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Tanulás a technológia segítségével (TEL) 

Tanulási ösvény 1:        Bevezetés  

a digitalis technológiával támogatott tanulásba 



 

 

 

 

 

 

 

A digitális technológiák nemcsak a munkánkra és a játékainkra vannak hatással, hanem arra is, hogy hogyan tanítunk és tanulunk. 

Lehetőséget teremtenek a megújítására a szakképzésben is (Vocational Education and Training - VET) a tanárok/oktatók, a 

szakképző intézmények és a szakképzési szektor számára.   

 

Ezt a jelen tanulási folyamatot az Enterprises Growing Through Business Simulations (E-Growth) nevű Erasmus+ projekt 

keretében fejlesztették ki. Azoknak a szakoktatóknak szól, akik digitális technológiával támogatott tanulást (Technology 

Enhanced Learning - TEL) használnak a szakképzési kurzusokon belül. A hét Tanulási ösvény (Learning Journey - LJ) mellett a 

projekt egy PROSPER nevű üzleti szimulációt is kidolgozott a TEL használatának bemutatására. A szimuláció egy vállalkozás 

vezetésével és növekedésével kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztését segíti elő. A projekt egy e-könyvet is kiad Útmutató 

a digitális technológiával támogatott tanuláshoz a szakképzésben címmel. 

 

 

 

 

 

Előszó  

Disclaimer: Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom 

jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető 

felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért. 



 

 

 

 

 

 

 

A Bevezetés a digitalis technológiával támogatott tanulásba (TEL) egy hét tanulási ösvényből álló sorozat része. A hét Tanulási 

ösvény a TEL-módszerek használatát vizsgálja, többek között a szimulációkat és a serious game-eket (komoly játékokat), az e-

értékelést és az e-portfóliókat, valamint a virtuális 

tanulási környezeteket (Virtual Learning 

Environments - VLEs). 

Minden tanulási ösvény magában foglalja a 

kulcsfontosságú kifejezések, eszközök és 

módszerek magyarázatát. Egyes tanulási 

ösvények a következőket tartalmazzák: 

• hogyan készítsünk ellenőrző listákat 

• hogyan készítsünk útmutatókat 

• példák digitális eszközökre.  

Az utolsó tanulási ösvény célja, hogy segítsen 

megtervezni és megvalósítani egy saját 

fejlesztésű tanulási stratégiát. 

 

1. Ábra: Tanulási ösvények – Digitális technológiával támogatott tanulás    

TEL Tanulási ösvények 



 

  

LJ1: Bevezetés a TEL-be  

Cél:  

Ez a dia a tanulási ösvény a digitális technológiával támogatott tanulás (TEL) megjelenését és koncepcióját ismerteti. Megvizsgálja a TEL 

használatának előnyeit a tanulók, a tanárok/oktatók és a szakképző intézmények számára, és példákat mutat be a leggyakoribb TEL-

módszerekre. 

Tanulási eredmények:  

• Legyen képes elmagyarázni, hogy mit jelent a digitális technológiával támogatott tanulás (TEL) kifejezés. 

 

• Azonosítsa a TEL megnövekedett felhasználásának tendenciáit a szakképzésben. 

 

• Legyen rálátása arról, hogy a TEL hogyan változtatja meg a szakképzés és a tanulási élmény hatékonyságát. 

 

• Azonosítsa a TEL különböző módszereit és azok előnyeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulási környezet ma egészen másként néz ki, mint akár öt évvel ezelőtt. Mostanra teljesen 

elterjedt, hogy láthatunk embereket kávézókban, metróban, buszon és vonaton, valamint 

otthon és a munkahelyen tanulni – a tanulás már nem főként tantermi tevékenység.   

A „digitális technológiával támogatott tanulás” kifejezés a digitális 

technológia tanításban és tanulásban való alkalmazását jelenti.  

Leegyszerűsítve a TEL a “a tanuló tanulási élményének maximalizálása a technológia 

segítségével”. 

TEL lehetővé teszi a tanulás rugalmasságát az alábbi tényezők tekintetében: 

 

 

 

 

 

 

LJ1: Tanulás a digitalis technológia segítségével 

Ütemezés 

Részvétel Tanulási mód 

Hely 



 

 

 

 

 

 

A TEL lehetővé teszi, hogy a tudást bármikor és bárhol át lehessen 

adni és be lehessen fogadni. A hagyományos tantermi órarend már 

nem kulcsfontosságú tényező a tudás átadásában és elsajátításában.  

 

 

 

A TEL lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulás interaktív legyen, valós 

idejű tapasztalatokba és tanulási tevékenységekbe vonja be a 

tanulókat– így segít életre kelteni a tudást. 

 

 
Az osztályterem falai már nem szabnak korlátokat, hiszen a tanulást 

bárhol meg lehet tervezni és be lehet fejezni – munkahelyen, otthon, 

de akár útközben is, az adott tanulónak megfelelő tempóban. 

 

 A tanulás megvalósulhat élőben vagy kisméretű e-learning anyagok, 

podcastok és videók, szimulációk és játékok, együttműködési 

gyakorlatok vagy problémaalapú tanulási tevékenységek formájában 

is. 

 

A TEL nagyobb rugalmasságot és lehetőséget kínál arra, hogy gazdagabb és vonzóbb tanulási módszerek és tapasztalatok kerüljenek be a 

tanulási programokba. Lehetővé teszi az egyénre szabott tanulási támogatás megvalósítását, és képessé teheti a tanulókat arra, hogy 

felelősséget vállaljanak saját tanulásukért. Ezzel átteheti a hangsúlyt a tanár/oktató-központú tanulásról a tanulóközpontú tanulásra, a tanulókat 

tanárként/oktatóként és tapasztalati problémamegoldóként is kezelhetik az oktatásban.    

 

Részvétel 

Tanulási mód 

 

Hely 

Ütemezés 



 

 

 

 

 

A távmunkára és a digitális mindenre való áttérés 2020-ban korábban nem látott ütemű változást kényszerített ki. A szervezeteknek hirtelen át kellett 

állítaniuk a munkaerőt, valamint a termék/szolgáltatás modelljüket, hogy alkalmazkodjanak a globális világjárvány által elrendelt egészségügyi és 

biztonsági intézkedésekhez. 

A COVID-19 előtt a szervezetek a technológiára olyan szempontból összpontosítottak, hogy növeljék és javítsák a működési hatékonyságot, az ügyfelek 

elkötelezettségét, valamint új termékek és szolgáltatások fejlesztését. Ez most megváltozott, és 2020 óta a munkaerő támogatására, a termelékenységre 

és a távmunkára fokuszáltak célként. Ez az elmozdulás hatással van és lesz a kis- és nagyvállalatok készségfejlesztési stratégiáira. A technológiailag 

továbbfejlesztett tanulás egyre inkább kulcsfontosságú lesz az üzleti sikerhez. Íme hat trend arról, hogy a technológia hogyan hat a tanulásra és a 

készségfejlesztésre.  

Microtanulás 

 

Növekszik a mikrotanulás alkalmazása. Ez magában foglalja a tanulási tartalom rövid sorozatait, hogy a tanulók 

akkor és ott fejezzék be, amikor és ahol kell a tanulást – a hangsúly a kényelmen van. A tartalomnak sokféle formája 

van, a szövegtől a teljes interaktív multimédiáig, de a lényeg az, hogy mindig rövid legyen. A TEL-eszközök példái 

közé tartoznak a videók és podcastok, tesztek, vetélkedők és játékok, valamint az 5 perces e-learning modulok. A 

mikrolearning előnyei főként:  

• Azonnal igénybe vehető 

• Megfizethető 

• Rugalmas  

• Vonzó a tanulók számára 

• Elősegíti a tudás megtartását 

• Akkor használja amikor van ideje 
 

Mobil tanulás  A mobileszközök elterjedése életünk számos területét megváltoztatja, a munkavégzéstől és a kommunikációtól 

a tanulásig. A mobil tanulás célja az elköteleződés megteremtése, ami a kurzusok sikeres befejezéséhez vezet. 

A mai tanulók szokásaihoz és tanulási preferenciáihoz szabható a tanulás. A mobil tanulás előnyei közé tartozik: 

• Növelheti a rugalmasságot 

• Online tanulóközösségeket hoz létre 

• Javítja a munkahelyi teljesítményt 

• Növelheti a befejezési/megtartási arányt 

• Több készüléken működik 

• Egyszerű és egyértelmű tanulási utakat biztosít 
 

Hat irányzat a TEL-ben 



 

 

 

 

 

A digitális technológia által támogatott tanulás kulcsa az, hogy a technológiát nem önmagáért használjuk. A TEL-t a tanulási élmény javítására, 

egyszerűsítésére és gazdagítására kell használni. NEM szabad elvonatkoztatni a tanulási folyamattól. A TEL-nek segítenie kell a tanulóknak a 

kulcsfontosságú pontok megértésében, támogatnia kell tudásuk és készségeik fejlődését, és segítenie kell őket abban, hogy új készségeiket és 

tudásukat átvihessék a munkahelyre vagy egyéb elfoglaltságukba, ahol azokat alkalmazni tudják.   

 

Valós 
környezetű 

tanulás 

 

 

A világ, amelyben élünk és dolgozunk, gyorsabban változik, mint valaha. Ezek a változások azt jelentik, hogy 

folyamatosan alkalmazkodnunk kell a munka új módozataihoz, új kommunikációs technológiákat kell 

alkalmaznunk, és új és innovatív módon kell együttműködnünk kollégáinkkal. A valós környezetben történő 

tanulás előnyei a következők: 

 

• Könnyebbé teszi a változás elfogadását 

• Megőrzi a készségek relevanciáját  

• Átadja a készségeket a munkahelyre 

• Támogatja a munkahelyi innovációt 

• Növeli a produktivitást és a teljesítményt 

• Azonnal alkalmazható 
 

  

Játékosítás  

A játék és a gamifikáció olyan technika, amelyet a tanárok/oktatók használhatnak arra, hogy a játékelemeket 

beépítsék a tanulásba. Gyakran a tanulási tevékenységekbe és leckékbe "szórakoztató funkciókat" építenek be, 

amelyek segítenek a tanulási elkötelezettség, a megértés és a tanulói motiváció növelésében. A játékosított 

tanulás előnyei közé tartoznak: 

 

• Javítja a tanulók motivációját és termelékenységét 

• Javítja az ismeretek és készségek elsajátítását 

• Segít a tanulás átültetésében a munkahelyre 

• Biztonságos tanulási környezetet biztosít 

• Magabiztosságot ad és jutalmazza a teljesítményt 

• Méretezhető és vonzó az "Z generáció" számára. 
 

  

Hat irányzat a TEL-ben 



 

 

 

 

 

 

A tanulás nem elszigetelten, hanem társadalmi kontextusban zajlik, különösen a munkahelyen. A tanulók együttműködésének és 

kapcsolatteremtésének segítése ösztönzi a kreativitást, az önálló tanulást és a tanulási folyamat iránti felelősségvállalást. A készségek és 

kompetenciák felmérésére és értékelésére szánt idő lehetővé teszi a célzott tanulás és fejlesztés tervezését, valamint a tanulók eredményeinek 

és fejlődésének elismerését.   

 

Társas tanulás  

Az együttműködés és a társas tanulás egyre inkább általánosan elterjedt eszközzé válik, hogy a tanulókat bevonja 

a tapasztalati alapú tanulási és döntéshozatali folyamatokba azáltal, hogy együtt dolgoznak. Ez segíthet az 

izgalmas és magával ragadó tanulási tapasztalatok nyújtásában. A társas és kollaboratív tanulás előnyei a 

következők: 

 

• Növeli az elkötelezettséget a tanulásban 

• Ösztönzi az együttműködést és a kreativitást 

• A tanulók ötleteit és megoldásait használja fel.  

• Elkötelezettséget épít a megoldások iránt 

• Segít a kérdések és problémák feltárásában 

• Fejleszti és támogatja a csapatmunkát 
 

  

 

Képesség 
felmérés 

 

A tanulók készségeinek és kompetenciáinak felmérése a készség- és teljesítményfejlesztési folyamat 

kulcsfontosságú része. A tanulók készségeinek és kompetenciáinak értékelésére különböző módszerek léteznek 

- sok függ attól, hogy technikai, kapcsolatteremtési, szociális vagy tudásbeli készségekről van-e szó. A szociális 

és kooperatív tanulás előnyei a következők: 

 

• Segít azonosítani a fejlesztendő területeket 

• Motiválja a tanulókat a fejlődésre 

• Személyes és szervezeti képességeket épít 

• Segít megfelelni a jövőbeli kihívásoknak 

• Támogatja a sikert a tervezés során 

• Fokozza a teljesítményt és a termelékenységet   
 

Hat irányzat a TEL-ben 



 

 

 

 

 

 

A tanulás bárhol és bármikor megtörténhet, és NEM korlátozódik az oktatási környezetre. A tanároknak/oktatóknak el kell fogadniuk a technológiai 

és digitális alapú eszközök használatát. A hagyományos tanulási módszerek felváltása helyett a TEL-t a hagyományos módszerek mellett kell 

alkalmazni, és ki kell egészítenie azokat. Íme öt módszer, amellyel a tanárok/oktatók a TEL-t használhatják és integrálhatják mindennapi tanítási 

gyakorlatukba.  

1. Probléma-alapú tanulás 
 

 
 

 

 
A problémaalapú tanulás (PBL – problem-based learning) egy olyan tanulóközpontú 

megközelítés, amelyben a tanulók úgy tanulnak meg egy témát, hogy csoportokban 

dolgoznak egy nyílt végű probléma megoldásán - a probléma növeli a motivációt és a 

tanulást. A TEL magában foglalhatja interaktív táblák használatát, online megbeszélésre 

alkalmas eszközök, mint például a ZOOM felhasználását, vagy egyéb kollaboratív 

eszközök, mint például az alábbiak használatát:  

 
 

 
 

 

https://asana.com/ https://monday.com/ https://teamwork.com/ 
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Technology-Based Learning Approaches 

https://asana.com/
https://monday.com/
https://teamwork.com/


 

 

 

 

 

 

 

A digitális technológia megjelenése azt jelenti, hogy a tanulásra bárhol sor kerülhet, és a tanulók nem csak a tanulási anyagok felhasználói, 

hanem közreműködői is lehetnek. Ez lehetővé tette a kollaboratív tanulás gyors növekedését. Az olyan eszközök, mint a ZOOM, a Skype, a wikik 

és a tanulásmenedzsment rendszerek (LMS) azt jelentik, hogy a közös tanulás nem korlátozódik az oktatóteremre.  

2. A tanulók által létrehozott 
tartalom 

 

 
 

 

 

 
A TEL felhasználható arra, hogy a tanulók maguk hozzák létre a tartalmat, amelyet aztán 

megoszthatnak más tanulókkal. A wiki-eszközök egyszerű, együttműködő terek, 

amelyek lehetővé teszik a tanulók számára az ötletek, oldalak és tartalmak megosztását, 

hozzájárulását és módosítását, és kiválóan alkalmasak az együttműködés és a közös 

munka kialakítására. A közösségi média, például a Facebook és a WhatsApp is hasonló 

módon használható az együttműködés elősegítésére. Példák az ilyen eszközökre:  

 
 

 

https://www.notion.so/  https://new.edmodo.com/  https://voicethread.com/  
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A munkaalapú és kompetenciaalapú tanulásnak jót tett a technológia támogatása, amely lehetővé tette, hogy az időalapú tanulás helyett a 

hatékony tanulásra összpontosítsanak a tanulók. Az e-learning platformok, a digitális előadások és webináriumok, a videók és az online értékelési 

eszközök használata átalakítja a tanulók készségfejlesztését és a kompetenciák bizonyítását. A mikrotanulás, az e-portfóliók és az e-értékelés 

alkalmasak arra, hogy a munkahelyeket is a tanulás forrásaivá alakítsák át.  

 

 

 

 

 

3. Kompetencia-alapú 
tanulás  

 
 

 
Ahelyett, hogy a tanulók a tanárokat/oktatókat hallgatnák, a TEL lehetővé teheti a 

tanulók számára, hogy megtanulják és közvetlenül alkalmazzák az új készségeket és 

kompetenciákat a munkahelyen, a hangsúlyt a teljesítményre helyezve, nem pedig a  

megszerzett tudásra. Az ilyen eszközökre a következők a példák:  

 

 
 

https://e-leap.eu/  https://teammate360.eu/  https://onefile.co.uk/   
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A kevert tanulás az online digitális média és a hagyományos tantermi módszerek kombinációja, ahol a tanár/oktató jelen van személyesen is, 

vagy csak élő webináriumokon keresztül. Jellemzően a tanulási tartalmakat és a tanuló munkáját digitálisan teljesítendő részekre osztják. Ez a 

multimodális tanulási megközelítés magában foglalhatja az otthoni tanulást is digitális eszközök és platformok használatával, olyan feladatokkal, 

mint például egy videó megtekintése vagy egy online tevékenység elvégzése. Kombinálva ezeket a korábbi tanulási tapasztalatokkal jól 

kiegészítik egymást. 

4. Vegyes tanulás 
 

 
 

 

 

A vegyes tanulás a személyes tanulás (vagy webináriumokon keresztül) és a dinamikus 

digitális tevékenységek és tartalmak kombinációját jelenti, amely megkönnyíti a 

bármikor és bárhol történő tanulást. Számos digitális technológia áll rendelkezésre mind 

a saját fejlesztésű, mind az ingyenesen használható platformokon, így a vegyes tanulás 

használata nyitottá válik a tanárok/oktatók számára. Példák az ilyen eszközökre:  

 
 

 

https://moodle.org/  https://abaralms.com/   https://teachable.com/  
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A fordított tanulás a kevert tanulás egy olyan típusa, amely megfordítja a hagyományos tanítási megközelítést. A tanulás alkalmazásáról a tanuló, a 

tanár/oktató interakciójának növeléséről szól a tanteremben vagy az élő foglalkozáson. Ahelyett, hogy egy témát a tanteremben tanulnának meg, a 

tanulók digitális információkat és alkalmi mikrotanulási technikákat használnak (pl. rövid videók távoli megtekintése). A tartalmat ezután élő 

foglalkozásokon vizsgálják meg és vitatják meg részletesebben. 

 

5. Fordított tanulás 
 

 
 

 

 

A hagyományos tanulás során a tanulók "előadás vagy lecke" keretében sajátítják el az 

ismereteket, majd az óra után elküldik őket, hogy szintetizálják, elemezzék és értékeljék 

azokat. A fordított tanteremben a tanulók az ismereteket az élő foglalkozások előtt 

sajátítják el, ahol gyakorolják és alkalmazzák a fogalmakat. A fordított tanulási 

megközelítés hívei hangsúlyozzák a "mélyreható tanulást" vagy a magasabb szintű 

kognitív készségeket, amelyeket ez a módszer ösztönöz. Példák:  

 

 
 https://vimeo.com/  https://www.techsmith.com/   

https://screencast-o-

matic.com/   
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A Tanulási ösvények sorozatban többet megtudhat a 

következőkről: 

• A szimulációk és komoly játékok használata a tanulás 

fokozására.  

• Hogyan használják az e-értékelést és az e-portfóliókat a 

tanulók készségeinek és kompetenciáinak értékelésére és 

igazolására. 

• A megfelelő virtuális tanulási környezet (VLE) hatékony 

használata és kiválasztása. 

• Az e-tanulást és a tanulási élményt fokozó digitális eszközök 

köre.  

• Hogyan alakítja át a kollaboratív és közösségi tanulás a 

tanulást és az online közösségekben való interakciót.  

• Hogyan készítsük el és valósítsuk meg a saját technológiával 

támogatott tanulási stratégiánkat? 

  

Egyéb TEL tanulási ösvények 

Technology-Based Learning Approaches 



 

 

 

 

 

Tanulás a technológia segítségével (TEL) 

 

Disclaimer: Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, 

valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért. 

 


