának kérdésével. 

Biológia-egészségtan: 

ökoszisztémák, vizes 

élőhelyek. 

 

Természetismeret: 

vizes élőhelyek, 

felszíni és felszín alatti 

vizek, távolságok, 

térkép. 

 

Földrajz: vízrajz.  

Ásványok, kőzetek a környéken. 

Oldatok, keverékek a természeti 

környezetben. 

Ásványok, kőzetek azonosítása. 

Példák keresése oldatokra és 

keverékekre a kirándulás során. A 

megtalált oldatok és keverékek 

csoportosítása tetszőleges, illetve 

megadott szempontok (keverékek 

halmazállapota, szín stb.) szerint. 

Természetes vizek, talajok 

érzékszervi vizsgálata, 

hőmérséklet-mérése illetve más 

fizikai tulajdonságaik vizsgálata. 

Kémia: ásványok, 

kőzetek kémiai 

összetétele. 

 

Földrajz: kőzetek 

típusai. 

 

Természetismeret: 

oldatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fajlista (fajgazdagság), élőhely, leromlás (degradáció), védett faj és terület, 

gyomnövény. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az önálló és csoportos munkavégzésre való képesség természettudományi 

vizsgálatok, megfigyelések kivitelezésében. 

A vizsgálatok felelősségteljes elvégzése, a balesetvédelmi szabályok 

pontos betartása. 

Természeti jelenségekkel kapcsolatos vizsgálódások során az érzékszervi 

tapasztalatok megfogalmazása és különböző formában való rögzítése. 

A jelenségek makroszintű leírása során törekvés az egyértelmű, pontos 

meghatározásokra. 

A modellalkotás és a természettudományos megfigyelés, vizsgálódás 

alapvető műveleteinek alkalmazása vizsgált jelenségek kapcsán. 

A jelenségek komplex megragadása, a megfelelő szintű 

magyarázatkeresés igényével. Az ok-okozati összefüggések, analógiák 



 

 

felismerése, törekvés ezek alkalmazására. 

A természeti környezetben való tájékozódás, az iskolai környezetben 

szerzett tudás alkalmazása a terepi természet-megfigyelésben. 

Érvelés a tapasztalatok és a következtetések helyessége mellett, a 

megfigyelések és az ismert tudományos tények felhasználásával. 

 

 

7–8. évfolyam 

 

A természettudományi gyakorlatok tantárgy tanítása a 7–8. évfolyamon arra ad alkalmat, 

hogy a biológia, fizika és kémia órákon elvégzett kísérleteket, vizsgálatokat más 

tapasztalatokkal kiegészítve, gyakorlati rutint szerezzenek a tanulók a természettudományi 

megfigyelések, mérések kivitelezésében. Az önálló vagy csoportos munka eredményeinek 

kritikus értékelése, összevetése, és az eredmények helyessége mellett való érvelés nemcsak a 

minél pontosabb feladatvégzésre (és ezáltal minél helytállóbb eredmények, következtetések 

megállapítására) ösztönzi a tanulót, hanem fejleszti önreflexiós és kritikai képességeit is. Az 

egyes témák segítenek abban, hogy a tanulók átfogó képet kapjanak a természettudományos 

gondolkodásmódról, és mélyebben megértsék, hogyan következtetnek a természettudomány 

művelői a megfigyelt jelenségek magyarázatára, illetve hogyan fognak hozzá feltevéseik 

igazolásához. 

A természettudományi gyakorlatok – csakúgy, mint a kapcsolódó szaktárgyak – akkor 

fejlesztik leghatékonyabban a természettudományos, technikai kompetenciákat, ha mind a 

vizsgálatok végrehajtásában, mind azok elemzésében, értékelésében a tanulók aktív 

bevonására épít. Ezzel jól fejleszthetők az előző évfolyamokon megalapozott készségek és 

kompetenciák, mint pl. az információkeresés, a tényeken alapuló érvelés, a jelenségek tudatos 

megfigyelése és rögzítése. 

A természettudományi gyakorlatok tematikája olyan átfogó témák köré csoportosul, 

melyek mindegyik természettudományos tantárgyban jelen vannak. Az ajánlott gyakorlatok a 

biológia, fizika vagy kémia tananyag egy-egy részletét mélyítik el – lehetőséget adva további 

vizsgálódásra, tapasztalatszerzésre, az ott tárgyalt problémák más-más oldalról való 

megközelítésére –, azonban egyúttal a természettudományos megismerés sajátos kérdéseivel 

is foglalkoznak. Ezek szakköri foglalkozásokon vagy tehetséggondozó munka (például egyéni 

fejlesztés) keretein belül tovább mélyíthetők. A gyakorlatok célja, hogy a vizsgált 

problémákon keresztül fejlesszék a természettudományos gondolkodást és kiemelten az ahhoz 

kapcsolódó készségeket. Egyúttal arra is lehetőséget kínálnak, hogy a pedagógus a kísérletek, 

vizsgálatok révén napi tapasztalatokhoz, a tanuló életét közvetlenül is érintő jelenségekhez 

kapcsolja a természettudományos tantárgyak ismereteit.  

Az így tárgyalt témák erősítik a tanulók egyéni felelősségérzetét mind az egészség 

megőrzésével, mind a környezet állapotának óvásával, mind pedig a természeti környezet 

értékeinek tiszteletével kapcsolatosan. 

Ezeken az évfolyamokon a mennyiségi szemlélet fejlesztése a mérések révén 

hangsúlyosabbá válik: érdeklődő és tehetséges csoportokban akár számítási feladatok is 

társíthatók egy-egy gyakorlathoz, de a mértékegységek helyes használatára, a pontosság 

értékelésére és az adatok feldolgozására minden csoportban érdemes időt fordítani. 

Szintén új elem a vizsgálatok, kísérletek tervezésének nagyobb aránya. A tanulók által 

megtervezett vizsgálatok közül néhányat ajánlatos el is végeztetni. Az eredmények 

bemutatására hasznos lehet tanulói prezentációk, poszterek, kiselőadások, illetve csoportos 

viták szervezése, melyek révén számos, nem természettudományos kompetencia is 

fejleszthető. 



 

 

Ahogyan az előző szakaszban, úgy ezen a két évfolyamon is komoly szerepe van a 

terepi munkának. Az iskolában elsajátított módszerek „élesben”, problémahelyzetben történő 

kipróbálásán túl a terepi munka alkalmat teremt a természethez való emocionális kötődés 

mélyítésére is. 

A természettudományi gyakorlatoknak, azzal, hogy a természettudományos megismerés 

elemeit és módszereit közelebb hozza a tanulókhoz, fontos szerepe van a tudománnyal 

kapcsolatos véleményformálásban és ennek eredményeként a tanulók későbbi, 

természettudományos kérdéseket érintő (egészségükkel, környezetükkel kapcsolatos) 

döntéseinek megalapozásában, a tudományos érvek elfogadásában. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Méretek és nagyságrendek 

Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás Mértékegységek (tömeg, térfogat), oldat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetben előforduló méretek, arányok és nagyságrendek mélyebb 

megértése: annak megmutatása, hogyan közelíthetők meg ezek az 

arányok. A mérés megtervezésének megértése, a mértékegységek 

pontos alkalmazásának felismerése. A mérés viszonyításként való 

értelmezése. A kísérleti változó jelentőségének felismerése. A becslés és 

a mérés különbözőségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az élőlények mérete, az egyes 

szerveződési szintek 

nagyságrendjei. 

Miért hosszú a sivatagi róka füle? 

Miért nagyobb a császárpingvin, 

mint az Adèlie-pingvin? 

Állatok és növények 

testtömege/testfelülete. 

Mekkora terület tart el egy 

oroszlánt? Az oroszlánnak vagy 

az elefántnak van-e szüksége 

nagyobb területre? Miért 

veszélyes a csekély mennyiségű 

víz- vagy talajszennyezés is? 

Táplálékhálózatok. 

Sejtszervecskék (például 

sejtmag), baktériumok, 

egysejtűek méretarányainak 

érzékeltetése modellezéssel. Tyúk 

vérsejtjének és a tyúktojásnak az 

összevetése modell készítésével. 

Állatok testtömeg- és testfelület-

adatainak értelmezése. Ismert 

állatfajok (illetve egyedek, 

például hobbiállat) 

testtömeg/testfelület arányának 

becslése és összevetése 

szakirodalmi adatokkal. A becslés 

nehézségeinek felismerése és 

megfogalmazása. A testfelület- 

növelés és csökkentés módjainak 

felismerése konkrét példák 

alapján. Kapcsolat keresése az 

élőhely, illetve a testtömeg-

testfelület arány között. Példák 

keresése a feltevés igazolására. 

Növények testtömeg- és 

testfelület arányainak értelmezése 

adatok alapján. Egy-egy módosult 

növényi szerv vizsgálata, a 

Biológia-egészségtan: 

szerveződési szintek, 

felépítés-működés 

kapcsolat, 

táplálékhálózatok, 

távoli tájak élővilága. 

 

Matematika: 

hatványok, 

százalékszámítás, 

felület és térfogat 

számítása. 



 

 

felépítés-működés kapcsolatának 

feltárása a vizsgált példa alapján. 

Becslések megadása egy-egy 

élőlény területigényére 

biomassza-piramis adatok 

alapján. Következtetések 

megfogalmazása a 

mezőgazdaság, illetve az 

élelmiszeripar és a táplálkozási 

szintek kapcsolatáról. Becslések 

végzése egy-egy szennyezőanyag 

feldúsulására táplálékhálózatban. 

A környezetszennyezés 

veszélyeinek meglátása. 

Távolság mérése. 

Mérések az osztályteremben, 

épületben, udvarban. 

Milyen módszerekkel lehet 

megmérni egy távolságot? 

Milyen skálákat alkalmazhatunk 

távolság mérésekor? 

Google Earth használata.  

Távolság (átmérő, lineáris 

kiterjedés) mérésére alkalmas 

eszközök. 

Mérések emberi egységekkel: 

lépéshossz, arasz: annak belátása, 

hogy a mérés viszonyítás 

valamilyen szabadon választott 

egység segítségével. 

Régen használt távolságegységek 

gyűjtése. 

Mérések megtervezése. 

Átlagos lépéshossz 

meghatározása méterrúddal, 

centiméterrel.  

Nagyobb távolság mérése 

lépésekkel, kiszámítása 

lépéshossz alapján. Google Earth, 

GPS használatának elsajátítása, a 

mért távolságok ellenőrzése.  

A hibák okának, forrásának 

megértése. 

Nagy (kozmikus) 

távolságegységek gyűjtése, 

keletkezésük értelmezése. 

Kis távolságok mérésének 

megtervezése, lehetséges 

módszerek keresése, ötletek 

gyűjtése. 

Rendelkezésre álló mérőeszközök 

kezelése. 

 

A kristályok mérete, a 

részecskehalmazok. Az 

anyagmennyiség és a tömeg. 

Kristályosodás vizsgálata: a 

kristályok méretének, 

mennyiségének függése a 

hőmérséklet-változástól, a lehűlés 

sebességétől, a felhasznált 

anyagoktól. A keletkező 

kristályok mennyiségének 

becslése: a becslés nehézségeinek 

Földrajz: ásványok, 

utóvulkáni működés. 

 

Matematika: becslés, 

arány. 



 

 

feltárása. Összefüggés keresése és 

megállapítása a keletkező 

kristályok mennyisége és az 

egyes változók értékei között. Az 

egyes kísérleti összeállítások 

összehasonlítása, az eredmények 

vizuális megjelenítése (grafikon, 

poszter, képsorozat, infografika). 

Annak becslése, illetve mérése, 

hány kristály van egy-egy 

halmazban, és ez hány darab 

részecskét jelenthet. 

Becslések és modellek készítése a 

mol fogalmának és 

nagyságrendjének 

megközelítésére. A becslés és a 

mérés különbözőségének 

felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mértékegység, mérés, viszonyítás, arány, anyagmennyiség, kristályosodás, 

változók, becslés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alak és forma 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Szerv, szervrendszer, levél, csontváz, fogazat, oldat, kristály, 

halmazállapotok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szerkezet és működés összefüggésének megjelenítése és 

megfogalmazása élőlényekben. Az alak, forma és a funkció, tulajdonság 

összefüggéseinek felismertetése. A megfigyelések alapján modellek 

alkotása a jelenségek magyarázatára. Saját mérés tervezése előzőleg 

elvégzett vizsgálatok alapján. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Miért van a ragadozóknak nagy 

szemfoguk? Mit olvashatunk le 

egy koponyáról? Miben hasonlít 

és miben más egy madár- és egy 

lepkeszárny? 

A szervezettani jellemzők és a 

szervek feladata közötti kapcsolat 

állatokban és növényekben. 

Állati és növényi szervek 

vizsgálata (pikkely, fák 

évgyűrűi). Szimmetriaelemek 

megfigyelése, a vizsgált anyagok 

csoportosítása szimmetria szerint. 

Különböző állatok koponyáinak 

és csontvázának, valamint 

fogazatának megfigyelése. 

Értelmezés a rajzhoz írt 

szöveggel (pl. szemfog – 

ragadozó), és értelmező rajzzal 

(pl. az izomcsatlakozás jelzése a 

nyakszirti peremen). 

Fizika: emelők, 

közegellenállás. 

 

Matematika: 

szimmetria. 

 

Biológia-egészségtan: 

szerkezet és működés 

kapcsolata növények 

és állatok 

testfelépítésében. 



 

 

Levélerezet, rovarszárny 

formáinak összehasonlítása (fotó, 

rajz). Értelmezés a rajzhoz írt 

szöveggel (pl. hengeres test – jól 

repülő szenderlepke), és 

értelmező rajzzal (pl. az 

egyszikű- kétszikű erezet 

általános rajza, összevetve a 

konkrét fajjal). 

Hogyan olvad a jég?  

Anyagok térfogata, alaktartása 

különböző halmazállapotokban. 

Levegő összenyomása 

fecskendőben. Gázok kiterjedése. 

Víz térfogatának vizsgálata. 

Jég olvadásának vizsgálata.  

A vízszint vizsgálata a vízben 

úszó jégkocka olvadása során. 

Szilárd testek alaktartása, 

deformációja. 

A gázok összenyomásával és 

kiterjedésével kapcsolatos 

tapasztalatok értelmezése, 

egyszerű modell megalkotása. 

Annak tudatosítása - a víz 

különböző edényekbe való 

töltögetése kapcsán szerzett 

tapasztalatok alapján -, hogy a 

folyadékok (víz) megőrzi 

térfogatát, de felveszi az edény 

alakját. 

Kísérlet tervezése annak 

igazolására, hogy a jég térfogata 

nagyobb, mint a belőle keletkező 

víz térfogata.  

A kísérlet negatív eredményének 

értelmezése, a jégből keletkező 

víz mennyiségének közelítő 

meghatározása.  

Mérőhenger használata. 

Méréstervezés, vázlatkészítés, 

következtetések levonása. 

A szilárd testekre vonatkozó 

tapasztalatok összegezése, 

rendszerezése. 

Kémia; fizika: gázok 

tulajdonságai, 

halmazállapot-

változások. 

Minden szilárd, ami annak 

látszik? Miért lehetett 

ólomöntéssel jósolni? 

Növekedési formák. 

Habok. 

Keményítő, rugalmasság. 

Kristálynövesztés 

oldatreakcióval, illetve vízüveg-

oldatban. Ólomöntés. A keletkező 

formák összehasonlítása 

ásványokkal, mesterséges 

kristályokkal.  

Hab készítése, a hab szerkezetére 

vonatkozó modell alkotása. 

Következtetések levonása a 

habok egyes felhasználási 

módjaival kapcsolatban. 

Keményítő-szuszpenzió (mint 

nem newtoni folyadék) 

viselkedésének vizsgálata 

nyomás, ütögetés hatására. A 

Kémia: oldatok, 

oldhatóság, heterogén 

rendszerek, habok. 

 

Hon- és népismeret: 

hagyományok és 

babonák. 

 

Földrajz: ásványok. 

 

Fizika: viszkozitás. 



 

 

folyamat modellezése. Hasonló 

példák keresése a hétköznapi 

életben (például egyes mártások, 

fogkrémek, festékek). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot-változás, szerkezet, működés, heterogén rendszer. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szín 

Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás Színek, oldatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A színekkel kapcsolatos gyermeki elképzelések finomítása, fejlesztése. 

Az indikátor fogalmának árnyalása, annak megtapasztaltatása, hogy az 

indikátorok egy része közvetlen környezetünkben is megtalálható. 

Annak belátása, miért fontos az elválasztástechnika. Saját vizsgálat 

tervezése, a természettudományos vizsgálódás elveinek és főbb 

lépéseinek figyelembe vételével. Modellalkotás, hipotéziskészítés. 

Tapasztalat és elmélet különbségének felismertetése, lehetséges okok 

azonosítása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Színlátás, színtévesztés és 

színvakság. 

Indikátorok. 

A színlátás vizsgálata ábrák 

segítségével. 

Információ gyűjtése arról, milyen 

színeket és hogyan látnak egyes 

állatok. Kép készítése ugyanarról 

a témáról különböző állatok 

látását alapul véve (például méh, 

kutya). 

Növényi indikátorok 

színváltozásának vizsgálata 

gyümölcsteán, fűszereken, 

virágszirmokon, illetve antocián-

kivonaton. Következtetések 

megfogalmazása egyes 

virágszirmok színének és a 

növény korának, illetve a talaj 

savanyúságának kapcsolatáról. 

Köznapi anyagok csoportosítása 

lúgosság és savasság szerint, 

növényi indikátorok 

alkalmazásával. Példák keresése 

indikátorok alkalmazására. 

Biológia-egészségtan: 

látás, növények. 

 

Fizika: színek. 

 

Kémia: sav-bázis 

reakció, indikátor. 

Honnan származnak a színek? 

Mit jelent, hogy a fehér fény 

összetett fény? 

Fehér fény (napfény) felbontása 

tükör és víz segítségével 

(prizmával). 

Biológia-egészségtan: 

fotoszintézis, 

színagyagok. 



 

 

Hogyan állíthatunk elő színeket a 

napfényből?  

Összeadó színkeverés vizsgálata. 

Kivonó színkeverés vizsgálata. 

Annak felismerése, hogy a színek 

sorrendje a „szivárványban” 

kötött.  

Buborékhártyák 

színfelbontásának 

tanulmányozása. 

Színes foltok egymás mellett.  

Összeforgatott színek vizsgálata 

színkoronggal.  

Kísérletek saját tervezésű 

színkoronggal. 

Festékek összekeverése, színek 

kikeverése. 

Színek tervezése, színösszeadási 

szabályok megállapítása. 

 

Kémia: az anyagok 

színe. 

 

Fizika: a fehér fény 

felbontása, prizma, 

fénytörés. 

A kémiai változások egy része 

színváltozással jár. 

Elválasztás. 

Jód oldásának vizsgálata 

csempekísérlettel. Az eltérő 

oldékonyság és a különböző 

oldatszínek megfigyelése. 

Alkoholos jódoldat reakciójának 

vizsgálata nátrium-hidroxiddal, 

illetve citromsavval: a változások 

megfigyelése és magyarázata. 

Glükóz (fruktóz) oxidálása lúgos 

közegben: képregény készítése a 

látottakról. 

Játékos vizsgálatok a titkosírással 

(például C-vitamin és jód vagy 

vas(III)-klorid és szalicilsav-oldat 

reakciója alapján). 

Papírkromatográfiás vizsgálat 

végzése ételfestékekkel, 

élelmiszerekkel vagy klorofill-

kivonattal. A kromatográfia 

elvének modellezése és a 

tapasztalatok összevetése a 

modellel. Vizsgálat tervezése a 

kromatográfia alkalmazására. 

Gyűjtőmunka végzése a 

kromatográfia alkalmazási 

lehetőségeiről. 

Kémia: hasonló a 

hasonlóban elv, 

oldatok, redoxi-

reakció, elemmolekula, 

ion, elválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színlátás, színanyag, színkeverés, elválasztástechnika. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Illatok és hangok 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A rezgés. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A szaglásra mint érzékelési és megismerési módra való tudatos 

odafigyelés fejlesztése. Az elvont szaktudományos fogalmi készlet 

pontos használata nélkül egy-egy összetett jelenség tanulmányozása a 

hangokkal kapcsolatban, következtetések levonása és megállapítások 

megfogalmazása a kísérleti tapasztalatokkal kapcsolatban. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Növényi illatanyagok. 

Kivonat készítése. 

Állathangok. 

Fűszerek és gyógynövények 

vizsgálata szárított növényi részek, 

illóolajok, növényi kivonatok vagy 

főzetek alapján. Csoportosítás 

különböző szempontok szerint 

(tetszőleges szempontok, 

termőhely/származási hely, 

növényi rész, például levél, virág, 

termés). A szag/illóolaj-tartalom, 

illetve hatóanyag kapcsolatának 

keresése. 

Növényi kivonat készítése 

(extrakcióval, vízgőz-

desztillációval vagy macerálással) 

illatos növényi részekből. Az 

eljárás kémiai hátterének 

értelmezése. 

Tücskök ciripelésének 

megfigyelése (pl. hosszának 

mérése, a szituáció rögzítése), 

esetleg hangfelvétel készítése. A 

különböző egyenesszárnyúak 

ciripelésének összevetése a saját 

megfigyelésekkel. 

Madárhangok és más állathangok 

összehasonlítása hangfelvételről 

(lassítva is). Madárdallamok és 

emberi dallamok összevetése. 

Kémia: oldódás, 

szétválasztás, hasonló 

a hasonlóban elve. 

 

Biológia-egészségtan: 

gyógynövények, állati 

kommunikáció, 

feromonok, szaglás, 

hallás. 

 

Fizika: rezgések, 

hullámok, a hang. 

Gitár húrjának hangja. 

Miben térnek el a hangok? 

Hogyan tudunk eltérő hangokat 

létrehozni? 

Hullámok terjedése kötélben. 

A gitárhúrok megpendítésekor 

keletkező hangok 

különbözőségének értelmezése: 

hangmagasság fogalma.  

Annak felismerése, hogy a 

hangmagasság függ a húr 

anyagától, feszítettségétől, 

Biológia-egészségtan: 

hallás. 



 

 

hosszától. 

A kötélben terjedő hullám 

sebességének és a kötél 

feszítettségének összekapcsolása. 

Általánosítás, az egyik kísérletben 

szerzett tapasztalat vonatkoztatása 

a másik kísérletre (a jobban 

feszített gitárhúrban gyorsabban 

terjed a hullám). 

Tudományos következtetés 

levonása (a nagyobb sebességű 

hullám a gitárhúrban magasabb 

hangot hoz létre, abban a húrban 

terjed gyorsabban a hullám, 

amelyik a magasabb hangot adja). 

Szintézis készítése, egy jelenség 

komplex vizsgálata, egyszerű 

modellalkotás, értelmezés az 

ismeretek szintjének megfelelő 

mélységben, kvalitatív módon, 

elvont fizikai fogalmak 

(frekvencia, hullámhossz) nélkül. 

(A hang magasságának 

húrhossztól és a hullám húrban 

való terjedési sebességétől való 

függése.) 

Szaglásküszöb. A szaglás és 

ízlelés kapcsolata.  

Miért nem érzi jól az ízeket, aki 

náthás? 

Vizsgálatok az emberi szaglással 

kapcsolatban: a szaglás és ízlelés 

kapcsolatának feltárása, a szaglási 

küszöb vizsgálata. Kísérletek 

alapján annak meglátása, hogy a 

szagláshoz minél gyorsabb 

párolgás (szublimáció), illetve 

diffúzió szükséges. Szilárd 

anyagok és oldatok szagának 

összehasonlítása. Következtetések 

levonása a szagtalan mérgező 

gázok veszélyeivel kapcsolatban. 

Saját vizsgálat tervezése a 

szaglással, illetve a szaglás és az 

ízlelés összefüggésével 

kapcsolatban. Érvelés a vizsgálati 

módszerek és eljárások 

megválasztásával kapcsolatosan. 

Információ keresése a felhasznált 

anyagok kémiai összetételéről. 

Biológia-egészségtan: 

szaglás, ízlelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaglás, hallás, ízlelés, hanghullám, hangmagasság. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Irány 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Testtájak, szervek, kémiai reakció, távolságmérés, tájékozódás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az irányok felismerése élőlények szervezetében, az irányok 

fontosságának felismertetése példákon keresztül. A tájékozódás 

vizsgálata játékokkal. A fizikai és kémiai folyamatok irányának, 

a megfordítható és a körfolyamatoknak az értelmezése 

vizsgálatok végzésén keresztül. A magasság mérésén keresztül a 

matematikai gondolkodás gyakorlása, az ellenőrzés szerepének 

felismertetése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan írhatók le a testben az 

irányok? 

Az irányok kérdése a 

szervezettanban. 

Hogyan érzékeljük az 

irányokat? 

A térérzékelés és a 

tájékozódás. Az érzékszervi 

fogyatékkal élők tájékozódása. 

Anatómiai síkok és irányok 

azonosítása (művészeti) anatómiai 

atlasz, képek, csontok, 

szervmodellek segítségével. A 

szervek, csontok szervezeten belüli 

elhelyezkedésének megállapítása, 

különös figyelemmel a páros 

csontokra, szervekre. 

Játékos vizsgálatok az emberi 

tájékozódással kapcsolatban: 

irányok érzékelése bekötött 

szemmel (különböző testtartásban, 

lassú és gyors mozgás vagy forgás 

után és közben), hangok irányának 

érzékelése, tájékozódás illatok, 

egyéb környezeti hatások alapján. 

Tapasztalatszerzés arról, hogy a 

tájékozódásban összetett érzeteket 

használunk. Ismert és ismeretlen 

környezetben való tájékozódás 

összevetése. Tapasztalati 

térképvázlat (kognitív térkép) 

készítése. Annak felismerése, hogy 

az irányok felismerésében és 

becslésében az ember jellegzetes 

támpontokat alkalmaz, és ezek 

egyedi érdeklődés szerint 

változhatnak. Annak felismerése, 

hogy a tájékozódásban a faj 

környezeti igényei és 

érzékszerveinek fejlettsége is 

meghatározók. Példák gyűjtése 

állatok tájékozódására. 

Biológia-egészségtan: 

szervek, 

szervrendszerek, 

testtájak, 

egyedfejlődés, 

társulások, tájékozódás. 

 

Matematika: 

szimmetria. 

Magasság mérése. Magasságmérés háromszögeléssel, Matematika: 



 

 

A Föld megmérése, 

Erathosztenész mérésének 

rekonstrukciója. 

arányos kicsinyítéssel és 

szerkesztéssel, 

Egyszerű mérések, közvetlenül 

megközelíthető objektumok 

magassága. 

Összetett mérések: közvetlenül nem 

megközelíthető objektumok 

magassága. 

A geometria szerepének 

felismerése a mérésben. 

Modellkészítés, analógiás 

gondolkodás. 

Az ellenőrzés fontosságának 

belátása (eredmények közvetlen 

ellenőrzése valamilyen 

magasságmérési eljárással, vagy 

más elven működő méréssel, pl. 

altiméter használata vagy 

magasságmérés szabadesés 

felhasználásával). 

Csoportos munka gyakorlása, 

kapcsolatfelvétel, kommunikáció, 

együttműködés más iskolákkal 

(mérési hellyel). 

(Eltérő szélességi körön található 

partnerre van szükség.) 

Tudománytörténet jelentőségének 

belátása. 

geometriai 

szerkesztések, 

kicsinyítés. 

 

Földrajz: tengerszint 

feletti magasság, 

távolságok, térkép, a 

Föld mint bolygó. 

A kémiai folyamatok iránya. 

Megfordítható folyamatok. 

Körfolyamatok. 

Ritmikus változások. 

Elválasztás: megkötődés 

(adszorpció és deszorpció). 

Szénsavas ásványvíz kémiai 

rendszerként történő vizsgálata: a 

nyomás, a hőmérséklet 

változásának hatásai szén-dioxid 

képződésére. 

Mészkő oldódásának, illetve 

meszes víz és szén-dioxid 

reakciójának vizsgálata. 

Következtetések megfogalmazása a 

cseppkőbarlangok képződésével, a 

barlangok védelmével 

kapcsolatban. 

Glükóz oxidációjának vizsgálata 

lúgos közegben, műanyag 

palackban, metilénkék 

redoxindikátor mellett. A 

metilénkék felhasználásának 

indoklása a kísérlet magyarázata 

alapján. 

Festékoldat adszorpciójának, illetve 

deszorpciójának vizsgálata. Az 

orvosi szén felhasználására 

Kémia: megfordítható 

folyamat, körfolyamat, 

adszorpció, deszorpció, 

redoxi-reakció. 

 

Biológia-egészségtan: 

megkötődés, talaj, 

oxigénszállítás (külső 

és belső légzés). 

 

Földrajz: mészkő, 

karsztjelenségek. 



 

 

vonatkozó következtetések 

megfogalmazása.  

Kulcsfogalmak/  

fogalmak 

Anatómiai irány, tájékozódás, távolságmérés, megfordítható folyamat, 

körfolyamat, megkötődés, ellenőrzés. 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ritmus 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Időmérés, időegységek, pulzus. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok sebességének, az ismétlődő folyamatoknak és az idő 

szerepének tanulmányozása természeti jelenségeken. Kapcsolat keresése 

az idő mint változó és a megfigyelés tapasztalatai között. A mérési hiba, 

az átlag és a szórás felismertetése konkrét példákon keresztül. Manuális 

készség fejlesztése az eszközök létrehozása által.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen a bioritmusunk? 

Napi ritmusok. 

Hogyan alkalmazkodik a 

szervezet a változásokhoz? 

Az emberi szervezet ritmusai: 

légzés, vérkeringés. 

Mérési hiba, átlag, szórás. Függő 

és független változó. 

A szem alkalmazkodása a 

fényerősséghez. 

Bioritmus-naplók készítése 

(például alvás-ébrenlét, étkezések, 

folyadékbevitel) és összevetésük, 

az eredmények grafikus 

ábrázolása. 

Légzésszám és pulzus mérése igen 

rövid (pl. 10 másodperces), rövid 

(például egy perces) és hosszabb 

(például három perces) 

időintervallumokban. A mérési 

hiba jelenségének 

tanulmányozása, az okok feltárása. 

A grafikus megjelenítés 

problémái: a függő és a független 

változó felismerése. 

A légzésszám és a pulzus 

változásának vizsgálata terhelés 

hatására. Az átlag és a szórás 

megfigyelése. Az eredmények 

grafikus megjelenítése és 

összehasonlítása. Érvelés a 

hasonlóságok és különbségek 

okairól. 

Vérnyomásmérés, a vérnyomás 

változása terhelés, zene, 

filmjelenet hatására. A mérési 

eredmények különböző szempontú 

értékelése (pl. fiúk/lányok; 

sportolók/nem sportolók; a drámai 

jelenetben részt vevők/nézők). Az 

Biológia-egészségtan: 

légzés, vérnyomás, 

pulzus, pupilla, a szem 

alkalmazkodása, 

szimpatikus és 

paraszimpatikus hatás, 

adrenalin, hormonok. 



 

 

adatok grafikus megjelenítése. 

Pupillaméret változásának 

vizsgálata megvilágítás hatására.  

Az eredmény rögzítése fotón, 

fotósorozaton vagy rajzban. A 

vizsgálat eredményeinek 

magyarázata. 

Időtartam érzékelése, mérése, 

természetes időmérő eszközök. 

Lengésidő mérése matematikai 

ingával. 

Másodpercinga készítése. 

Időtartam becslése. Annak 

megélése, hogy nem egyszerű egy 

időtartam objektív hosszát 

megbecsülni (szubjektivitás és 

idő). 

Időtartam mérése pulzus 

segítségével. Az objektivitást 

befolyásoló tényezők 

számbavétele. 

Természetes időmérő rendszerek 

keresése. 

Matematikai inga lengésidejének 

vizsgálata. 

A jelenséget befolyásoló és nem 

befolyásoló tényezők elkülönítése 

(kitéréstől és a lengő tömegtől 

való függetlenség felismerése). 

Ingahossz és lengésidő 

kapcsolatának jellege: 

következtetés, arányosság 

felismerése. 

Másodpercinga készítése 

próbálgatással. 

Biológia-egészségtan: 

pulzus, szabályozás. 

 

Fizika: periodikus 

mozgások. 

 

Matematika: becslés, 

arányosság. 

Mitől függ a kémiai reakciók 

sebessége?  

Mennyire gyorsítható fel egy 

reakció? 

A reakciósebesség. 

A reakciósebesség vizsgálata 

szilárd és folyadék fázisban, 

csapadékképződési reakciók 

segítségével. Következtetések 

megfogalmazása a kémiai 

reakciók feltételeivel 

kapcsolatosan. 

A reakciósebességre ható tényezők 

(hőmérséklet, reakciópartnerek 

töménysége) vizsgálata 

oldatreakciókban. Annak 

megértése, miért fontos a kémiai 

kísérletek során az utasítások 

pontos követése.  

Katalizátor hatásának vizsgálata 

dihidrogén-peroxid bomlásán 

keresztül. A katalizátorok 

szerepének, felhasználásának 

indoklása a kísérleti tapasztalatok 

Biológia-egészségtan: 

anyagcsere, enzimek. 

 

Kémia: a reakciók 

feltételei, 

reakciósebesség, 

katalizátor. 

 

Fizika: sebesség, 

időmérés. 



 

 

alapján.  

Kísérlet tervezése biológiai 

katalizátor (enzim) vizsgálatára. 

Vita a feltevés, illetve a sejtés 

indoklásának módjáról. A függő és 

független változó azonosítása. Az 

eredmények rögzítésének és 

megjelenítésének tervezése és 

annak indoklása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Időmérés, inga, reakciósebesség, katalízis. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mennyiségek, arányok 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Megfigyelés, mérés, kísérlet. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természettudományos mérésekkel kapcsolatos általános kompetenciák 

fejlesztése, saját kísérlet tervezése, végrehajtása, rögzítése, értékelése. A 

természettudományos gondolkodás, bizonyítás és megfigyelés 

műveleteinek alkalmazása. Logikus gondolkodás, modellalkotás, 

szintetizálás és rendszerező képesség fejlesztése a kísérleti tapasztalatok 

értelmezése által. Az előrelátás és a tervezés képességének fejlesztése. 

(Ön)kritikai gondolkodás és együttműködés fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit kérdezhetünk a természettől? 

Hogyan érthető meg a 

kérdésünkre kapott válasz? 

Biológiai vizsgálat tervezése. 

Valamely önállóan (tanári 

segítséggel) tervezett kísérlet, 

megfigyelés elvégzése: 

a cél megfogalmazása, a módszer 

megbeszélése, az eredmény 

rögzítése (árban vagy kis 

csoportban is végezhető). A 

kisebb-nagyobb projektről önálló 

jegyzőkönyv készítése. 

Például: 

 Vitálkapacitás-mérés 

vízkiszorítással. Mitől függ a 

vitálkapacitás nagysága (pl. 

sportol – nem sportol; 

dohányzik – nem dohányzik)? 

 Ujjlenyomatok 

összehasonlítása. A három 

bőrléctípus eloszlása a tíz 

ujjon. (Hasonlít ez a 

testvéréhez/szüleihez? 

Mennyire?) 

 



 

 

„Minden fizika”. 

Különböző típusú rágógumik 

nyúlásának, rugalmasságának, 

ízmegtartó képességének 

összehasonlítása. 

Mit akarunk mérni? – A 

vizsgálandó objektum 

azonosítása, parametrizálása. 

Milyen eszközökkel akarunk 

mérni? – A mérés megtervezése. 

Mik lesznek a hiteles mérési 

eredmények? – A megfelelő 

kvantitatív jellemzők 

megtalálása. 

Melyek a hibaforrások? – Annak 

felismerése, hogy minden mérés 

hibákkal terhelt, ezek 

figyelembevétele. 

Hogyan strukturáljuk a mérési 

eredményeket? – Rögzítés, 

megjelenítés, IKT-eszközök 

alkalmazása. 

Hogyan értelmezzük a mérési 

eredményeket? Milyen 

végkövetkeztetést vonunk le 

eredményeinkből?  

 

Hogyan vizsgálhatók az 

anyagok? Mit tartalmaz a 

vaníliapuding, a gesztenyepüré 

vagy a gyümölcsjoghurt? 

Élelmiszerek anyagainak 

vizsgálata. 

Az élelmiszerekben található 

egyes anyagok vizsgálatának 

tervezése, előzetesen elvégzett, 

egyszerű kimutatási reakciók 

alapján. 

A kimutatási reakciók elvének 

alkalmazása, az anyagvizsgálat 

néhány problémájának (minta 

mennyisége, vizsgált anyag 

koncentrációja, a minta megfelelő 

feldolgozása, a változások 

észlelése) megismerése. A 

minőségi és mennyiségi analízis 

különbözőségének felismerése. 

Kémia; biológia-

egészségtan: 

kimutatási reakciók 

(egyes ionok, redukáló 

cukrok, keményítő, 

fehérjék). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sejtés, feltevés, cél, módszer, irodalom, igazolás, függő változó, független 

változó, jel, zaj, hiba, cáfolat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Terepen 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Gyakoriság, valószínűség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számszerű vizsgálatok közti összefüggések megfogalmazása terepi 

megfigyelések során. Előre tervezett, kiscsoportos munka során az 

együttműködés fejlesztése. Az eredmények bemutatása, érvelés az 

eredmények helyessége mellett. A mérés és becslés különbségének 

alkalmazása. Tudatos odafigyelés a mérési hibák kiküszöbölésére. 



 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Életközösségek. Növényfajok kötődésének 

számszerű jellemzése. Oksági 

összefüggés keresése (pl. hasonló 

vízigény, hasonló fényigény, 

élősködő és gazdanövény 

együttes előfordulásának 

gyakorisága). 

Növények borításának 

mennyiségi becslése. 

Környezeti tényező változásának 

hatása az élőlények eloszlására 

egy linea mentén (pl. nedvesség 

vagy árnyékolás). Az eredmények 

grafikus megjelenítése. 

Fűhálózás eredményeinek 

összevetése különböző 

élőhelyeken. A meghatározott 

fajokról feljegyzések, 

vázlatrajzok készítése. 

Biológia-egészségtan: 

társulások, környezeti 

tényezők, 

természetvédelem. 

 

Matematika: 

gyakoriság, 

valószínűség. 

Tájékozódás, térképhasználat. 

Hogyan állapítható meg az északi 

irány nappal, illetve éjszaka? 

Miért fontos az északi irány 

ismerete? 

Hogyan használjuk a térképet?  

Az északi irány direkt 

meghatározásának elsajátítása 

(iránytű, telefonba épített tájoló, 

GPS). 

Az északi irány azonosítása a 

Nap állásából mutatós óra 

segítségével. 

Az északi irány meghatározása 

éjszaka.  

A növényzet és az égtájak 

összefüggésének megfigyelése. 

A térkép tájolása. 

Tereppontok azonosítása önállóan 

vagy csoportban.. 

Tereppontok felvétele a térképen. 

Tereppontok azonosítása – 

(koordináták jelentése) – GPS, 

számítógépes rendszerek, pl. 

Google Earth használata. 

A földrajzi koordináták 

használata. 

Egyszerű térképvázlat elkészítése 

terepen. Megfelelő lépték 

felvétele.  

A térkép skálázásán keresztül a 

skála mérésben való 

Földrajz: égtájak, 

térképhasználat. 



 

 

fontosságának megtapasztalása.  

Környezeti kémiai mérések. Talajtani vizsgálatok. 

Vízminőség mérése, illetve 

becslése. 

Kapcsolat keresése a 

növénytakaró és a vízmennyiség, 

a vízminőség, illetve a talaj 

tulajdonságai között. A minőségi 

és mennyiségi analízis 

felismerése adott műveletek 

kapcsán. 

Kémia: kimutatási 

reakciók. 

 

Biológia-egészségtan: 

ökoszisztémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vizsgálati négyzet és vonal (linea), mintavétel, gyakoriság, borítás, 

mennyiségi és minőségi analízis, térkép, lépték. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A megfigyelések alapján modellek alkotása a jelenségek magyarázatára. 

A megfigyelt jelenségek alapján analógiák keresése, általános és speciális 

következtetések megfogalmazása. Az analógiás gondolkodás 

műveleteinek alkalmazása a tapasztalatok magyarázatában. 

A mérés mint viszonyítás alkalmazása, a mérés és becslés különbségének 

felismerése és alkalmazása. A vizsgálatok és mérések lépéseinek 

következetes végrehajtása és betartása, a megfelelő műveleti sorrend és az 

ellenőrzés szerepének belátása. Saját mérés tervezése előzőleg elvégzett 

vizsgálatok alapján. A kísérleti változók szerepének felismerése, 

alkalmazása saját vizsgálat tervezésében.  

A tanultak alapján feltevés, sejtés igazolására önálló vizsgálat tervezése, 

érvelés az eljárás helyessége és a kapott eredmények hitelessége, 

megbízhatósága mellett.  

 



Faapríték fűtőmű Szombathely 360°-os képek
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Digitális jártasság felmérés kérdőíve 
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Tanuláshoz használt okostelefon alkalmazások és a digitális oktatáshoz 

kapcsolódó vélemények felmérése 10-18 éves diákok körében. 

 

 

Alkalmazások, amelyek a nyitott kérdésekre adott válaszokban szerepelnek 

Ha csak egy alkalmazást használhatnál, melyiket használnád? –  

1.   táblázat. 

A kérdésre a diákok több, mint 90 százaléka válaszolt, 

154 féle válasz érkezett, ezek közül sok csak a pontos 

megnevezésben különbözik. A gyakoribb 

alkalmazásokat az 1. táblázatban mutatom be.  

A közösségi média alkalmazásait hiányolná a legtöbb 

válaszadó.  

Érdekes, hogy a lista végén, csak megemlítve 

szerepelnek a világban népszerű Whatsapp, Tumblr, 

Skype, Twitter alkalmazások, itt nem kerültek be a 

nélkülözhetetlenek közé.  

16 fő nem tudna választani az alkalmazások közt, 7 fő 

egyiket sem választaná, 4 diák mindegyik 

alkalmazását választaná. 

 

 

 

Milyen tanulást segítő alkalmazásokat ismersz? Az iskolai tantárgyakhoz kapcsolódó 

alkalmazások közül sorolj fel néhányat! 

Tanulást segítő applikációkat több mint 500 felhasználó nevezett meg. A többség a 

nyelvtanulást segítő alkalmazásokat említi, ezek gyakoriság szerint sorrendben: Duolingo, 

Quizlet, Google fordító, különböző szótárak, Youtube, Google kereső, internet.  

Általánosan, a tanulást segítő alkalmazásként a Wikipédia, Youtube, Google, Zanza tv, sulinet 

alkalmazások jelennek meg. Matematikához a Geogebra fordul elő és a többi tárgyhoz egy-egy 

alkalmazást említenek: Redmenta, Múltkor, különböző periódusos rendszerek. 

Milyen alkalmazást használsz? – sorolj fel olyan alkalmazásokat, amelyeket gyakran használsz 

az alábbi tevékenységekhez!  (1. ábra) 

Beszélgetés: A legtöbb felhasználó ehhez a tevékenységhez használ applikációt, 

gyakoriság szerint a következő alkalmazásokat említik: Messenger, Snapchat, Viber, Skype, 

Facebook, SMS, Hangouts, Instagram. 

Közösségi oldalakhoz használt alkalmazások nagyjából azonosak a beszélgetéshez 

leírtakkal, itt más az említések gyakorisága. Facebook, Viber, Instagram, Schnapchat, Twitter, 

Pinterest, Messenger, Youtube, Gmail. 

Zenehallgatás a legtöbb említés a Youtube. Megjelennek a vásárláskor már a telefonra 

telepített alapértelmezett programok, itt az alapértelmezett zene lejátszó, majd az iTune, a 

Google play, Spotify, Dezeer, és a Winamp. 

alkalmazás említések száma

Facebook 142

Messenger 119

Youtube 73

Játék 69

Instagram 61

Viber 60

Snapchat 31

Google alkalmazás 30

Internet böngésző 25

Telefon 22

Zene, zenelejátszó 21

Kamera 10

Gmail 9

Play Áruház 5

Üzenetek 5

Whatsapp 4

Tumblr 3

Skype 1

Twitter 1



 

 

 

 
1. ábra: Alkalmazások használata. 

 

Képszerkesztés: Az operációs rendszerben lévő alapprogram a legnépszerűbb, majd az 

Instagram, Instasize, Retrica, Photo editor, Picasa, Photoshop, Airbrush. 

Útvonaltervezés: a diákok közel fele használ ilyen alkalmazásokat, Google maps, 

Google térkép, GPS, alap alkalmazás a mobilon, térkép, Here Maps, Igo Navigation, Wazze, 

Sygic. 

Helymeghatározás: az útvonaltervezéshez hasonló válaszok. Az operációs rendszerben 

lévő alap alkalmazás, Google Térkép, GPS, Here Map, Sygic, Igo Navigation, Waze. 

Sportolás: A diákok negyede használ applikációt. Endomondo, Runtastic, S Health, Mi 

Fit, Nike, Adidas, Futótárs, futóprogram, lépésszámláló, stopper, Spotify, Youtube, 

zenelejátszó. 

Túrázás: A sportoláshoz hasonlóan itt is megemlítik a zene lejátszó programokat. 

Hiányzik a turista térképek említése. Alkalmazások, Futótárs, S Health, Google Maps, kamera, 

lépésszámláló, Navigon, térkép, zene lejátszó, Youtube. 

A utolsó nyitott kérdésekre úgy tűnik elfáradtak a diákok, 806 helyett a kérdéstől 

függően csak jóval kevesebb válasz érkezett. Nagyobb aktivitást igényel egy vélemény 

megfogalmazása, mint az előre megírt válaszlehetőségek közül választani. Emiatt a további 

értékelésnél a grafikonok és a százalékos megoszlás mellett a kérdésekre adott válaszok számát 

is feltüntetem a táblázatokban.  

  



 Digitális oktatás  

A nyitott kérdésekre adott, önálló válaszok megfogalmazása a felmérés legérdekesebb, 

legértékesebb része, különösen az utolsó kérdésre kapott válaszok.  A kérdés: „A kormány 

tervei szerint 2018-tól elkezdődhet az átállás az újfajta digitális oktatásra. Könyv helyett tablet 

használata, okostelefonok használata stb. Mi a véleményed?” 

A továbbiakban ezt mutatom be, a válaszokat 5 kategóriába soroltam az alapján, milyen 

mértékben támogatná, vagy nem támogatná a „digitális oktatást” 2. táblázat. 
2. táblázat: Kategóriák 

A nem támogatja 

B inkább nem támogatja, lenne jó oldala is 

C nem tud dönteni 

D inkább támogatja, lenne rossz oldala is 

E támogatja 

 

„Digitális oktatás” támogatottsága lakhely szerint a 3. táblázatban mutatom be. 

 
3. táblázat: Támogatottság lakhely szerint 

 
 A vélemények lakóhely szerinti megoszlása (2. ábra).  

 
2. ábra: Támogatottság lakhely szerint 

 

 

 

Fő A B C D E

Budapest 15 10 12 13 57

Község, falu 19 7 4 8 71

Megyeszékhely 20 4 17 13 89

Város 39 8 20 21 144



 „Digitális oktatás” támogatottsága életkor szerint (3. ábra) 

 
3. ábra: Támogatottság életkor szerint 

 

4. táblázat: Támogatottság életkor szerint 

 
 

A kérdésre 590 fő írt választ. A vizsgálat eredménye szerint az életkortól nem független, 

a középiskolás korosztály kisebb arányban támogatja a digitális oktatást, mint az általános 

iskolások (3. ábra, 4. táblázat). Az összes diák több, mint kétharmada támogatná a digitális 

oktatást.  

 „Digitális oktatás” támogatottsága nemek szerint:  

5. táblázat: Támogatottság nemek szerint 

 
 

A függetlenség vizsgálat azt mutatja, hogy szignifikáns különbség van, a nemtől függ a 

vélemény.  

Az 5. táblázat adatai és a 4. ábra alapján elmondható, hogy a lányok jóval kisebb 

mértékben támogatják a tervezett változtatást, mint a fiúk. A lányok közelítően 28%, a fiúknál 

közel 12% ellenzők aránya. Az összes diák létszámát tekintve (3. ábra) a válaszolók több, mint 

kétharmada támogatná a „digitális oktatást”.   

Támogatottság nemek szerint, (4. ábra). 

 

fő A B C D E

fiúk 19 11 17 24 193

lányok 74 18 36 31 168



 
4. ábra: Támogatottság nemek szerint 

 

 „Digitális oktatás” támogatottsága internethasználat szerint: 

6. táblázat: Támogatottság internethasználat szerint 

 
 

A függetlenségvizsgálat eredménye szerint a válaszok nem függetlenek az internethasználat 

időtartamától. A vélemények internethasználat szerinti megoszlását mutatom be az 5. ábrán. 

 

 
5. ábra: Támogatottság nemek szerint 

 

fő A B C D E

Naponta 1 óra. 16 9 3 11 43

Naponta 2-3 óra. 31 8 23 17 96

naponta 4-5 óra. 25 4 6 17 117



Az internetet napi hosszabb időben használók és a ritkán használók nagyobb mértékben 

támogatnák a „digitális oktatás” bevezetését. 

„Digitális oktatás” támogatottsága aszerint, hogy hány éve használ okostelefont. 

 
7. táblázat: Támogatottság okostelefon használat szerint 

 
 

A függetlenségvizsgálat eredménye szerint a válaszok nem függetlenek attól, hogy hány 

éve használ mobil készüléket. Azok a diákok, akik 5 vagy több éve használnak okostelefont 

nagyobb arányban, a legkevésbé a friss mobiltulajdonosok támogatnák a digitális eszközök 

használatát, (6. ábra). 

 

 
6. ábra Támogatottság internethasználat szerint 

„Digitális oktatás” támogatottsága aszerint, hogy használja-e játékra okostelefont. 
8. táblázat: Támogatottság játékhasználat szerint 

 
 

A vizsgálat eredménye szerint a válaszok nem függetlenek attól, hogy hány éve használ 

mobil készüléket. A 7. ábra és a 8. táblázat alapján megállapítható, hogy aki gyakrabban játszik 

a készüléken, jobban támogatja a „digitális oktatást”. A kérdésre választ adó diákok több mint 

fele (54%, 313 fő) sokat játszik a készüléken.  

fő A B C D E

1 év 14 7 7 5 26

2-3 év 20 4 16 19 120

4-5 év 32 9 17 13 94

5-6 év 8 3 3 3 37

6+ év 6 2 1 27

fő A B C D E

soha 16 4 5 8 38

néha 28 5 15 13 60

alkalmanként 13 3 8 10 44

gyakran 21 12 15 17 108

mindig 13 4 10 6 107



 
7. ábra: Támogatottság játékhasználat szerint 

 

„Digitális oktatás” támogatottsága aszerint, hogy használja-e nyelvtanulásra az okostelefont.  

 
9. táblázat: Támogatottság nyelvi applikáció használata szerint 

 
 

 A vizsgálat azt mutatja, hogy nincs szignifikáns különbség, a tanulást segítő alkalmazás 

használatától független a „digitális oktatást” támogató, vagy nem támogató vélemény. 

Összefoglalás  
 

A diákok majdnem háromnegyede válaszolt a felmérés nyitott kérdésére: „A kormány 

tervei szerint 2018-tól elkezdődhet az átállás az újfajta digitális oktatásra. Könyv helyett tablet 

használata, okostelefonok használata stb. Mi a véleményed?” 

A válaszok elemzése alapján megállapítható, hogy a digitális oktatás támogatásában 

sokrétű a különbség diákok kora, neme, az állandó lakóhely szerint.  A digitális oktatást nem 

támogató, ill. támogató válaszok aránya függ az iskolatípustól, a középiskolás korosztály kisebb 

arányban támogatja a digitális oktatást, mint az általános iskolások. A lányok jóval kisebb 

mértékben támogatják a tervezett változtatást, mint a fiúk. A lányok közelítően 28%, a fiúknál 

közel 12% ellenzők aránya. A felmérés adatai a lakóhely szerinti véleménykülönbséget nem 

mutatják.  

A diákok digitális oktatás pártján állnak. Az összes diák többsége 70,4%-a támogatná a 

digitális oktatást. A digitális oktatást támogatók, illetve nem támogatók aránya függ attól, hogy 

használják-e játékra az okostelefont, aki gyakrabban játszik a mobilon, inkább támogatja a 

„digitális oktatást”.  

fő A B C D E

hallottam róla 13 5 10 13 45

használtam már 28 10 23 18 136

letöltöttem 12 6 3 10 66

nem 20 3 5 6 61

rendszeresen használom 19 5 12 8 48



A leggyakoribb válaszok általában indoklás nélkül: tetszik, jó, nagyon jó, helyes, ez az, 

jó ötlet, semmi, nem jó. Megfigyelhető, hogy bővebb válaszokat a digitális oktatást nem 

támogatók adnak. Az értékelésben szinte mindegyik a „C” kategóriába besorolt válasz indoklást 

tartalmaz a digitális oktatás támogatása mellett és ellene.  

 

 

MELLÉKLET: 

 

A továbbiakban a diákok által a kérdésre adott válaszok közül idézek,  javítás nélkül, 

pro és kontra: nem támogatná a digitális oktatás bevezetését – támogatná a változtatást. 

„Szeretem a könyvek illatát és könnyebb belőle tanulni. -Jó ötlet mert szerintem ez a jövő.”  

„Szerintem sokkal jobb, ha rendes tankönyvből tanulunk. Kevésbé vonja el az ember figyelmét, 

jobban lehet belőle tanulni.” 

„Szerintem, így a gyerekek játékosan tanulhatnának. Az internet legyen mindig jó, mert ha nem 

nem lesz tanítás. Szerintem egész jó ötlet. Legalább nem hülyeségre használják a gyerekek.” 

„Az a véleményem, hogy ha tablet lesz akkor pár gyerek függő lesz ahogy most is az.” 

„Jó lenne mert akik 2000 után születtek, azok nem tudnak meglenni telefon, tablet, számítógép 

nélkül. 

„Szerintem fontos az új technika beépítése az oktatásban, de a könyveket nem jó ötlet elhagyni.” 

„Részben jó ötlet, de a papír alapú betű, kézírás tanulására is szükség van” 

„Már a mi generációnknak is problémái vannak a normális emberi kommunikációval, így '18-

tól olyan csodálatos nemzedékek fognak felnőni, akik jó, ha inni összejárnak, de azt sem fogják 

tudni elektronikus eszköz nélkül megtenni.” 

„Jó ötlet viszont egy-két kézírással történő órát is lehetne tartani.” 

„Környezetvédelmi szempontból hasznos lenne, hiszen nem kéne annyi papírt elhasználni. 

Viszont a könyvnek értéke van, illetve nem rontja a szemet a digitális kijelzők használatával 

szemben.” 

„A mostani gyerekek biztos szívesebben használnák, mint a könyveket, de a tanárok nem biztos 

hogy, könnyen alkalmazkodnának.” 

Tetszik, jó, nagyon jó, helyes, ez az, jó ötlet, semmi, nem jó –ezek a leggyakoribb válaszok 

általában indoklás nélkül. Megfigyelhető, hogy bővebb válaszokat a digitális oktatást nem 

támogatók adnak. Az értékelésben szinte mindegyik a „C” kategóriába besorolt válasz indoklást 

tartalmaz a digitális oktatás támogatása mellett és ellene. Az alábbiakban változtatás nélkül 

mutatom be a többszavas mondatokat. 

-- jó lenne nem kéne könyvet cipelni -- nem túl jó, mert a gyerekeknek jobban romlana a szeme, 

de könnyebben tudnának tanulni -- Nem rossz dolog. mert nem kellene olyan sok, és nehéz 

könyvet cipelnem, de furcsállnám, mivel szokatlan lenne. -- másfelől egész nap egy képernyőt 

nézni nem lenne túl egészséges dolog!!!-- Másik kérdés: államilag finanszíroznák-- e avagy a 

családoknak kellene megvennie, ugyanis nem minden család tudná könnyedén megvenni. --

Ezzel szemben a jegyzetelés is könnyebb lehetne. Végül még annyit mondanék, hogy személy 

szerint egy tablet, gép, okostelefon nem tudná a könyvet igazán helyettesíteni, már csak 

szokatlanság miatt sem. -- a diákok szeme hamar tönkre fog menni, viszont a fáknak jót tesz ;) 

-- A diákok szeme rendkívül gyorsan romlana, viszont nem kéne súlyos tankönyveket cipelni a 

hátunkon. Részben egyetértek ezzel, viszont részben nem, mert lehet, hogy kisebb teherbíró 

képességgel is rendelkeznénk emiatt. -- A gyerekeknek fontos megtanulniuk írni olvasni, de 

nemrossz ötlet. -- a kisebbek könyvet, a nagyobbak tabletot -- A könyvet jobban szeretem, de 

nincs kifogásom -- A mostani gyerekek biztos szívesebben használnák, mint a könyveket, de a 

tanárok nem biztos hogy, könnyen alkalmazkodnának. -- A tablet meg az egyéb mobil eszközök 

rongálják a szemet a könyv pedig nem! -- A táskáknak a súlya könnyebb lenne, tehát a tanulók 

egészségének jót tenne, de nem biztos, hogy jó lenne ez az átállás, mert lehet hogy sokan 



elfelejtenének írni. -- A végén robotok veszik át az irányítást. -- Abszolút jó ötletnek tartom 

mivel egy gyermeknek így sokkal izgalmasabb a tanulás, és jobb kedvel tanul. Sok jó lehetőség 

van az internetben a tanuláshoz -- Annyira nem érdekel. Így is úgy is utálom a sulit. -- Átvenné 

az uralmat az elektronika -- Az a véleményem, hogy ha tablet lesz akkor pár gyerek függő lesz 

ahogy most is az -- "Az a véleményem egyrészt, hogy könnyebb a tanulás, nem kell könyveket 

hozni, nincs lehetőség otthon hagyni a felszerelést. A vélemények másik részről, hogy több 

embernek már gyerekkorában megromlik a szeme vagy egészségügyi problémái lesznek (pl. fáj 

a feje a világító eszközöktől)." -- Az a véleményem, hogy ez úgysem fog megtörténni. -- Az alsós 

gyerekeknek nem ajánlom, de a felső tagozatos gyerekeknek igen de csak akkor ha tanulásra 

használják. -- Az biztos, hogy sokkal kényelmesebb lenne és egyszerűbb is de szerintem 

felesleges mert az írás alapvető emberi tevékenység és minden embernek egyedi kézírása van 

ez teszi különlegessé az aláírásokat...Ezen kívül pedig alapvető műveltség. Ha például tableten 

vagy számítógépen kellene megtanulni írni nem ismernénk a helyesírás fogalmát és nem létezne 

olyan tantárgy, hogy nyelvtan. Mellesleg a számítógép használata káros az emberi szervezetre, 

ha többet használjuk a megengedettnél, és ha ez a tervük akkor akkor a gyermekeink műveletlen 

betegek lesznek és csak is egy magánszférát ismernének azt pedig a közösségi oldalakon 

találnák meg. --Az elektronika több használatát ajánlom viszont a folytonos tablet használata 

nem csak otthon szórakozásra hanem tanulásra is a szemet nagyon rontaná 25 éves korukra 

mindenki szemüveges lenne ami nem túl jó...  -- A könyvek eltörlése rossz döntés egyáltalán 

nem ajánlom. az jó lenne -- "az jó lenne remélem úgy lesz hajrá hali!!!!!!!!!!!" -- Az nagyon jó 

lenne mert akkor nem kellene táskákat hordanunk -- Az nagyon jó lenne mert nem szeretek -- 

Az nem jó mert Károsítja a szemet a tablet.  -- Szerintem nagyon modern lesz minden, tehát 

legyen könyv !!!--"Azért lenne jó, mert könnyebben el tudnák érni a megoldást, amilyen 

feladatot kaptak. Azért lenne rossz, mert ha az első osztályosok is használnák, akkor 

elbutulnának...és legfőképp egy játékkal játszanának."-- azt hogy jó ötlet mert most is 

használom arra csak nem szabad -- "csak néhány tantárgynál mert fontos hogy könyvekből is 

tanuljunk. pl.: ha elszáll a net akkkor/ lefagy nem lesz tanitás? " -- eeeeeez aaaaaaazz! alig 

vártammmmmmm! imádom az ilyen okos embereket! isten,isten! -- Egy részt fejlődés a 

világnak, viszont másrészt elhanyagolják így a könyveket... Igaz táblagépeken is lehet 

olvasgatni, de a könyvekből értelmesseb és sokkal izgalmasabb is :)  -- Egyszerűbb dolog lenne 

mer nem kell sok könyvel bajlódni. -- Egyáltalán nem értek azzal egyet, hogy jó dolog lenne 

bevezetni ezt a fajta oktatást az iskolákban. -- Egyet értek mert modernizálni kell az oktatást -- 

Egyet értek, mai fiatalok nem tanulnak már sok számukra hasznos dolgot csak: számolás, 

olvasás. Bár a számolni már most sok ember nem tud... Sokan számoló gépet használnak. Az 

olvasást viszont nagyon hasznosnak találom! Ha nemsokára mindenki a mobilját használja, azt 

csak olvasással fogja tudni úgyhogy... Én nagyon örülnék hogyha az én gyerekem már tudná az 

ő jövőjét képviselni egyszerűségekkel. Nagy Sámuel. 6/b -- EGYETÉRTEK ezzel mert 

modernebb módszer. -- egyetértek szerintem mindenki szívesebben használná a tableteket mint 

a könyveket. -- egyetértek velük szerintem is jó ötlet -- Egyetértek, mert kevés a 

fénymásolópapír és a fiatalság is komfortibilisiebb  lenne vele. -- "Egyrészt jó mert jobban tud 

segízen ia tanulásban. Másrész pedig rossz mert így a gyerekek csak a digitális eszközöket 

használják" -- el fog romlani a gyerekek szeme ha még az iskolában is telefont és tabletet 

használnak. Szünetekben lehet hogy valaki nem erre használja, elfogják lopni meg fog sérülni 

a tablet. Egy szempontból viszont jó lesz mivel nem kell cipekedni, mivel most valamelyik nap 

nagyon nehéz a táskám de még ez is jobb mintha tableten okostelefonon tanulnánk és elromlana 

a szemünk. Ráadásul a tablat el is romolhat és akkor nem tudjuk tanulni az anyagot, valaki 

pedig nem is tudja jól használni ezért folyton lemaradna az anyaggal. -- Én ellenzem az ötletet. 

Könyvrajongóként jobban szeretem, ha lapozgathatom a könyvet, szövegkiemelővel 

kijelölhetem a lényeget, valamint, mivel vizuális típus vagyok, megjegyzem, hogy az adott 

információ jobb-- vagy baloldalon van, illetve a az oldal tetején vagy alján, ami segít az anyag 



megtanulásában, felelevenítésében. Ezen kívül szeretek a könyvekbe jegyzetelni. Lehet, hogy 

ezek a lehetőségek adottak lennének az új rendszerben is, de mindenképpen jobban bízom egy 

könyvben, mint egy tabletben. Nem merül le, nem fagy le, nem törik el. Egy szó mint száz: én 

maradnék a jó öreg könyveknél. -- Én ezt az ötletet nagyon pozitívnak találom, de az nem lenne 

túl jó, hogy ha a gyerekek csak elektronikai eszközön tudnának írni. Tehát az is jó lenne ha az 

írást is gyakoroltatnák a gyerekekkel. -- Én jó ötletnek tartom mert nem kell sokat irni a füzetbe 

és nem fárad el a kezünk igaz hogy kicsit rontja a szemünket de szerintem igy is jjonak találom. 

-- "Én nem bánnám, ha egy kicsit többet használnánk az informatikát az oktatásban. De nem 

biztos, hogy tudnék tabletről tanulni. Valószínűleg egy idő után hozzátudnék szokni. Nekem 

mindegy csak normális könyvből/tabletből akarok tanulni ami nincs tele hibával, mint most. De 

a jegyzeteimet csakis saját kezűleg vagyok hajlandó írni. "-- Én nem igazán tudnék neki örülni 

-- Én nem szeretnék, mert könyvből sokkal könnyebb tanulni, ott ki lehet húzni a lényeget és 

jobban is értem. -- Én szerintem jó, mert az embereknek nem kell majd sokat keresgélni a 

könyvből, hanem ott a tablet. -- Én szívesebben tanulok könyvből, mint tabletről vagy tábláról. 

mert a könyvet később is megtudom nézni nem csak akkor órán. -- Engem hidegen hagy ez a 

dolog, nekem csak az a lényeg, hogy egyszerűen használhatóak legyenek és ne okozzanak 

semmiféle kellemetlenséget (Egyébként sincs beleszólásom még az állam ügyeibe!) -- Ennek 

személy szerint örülök, mert mindig is hajlottam az úgy nevezett "okosítás" fele és támogatom 

az ilyen ötleteket! -- Érdekes és furcsa lenne eleinte -- Értékelném ezt az ötletet mert szerintem 

a könyvek már elavultak! Ez egy nagyon jó ötlet! Csak legyenek megfelelő tartalmak. -- "ez jó 

is lenne a gyerekeknek mert nem kéne olyan sok könyvet vinniük. de viszont rossz is lenne mert 

akkor nem ismernék a régi tanulási módot." -- ez jó lenne mert könnyebb lenne vele a suliba 

járás, a tanulás is, mert ha valami kell az internetről egyszerre ott van -- Ez nagyon jó lesz csak 

az a baj, hogy a digitális eszközök sokkal jobban rontják szemet, mint a könyvek. -- "Ez nagyon 

jó lesz mert nem kell kivágni több szász fát azért hogy, tankönyveket vagy más tanszereket 

csináljanak belőlük és a gyerekek meg ismerhetik az informatikát." -- Ez nem lenne a legjobb 

módszer. Igaz, hogy a diákokat így nem terhelik meg annyira, de jobb, ha a diákok megértik a 

tananyagot. -- Ez nyilvánvalóan előny, hiszen nem kellene több kilós könyveket, füzeteket cipelni 

és a mai gyerekek, fiatalok is szívesebben tanulnak egy elektronikus eszközből mint 

tankönyvekből, csak szabályozni, felügyelni kéne, hogy az eszközöket tanulásra használják--e 

hisz fenn áll a veszélye, hogy inkább közösségi oldalak látogatására, alkalmazások 

használatára fogják használni az eszközöket. -- Ez szerintem nagyon jó ötlet a kormány 

részéről!!! Feleslegesnek tartom, csak okot adna az embereknek, hogy még többet üljenek a 

számítógép és az informatikai eszközök előtt. -- Gazdaságosabb lenne, mert nem termelnének 

ki fákat, egyszer kéne csak a tabletet megvenni, kevesebb holmit kéne cipelni az iskolába. 

Ellenben a szemromlásához is vezethet. -- Hallottam már róla. Jó ötlet, csak esélye van annak, 

hogy a diákok szeme elromoljon. De az benne praktikus, hogy, nem kell cipekedni az 

iskolatáskával. -- Hasznos lehet átállni. Ha a legtöbb háztartásban van okos készülék akkor a 

könyv árát meg lehet spórolni, a felület interaktívabb és hasznosabb lehet. -- Hát egyrészt jó 

másrészt viszont rossz. azért jo mert nem kell annyi könyvet hordozni viszont elromlik a szemünk 

stb. -- Hát engem nem nagyon zavarna az se ha igen az se ha nem. -- Hát jó is meg rossz is lehet 

ez! Egy részt a gyerekek nem biztos hogy oda figyelnének órám. Másrészt jó is lehet az 

oktatásban mert, több app is van ami segít tanulni. -- Hát jó lenne de biztos lenne hátrányai pl 

túl sokat gépezünk nem elégé fáradunk el. 

Hát szerintem a könyvek sokkal jobbak de a telefonok azok nem lehetnének rosszak de én jobban 

szeretem a könyveket használni. -- hat szerintem az jó lenne    Mert a mostani gyerekek már 

jobban elveznék ezt. De viszont lehet hogy lenne rossz oldala is lehet hogy elhanyagolnák a 

tanulást és helyette játszanának -- Az én véleményem szerint jo is lenne meg nem is.  -- 

Hiányoznának a könyvek. -- igen nagyon jó lenne ez az ötlet. -- Igen nagyon jó lennE!!!!!!  -- 

Igen, mert könnyebb, gyorsabb az oktatás. "Igen, szerintem jó mert nem kell azzal fáradozni, 



hogy lapozz a könyvben hanem csak húzol egyet a képernyőn és máris lapoztál egyet. Az 

okostelefon már nem újdonság. " -- igen. ez legyen. -- inkább könyveket olvasok -- Jó dolog 

lenne mert manapság sok gyerek szereti az elektromos készülékeket. -- jó is meg rossz is mert 

romlik a szem  -- jó is meg rossz is. Szerintem jó mert gyorsabban és "hibamentesen "lehetne 

írni,de nem olyan jó mert rontja a szemet. -- Jó lehet, de furcsa lenne megszokni, hogy nem kell 

könyveket cipelni. -- jó lenne de lehet hogy másokat elbambultatja -- Jó lenne mert a mostani 

gyerekek jobban ismerik a tabletett  mint könyveket -- Jó lenne mert akik 2000 után születtek, 

azok nbem tudnak meglenni telefon ,tablet, számítógép nélkül. -- jó lenne mert nem szeretek 

írni  -- Jó lenne tableteket használni, főleg amiatt, hogy a sok könyv cipelése fárasztó, és sokszor 

otthon hagyok pár könyvet.  -- Jó lenne! Tetszik az ötlet!!!! -- Jó lenne, hiszen a gyerekek 

többsége jobban szereti a digitálisan olvasható dolgokat, mint a könyveket, viszont káros lenne 

az egészségre. -- Jó ötlet, de azért pár könyv maradhatna. -- Jó ötlet, szívesen használnám -- "Jó 

ötlet lenne! Egy részből nem kéne nehéz iskolatáskát hordani! Nehéz könyvekkel! De abból a 

szempontból meg viszont hátráltatás lenne, hogy lehet, hogy a tableton nem a tananyagot 

néznék! Hanem értelmetlen dolgokra használnák órán Pl. Közösségi oldalakat látogatják! 

Nekem jobban tetszik hogy könyveket használjuk mert így nem mindig, folyton az elektronikai 

dolgokkal foglalkozzunk. Legalább igy egy picit elszakadunk tőle!" -- Jó ötlet mert szerintem 

ez a jövő. -- Jó ötlet váltani de fontosak a könyvek is. -- jó ötlet viszont egy--két kézírással 

történő órát is lehetne tartani -- Jó ötlet, a technológiai fejlődést szimbolizálja. -- Jó ötlet, de 

lehet, hogy lennének vele problémák. Pl.: elmegy az áram, tönkre megy az adott technikai 

eszköz. -- Jobb lenne, mert nem kellene a nehéz könyveket cipelni. -- Jobb, mert nem kell 

elmozdulnod hanem helyben eltudod intézni. -- Jobban figyelnének a gyerekek. -- Jól hangzik. 

Mert nem kell cipelnem a nehéz könyveket. -- jónak tűnik, de nem biztos, hogy jó lenne -- 

Jóötlet, de nem engedhetik meg maguknak Magyarországon mindenhol, hogy legyen 

okostelefonjuk, tabletjük -- Kíváncsi leszek rá! -- Könyvekből jobb tanulni -- Könyvekből 

jobban lehet tanulni, elektrónikus eszközön elterelődik az ember tanulás közben. -- 

Környezetvédelmi szempontból hasznos lenne, hiszen nem kéne annyi papírt elhasználni. 

Viszont a könyvnek értéke van, illetve nem rontja a szemet a digitális kijelzők használatával 

szemben. -- Legjobb döntés az évszázadban. -- Lehet hogy többet lehet vele tanulni de sokkal 

drágább lenne a tableteket megvenni mint a könyveket -- Magyarul két év és nem fognak tudni 

az elsősök fizikailag írni, akkor az írástudó is hiányszakma lesz, sok sikert, csodálatos terv  -- 

Már a mi generációnknak is problémái vannak a normális emberi kommunikációval, így '18--

tól olyan csodálatos nemzedékek fognak felnőni, akik jó, ha inni összejárnak, de azt sem fogják 

tudni elektronikus eszköz nélkül megtenni. -- Már hallottam róla, vannak más helyek, ahol ezt 

a módszert alkalmazzák, és szerintem ez jó megoldás, mert olcsóbb, mint megvenni a könyveket, 

és így nem kell könyveket cipelni. -- Már ideje van a digitális fejlődés alkalmazására az 

iskolákban. -- Már nagyon várom -- Megértem Könnyebb is cipelni meg egy tableten több 

tantárgy is lehet. Nem kell sok könyvet vinni. -- mivel a mai társadalmunkban mindenkinek 

okostelefonja van, ezért jó gondolatnak találom, de azért hiányozna könyvillat -- Nagyon 

egyetértek ezzel a döntéssel. Sok a papír pazarlás. -- Nagyon egyetértek ugyanis túl sok időbe 

kerül még 30 könyvet be pakolok a táskámba. Ráadásul nagyon nehéz a táska és ezért van 

gerincferdülése is a gyermekek többségének. Bár egyébként szeretek írni ,de a tankönyvek 

99.9%--a tele van olyannal ami nem is igaz ezt már a tanárok is jelezték és tele írjuk egy órán 

az egész füzetet...  és ezért kell elhozni feleslegesen 30 könyvet, hogy nem is használjuk, mert 

használhatatlan ami bele van írva!! Sokszor úgy tanulok, hogy lefotózom a füzetemet és a 

telefonomon tanulom meg ,mert úgy még kényelmesen fekve is tanulhatok ,de mindig figyelek 

arra ,hogy ne legyen túl közel a szememhez ,mert rontja a szememet ebből a szempontból viszont 

nem jó. De tudják mit ha nem kéne ennyi bocsánat a kifejezésér, de értelmetlen hülyeséget amit 

nem is használunk az életben akkor elég lenne SZERINTÜNK kb.  50 oldalas tankönyv!!! -- 

Nagyon érdekes és jó lenne. -- nagyon helyes!  Végre fejlődött a kormány! -- Nagyon jó lenne 



mert nem gyűrödne mint a fűzet és  szerintem a gyerek is tanulnának mert érdeködésüket fel 

keltené h tableten ír házít és ott kel tanulnia szerintem nagyon jó lenne én örülnék neki  -- 

Nagyon jó lenne, többet tudnánk, mint pl egy irodalom könyvben egy részletről. -- Nagyon jó 

lesz mivel a gyerekek jobban figyelnek az androidos készülékekre. -- Nagyon jó lesz nem kell 

majd annyit írni és a gyerekek jól tudják ezeket használni. -- Nagyon örülök neki mert nem kell 

irni a füzetbe sokat meg könnyeb a tableten dolgozni. -- Ne legyen digitális oktatás. Így is sokat 

használjuk a telefont, bár tény, hogy én is szeretem, de szerintem az oktatás legyen könyv és 

egyben digitális is. -- "NEEEEEEEEE. Akkor még ennél is kevesebbet tanulnék. egyáltalán 

nem tudnék figyelni az órára." -- Nekem aztán mindegy -- nekem ez nagyon tetszik boldog 

vagyok vegre valami jot is kitalaltak  -- nekem nagyon tetszik az ötlet -- Nekem tetszik az ötlet 

remélem azért valami lesz belőle -- Nekem tetszik ez az ötlet. Megszabadulnánk a sok nehéz 

könyvtől és lehetne minden egyben -- "Nekem tettszik az ötlet. Sokkal jobb lenne tabletre meg 

gépre írni és sokkal több lehetőségünk van. Gyorsabban férnénk hozzá mindenhez." -- Nekem 

valamibe tetszik (pl.:nem kell annyi könyvet hordani), de van hátránya is. -- "Nem a legjobb? 

A könyv jobb. De valamelyik órára jó lenne." Nem akarok tableteken tanulni. A könyvek sokkal 

jobbak.  -- Nem annyira jó, mert ha valakinek elromlik a készüléke nem tud tanulni, de azért 

kicsit jó is, mert így könnyebb a tanszer. -- Nem biztos, hogy jó lesz mivel nem annyira tesz jót 

hogyha egész nap a telefont nézed,..:suliban, utcán, otthon stb... -- Nem biztos, hogy ez egy jó 

dolog, hiszen a digitális eszközök nem csak a szemet rontják, hanem a tanulmányi eredmény is 

csökkenhet emiatt. -- Nem értek egyet ezzel a tervvel, mert nem mindenkinek van a 

tulajdonában okostelefon, tablet és ezeket használni sem tudja mindenki. -- Nem értek egyet 

vele. -- nem jó döntés lenne mert a tablet könnyen összetörhet és meghibásodhat és a szemünk 

is romlana. A könyv pedig megbízható és nem lesz belőle károsodásom se és nem mindenki tud 

pontosan gépelni. -- Nem jó mert tönkreteszi a szemünk. De, hasznos lehet ha valami fontos 

kell. -- Nem jó ötlet, ha az eddigi generáció felnőtt a könyveken ők is fel fognak tudni azon nőni 

-- Nem kell mindent modernizálni, jó úgy ahogy van. Néhány dologhoz a technológia 

fejlődésének semmi köze nincs. -- nem lenne jó mert akkor ha rajzolni szeretne valaki egy lapra 

akkor nem tudná hogyan kéne -- nem lenne jó mert mindenki csak a telefont nyomkodná és 

nem törödne a külvilággal -- Nem lenne jó mert sokkal jobban kell rá vigyázni ami a suliban 

elve nehéz, bármikor elromolhat, jóval drágább -- Nem lenne jó, hogy mindenki digitális 

dolgokat használ. -- Nem lenne jó. Mindenki csak "kockulna". Csak virtuális világban élnénk 

még a gyerekek is. Nem a VALÓSÁGBA. -- Nem lenne rossz öromel lehetne tanulni -- Nem mert 

a szülök fínazirozzák a számitógépet. -- Nem lenne jó mert nem tanulnák helyesen írni mert mi 

lesz az új geronációval. -- Nem rossz ötlet. -- nem tetszene, nem szeretek elektronikus felületről 

tanulni mert bántja a szememet és nem is tudok teljes mértékben odafigyelni. Jobban szeretem 

a hagyományos módszereket. -- NEm tetszik. Szeretem a könyvek illatát és könnyebb belőle 

tanulni. -- Nem tudnék kényelmesen tabletről tanulni, viszont feladatmegoldásra, közös 

munkára, tehát minden olyan dologra, ami nem tanulás, jó ötlet (környezetvédelem, 

ártakarékosság). Nem felejthetünk otthon tankönyvet, házi feladatot sem. -- Nem vagyok 

annyira megelégedve, mert nincs nagy értelme, de azért van jó is benne. (Szerintem jó is meg 

rossz is). -- Örülnék neki több dolog elérhető lenne. -- "Örülnék neki, ha tankönyvek helyett 

tabletet használnánk. ezzel az baj hogy a tablet rontja a szemet ....." -- Örülnék neki, szerintem 

nagyon fontos követni a fejlődő technikákat, amik megannyi lehetőséget nyújtanak. -- Örülök 

a korszerűsítésének. Örülök a technológia fejlődésének -- Örülök, hogy egy ilyen jó kormánya 

van Magyarországnak. -- Persze, nekem nagyon bejönne az ilyen fajta oktatás. -- Remek lenne... 

az új generációk nyerhetnének vele sokat ha sikerülne egy működő rendszert kifejleszteni és 

alkalmazni -- Rendben nagyon király lenne!!!! -- Részben igen, részben nem. -- Részben jó 

ötlet, de a papír alapú betű, kézírás tanulására is szükség van -- rossz a szemnek, a konyveknek 

van egy varázsa -- Sokkal jobb lenne, mert a sok könyv súlya helyett csak 1 tabletet kell vinni 

mindenhova. -- sokkal jobb lenne, mert csak a tabletet kéne iskolába vinni, sokkal könnyebb 



lenne a táska. -- Szerintem nagyon jó ötlet mert nem kell olyan sok eszköz tárgy hozzá -- 

Szerintem a gyerekek jobban megértenék a tananyagot és nem lenne annyi nyafogás hogy nem 

szeretnének iskolába menni -- Szerintem a gyerekek örülnének, de hasznosabb nem lenne, 

sokkal többe kerülne mint egy könyv, a gyerekek figyelmét elvenné, esetleg lehet, hogy le is 

fagyna. -- "Szerintem a klasszikus tankönyv használata sokkal jobb. Nyilván már az élet minden 

területére bekerülnek az okoseszközök, de a tankönyvet nem cserélném le tabletre.  A digitális 

táblát, illetve az azon levetített prezentációkat, modelleket viszont hasznosnak találom." -- 

"szerintem a könyvből tanulás a jobb nem szívesen tanulnék tabletből" -- Szerintem a 

legnagyobb előnye, hogy a gyerekeknek nem kellene nagyon nehéz táskákat cipelniük az 

iskolába. De persze, mint mindennek, ennek is vannak buktatói, ugyanis vannak olyan gyerekek, 

akik képesek arra, hogy órán játsszanak a tableteken, ezáltal pedig nem fejlődnének. -- 

"Szerintem abban jó lesz,hogy a gyerekek szivesen fogják használni. Abban viszont rossz lesz 

hogy káros lesz  a szervezetre ha azt használod mindig, meg valaki tanulás helyett 

telewfonozásra fogja használni." -- Szerintem alsósóknak nem kéne de felsösöknek kéne  -- 

Szerintem anyagilag lehet könnyebb lenni mert mindenkinek van valami okos eszköze és így 

nem kéne könyveket vásárolni . De viszont nem egészséges egész nap monitoron olvasni, 

nekem személy szerint egy idő után elkezd fájni a szemem.  -- szerintem az sokkal jobb mert 

igy nem kell a 100 kilós táskát cipelni mindennap a suliba -- Szerintem azért kicsit jobb mint a 

könyv mert így a gyerekek jobban figyelnek a tananyagra. Csak az is lehet vele a gond hogy 

mást is tudnak rajta csinálni például játszani vagy facebookozni. -- Szerintem azok a tabletek 

sokat nem fognak érni. Mert úgyis mindegyik lassú lesz és el is fog romlani. -- Szerintem egy 

kiváló ötlet, teljesen támogatnám, de nem hiszem, hogy élveznék a diákok azt, hogy korlátozva 

vannak egyes funkciói a gépnek. Illetve esélyesen nem megfelelő gyorsaságúak lennének ezek 

az eszközök, így sokszor problémát okozhatnak, hiszen nem lehet beruházni 50.000 Ft--os 

tabletekre diákonként. -- "Szerintem egy részben jó, hisz fejlődik a tanítás. Más részben pedig 

rossz, mert mivel szemromlás. A könyv és az olvasás a háttérbe szorul majd." -- "Szerintem egy 

részben jobb lehet a tanulás, könnyebb, érdekesebb. Más részben lehet, hogy játszanának rajtuk 

tanulás helyett. Én szeretném ha bevezetnék." -- Szerintem egyszerűbb lenne és könnyebb. A 

táskákat se kellene hozni így könnyebb lenne egy okostelefont cipelni. Kár hogy addigra már 

nem leszek itt! -- "Szerintem ennek a dolognak vannak előnyei és hátrányai. Előnye: lehet hogy 

kevesebb lenne a digitális könyvbe a hiba Hátránya: a tableten lehet hogy nem lehetne aláhúzni 

a lényeget" "Szerintem ennek az átállásnak vannak pro és kontrái egyaránt. Olyan szempontból 

jó dolog, hogy az internet hamar elérhető, ha egy tanár arra kér, hogy utánanézzek valaminek. 

Viszont rendkívül káros a szemnek, és nem egy gyermeknél a szem romlásához vezetett a sok 

ideig való képernyőbámulás." --  "Szerintem ennek van jó és rossz oldala is. A jó az, hogy nem 

kell minden nap bepakolni a táskánkat. A rossz pedig az, hogy tönkre megy a szemünk ha egész 

nap azt bámuljuk. szerintem jobb lenne, ha maradnának a könyvek és füzetek." --  Szerintem 

ennek vannak előnyei, mert például  környezetbarát, és sokkal könnyebben szállítható, de nem 

szeretek tabletről vagy gépről tanulni, sokkal jobb könyvből és a saját vázlataimból. -- 

Szerintem érdekes lesz csak lehet hogy a tablett képernyője el fogja rontani a szemünket. -- 

Szerintem ez a diákokat jobban öztönzi majd az olvasásra mert igy izgalmasabb lesz minden 

tantárgy. -- Szerintem ez egy jó dolog, mivel sokkal egyszerűbb lesz a tanulás és sok papírt sem 

kell használni. És a tanulónak is egyszerűbb, mert nem kell a sok könyvet cipelni, könnyebben 

megtalálja mindet. -- Szerintem ez egy jó ötlet. Környezetvédelmi szempontból valamint a 

világban az informatika egyre nagyobb szerepet játszik így a gyerekek az internet segítségével 

könyebben tanulhatnak, és lehet, hogy a tudás jobban lesz hasznosítható, mivel ezek az eszközök 

számtalan tudást mélyítő funkcióval működhetnek. -- "Szerintem ez egy nagy előrelépés lenne, 

nekem tetszik. De abban az esetben rossz, hogy nagyon gyorsan elromolhat a szemünk.  -- 

Nekem így is jó ahogy most van. -- EZ az iskoláknak is nagyon drága lenne, szerintem nem kell 

modernebbé tenni a világot. Legyen olyan amilyennek ""született"". Nekem tökéletes a könyv 



is,nem kell megváltoztatni a világot!  -- És még most is sok a szemüveges és elég drágák így is 

a szemüvegek!!! :) pusziiiii" -- Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, hiszen a tanulás is érdekesebb 

lenne és a fákat sem kéne kivágni könyvek készítése miatt. -- "szerintem ez egy nagyon jó ötlet, 

végre valami jót is kitaláltak. boldog vagyok." --  "Szerintem ez jó ötlet mivel a gyerekeknek 

nem kell cipelni a tankönyveket és örömmel használják a tabletet mint a tankönyveket. Én is 

szívesebben használnék tankönyvet mint tabletet.." -- Szerintem ez jó ötlet, mert nem kell 

nagyon nehéz könyveket cipelni és kevesebb fát vágnak ki. -- "szerintem ez jó. jó az hogy 

könnyebben tudunk tanulni." -- Szerintem ez nagyon jó de ne csak ezen legyen tanulás. -- 

"szerintem ez nagyon jó ötlet így könnyebb és kényelmesebb lesz  a tanulás a diákok számára" 

-- "Szerintem ez nagyon jó, mert innentől nagyobb esély is lehet arra, hogy az internetet 

tanulásra használják az emberek, és legalább nem lesz annyira nehéz a táska, és van benne 

rossz is pl.: romlik a szem, valaki elkalandozik közösségi oldalakra, betellik a ""tanuló eszköz"" 

memóriája. De ettől függetlenül nekem tetszik." -- Szerintem ez nem jó ötlet , mert jobban 

elmélyül a tananyag vagy oda figyelünk a dolgokra ,és egészségesebb ha könyvekből tanulunk 

és magunk gyűjtünk forrásokból (pl.: internet) anyagot a feladatainkhoz. -- szerintem ez nem 

lenne jó, mert akkor egész végig csak telefonoznának/tabletteznének az emberek és kell egy kicsi 

ki kapcsolódás is.-- Szerintem ez nem megoldás, mert a gyerekek a telefont és a tabletet az órán 

más alkalmazások használatát alkalmaznák! -- Szerintem fontos az új technika beépítése az 

oktatásban, de a könyveket nem jó ötlet elhagyni. -- Szerintem hasznos dolog mert nem kell 

iskolatáskát cipelni -- Szerintem hasznos lenne bár a szemet erősen károsítaná. -- Szerintem 

hasznos lenne, és gyorsabb is. Viszont a könyveket nem kellene teljes mértékben hátra hagyni.. 

-- "Szerintem így a diákok könnyebben tudnak tanulni !!  Egyszerübben !" -- Szerintem így 

sokkal érdekesebb lenne a tanítás tablet és okostelefon használatával, de elvileg káros a 

szervezetre hosszú távon. Ettől függetlenül szerintem be lehetne vezetni a használatukat az 

oktatásban. -- Szerintem így talán könnyebb lenne tanulni. szerintem jó -- Szerintem jó dolog 

lenne, de akkor otthon mindenkinek rendelkeznie kellene tablettel, és internet hálózattal. Van, 

akinek még most sincs ilyene -- Szerintem jó és nem kell olyan nehéz táskát cipelni az iskolába. 

-- Szerintem jó lehet azért is mert, kilehetne próbálni a digitális tanulást. -- szerintem jó lenne 

,korszerű es ideális lenne a mai társadalom főként a fiatal tanulók, egyetemisták körében, -- 

Szerintem jó lenne . Szinte minden digitális -- Szerintem jó lenne mert könnyebben megtalálod 

a dolgokat és nem kellene ennyi dolgot vinni az iskolába -- szerintem jó lenne mert nem lenne 

olyan unalmas az óra mert titokban facebbokozhatsz stb... -- szerintem jó lenne nekem tetszik 

bírnám ha lenne belőle valami-- Szerintem jó lenne, de a szemünknek annyira nem. -- Szerintem 

jó mert a tanárok nem mondhatják hogy csúnyán írok. -- A tanuláshoz is segíthet, mert ha 

valamit nem értek akkor rákeresek az interneten." --- szerintem jó ötlet de a kicsiknek nem 

ajánlom mart nem tudnak rendesen megtanulni olvasni olvasókönyvből de  a nagyoknak jo ötlet 

--- szerintem jó ötlet de csak a felsősöknek. --- Szerintem jó ötlet de nem tudom mennyire tudják 

gyorsan megvalósítani. De ha korszerűen megoldják akkor hasznos lehet. --- "Szerintem jó ötlet 

is meg nem is. Azért jó ötlet mert sok könyvet kell cipelnünk és nagyon nehezek sok gyereknek 

emiatt fáj a háta. Azért nem jó mert például ha nincs net akkor nem tudjuk használni a 

különböző böngészőket." --- Szerintem jó ötlet lenn mert könnyebb lenne a tanulás mert nem 

csak szóban tudnánk róla hanem eltudnánk képzelni feleletkor miről beszélünk --- Szerintem jó 

ötlet lenne , mert így talán több kedve lehet egy diáknak tanulni mintha a könyvet nézné.....  --

- Szerintem jó ötlet. Bár vannak kérdéseim hogy néhány dolgot hogyan oldanának meg. De nem 

lenne rossz. --- Szerintem jobbak lesznek mint a könyvek. --- "Szerintem jólenne mert a jövőbeli 

világban majdnem minden a digitálisvilággal lesz összekapcsolható ezért jó hogy már most az 

iskolában elkezdünk ezzel ,a digitalitás használatával foglalkozni és könnyebb is lenne" --- 

Szerintem lennének pozitív hatásai is, meg negatív hatásai is. A digitális oktatás miatt nem 

olvasnának az diákok könyvet, viszont az interneten bármit meg tudnánk találni. --- Szerintem 

nagyon hasznos lenne mert has valamit nem tudunk ,meg a tanárok sem akkor megtudjuk nézni. 



--- szerintem nagyon jó a felsősöknek. de a 1-2osztályos gyerekeke elöbb tanuljanak meg 

olvasni irni --- Szerintem nagyon jó ötlet lenne. A gyerekeket is sokkal jobban érdekelné a 

tanulás, ha a modern világ szerint tanulhatnának. Persze nem szabadna elfelejteni a kézírást 

sem. De egy idő után úgy is minden digitálisan fog működni, tehát azt kell meg tanulnia az új 

generációnak használni.  --- szerintem nagyon jó ötlet mert könnyebb lenne a táska --- 

Szerintem nem jó ötlet, mert a végén még a kommunikációt is megszüntetik. --- Szerintem nem 

jó ötlet, van akinek nem tellene tabletra, és más elektronikai cikkekre. Most van 

ingyentankönyves támogatás, akkor lenne ingyentablet??? Az meg a másik, hogy nem kell 

mindent digitalizálni, meg van a feelingje a könyvből való tanulásnak. A következő generáció 

úgyis az elektronikai világban fog felnőni, legalább az iskolákban lássanak papírt, könyveket, 

ne csak az interneten visszatekintés céljából!!   --- "Szerintem nem jó, mert, 1. rontja a szemed 

2. A gyerekek így is sokat ülnek telefon, számítógép, teblet előtt. 

De nem kéne cipelni a nehéz iskolatáskát." --- szerintem nem lenne jó mert az emberek 

elfelejtenék hogyan kell írni --- "Szerintem nem lenne túl jó mert akkor egész nap a tablet/ 

telefon előtt ülnénk és akkor sok embernek fájna a feje a sok gépezéstől. Ráadásul szerintem 

jók azok a könyvek amik most vannak." --- szerintem nem rossz gondolta, de azzal h leírjuk 

papírra már memorizáljuk és  a saját írásunkat könnyebb megtanulni --- Szerintem nem rossz 

ötlet, de jó lenne, ha a régi módszer is megmaradna. --- Szerintem nem szabadna teljesen a 

modern világ eszközeit bevenni az oktatásba is, én személy szerint jobban kedvelem a 

tradicionális módszereket. Persze egyáltalán nem baj, ha a gyerekek használni tudják még a 

tanulásra is és az információk keresésére az ilyen digitális eszközöket. De ennek nem kellene a 

oktatás rovására mennie, egy olyan rendszert kell felállítani, amely a modernizált 

nézeteket/módszereket ötvözi a hagyományossal. --- Szerintem pozitív változást idézne elő, 

mivel így a diákoknak sem kéne minden nap a nehéz táskát cipelnie valamint nem maradna 

otthon tanszer sem. Valamint szerintem kiadásban sem jelentene nagy különbséget. Kis 

iskolásoknak nem ajánlatos hisz nem biztos, hogy vigyázni tudnak ezekre az eszközökre. 

Szerintem praktikus lenne mert csak pl. egy tabletet kéne vinni magammal meg kaját és nem 

kéne 300 darab könyvet. nagyon egyetértek --- Szerintem praktikusabb annál a sok könyvnél. 

Tantárgyanként 2 könyv plusz füzet, annál könnyebb. Táska is kisebb lenne, gerincferdülés 

megelőzése. Minden könnyebben megtalálható rajta az internet segítségével is. A papír, ezáltal 

a fák élete miatt is fontos lenne. A legjobb hogy hosszú távon olcsóbb is és jobban lehet 

hasznosítani, kihasználni. --- "Szerintem remek ötletnek tartom!!!! Hallottam már róla és 

remélem sikeres lesz a megvalósítás!!!" --- Szerintem rossz ötlet, mert a gépeken nem jó olvasni 

és rongálja a szemet is. Jobb az igazi könyv, mert nem fogyaszt semmit a telefonomról, és lehet 

élvezni. "Szerintem rossz, mert az elektronikai eszközök lefagynak így az adott diák sem tudna 

akkor tanulni ill. vírusokat is mehetnek az eszközre.  --- Szerintem sokkal egészségesebb lesz, 

abból a szempontból, hogy nem kell a kiselsősöknek 5-10 kilós tankönyvekkel teli táskákat 

cipelniük. --- Szerintem sokkal érdekesebb lenne és nem lenne olyan unalmas, mint pl. néha egy 

matek óra --- szerintem sokkal jobb lesz mint a mostani mert nem kell annyi könyvet cipelni 

lesznek oktató videok egy helyen lesz minden és végre az oktatás is fejlődika és halad a korral 

--- Szerintem sokkal jobban lehet majd készülékről tanulni meg, akkor többen oda figyelnek az 

órán meg, akkor képeket is tudnánk nézni és akkor érdekesebb lenne az egész feladat! --- 

Szerintem sokkal több dolgot lehet megtanulni és érdekesebb lesz a tanítás is. --- szerintem 

tanulás szempontjából jó ötlet , de károsítja a gyerekek szemét, és ha ilyen lesz is akkor  

mindenkinek legyen sajátja --- Szerintem tökéletes ötlet. --- Szerintem, az is jó lenne. Biztos 

nagy előrelépés lenne a technológiában.  Nekem könyvből is jó. Nem kell a mai világot még 

modernebbé tenni.(Szerintem) De nem lenne különösebb bajom vele. Viszont gyorsan 

elromolhat az eszközünk. Pl.: tablet, telefon, számítógép.  De akkor nem lenne igazságos 

minden iskolával szemben. Lehet, hogy az egyik iskolában az ilyen gépre nem telik. De nagyon 

sokba kerül. Ha mi vesszük meg, ha nem mi. Mi 3---an vagyunk a családba. Sokba telne.. 



Nekem jobb ha, könyvből tanulunk. --- Ez is csak azért van, mert valaki mondta, és mindenkinek 

megtetszett az ötlet. Szerintem a diákoknak kellene ezt eldönteni. A diákok tanulnak. Így is sok 

a szemüveges, nem kell még jobban elrontani a szemünk.  --- Szerintem, így a gyerekek 

játékosan tanulhatnának. Az internet legyen mindig jó, mert ha nem nem lesz tanítás. Szerintem 

egész jó ötlet. Legalább nem hülyeségre használják a gyerekek. --- Támogatom az ötletet, mert 

úgy gondolom sok szempontból praktikusabb lenne ez a módszer. Más országokban használják 

és csak pozitívumot halottam róla. --- "Támogatom az ötletet. Egy tableten, egy helyen 

meglenne minden könyv és információ amire szükség van." --- Teljesen egyet értek, természet 

védelmi okok miatt is jó lenne, illetve a diákoknak sokkal jobb kedvük lenne. --- Teljesen 

egyetértek ezzel a fejleménnyel mivel ha több papír lesz több fát is termelnek ki . És ha ez le 

csökkenne akkor valószínűleg sokkal több oxigén lenne a földön. --- Tökéletes nagyon jó ötlet. 

De azt is ajánlom, hogy legyen laptop meg ingyenes wifi. Még azt is, hogy lehessen a telefont 

használni mindenhol az iskolában. --- Úgy gondolom hogy a modern technológia tanítása és 

használata a tanításban fontos azonban a papír alapú oktatás nem hanyagolható el. Az írás 

fejleszti a finom motoros készségeket melyek sok munkában elengedhetetlenek. Emellett egy 

kész írt szöveg sokkal több sikerélményt nyújt, mint a gépelt. --- Véleményem szerint a könyvet 

nem mindenben helyettesítheti a tablet vagy a mobil telefon. 

 

És végül Palkovics László oktatásért felelős államtitkár nyilatkozata: „Bízom abban, 

hogy ha bevezetjük az új Nemzeti alaptantervet 2018-ban, nyilván felmenő rendszerben, már 

megjelenik ez az intézkedés. De azt nem gondolom, hogy egy tablet többlet ér, mint egy jó 

tanár…. A tankönyvek, az olvasás elhagyása nem lehet cél, de 2020-ra biztosan lesznek 

olyan iskolák, ahol már főleg ez az újfajta digitális oktatás zajlik.” 

 

 



Internet és okostelefon használatának vizsgálata a 10-18 éves diákok 

körében  

Digitális jártasság felmérés 

Általános-, és középiskolások körében felmérést végeztem  az internet és a 

mobilhasználatról. Az adatgyűjtéshez a kérdőív egy Google Űrlap segítségével készült, a 

kitöltés Interneten keresztül történt.  

Az űrlapon 39-zárt és 10+1 nyitott kérdés szerepel. Az alkalmazott kérdések típusai: 

feleletválasztós, legördülő lista, jelölő négyzetek, lineáris skála, feleletválasztós rács. A nyitott 

kérdésekre rövid válasz adható. 

Több kérdőív készült, Az űrlapok elektronikus elérhetősége: 

digitális jártasság 5-8: https://goo.gl/forms/LpCu54lvNmsBNcwf1 

digitális jártasság 5-12: https://goo.gl/forms/jp55mD1f5vX0zAXH3 

A tapasztalatok szerint az űrlap 10-15 perc alatt kitölthető.  

Adatfelvétel 

A felmérés az alábbi témaköröket érintette:  

• alap adatok felvétele 

Nem, kor, lakhely, háztartás létszáma, család jövedelmi helyzete.  

• internet használat 

Hol használja, milyen eszközön, milyen gyakorisággal, mire használja, nyáron mire használta. 

Hozott -e létre valamilyen tartalmat, blog stb. 

• mobil telefon 

Milyen telefont használ, milyen a telefon operációs rendszere, hány éve, hány éves volt amikor 

az első okostelefont kapta? Mire használja a mobiltelefont a telefonáláson kívül? Egy átlagos 

napon körülbelül hány szöveges üzenetet küld és fogad, hány alkalmazást töltött le? 

• mobilhasználat mértéke 

Közösségi oldalak látogatása (pl. Facebook, ...), olvasás 

tartalom (pl. e-könyvek, cikkek stb., hírek olvasása, e-mail, szöveges üzenetek, információ 

keresése. Útvonaltervezés, tartalom feltöltése, játékok, zenehallgatás vagy filmnézés, tanulás. 

Használja-e a telefont az fényképezésre, filmfelvételre, hangfelvételre, felvételek 

megosztására? Használja-e a GPS-t helyzet meghatározásához. Használja-e a telefont időjárási 

előrejelzés, programok, menetrend keresésére, vásárlásra, csekk befizetésre. 

Használja-e a telefont tanuláshoz, az internetes információkeresésen kívül? Ismer-e tanulást 

segítő alkalmazásokat különböző tantárgyakhoz?  Ismeri-e a beépített szenzorokat, fontosnak 

tartja-e, használná-e? Milyen paraméterek szerint választ telefont (pl. ár, bővíthetőség, 

processzor, RAM, akkumulátor, márkahűség stb.).  

Tud-e kapcsolódni a számítógéphez: hogyan- wifi, bluetooth, usb kapcsolat, tud-e használni a 

fájlkezelő alkalmazást, adatokat, képeket tud-e másolni? Viszonyulás a mobilhoz, fontos-e, 

hiányzik-e, hiányozna-e? Attitűdök. 

• közösségi oldalak  

A közösségi terek közül melyiket ismeri, melyiken van regisztrációja, melyiket használta a 

nyáron? Hány ismerőse, követője van a Facebookon, Twitteren, Instagramon stb., van-e átfedés 

köztük? Viszonyulás a közösségi oldalakhoz. Blog létrehozása, blogolás, fórum indítás, 

részvétel fórumokon. Weblap létrehozása, működtetése. Tartalom feltöltése, fájl letöltése, 

feltöltése, fájlcsere. 

• nyitott kérdések 

Milyen tanulást segítő alkalmazásokat ismer, az iskolai tantárgyakhoz kapcsolódó 

alkalmazások közül soroljon fel néhányat! 



Milyen alkalmazásokat ismer közösségi oldalak látogatására, képszerkesztésre, 

zenehallgatásra, helymeghatározásra , útvonaltervezésre, sportoláshoz, túrázásra. 

A nyitott kérdések utolsó kérdése: „A kormány tervei szerint 2018-tól elkezdődhet az átállás az 

újfajta digitális oktatásra. Könyv helyett tablet használata, okostelefonok használata stb. Mi a 

véleményed?” 

 

Digitális jártasság felmérés adatainak elemzése 

A felmérést 806 diák töltötte ki. Vannak olyan kérdések, ahol véletlenül, vagy 

szándékosan kimaradt egy-egy válasz, így az összes kitöltő száma kérdéstől függően 806 körül 

mozog. A válaszadó 10-18 éves diákok egy kistelepülési általános iskola, két kisvárosi általános 

iskola, egy megyeszékhelyen lévő általános iskola, egy budapesti általános iskola, egy 4 és egy 

8 osztályos gimnázium diákjai voltak.  

Alapadatok 

A mérésben az általános iskolás diákok vettek részt nagyobb arányban, összesen 677 fő. 

(1. ábra.) 

 
1. ábra: Életkor megoszlása a válaszadók közt 

 

A gyerekkori lakóhely szerinti megoszlást a 2. ábra mutatja. A válaszoló lányok és fiúk arányát 

az összes válaszoló közt mutatja a 3. ábra, (minden korcsoportban nagyjából hasonló az arány). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2. ábra: A válaszadók száma lakóhely szerint. 

 

 
3. ábra: A válaszadó lányok és fiúk száma. 

 

A gyerekek közel negyede bejáró, mint ahogy azt a 4. ábra mutatja. 

 

 

 



 

 

 

  
4. ábra: Iskolába járás 

 

 

A válaszadók közel háromnegyede él 4 fős, vagy ennél nagyobb családban, 5. ábra.  

 

 

 
5. ábra: A család mérete. 



A többség nem tudja, vagy nem akarja megadni a család átlagjövedelmét, 6. ábra. 

 

  

 
6. ábra: A válaszadók megoszlása a család jövedelme alapján. 

 

 

Internet használat  

Hol használod az internetet? A kérdésre több válasz is adható (7. ábra). 

A többség otthoni hálózatot használ, emellett a diákok több mint harmada a mobilneten 

keresztül is eléri az internetet. Nem egyértelmű az iskolai internethasználat aránya, a válaszok 

szerint minden harmadik diák az iskolában is használja az internetet. Itt közel 100%-os 

eredményt vártam, az informatika órák miatt.  A válaszadók a kérdést úgy értelmezhették, hogy 

saját eszközzel hol érik el a világhálót. Egy, a későbbiekben elemzett kérdésre, a mobiltelefon 

iskolai használatára közel hasonló az eredmény. 



 
7. ábra: Internethasználat helye 

 

Az internetezés eszközei. A kérdésre több válasz is adható, (8. ábra). 

A válaszadók túlnyomó többsége, több mint 90%-a eléri az internetet a mobilján 

keresztül és valószínű, hogy a saját számítógépen, tableten is hasonló arányban képesek az 

internetet használni. 

 
8. ábra: Internethasználat eszköze. 

 

Az internethasználat gyakoriságát a 9. ábra mutatja. Megállapítható, hogy a diákok 

háromnegyede naponta internetezik, Több, mint fele napi 2-3 órát, vagy több időt tölt az internet 

használatával. 



 
9. ábra: Az internethasználattal eltöltött idő 

 

Mire használod az internetet? A kérdésre több válasz is adható. 

A 10. ábra szerint: főként a zenék, filmek letöltése és a közösségi oldalak látogatása 

népszerű. Meglepően magas az Internet használata iskolai feladatokhoz. 

 

 
10. ábra: Internethasználat során végzett tevékenységek 

 

Jelmagyarázat: 1 Fájlmegosztó oldalak használata. 2 Üzenet, hozzászólás küldése weboldalon keresztül.3 Chat-

szoba látogatása. 4 Időtöltés "virtuális világokban". 5 Hírek olvasása, nézése. 6 Fotók, videók vagy zene 

megosztása másokkal.7 Zenék és filmek letöltése.8 Email küldése/fogadása. 9 Online játék másokkal. 10 Közösségi 

oldal látogatása. 11 Az Internet használata iskolai feladatokhoz. 12 Egyéb. 

Az internetezés során, foglalkoztál-e az alábbi tevékenységekkel? Több válasz is megadható. 



A 11. ábra szerint az aktív használat: blog létrehozása, fórum indítása, részvétel 

fórumokon, weblap létrehozása, működtetése 10% alatti. A diákok inkább passzív fogyasztók, 

mint létrehozók. Magas, majdnem 50 % a nem válaszok aránya, főként a fájlcsere jelenik meg 

a válaszokban. 

 
11. ábra: Aktív internet használat megoszlása 

 

 

Mobiltelefonok használata 

Milyen telefont használsz? 12. ábra 

A kérdés a telefon operációs rendszerére vonatkozik. A diákok közel 95 %-a rendelkezik 

mobiltelefonnal, 93% körüli az okostelefonok aránya. Az okostelefonok közt az Android 

telefonok a legnépszerűbbek, arányuk az okostelefonok közt 75,9 % 13. ábra. 

 
12. ábra: Mobiltelefonok megoszlása operációs rendszerek szerint 



 

 
13. ábra: Okostelefon operációs rendszerek        14. ábra: 5-6. osztály nincs okostelefonja. 

 

A 14. ábra mutatja, hogy az okostelefonnal nem rendelkezők és a „nem tudom” választ adók 

jelentős része 5-6. osztályba jár. 

 

Hány éve használsz okostelefont? (15. ábra) 

A válaszadók közel fele több mint 3 éve okostelefont használ és ezt már nagyon fiatalon 

kezdte. A 16. ábra szerint a Hány éves voltál amikor az első okostelefont kaptad? - kérdésre 

válaszolók 43,3 %-a már 10 éves kora előtt megkapta az első okostelefont! Ezek alapján 

elmondható, hogy már az általános iskola alsó tagozaton, az 1-4. osztályokba járó diákok 

jelentős része rendelkezik okostelefonnal, ez a felsős diákok esetében több mint 90%. 

 

 

 
15. ábra: Okostelefon használat ideje. 

 
 

 



 
16. ábra: Hány évesen kaptad az első okostelefont? 

 

Mire használod a mobiltelefont a telefonáláson kívül? - kérdésre a zenehallgatás, internetezés, 

kapcsolattartás és szöveges üzenetek küldése, fogadása volt a leggyakoribb válasz. Az email 

küldés, fogadás lehetőséget közel 40% jelölte meg. 

 

 
17. ábra: Egyes tevékenységek gyakorisága az okostelefon használat során. 

 
Jelmagyarázat: 1 Zenehallgatás. 2 Internet elérés. 3 Alkalmazások letöltése. 4 Szöveges üzenetek 

küldése, fogadása. 5 Email küldése, fogadása. 6 Helymeghatározás, helyhez kötődő információk  

7 Bejelentkezés, helymegosztás. 8 Nincs okostelefonom. 



Egy átlagos napon körülbelül hány szöveges üzenetet küldesz és fogadsz a mobilon? – kérdésre 

meglepően nagy számokat jelöltek meg a válaszadók: a válaszadók több mint 11 %-a nem küld 

szöveges üzenetet, negyede 1-10 közötti küldést választott, ez egyben a leggyakoribb válasz. A 

válaszadók háromnegyede napi 100 üzenetváltás alatti értéket jelölt meg.  

 
18. ábra: Napi üzenetek számának megoszlása a válaszadók körében. 

 

A 400 fölötti küldést viszonylag kevesen írták, ez elég nagy szám, ha 8 órai alvással 

számolunk kevesebb, mint 3 percenként történő egész napon át tartó információcserét jelent, 

egyetemisták szerint a 2000 körüli üzenetváltás is előfordul. 19. ábra. 

Hány alkalmazást töltöttél le a mobil telefonra? – 20. ábra. 

A válaszadók meglepően kevés alkalmazás letöltését jelölték.  10 letöltést vagy kevesebbet 

jelölt meg a diákok 60%-a.  

 
19. ábra: Válaszadók letöltött alkalmazások szerinti megoszlása. 



 

Milyen mértékben használod csak a mobilt az alábbi tevékenységekre? - 47. ábra. 

 
20. ábra: Tevékenységek csak okostelefon használatával. 

 

A kérdésnél a feleletválasztós rács kérdéstípust használtam, az egyes tevékenységekre 

5 lehetséges választ lehetett megjelölni, soha-néha-alkalmanként-gyakran-mindig. A jobb 

kiértékelhetőség miatt a soha-néha és a gyakran-mindig választásokra adott válaszokat 

összevontam. Az okostelefonon használat: a legnagyobb arányban a zenehallgatás, a játék és a 

közösségi oldalak látogatása témaköröket jelölték meg. Legkevésbé tartalom feltöltésre, 

útvonal tervezésre, olvasásra és email küldésre használják a mobilt. 

Használod-e a telefont az iskolában? (21. ábra) 

 

 
21. ábra: Telefonhasználat az iskolában. 

 



Néhány tanóra kivételével a telefon nem használható az iskolák többségében, az 

intézmények több mint 39 %-a tiltja, kikapcsoltatja, vagy elzárja a készüléket. A tiltás ellenére 

az tanórák alatt titokban használják a diákok, a válaszok arányát vizsgálva ez közel olyan 

gyakori, mint az órák alatti tanulást segítő használat. A szünetekben használom válaszok aránya 

magas. 

Használtad-e a telefont z alábbi tevékenységekre? – 22-24. ábra. 

A kérdés 11 tevékenységről gyűjt adatokat a feleletválasztós rács kérdéstípus 

segítségével, egy három fokozatú skálán adhatók a válaszok. A válaszokat 3 grafikon 

segítségével mutatom be. A 22. ábra a halmozott sáv diagram segítségével, az egyes 

tevékenységek esetén a választható három lehetőségre a százalékos arányokat mutatja összes 

válasz figyelembevételével. 

A 23. ábra azt mutatja, ahol a nem használta válaszok előfordulását vizsgáltam a diákok 

körében korcsoportok szerint, az 5-6. osztályos diákoktól a 11-12. osztályos középiskolásokig. 

A 24. ábra hasonló, de éppen az ellenkező értelmű gyakran használta válaszok előfordulási 

arányait mutatja. 

Mindhárom ábra alapján megállapítható, hogy a választható lehetőségek közül a 

legtöbben fényképezésre, időjárás előrejelzés megtekintésére, személyek keresésére és 

menetrend böngészésére használták a telefont. A legritkább használat, mint várható volt a 

csekkek befizetése.  

 

 
22. ábra: Mobilhasználat. 

A „nem használta” a telefont erre a célra válaszok korcsoportok szerinti vizsgálata óriási 

különbséget mutat. Minél idősebbek a diákok, minél több tapasztalattal rendelkeznek a 

mobilhasználatban egyre kevesebb a „nem” válasz, különösen igaz ez a bonyolultabb 

tevékenységekre, mint film és hangfelvétel, megosztás, GPS használat. A vásárlás és a csekkek 

befizetése szintén erősen korfüggő.  

A függetlenség vizsgálat azt mutatja, hogy szignifikáns különbség van, a diákok életkorától 

függ az eszközhasználat.  



 
23. ábra. Nem használta a mobilt erre a célra. 

A 24. ábrán bemutatott „gyakran használta” válaszok megoszlása, korfüggése nem 

egyszerűen ellentéte a 23. ábra alapján tett megállapításoknak. Például a filmkészítésre érkezett 

válaszok közt a 11-12. osztályos csoportban nagyon kevés olyan van, aki nem használta, de a 

legkisebb gyakoriságú a használat. 

A függetlenség vizsgálat azt mutatja, hogy szignifikáns különbség van, a diákok életkorától 

függ az eszközhasználat.  

 

 
24. ábra: Gyakran használta a mobilt erre a célra. 

 



Ismersz-e a tanulást segítő alkalmazásokat az alábbi tantárgyakhoz? 

A kérdés 8 témakörben, tantárgyakhoz és tevékenységekhez kapcsolódó telefonos 

alkalmazás ismeretéről gyűjt adatokat a feleletválasztós rács kérdéstípus segítségével, a 

válaszok egy öt fokozatú skálán adhatók. A jobb kiértékelhetőség miatt a nem- hallottam róla 

és a letöltöttem-használom választásokra adott válaszokat összevontam. 

A 26. ábrán bemutatom a „Nem ismer tanulást segítő alkalmazásokat” válaszok 

előfordulását. Ezt vizsgáltam a diákok körében korcsoportok szerint,  

A függetlenség vizsgálat azt mutatja, hogy szignifikáns különbség van, a diákok 

életkorától függ a tanulást segítő alkalmazások használata. 

A 25-26. ábra szerint a legtöbb tanulást segítő alkalmazást a nyelvtanuláshoz használják 

a diákok. Ezeknek a legnagyobb az ismertsége, már az 5-6. osztályos korcsoportban is. A terepi 

tájékozódáshoz, csillagászathoz földrajzhoz, biológiához nagyszerű magyar nyelvű 

alkalmazások léteznek, a válaszok szerint nem nagy az ismertségük. A kémia és a fizika 

tantárgyakat sok jól használható alkalmazás segíthetné, de mint a szakirodalmi feldolgozás 

során is kiderült ezeket a tárgyakat a diákok nem kedvelik és a válaszok is azt mutatják, hogy 

telefonos alkalmazásokat sem ismernek.  

A 26. ábra szerint a „nem ismer” válaszok gyakorisága az 5-6. osztálytól a 11-12. osztály 

fele haladva csökken. 

 

 

 

 

 
25. ábra: Tanulást segítő alkalmazások használata, tantárgyanként. 

 
 



 
26. ábra: Nem ismer tanulást segítő alkalmazásokat, tantárgyanként és kor szerint. 

Közösségi oldalak látogatása 

A 27-30. ábrák alapján a közösségi média használatot vizsgálom. Az egyes kérdések a 

közösségi média ismertségére, az oldalakon történt regisztrációra és a látogatottságra 

vonatkoznak. A 30. ábra a három témakörre adott válaszokat összegzi.  

Az alábbi közösségi terek közül melyiket ismered? (27. ábra) 

 
27. ábra: Közösségi média ismerete. 

Az alábbi közösségi terek közül melyiken rendelkezel regisztrációval? (28. ábra) 

 



 
28. ábra: Közösségi média regisztráció 

 

Az alábbi közösségi terek közül, melyiket látogattad meg ebben a hónapban? (29. ábra) 

 

 
29. ábra: Közösségi média látogatottság. 

 



 
30. ábra: Közösségi média használat. 

Lényeges, 15-30 % különbség figyelhető meg az egyes oldalak ismertsége és az 

oldalakra történt regisztráció között. Legtöbben a Facebook alkalmazást ismerik, a legtöbben 

erre az oldalra regisztráltak és aki regisztrált, használja az oldalt. A többi alkalmazásnál az 

ismertség nagy, de a tényleges használat 50% alatti. A közösségi média használat érdekesen 

alakul a Twitter esetében, ismertsége nagy, de ehhez viszonyítva a diákok csak harmada 

regisztrált és közülük is csak a fele használja.  

A közösségi oldalak attitűd. Több válasz is megadható. (31. ábra) 

 
31. ábra: Közösségi oldalak attitűd 

Jelmagyarázat: A. Hidegen hagynak a közösségi oldalak. B. Ha néhány napig nem lépek be közösségi oldalakra, 

úgy érzem, sok mindenből kimaradok. C. Kevesebb időt töltök a közösségi oldalakon, mint korábban. D. 

Gyakrabban lépek be mobilról közösségi oldalakra, mint számítógépről/laptopról. E. Sok vállalkozásnak jó 

lehetőség a közösségi oldalakon való hirdetés. F. Zavarnak a közösségi oldalakon megjelenő reklámok. G. 

Iskolában is látogatom a közösségi oldalakat. H. Gyakrabban használom ezeket az oldalakat üzenetküldésre, mint 

az e-mail fiókomat. I. Napi szinten használom valamelyik közösségi oldalt. 
J. Több regisztrációm van egy közösségi oldalon. 



Majdnem minden második diák naponta használja valamelyik közösségi oldalt. 40% 

fölötti azoknak a diákoknak az aránya, akik gyakrabban lépnek be mobilról közösségi oldalakra, 

mint számítógépről és szintén ilyen arányban használják gyakrabban a közösségi oldalakat 

üzenet küldésére, mint az email fiókot. 

Mobiltelefon, internet 

Jellemzők-e rád az alábbi tevékenységek az interneten? (32. ábra) 

Négy lehetséges válasz közül egy választ gyűjt 5 témakörben, halmozott sáv diagramon 

ábrázoltam a válaszok gyakoriságát. Hasonló kérdés az internethasználatról a felmérés első 

részében is szerepelt, ott több válasz is adható volt, a 11. ábrán szerepel eredmény. Az aktív 

használat: blog létrehozása, fórum indítása, részvétel fórumokon, weblap létrehozása, 10% 

alatti. A diákok inkább passzív fogyasztók, mint létrehozók. A fájlok letöltése és a tartalom 

feltöltése haladja meg az 50 %-os gyakoriságot. 

 

 

 

 
32. ábra: Tevékenységek mobilon 

Az okostelefon által biztosított lehetőségek közül melyik hiányozna legjobban?  (33. ábra) 

Legtöbb válaszadónak az internet csatlakozás lehetősége hiányozna, csak a második 

helyen áll a telefonálás. A kamera, az alkalmazások futtatásának lehetősége 10% alatti arányban 

szerepel, a GPS és fura módon a mikrofon, ami a felsorolt lehetőségek közül a legkevésbé 

hiányozna. Az „egyéb” kategóriában a leggyakoribb válasz a játékok, és a zenehallgatás. Több 

válaszadónál előfordul, hogy az űrlapon kiválasztható egy lehetőség mellé az „egyéb” felületen 

beírt még néhány az űrlapon szintén választható lehetőséget, ez is az egyéb válaszok arányát 

növelte. 



 
33. ábra: Lehetőségek hiánya 

Fontos szempontok egy új telefon kiválasztásánál. (34. ábra) Több válasz is megadható. 

A választható lehetőségek közül a memória nagyságát a diákok közel kétharmada jelölte 

meg. A memória szerepe fontos a játékoknál és meghatározza a telepíthető alkalmazások 

számát is. Második leggyakoribb említés a telefon ára. Szorosan követi a használhatóság idejét 

meghatározó akkumulátor. Ezután a processzor sebesség, a márkahűség és a bővíthetőség 

következik. A válaszadók közel negyede tartja fontosnak, hogy „menő” legyen a telefon. Az 

„egyéb” válaszok közt szerepel a „szép”, „biztonságos” és a „nem tudom” is. 

 
34. ábra: Új telefon 



 

Tudsz-e adatokat, képeket másolni a telefonról a számítógépre és fordítva? (35. ábra) 

A mobiltelefon adatgyűjtésre, fénykép- és film készítésre történő felhasználásánál 

alapvető ismeret az adatok átvitele a telefon és a számítógép között. A válaszadók több, mint 

80 %-a ismeri az adatcsere valamilyen módját. Legtöbben a bonyolultabb, de gyorsabb USB 

kábelen keresztüli átvitelt jelölik meg. 

 

 
35. ábra: Adatátvitel. 

 

Egy okostelefonba, a működtetéshez, tájékozódáshoz, játékokhoz sok érzékelőt/szenzort 

építettek be, ismered-e ezeket? (36-37. ábra) 

 
36. ábra: Szenzorok ismertsége. 

 
 

 



 
37. ábra: Szenzorok ismertsége. 

 

A diákok többsége nem ismeri és tudatosan nem használta ezeket a szenzorokat. Az 

általános felhasználásban és a játékokban a szenzorok által mért értékek alapján történik valami.  

Az ábrák alapján megállapítható, hogy a fényszenzor ismertsége viszonylag nagy, a 

képernyő megvilágítása a szenzor által mért fényerősségtől függ. A hőmérséklet és páratartalom 

érzékelőket viszonylag sokan, a válaszadók majdnem fele jelölte meg ismertnek, annak 

ellenére, hogy csak néhány telefontípusban használják. A mágneses érzékelők ismertsége kicsi. 

  Meglepő, a giroszenzorok alacsony ismertsége, hiszen a játékok, a virtuális valóság és 

kiterjesztett valóság alkalmazások használják. Bizonyára érzékelte mindenki a közelség 

szenzor működésének eredményét (telefonálás közben nem világít a képernyő) de nem 

kapcsolta össze a változást egy szenzor által szolgáltatott jellel. 

 

Összefoglalás: 

A felmérés szerint a diákok többsége otthoni hálózatot használ, több mint 90%-a képes 

elérni az internetet a mobilján keresztül és valószínű, hogy számítógépen, tableten is hasonló 

az arány.  

A diákok háromnegyede naponta internetezik. Több, mint fele napi 2-3 órát vagy több 

időt tölt az internet használatával. Az internetet sokan, közel 50% használja iskolai feladatok 

megoldására. A BYOD elv alkalmazásának feltételei adottak a diákoknál. A felmérés szerint a 

diákok közel 95 %-a rendelkezik mobiltelefonnal, 93% körüli az okostelefonok aránya. 

Az okostelefonok közt az Android telefonok a legnépszerűbbek, arányuk 75,9 %. A 

válaszadók közel fele több mint 3 éve okostelefont használ és ezt már nagyon fiatalon kezdte. 

A diákok 43,3 %-a már 10 éves kora előtt megkapta az első okostelefont. 

A felmérés szerint zenehallgatás, internetezés, kapcsolattartás és szöveges üzenetek 

küldése, fogadása a mobilon a leggyakoribb tevékenység. Az email küldés, fogadás lehetőséget 

közel 40% jelölte meg. A közösségi média használata főként mobiltelefonon keresztül történik. 

Majdnem minden második diák naponta használja valamelyik közösségi oldalt. Az 

okostelefonon használt alkalmazások többsége a közösségi kapcsolatok fenntartásához 



kapcsolódik. A diákok többsége az internethasználat során passzív felhasználó, tartalmat nem 

hoz létre.  

Érdekes és izgalmas kérdés az okostelefon iskolai használata. Néhány tanóra kivételével 

a telefon nem használható a felmérésben szereplő iskolák többségében. Az intézményekben a 

válaszadók több mint 39 %-a szerint tiltják, kikapcsoltatják, vagy elzárják a készüléket. A tiltás 

ellenére az tanórák alatt titokban használják a diákok, a válaszok arányát vizsgálva ez közel 

olyan gyakori, mint az órák alatti tanulást segítő használat. A szünetekben a válaszadók több, 

mint harmada használja a mobilt. 

A közösségi oldalak, különösen a Facebook népszerűsége óriási a diákok és a felnőttek 

körében. A nyitott kérdésekből kiderül, hogy a közösségi média alkalmazásait választaná a 

legtöbb diák, ha csak egy alkalmazást használhatna. Lényeges, 15-30 % különbség figyelhető 

meg az egyes oldalak ismertsége és az oldalakra történt regisztráció között. Legtöbben a 

Facebook alkalmazást ismerik és a legtöbben erre az oldalra regisztráltak és aki regisztrált, a 

válaszadók közel 75%-a használja is az oldalt. A többi alkalmazásnál az ismertség nagy, de a 

tényleges használat 50% alatti. A közösségi média használat érdekesen alakul a Twitter 

esetében, ismertsége nagy, de ehhez viszonyítva a diákok csak harmada regisztrált és közülük 

is csak a fele használja. Egyre több intézménynek létezik Facebook oldala, a szakirodalom 

szerint működnek Facebook csoportok tanár-szülő-diák kapcsolat fenntartására. 

Az okostelefon által biztosított lehetőségek közül legtöbb válaszadónak az internet 

csatlakozás lehetősége hiányozna, csak a második helyen áll a telefonálás. A kamera, az 

alkalmazások futtatásának lehetősége 10% alatti arányban szerepel, a GPS és fura módon a 

mikrofon, ami a felsorolt lehetőségek közül a legkevésbé hiányozna. 

Egy új telefon vásárlásánál a diákok közel kétharmada a legfontosabb szempontnak a 

memória nagyságát jelölte meg. A memória szerepe fontos a játékoknál és meghatározza a 

telepíthető alkalmazások számát is. Második leggyakoribb említés a telefon ára. Szorosan 

követi a használhatóság idejét meghatározó akkumulátor. Ezután a processzor sebesség, a 

márkahűség és a bővíthetőség következik. A válaszadók közel negyede tartja fontosnak, hogy 

„menő” legyen a telefon. Az „egyéb” válaszok közt szerepel a „szép”, „biztonságos” és a „nem 

tudom” is. 

A diákok életkorától jelentősen függ, hogy egy-egy tevékenységre milyen arányban 

használják a mobilt. Minél idősebbek, minél több tapasztalattal rendelkeznek a 

mobilhasználatban egyre kevesebb a „nem használtam az alkalmazást” válasz, különösen igaz 

ez a bonyolultabb tevékenységekre, mint film és hangfelvétel, megosztás, GPS használat. A 

vásárlás és a csekkek befizetése szintén erősen korfüggő. A diákok kevésbé ismerik a tanulást 

segítő alkalmazásokat, de nyitottak a tanulást segítő applikációk használatára. 

A terepi tájékozódáshoz, csillagászathoz földrajzhoz, biológiához nagyszerű magyar 

nyelvű alkalmazások léteznek, a válaszok szerint nem nagy az ismertségük. A kémia és a fizika 

tantárgyakat sok jól használható alkalmazás segíthetné, de mint a szakirodalmi feldolgozás 

során is kiderült ezeket a tárgyakat a diákok nem kedvelik és a válaszok is azt mutatják, hogy 

telefonos alkalmazásokat sem ismernek. A függetlenség vizsgálat szerint a diákok életkorától 

függ a tanulást segítő alkalmazások használata is. A „nem ismer” ilyen alkalmazásokat válaszok 

gyakorisága az 5-6. osztálytól a 11-12. osztály fele haladva csökken. 

A tanárok kevésbé ismerik a tanulást segítő alkalmazásokat, a   hipotézis nem 

bizonyítható, csak valószínűsíthető, hiszen a felmérésben a diákok csak elvétve említenek olyan 

órákat, ahol okostelefont, tabletet használtak. 

A tanulást támogató applikációk közül a legtöbb alkalmazást a nyelvtanuláshoz 

használják. Ezeknek a legnagyobb az ismertsége, már az 5-6. osztályos korcsoportban is. A 

nyitott kérdésekre adott válaszokban tanulást segítő applikációkat több mint 500 felhasználó 

nevezett meg. A többség a nyelvtanulást segítő alkalmazásokat említi. A mobiltelefon 

adatgyűjtésre, fénykép- és film készítésre történő felhasználásánál alapvető ismeret az adatok 



átvitele a telefon és a számítógép között. A válaszadók több, mint 80 %-a ismeri az adatcsere 

valamilyen módját. Legtöbben a bonyolultabb, de gyorsabb USB kábelen keresztüli átvitelt 

jelölik meg. A telefonban lévő érzékelőket a diákok többsége nem ismeri és tudatosan nem 

használta. 
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Mobil eszközök 

A mobiltelefonok megjelenése tovább gyorsította az informatika rohamos fejlődését, 

hiszen ezek az eszközök még szélesebb felhasználói réteg számára tették elérhetővé a technikai 

újdonságokat. A mobilkészülékek fejlődése mellett a mobileszközökre szánt operációs 

rendszerek is rohamos mértékben változtak, megjelentek az úgynevezett okostelefonok, 

nyitottabbá váltak a platformok, és a mobiltelefonokra történő szoftverfejlesztés minden 

informatikus számára elérhetővé vált.  

A táblagépek, tabletek számára az igazi sikert és áttörést az Apple iPad megjelenése 

hozta 2010-ben. Szinte azonnal megjelentek az Android, a Windows Phone és egyéb 

platformon működő tabletek is. Az eszközök kifejlesztésének célja a tényleges hordozhatóság 

megtartása mellett a kényelmes tartalom felhasználáshoz szükséges kijelző méret elérése. A 

tablet átmenetet képez az okostelefonok és a notebookok, illetve asztali számítógépek világa 

között. Ezekre az eszközökre leginkább az otthoni használat jellemző, és elsősorban a 

szórakozás és kommunikáció területén használjuk, például az e-mailek olvasására, játékra, 

közösségi oldalak látogatására, információkeresésre, zenehallgatásra, videónézegetésre, online 

vásárlásra, akár másodlagos tevékenységek (pl. tévénézés, evés, főzés) közben is. Az egyszerű 

felhasználói felületnek köszönhetően, amelyet a kezdő felhasználók is hamar képesek 

elsajátítani, felfedezni, a táblagépek a kisgyerekek és idősek körében is hamar kedveltté váltak 

(SUHAJDA 2012).  

Operációs rendszerek 

Az okostelefonok térhódítása az elmúlt 7-8 év alatt történt, mára az egyik leggyakrabban 

használt eszközzé vált. A korszerű okostelefonok többségét az Android, vagy az iOS, vagy a 

Windows Phone operációs rendszer működteti. 

A legnépszerűbb mobil-operációsrendszer az Android platform, amelynek első verziója 

2008. októberben került a piacra, és fejlődése azóta is töretlen. Linux alapú nyílt forráskódú 

rendszer, amelyet elsősorban az érintő képernyős mobileszközök számára fejlesztett ki az 

Android nevű cég, amelyet a Google később felvásárolt. Jelenleg már a 7-es verziónál (Nougat) 



tart. A platform egyik legnagyobb ereje abban rejlik, hogy könnyen elérhetővé teszi a Google 

által biztosított gazdag, internetalapú szolgáltatásokat, és mindezt egy látványos, gyors és 

egyszerűen kezelhető mobil-operációsrendszerrel párosítja.  

Az iOS (korábbi nevén iPhone OS) az Apple által kifejlesztett és forgalmazott operációs 

rendszer, amely a cég saját termékein érhető el (iPhone, iPod Touch, iPad, Apple TV). Zárt 

forráskódú rendszer, 2007. júniusában jelent meg. 

A Windows Phone (rövidítve WP) a Microsoft által kifejlesztett operációs rendszer 

okostelefonok számára, zárt forráskódú, 2010. októberben jelent meg. 

A 3. táblázatban bemutatom a mobiltelefonok operációs rendszerek szerinti százalékos 

megoszlását. Mindenhol az Android a legnépszerűbb, de az angolszász országokban az iOS 

rendszereknek is nagy a piaci részesedése, ráadásul az elmúlt évben jelentősen növekedtek az 

eladások. Európában a kontinensen egyértelműen az Androidok a legnépszerűbbek. 

 
1. táblázat. Mobiltelefonok operációs rendszerek megoszlása szerint % 

 Android % iOS % Windows % 

USA 54,4 44,4 0,8 

Nagy-

Britannia 

50,6 47,6 1,7 

Németország 75,6 21,6 2,5 

Franciaország 72,2 24,4 3,3 

Olaszország 79,1 16,6 3,9 

Kína 80,7 19,1 0,1 

Saját szerkesztés. Forrás: Kantar Worldpanel, 2017. 

 

A világban az operációs rendszerek részesedése: Android 86.8%, iOS 12.5%, Windows 

0.3% a 2016. novemberi adatok szerint. Forrás: IDC, Nov 2016. 

Magyarországon a digitális jártasság felmérésben résztvevők mobiljai operációs 

rendszer szerint: Android 75,9% iOS 20,9% és Windows 3,2%. A felmérés 2016. október 10 -

december 22. időszakban készült. A pontosabb ismertetés a digitális jártasság fejezetben 

található. 

Érdekes a két piacvezető operációs rendszer összehasonlítása adatvédelmi szempontból, 

az egyik alapbeállításként védi az adatokat, a másik sehogy. 

Az Apple a luxustermékek forgalmazója, uralja a piac legfelső szegmensét. Rengeteg időt és 

pénzt ölt abba, hogy a termékei a lehető legbiztonságosabbak legyenek. Alapbeállításként 

titkosít minden iPhone-on tárolt adatot, és az egyik Apple használótól egy másiknak küldött 

SMS-ek szintén alapbeállításként titkosítva vannak, anélkül, hogy a használónak bármit is 

tennie kéne. A tulajdonost leszámítva mindenkitől megvédi az eszközön tárolt adatokat, sem a 

bűnözők, sem a hackerek, és még a kormányok sem férnek hozzá azokhoz.  Ez azt jelenti, hogy 

ha a rendőrség lefoglal egy iPhone-t, még ha rendelkeznek is a jelszóval, igen nehéz dolguk 

lesz, ha bármilyen adatot meg akarnak szerezni róla. 2016 tavaszán az Apple és az FBI között 

jogi csata zajlott egy telefon titkosításának feloldása miatt. 

Az Android biztonsági rendszere nem ilyen jó. Az androidos telefonok többsége nem 

titkosítja alapbeállításként a rajtuk tárolt adatokat, és a gyári SMS alkalmazás sem használ 



titkosítást. Ha tehát elveszik, idegen kézbe kerül, vagy a rendőrség lefoglal egy androidos 

telefont, valószínűleg bármilyen adat megszerezhető róla. 

 

 

Okostelefon részei, szenzorok 

Okostelefon felépítése 

A telefonok mára gyakorlatilag mini számítógépként funkcionálnak, ezért a 

teljesítményük nagyrészt ugyanattól függ, mint egy PC-é. A két legfontosabb jellemző a 

processzor és a belső memória (RAM), amelyek az alkalmazások futtatásáért felelnek. A 

processzorok teljesítményét a processzor sebessége és a magok száma határozza meg. 

Az érintőképernyő egy olyan interaktív vizuális megjelenítő és egyben adatbeviteli 

felület, amelyet megérintve meghatározza az érintés koordinátáit és ennek alapján vezérelhető 

az érintőképernyővel ellátott eszköz. A legtöbb modern táblagépben és okostelefonban 

kapacitív elven működő érintőképernyőt használnak, amely alkalmas a többszörös érintés 

(multitouch) érzékelésére. A megoldás nem nyomásérzékelésre épül, hanem az érintésre, így 

nem reagál bármilyen behatásra. Ha nem az ujjunkat használjuk az érintésre, speciális eszközzel 

tudjuk csak működtetni. Fontos jellemző a kijelző mérete, felbontása és a betekintési szög. A 

felbontás meghatározza a képernyőn látható kép nagyságát és élességét. Az okostelefonos 

kijelzők felbontása rohamosan növekszik, a középkategóriás eszközökre a 720x1280, illetve az 

1080x1920 pixeles kijelző jellemző. A VR szemüvegeknél fontos a nagyobb felbontás. 

Kamera: az okostelefonokat általában két kamerával - előlapi és hátlapi – látják el. 

Jellemzők a kamera felbontása (képpontban ill. megapixelben adják meg); a szenzorméret; a 

pixelméret; a rekeszérték a szenzorra jutó fényt jelenti. A rekeszérték - a kisebb F utáni szám 

jelent több szenzorra jutó fényt jelent, a szenzorméretek - minél nagyobb, annál jobb. Fontos 

az autófókusz és a képstabilizátor. A fénykép és a videokészítést beépített szoftverek 

támogatják. 

Mikrofon: egy telefon legfontosabb érzékelője természetesen a mikrofon, a telefonálás, 

a hang- és videofelvételek nélkülözhetetlen eszköze. Az általa szolgáltatott adatok segítségével 

meghatározhatjuk a hangforrások hangintenzitás szintjét, frekvenciáját, vagy valamilyen zajjal 

járó folyamatnál a két hangjelenség között eltelt időt. Ezáltal két zaj közti pontos időmérésre is 

alkalmas egy hangfelvétel. 

Szenzorok 

Egy okostelefonba számos szenzor, érzékelő kerül beépítésre. Ezek a szenzorok a telefon 

megfelelő működését szolgálják, vagy felhasználói alkalmazások veszik igénybe külön-külön. 

A gyártók eltérő technológiákat és módszereket alkalmaznak, néhány fontosabb szenzort az 

alábbiakban mutatok be. 

Mozgásérzékelő (vagy giroszenzor): Ez az érzékelő képes a billentés (angolul snap) és a rázás 

mozdulat(sor) felismerésére. A billentés nem más, mint a készülék hirtelen megdöntése egyik 

irányba, majd visszaállítása az eredeti pozícióba. A rázás ugyanezen művelet többszöri, egymás 

utáni elvégzését jelenti. Az alkalmazások elkészítése során a programozók ezen eseményekhez 

(pontosabban azok állapotaihoz) különböző funkciókat tudnak rendelni. A giroszenzor arra is 

képes, hogy a telefon három dimenzióban való – középponthoz képest történő – elforgatásának 

mértékét mérje, és azt szögekben kifejezze a koordinátarendszer 3 tengelyére vonatkozóan. 

Gyorsulásérzékelő: a telefon helyzetéhez képest a relatív sebességváltozásokat méri, mégpedig 

úgy, hogy a mért adatokat a koordinátarendszer 3 tengelyére vonatkozó komponensekre bontja 

fel. Mozgások megfigyelésére számos olyan applikáció érhető el, amely éppen a 

gyorsulásérzékelő alapján akár grafikusan is ábrázolja a mozgás paramétereit. A telefon 



döntöttségének mértékét határozhatjuk meg a gravitációs gyorsulás irányához képest. Ezt 

használja az okostelefon, amikor elforgatja a képernyőnézetet a telefon forgatása esetén.  

Integrált GPS vevő: a GPS vevő által lehetővé válik a pozíciónk meghatározása a globális 

helymeghatározó rendszer használatával.   

Mágnes-szenzor: háromtengelyes Hall-szenzoros magnetométer. Az érzékelő segítségével 

telefonunk orientációját kaphatjuk meg a Föld mágneses tengelyének irányához képest. Az 

érzékelő a mágneses tér erejét és annak változásait vizsgálja, vagyis egy elektronikus 

iránytűként fogható fel, amit az erre kifejlesztett iránytű-applikációkkal ki is lehet aknázni.  

Közelségérzékelő: egy infravörös LED, illetve egy hozzá tartozó szenzor. Ezek általában a 

telefon képernyője felett helyezkednek el és arra hivatottak, hogy amikor telefonáláskor a 

fülünkhöz emeljük a készüléket, a fejünkről visszaverődő fényt a szenzor érzékeli, és ekkor 

kikapcsolja a képernyőt, így az nem fogyaszt áramot a beszélgetés alatt. Hasonlóképpen 

érzékeli a felhasználó kézmozdulatait is (Air Gesture). 

Fényérzékelő: a környezetből érkező fényerősség mérésére alkalmas. Tipikus használata az, 

hogy a telefon kijelzőjének fényereje aszerint változik, hogy a környezet mennyire világos. Ha 

sötétben használjuk a telefont, akkor felesleges nagy fényerőt használni, ami amellett, hogy 

vakítja a felhasználót, az energiát is pocsékolja. Ez a beépített funkció alkalmas arra is, hogy 

egy-egy természetes élőhely vagy lakókörnyezet paramétereit megvizsgáljuk a megvilágítás 

szempontjából. 

Nyomásérzékelő: a légköri nyomás mérésére képes érzékelő. A mért adatokból következtetni 

lehet arra, hogy a készülék milyen tengerszint feletti magasságban van.  

További érdekes szenzorok: a hőmérséklet-érzékelő, levegő relatív nedvességtartalom 

érzékelő, szélsebesség mérő (MOBILARÉNA 2013). 

Az Internetes kapcsolódás révén az okostelefon használható, mint webböngésző, e-mail kliens, 

elérhetők az online kapcsolattartó, közösségi oldalak.  

Okostelefon alkalmazások ismertetése 

Alkalmazások letöltése 

A fejlett alkalmazásprogramozási felületnek köszönhetően nem csak az operációs 

rendszer gyártója, hanem minden fejlesztő tevékenyen részt vehet az alkalmazások 

fejlesztésében. 

Mindegyik fejlett mobil operációs rendszerre jellemző, hogy rengeteg alkalmazás 

(applikáció) áll a felhasználók rendelkezésére, a legkülönfélébb kategóriákban pl. hírek, 

multimédia, oktatás, kommunikáció, játék stb. Az applikációk egy része ingyenesen telepíthető, 

míg másokért fizetnünk kell, közöttük egyszerűen kereshetünk egy a telefonra előre telepített 

alkalmazás segítségével.   

Az Android platformra a Google play az alkalmazásokat összegyűjtő publikus weboldal. 

A szolgáltatás honlapja https://play.google.com/. Letölthető alkalmazások száma 2017. 

februárjában megközelítően 2 700 000. 

Az iOS operációs rendszer alkalmazásait az iTunes Appstore publikus weboldalról 

tölthetjük le. A szolgáltatás honlapja https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8. 

Letölthető alkalmazások száma 2017. januárjában megközelítően 2 200 000. 

A Windows Phone alkalmazásai az App marketplace oldalon találhatók. A szolgáltatás 

honlapja http://www.windowsphone.com/hu-hu/store. Letölthető alkalmazások száma 2015. 

májusában megközelítően 340 000. 

Az oktatásban való felhasználás szempontjából nem csak a letölthető alkalmazások 

száma a fontos, hanem azok minősége is. Szintén fontos, hogy az oktatás-tanulás folyamatába 

a sok alkalmazás közül melyeket tudjuk megfelelően integrálni.  

A továbbiakban a világban és hazánkban is meghatározó Android operációs rendszerű 

okostelefonokkal és az Android platformra írt alkalmazásokkal foglalkozom. Az applikációk a 



mobiltelefonra telepített PlayÁruház alkalmazás használatával, vagy a szolgáltatás honlapja 

https://play.google.com/, segítségével tölthetők le és a telepítés is így történik. 

Az elmúlt 3 év oktatási tapasztalatai alapján összegyűjtöttem azokat a területeket, ahol 

érdemes lehet kihasználni a mobileszközökben rejlő lehetőségeket. A lista természetesen nem 

teljes, nem is lehet az, hiszen naponta jelennek meg olyan applikációk, amelyek új funkciókat, 

új felhasználási lehetőségeket kínálnak fel. 

Általános célú alkalmazások 

Google Drive, Microsoft OneDrive applikációk: az alkalmazások hozzáférést 

biztosítanak felhőalapú tárhelyekhez, ahol a felhasználó biztonságosan tárolhatja minden 

fájlját, melyeket így bárhonnan okostelefonról, táblagépről és számítógépről is elérhet.  

Viber, Messenger és a Skype: kommunikációs eszközök, üzenetküldő, csevegő és 

beszélgetést vagy videokapcsolatot is biztosító applikációk.  

Előadóteremi, osztályteremi alkalmazások 

Digitális értékelés, szavazórendszerek. Osztálytermi visszajelző, szavazó, feleltető 

rendszerek. A mobileszközök használatával az egész hallgatóságot meg lehet mozgatni egy-

egy kvízzel, vetélkedővel vagy körkérdéssel.  

A hagyományos módszerekkel szemben (témazáró dolgozat, röpdolgozat, feleltetés, 

órai kérdések) az a digitális szavazórendszerek előnye, hogy azonnali visszacsatolást tesznek 

lehetővé. Ez nagyban megkönnyíti az oktatói és a tanulói munkát egyaránt. Ezek a digitális 

szavazórendszerek a 21. század első évtizedében jelentek meg, legtöbbjük digitális táblával, 

vagy anélkül is kiválóan működik, szoftvere bármely számítógépre telepíthető, a jeladó 

segítségével jól működik a klikker és a számítógép közti kommunikáció.  

A szavazó rendszerek az azonnali eredményeket részletes grafikonok és táblázatok 

formájában jelzik ki, akár tanulói nevekkel együtt. A fájlok menthetők és utólagosan is 

feldolgozhatók. A rendszer elterjedését gátolja a készülékek magas ára. Ezen a területen is 

óriási változást hozott az okostelefonok tömeges megjelenése.  

A visszajelző rendszerek kialakítására is számos applikáció készült. Ezek közül a Plickers és a 

Socrative alkalmazást mutatom be. 

A legegyszerűbb rendszer a Plickers szavazórendszere, a kiterjesztett valóság (AR) 

alapján működik. Egy papíralapú rendszer, ahol minden válaszadó kap egy A/5 méretű papírból 

készült kártyát (a kártyák letölthetők a Plickers weboldaláról és kinyomtathatók). Egy-egy 

számozott kártyán QR kódhoz hasonló kódok vannak. A kártyák attól függően, hogy a kód 

melyik oldalát tartjuk felfele (4 oldal) a tesztkérdésre adott 4 lehetséges választ szimbolizálják. 

Amikor a válaszadó meglátja a kérdést, azzal az oldalával felfelé tartva mutatja fel a kártyát, 

amelyik szerinte a helyes válasz. A tanár az okostelefonra telepített Plickers alkalmazás 

segítségével végig pásztázva a diákokon leolvashatja, hogy ki milyen választ adott. A válaszok 

a Plickers weboldalán jelennek meg és egy projektorral online kivetíthetők. Nincs szükség arra, 

hogy a szavazók mobiltelefonnal rendelkezzenek és arra sem, hogy csatlakozni tudjanak a wifi 

hálózathoz. A tanár tablettel vagy mobiltelefonnal gyűjti az adatokat és wifi kapcsolat 

segítségével továbbítja a Plickers weboldalára. 

A Socrative alkalmazás: feltételezi, hogy a válaszadók és a kérdező is rendelkezzen 

okostelefonnal és internet csatlakozással. A weben keresztül működik, szükségesek hozzá 

mobiltelefonos applikációk. Használatához tanár alkalmazást Socrative Teacher és diák 

alkalmazást Socrative Student kell letölteni a mobiltelefonokra. A rendszerben lehetőségünk 

van azonnali kérdéseket feltenni, vagy előre összeállított kvízeket készíteni. A tanár regisztrál 

és kap számot, ami az szobájának a száma lesz. A diákoknak ezt a számot kell beírniuk az 

alkalmazásba és már látják is a kérdéseket, amit a tanár feltett nekik. Használhatunk spontán 

kérdéseket, de előre is elkészíthetjük a kvízeket, többszörös válaszlehetőség esetén 

megadhatjuk a helyes válaszokat, majd az eredményeket letölthetjük Excelben. 



Fizikai paraméterek mérése, regisztrálása 

Fizikai paraméterek megjelenítésére, mérésére számtalan ingyenesen letölthető, illetve 

különböző áron megvásárolható alkalmazás érhető el. Olyan alkalmazások, ahol a mért értékek 

regisztrálhatók is és a mobiltelefon adatgyűjtőként szerepel két ingyenesen letölthető 

alkalmazás családot találtam. 

Physics Toolbox Sensor Suite a Vieyra software terméke. Az eszköz szenzorai által mért 

értékeket összegyűjti, rögzíti, az adatok exportálhatók .csv formátumban, emailben elküldhetők 

vagy szinkronizálhatók a Google Drive-ra. Néhány, a menüben választható mérés: Nehézségi 

erő mérése - Fn/Fg arány (x, y, z és/vagy összegezve). Lineáris gyorsulásmérés – gyorsulás (x, 

y, és/vagy z). Giroszkóp - szögsebesség (x, y, és/vagy z). Barométer - atmoszférikus nyomás. 

Nehézségi erő mérése, lineáris gyorsulásmérés, giroszkóp és barométer együttes mérése. 

Higrométer - relatív páratartalom. Hőmérő – hőmérséklet. Közelségérzékelő - periodikus 

mozgás és időzítő (időzített és inga módok). Vonalzó - Két pont közötti távolság méréséhez. 

Magnetométer - Mágnesen mező intenzitása (x, y, z és/vagy összegezve). Iránytű - Mágneses 

irány és buborék-szintező. GPS - Szélesség, hosszúság, magasság, sebesség, irány, műholdak 

száma. Dőlésmérő - azimut, elfordulás, magasság. Fénymérő – fényintenzitás. Hangerősség-

mérő – hangintenzitás. Hangmagasság-mérő - frekvencia és zenei hang. Oszcilloszkóp - 

Hullámforma és relatív amplitúdó meghatározás. 

A mérések egymással párhuzamosan is történhetnek, több szenzor adata rögzíthető 

egyidőben. Például: GPS koordináták és zajszint párhuzamos mérése, egy ilyen beállítás és a 

terepen történő adatrögzítés lehetőséget ad egy terület zajtérképének elkészítésére, ahol a 

térképi pontokhoz a mért zajszinteket rendeljük és jelenítjük meg. A fájlok exportálás előtt 

elnevezhetők, vagy az eszköz tárhelyén rendszerezhetők a későbbi használathoz. 

Az alkalmazáshoz generátorok is tartoznak: hanggenerátor – különböző ferekvenciájú és 

hullám formátumú hangok előállítása. Színgenerátor – R/G/B/Y/C/M, fehér, és egyéni színek 

előállítása a képernyőn. Stroboszkóp (béta) - Kamera vaku felvillantása szabályozható 

időközönként. Az alkalmazás további funkciókkal is rendelkezik, eltelt vagy pontos idő alapján 

való adatrögzítés, CSV fájl választókarakterének módosítása vesszőről pontosvesszőre, relatív 

adatgyűjtési gyakoriság módosítása vagy a képernyő ébrentartása. 

Smart Tools alkalmazáskészlet a Smart Tools co. terméke. Hossz, szög, meredekség, 

távolság, magasság, szélesség, terület, irány, fémdetektor, GPS, zajszintmérő, rezgés mérő stb. 

alkalmazások. 

A különböző méréseket, adatgyűjtéseket szolgáló mobiltelefonos applikációk 

ingyenesen is elérhető tárházát eredményesen lehet használni egy erdei iskola program, 

valamint a természettudományi gyakorlatok tantárgy terepi mérései, megfigyelései során. 

Határozó alkalmazások 

A terepbejáráshoz, ásványok, növények, gyógynövények, gombák, madarak 

meghatározására segítségül hívhatjuk az alábbi ingyenes alkalmazásokat. A keresést mindegyik 

esetben határozójegyek alapján kialakított szűrők segítik, amelyek szűkítik a találatok számát. 

HungiFungi: Az Apptent Studios terméke, a meghatározó gombahatározó. Az alkalmazásban 

ingyenesen elérhető a teljes alapfokú gombaismerői tanfolyam anyaga, 183 gombafaj érhető el 

a bővített változatban. 

Ásványkalauz: Az Apptent Studios terméke a Magyarországról ismert ásványok közül több mint 

500-at mutat be szövegesen és fényképekkel. 

HerbIndex: Az Apptent Studios terméke, gyógynövény kalauz. Ingyenesen 20 faj ismertetője 

található meg, összesen 183 gyógynövényfaj érhető el. 

Sulinet Növényhatározó: Educatio Nonprofit Kft. terméke. A Sulinet Tudásbázis alapján 

kialakított 619 növényt magába foglaló gyűjtemény.  



Madárhatározó: a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Farkaskölykök 

Ifjúsági Egyesület közös munkája. A határozó a hazánkban előforduló közel 157 leggyakoribb 

madárfaj beazonosításához nyújt segítséget.  

Fa Book:  néven érhető el az Országos Erdészeti Egyesület által 2018-ban fejlesztett terepi 

fahatározó alkalmazás. Az ingyenesen letölthető program összesen 111, a hazai erdőkben 

előforduló fa- és cserjefaj, illetve fajcsoport terepi azonosításában nyújt segítséget. 

Geolokációs alkalmazások 

Az integrált GPS vevő által szoláltatott adatok lehetővé teszik a pozíciónk meghatározását a 

globális helymeghatározó rendszer használatával. Ez a műholdakra való szabad rálátás esetén 

a terepbejáráshoz megfelelő, kb. 5-10 m pontosságú helymeghatározást jelent. A további 

szükséges adatokat a mágneses szenzor, a giroszenzor és a gyorsulásmérő szenzor szolgáltatja. 

Ezeket az adatokat használják fel az alkalmazások. 

Handy GPS: BinaryEarth termék, navigációs eszköz túrázáshoz, útvonal rögzítése kml 

formátumban. Érdekes pontok rögzítése, érdekes pontok fekeresése, útvonal tervezés. 

Physics Toolbox GPS a Vieyra software terméke: meghatározza, megjeleníti és rögzíti a 

szélességi, hosszúsági koordinátákat, a tengerszint feletti magasságot magasság, a mozgás 

sebességét, és irányát, jelzi a meghatározás pontosságát és a műholdak számát. Az adatok kml 

kiterjesztéssel menthetők, a bejárt útvonal a GoogleEarth alkalmazásban megjeleníthető. 

Terepbejárás, térképi alkalmazások 

TTRmAPP: A Magyar Természetjáró Szövetség applikációja. Segítségével a hivatalosan 

felmért turistaút hálózaton tervezhető túra, jelzi a túraútvonalak mentén található 

pecsételőhelyeket, élménypontokat, szállásokat, programokat eseményeket. A teljes Országos 

Kékkör útvonala. Jelenleg több mint 7750 km turistaút látható, melyből 3570 km a Magyar 

Természetjáró Szövetség által nagy pontossággal felmért út. 

További funkciók: navigáció, teljesítmény-információk, képfeltöltés, probléma-bejelentés és 

saját útvonal rögzítés.  

Turistatérkép: Magyarországi turistautak térképe. 

HuMap: egy ingyenes offline térképprogram. A térképek az SD-kártyán tárolódnak -- 

OpenStreetMap-alapú, rendszeresen frissített vektoros térképek, kereshetőek. GPS-es 

helymeghatározás, útvonaltervezés, domborzati vonalak és turistautak. Egyéni helyjelzők 

létrehozása. 

Road Recorder: a készülék kamerája rögzíti az utat, fénykép és hangfelvétel készíthető. 

Color Grab: A Loomatix terméke, színfelismerő, kódoló alkalmazás. 

Color Soil Chart: Luca Innocenti terméke, referencia színek, talajok osztályozásához. 

Mobil Erdőtérkép: A NÉBIH oldaláról tölthető le http://erdoterkep.nebih.gov.hu, A térképen a 

GoogleMaps hátterét használva, megfelelő nagyítással megjelenik a magyarországi erdők 

igazgatási beosztása. Az erdőrészletre kattintva, a fentiek mellett, az erdők legfontosabb adatai 

érhetők el – pl. az erdő elsődleges rendeltetése, az erdőtervezés éve, az erdészeti táj, a 

természetvédelmi védettség, a tulajdonosi forma stb. 

 

 

Epicollect5: Imperial College terméke. Egy mobil és egy web alkalmazás a mobiltelefonos 

adatgyűjtéshez. Szabadon kialakítható projektekhez biztosít mobilalkalmazást és több mobilról 

beérkező válaszok esetén adatgyűjtést és feldolgozási lehetőséget. A projekt során készült 

anyagok földrajzi koordinátaadatokkal kiegészítettek, így megjeleníthetők térképen, pl. a 

Google Earth használatával. A mobil alkalmazás ingyenes, alapfokú informatikai tudással is 

könnyen telepíthetők és használhatók adatlapok kitöltésére és beküldésére. 
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Okostelefonok az iskolán kívüli oktatásban – “Melyiket válasszam?” 

vetélkedő. 

 

Természet Kalendáriuma projekt moduljai - Szelfi projekt  

A Szőlő Elektronikus Figyelő (SZELFI) létrehozásához az ötletet a „Szőlő Jövésének 

Könyve” adta. A könyv időjárási és éghajlati jellemzőknek, valamint a szőlő fenológiai 

állapotának összefüggésére vonatkozó feljegyzéseket tartalmaz. Ebbe a könyvbe rajzolják be 

1740 óta – április 24-én – a Kőszeg környéki dűlők szőlő hajtásait, melyeket hajnalban vágnak 

le a gazdák a tőkékről. A képeken kívül több szőlővel kapcsolatos adat is megtalálható a 

feljegyzésekben. Ezt a hagyományt őrzik és ápolják Kőszegen minden évben Szent György 

napján.  

A Szőlő Elektronikus Figyelőben hasonló, földrajzi koordináta-adatokkal, időponttal, 

időjárási adatokkal, a szőlőterület adataival, a szőlő fenológiai állapotát rögzítő, 

megfigyelésekkel kiegészített fotók jelennek meg a világhálón egy elektronikus adatbázisban. 

Az adatfelvételhez az EpiCollect alkalmazáscsomag weboldalán online módon egy projekt 

készült, amely a szelfi nevet kapta. A projekt két elektronikus űrlapból áll, ezek a foto és a reg 

űrlapok. A foto űrlapon történik a szőlő adatfelvétel. Egy fényképkészítéssel indul, majd a szőlő 

fajtát és a szőlő nevét kell kiválasztanunk a felajánlott lehetőségek közül. Következő lépés a 

GPS koordináta, a dátum és az idő rögzítése, ezek egy gomb lenyomására automatikusan 

történnek. Ezt követi egy további képkészítés, megjegyzés írása, vagy egy hangjegyzet 

készítésének lehetősége. Az űrlap egy beküldő azonosító kitöltésével zárul. A reg űrlap a 

borászatok azonosítására készült, az adatfelvételek során csak egyszer szükséges a kitöltése. A 

beküldő azonosító kitöltése után a borászat nevét, logóját, GPS koordinátáit és elérhetőségei 

adhatjuk meg. Megjegyzés, vagy hangjegyzet készítését ajánlja fel az űrlap. kitöltése után az 

adatok rögzítése történik.  

Az adatok egyszerűen egy „gomb lenyomásával” feltölthetők az internetre, ha van 

szélessávú internet kapcsolat. Az összegyűjtött adatok egy Kőszeghez kapcsolódó honlapon 

érhetők el, bárhonnan a világból. Jellemzők: nagy területről, több mobileszközzel, egy időben, 

egymástól függetlenül gyűjtött adatok. A http://koszegibor.hu/szelfi/ oldalon található a 

SZELFI bemutatása, a mobilalkalmazás letöltésének és használatának részletes ismertetése, az 

adatbázis leírása, bemutatása, link az adatbázishoz.  

A szelfi projektet a „Szőlő Jövésének Könyve” rendezvény sorozat keretében mutattuk 

be, a kőszegi szőlősgazdák mobiltelefonnal készítenek bejegyzéseket. Szent-György napjáig 

április 24-ig az adatbázisban a rügyfakadásról, illetve a hajtásokról készült fotók szerepelnek, 

a Szőlő Jövésének Könyvébe bejegyzett adatokhoz hasonlóan. Az adatbázis azóta is 

folyamatosan bővül. 

Szomorú érdekesség az áprilisi rendkívüli időjárás által okozott fagykárok rögzítése. 

Április 24-et követően, miután berajzolták a több centiméteres zöld hajtásokat a Szőlő Jövésnek 

Könyvébe, április 26-28 között komoly károkat okozott a Kőszegi – Soproni – Burgenlandi 

szőlőültetvényekben az igencsak későn jövő fagy. Emberemlékezet óta nem történt ilyen, ezen 

a héten kétszer is durva fagykár érte a vasi szőlőket, odalett az idei termés.  

A szelfi május-júniusi bejegyzései segítségével követhetjük a károkat és a szőlő 

regenerálódását.     

 

 

. 

 

http://koszegibor.hu/szelfi/
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A tkkincs projekt - Kincsként kell őrizni 

Mottó: „Bármilyen tehetséged van, használd azt: az erdő is nagyon csendes lenne, ha csak azok 

a madarak énekelnének benne, akik a legjobban tudnak énekelni.” Henry Van Dyke 

A Természet Kalendáriuma projekt egyik fontos célkitűzése a mobiltelefonok, 

számítógépes játékok világában élő tizenéveseket a természet megismerésére ösztönözni. Az 

elképzelést egy vetélkedőn próbáltam ki. Az okostelefonokat és a világhálót kihasználva egy a 

környezeti, természeti értékeket felderítő elektronikus adatgyűjtés, adatbázis építés volt a 

vetélkedő feladata. 

Az Ökomajális, Vas megye legnagyobb környezetvédelmi rendezvénye, ötletgazdája és 

megszervezője a Nyugat Dunántúli Környezetvédelmi Központ Alapítvány. Az eddigi 

programok a Vas megyei cégek, civil szervezetek, a rendőrség, a katasztrófavédelem a Vas 

megyei Közgyűlés és Szombathely MJV Önkormányzat támogatásával valósultak meg, 

amelyekre 1500-2000 fő között látogattak ki. 2016-ban egy egész hetes rendezvénysorozat 

társult a majálishoz, május 2-től május 8-ig. Hétvégén a 11-es Huszár úti laktanya területén 

várták a látogatókat.  

  A 2016. évben az alapítvány egyik kiemelt programja az „Idősek a 

környezetvédelemért” projekt. Megvalósítása során az alapítvány együttműködött a Herman 

Ottó Szakképző Iskolával, a NYME Földrajz és Környezettudományi Intézetével, valamint a 

Vas Megyei és Szombathelyi Nyugdíjas Szövetséggel.  

 Ezeket a programokat ötvözi a tkkincs projekthez kapcsolódó vetélkedő. „Melyiket 

válasszam?” címmel kétfordulós környezetvédelmi vetélkedőt szerveztünk általános- és 

középiskolás csapatok részére.  

Az első forduló célja bemutatni azt, hogy a nagyszülők, az idősebb nemzedék 

emlékezetében hogyan él a természeti környezet. Ők mit tartanak fontosnak, megőrzendőnek 

szűkebb környezetükben. Ennek felmérése során a csapatok egy erre a célra kifejlesztett 

mobilalkalmazás a tkkincs projekt segítségével válaszoltak néhány kérdésre, fénykép, hang, 

videofelvételt készítettek, majd az adatokat feltöltötték az adatgyűjtő szerverre. További feladat 

volt a fordulóban egy maximum 3 perces film elkészítése mobiltelefonnal, „Kincsként kell 

őrizni” címmel.  

A második fordulóban az elkészült filmeket mutatták be a csapatok hozzáértő zsűri előtt. 

A felhíváshoz készült szórólapok az 1. ábrán láthatók.  

Az adatfelvételhez készült tkkincs projektben 3 egymást követő űrlapon (form) gyűjtjük 

az adatokat, a sorrend az első kitöltéskor: adat_1, adat_2, és reg űrlapok. Az űrlapokat, 

leírásokat, használati utasításokat csatolom a mellékletben. 
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1. ábra: Verseny felhívás. 

 
2. ábra: Vetélkedő versenykiírás. 

Néhány a nagyszülők által fontosnak, a tkkincs projekt segítségével összegyűjteni tartott 

érték: 

Természeti környezet: kőszegi Alsórét, Őrség, 100 éves fa, Gayer park, Arborétum. 

Épített környezet: Kálvária, Nagyszálló, Vasi Múzeumfalu, sárvári Nádasdy vár, Koronaőrző 

Bunker. 

Kultúrtörténeti értékek: Borbarát Hölgyek, néptánc. 

Egyéb: 11 órai harangszó Kőszegen, virág árusitás becsületkasszával, konyhakert fenntartása, 

állatok szabad legeltetése, szombathelyi villamos. 

További feladat volt egy maximum 3 perces film elkészítése mobiltelefonnal, az 

adatgyűjtésben szereplő témakörökben „Kincsként kell őrizni” címmel. 
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Néhány tapasztalat a vetélkedő szervezése kapcsán: A tanárok nagy többsége 40 év 

felett nem vállalja a mobiltelefonos adatgyűjtést, még az adatgyűjtés koordinálását sem. 

Rendelkeznek okostelefonnal, használják a közösségi oldalak pl. Facebook látogatására, de a 

további alkalmazásokban bizonytalanok, a mobil eszközöket még mentor segítségével sem 

használnák az oktatásban.  

A tizenéves korosztályban szinte mindenki használja a mobiltelefonokat, sőt az egyik 

legfontosabb eszköz a kapcsolattartásban, játékban, időtöltésben. A tapasztalat azt mutatja, ha 

túllépnek a megszokott játékokon, közösségi alkalmazásokon, a tanárokhoz hasonlóan 

bizonytalanok lesznek. 

A projekt során, a diákok élvezték az együttes munkát (a nagyszülőkkel, tanárokkal, 

egymással), a projektmunka teljes folyamatát a témaválasztástól a bemutatásig, a munkák 

értékeléséig. A zsűri tagjai és a filmvetítés közönsége az Öko-majálison, ráismert jónéhány már 

elfeledett épületre, szokásra, történetre. 

Bejegyzések az adatbázisban 

A tkkincs projekt WEB-oldalán térkép és táblázat nézetben tekinthetők meg a 

vetélkedőn résztvevő csapatok különböző mobil telefonjaival begyűjtött adatok. Mindegyik 

űrlaphoz tartozik egy táblázat, a táblázat fejlécében az űrlap mobiltelefonon szereplő kérdései 

láthatók. A táblázatban a kérdésekre adott válaszok találhatók. A térkép nézetben a GPS 

koordináták alapján jelenik meg az adatfelvétel helye. Az egyes mintavételi pontokra kattintva 

egy adattábla látható, amelyen szerepelnek a fontosabb adatok. 

Az adatlapon megjelenő tartalmak legérdekesebb része a hangjegyzet. A hangjegyzet 

lehetőség eredetileg azzal a céllal került bele a mobiltelefonos adatgyűjtésbe, hogy a terepi 

adatfelvétel során a nehézkes szöveges feljegyzést egyszerűbbé, gyorsabbá tegyük, a telefont 

diktafonként használva. A vetélkedőn induló egyik csoport ezt úgy használta fel, hogy rövid 

riportokat készített az adott témakörben érintett emberekkel. Ezek a jól sikerült riportok tovább 

színesítik az adatbázisban összegyűjtött anyagot. 

 
A tkkincs-adat_2 űrlap táblázat nézetben 
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1. melléklet:  

Szelfi projekt és használati útmutatók. 
 

Szőlő Elektronikus Figyelő – szelfi 

adatgyűjtő program elektronikus űrlapjai 
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Szőlő Elektronikus Figyelő – szelfi 

adatgyűjtő program használata. 

 

Az adatgyűjtéshez az EpiCollect alkalmazáscsomagot használjuk. Az EpiCollect egy mobil és 

egy WEB alkalmazás a mobiltelefonos adatgyűjtéshez. Szabadon kialakítható projektekhez biztosít 

mobilalkalmazást és több mobilról beérkező válaszok esetén adatgyűjtést és feldolgozási lehetőséget. 

A projekt során készült anyagok földrajzi koordinátaadatokkal kiegészítettek, így megjeleníthetők 

térképen, pl. a GoogleEarth használatával. 

A mobil alkalmazások ingyenesek, alapfokú informatikai tudással is könnyen telepíthetők és 

használhatók adatlapok kitöltésére és beküldésére, erőforrás-igényük rendkívül alacsony; a jelenleg 

használt Android verziók döntő többségén használható. 

Az Epicollect+ mobil alkalmazások elektronikus kérdőívek kitöltését teszik lehetővé egy-egy 

projektben. A projekt egyszerűen, az alábbi használati útmutatóban leírtak szerint letölthető a 

mobiltelefonra. 

Az összegyűjtött adatok a http://plus.epicollect.net/szelfi oldalon megtalálhatók. 

Mobil alkalmazások: 

Android operációs rendszert használó telefonokhoz: 

Android 4.1 operációs rendszernél újabb: Epicollect+ Beta (Jelly Bean, KitKat and Lollipop)  

Az Epicollect+ Beta letöltését , telepítését, használatát mutatom be a dokumentumban. 

Android 4.1 operációs rendszernél régebbi telefonokon az  EpiCollect+ (Old) applikáció futtatható. 

iOS operációs rendszert használó telefonokhoz: EpiCollect+ alkalmazás. 

 

Használati útmutató: 

Epicollect alkalmazás letöltése mobiltelefonra: 

 

Gomb lenyomása után az alábbi képernyő jelenik meg: 

http://plus.epicollect.net/szelfi
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Az Epicollect alkalmazást keressük, ezt a 

keresőszót kell beírni. 

A megjelenő képernyő: 

 

Régebbi telefonok esetén (Android 4.1 

operációs rendszernél régebbi): az 

EpiCollect+ (old) alkalmazást töltsük le! 

Alkalmazásra kattintással kiválasztjuk a 

program letöltését. Megjelenő képernyő:    

 

A TELEPÍTÉS gomb lenyomásával indítjuk 

a telepítési folyamatot.  

Megjelenő képernyő: 

Az alkalmazás hozzáférést kér a felsorolt 

eszközökhöz. Az ELFOGADOM gombra 

kattintással letölti és telepíti az alkalmazást. 

Telepítés utáni képernyő: (még mindig a 

letöltés telepítés oldalon) 

 



8 

 

 

 

 

 

A MEGNYITÁS gombra kattintással 

indíthatjuk a programot. (a további indítások 

során már az alkalmazás ikonjának 

lenyomásával indíthatjuk el).  

Néhány telefonnál előfordul, hogy nem 

működik tökéletesen az alkalmazás, ebben az 

esetben töltsük le az  EpiCollect+ (Old) 

applikációt. 

A megjelenő képernyő: 

 

A + gomb lenyomásával az Internetről 

tölthetünk be előre megírt projektet.  

Megjelenő képernyő: 

 

A mi projektünk megnevezése: szelfi. Írjuk 

be a Filter items helyre: 

 

 
 

Ezután nyomjuk le a letöltés  gombot. 

 

Megjelenő képernyő: 

 
 

A továbbiakban ezt a projektet innen, a 

Projekt List- ből indíthatjuk. A projektben 2 

egymást követő űrlapon (form) gyűjtjük az 

adatokat. A sorrend az első kitöltéskor: foto, 

reg 

 

A képen csak az első, a foto űrlap aktív. Erre 

kattintva kezdhetjük az űrlap kitöltését 

A megjelenő képernyő: 
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A foto űrlap kitöltésének megkezdését és 

egyben új bejegyzést a  gombra 

kattintással tehetünk. 

A megjelenő képernyő  

  

A Take photo feliratra koppintva egy fénykép 

készíthető. Megjelenő képernyő: 

(függőleges, ill. vízszintes kameraállásnál) 

 

A fényképezőgép   ikonra koppintva 

elkészíthetjük a fényképet. 

Megjelenő képernyő: 

 

A √ jelre kattintva elfogadhatjuk a képet. 

A Next feliratra koppintva léphetünk tovább. 

Megjelenő képernyő: A megfelelő szőlőfajtát 

a gombra kattintással kiválasztjuk, a Next 

feliratra koppintva léphetünk tovább. 
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A csemegeszőlő és az egyéb választás esetén 

a Next feliratra koppintva az alábbi képernyő 

jelenik meg: 
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Bejegyezzük a szőlő nevét és a Next 

választásával továbblépünk. 

    

Dátum és időbeállítás, az aktuális értéket 

ajánlja fel, de beállíthatunk más időpontot is.  

A Next gombbal továbblépünk. Megjelenő 

képernyő:  

 

A megfigyelés helyszínének koordinátáit 

adhatjuk meg, a GPS működését előtte 

engedélyeznünk kell. 

A Next gombbal továbblépünk. Megjelenő 

képernyő:  

 

Az alkalmazás egy újabb fénykép készítését 

ajánlja fel, kihagyható. 

A Next gombbal továbblépünk. Megjelenő 

képernyő:  

 

Megjegyzést fűzhetünk az adatfelvételhez, 

nem kötelező. 

A Next gombbal továbblépünk. Megjelenő 

képernyő:  



12 

 

 

 

 

 

Az adatfelvételt végző egyedi azonosítója, 

max. 4-6 betű, szám (pl. név kezdőbetűi 

születési év). Kitöltendő. 

A Next gombbal továbblépünk. Megjelenő 

képernyő:  

 

A foto űrlap elkészült, a Store gombra 

koppintással az adatokat rögzíthetjük a 

telefon tárhelyére. 

Megjelenő képernyő: 

 

Sikeresen megtörtént az adatok mentése. 

További lehetőségek: 

Upload: Adatok feltöltése Interneten 

keresztül az adatbázisba. A terepen nem 

szükséges, Internet kapcsolattal rendelkező 

helyről célszerű. 

Add another foto: Egy másik megfigyelés 

adatai vihetők fel, hasonlóan az eddig 

kitöltött űrlaphoz. 

List foto entries: foto bejegyzések listázása. 

Add reg to foto: tovább az reg űrlap 

kitöltéséhez. 

2. rész. 

A reg űrlap kitöltése. Az űrlap a regisztrációt 

teszi lehetővé, egyszer kell kitölteni.  

Beküldő azonosító kódhoz hozzárendeli a 

borászatot, a borászat adatait. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

Megjelenő képernyő: 

 

A Már regisztráltam lehetőséget választva az 

űrlap végére kerülünk. 

A Regisztrálok feliratot választva és a Next 

gombbal továbblépve a megjelenő képernyő:  

 

Használjuk ugyanazt az azonosítót, amit a 

foto űrlapon használtunk! 

A Next gombbal továbblépünk. Megjelenő 

képernyő:  

   

A borászat adatait adhatjuk meg, majd a Take 

photo feliratra koppintva egy fénykép 

készíthető a borászat logojáról.  

A Next gombbal továbblépünk. Megjelenő 

képernyő:  

 

A borászat GPS koordinátáit adhatjuk meg, a 

nem lehetőséget választva az űrlap végére 

jutunk. 
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Az igen választása esetén: 

 

A borászat GPS koordinátáit jegyzi fel az 

alkalmazás. 

A Next gombbal továbblépünk. Megjelenő 

képernyő:  

 

 

A Next gombbal továbblépünk. Megjelenő 

képernyő:  

 

Megjegyzést fűzhetünk az adatfelvételhez, 

nem kötelező. 

A Next gombbal továbblépünk. Megjelenő 

képernyő:  

 

A foto űrlap elkészült, a Store gombra 

koppintással az adatokat rögzíthetjük a 

telefon tárhelyére. 

Megjelenő képernyő: 
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Sikeresen megtörtént az adatok mentése. 

További lehetőségek: 

Upload: Adatok feltöltése Interneten 

keresztül az adatbázisba. A terepen nem 

szükséges, Internet kapcsolattal rendelkező 

helyről célszerű. 

Add another reg: Egy másik regisztráció 

adatai vihetők fel, hasonlóan az eddig 

kitöltött űrlaphoz. 

List reg entries: reg bejegyzések listázása. 

 

Az Upload Data gombra kattintva 

feltölthetjük az adatokat, majd az Upload 

Images lehetőséget választva az elkészített 

képeket. 

 

 

Feltöltés után megjelenő képernyő: 

 

A bejegyzések feltöltése, szinkronizálása 

megtörtént
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2. melléklet:  

A tk01 projekt Kálvária, Királyvölgy, Hörmann forrás, Aquaeductus mintavétel bejegyzések 

2016. február 18-án, táblázat nézet. 
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3. melléklet:  

A tkkincs projektben 3 egymást követő űrlapon történik az adatgyűjtés: adat_1, 

adat_2, és reg űrlapok. Az űrlapokat, leírásokat, használati utasításokat, a vetélkedőt mutatom 

be a mellékletben. 

A tkkincs 

adatgyűjtő program elektronikus űrlapjai 

2016. 
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Digitális oktatási stratégia 

A Kormány által 2016. októberében elfogadott Digitális Oktatási Stratégia (DOS) a 

Digitális Jólét Program részeként készült. Abból a felismerésből indul ki, hogy a digitális 

átalakulás nem választás kérdése, olyan elkerülhetetlen jelenség, amelyre mindenkinek fel kell 

készülnie, hiszen 20. századi tudással senki nem lehet versenyképes a 21. században. A digitális 

eszközöket és szemléletmódot be kell vinni a tantermekbe, mivel napról napra mélyebben 

integrálódnak a hétköznapi életünkbe is. 

A stratégia megállapítása: „A felnövekvő generáció versenyképessége, munkaerőpiaci 

esélyei szempontjából is elkerülhetetlen az oktatási rendszer azonnali és radikális digitalizálása: 

most dől el, hogy a magyar fiatalok milyen szerepet töltenek majd be az európai 

munkaerőpiacon, ahogy az is, hogy a magyar nemzetgazdaság milyen szerepet kaphat a 

nemzetközi versenyben… a 21. században nem lehet múlt századi módszerekkel tanítani és 

tanulni. Ehhez azonban a társadalmi gondolkodásmód attitűdjének megváltoztatása szükséges” 

(DOS 2016). 

A DOS a teljes magyar oktatási-képzési rendszerre kiterjed. A beavatkozási területek a 

köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttkori tanulás. Az egyes területek elemzése 

az alábbi tényezők szerint történt: fizikai infrastruktúra, hozzáférés, belső hálózatok; oktatási 

intézmények eszközellátottsága; pedagógusok digitális felkészültsége és attitűdjei; alkalmazott 

módszertan (tanárképzés és –továbbképzés, valamint intézményi fejlesztések) tartalom (NAT 

és kerettantervi felülvizsgálat, digitális tartalomfejlesztés) és oktatásirányítás (adminisztráció 

és minőségirányítás, törzsinformációs rendszer, tanulói mérés-értékelés, vezetői információs 

rendszer). 

 A stratégia helyzetelemzése a felsőoktatás eszközellátottságáról: „a felsőoktatásba 

belépő hallgatók közel 100%-a rendelkezik megfelelő digitális munkaeszközökkel (laptop, 

okostelefon, asztali számítógép). Az intézmények azonban nem alakították ki azokat a 

lehetőségeket, amelyekkel ezek a privát munkaállomások az oktatási folyamatba integrálhatók 

lennének.” „a számítástechnikai infrastruktúra – különösen a géppark – cseréje, illetve a 

jogtiszta szoftverek beszerzése kritikus terület …. nem általános gyakorlat a jogtiszta szoftverek 

használata, különösen a hallgatók számára nem megoldott, hogy a szakmai szoftverek jogtiszta 

verzióihoz hozzáférjenek a tanulmányaik alatt”. „a felhő-technológia nem általánosan elterjedt 

a felsőoktatásban” stb. 

Néhány vízió a stratégiából: 

• A DOS megállapításai a köznevelés eszközeire. (mobil eszközök) 



A tanulói eszközök esetében elvárás, hogy legyen lehetőség a tanulók saját eszközeinek 

bevonására a tanítási folyamatba (BYOD), azon tanulók esetében, akik nem rendelkeznek a 

szükséges digitális saját eszközzel, az iskola biztosítsa a megfelelő eszközt. Programot kell 

kidolgozni a saját eszközök beszerzésének támogatására, azok megfelelő minőségének és 

együttműködési képességének biztosítására. 

• Tanulás-tanítás pedagógiai módszertana 

A digitális oktatás nemcsak a tanulás-tanítás eszközeit változtatja meg, hanem alapjaiban 

alakítja át a tanulás-tanítás pedagógiai folyamatait, módszereit is. A digitális környezetben 

megváltozik a pedagógusok feladata: az információk átadásának ismétlése és az egyszerű 

számonkérés helyett új lehetőségeket kapnak új tanári szerepekben: mentorrá, tanulási 

tanácsadóvá, kutatásvezetővé és útitárssá, kísérővé válnak. 

• A jövő iskolájában 

Minden diák és tanár digitális eszközökkel (sajáttal vagy iskolaival) digitális hálózatra 

kapcsolódik; digitális módszertanokkal, digitális tananyagokat digitálisan felkészült tanárok 

oktatnak; az oktatás-adminisztráció és a tanárok továbbképzése is digitális alapon történik, 

szemléletmódjában, módszertanaiban, követelményrendszerében is új, a digitális kor 

kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezet jöjjön létre. 

• Felsőoktatási jövőkép:  

A digitális kultúra fejlesztése, a felsőoktatás digitalizálása eszköz és nem cél. A digitális 

tanulási tér középpontjában a tanuló/hallgató áll. A felsőoktatási folyamatok javításának, 

digitalizálásának célja az, hogy a hallgató minél felkészültebben lépjen ki a munka világába, 

magát folyamatosan fejlesztve, a folyamatos tanulásra nyitott attitűddel. Az oktatók ebben a 

tanulási térben mind szakmailag, mind módszertanilag felkészültebbek, a digitális írástudás 

olyan szintjén állnak, amely átadható a felsőoktatásba belépők számára. 

• A digitális infrastruktúra fejlesztése 

Szélessávú internet elérhetősége, teljeskörű Wifi lefedettség. A természettudományos 

szaktantermekben legyenek digitális dataloggerek, szenzorok a természettudományos 

kísérletek támogatására. Az intézményeknek rendelkezniük kell multimédia laborral (digitális 

kamera, VR-megjelenítő, multimédia szerkesztésére alkalmas munkaállomás és perifériák). 

 

Informatikai és kommunikációs cégek a mobil tanulás területén 

Hipersuli program 

A Telenor digitális oktatási programja. Országosan 5 iskolával indult, ezek az iskolák a 

Hipersuli program alapítói. Célja, hogy a digitális világ segítségével innovatív és eredményes 

módszerekkel támogassa mind a fiatalokat a tanulásban, játékos készségfejlesztésben, mind 

pedig a pedagógusok munkáját az oktatásban (TELENOR 2017). 

Digitális Iskola Program 

A Vodafone 2015 decemberében indította el, legfőbb célja a hátrányos helyzetű fiatalok 

digitális ismereteinek fejlesztése, és a magyarországi oktatás digitális átalakításának 

ösztönzése. A program 25 iskolát, összesen 6424 diákot és 690 pedagógust érint. A Vodafone 

a programban résztvevő iskolákban összesen 1300 Vodafone Tab Speed LTE táblagépet osztott 

ki, díjmentesen biztosítja az oktatási célú használathoz szükséges havi 3 GB adatforgalmi 

keretet, valamint finanszírozza a gyermekek és az érintett pedagógusok internetbiztonsági 

oktatását is (VODAFONE 2017). 

Okosdigitális program 

A Telekom Okosdigitális Programja keretében törekszik hozzájárulni Magyarország 

digitális érettségének, írástudásának fejlesztéséhez. A vállalat önkéntesei általános- és 



középiskolákban tartanak 45 perces rendhagyó tanórákat az internet tudatos és biztonságos 

használatáról. A kezdeményezés indulása óta eltelt közel 4 évben több mint 62 ezer diák vett 

már részt a programban országszerte (TELEKOM 2017). 

Google Tanterem 

Egy ingyenes alkalmazás, ami segíti a pedagógusokat a feladatok létrehozásában, 

megszervezésében, visszajelzést tudnak nyújtani a diákjaiknak és egyszerűen 

kommunikálhatnak osztályaikkal, 2014-ben jelent meg az Apps for Education csomag 

kínálatában. A Google Tanterem az osztály irányítóközpontja. Egyetlen hely, ahonnan a tanár 

kurzusokat hozhat létre, kioszthatja a feladatokat, visszajelzést küldhet és minden tartalmat 

elérhet.  

A Google Expeditions programjával és a Cardboard kartonszemüveggel együtt 200 

virtuális „expedícióra" indulhatnak a gyerekek. Az alkalmazáshoz tartozó gyűjtemény 360 

fokos panoráma- és 3D képeket tartalmaz, hogy a diákok testközelből vehessék szemügyre az 

aktuális tananyagot. A kartonszemüveghez kartonpapír, mágnes, tépőzár és két plasztiklencse 

kell, és ha az előírás szerint szerelik össze a fejrevalót, majd belehelyeznek egy androidos 

telefont, akkor akár 3D-ben nézhetnek vele videókat, Google Earth felvételeket. Az Expeditions 

pedig egy olyan virtuális valóságot teremt, amelyet a tanárok egy táblagéppel tudnak vezérelni 

(GOOGLE 2017). 
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A Természet Kalendáriuma projekt   

A projekt célja  

A Természet Kalendáriuma projekt a 21. század modern eszközeit, az okostelefont, a 

tabletet, a világhálót kihasználva elektronikus adatgyűjtést, adatbázis építés lehetőségét kínálja 

fel. A fiatalok mobiltelefonok, a digitális média és a közösségi oldalak iránti érdeklődését 

próbálja kihasználni környezetük, a körülöttük lévő természet megismertetésére. 

A projekt a természet megfigyelésére, az egyén aktív részvételére ösztönöz, a felfedezés 

örömével segíti elő a megismerést, a játékos alkotó rögzítéssel az adatgyűjtést. Kapcsolatot 

kíván teremteni a mobiltelefonok, a számítógépes játékok világában élő tizenévesek és a 

természet között. 

A 2012-ben megjelent Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célok között 

hangsúlyosan szerepel, mindenki számára követendő feladat a diákok tanórai és tanórán kívüli 

tevékenykedtetése.  A cselekvő részvétel, a kísérlet, a megfigyelés módszereinek középpontba 

állítása; az informatika alkalmazása; a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése; a tanulói 

aktív részvétel, az öntevékenység és a kreativitás biztosítása, továbbá a médiumok alkotó 

használata.  

A projekt a fentiek figyelembevételével készült. Célja, hogy: 

• közelítsünk a 21. század követelményeihez, az európai uniós törekvésekhez,  

• hasonlóan fontos cél értékeink, hagyományaink megismerése, megismertetése,  

• a természeti környezet, a helyi környezeti értékek megismerése, fenntarthatóságra 

nevelés, környezettudatos életvitel kialakítása,  

• tevékenykedtető módszerek alkalmazása, 

• 21. századi készségek - kreativitás és innováció, kritikus gondolkodás, 

problémamegoldás és döntéshozás, kommunikáció, együttműködés, információs 

műveltség – kialakítása,  

• tudományos igényű adatbázis létrehozása. 

Az okostelefonokat a tizenéves korosztályban szinte mindenki használja, az egyik 

legfontosabb eszköz a kapcsolattartásban, játékban, időtöltésben. Ugyanakkor egy ilyen telefon 

alkalmas tudományos igényű adatgyűjtésre, a beépített szenzorok egy komoly fizikai 

laboratórium felszereltségét közelítik. A filmek, képek, hanganyagok, adatok tárolása olcsó, az 

információk megosztása, az együttműködés másokkal egyszerű, szinte gyerekjáték. Ezt a 

lehetőséget szeretném kihasználni a Természet Kalendáriuma projektben. 

Mobiltelefonos applikációk segítségével környezetmonitorozó projekteket alakítottam 

ki általános és középiskolás diákok részére.  Olyan mobil alkalmazásokat használtam, amelyek 

könnyen megtanulhatók, egyszerűen használhatók a terepen, jól dokumentálják a környezetet. 



A terepi munka (szórakozásnak tűnik) során a mobilalkalmazással meghatározzák a 

helyszínt, válaszolnak - válaszolhatnak néhány kérdésre; fénykép, hang, video - felvételt 

készíthetnek és egy gomb lenyomással tárolják az adatokat a memóriakártyán. Ezek az adatok 

olyan helyen, ahol Internet kapcsolat van szinkronizálhatók egy adatgyűjtő szerverrel.  A 

projekt során készült anyagok földrajzi koordináta-adatokkal kiegészítettek, így 

megjeleníthetők térképen, például a Google Earth használatával (NÉMETH  2016).  

A környezeti, természeti értékek bemutatásán túl tetszőleges tantárgyhoz, műveltségi 

területhez írható projekt. Gyűjthető adat a helyhez kötődő irodalmi, történelmi, kulturális 

emlékekről, az épített környezetről. Bármely kiválasztott téma köré szervezhető adatgyűjtés, 

ilyenek lehetnek például: természeti jelenségek, megfigyelések kalendáriuma; virágok-, 

növények-, vadon élő állatok- stb. megjelenése; gombák, gyógynövények, védett növények 

adatbázisa. parlagfű adatbázis, invazív növények monitorozása, projekt fák kiszáradásának 

vizsgálatára, illegálisan lerakott hulladék adatbázis, környezeti zaj, zajtérkép.  

A környezetmonitorozó projektekhez egy-egy elektronikus kérdőívet állítottam össze, 

ezeket a kérdőíveket az Epicollect mobil alkalmazás használja.  

Néhány elképzelés további elektronikus kérdőívekre: Érdekes jelenségek a 

környezetben. Egy kirándulás képei. Itt vagyok otthon. Keresztek a Kemenesalján. Erdei iskolai 

programokhoz kapcsolódó kérdőívek. Jeles napokra készített összeállítások: Víz világnapja, 

Föld napja, Madarak és fák napja. 

Mobiltelefonos terepi adatgyűjtés bemutatása 

A terepi mérések, terepbejárások során szükség lehet a helyszín koordinátáinak pontos 

meghatározására, az idő pontos mérésére, fénykép, rövidfilm, hangjegyzet készítésére. Egy 

iránytűre, vízszint, vagy dőlésszög meghatározásra, távolság, sebesség stb. mérésre. Az 

okostelefon képes ellátni ezeket a feladatokat, mindegyikhez találunk egyszerűen használható, 

könnyen letölthető ingyenes alkalmazásokat.  

A mérések dokumentáláshoz, a jegyzőkönyvek elkészítéséhez célszerű mobiltelefont 

használni, a mérési adatokat és média fájlokat elmenteni, majd a számítógépre feltölteni és 

feldolgozni. Mára a memóriakártyák tárolókapacitása ezekhez a feladatokhoz szükséges 

tárhelyet képes biztosítani, ezentúl olcsón beszerezhetők, használatuk egyszerű. Másik 

lehetőség a “felhő” használata, ha az Internet szolgáltatás elérhető. Mindkét esetben az 

összetartozó adatok, némi munka árán egy adatbázisba rendezhetők. 

Több mobilról egy adatbázisba gyűjteni az adatokat így nehézkes, de egy erre a célra írt 

applikáció segítségével ez is megoldható.  

Mobiltelefonos adatgyűjtés 

Egy mobiltelefonos adatgyűjtés megvalósításához az alábbi feltételeknek kell teljesülni: 

Szükség van egy mobiltelefonra írt alkalmazásra, amely könnyen telepíthető, nincs komoly 

hardverigénye, egyszerűen használható, működésekor nem igényel internet hozzáférést és jó 

esetben ingyenesen letölthető. Az adatok legyenek több telefonról, több helyről, egymástól 

függetlenül gyűjthetők és egyszerűen feltölthetők egy közös adatbázisba.  

Szükség van egy WEB alkalmazásra, adatbázisra, ahova az összegyűjtött adatok kerülnek. 

Az adatok az adatbázisból letölthetők legyenek - további feldolgozásra.  

Az EpiCollect alkalmazáscsomag ismertetése 

Több adatgyűjtő csomagot megvizsgáltam, ezek közül a Mobile Data Collection,  az 

Open Data Kit (ODK) és a CyberTracker a célnak többé kevésbé megfelelnek, de az ingyenes 

változatok korlátozzák a mobilok számát, vagy a begyűjthető információ mennyiségét. 

  Az EpiCollect alkalmazáscsomagot választottam az adatgyűjtés megvalósításához. Ez 

egy általános eszköz a terepi mobiltelefont alkalmazó adatgyűjtésekhez, egy mobil applikáció 

és egy WEB alkalmazás együtt.  Szabadon kialakítható projektekhez biztosítja az okostelefon 



használatát és több mobilról beérkező válasz esetén adatgyűjtést és feldolgozási lehetőséget 

nyújt. Lehetővé teszi elektronikus kérdőív összeállítását a projekthez, amit majd egy mobil 

alkalmazás használ. Egy egyszerű, mobiltelefonra fejlesztett alkalmazás segítségével több 

telefonról egy közös az interneten elérhető adatbázisba kerültek a bejegyzések. Az adatbázis a  

http://www.epicollect.net/ oldalon található. 

A mobiltelefon alkalmazások a telefon operációs rendszerétől függően letölthetők.  

Android operációs rendszert használó telefonokhoz letöltés a Play Áruházból. EpiCollect5 

alkalmazás 

Az iOS operációs rendszert használó telefonokhoz letöltés az iTunes Appstore weboldalról. 

EpiCollect5 alkalmazás.  

A Windows Phone operációs rendszert használó mobilokra nem készült alkalmazás. 

Az Epicollect honlapja 

Az Epicollect az Imperial College London fejlesztése, működését egy nonprofit, 

jótékonysági szervezet, a Wellcome Trust támogatja. Az epicollect.net oldal bemutatja az 

egyszerű és az összetett projektekhez fejleszthető Epicollect alkalmazásokat. Megismertet az 

adatgyűjtés folyamatával, majd lehetőséget biztosít egy projekt létrehozására és a projektben 

szereplő elektronikus kérdőív online megtervezésére, kialakítására. 

 

 

16. ábra: Az adatgyűjtés folyamata 

 1.lépés   2. lépés   3. lépés  4.lépés  

1. lépés: Egy projekt létrehozása a http://www.epicollect.net/ oldalon.  

2. lépés: A fenti oldal használatával online módon egy elektronikus űrlap megtervezése és 

kialakítása a mérésekhez. 

3. lépés: Az operációs rendszernek és a feladatnak megfelelő EpiCollect5 applikáció letöltése 

a mobiltelefonra. A 2. lépés során elkészült projekt elektronikus űrlapjának letöltése az 

applikáció segítségével. Terepi adatgyűjtés – elektronikus űrlap kitöltése -  a mobiltelefonokkal. 

Az adatok automatikus feltöltése a projekt webes adatbázisába. 

4. lépés: Az összegyűjtött adatok megtekintése, letöltése, feldolgozása a projekt weboldalán.  

Projekt létrehozása, elektronikus kérdőív készítése 

Az 1. lépésben regisztráció és belépés után egy projektet hozhatunk létre. A projekt egy 

vagy több elektronikus űrlapból áll, amelyek összekapcsolhatók, a feladatnak megfelelően. Egy 

elektronikus űrlapon az alábbi mezők szerepelhetnek az összetett feladathoz szükséges 

Epicollect+ alkalmazás esetén: 

Szöveges mezők: amelyek a feltett kérdésre szöveges, vagy numerikus választ várnak. 

Eldöntendő kérdések, ahol egy vagy több választási lehetőséget adhatunk az előre 

megfogalmazott lehetséges válaszok között. Az adatfelvétel dátuma, időpontja, adatfelvétel 

helyszíne (GPS koordináták), ezek rögzítése az űrlap programozásakor automatikusra is 

állítható.  

Média mezők: tetszőleges számú kép-, hang- és filmfelvétel, vonalkód beolvasásának 

lehetősége.  Az űrlap programozásakor hozhatunk létre elágazásokat és visszacsatolásokat is. 

A 2. lépésben elkészült elektronikus űrlap működését tesztelhetjük a weboldalon és a 

mobiltelefonon is. 

http://www.epicollect.net/
http://www.epicollect.net/


3. lépés: az okostelefonra letöltött EpiCollect5 alkalmazás elindítása után, ha a mobil 

internet kapcsolatban van, az adatgyűjtési feladathoz készített projekt letölthető.  

A projekt elektronikus űrlapjai az okostelefonnal offline állapotban is kitölthetők. 

Kitöltés után, ha olyan helyen vagyunk, ahol van nagyobb sebességű, korlátlan internet 

kapcsolat az űrlap által mentett adatokat egy gomb lenyomásával automatikusan feltölthetjük 

az internetre.  Az űrlapon szereplő kérdések a projekt weboldalán szereplő adattábla fejlécei 

lesznek és az egyes adatfelvételek során az interneten keresztüli szinkronizálás után az adattábla 

sorait tölthetjük ki. Az adattábla a weboldalról letölthető és az Excel alkalmazással 

feldolgozható.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


