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Technológiával elősegített tanulási stratégia 

stratégia 

Hetedik tanulási ösvény: 

Technológiával elősegített tanulási stratégia 



 

 

 

 

 

 

 

A digitális technológiák nemcsak a munka- és játékmódunkra vannak hatással, hanem arra is, hogyan tanítsunk és tanuljunk. 

Lehetőséget teremtenek a megújítására a szakmai oktatásban és képzésben (Vocational Education and Training - VET) a 

tanárok/oktatók, a szakképző intézmények és a szakképzési szektor számára.  

 

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

fejlesztették ki. Azokról a szakoktatókról szól, akik a technológiával támogatott tanulást (Technology Enhanced Learning - TEL) 

használják a szakképzési kurzusokon belül. A hét Tanulási ösvény (Learning Journey - LJ) mellett a projekt egy PROSPER nevű 

üzleti szimulációt is kidolgozott a TEL használatának példájaként. A szimuláció a vállalkozás vezetésével és növekedésével 

kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztését támogatja. A projekt egy e-könyvet is kiadott Útmutató a technológiával 

támogatott tanuláshoz a szakképzésben címmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előszó  

Az 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. 

 



 

  

 LJ7: Bevezetés a technológiával elősegített tanulási 

stratégiába 

Cél:  

Ez az egység a TEL-stratégia bevezetéséről szól a szakképzési kontextusban a tanulási programok hatékonyságának, interaktivitásának 

és hatásának javítása érdekében. 

Tanulási eredmények:  

• Tudni fogja hogyan kell egy intézet számára technológiával támogatott tanulási tervet és irányelvet készíteni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A technológiailag fejlett tanulás (TEL) a technológia használata, a tanítás és a tanulás 

hatékonyságának növelése érdekében. 

 

Egyszerűen fogalmazva, a TEL “a technológia használata a tanuló képzési és 

tanulási élményének maximalizálása érdekében”.  

 

Néha ezeket a technológiákat kifejezetten tanulási és oktatási célokra tervezték - 

például az olyan virtuális tanulási környezeteket, mint a Blackboard, a Moodle és a 

Canvas. 

 

Ahogy a technológiák egyre elterjedtebbé és (ami döntő fontosságú) sokkal olcsóbbá 

válnak, a szakoktatásban és -képzésben való felhasználásuk egyre nagyobb mértékben 

fog elterjedni. Ez számos lehetőséget kínál a szakképzési és oktatási központok 

számára, hogy a jelenlegi tanulási lehetőségek bővítésével vagy újak felkínálásával 

javítsák a tanulók tanulási lehetőségeit.  

 

 

 
 

LJ7: Bevezetés a TEL-be 

https://www.blackboard.com/
https://moodle.org/
https://www.canvas.net/


 

 

 

 

 

Nemcsak azért fontos, mert ez az oktatás elvárt színvonala, hanem azért is, mert javíthatja az oktatást. Ez a szekció a TEL 
fontosságát vizsgálja meg részletesebben. 

A tanulók saját tempójukban tanulhatnak További források 

Tudjuk, hogy a tanulók, legyenek azok felnőttek vagy gyerekek, 

a saját tempójukban tanulnak, és a hagyományos osztályterem 

néha megnehezíti ezt. A technológia a szakképzésben 

lehetővé teszi a tanulók számára, hogy saját tanulási 

tempójukhoz igazodjanak. Azok a tanulók, akiknek több időre 

van szükségük, több időt tölthetnek a feladatok átismétlésével, 

amíg meg nem értik, míg azok a tanulók, akiknek kevesebb 

támogatásra van szükségük, tovább haladhatnak. 

A TEL segítségével a tanárok/oktatók már nem korlátozódnak 

a szervezetük által biztosított tankönyvekre. Más források, 

például videó, hanganyagok és interaktív tanulás használatával 

a tanulóknak számos véltozatos lehetőségük van a tanulásra. 

A tanárok és oktatók kreatív módokat találhatnak arra, hogy a 

tanulókat érdekfeszítő módon tanítsák. A technológia 

megváltoztatta a tanulási környezetet, így a tanulás 

gyakorlatiasabbá vált. 

A technológia leköti a tanulókat A technológia szükséges ahhoz, hogy sikeresek 
legyünk a való világban 

A tanulók gyakran nehezen tudnak a feladatra összpontosítani 

vagy érdeklődésüket megtartani, különösen, ha a tananyag 

nem interaktív. A TEL még a leghétköznapibb témákat és 

tanulási feladatokat is érdekesebbé teheti, ami segít a 

tanulóknak abban, hogy koncentráltak maradjanak. 

A valóság az, hogy technológia nélkül szinte lehetetlen túlélni a 

munka világában. Ezért jobb, ha a tanulók inkább előbb 

tanulják meg a technológia használatát, mint később.  

Miért olyan fontos a TEL? 

 



 

 

 

 

 

 

A következő technológiákat használják leggyakrabban a tanulás 

ösztönzésére: 

• Podcastok és videók, amelyeket a fordított 

osztálytermekben használnak 

• Mobileszközök webalapú tanulási eszközökkel 

• Digitális játékok és alkalmazások 

• Videójátékok és virtuális valóság. 

A TEL legújabb fejlesztései három különböző kategóriába sorolhatók: 

1. M-learning (pl. okostelefon-alkalmazások használata)  

2. Szimulációk a technikai készségek fejlesztésére és a 

virtuális és a valós világbeli tanulás közötti szakadék 

áthidalására. 

3. A közösségi médiaoldalak, blogbejegyzések és tartalmi 

közösségek, mint például a YouTube, a tanulás 

együttműködőbb megközelítését biztosíthatják. 

E technológiák közül sok különösen hasznosnak bizonyul a 

következő területeken: 

“fordított tantermek” amelyekben a diákok egy online előadást 

néznek át, mielőtt bejönnének az osztályterembe egy interaktív 

foglalkozásra.  Ezáltal több időt lehet fordítani az összetett kérdések 

feltárására, illetve a tanulás elmélyítését szolgáló aktív vitákra.  Az e-

learning és a szimulációk a szimulációval történő tanulás vegyes 

megközelítésének részét is képezik, amely több oktatási célt is 

teljesít.  
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Új és feltörekvő technológiák 

 

https://pmj.bmj.com/content/91/1081/646.info


 

 

 

 

 

 

A saját TEL-stratégia kidolgozásának egyik módja az, hogy meghatároz egy jövőképet és kidolgoz egy tervet a szervezet TEL-

használatára vonatkozóan. Ezt követően megfogalmazhat egy sor célkitűzést, és kidolgozhatja, hogy milyen tanfolyamok és 

folyamatok javítására törekszik a TEL segítségével. Ez a folyamat lehetővé teszi, hogy meghatározza a tervei támogatásához 

szükséges erőforrásokat.    

 

 

 

  

 A TEL-stratégia megtervezése 

 

Jövőkép Terv 
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A következő lépés a szervezet TEL-stratégiájának kidolgozása. A stratégia 

megírásának nincs helyes vagy helytelen módja - a szervezeteknek gyakran 

megvan a saját stílusuk a stratégia és a szakpolitikai dokumentumok 

megfogalmazására.  

 

A TEL-stratégia mintája letölthető az E-Growth weboldaláról. A stratégiát egy 

cselekvési tervvel is alá kell támasztani, amely támogatja a stratégia 

bevezetését. 

 

Az intézkedések közé tartozhat a tanárok és oktatók képzése, speciális TEL-

eszközök beszerzése, kollaboratív munkaterület létrehozása a szakoktatók és -

képzők számára, a TEL használatára vonatkozó iránymutatások kidolgozása a 

<szervezet neve>  keretében, valamint a tanárok és oktatók folyamatos 

támogatásáról és útmutatásáról szóló tájékoztatás.  

 

 

 

Akciópont: Töltse le az E-Growth TEL stratégia sablonját, és készítse el saját TEL stratégiáját 
még ma! 

  

A TEL-stratégia megtervezése 

 

https://e-growth-project.eu/


 

 

 

 

 

 

Ez a tanulási ösvény egy hét tanulási útból álló sorozat része, amely a TEL-módszertanok használatát vizsgálja, beleértve a 

szimulációkat és komoly játékokat, az e-értékelést és e-portfóliókat, valamint a virtuális tanulási környezeteket (VLE-k) 

 

 

 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 

technológiailag fejlett tanulási stratégiát. 

 

 

Ábra 1: Tanulási ösvények - Technológiával támogatott tanulás    

Egyéb TEL tanulási ösvények 



 

 

 

 

Technológiával támogatott tanulás

 Strategy 

Az 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. 

 


