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IKT ESZKÖZÖK 

IKT: információs és kommunikációs technikák 

 

Számítógép az oktatásban: 

• Internet 

• Interaktív tábla 

• TV, videó, CD, DVD 

• Szoftverek, kész programok 

• Sulinet, SDT 

• NKP – okosportál… 



MIÉRT KELLENE TÖBB IKT? 

• Névtelen generáció: 1925 előtt születettek  

• Építők (veterán) generáció: 1925 és 1945 
között születettek  

• Baby-boomerek: 1946 és 1964 között 
születettek  

• X generáció: 1965 és 1979 között születettek  

• Y generáció: 1980 és 1994 között születettek  

• Z generáció: 1995 és 2009 között születettek  

• Alfa generáció: 2010-től születettek  

 



DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK 

• A biológia tantárgy tanulása a 21. század 

információs környezetében történik, ennek 

megfelelően igényli és fejleszti a digitális 

írástudás készségeit.  

 

• A közvetlen tapasztalatszerzés mellett, annak 

korlátain túllépve a tanulók digitális forrásokból 

szereznek szöveges, képi és adat jellegű 

információkat közeli és tágabb természeti 

környezetükről.  

 



DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK 

• Az információk célzott keresése kiegészül 
a tárolás, rendezés és átalakítás 
műveleteivel, amelyet személyes 
eszközükkel végezhetnek.  

 

• Az interaktív tudásépítés a tanóra idején 
és a tanterem falain túl is teret kaphat, 
ehhez többféle tanulástámogató rendszer 
áll rendelkezésre. 



AZ IKT ELŐNYEI 

• Informatikai eszközeink révén képesek vagyunk 
felfoghatatlanul apró vagy éppen óriási, időben 
vagy térben távoli, követhetetlenül gyors vagy 
lassú jelenségek szemléltetésére. 

• Bemutathatók eszközigényes vagy veszélyes 
folyamatok, megoldható a folyamatok 
háttérmagyarázata (pl. matematikai vagy 
molekuláris háttere).  

• Egyszerűsített modellek segítségével mutathatunk 
be komplex folyamatokat, akár sejtek, vagy 
életközösségek szintjén.  

• Valósághű szimulációkkal, tantermi táblán 
mutatható be szerveink mozgása, egy műtét, vagy 
egy molekuláris biológiai kísérlet … 



IKT ELŐNYEI 

• a digitális technológia lehetővé teszi, hogy valós 

anyagfelhasználás (könyv, eszköz, berendezések, vegyszerek, 

élő vizsgálati anyag) nélkül, alacsony költségek mellett 

szerezzünk és osszunk meg sok, folyamatosan frissülő 

információt. 



IKT 

• A digitális szemléltetés azonban nem cél, 
hanem eszköz.  

 

• A diákok IKT-kompetenciáját nem a passzív 
szemlélőként befogadott látvány fejleszti, 
hanem a tartalmak felhasználásával végzett 
tevékenységek.  

 

• Egyszerű esetben akár ez lehet a 
szemléltetéshez kapcsolódó, papíron vagy 
elektronikus úton ki- és beadandó feladatlap, 
amelyet a tanár értékel. 



IKT 

• További lehetőség az egyes diákok vagy 
csoportok eredményeinek elektronikus 
dokumentálása, megosztása, bemutatása, 
összevetése másokéval.  

 

• Mindez már az IKT eszközök érdemi 
használatát feltételezi (kép-, hang- és 
filmrögzítés, naplózás, adatgyűjtés és -
feldolgozás, szakmai és közösségi 
fórumok használata). 



IKT 

• Hangsúlyozni szükséges azt is, hogy az 
általunk tanított korosztályok ismeretszerzési 
stratégiái egy olyan információs 
környezetben alakulnak ki, amely gyökeresen 
eltér attól, amelyben az előző generációk 
felnőttek. 

• Ennek a környezetnek a legszembetűnőbb 
jellegzetessége az egyidejű, több forrásból 
érkező, elsősorban vizuális ingerek, 
multimédiás tartalmak növekvő túlsúlya 

• A hagyományos, verbális alapon nyugvó, 
lineáris ismeretszerzési folyamat egyre 
kevésbé hatékony… 



IKT 

• Az IKT nyújtotta új távlatokat szemlélve nem 
szabad megfeledkeznünk az ismeretek, 
készségek átadásának, elsajátításának 
hagyományos módszereiről sem.  

• Erre nem csak a „mihez kezdünk áramszünet 
esetén”-típusú ellenvetésekre adunk választ.  

• A klasszikus szemléltető módszerek, eszközök, 
kísérletek, táblai vázlatok, rajzok szerepe az 
informatikai forradalom közepette is 
változatlanul megmarad, a megfelelő helyen és 
időben alkalmazva. 



IKT 

• Bár a tanár megszűnt az információ egyedüli 
forrásának lenni, ez azonban távolról sem 
jelenti a tanári szerepkör csökkenését, hiszen 
egyidejűleg új feladatai keletkeztek:  

• a diákokat segítő útmutatás elsősorban az 
adott területet legjobban ismerő pedagógusra 
hárul. 



IKT FORRÁSOK 

• televíziós műsor feldolgozása 

• cd, dvd 

• e könyv – e-book olvasóval 

• internet 



CD - DVD 



E- BOOK 



IKT ALAPÚ TANULÓI TEVÉKENYSÉGEK 

• Tanulói prezentációk készítése és bemutatása 

• Egyéni problémamegoldás számítógéppel 

• Tablók, plakátok, poszterek, diagramok 

készítése számítógép segítségével  

• Tanulói vizsgálatok 

• Internetes házi feladat 

• Gyűjtőmunka 

• Forráselemzés (szakcikk, könyv, 

ismeretterjesztő műsor a TV-ben) 



TANULÓI PREZENTÁCIÓK KÉSZÍTÉSE ÉS BEMUTATÁSA 

 



 

EGYÉNI PROBLÉMAMEGOLDÁS SZÁMÍTÓGÉPPEL  
(FORRÁS: MOLNÁR GYÖNGYVÉR ÉS PÁSZTOR-KOVÁCS ANITA, SZEGED) 

 



TABLÓK, PLAKÁTOK, POSZTEREK, DIAGRAMOK 

KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉP SEGÍTSÉGÉVEL   
(PÉLDA: KITAIBEL VERSENY) 

 



TANULÓI VIZSGÁLATOK 

 



INTERNETES HÁZI FELADAT 

 



GYŰJTŐMUNKA 



 

FORRÁSELEMZÉS  

(SZAKCIKK, KÖNYV, ISMERETTERJESZTŐ MŰSOR A TV-BEN) 

 



IKT A BIOLÓGIA TANÓRÁN 

Módszertani lehetőségek: 

• frontális munka 

– szemléltetési módszerek 

– IKT eszközökkel illusztrált előadás, magyarázat 

– motiválás 

– bemutató (képek, hangok, videók, ábrák) 

– feleltetés, teszt, számonkérés 

– Net – ajánlások: linkgyűjtemények, lelőhelyek… 



SZEMLÉLTETÉS 



IKT ESZKÖZÖKKEL ILLUSZTRÁLT ELŐADÁS, MAGYARÁZAT 
 



BEMUTATÓ (KÉPEK, HANGOK, VIDEÓK, ÁBRÁK…) 



FELELTETÉS, TESZT, SZÁMONKÉRÉS 



NET – AJÁNLÁSOK, LINKGYŰJTEMÉNYEK… 



IKT A BIOLÓGIA TANÓRÁN 

• csoportos projektmunka 

• egyéni problémamegoldás számítógéppel 

• tablók, plakátok, poszterek készítése IKT 
eszközökkel 

• tanulói prezentációk készítése IKT eszközökkel 

• tanulói vizsgálatok 

• tanulói gyűjtőmunka 

• forráselemzés 

• tanulói munka:  
– csoportos: páros, kiscsoportos 

– egyéni: rétegmunka, egyéni munka, internetes házi 
feladat 



CSOPORTOS PROJEKTMUNKA 



IKT ALAPÚ EGYÉNI MUNKA 



IKT AZ ISKOLAI BIOLÓGIAI MUNKÁBAN  

TANÓRÁN KÍVÜL  

• korrepetálás, felzárkóztatás 

• versenyfelkészítés 

• érettségire felkészítő foglalkozások 

• szakkör, tehetséggondozás 

• tanulás napköziben, otthon 

• tanulmányi séta, kirándulás 

• terepfoglalkozás 

• erdei iskola 

• tantárgyunk megjelenítése az iskola WEB – lapján 

• távoktatás 



KORREPETÁLÁS, FELZÁRKÓZTATÁS 



VERSENYFELKÉSZÍTÉS 



ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS 



SZAKKÖR, TEHETSÉGGONDOZÁS 



OTTHONI TANULÁS 



KIRÁNDULÁS, TEREPFOGLALKOZÁS 



ERDEI ISKOLA 



BIOLÓGIA AZ ISKOLAI WEB - LAPON 



BIOLÓGIA TÁVOKTATÁS 



SZÜKSÉG VAN AZ IKT ESZKÖZÖKRE? 

• Az internet segítségével : 

– hatalmas mennyiségben és kiváló minőségben juthatunk 

megfelelő szemléltető anyaghoz.  

– ma már inkább az önmérséklet, a szelektálni tudás,  

– a megfelelő mennyiségű (nem túl sok!)  

– és minőségű,  

– az adott témát jól reprezentáló szemléltető anyag 

kiválasztása jelent kihívást.  

 

• A pedagógusok számára új feladatként jelenik meg a 

korszerű információszerzés képességének kialakítása, 

fejlesztése. 



„ÉRTÉK ÉS MÉRTÉK” 



SZÜKSÉG VAN AZ IKT ESZKÖZÖKRE? 

Általános érvként megállapítható azonban, 
hogy:   

• csak akkor érdemes a közvetett bemutatással 
a valóságos élőlényt, tárgyat, vagy folyamatot 
helyettesítenünk (pl. biológiai kísérlet helyett 
animációt bemutatnunk), 

•  ha az tényleges előnnyel jár (pl. többet mutat, 
vagy olcsóbb stb.). 

• Egyébként ne váltsuk fel az élményt jelentő 
lehetőséget egy arról készült képpel, videó 
felvétellel vagy animációval! 



DIGITÁLIS OSZTÁLYTEREM 

• A digitális osztályterem nem más, mint egy 

keret, amelyet mi (a diákok és a tanár) tölt 

ki tartalommal 

– levelezőlisták 

– blogok 

– Facebook 

– Moodle 



DIGITÁLIS TÁBLA 

• Az interaktív digitális tábla olyan – nevéből is 
következően teljes interaktivitással bíró – oktatási 
eszköz,  

• amely egyesíti a számítógépet és a projektort,  

• és ezt egy olyan táblával bővíti, amelynek 
segítségével a táblára írt szövegek, rajzok, abrak 
elmenthetők, visszajátszhatok, kinyomtathatók, e-
mailben továbbíthatók. 



DIGITÁLIS TÁBLA ELŐNYEI 

• a tanórák anyaga előre elkészíthető, és 

újra felhasználható, folyamatosan 

fejleszthető 

• segíti a figyelem felkeltését és fenntartását 

• növeli a tanulók aktivitását 

• a táblaképek elmenthetők, a diákok 

megkaphatják 

• előnyös szoftverek használhatóak 



SDT – SULINET DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS 

• Digitalizált tananyag 

 

• Információk, 
magyarázatok 

 

• Képek, animációk, 
filmek 

 

• Egyedileg alakítható 
tartalom 

 

• Módszertani segédlet 



NKP – NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL 



NKP 



NKP 



NKP TARTALMAK 



LINK – AJÁNLÓ : BIOLÓGIA 

• csaba/biologia/www.kfg.hu/ 

• http://www.mandics.hu/erettseg-bio.htm 

• https://biologia.lap.hu/ 

• http://www.kfg.hu/biologia/index11.htm 

• http://alapitvany.elte.hu/index.php/jelentkezz-erettsegi-

elokeszitonkre/ 

• http://weblaboratorium.hu/ 

• http://realika.educatio.hu/ctrl.php/unregistered/preview/c

oursecs?c=30&pbka=0&pbk=%2Fctrl.php%2Funregister

ed%2Fcourses 

• http://tudasbazis.sulinet.hu/hu 

• http://erettsegi.com/biologia/ 

• www.mozaweb.hu/Search/global?search=biológia 

 



LINK – AJÁNLÓ : BIOLÓGIA 

• http://tanarblog.hu/cimke/biologia 

• quizlet.com/258911548/schoolnet-biology-

flash-cards/ 

• https://www.sofatutor.com/biologie 

 



• E – könyvolvasók 

• MP3 – lejátszó 

• Tablet 

• Laptop 

• Okostelefon 

• Munzee (keresés QR kódok segítségével) 

 

MOBILESZKÖZÖKKEL TÁMOGATOTT TANÍTÁS 

 



KELLENEK MÉG TANÁROK EGYÁLTALÁN? 

 

• Miért van még iskola és tanár, amikor a neten 

pár kattintással ezerszer annyi információhoz 

hozzájuthat a diák, mint amennyit a 

pedagógus heti két órában átadhat?  

 

• Mi a dolga egy digitális bevándorló tanárnak 

egy digitális bennszülöttekből álló 

osztályban?  



MILYEN BIOLÓGIATANÁRRA VAN SZÜKSÉG 

A21.SZÁZADBAN? 





AMI NEM VÁLTOZOTT.. 

• Vannak azonban olyan dolgok, amik nem 
változnak, ezért van szükség a tanárokra.  

• A szociális készségek például semmivel sem 
fejlődnek gyorsabban 

• ugyanannyi idő alatt tanulnak meg beszélni a mai 
gyerekek is 

• a társas érintkezéssel járó problémákat sem 
tudják hamarabb megoldani 

• a virtuális világ szabályai ugyanis nem feltétlenül 
igazodnak a valódiéhoz. Egy igazi vitában nem 
lehet rábökni a piros x-re és mérgesen kikapcsolni 
a világot: a konfliktusokat meg kell oldani.  



KÖLTSÉG – HASZON ELEMEZÉS 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

kleiningertamas@gmail.com 


