
Képes Csilla: Hozd a saját eszközöd! 

A mobiltelefon tanórai használata 

Előadás és bemutatóóra egyben. Az intézményben mindenkinek lehetőséget adtunk a WIFI-re 

való csatlakozásra, így a gyakorlatban is kipróbálhatták a résztvevők a bemutatott eszközöket, 

s részesei lehettek az értékelési folyamatnak is. 

Napjainkban sokszor és sokat halljuk, emlegetjük a mai generációval kapcsolatban, hogy lus-
ták, kevésbé motiváltak. Ehhez azonban hozzátartozik, hogy ők már teljesen más környezet-
ben nőttek fel, nem motiválatlanok, csak más módszerrel tudjuk az érdeklődésüket felkelteni.  
Néhány évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy nagy figyelmet fordítok  a mobil eszközök okta-
tásba való bevonására. 
Tapasztalataimat, s a lelkesedésemet szerettem volna átadni a résztvevőknek. Az általam 

használt alkalmazásokat ki is próbáltuk. 

1. Prezi programban elkészített bevezető előadás 

(https://prezi.com/nyivxfgmxoxl/byod/) 

2. Symbaloo bemutatása: egy linkek gyűjtésére szolgáló oldal, ahol egyéni tanulási utakat 

is ki lehet építeni. Böngészőktől függetlenül alkalmas digitális könyvjelzők létrehozá-

sára. Nem jelent problémát, hogy megtaláljuk a kedvenceinket, mivel bárhol, bárme-

lyik gépről belépve megtaláljuk linkjeinket; sőt lehetőségünk van a megosztására is. 

3. Padlet használata: A Padlet egy virtuális fal, amire virtuális cetliket ragaszthatunk. Ezek 

a cetlik többek között lehetnek videók, képek, egyszerű szövegek, de akár Learning 

Apps feladatok is. A fal megosztható a tanulókkal, így otthon is tudnak dolgozni a rajta 

elhelyezett feladatokkal, s itt is lehetőségünk van differenciált foglalkoztatásra a cetlik 

segítségével. A fal használható akár a gamification megvalósítására is, mivel innen tud-

nak a tanulók válogatni a megoldásra váró feladatok közül. Mindezen túl a Padlet se-

gítségével a tanulók (kollégák) ötletei is összegyűjthetőek egy adott témakörben, ill. 

egy kérdéssel kapcsolatban. 

4. Szavazórendszer megvalósítása tanári mobiltelefonnal: A Plickers használata nagymér-

tékben leegyszerűsíti az azonnali értékelést. Elegendő a pedagógusnak rendelkeznie 

mobil eszközzel, a tanulók egy fehér lapon levő, előre kinyomtatott piktogrammal azo-

nosítható lapot használnak. Ezt a lapot a kérdésekre való válaszadáshoz felemelik és a 

pedagógus felé fordítják. A piktogramot a kiválasztott válasznak megfelelően négy 

irányba fordíthatják (A, B, C vagy D). A módszer hátránya, hogy a programot csak fele-

letválasztós teszt esetén lehet alkalmazni. 

5. Kahoot! program kipróbálása (csoportos vagy egyéni verseny pontozással): Ha egy osz-

tályban kvízt vagy szavazást szeretnénk csinálni, akkor az egyik legjobb módja annak 

a Kahoot!használata. A praktikum abból áll, hogy platformfüggetlenül bármilyen esz-

közről elvégezhetjük. A diák akár a saját telefonját, tabletjét is használhatja a célra. 

Böngészőből is elérhető a szavazófelület, valamint letölthető alkalmazásként is a tele-
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fonra. Az online tanulói visszajelzések közül a Plickers-el együtt egyszerűeknek számí-

tanak, ami nagy előnye a Plickers-el szemben, hogy nemcsak a válasz helyességét, ha-

nem a válaszadás gyorsaságát is méri a rendszer. Megemlítésre kerültek még ebben a 

kategóriában a nagyobb tudással rendelkező Redmenta és Socrative rendszerek, de 

ezek bemutatására már nem volt idő. 

6. Qr kód segítségével Learning apps feladatok megoldása: A tanulók és a hallgatók is 

kaptak egy feladatlapot melyen a feladat megoldása QR kódban volt megadva, így az 

önellenőrzés vagy a társértékelés alapja biztosított. A QR kódok alkalmazását bemu-

tattam feladatok esetében is, mivel a LearningApps tankockáihoz generálhatók az ol-

dalon kódok, így ezek akár órai, akár otthoni feladatként megoldhatóak. A tanulóim a 

Padlet-et is Qr-kódban kapják meg. QR-kódok színesítik a tételfeleléseket is, mert a 

dobókocka minden oldala egy QR kódba ágyazott tételt rejt.  

7. Quizlet: definíciók, idegen szavak tanulása utazás közben: Quizlet-en digitális tanító-

kártya-csomagokat készíthetünk bármilyen tantárgyhoz. A rendszer ezekből képes ge-

nerálni dolgozatokat, melyet ki is értékel, de előtte biztosítja a tanulási felületet is 

hozzá. A feladatok megoldhatók interaktív táblán és mobiltelefonon is, csak a képzelet 

szabhat határt a felhasználásnak. Nyelvszakosok számára az is előny, hogy ezeket a 

szókártyákat már elég jó minőségben ki is mondathatjuk. 

8. Kiterjesztett valóság (Quiver, Libraries of Life, Aurasma): A legnagyobb fantáziát én sze-

mély szerint ebben látom. Az órai munka során a kiadott feladathoz kis kép segítségé-

vel a megoldást is tudom csatolni anélkül, hogy ezt bárki észrevenné. Ha lehetőséget 

adok az ellenőrzésre, vagy otthoni gyakorlásra,akkor megosztom a tanulókkal a meg-

oldást tartalmazó információt az Aurasma-n. 


