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Bevezető 

Az IKT fogalmára többféle definíció is létezik, mi most ezek közül nézzük meg a számunkra legfontosabb, 
legegyszerűbb megfogalmazást. Az IKT az „Információs és Kommunikációs Technológia” jelentést hor-
dozza. Mit is értünk ez alatt a 21. században? Én elkülöníteném a mindennapi, hétköznapi élet és az oktatás 
területét. A hétköznapi életben ma már szinte mindenhol tetten érhető az IKT. Hol is találkozunk ezekkel 
a területekkel, nézzünk egy-két példát: 

Mobiltelefon 
Számítógép, laptop, notebook, tablet 
Okos televízió 
Gépjárművek (személyautók, teherautók, kamionok, traktorok, …) 
Háztartási gépek (mosógépek, mosogatógépek, hűtőszekrények, légkondicionálók, …) 
Okos épületek és lakások 
Orvosi berendezések, eszközök 

Az előbbi listát folytathatnám még, de úgy gondolom, hogy ennyiből is belátható az IKT mindennapi éle-
tünkre gyakorolt hatása. A felsorolt eszközök mindegyikében fellelhető egy IKT eszköz, például valame-
lyik a következők közül: hálózati kártya, WiFi, GPS, digitális kijelző, Internet elérés, Bluetooth technoló-
gia, illetve a hozzájuk tartozó szoftverek (Android, IOS, Windows operációs rendszerek és egyéb felhasz-
nálói applikációk, szoftverek). 
Mi most a pedagógiai oktató-nevelő munkánkban alkalmazható IKT eszközökre koncentrálunk, így a to-
vábbiakban ezekről lesz szó. Az IKT eszközeinket két nagy csoportra osztanám a teljesség igénye nélkül: 

Hardver eszközök – Projektorok, Digitális táblák, Érintőképernyős okos televíziók, Számítógépek, 
Laptopok, Notebookok, Tabletek, Mobiltelefonok, Nyomtatók, Fénymásolók, 
Lapolvasók (szkennerek) 

Szoftver eszközök – Digitális táblaszoftverek, Irodai programok, Oktató programok és applikációk, 
Online felületek 

A továbbiakban az előbb felsorolt IKT eszközök közül tekintünk át néhányat. Ma már nagyon sok ilyen 
eszköz áll a pedagógusok rendelkezésére, talán túl sok is! Én igyekszem elsősorban magyar nyelvű és in-
gyenes megoldásokkal foglalkozni, bár sokszor kompromisszumokat kell kötni az ingyenesség miatt! Saj-
nos jelenleg nem nagyon van lehetősége az iskoláknak szoftvereket vásárolni, így az igazán jó megoldások 
nem jutnak el a pedagógusok tömegeihez. Bár az is tény, hogy elindulni látszik, még ha lassan is, egy 
folyamat, ahol már korszerű eszközöket, és vele együtt korszerű szoftvereket is kapnak iskolák. Remény-
kedjünk, hogy ez a tendencia folytatódni fog.
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Hardver eszközök 

Digitális táblák 
Most tekintsünk át néhány ismertebb digitális táblát. Amikor Magyarországon kezdtek megjelenni a digi-
tális táblák, nem volt egy közös szakmai döntés, hogy a magyar oktatási rendszerhez melyik digitális tábla 
áll a legközelebb. Ennek következményeként a különböző iskolák különböző digitális táblákat szereztek 
be. A baj ott van, hogy a digitális táblákhoz tartozó szoftverek nem kompatibilisek egymással, és ráadásul 
a teljes funkcionalitás eléréséhez fizetni kell értük. Létezik ugyan az alap szoftver verzió, de ezzel pont a 
lényeges, fontos eszközöket nem érjük el. Így az a helyzet állt elő, hogy ha egy pedagógus, vagy tanuló 
iskolát vált, akkor bizony problémák lesznek. Nagyobb problémája a tanárnak lesz, mert ha az előző isko-
lájában sok elkészített anyaga volt az adott digitális táblához, akkor azokat a másik iskolában, ahol más 
típusú digitális tábla van, nem fogja tudni használni. Természetesen szoftver licenszek vásárlásával részben 
megoldhatók ezek a problémák, de nem jellemző, hogy az iskolák fenntartói vásárolnának ilyen licenszeket. 
Mindezek ellenére azért nézzük meg, hogy milyen digitális táblák vannak jellemzően ma Magyarországon 
az iskolákban. 

Projektor vetítő vászonnal 
Valójában ez nem digitális tábla, de nagyon sok iskolában ez van! A krétás táblát kiegészíti, mert látványos 
digitális tartalmakat ki lehet vele vetíteni a diákoknak. Interaktív feladatokra viszont nem alkalmas. 

Projektor digitális táblával 

Ezt a megoldást már a digitális táblákhoz soroljuk, hiszen az! Ezeket a táblákat szokás interaktív tábláknak 
is nevezni. Itt már tényleg nincs szükség krétás táblára, bár figyeljünk oda, hogy nem minden digitális 
táblára írhatunk akármilyen filctollal, akár tönkre is tehetjük a felületét. Valójában nincs szükség arra, hogy 
filctollal írjunk a táblára, hiszen a táblaszoftver segítségével speciális tollal, vagy akár az újunkkal is írha-
tunk a táblára. Ezekből a táblatípusokból van talán legtöbb jelenleg a magyar iskolákban. 

Érintőképernyős kijelző 

Jelenleg a legkorszerűbb megoldás, Magyarországon is kezd elterjedni az iskolákban. Tulajdonképpen egy 
nagy érintőképernyős okos TV képernyő. Rendelkezik egy beépített operációs rendszerrel, illetve egyéb 
segédprogramokkal (Internet böngésző, táblaszoftver alapfunkciókkal, fájlkezelő, és a gyártótól függően 
további egyszerű oktatást segítő programok). Ennél a megoldásnál természetesen már a kréta és filctoll 
szóba sem jöhet! A táblaszoftver segítségével tudunk írni, rajzolni a képernyőre, speciális tollakkal, vagy 
az ujjunkkal. Kiválóan alkalmas médiatartalmak lejátszására, hiszen beépített hangrendszerrel vannak el-
látva, ezen kívül vezetékes és vezeték nélküli Internet kapcsolódással tudunk online tartalmakat lejátszani 
(videók, zenék, képek). Bluetooth technológiával is fel vannak vértezve, így további eszközökhöz is tudunk 
kapcsolódni. Legismertebb gyártók, melyek ezeket a legmodernebb interaktív digitális táblákat előállítják: 
SMARTBOARD, ViewSonic, Samsung. 
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Szoftver eszközök 

Digitális táblaszoftverek 
ActivInspire Professional 2.23.69368 
A Promethean cég az egyik legismertebb gyártó ezen a területen. A kezdetektől fogva a piacon vannak a 
hardver és szoftver termékeikkel, így segítik a világon az oktató munkát. Ha egy iskola fenntartója vásárol 
egy ilyen táblát, akkor kap hozzá egy kódot, mellyel a táblához tartozó szoftvert teljes funkcióval lehet 
használni. Ez a szoftver az ActivInspire táblaszoftver. A szoftver letölthető a következő oldalról: 
https://bit.ly/3tUpxie 
A letöltés során meg kell adnunk a nyelvet (válasszuk a „Magyar” lehetőséget), majd válaszuk ki a megfe-
lelő operációs rendszert (pl. Windows), végül adjuk meg az adatainkat (Utónév, Vezetéknév, Foglalkozás, 
E-mail cím), illetve fogadjuk el a Licensz szerződés feltételét (tegyünk az üres négyzetbe egy pipát). Ha 
mindez megvan, akkor kattintsunk a „Jóváhagyás” gombra. Most lépjünk be abba a levelezési fiókunkba, 
melyet megadtuk a regisztráció során és kattintsunk a „Töltse ActivInspire” linkre. Ha letöltődött a fájl, 
indítsuk el és feltelepül a program alapverziója, amit már használhatunk is. Amennyiben rendelkezik az 
intézményünk Promethean táblával, akkor a hozzá kapott licensz kóddal aktiválhatjuk a Professional ki-
adást (Súgó – Névjegy), így teljes funkcióval használhatjuk azt. Indításkor ez a képernyő fogad minket: 

 
Az üdvözlő képernyőt ki is kapcsolhatjuk (bár nem célszerű), ha kivesszük a pipát a négyzetből az „Irányí-
tópult megjelenítése indításkor” felirat előtt. A szoftver mindenre kiterjedő használatának leírására nem 
térek ki, hiszen ez a jegyzet nem erről szól. A teljes dokumentáció fellelhető az Interneten, sajnos magyarul 
nincs (én nem találtam). A „Súgó” menüpontban is elvileg elérhető a segítség, bár megjegyzem, hogy ne-
kem ez a jegyzet írásakor nem működött. Egy 39 oldalas magyar nyelvű leírás elérhető az Interneten, sajnos 
a szerzője ismeretlen. A Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola Monostorpályi Úti Tagintézménye lehet a 

https://bit.ly/3tUpxie
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forrás, a szerző pedig talán egy pedagógus kolléga, mindenesetre köszönjük a leírást. A leírást itt lehet 
elérni: http://www.djozsefattila.fw.hu/activ1.pdf 
Most pedig tekintsük át a legfontosabb tudnivalókat az ActivInspire használatával kapcsolatban. Mire is 
való ez a program? Segítségével digitális tananyagokat hozhatunk létre, pl. óravázlatokat, feladatokat, dol-
gozatokat, teszteket stb. Az elsődleges munkaterület, az úgynevezett „Flipchart” egy nagy, téglalap alakú 
munkafelület, mely tetszőlegesen nagy méretű is lehet. A program indítása után a megjelenő Irányítópulton 
kattintsunk a Flipchartok ikonra, majd pedig a megfelelő lehetőségre. 

 

 
Mint az a fenti képen látható, hozzáadhatunk egy üres Flipchart-ot a dokumentumunkhoz, de importálha-
tunk is egy PDF, SMART Notebook vagy PowerPoint fájlokat. Természetesen, ha egyszerűen bezárjuk 
induláskor az Indítópultot, akkor rendelkezésünkre áll egy üres Flipchart, mellyel dolgozhatunk. Azt is 
megtehetjük, hogy a panel bal oldalán látható „Legutóbbiak” vagy  „Megnyitás” ikonok valamelyikét vá-
lasztjuk. 

http://www.djozsefattila.fw.hu/activ1.pdf
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Induljunk el egy üres Flipchart munkaterülettel, és nézzük meg, hogy milyen objektumokat helyezhetünk 
el rajta. Ehhez a Főmenü, illetve a Fő eszköztár nyújt nagy segítséget. A Fő eszköztár (lásd a lenti ábra) 
egy lebegő eszköztár, bárhová elhelyezhető, rajta pedig alapesetben a leggyakrabban használt ikonok talál-
hatók. Ha akarjuk, a Fő eszköztár személyre szabható, azaz, az ikonok és a sorrendjük megváltoztathatók. 
Alapesetben felülről lefelé, balról jobbra haladva a következő ikonok szerepelnek rajta: Fő menü, Profil-
váltás, Asztali eszközök, Előző oldal, Következő oldal, Flipchart szavazás indítása/leállítása, Jegyzetek az 
asztalon, ExpressPol, Színek, Vonalvastagság, Kiválasztás, Eszközök, Vonal, Kiemelő, Radír, Kitöltés, 
Csatlakoztató, Média beszúrás fájlból, Szöveg, Törlés, Visszavonás/Újra, Oldal visszaállítása, Alakzat. 
Nézzük meg ezek funkcióját a teljesség igénye nélkül. 

Fő menü Előhívja a Fő menüt 

 

Profilváltás 

Öt profil közül választhatunk, attól függően, hogy milyen dokumen-
tumot akarunk készíteni. Ennek megfelelően átalakítja a Fő eszköz-
táron lévő ikonokat. A profilok a következők: 

• A táblánál 
• Matematika 
• Média 
• Nyelvek 
• Szerzői munka (ez az alapeset induláskor) 

Asztali eszközök 

Eltűnik az ActivInspire ablak, a képernyőn egy kör alakú paletta je-
lenik meg, rajta a leggyakrabban használt ikonokkal. Ha az egér-
kurzort valamelyik ikon fölé visszük, megjelennek a további eszkö-
zök. Ezzel az eszközzel akkor célszerű dolgozni, ha egy másik alkal-
mazásban szeretnénk használni. 

 
Előző oldal/Követ-
kező oldal 

Ha több flipchartunk van, ezekkel a nyilakkal válthatunk közöttük, 
illetve Következő oldal ikonnal új, üres flipchartot kapunk. 

Flipchart szavazás 
indítása/leállítása 

Csak akkor működik, ha a megfelelő hardver (Activhub) csatlakoz-
tatva van. Értelemszerűen szavazásra lehet használni. 

Jegyzetek az aszta-
lon 

Hasonló az Asztali eszközökhöz, de itt több eszköz áll rendelkezé-
sünkre, melyekkel más programokban dolgozhatunk. Igen hasznos 
funkció! Például matematika tantárgynál a GeoGebra felületen 
használhatjuk a Körző eszközt! 

ExpressPol Gyors szavazás eszköz, de kell az Activhub hardver eszköz. 

Színek Színeket állíthatunk be a különböző eszközeinkhez, ilyenek pl. a Vo-
nal, Kitöltés, Kiemelő és Szöveg eszközök. 

Vonalvastagság A vonal vastagságát szabályozhatjuk a pontok, illetve az alatta lévő 
csúszka segítségével. 

Kiválasztás Egy objektumot kiválasztunk, aktívvá tesszük vele, azért, hogy kü-
lönböző dolgokat tehessünk vele. 
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Eszközök 

Az Eszközök menüpontot hívja elő és választhatunk a megjelenő esz-
közök közül. Az alábbi képen ez látható, kiemelve a Matematika esz-
közöket. 

 
 

Vonal Szabadkézi vonalat rajzolhatunk vele beállított vastagsággal és 
színnel. 

Kiemelő A szokásos kiemelő, megadott színnel és vastagsággal. 

Radír Radírozhatunk vele beállított mérettel, de csak szabadkézzel rajzolt 
alakzatokat! 

Kitöltés A flipchart, vagy egy alakzat kitöltő színét állíthatjuk be. 

Csatlakozó 

A flipchart munkaterület valójában 4 rétegből áll (átlátszó lapok), 
melyeket nem látunk. Minden réteg csak meghatározott objektumtí-
pusokat tartalmazhat. A 4 réteg a következő: 

• Fent – Jegyzetek (Vonal, Kiemelő, Varázstinta, és minden, 
amit a Csatlakoztató eszközzel rajzolunk) 

• Közép – Képek, Alakzatok, Szöveg objektumok 
• Lent – A fogd és vidd módszerrel elhelyezett alakzatok 
• Háttér – Hátterek, Rácsok és az oldal színe 

Média beszúrása 
fájlból 

Egy médiafájlt (kép, hang, videó) szúr be a munkaterületre. Hang, 
illetve videó fájl esetén egy ikont jelenít meg, melyre kattintva elin-
dítja a számítógépünk alapértelmezett médialejátszóját. 

Szöveg 
Szöveget adhatunk a flipcharthoz. Kattintsunk a munkaterületre, 
majd írjuk be a szöveget. Fent megjelenik egy eszköztár, mellyel for-
mázni is tudjuk a szövegünket. 
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Törlés 

Különböző dolgokat törölhetünk a flipchartról: 

 
 

Visszavonás/Újra Szokásos művelet visszavonás. 
Oldal visszaállítása Töröl mindent az oldalról, alaphelyzetbe állítja azt. 

Alakzat 

Előhívja a beépített alakzatokat, megjelenik ez az eszköztár. Innen 
választhatunk egy megfelelő alakzatot. Nagyon sokféle alakzatot 
használhatunk beállított színekkel (vonalak, körök, téglalapok, csil-
lagok, ívek stb.). 

Ha bármilyen objektumot elhelyeztünk a flipchart munkaterületen, akkor a Kiválasztás eszközzel rákat-
tintva átméretezhetjük, mozgathatjuk, forgathatjuk és egyéb tulajdonságait szabályozhatjuk a megjelenő 
ikonokkal és méretező körökkel. Lásd például az alábbi ábrát: 

 
Ha helyi menüt kérünk felette az egérrel, akkor további lehetőségek kínálkoznak: 

 
Természetesen attól függően, hogy milyen objektumot választunk ki (kép, hang, videó, szöveg, szabadkézi 
vonal, beépített alakzat stb.), más-más lehetőségek jelennek meg. 
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Most nézzük meg, hogy mire jó a Böngészők ablak, amelyik a képernyő jobb oldalán látható. Persze ki is 
kapcsolhatjuk, ha nincs szükségünk rá. A Böngészők ablakban a következő böngészők állnak a rendelke-
zésünkre: 

Oldalböngésző – a flipchart oldalakat látjuk, válthatunk köztük, átrendezhetjük őket. 
Forrásböngésző – a beépített vagy saját forrásainkat láthatjuk és használhatjuk. 
Objektum-böngésző – a különböző rétegeken elhelyezett objektumokat látjuk. 
Jegyzetböngésző – ha vannak jegyzeteink, azokat látjuk itt. 
Tulajdonság böngésző – egy kiválasztott objektum tulajdonságait látjuk, illetve megváltoztathatjuk. 
Művelet böngésző – amit eddig csináltunk, azt láthatjuk, illetve alkalmazhatjuk újra. 
Szavazás böngésző – ha rendelkezünk a megfelelő hardver eszközzel, és szavaztattunk, akkor annak 
eredményeit láthatjuk itt. 

Érdekes és hasznos lehetőség a Beszúrás menü Kérdések menüpontja. Itt különböző típusú kérdéseket 
készíthetünk a tanulóknak. Úgy gondolom, a használata egyszerű, könnyen el lehet igazodni rajta, így nem 
írok róla bővebben. Az alábbi képen ez látható: 
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A Szerkesztés menü Tanulói adatbázis almenüje lehetőséget ad tanulók felvételére. Lehet egyenként is 
(Tanuló hozzáadása), de tudunk importálni például .csv fájlból, amit könnyen elő tudunk állítani például 
meglévő Excel fájlból. Arra azért figyeljünk oda, hogy az Excel fájlban olyan oszlopok legyenek, melyeket 
itt láthatunk. Ki tudunk alakítani osztályokat, így jobban át tudjuk tekinteni a tanított tanulóinkat. Az alábbi 
képen ez az ablak látható: 

 
Az Irányítópulton a Tevékenységek ikont választva különböző érdekes, játkos feladatokat adhatunk a 
tanulóknak, használatuk nagyon egyszerű, nem szorul külön magyarázatra. Az alábbi képen ezeket láthat-
juk: 
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Végül megemlítek még pár érdekes és hasznos eszközt a programban a teljesség igénye nélkül, melyeket 
az Eszközök menüben érhetünk el. 
Reflektorfény – egy virtuális zseblámpa. 
Fényképezőgép – a képernyő különböző területeit „fotózhatjuk” le. 

 
Matek-eszközök – elsősorban a matematika tanításához nyújt segítséget. 

 
További eszközök … 

 
Ezzel véget is ért az ActivInspire program rövid ismertetése. Ahogyan azt jeleztem, ez nem egy felhasználói 
kézikönyv, csak a legfontosabb útmutatásokat tartalmazta a gyors birtokbavétel és használat megkezdésé-
hez. A többit az olvasóra bízom, mivel magyar nyelvű, és az Interneten találni hozzá segítséget (Youtube), 
így szerintem mindenki elboldogul vele. A sok-sok gyakorlás a legfontosabb, jó munkát mindenkinek! 
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SMART Notebook 21.1.3046.0 
A másik igen népszerű és kiváló digitális táblaszoftver a SMART Notebook program. Talán még egy kicsit 
jobb is mint az ActivInspire, bár ez egyéni szimpátia kérdése. Itt is azt tudom elmondani, hogy ha hozzá 
akarunk férni a legjobb, leg érdekesebb, leg hasznosabb funkciókhoz, akkor bizony rendelkeznünk kell 
érvényes licensz kulccsal. Tehát ez is pénzbe kerül, mint általában a jó dolgok. Amennyiben az intézmény 
vásárol SMART táblát, úgy kap hozzá kulcsot, de lehet vásárolni külön is licensz kulcsokat (nem kell ren-
delkeznünk fizikailag SMART táblával). Az árak megtekinthetők az LSK Hungária Kft. honlapján (lsk.hu). 
Lássuk tehát ennek a programnak a rövid leírását. Töltsük le, majd telepítsük fel a programot a gépünkre. 
A letöltési link: https://bit.ly/3i6Ryh1 Indítás után a következő képernyő fogad minket: 

 
Ha nem akarjuk, hogy legközelebb is megjelenjen, tegyünk pipát a bal alsó sarokban lévő kis négyzetbe 
(Többé ne jelenjen meg ez). Kattintsunk a Bezárás gombra és máris hozzáláthatunk a munkához. A nyitó-
képernyőn a szokásos dolgokat látjuk, Főmenü, eszköztárak és munkaterület. 

 

https://bit.ly/3i6Ryh1
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A munkaterületet oldalnak hívjuk ebben a programban, de egyszerűen mondhatjuk diakockának is (elren-
dezésben emlékeztet a PowerPointra). 
Tekintsük át gyorsan az eszköztárakat és funkcióikat, illetve az Oldalsávot és a munkaterületet. Az alábbi 
képeken ezeket láthatjuk. 
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Akkor most nézzük meg hogy milyen objektumokat és hogyan tudunk elhelyezni egy oldalra. Ebben segí-
tenek nekünk az előbb látott eszköztárak, az oldalsáv ikonjai, illetve a főmenüsor. 
Szöveges objektum elhelyezése – kattintsunk az Eszközök eszköztáron a Szöveg ikonra, majd kattintsunk 
az oldal egy pontjára, és írhatjuk a szövegünket. Ebben az esetben megjelenik fent a Szöveg eszköztár, 
mellyel formázhatjuk a szöveget. 

 
Kézírásos szöveg elhelyezése – kattintsunk az Eszközök eszköztár Toll ikonjára, majd írhatjuk a szöve-
günket. Különféle íróeszközeink is lehetnek, és beállíthatunk színt, vonalvastagságot, vonalstílust, áttetsző-
séget. 
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Alakzatok elhelyezése – kattintsunk az Eszközök eszköztáron az Alakzatok, Szabályos sokszögek vagy 
a Vonalak ikonok közül valamelyikre, majd válasszuk ki a megfelelő alakzatot és az egér bal gombjának 
lenyomva tartásával rajzolhatunk az oldalra. Lásd az alábbi ábrákat: 

Alakzatok 
 

Szabályos alakzatok 

 

Vonalak 
 

Képek elhelyezése az oldalon – kattintsunk a Beszúrás menü Képek menüpontjára, majd keressünk egy 
képet a számítógépünkön. 
Beépített képek elhelyezése az oldalon – kattintsunk az Oldalsávon a Képtár ikonra, majd a Galéria-
alapkellékek melletti plusz jelre kattintva a lenyíló almenüből keressük meg a szükséges képet. Ezután 
húzzuk át az oldal területére, vagy kattintsunk duplán a képre. Elég sok, 5233 darab beépített kép áll a 
rendelkezésünkre. Pl. 
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Online képek elhelyezése az oldalon – kattintsunk az Oldalsávon a Bővítők ikonra, majd a Webes képke-
reső ikonra. A kereső mezőbe írjuk be, hogy milyen képet keresünk (célszerű angolul), majd húzzuk át az 
oldalra, vagy kattintsunk duplán a képre. Választhatunk Clip Art rajzot is, ilyenkor ezeket a képeket hozza 
elő. 

  
Online képek elhelyezése közvetlenül – keressünk egy képet egy web böngésző segítségével (pl. Google 
Chrome), majd egyszerűen húzzuk át a SMART Notebook programba az oldalra. 
Videó elhelyezése az oldalon – kattintsunk az Oldalsávon a Bővítők ikonra, majd a Videókeresés ikonra. 
Ezt követően vagy keresünk egy videót a Keresés gombra kattintva, vagy beillesztünk egy létező URL 
címet a Videó URL-címének hozzáadása gombra kattintva. Ha a keresést választjuk, akkor beírjuk, hogy 
mit keresünk (pl. Micimackó), majd a találatok közül kiválasztjuk a megfelelőt, végül a Videó hozzáadása 
gombra kattintunk jobb oldalt lent. Ha URL címmel rendelkezünk, akkor beillesztjük az URL mezőbe és 
megnyomjuk a jobbra mutató nyilat. Mindkét esetben a videó bekerül az oldalra és le is tudjuk játszani. Az 
előbb leírtakat az alábbi képekkel szemléltetjük. 
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A Műveletek eszköztáron is találunk igen hasznos eszközöket, nézzünk meg egy-két ilyen eszközt, lehe-
tőséget. 
Mérőeszközök – főleg a matematika tantárgyhoz nyújtanak segítséget. 

 
Táblázat – ezzel az eszközzel táblázatokat tudunk elhelyezni az oldalon. Számolni nem tudunk benne, ez 
nem Excel! Létrehozhatunk gyorstáblázatot az egér húzásával, vagy választhatjuk a Saját táblázat menü-
pontot. 
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A Képernyő-árnyékolás megjelenítése/elrejtése – segítségével letakarhatjuk a teljes oldalt, vagy egy részét, 
ha nem akarjuk, hogy a diákok azonnal lássák. 
Az oldalakon elhelyezett különböző, az előzőekben megbeszélt objektumok tulajdonságait könnyen be tud-
juk állítani, illetve megváltoztatni (forgathatjuk is a fenti kis kör segítségével). Ehhez jelöljük ki az adott 
objektumot (szöveget, képet, videót, alakzatot, szabadkézi rajzot). Válasszuk az Eszközök eszköztáron a 
Kiválasztás ikont, majd kattintsunk az adott objektumra. Ezután válasszuk az Oldalsávon a Tulajdonsá-
gok ikont, így az adott objektumnak megfelelő tulajdonságok láthatók (minden objektumtípusnál más-más 
jelenik meg), illetve megváltoztathatók. Pl. 

 
Most pedig térjünk át talán a legizgalmasabb lehetőségekre a SMART Notebook programban. Látványos 
feladatokat, teszteket, dolgozatokat állíthatunk össze a következő három eszköz mindegyikével. Ezek az 
eszközök: 

Tevékenységszerkesztő 
Tevékenységek (elsősorban gyakorlásra) 
Felmérések (dolgozatra) 

Tevékenységszerkesztő – segítségével minden korosztály számára minden témakörhöz látványos feladato-
kat tudunk összeállítani. Kattintsunk az Oldalsávon a Bővítők ikonra, majd pedig a Tevékenységszer-
kesztő ikonra. Ahhoz, hogy ezt a funkciót használni tudjuk, az oldalon kellenek objektumok, attól függően, 
hogy milyen feladatot szeretnénk készíteni. Ezek lehetnek képek, szövegek, alakzatok. Az alábbi képeken 
egy egyszerű feladat megoldását láthatjuk. 
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Tevékenységek – kattintsunk a Műveletek eszköztár Tevékenységek ikonjára (ördögfej), majd a megje-
lenő panelen válasszuk ki a megfelelő feladattípust. Nagyon izgalmas, interaktív feladatokat tudunk össze-
állítani, és ki tudjuk küldeni a diákoknak számítógépre, vagy tabletre és mobiltelefonra is! Ehhez persze 
nekünk kell lépni az úgynevezett SMART fiókunkba, ha még nincs, akkor ingyenesen regisztráljunk egyet. 
Válasszuk a Fiókok menüpontot, majd kattintsunk a Bejelentkezés menüpontra. Ennek hatására elvisz 
minket egy böngészőbe és beléphetünk létező Google vagy Microsoft fiókunkkal, tehát nagyon egyszerű a 
folyamat. Ezt követően már választhatunk is egy feladattípust. Természetesen több típus is van, csak a 
képen nem látszik minden feladattípus. 



Pánczél István – IKT eszközök az oktatásban 

22 
 

 

 
Az alábbi képeken egy egyszerű, de látványos feladatot láthatunk. 
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Az utolsó képen jobb oldalon látható egy piros mobiltelefon ikon, ennek segítségével tudjuk a feladatot 
kiküldeni a tanulók mobil eszközére. Amennyiben rákattintunk, megjelenik egy képernyő, ahonnan a tanu-
lók leolvashatják az URL címét az oldalnak (ezt beírják a mobil eszközeiken egy böngésző címsorába), 
majd a bejelentkezéshez szükséges kódot is be kell írniuk (természetesen majd a nevüket is). Ha mindenki 
bejelentkezett, akkor a tanár rákattint az Indítás gombra. 
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Felmérések – kattintsunk a Műveletek eszköztár Felmérések ikonjára (sárga kis négyzetben pipa), majd 
a megjelenő panelen válasszuk ki a megfelelő feladattípust. Nagyon izgalmas, interaktív feladatokat tudunk 
összeállítani, és ki tudjuk küldeni a diákoknak számítógépre, vagy tabletre és mobiltelefonra is! Az előzők-
ben leírtak szerint már be vagyunk jelentkezve a fiókunkba, tehát indíthatjuk valamelyik felmérés típust. 
Indításkor ez a képernyő fogad minket: 

 
Válasszunk valamilyen típust és kezdjük el összeállítani a dolgozat feladatait. Ezt nem kívánom részletesen 
leírni, hiszen a program végig vezet minket a folyamaton. Kattintsunk mindig a Tovább gombra, végül 
majd a Befejezés gombot válasszuk. Természetesen a rendszer ki tudja küldeni a diákoknak mobil eszközre, 
és ki is értékeli a dolgozatokat. 
3D objektumok használata – lehetőségünk van 3D objektumok elhelyezésére az oldalakon, így tovább 
fokozhatjuk a látványos megoldásokat. Ilyen objektum nagyon izgalmas a tanulók számára, hiszen táblán 
(síkban) nem tudunk bemutatni élethűen tárgyakat, élőlényeket, állatokat, növényeket, emberi szerveket 
stb. Többféleképpen is elhelyezhetünk 3D objektumokat, tekintsük most át ezeket a megoldásokat. 
Első megoldás – kattintsunk az Oldalsávon a Képtár ikonra, majd válasszuk a Lesson Activity Examples 
menü 3D Objects almenüjét. Itt 11 3D objektumból választhatunk, kattintsunk duplán valamelyiken, vagy 
húzzuk az oldalra. Ezután forgathatjuk, méretezhetjük tetszés szerint. Pl. 
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Második megoldás – az előbbi leírás alapján kattintsunk az Online források lehetőségre, ezen belül pedig 
a SMART Exchange menüpontra. Ekkor megnyílik az alapértelmezett web böngészőnk, ahol a kereső 
mezőbe írjuk be, hogy 3D, majd nyomjunk ENTER-t. Válasszunk egy 3D objektumot, töltsük le a 
Download gombra kattintva, majd a letöltött fájlt egyszerűen egérrel húzzuk át a SMART Notebook prog-
ramba egy oldalra. 

 
Az alábbi képen egy 3D-s emberi szívet láthatunk, mely animációval működik is. 

 
Hangok elhelyezése az oldalon – kattintsunk a Beszúrás menü Hang almenüre. A megjelenő panelen ke-
ressünk egy hangfájlt a gépünkön. Arra is lehetőségünk van, hogy egy hangfelvételt indítsunk, ha van mik-
rofonunk. A hangfájlokat le is tudjuk játszani, beállíthatjuk, hogy ez hogyan történjen (Sarokban vagy az 
Objektumon). Lejátszáshoz tehát kattintsunk a hang objektum bal alsó sarkában látható hangszóró ikonra, 
vagy pedig magára a hang objektumra. Megállítani úgy tudjuk a lejátszást, hogy újra rákattintunk a kis 
hangszóróra, vagy a hang objektumra. Az alábbi képen ezt láthatjuk: 
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SMART kockák használata – kattintsunk az Oldalsáv Bővítők ikonjára, majd a SMART kockák ikonra. 
Egyszerű matematika műveleteket tudunk gyakoroltatni (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás 
és négyzetgyökvonás). Válasszunk egy SMART kockát, kattintsunk rajta duplán, vagy húzzuk át az oldalra. 
Ezt követően írjunk a kockához szükséges számokat az oldalra, és kössük össze őket szabadkézi vonallal 
(Toll eszköz) a kockával (nyíl lesz belőlük), így megkapjuk a művelet eredményét. Pl. 

 
Tanórafelvevő – ez a funkció is hasznos lehet. Az oldalon történő tevékenységet tudjuk vele rögzíteni. Ezt 
is az Oldalsáv Bővítők ikonjára kattintva tudjuk előhívni, majd kattintsunk az Új felvétel gombra. Ezután 
rögzít minden tevékenységet, ami az oldalon történik. Figyelem, ez nem videófelvétel, nincsenek hangok 
és az osztályról felvételek, a képernyőn történteket rögzíti! Ha végeztünk a felvétellel, akkor kattintsunk a 
Felvétel leállítása gombra. 

 

 
Ezután visszanézhetjük a felvételt a lejátszás gombra (fekete háromszög) kattintva. 
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SMART Document Camera megjelenítője – a Beszúrás menüben találjuk, ha rendelkezünk ilyen hardver 
eszközzel, és csatlakoztatva van a gépünkhöz, akkor viszont valódi videófelvételt készíthetünk. A felvétel 
beágyazódik az oldalba, melyet utána le is tudjuk játszani. 
Hát ennyit szerettem volna leírni a program használatáról, nem kézikönyv, de talán hasznos lehet a prog-
rammal való ismerkedéshez, a kezdeti használatbavételhez. Készítettem régebben egy előző verzióhoz is 
rövid leírást, ennek linkje itt található: 

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/Smart-Notebook-19.1.pdf 

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/Smart-Notebook-19.1.pdf
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OpenBoard 1.6.1 
Ez a táblaszoftver ingyenesen használható, tehát nincs külön fizetős verzió. A program aktuális verziója 
letölthető innen: 
https://github.com/OpenBoard-org/OpenBoard/releases/. 
Sajnos azonban a magyar nyelvre fordítás ebben az új verzióban nincs teljesen kész, így az Interaktívok 
csoportban (lásd később) lévő feladatok csak angolul jelennek meg. Megjegyzem, hogy egy régebbi verzi-
óban ez is magyar volt, de azt már nem lehet elérni (legalább is én nem találtam meg). Nekem viszont 
megvan a régi verzióból kimentett magyarított Interaktívok könyvtár! Ennek a tartalmával kell kicserélni a 
telepített program megfelelő mappájának tartalmát. Ez a magyarított mappa letölthető innen: 
https://drive.google.com/file/d/1nmSSDQQ0ZK0GBKyz9uOE8KpMEF-ZcDu-/view?usp=sharing 
Tehát a következőt kell tenni. Letöltjük az előbbi tömörített fájlt, majd a számítógépünkön belemegyünk a 
következő mappába: C:\Program Files\OpenBoard\Library\interactivites. Ezt követően kitöröljük a tartal-
mát, majd bemásoljuk a letöltött mappa tartalmát, így az OpenBoard program indítása után most már az 
Interaktívok is magyarul lesznek. Most tekintsük át röviden a program használatát, főbb funkcióit. 
Ebben az új verzióban az Alkalmazások mappában lévő eszközök sem lettek lefordítva teljesen magyar 
nyelvre. Az alábbi linken letölthető az eszközök neveinek magyarra történő fordítása (van egy-két kivétel): 
https://drive.google.com/file/d/1raTbtzUsg3jHjJDaAFd7ynMpqq3Ot2hm/view?usp=sharing 
Ugyanúgy kell eljárni, mint az Interaktívoknál, azaz, letölteni, majd kicserélni a mappa tartalmát a követ-
kező helyen: C:\Program Files\OpenBoard\Library\applications 
A program indítása, nyitóképernyő 
A Windows asztalon lévő OpenBoard parancsikonra kattintva elindul a program és láthatjuk a nyitóképer-
nyőjét. Ha nem lenne az asztalon, akkor a START menüben megtaláljuk (OpenBoard). 

 
 

https://github.com/OpenBoard-org/OpenBoard/releases/
https://drive.google.com/file/d/14RxREscmNUdEA_uawuZk8yeMshG68OqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14RxREscmNUdEA_uawuZk8yeMshG68OqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14PNX4fptaEKE0REYHT85I61E73naT5yJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14PNX4fptaEKE0REYHT85I61E73naT5yJ/view?usp=sharing


Pánczél István – IKT eszközök az oktatásban 

29 
 

Mint ahogyan azt láthatjuk, a nyitóképernyőn eszköztárak (alul, felül) és panelek (balra, jobbra) segítik a 
munkát. A képernyő legnagyobb részét a munkaterület foglalja el, itt dolgozunk, ide helyezünk el külön-
böző objektumokat (szövegeket, képeket, alakzatokat, interaktív feladatokat stb.). 
Eszköztárak 
Toll eszköztár – a képernyő alsó részén látható, a Képernyő eszköztár ikonnal (balra fent) elrejthetjük, vagy 
újra megjeleníthetjük. 

 

 
Ezen az eszköztáron a következő eszközök állnak rendelkezésünkre, balról jobbra haladva: ceruza, radír, 
kijelölő, kiemelő, elemek mozgatása, oldal görgetése, nagyítás/kicsinyítés, virtuális lézermutató, vonal raj-
zolása, szöveg írása, képernyőrészlet metszet és virtuális billentyűzet. Úgy gondolom, ezek használata egy-
értelmű, így nem foglalkozunk vele részletesen. 
Haladó eszköztár – a képernyő felső részén látható. 

 
Itt a következő eszközök segítik a munkánkat: Hátterek, Visszavonás/Újra, Oldalak, Előző/Következő és 
Törlés. Ezeknek az eszközöknek a használata is egyértelmű, azért nézzük meg gyorsan. 
Hátterek – a munkaterületnek adhatunk különböző háttereket 

 
Visszavonás/Újra – egy utasítást visszavonhatunk, illetve újra alkalmazhatjuk. 
Oldalak – egy új oldalt tudunk hozzáadni a munkánkhoz. 
Előző/Következő – az oldalaink között váltogathatunk. 
Törlés – ha egyszer kattintunk rajta, törli a képernyőt. Ha viszont hosszan lenyomva tartjuk, akkor felbuk-
kan egy Törlés panel. 
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Fő eszköztár – a képernyő felső részén, jobb oldalon látható. 

 
Tábla – alapesetben nem aktív (halvány), mert ez az alap nézet mód. Ha áttérünk más nézetre, például 
Dokumentum vagy Web nézetre, akkor már aktív lesz, és rá kattintva tudunk visszajönni tábla nézetbe. 
Web – ezzel az eszközzel elindíthatjuk a program beépített web böngészőjét. A böngésző címsorába beírva 
egy  címet, böngészhetünk a szokásos módon. Alapesetben a saját web oldalát hozza be, de ezt átállíthatjuk 
más weblapra is. 
Dokumentumok – kezdetben szokatlan volt (még most is az), hogy nem látszanak a jól ismert dokumentum-
mal kapcsolatos állományműveletek. Ilyenek, mint megnyitás, mentés, másolás stb. Nos erre az ikonra kat-
tintva megtalálhatjuk az elveszettnek hitt parancsokat, utasításokat. 

 
Mint azt a fenti képen láthatjuk, bal oldalon találhatók a dokumentumaink dátummal ellátva (a képen csak 
egy van, de ha többet készítettünk, azok is itt vannak). Az ikonsorban tudunk új dokumentumot, illetve 
mappát létrehozni, importálni és exportálni állományokat. Importáláskor sok speciális formátumot tudunk 
behozni, de a legismertebb a PDF, illetve a különböző képformátumok (jpg, png stb.). Exportálni is tudjuk 
a saját dokumentumunkat (ez felel meg a jól ismert mentésnek), de csak3 formátumban: saját formátumá-
ban, UBX, illetve PDF formátumban (ez utóbbi lehet hasznos a számunkra). Ha rákattintunk bal oldalt egy 
dokumentumra, akkor az Átnevezés ikonnal új nevet adhatunk neki. Hasonlóan másolatot is készíthetünk a 
dokumentumunkról a Másolat ikon segítségével. Ha viszont jobb oldalon kattintunk rá az egyik oldalra, 
akkor az oldalról készíthetünk másolatot. A Kuka segítségével törölhetjük a dokumentumot vagy oldalt az 
előzőek szerint. Ha egy dokumentum egyik oldalára kattintunk jobb oldalon, akkor ezt az oldalt hozzáad-
hatjuk egy nyitott dokumentumhoz a Hozzáadás a nyitott dokumentumhoz ikon segítségével. Ha pedig bal 
oldalon kiválasztunk egy dokumentumot, és rákattintunk a Megnyitás a Táblán ikonra, akkor ezt meg fogja 
nyitni tábla nézetben. Végül a Hozzáadás ikonnal képeket, képeket tartalmazó mappát vagy egy dokumen-
tumot fájlból adhatunk a dokumentumunkhoz új oldalakként. 

Asztal megjelenítése – hasznos lehet ez az eszköz (főleg, mert rendkívül szokatlan módon nincs 
ablakos nézete a programnak), ha látni akarjuk a számítógépünk többi programját, felületét. Ha-
sonló ez, mint amikor egy Windows ablakot Tálcára teszünk. Azért van némi különbség, mert eb-
ben a nézetben bal oldalon látható egy lebegő eszköztár, a jobb oldalon pedig egy panel. A bal 
oldali, úgynevezett lebegő eszköztáron található ismert ikonokkal mindenféle dolgot csinálhatunk 
a számítógépünk képernyőjén: írhatunk, rajzolgathatunk, radírozhatunk, használhatjuk a virtuális 
lézermutatót, képernyőmetszetet, illetve képernyőablakot másolhatunk, és előhív hatjuk a virtuális 
billentyűzetet. 
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OpenBoard – erre az ikonra kattintva a következő lehetőségeket fedezhetünk fel. 

 
A fenti lehetőségeket jól ismerjük, azonban nézzünk meg egy-két menüpontot tüzetesebben. 
OpenBoard elrejtése – nagyon hasznos, teljes egészében visszatérünk a Windows Asztalhoz, nem látszik 
semmi az OpenBoard programból. Ha a Windows Tálcán rákattintunk az ikonjára, akkor ismét az Open-
Board programba kerülünk. 
Alvó mód – egy olyan képernyőt kapunk, ahol az OpenBoard program ikonja látszik nagyban. Ha kattintunk 
egyet a képernyőn, akkor visszakerülünk aktív módba. 
Több kijelző – ha a gépünkhöz több kijelzőt csatlakoztatunk, akkor ezzel a lehetőséggel kihasználhatjuk ezt. 
Podcast – segítségével az OpenBoard munkaterületen, illetve a képernyőn történteket tudjuk felvenni, amit 
a program automatikusan a Windows asztalra ment. Jobb oldalt, lent el kell indítani a felvételt, majd ugyan-
itt leállíthatjuk. 
Kilépés – ide kattintva bezárhatjuk az OpenBoard programot. 

Bal oldali panel 
Itt láthatók az oldalak, hasonlóan, mint a PowerPointban a diakockák. Egyszerű 
húzással meg tudjuk változtatni az oldalak sorrendjét, illetve valamelyikre kattintva, 
az adott oldal lesz az aktuális szerkesztendő oldal. A jobb felső sarokban lévő kis 
fülre (kis fekete háromszög) kattintva elrejthetjük, illetve újra megjeleníthetjük ezt 
a sávot. Ugyanitt tudjuk a sáv szélességét növelni, illetve csökkenteni úgy, hogy 
tartsuk lenyomva az egérgombot rajta, és húzzuk jobbra, vagy balra. Könnyen 
tudunk törölni és duplikálni is egy oldalt. Törléshez kattintsunk a bal felső sarokban 
lévő kis x-re, a duplikáláshoz pedig a jobbra mellette lévő kis  sárga nyílra. 
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Jobb oldali panel 
Elérkeztünk talán a legizgalmasabb részhez. Ezen a panelen találjuk a legérde-
kesebb lehetőségeket, most foglalkozzunk tehát ezekkel. Mint azt láthatjuk a ké-
pen, különböző eszközök állnak a rendelkezésünkre egy izgalmas dokumentum 
elkészítéséhez. 
A továbbiakban áttekintjük a felsorolt eszközök funkcióit, használatát a teljesség 
igénye nélkül. Mint azt már írtam, sajnos magyar nyelvű használati útmutató nin-
csen a programhoz, angol nyelven viszont hozzáférhető ilyen dokumentum. 
Az első három lehetőség használata előtt meg kell említenem néhány fontos dol-
got. A Hangok, Filmek és Képek csoportba úgy tudunk saját fájlokat elhelyezni, 
ha előtte a számítógépünkről bemásoljuk az alapértelmezett megfelelő map-
pákba a saját állományainkat. A Microsoft Windows rendszerben ezek a mappák 
megtalálhatók a Fájlkezelőben: Ez a gép  Képek, Zene, Videók. Miután be-
másoltuk a saját fájlokat a megfelelő mappákba, indítsuk el az OpenBoard prog-
ramot, így már ezen a panelen, ha rákattintunk az ikonokra, már láthatók lesznek 
a saját állományaink. Természetesen használni is tudjuk őket úgy, hogy áthúzzuk 
a munkaterületre. 
Hangok – ha áthúzunk egy hangfájlt, akkor megjelenik egy mini lejátszó panel. 
Ha rákattintunk a jól ismert lejátszás ikonra (háromszög), megszólal a hangfájl. 

 
Megállíthatjuk a négyzetre kattintva, illetve lenémíthatjuk a hangszóró ikonra 
kattintva. 
Filmek – hasonlóan használhatjuk, mint a hangokat. 

 
Képek – ugyanúgy tudjuk használni, mint az előzőeket. 
Megjegyzés: mindegyik esetben, ha kijelöljük az objektumokat (hang, videó, 
kép), akkor különféle dolgokat tehetünk velük. Mozgathatjuk, duplikálhatjuk, 
átméretezhetjük, előre/hátra küldhetjük, láthatóvá tehetjük/elrejthetjük a kiter-
jesztett képernyőn, bezárhatjuk és zárolhatjuk őket. 
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Interaktívok – itt tudunk látványos feladatokat összeállítani, 25 interaktív sablon áll a rendelkezésünkre. 
Kattintsunk rá, majd válasszuk ki a szükséges típust, és húzzuk át a dokumentumba. Nyilván attól függ a 
típusválasztásunk, hogy milyen korosztálynak, milyen feladatot szeretnénk összeállítani. Ha választottunk 
egy feladattípust, és áthúztuk a dokumentumba, akkor tudjuk szerkeszteni, újra generálni a feladatot, és 
tudunk segítséget kérni, hogy miről is szól a feladat. Én most nem fogom ezeket egyenként leírni, mind-
egyikhez van segítség magyar nyelven, érdemes kipróbálni őket. Ahol hangokat cserélhetünk, ott a Hangok 
mappából áthúzhatjuk az új hangot a zöld lejátszó gombra! Az alábbi képen a 25 interaktív feladatot látjuk. 
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Alkalmazások – itt hasznos eszközöket találunk a munkánkhoz. 
Használatuk elég egyértelmű, szerintem mindenki könnyen elboldo-
gul velük. 
Maszk – tulajdonképpen egy függöny, elrejthetjük vele a képernyő 
egy részét. 
Vonalzó – kapunk egy vonalzót, amit tudunk átméretezni, forgatni, 
áthelyezni (odébb vinni). Az éle mentén tudunk egyenes vonalat 
húzni a szabadkézi ceruza eszközzel. 
Iránytű – hát ez nem iránytű, hanem körző. Rossz a magyarra fordí-
tás. Változtathatjuk a méretét, a helyzetét, és a hegyét megfogva kör-
ívet rajzolhatunk az aktuális vonal vastagsággal és színnel. Közben 
kiírja az elforgatás szögét. 
Szögmérő – kapunk egy szögmérőt, amit forgathatunk, megváltoz-
tathatjuk a méretét, kijelölhetünk egy szöget. 
Háromszögvonalzó – Egy derékszögű vonalzót használhatunk. 
Szintén állíthatjuk a méretét (a feketével jelölt csúcsai- nál), forgat-
hatjuk, tükrözhetjük vízszintesen és függőlegesen. A beosztással je-
lölt éle mentén egyenes vonalat húzhatunk a szabadkézi ceruza esz-
közzel. 
Nagyító – egy nagyító segítségével a munkaterület részét felnagyít-
hatjuk, vagy kicsinyíthetjük a plusz és a mínusz gombokkal. A na-
gyító méretét és alakját tudjuk változtatni. A méretét jobbra lent a 
három vonalkával, az alakját pedig a kis x-től balra lévő téglalap 
ikonnal (utána kör lesz belőle). 
Gyorsítótár – szerintem ez megint egy rossz magyar fordítás. Nem 
gyorsít semmit, ez tulajdonképpen egy zseblámpa. Megvilágítja a 
munkaterület egy részét. Jobb oldalt be tudjuk állítani az alapszínt 
(indulás kor fekete), a fény alakját (négyzet vagy kör) és a világító 
alakzat méretét. Végül a Bezárás feliratra kattintva visszatérhetünk 
normál módba. 
Beágyazás – arra való, hogy az Interneten megkeresünk egy videó-
fájlt, és ha van beágyazási kódja, akkor azt bemásoljuk ebbe a ke-
retbe. Majd megnyomjuk a Beágyaz gombot és betöltődik a videó. 
A lejátszás gombra kattintva pedig indíthatjuk is. 
Függvényábrázoló – elsősorban azoknak hasznos, akik matematiká-
val foglalkoznak, például a matematika tanároknak. 

Google térkép – megjeleníti a Google térképet, és használhatjuk is a szokásos módon (nagyítás, kicsinyítés, 
mozgatás, utcaszint, keresés). 
Html – kapunk egy egyszerű HTML szerkesztőt. Természetesen csak az tud benne dolgozni, aki egy kicsit 
ért a web programozáshoz. 
Interaktív térkép – megjelenít egy interaktív térképet. Ha valamelyik kontinens fölé visszük az egérkurzort, 
akkor kiírja a kontinens nevét. Ezután, ha rákattintunk egy kontinensre, akkor már csak azt láthatjuk. Ha  az 
egérkurzort a különböző országok fölé visszük, kiírja a nevüket, a fővárosuk nevét és megjeleníti az ország 
zászlóját is. 
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Jegyzetek – rendelkezésünkre áll egy egyszerű notesz, jegyzettömb. Írhatunk bele, növelhetjük, illetve 
csökkenthetjük a betűméretet (kis és nagy A betűvel). Összecsukhatjuk és kinyithatjuk a jegyzetünket a jobb 
felső sarokban lévő mínuszjellel. 
Papír – segítségével különböző stílusú és színű háttereket adhatunk az oldalainknak. Választhatunk rácsos, 
vonalas, pontozott és milliméter szerkezetű papírt is. Ezeken belül vonalvastagságokat, színeket és rácstá-
volságokat is beállíthatunk. 
QR-kód – szövegekhez, webcímekhez tudunk QR kódot generálni. Ne felejtsünk a pipára kattintani! 
Sejt – biológia tanároknak lehet hasznos, bár az információk angolul vannak. Egy emberi sejtet láthatunk, 
ha rákattintunk valamelyik részére, akkor információkat kapunk róla. 
Stopperóra – egy stopperórát kapunk, a + és – jelekkel beállíthatjuk az órát, percet és a másodpercet, hogy 
honnan számoljon vissza. A jobbra nyíllal indíthatjuk a visszaszámlálást, a körbe nyíllal pedig lenulláz- 
hatjuk a stopperünket. 
Számológép – egy egyszerű számológépet kapunk, melyet használhatunk is. 
Színválasztó – egyéni színeket keverhetünk magunknak, és ezt használhatjuk is például a szabadkézi 
rajzoknál vagy írásnál. 
Utcatérkép – kapunk egy térképet, beírhatjuk egy település nevet. A keresés ikonra (Go) kattintva megje-
lenik a település térképe. Nagyíthatunk, kicsinyíthetünk (+ és – jelekkel), illetve mozgathatjuk a térképet a 
nyilakkal (jobbra, balra, le, fel nyilak). 
Videóválasztó – Vimeo vagy Viddler weboldalon lévő videókat tudunk itt megtekinteni, miután bemásoljuk 
az URL címét a filmnek és rákattintunk a Show feliratra. 
Webböngésző – az Internetet böngészhetjük ezzel az eszközzel. Írjuk be az URL címet és kattintsunk a 
Show feliratra, majd várjunk, míg megjelenik az oldal. 
Wikipédia – online enciklopédiához közvetlen hozzáférés. Írjuk be a keresett kifejezést. 
Wikiszótár – online szótárhoz közvetlen hozzáférés. 
Óra – egy órát helyezhetünk el a munkaterületen. 
Alakzatok – gyakran szükségünk van arra, hogy különböző alakzatokat használjunk a munkánkhoz. Ebben 
segít ez az eszköz. Sokféle alakzat közül választhatunk, amit aztán át is alakíthatunk. Kattintsunk rá bár-
melyikre, aztán húzzuk át balra, a munkaterületre. Pl. 
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Kedvencek – ha a jobb oldali panelen valamelyik mappában kiválasztunk egy objektumot (képet, hangfájlt, 
videófájlt, alakzatot stb.), és alul rákattintunk a sárga csillagra, akkor ez az objektum bekerül a kedvencek 
közé. Ezt követően a Kedvencek mappában megtaláljuk mindazokat a fájlokat, amelyeket hozzáadtunk. 
Webes keresés – képeket kereshetünk vele online módon. Két lehetőséget kínál fel a program: 

• Data AbulEdu 
• Pixabay 

Kiválasztjuk valamelyiket, aztán beírjuk (angolul érdemes), hogy milyen képet keresünk, majd rákattintunk 
a keresés ikonra (nagyító). Ha megtaláljuk a képet, válasszuk ki, és húzzuk át balra a munkaterületre. De 
azt is megtehetjük, ha a kép tetszik nekünk és többször is fel akarjuk használni, hogy rákattintunk egyet a 
képre a jobb oldali keresősávban. Ekkor megjelenik egy újabb ablak, ahol információkat láthatunk a képről, 
illetve a Hozzáadás az oldalhoz és a Hozzáadás a könyvtárhoz feliratok. Kattintsunk a Hozzáadás a könyv-
tárhoz feliratra, így az aktuális kép bekerül a képek mappába, amiről már az előzőekben beszéltem. 
Kuka – ha egy objektumra nincs szükségünk, akkor törölhetjük, azaz kidobhatjuk a kukába. Válasszuk ki 
ezt az objektumot a jobb oldali panelen, majd kattintsunk jobbra lent a kuka ikonra. Így a mappánkból 
eltűnik, és ezentúl csak a kukában találjuk meg. Ha véglegesen törölni szeretnénk, akkor ismételjük meg 
az előző folyamatot a kukában lévő objektummal. 
Objektumok kezelése 
Az előzőekben többször leírtam az objektum szót, de nem részleteztem tovább a dolgokat. Nos, most ez 
következik, megnézzük, hogy mit is értünk pontosan objektumon, és mit tudunk velük tenni! 
Objektum minden olyan dolog, ami nem szabadkézi. Az előzőekben már sok objektummal találkoztunk, 
ezek tehát a következők: 

• nyomtatott szövegek 
• képek, hangállományok, videó állományok 
• alakzatok, animációk, interaktív elemek 
• alkalmazások 

A felsoroltak közül bármelyiket is választjuk, a munkaterületen kattintsunk egyet rá, így megjelennek a 
körülvevő keretükön azok az ikonok, amelyekkel különféle dolgokat hajthatunk végre egy objektumon. 
Nézzünk egy konkrét példát, az alábbi képen egy alakzatot választottam a szemléltetéshez. 
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Amint az a fenti képen jól látható, az objektumot bezárhatjuk, másolatot készíthetünk róla, forgathatjuk, 
átméretezhetjük, ha több objektum fedésben van, akkor az aktuális objektumot egy réteggel előbbre, illetve 
hátrébb küldhetjük. A helyi menüben pedig szükség esetén zárolhatjuk, ilyenkor nem tudjuk az oldalon 
elmozdítani. Természetesen, ha meg egyszer rákattintunk a Zárolva feliratra, akkor megszűnik a zárolás. 
Ha a számítógépünkhöz másik kijelző is csatlakoztatva van, akkor szabályozhatjuk, hogy az objektum lát-
szon, vagy sem a kiterjesztett képernyőn. Végezetül háttérként is beállíthatjuk az objektumot. Ilyenkor per-
sze nem férünk hozzá, mert a háttér része lett. Ha mégsem szeretnénk háttérként használni, akkor a vissza- 
vonás eszközzel ezt megtehetjük. Ha viszont már sok mindent csináltunk az oldalon, és akkor jut eszünkbe, 
hogy mégsem szeretnénk az objektumot háttérnek, akkor elég kellemetlen lenne a visszavonás eszközt 
használni. Ilyenkor a legkézenfekvőbb megoldás, amiről már beszéltünk, fent, a Törlés ikont tartsuk le- 
nyomva egy kis ideig, majd a megjelenő panelen válasszuk a Háttér törlése parancsot. 
Objektumok csoportosítása 
Lehetőségünk van arra, hogy több objektumot egy csoportba foglaljuk. Erre akkor van nagy szükségünk, 
ha összetartozó objektumokkal dolgozunk, és nem szeretnénk, hogy az egymáshoz viszonyított helyzetük 
megváltozna (azaz ne csusszannak szét). 
Jelöljük ki a csoportosítani kívánt objektumokat úgy, hogy a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintunk 
az objektumokra. Egy új ikon jelenik meg, erre kattintva az objektumok csoportosítva lesznek, tehát most 
már egy objektumként dolgozhatunk velük. Ha újra erre az ikonra kattintunk, akkor megszűnik a csoporto-
sítás, azaz ismét különálló objektumok lesznek. 

 
Objektum tükrözése 
Egy új és nagyon hasznos lehetőséget is kínál most már a program. Beszéltem már róla, hogy egy objektu-
mot tudunk aránytalanul méretezni az oldalak közepén található háromvonalas ikonnal. Nos ez ennél többet 
is tud! Ha rákattintok mondjuk a bal oldalon lévő 3 vonalas ikonra, és húzzuk az egérkurzort lenyomva 
tartva jobbra a jobb oldali 3 vonalas ikonon túl, akkor a kép függőlegesen tükröződik! Ugyanez a helyzet 
fordítva is, illetve a fenti és lenti 3 vonalas ikonokkal pedig vízszintesen tükrözhetjük az objektumot. 
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Online felületek 

Okosdoboz 
Egy kiváló digitális feladatgyűjtemény, melyet magyar szakemberek (tanítók, tanárok, pszichológusok, or-
vosok) állítottak össze. Általános és középiskolás diákok számára tartalmaz feladatokat, játékokat és vide-
ókat. Ezek a korszerű digitális tartalmak nagy segítséget nyújtanak a pedagógusok számára a 21. századi, 
korszerű oktató-nevelő munkához. Egyaránt beépíthetők a hagyományos, és a digitális tanórákba is. Ezek 
az anyagok nem csak a pedagógusoknak hasznosak, hanem a diákok számára is fontosak, hiszen a több 
érzékszervre ható ingerek elősegítik a fejlődésüket. Fontos megjegyeznem, hogy mi nem tudunk feladato-
kat készíteni és feltölteni erre a felületre, használni tudjuk az itt lévő, szakemberek által készített digitális 
anyagokat. Ez nem biztos, hogy hátrány, hiszen valljuk be, komplex és korszerű feladatokat megtervezni, 
összeállítani nagy munka és felelősség. Ezek után ismerkedjünk meg ezzel a felülettel, a teljesség igénye 
nélkül. Fontos megjegyeznem, hogy mindenképp a biztonságos protokollt válasszuk, tehát a https proto-
kollt! Ha a keresőben csak annyit írunk be, hogy okosdoboz.hu, akkor nem biztos, hogy ezt hozza ki. Azért 
fontos a https protokoll, mert Google fiókkal is be tudunk jelentkezni, de az csak ezzel a protokollal fogadja 
el a belépésünket! A felületet tehát itt tudjuk elérni: https://www.okosdoboz.hu/ 
Nyitóképernyő 

 
Az ismerkedést elkezdhetjük regisztráció és belépés nélkül is, de ha rendszeresen szeretnénk használni, 
akkor mindenképpen érdemes regisztrálni, majd bejelentkezni. A képernyő bal oldalán választhatunk kor-
osztályokat (alsós, felsős, középiskolás), mindegyik korosztályhoz más színű téglalapok tartoznak (narancs, 
zöld, kék). Ha a téglalapok fölött húzzuk az egeret, akkor kiírja, hogy hány feladatsor található benne. 
Amennyiben rákattintunk, megjelennek a feladatok és szűrhetjük őket témakörönként. A bal oldalon látható 
körökkel pedig az évfolyamokra szűrhetünk, ki-be kapcsolhatjuk rákattintással. A feladatokon megjelenik, 
hogy melyik évfolyamhoz tartozik, egyszerre több évfolyamot is választhatunk egy témakörhöz. Termé-
szetesen, ha regisztráltunk tanárként és vannak regisztrált tanulóink is osztályokba csoportosítva, akkor 
választhatunk csoportot is, akiknek szánjuk a feladatokat. Mindezeket a lehetőségeket a következőkben 
majd részletesebben is áttekintjük. 

https://www.okosdoboz.hu/
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Regisztráció 
A képernyő jobb felső részén található Regisztráció feliratra kattintva tudjuk elindítani a folyamatot. 

 
Először választanunk kell szerepkört, regisztrálhatunk diákként, tanárként vagy szülőként. Ezután kattint-
sunk a Regisztrálok feliratra. Az alábbi képen a tanárként regisztrálás látható: 

 
Most meg kell adnunk a megfelelő adatokat. Végül el kell fogadni az Adatkezelési szabályzatot, befejezésül 
pedig kattintsunk a Regisztrálok feliratra. Megjegyzem, hogy iskolát nem kötelező megadni, megjelölhet-
jük azt is, hogy Nem választok iskolát. 
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Ha diákként regisztrálunk, akkor egy kicsit más a regisztrációs folyamat. Felhasználó nevet, e-mail címet 
jelszóval itt is kötelező megadni, de meg kell adni a születési évet és osztályt, majd a Tovább feliratra kell 
kattintani. Az alábbi képen egy kitalált tanuló regisztrációját láthatjuk: 

 
A következő képernyőn szintén kell országot, települést választani, de itt sem muszáj iskolát választani. 
Természetesen akár tanárként, akár diákként regisztrálunk, ajánlatos iskolát választani, hiszen így tudunk 
rendszeresen dolgozni a tanítványainkkal. Ne felejtsük el bejelölni az adatkezelési szabályzat elfogadását. 
Befejezésül kattintsunk a Regisztrálok feliratra. 
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Szülői regisztráció ugyanúgy történik, mint a tanári regisztráció, csak nem kell iskolát választani. A követ-
kező képen ezt látjuk: 

 
Belépés 
Ha megtörtént a regisztráció, akkor beléphetünk a Belépés feliratra kattintva, így teljes funkcióval tudjuk 
használni a felületet. 

 
Az alábbi képen egy tanári bejelentkezés látható, de diákként vagy szülőként ugyanígy kell bejelentkezni, 
csak a megfelelő fülre kell kattintani. A „maradjon bejelentkezve” felirat előtti kis négyzetre kattintva tud-
juk szabályozni, hogy folyamatosan legyünk bejelentkezve, vagy sem. Ugyanitt látható egy hasznos funk-
ció is, az „Elfelejtett felhasználónév/jelszó”. 
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Túlvagyunk a bejelentkezésen is, tekintsük most át, hogy mire is tudjuk használni ezt a felületet. Elkezd-
hetjük a munkát azonnal is, de létrehozhatunk osztályokat és felvehetünk tanulókat. 
Tanulók felvétele, osztályok létrehozása 
Fontos, hogy a tanulók ugyanabba az iskolába legyenek regisztrálva, mint a pedagógus! Feltételezzük tehát, 
hogy az iskola általam tanított diákjai regisztráltak az Okosdoboz felületen, pontosan megadták az adatai-
kat, így az iskolát is. Ezt követően kattintsunk a „Személyes oldal” feliratra. 

 
A megjelenő ablakban pedig a „Diákjaim” fülön tudunk felvenni diákokat, illetve itt látjuk a már felvett 
diákokat és létrehozott osztályokat, csoportokat. A „Diákok felvétele”, illetve a „Csoport felvétele” gom-
bokra kattintva tudunk tehát tanulókat felvenni és beosztani különböző osztályokba, csoportokba. Az alábbi 
képen természetesen kitalált tanulókat és osztályokat látunk, bár az iskola létezik. 

 
Amikor felveszünk egy diákot, akkor a megjelenő panelen írjuk be a tanuló felhasználói nevét, majd kat-
tintsunk a „Mentés” gombra. Előtte közöljük a diákokkal, hogy a regisztrálás során a rendes nevüket adják 
meg felhasználói névként! 

 
Ezt követően már látjuk is őket és be tudjuk sorolni osztályba, vagy csoportba, melyeket mi már előzőleg 
kialakítottunk, vagy most nevezzük el. Kattintsunk a „Csoport felvétele” gombra. Írjunk be egy osztály 
vagy csoportnevet, jelöljük ki a tanulókat (több tanuló kijelöléséhez tartsuk lenyomva a CTRL billentyűt, 
miközben a nevekre kattintgatunk), majd kattintsunk a dupla jobbra nyílra. Természetese a csoportból való 
eltávolítás ugyanígy történik, csak a dupla balra nyilat kell használnunk. Végül ne felejtsünk el kattintani a 
„Mentés” gombra. Az alábbi képen ezt látjuk. 
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Miután minden osztályt, csoportot kialakítottunk, különböző feladatokat, dolgozatokat és tudáspróbákat 
állíthatunk össze, és küldhetünk a diákjainknak. A „Diákok eredménye” fülre kattintva láthatjuk a tanulóink 
elért eredményeit. Választhatunk időszakot, évfolyamot, illetve osztályt/csoportot. 

 
Dolgozat létrehozása 
Kattintsunk a „Személyes oldal” „Dolgozataim” fülre, majd az „Új dolgozat létrehozása” feliratra. 
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A megjelenő ablakban adjunk nevet a dolgozatnak (célszerű), állítsunk be határidőt, döntsük el, hogy fel-
mérés vagy gyakorlás legyen, adjunk időkeretet (nem muszály), ha úgy gondoljuk, kapcsoljuk be a meg-
szakítási lehetőséget, végül beállíthatjuk, hogy a dolgozat tudáspróba módban legyen, ha úgy gondoljuk. 

 
Ezekután válasszunk tantárgyat, évfolyamot, témakört, majd a „Kérem a listát” feliratra kattintva válogat-
hatunk a feladatok közül (több feladat esetén a CTRL billentyűt lenyomva tartva kattintgatunk a felada-
tokra), hogy mi legyen a dolgozatban. Ha kiválasztottuk a feladatokat, akkor kattintsunk a „Hozzáadás” 
gombra. Pl. 

 

 
Ha ezzel is készen vagyunk, akkor válasszuk ki a csoportot, vagy tanulókat, akiknek a dolgozatot szánjuk, 
és kattintsunk a „Diákok hozzáadása” gombra. 
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Befejezésül két lehetőség adódik, azonnal kiosztjuk a dolgozatot, vagy lementjük és majd később osztjuk 
ki. Ezt a megfelelő gombra kattintva tehetjük meg. 

 
Meglévő dolgozataim megtekintése, szerkesztése, kiosztása 
Ha megszeretnénk nézni az eddigi dolgozatainkat, akkor kattintsunk a „Személyes oldal” „Dolgozataim” 
fülön belül a „Meglévő dolgozataim” feliratra. 

 
A kiválasztott dolgozatot szerkeszthetjük, másolatot készíthetünk róla, törölhetjük vagy követhetjük a vele 
egy sorban lévő jobb oldali ikonokra kattintva. Ha a feladat még nincs kiosztva (csak mentettük), akkor a 
szerkesztés ikonra kattintva kioszthatjuk az előzőekben leírtak szerint. 

 
Feladat/Dolgozat megoldása 
Miután kiküldtünk egy feladatot/dolgozatot egy osztálynak, vagy diákoknak, nekik meg kell azt oldani. 
Ehhez nekik is a „Személyes oldal” menüpont „Dolgozatok” fülére kell kattintani, ahol már látják is a 
feladatot. Jobb oldalon, a zöld háromszögre (nyílra) kell kattintani és kezdődhet a munka. 
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Az „Indítás” gombra kattintva tudják elkezdeni a feladat (feladatok) megoldását. 

 
Ezt követően látni fogják a feladatot, vagy feladatokat, melyekre kattintva hozzákezdhetnek a tényleges 
munkához. Az alábbi képen csak egy feladatot látunk. 

 
Ez a feladat 6 részfeladatból áll, ezeket kell a tanulóknak sorra megoldani. A „Megoldás” gombra kattintva 
megnézheti a tanuló a helyes választ (ez egy gyakorló feladatsor), a „Feladat” gombra kattintva pedig visz-
szatér a részfeladathoz. Értelemszerűen a tovább haladáshoz a „Következő” gombra kell kattintani. 

 
A többi részfeladatnál is hasonlóan kell eljárnia a tanulóknak. Az „Ellenőrzés” gombra kattintva tehát meg-
győződhetnek a válasz helyességéről. Amennyiben minden feladattal végzett a diák, láthatja az eredményét 
is. Az alábbi képen egy feladat (játék) volt, 6 részfeladattal, így ennek az eredményét tekinthetjük meg. 
Természetesen, ha több feladatot választottunk volna, akkor sokkal több eredmény látszana, de ez most 
csak egy teszt feladat volt. 
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Természetesen, ha a diákok befejezték a feladatok megoldását, akkor a tanár is látni fogja tanulónkként az 
eredményeket. Most persze csak egy tanuló, egy eredményét látja a tanár az alábbi képen. 
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LearningApps 
Bevezető, nyitóképernyő 
Egy másik nagyon jó és hasznos online felület. Magyar nyelvű, ingyenesen használható regisztrált felhasz-
nálóként, vagy regisztráció nélkül is. Rengeteg tananyagot találunk itt, melyeket „Tankockának” hívunk. 
Ezeket mások állították össze (használhatjuk őket), de természetesen mi is készíthetünk tankockákat, ami-
ket fel is tölthetünk a felületre (regisztrált felhasználóként). Írjuk be a böngészőnk címsorába a következő 
URL címet: 
https://learningapps.org 
A képernyő felső részén egy vízszintesen elhelyezkedő menüsort látunk, alatta pedig segítségeket a hasz-
nálathoz, kézikönyvet (magyarul), egy rövid bemutató videót, egy pár kiemelt tankockát (véletlenszerűen 
frissül a kínálat), végül pedig egy adományozási lehetőséget látunk (ingyenes felület, de adományokkal 
lehet segíteni a további működését). 

 
Regisztráció, bejelentkezés 

Amennyiben tankockákat szeretnénk elmenteni későbbi használatra, illetve gyűjteményeket szeretnénk lét-
rehozni, úgy érdemes regisztrálni. Kattintsunk a vízszintes menüsor jobb oldalán látható „Bejelentkezés” 
feliratra. Ha már regisztráltunk, akkor meg kell adni a felhasználó nevünket vagy e-mail címünket, illetve 
a jelszavunkat, majd kattintsunk a „Belépés” gombra. Ha szeretnénk bejelentkezve maradni, akkor kattint-
sunk a „Maradok bejelentkezve” felirat előtti kis négyzetre. Ha viszont regisztrálni szeretnénk, akkor kat-
tintsunk az „Új fiók létrehozása” feliratra és kövessük az utasításokat. Ha elfelejtettük a jelszavunkat, arra 
is van megoldás, kattintsunk az „Elfelejtett jelszó” feliratra. Az alábbi képeken az előzőekben leírtak látha-
tók: 

https://learningapps.org/
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Válogatás a tankockák között 

Kattintsunk a menüsorban erre a lehetőségre, majd először válasszunk tantárgyat (témakört) és korosztályt 
(a csúszka segítségével), azaz kiknek keresünk tananyagot. 

 
Ezt követően kedvünkre válogathatunk a rengeteg tankocka között. Az alábbi képen felső tagozatosoknak 
látunk matematika tankockákat, de ezen belül tovább szűkíthetjük a keresést bizonyos típusú matematika 
feladatokra. 
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Az alábbi képen az egyenletek témakörből választhatunk tankockákat, a „Tovább” feliratra kattintva még 
több tankocka válik elérhetővé és használhatóvá. 

 
Az alábbi képeken egy konkrét feladat látható az egyenletek témakörből, megoldással együtt. 
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A kiválasztott tankocka alatt látható, hogy ki készítette a feladatot, milyen témakörben, milyen linken lehet 
elérni a feladatot (teljes képernyős nézetben jelenik meg), a megosztás linkje, illetve beágyazási link, ha 
egy weboldalon szeretnénk használni. Mobil eszköz esetén (okostelefon, tablet) jól jöhet a QR kód! Ehhez 
kattintsunk jobb oldalon lent, a QR-Code ikonra, majd a megjelenő QR kódot olvassuk be a mobil eszkö-
zünkön egy QR kód olvasó applikációval, így máris megjelenik a feladat! 

 
Természetesen bármilyen témakör, bármely korosztálynak szóló tankockát ugyanígy használhatunk. Fon-
tos megemlíteni még két lehetőséget, a „Hasonló tankocka készítése” és a „Saját tankockák közé helyezés” 
lehetőségeket. Az első esetben saját tankocka létrehozását segíthetjük, a második esetben pedig, ha regiszt-
rált felhasználók vagyunk, akkor a mások által készített tankockákat elrakhatjuk a sajátjaink közé. 
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Tankocka készítése 
Ha saját feladatot (tankockát) szeretnénk készíteni, kétféleképpen tehetjük. Az első, talán egyszerűbb út, 
ha egy más által készített tankockát keresünk, majd a „Hasonló tankocka készítése” felirat melletti nyílra 
kattintva kiválasztjuk, a számunkra megfelelő lehetőséget. 

 
Az első lehetőség egy másolat, tehát nem igazán alkalmas új feladat elkészítésére. Jobban járunk inkább, 
ha a másodikat választjuk, és sablon alapján fogunk hozzá a munkához. A harmadik választás sem rossz, 
ha egy kicsit más sablonnal szeretnénk dolgozni. 
Ha tehát a második lehetőséget választjuk, az „új üres tankocka létrehozása ezzel a sablonnal”, kattintsunk 
rá, majd a megjelenő képernyőn létrehozhatunk az aktuális sablon alapján (most nekünk az egyenletek) egy 
új feladatot. Adjunk címet a tankockánknak, majd hozzuk létre a feladatot. Az alábbi képeken egy ilyen 
folyamatot látunk. A „+ további elemek hozzáadása” gombra kattintva adhatunk új elemeket a tankockához. 
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Pánczél István – IKT eszközök az oktatásban 

54 
 

A „Befejezés és előnézet” gombra kattintva megtekinthetjük az elkészített tankockánkat. Változtatni is tu-
dunk rajta, ehhez kattintsunk az „Újabb módosítás” gombra. Ha készen vagyunk, akkor megoldhatjuk a 
feladatot. Vigyázat! Az elkészült tankockát csak regisztrált felhasználóként tudjuk menteni! 
Mint azt írtam, kétféle módon tudunk saját tankockát létrehozni. Az előbb leírt mód volt az egyik lehetőség. 
Azonban úgy is készíthetünk tankockát, hogy nem használunk semmilyen mások által elkészített tankocka 
sablont. Ilyenkor a menüsorban kattintsunk a „Tankocka készítése” menüpontra. 
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A fenti képen azt látjuk, hogy ebben az esetben azt kell eldöntenünk, hogy milyen típusú feladatot szeret-
nénk készíteni! Láthatjuk, hogy elég sokféle típus közül választhatunk, kattintsunk az egyikre, és nekilát-
hatunk a feladat összeállításának. Most is van azért egy kis segítség, mert először megnézhetünk 3 példát 
az adott típusból. Az alábbi képen a „Csoportba rendezés” típust választottam, a munka megkezdéséhez 
kattintsunk az „Új tankocka készítése” feliratra. 

 
A megjelenő képernyőn hozzuk létre a feladatunkat. Attól függően, hogy milyen típust választottunk, más-
más dolgokat kell megadnunk. Ebben a példában csoportba kell rendezni dolgokat, így ennek megfelelően 
kell létrehoznunk a csoportokat, illetve objektumokat. A következő képen ez a folyamat látható. 
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Azt is vegyük észre, hogy egy feladat létrehozásakor használhatunk szövegeket, képeket, hangokat, videó-
kat. Az objektumok mellet, a jobb oldalon lévő kis nyilakkal tudjuk a sorrendjüket megváltoztatni szükség 
esetén. Ha mindennel készen vagyunk, akkor kattintsunk a „Befejezés és előnézet” gombra. 
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Ha megoldottuk a feladatot, akkor ellenőrizhetjük is, ehhez kattintsunk jobbra, lent a pipa ikonra. Menteni 
megint csak akkor tudjuk a tankockánkat, ha regisztráltunk a felületen. 
Nos, az előzőekben leírt kétféle módon tudunk tankockákat létrehozni. Arra nem vállalkozom, hogy minden 
típushoz készítsek egy példát, ezt a kedves olvasóra bízom. Nem nehéz, magyarul van minden, és a leírások, 
sablonok segítenek. 

Gyűjtemény létrehozása 
Előfeltétel, hogy regisztrált felhasználók legyünk. Kattintsunk a menüsor „Gyűjtemény létrehozása” me-
nüpontjára, majd az „Új gyűjtemény létrehozása” gombra. Na de mi is az a gyűjtemény? Egy kicsit furcsa, 
szokatlan elnevezés, tulajdonképpen egy feladatsort takar, melyet gyakorlásként és dolgozatként is felhasz-
nálhatunk! Egy ilyen gyűjteményt ki tudunk küldeni a tanulók eszközeire (számítógép, laptop, tablet, okos-
telefon). Az alábbi képeken ezt a folyamatot láthatjuk. 
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Miután rákattintottunk az „Új gyűjtemény létrehozása” gombra, adjunk címet a gyűjteménynek, majd a 
„Tankocka hozzáadása” gombra kattintva tudunk tankockákat (feladatokat) elhelyezni a gyűjteményben. 
Most is van egy fontos előfeltétel, mégpedig az, hogy legyenek mentett tankockáink (a későbbiekben átte-
kintjük ezt a folyamatot)! Ezek közül tudunk válogatni, hogy mik legyenek az aktuális gyűjteményben. 

 
A következő képeken egy 7. osztályos matematika dolgozat (gyűjtemény) látható. 
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Természetesen újabb tankockákat is hozzáadhatunk a dolgozathoz, illetve a lomtár ikonra kattintva töröl-
hetünk is feladatokat a dolgozatból. Ha végleges a dolgozat, akkor egyéb beállításokat is megadhatunk, 
melyeket az alábbi képen láthatunk. 

 

Érdemes bekapcsolni 
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Ha már mindent beállítottunk a dolgozatban (gyűjteményben), akkor kattintsunk jobbra lent a „Gyűjtemény 
mentése” gombra. Ekkor ez a képernyő fogad minket. 

 
Mint az a fenti képen látható, a gyűjteményt megtaláljuk az „Az én dolgaim” menüpontra kattintva, illetve 
elküldhetjük a tanulóknak a linket (esetleg QR-kód olvasó applikációval mobil eszközön is kezdhetik a 
feladatok megoldását). Természetesen újra szerkeszthetem, másolhatom és törölhetem is a gyűjteményei-
met. Ehhez kattintsunk a jobb alsó sarokban lévő három ikon valamelyikére. 
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Mappák létrehozása 
Bejelentkezés után kattintsunk a menüsor „Az én dolgaim” menüpontjára. 

 
A következő képernyőn kattintsunk a mappa létrehozása ikonra (nagy pluszjel), írjunk be egy mappanevet, 
majd kattintsunk a „Mappa létrehozása” feliratra. 

  
Egy mappát átnevezhetünk, áthelyezhetünk, megváltoztathatjuk a színét, illetve törölhetjük is. Vigyük a 
kurzort a mappa fölé, majd alul, az ikonok közül kattintsunk a megfelelőre. 

 
Kezdetben nincsenek itt saját tankockáink, hiszen most regisztráltunk. Az előzőekben leírtak szerint válo-
gathatunk a tankockák között, és amelyik tetszik nekünk, azt hozzáadhatjuk a saját tankockáinkhoz. Amikor 
nézünk egy tankockát, és tetszik, akkor jobbra lent kattintsunk a „Saját tankockák közé helyezés” gombra. 
Ezt követően már megtaláljuk ezeket a tankockákat „Az én dolgaim” között is. Az alábbi képen egy tan-
kocka látható, melyet mi is szeretnénk látni a sajátjaink között. 
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Természetesen akárhány tankockát elhelyezhetünk a sajátjaink között, és a már tanult módon, a saját készí-
tésű tankockáinkat, illetve gyűjteményeinket is menteni tudjuk ide. Az alábbi képen egy pár objektum lát-
ható. 
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Ha egy tankockát át akarunk helyezni egy mappába, akkor vigyük föléje a kurzort, és kattintsunk balra lent 
az első ikonra „Tankocka mappába áthelyezése”. Majd válasszuk ki a megfelelő mappát. 

  
Máshogy is hozzáadhatunk egy tankockát egy mappához. Menjünk bele a mappába, majd jobbra fent kat-
tintsunk a „Tankocka hozzáadása” gombra, és válasszunk mappát, majd tankockákat. 
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Keresés tankockák között 
Ha egy konkrét témában szeretnénk keresni, akkor kattintsunk a menüsorban, bal oldalon a „Tankocka 
keresése” mezőbe, majd írjunk be egy jellemző kulcsszót és nyomjunk egy ENTER-t. Az alábbi képen egy 
példa látható kulcsszavas keresésre. 

 
A tanulói munkák nyomon követése 
Most tekintsük át röviden, hogy miként tudjuk nyomon követni tanulóink feladatmegoldásait. Ehhez min-
denképpen regisztrált felhasználóként be kell jelentkeznünk a felületre. A tanulóknak nem kell regisztrálni! 
Feltétel az is, hogy először hozzunk létre gyűjteményt a már előzőekben ismertetett módon. FONTOS, hogy 
a gyűjteményben legyen bekapcsolva a „Feladatmegoldás állapotának nyomon követése” lehetőség! Írha-
tunk tájékoztató szövegeket is a megoldás menetével kapcsolatban, főleg alsó tagozatos tanulóknak. Tehát 
kattintsunk az „Én dolgaim” menüpontra, majd válasszuk ki a megfelelő gyűjteményt. Ezt követően kat-
tintsunk a megfelelő gyűjteményre, és lent a „Link” mellett jobbra, a másolás ikonra. Ezt a linket juttassuk 
el a diákokhoz, akik rákattintanak és kezdhetik is a feladatok megoldását. Esetleg a QR-kód is szóba jöhet! 

 
A link birtokában a tanulók megkezdik a munkát, és a tanár látni fogja, hogy melyik diák hány tankockát 
oldott meg helyesen (sajnos nem értékeli ki százalékosan a feladatsort). Ehhez kattintsunk az „Én dolgaim” 
menüpontra, majd a megfelelő gyűjteményre, végül pedig a „Feladatmegoldás állapota” gombra. Az alábbi 
képeken ezt a folyamatot láthatjuk egy egyszerű, alsó tagozatos feladatsoron keresztül (most csak két fel-
adatból áll a példa kedvéért). Én most írtam tájékoztató szövegeket is. 
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A következő képeken a tanár nyomon követi a megoldásokat. A példa kedvéért csak egy tanuló oldotta meg 
a feladatot, és ő a kettőből egyet el is rontott. Az eredményt törölhetjük, vágólapra másolhatjuk, teljes kép-
ernyőn nézhetjük, illetve bezárhatjuk az eredmény ablakot (jobb felső sarokban a négy ikon segítségével). 
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Zárszó 
Ebben a jegyzetben ennyit szerettem volna áttekinteni. Úgy gondolom, hogy ennyi elég ahhoz, hogy valaki 
megismerje és elkezdje használni ezt a felületet. Bővebb információt találhatunk az Interneten, de említet-
tem magán a felület nyitóképernyőjén a „Tankockák” kézikönyvet. 

 
Szeretném azt is megjegyezni, hogy sajnos ma már hiába keressük az „Osztályaim” menüpontot, pedig 
nagyon szerettük, mert igen hasznos volt. Így tudtunk virtuális osztálytermeket kialakítani, és tanulókat 
felvenni. Könnyen tudtunk a tanulókkal kommunikálni, feladatokat adni, illetve a megoldásaikat nyomon 
követni. A fejlesztők úgy döntöttek (biztosan jó okuk volt rá), hogy a 2021/2022-es tanévtől megszüntetik 
ezt a lehetőséget. Természetesen, aki ezt használta, a tankockái nem vesztek el! 
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ClassFlow 
Bevezető, nyitóképernyő 
Szintén egy online felület, egy felhőalapú tanórakészítő szoftver, a Promethean cég terméke. De ennél egy 
kicsit több is, egy virtuális osztályterem is, ahol tanulókat tudunk osztályokba felvenni, majd kommunikálni 
velük, illetve feladatokat, dolgozatokat kiosztani nekik (lásd később). A felület eléréséhez írjuk be egy 
böngésző címsorába a következő URL címet: https://classflow.com/hu/ 
Miután betöltődött az oldal, két dolgot tehetünk, bejelentkezhetünk vagy létrehozhatunk egy fiókot. Ter-
mészetesen, ha már van fiókunk, akkor jelentkezzünk be. Vegyük észre, hogy bejelentkezés nélkül semmit 
nem tudunk csinálni. Aki nyelvet akar váltani, azt is könnyen megteheti, az alábbi képen a nyitóképernyőt 
látjuk, az említett lehetőségekkel. 

 
Regisztráció, bejelentkezés 

Először kattintsunk a „Fiók létrehozása” feliratra, majd válasszunk regisztrációs módot, azaz tanárként vagy 
tanulóként akarunk regisztrálni. Mindkét esetben a megjelenő képernyőn töltsük ki a megfelelő mezőket. 

 

https://classflow.com/hu/
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Először mi magunk regisztráljunk tanárként, és hozzunk létre osztályokat. Ez azért fontos, mert a tanulók 
regisztrációja során be kell írni a tanártól kapott osztálykódot. Ezt a kódot el kell juttatni a diákokhoz, több 
lehetőség is szoba jöhet: e-mail, e-Kréta, diktálás. Miután kitöltöttük a mezőket, kattintsunk a „Feliratko-
zás” gombra és már be is kerültünk a rendszerbe, használhatjuk az online felületet. Az alábbi két képen a 
regisztrációs panelek láthatóak. 

  
Osztályok létrehozás, tanulók felvétele 

Ha bejelentkeztünk tanárként, akkor jobbra, fent látható az osztály ikon, melynek aktuális állapota a „Nyi-
tott osztály”. Ilyenkor bárki csatlakozhat a virtuális osztályunkhoz a következőképpen. Kattintsunk rá az 
ikonra, majd a megjelenő panelen látható egy link, ezt kell elküldeni azoknak, akiket várunk ebbe a nyílt 
virtuális osztályközösségbe. Az alábbi képeken ezt látjuk. 
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Ha már vannak osztályaink, akkor nem célszerű nyílt osztályt választani. Az előbb leírt panelen kattintsunk 
az „Osztály módosítása” gombra és válasszuk ki a megfelelő osztályt, akikkel éppen dolgozni akarunk. A 
példa kedvéért én már létrehoztam néhány osztályt, és kiválasztottam a 6.b-t. Ha a tanulók be vannak je-
lentkezve, akkor láthatjuk is mindjárt a létszámot. Az alábbi képen 1 tanuló csatlakozott a 6.b osztályhoz. 

 
Most nézzük meg, hogyan tudunk létrehozni osztályokat. Tanárként bejelentkezve célszerű tehát először 
az osztályainkat kialakítani. Válasszuk a főmenüben az „Osztályok” menüpontot, majd kattintsunk az „Új” 
gombra, ezt követően pedig az „Osztály hozzáadása” feliratra. 

 
Adjunk nevet az osztálynak, a többi mezőt nem szükséges kitölteni, bár utólag bármikor módosíthatjuk. 
Ahogyan azt a felületen is olvashatjuk, célszerű a „Tanuló által generált osztály” lehetőséget választanunk. 
Most létrejött az osztály. Hozzuk létre a többit is, ahol tanítunk, persze csak akkor, ha komolyan és rend-
szeresen szeretnénk használni ezt a felületet. A következő képen az osztály létrehozásának folyamata lát-
ható. 
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Miután létrehoztuk az osztályainkat, a képernyő bal oldalán már látjuk is őket. Az alábbi képen egy pár 
osztályt létrehoztam a példa kedvéért. 

 
Ha rákattintunk egy osztály neve előtt lévő kis háromszögre (nyílra), majd a „Névsor” feliratra, akkor jobb 
oldalon megjelenik az osztály kódja, ezt kell eljuttatni a diákoknak. Pl. 

 
Hogy lesznek tanulóink az osztályainkban? Nagyon egyszerűen! A tanulók a regisztráció során beírják a 
tanártól kapott kódot, és már látjuk is őket. Én most regisztráltam egy képzeletbeli tanulót, és az osztály-
kóddal be is került a 6.b osztályba. 
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A tanuló (Buga Jakab) ezt látja: 

 
A tanár (Fekete Péter) pedig ezt: 

 
Csoportok, alcsoportok létrehozása 

Mikor van csoportra, alcsoportra szükségünk? Sokszor! Ugyanis felső tagozat, illetve középiskola esetén 
az osztályokat csoportokra szoktuk bontani, hogy hatékonyabb legyen az órai munka. Tudjuk például, hogy 
matematikából vannak kezdő, illetve haladó csoportok, de mondhattam volna az idegen nyelveket is. 
Kattintsunk tehát egy osztályra, majd a neve mellett a kis fogaskerék ikonra és válasszuk a „Csoport hoz-
záadása” menüpontot. 
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Adjunk nevet a csoportnak és kattintsunk a „Mentés” gombra, így létrejött az osztályon belül egy csoport! 
Én most a 6.b osztályt választottam, két tanuló van jelenleg az osztályban. Miután létrejött az osztályon 
belül ez a csoport, mind a két tanuló azonnal bele is került! 

 
Ezt követően kattintsunk az „Alcsoport hozzáadása” feliratra, adjunk egy nevet az alcsoportnak, majd ad-
junk hozzá tanulókat. Ne felejtsünk el menteni! 

 
Természetesen hasonló módon létrehozhatunk egy haladó csoportot is, és hozzáadhatunk tanulókat. Pl. 
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Osztályok és tanulók kezelése 
A létrehozott osztályok és tanulók adatait egyszerűen meg tudjuk változtatni, módosítani, ha szükséges. 
Osztály esetén 
Kattintsunk az osztályra bal oldalon, majd a neve mellett jobbra a fogaskerék ikonra. A megjelenő menüben 
pedig válasszuk az „Osztály részleteinek szerkesztése” almenüt. Ezt követően pedig módosíthatjuk az osz-
tály adatait. Ne felejtsük a módosításokat menteni! Pl. 

  
Tanulók esetén 
Válasszunk egy tanulót valamelyik osztályból, majd jobb oldalon, fent kattintsunk a „Tanuló szerkesztése” 
gombra. Képet is feltölthetünk a tanulóhoz, a három pöttyre kattintva. Most se felejtsük el menteni a válto-
zásokat! Pl. 
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Osztály, csoport és tanuló törlése 
Osztály törlése 
Kattintsunk az osztályra bal oldalon, majd a neve mellett jobbra a fogaskerék ikonra. A megjelenő menüben 
pedig válasszuk az „Osztály törlése” almenüt. 

 
Csoport törlése 
Keressük meg a csoportot bal oldalon, kattintsunk rá, majd jobb oldalon válasszuk a törlés ikont. 

  
Tanuló törlése 
Keressük meg a tanulót, kattintsunk a nevére, majd jobbra fent válasszuk a „Tanuló eltávolítása” menüt. 

 
Anyagok 

Kattintsunk a főmenüben az „Anyagok” menüpontra, majd az „Új” gombra. A legördülő menüben válasz-
szuk ki, hogy milyen típusú anyagot szeretnénk készíteni. 
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Bármelyiket is választjuk, kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat. A felületen magyarul olvasható 
minden, így nem okoz nagy problémát egy anyag elkészítése. Az elkészített anyagok bekerülnek a „Saját 
anyagaim” közé. Az alábbi képen a példa kedvéért készítettem egy-két anyagot. 

 
Piactér 

A „Piactér”, mint a neve is utal rá, arra való, hogy körülnézzünk a „Piacon” és „bevásároljunk”. A piac 
persze most a felületre feltöltött anyagok, melyeket mások készítettek. Vannak köztük ingyenesek, de sok 
fizetős is található itt. Kattintsunk a menüben erre a menüpontra, és már nézelődhetünk is. A képernyő bal 
oldalán szűrhetünk, pontosíthatjuk a keresésünket. Sajnos több az angol nyelvű anyag, mint a magyar 
nyelvű. De azért találunk magyart is, ezenkívül az angol nyelvűekből is elleshetünk ötleteket, illetve átala-
kíthatjuk őket. Az alábbi képen nem látható az összes szűkítési lehetőség, nézzünk körül alaposan! 
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Ha találunk nekünk tetsző anyagot, akkor kattintsunk rá, és elmenthetjük a saját anyagaink közé is. Ehhez 
kattintsunk a „Hozzáadás a saját anyagaimhoz” gombra. 

 
Hírfolyamok (Üzenőfalak) 
Ezeken a felületeken tudunk kommunikálni a tanulókkal, osztályokkal. Az „Osztályok” menüben a „Saját 
hírfolyam” felületen mi küldhetünk információkat a címzetteknek (osztályoknak), csatolhatunk állományo-
kat, illetve fel is tölthetünk fájlokat. Ehhez kattintsunk a megfelelő ikonra. A csatolásnál választhatunk az 
anyagaink közül (ha már vannak saját anyagaink), de megadhatunk egy Web címet is. Ne felejtsünk a 
„Hozzászólás” gombra kattintani! A tanulók szintén az „Osztályok” menüpontban találják ezt a lehetőséget. 
Az alábbi képeken egy példát látunk a tanár szemszögéből, majd a diák nézőpontjából. 

 
Tanár üzenőfala 

 
Diák üzenőfala 
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Interaktív tábla 
Kattintsunk a „Kezdőlapon” az „Interaktív tábla” gombra és máris kapunk egy virtuális táblát, melyen el-
kezdhetünk dolgozni a tanórán. 

 
A képernyő legnagyobb része maga a virtuális tábla, lent egy eszköztár van, jobbra fent pedig megjelenik 
egy lebegő panel, melyet összecsukhatunk (mínuszjel), illetve kinyithatunk (téglalap). 

 
A lebegő panel segítségével csatlakoztathatunk tanulókat, a képernyőt (tábla tartalmát) elküldhetjük nekik, 
illetve gyorsszavazást is indíthatunk. A következő képeken ez látható. 
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A tanulók csatlakoztatása kétféleképpen történhet. Az első megoldás, hogy a tanuló belép a fiókjába, majd 
az „Osztályok” menüpontot választva beírja az osztály kódját, lenyitja a mellette lévő kis nyilat és rákattint 
a „Csatlakozás az osztályhoz” feliratra. A másik lehetséges megoldás pedig az, hogy a tanár elküldi a teljes 
web (URL) címet, kóddal együtt a tanulóknak, ők pedig rákattintanak (vagy bemásolják egy böngésző cím-
sorába). Ha a tanuló nincs bejelentkezve, akkor először felszólítja a rendszer, hogy jelentkezzen be, aztán 
már látja is az interaktív táblát. Ahhoz, hogy a tanár lássa a teljes webcímet, rá kell kattintania a „Tanuló 
csatlakoztatása” feliratra! A következő képen ez látható. 

 
Eszköztár használata 
Az eszköztáron, balról jobbra haladva a következő eszközök állnak rendelkezésünkre: 

 
• Hamburger menü – megnyithatunk, beilleszthetünk saját anyagokat, illetve kiléphetünk. 
• Szakasz hozzáadása – egy új szakaszt (táblaképet) tudunk hozzáadni. 
• Váltás a táblaképek között – a nyilak segítségével válthatunk a szakaszok között. 
• Kijelölő eszköz – egy objektumot tudunk vele kijelölni. 
• Szöveg eszköz – szöveget tudunk elhelyezni a táblán. Ha kijelöljük, akkor a felbukkanó fo-

gaskerékre kattintva átrendezhetjük, elforgathatjuk és törölhetjük. 
• Alakzat hozzáadása eszköz – geometriai alakzatokat tudunk a táblára helyezni. Ha kijelöljük, 

méretezni, forgatni, átrendezni és törölni tudjuk őket. 
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• Toll eszköz – szabadkézi vonalakat és írott szövegeket tudunk vele készíteni, a beállított 
színnel (lásd később). 

• Radír eszköz – szabadkézi alakzatokat tudunk vele törölni. 
• Szerszámosláda – itt különféle eszközöket találunk, főként a matematika tanításhoz. Szög-

mérő, vonalzó, körző, derékszögű vonalzó, felfedő és kiemelő eszközökkel dolgozhatunk. 
• Szín eszköz – ha egy alakzat ki van jelölve, akkor a színeit állíthatjuk be (szegély, kitöltés). 
• Kitöltő eszköz – a beállított színnel kitölt egy zárt alakzatot. 
• Nagyító eszköz – a képernyőt nagyíthatjuk, illetve kicsinyíthetjük vele. 
• Visszavonás, mégis eszközök – a munkamenet lépéseit vonhatjuk vissza, illetve visszaállít-

hatjuk a visszavont lépéseket. 
Ha az interaktív táblán elkészültünk, akkor kilépéskor menthetjük a munkánkat. 

 
Gyorsszavazás indítása 

Válasszuk most a főképernyőn ezt a lehetőséget. 

 
A megjelenő panelen eldönthetjük, hogy milyen jellegű, típusú szavazást szeretnénk készíteni. 
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Bármelyik típust választjuk, kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat. Természetesen most is csatla-
kozni kell tanulóknak az osztályhoz! Az alábbiakban egy feleletválasztós gyorsszavazás látható, az utolsó 
képen a szavazás eredménye látható (a példa kedvéért csak egy tanuló válaszolt). 

 
Tanóra készítése 
Itt egy tanórát állíthatunk össze, melyet célszerű elmenteni. Kattintsunk most ide, és a következő ablakban 
hozzáláthatunk az óránk megtervezéséhez, megvalósításához. 

 
Amit ezután látunk, az ismerős lehet, de legalább is emlékeztet valamire. Mire is? Például a jó „öreg” 
PowerPointra! Itt is a képernyő legnagyobb részét a szakasz (dia) foglalja el, bal oldalon láthatók az elké-
szült szakaszok (diakockák), a fenti eszköztár pedig segíti a munkát. Az eszköztáron is a szokásos, jól 
ismert eszközök láthatóak: hamburger menü, kijelölés, alakzatok, szöveg, toll, radír, szerszámosláda, kép, 
tudáspróba, hivatkozás, törlés és kitöltés eszköz. Ezeket már mindenki tudja használni, magyarul van és 
követni kell a képernyő utasításait. Kezdjük persze azzal, hogy adjunk címet a tanórának, kattintsunk bele 
a „Cím nélküli tanóra” mezőbe és írjunk be egy címet, majd ENTER. Ha végeztünk, kérhetünk előnézetet, 
de akár indíthatjuk is mindjárt a tanórát, vagy mentsük (hamburger menü, bal oldalon a 3 vonal). A szer-
kesztésből úgy tudunk kilépni, hogy „Hamburger” menü, majd „Kilépés a szerkesztésből”. Az elmentett 
tanórát is megtaláljuk az „Anyagok” menüpontra kattintva a „Saját anyagaim” között. 

 



Pánczél István – IKT eszközök az oktatásban 

83 
 

Minijáték létrehozása 
Kattintsunk a kezdőképernyőn erre a lehetőségre. Mi is az a minijáték? Tulajdonképpen gyakorlásra alkal-
mas eszköz, játékos formában. Ezeket a játékos feladatokat a tanulókkal szeretnénk megoldatni, ezért most 
is csatlakozniuk kell az osztályhoz (a kóddal) az előzőekben már leírt módon. 

 
Ezek a játékos feladatok többféle típus közül választhatók! Arra nem vállalkozom, hogy minden játék lét-
rehozását és használatát részletesen ismertessem. Ezt az olvasóra bízom, hiszen minden magyarul van, és 
a rendszer segít minket. Lássuk ezeket a típusokat. 

 
Bármelyiket is választjuk, a rendszer segít könnyen és gyorsan létrehozni egy ilyen játékos feladatot. 
Amennyiben készen vagyunk, úgy ki tudjuk küldeni a tanulóknak. Ehhez kattintsunk jobbra fent az „Indí-
tás” ikonra! Természetesen előtte mi is megnézhetjük a feladatot az „Előnézet” gombra kattintva. 

 
Az alábbi képen a példa kedvéért létrehoztam egy egyszerű, Párosítás típusi minijátékot. Képeket is beil-
leszthetünk, így esztétikusabbá tehetjük a feladatot, illetve lehet, hogy a feladat meg is követeli ezt. Igye-
kezzünk olyan típust választani, amelyik legjobban illik az általunk kitalált feladathoz. 
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A feladat előnézete (ezt látja majd a tanuló is). 
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Amennyiben végeztünk a minijáték létrehozásával, mentsük el és lépjünk ki a szerkesztőből. Ezeket meg-
tehetjük úgy, hogy bal oldalon fent rákattintunk a hamburger menüre (3 vonal), majd kiválasztjuk a meg-
felelő menüpontokat. 

   
Miután rákattintottunk az „Indítás” gombra, ne felejtsünk rákattintani a küldés ikonra sem! Csak ekkor 
jelenik meg a minijáték a csatlakozott tanulók képernyőjén. 

 
Mi pedig alul, az eszköztáron a hamburger menüre kattintva ki tudunk lépni a feladatszerkesztőből. 

 
Röpdolgozat vagy tudáspróba létrehozása 

Mint a neve utal rá, itt tudunk a tanulóknak különféle feladatokat, feladatsorokat összeállítani, és eljuttatni 
hozzájuk, melyek aztán értékelésre kerülnek (osztályozzuk). 

 
Miután rákattintunk, a megjelenő felületen hozzáláthatunk a dolgozat összeállításához. Válasszunk kérdés-
típust, írjuk be a kérdéseinket, a hozzá tartozó válaszokkal, jobb oldalon a zöld pipára kattintva állíthatjuk 
be a helyes választ. Ne felejtsünk pontot beállítani az egyes feladatokhoz, jobbra fent! Új kérdést adhatunk 
a dolgozathoz, ha bal oldalon lent rákattintunk a „Kérdés” gombra. Az „Importálás” gomra kattintva nem 
egy másik programból (felületről), hanem a saját tudáspróbáink valamelyikéből illeszthetünk be kérdést az 
aktuális dolgozatba (persze, ha van már elmentett tudáspróbánk). A kérdésekhez és a válaszokhoz is 
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használhatunk képeket, hogy szebb, stílusosabb legyen a dolgozat. Ehhez kattintsunk a kép beszúrása 
ikonra, melyet a kérdések, illetve a válaszok előtt találjuk. Képeket a saját anyagainkból (ha mentettünk 
képeket), illetve az Internetről használhatunk (meg kell adni a kép URL címét). 
Az alábbi képen egy egyszerű, négy kérdésből álló tudáspróba látható a példa kedvéért. A kérdéseket akár 
szakaszokba is bonthatjuk (csoportosíthatjuk), de nem feltétlenül szükséges. A kérdéseket átrendezhetjük 
a bal oldali sávban a kérdés mellet lévő 3 pötty menü segítségével, vagy egyszerűen egérrel húzzuk a kér-
dést a megfelelő helyre. Ha összeállítottuk a tudáspróbát, akkor megnézhetjük („Előnézet”), indíthatjuk is 
azonnal („Indítás), vagy lementjük az anyagaink közé (hamburger menü, balra fent). A következő két képen 
ezt láthatjuk. 
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Ha tanárként szeretnénk az eredményeket látni, akkor válasszuk a főmenüsorban az „Osztályok” menüpon-
tot, ezen belül a megfelelő osztályt (most a 6.b osztályt) és kattintsunk a megfelelő tudáspróbára. 

 
Az alábbi képeken pedig az eredményekett látjuk, most csak négy tanuló válaszolt a példa kedvéért. Ha 
rákattintunk a zöld, vagy piros kör valamelyikére, akkor részletesebb információhoz jutunk. 
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Az alábbi képen például Buga Jakab tanuló 3. kérdéshez tartozó zöld pontjára kattintva felbukkanó panel 
látható. 

 
Ha nem csak azt szeretnénk látni, hogy a diákok melyik kérdésre adtak helyes választ, és melyikre nem, 
akkor kattintsunk a diák nevére. Az alábbi képeken a két választ adó tanuló részletes eredményeit látjuk. 
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Feladat készítése, küldése, értékelése 
Most tekintsük át, hogyan tudunk különböző feladatokat összeállítani, majd elküldeni a tanulóknak, illetve 
értékelni azokat. Kattintsunk a főmenüsorban az „Anyagok” menüpontra, majd az „Új” feliratra. A legör-
dülő menüben válasszuk a „Feladat” menüpontot. 

 
Ezt követően töltsük ki a megfelelő adatokat a következő ablakban, és kattintsunk a „Mentés” gombra, 
jobbra fent. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. 
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Mentés után hozzáláthatunk a feladat elkészítéséhez. Bal oldalon kattintsunk az „Utasítások” feliratra, így 
a jobb oldali panelen máris írhatjuk a feladatunkat, utasításainkat. Tulajdonképpen egy beépített szöveg-
szerkesztőben dolgozhatunk, használhatjuk a megszokott dolgokat: félkövér, dőlt, aláhúzott betűstílus, fel-
sorolt lista, számozott lista, balra, középre, jobbra igazítás, kép (ha van a saját anyagainkhoz feltöltve), 
táblázat, speciális karakterek és végül képletszerkesztő. 

 
A feladat elkészítése során jól jöhetnek az említett egyéb eszközök is, íme: 
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Ha készen vagyunk a feladattal, akkor akár hozzá is rendelhetjük egy osztályhoz (nem kötelező), ehhez 
kattintsunk a jobb felső sarokban a „Hozzárendelés” feliratra, majd a lenyíló menüben válasszuk ki a meg-
felelő osztályt (ha vannak osztályaink). 

 
Ha nem akarjuk hozzárendelni egyik osztályhoz sem, vagy nincs is osztályunk, akkor kattintsunk a „Men-
tés” feliratra. Befejezésül pedig kattintsunk balra, fent a „Kilépés” feliratra. Természetesen a feladatot meg-
találjuk az anyagaink között („Anyagok” főmenü – „Saját anyagaim” almenü). Ha itt rákattintunk a fel-
adatra, akkor törölhetjük, áthelyezhetjük, másolhatjuk, a tulajdonságait szerkeszthetjük, a feladatot szer-
keszthetjük és végül hozzárendelhetjük egy osztályhoz. A hozzárendelés nagyon fontos, mert így tudjuk 
elküldeni a tanulókhoz a feladatot, illetve itt rendelhetünk hozzá pontszámot is! Mielőtt elküldenénk a fel-
adatot, alul állítsuk be, hogy mikor kezdhetik el a tanulók, illetve mikor kell befejezniük (ez kötelező). Ha 
mindennel megvagyunk, akkor kattintsunk az „Indítás” gombra jobbra, fent. Pl. 
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Az osztály tanulói (az én példámban a 6.b osztály két tanulója) a főmenüsorban kattintsanak az „Osztályok” 
menüpontra, majd a „Kiosztott feladatok” almenüre. Itt válasszák ki az aktuális feladatot, kattintsanak az 
„Utasítás” fülre, majd hozzáláthatnak a munkához az „Indítás” gombra kattintva (jobbra, fent). 

 
A feladat megkezdéséhez a megjelenő ablakban kattintsanak bal oldalon a „Saját válasz” feliratra, így jobb 
oldalon nekik is megjelenik a beépített szövegszerkesztő, melyben dolgozhatnak. Ha készen vannak, akkor 
a „Küldés” gombra kell kattintaniuk jobbra, fent. Pl. 

 
Miután a tanulók beküldték a feladatot, a tanár megnézi, és értékeli a következők szerint. Kattintsunk a 
főmenüsorban az „Osztályok” menüpontra, majd válasszuk ki a megfelelő osztályt (itt most a 6.b osztályt), 
és az adott feladatot. A tanuló nevére kattintva értékelhetjük a munkáját, majd fent, a nyilak segítségével 
választhatjuk a következő tanulót. Ha minden tanulót értékeltünk, kattintsunk a „Mentés” gombra. 
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A feladatok eredményeit bármikor visszanézhetjük az „Osztályok” menüben a tanuló nevére kattintva. Lát-
juk az eddigi összes feladatot és tudáspróbát, amit a tanuló beküldött. Pl. 

 
Röpdolgozat, tudáspróba, feladat pontszámainak exportálása 
Most nézzünk meg egy hasznos lehetőséget, amiről eddig nem esett szó. A tanári munka során fontos az 
értékelés, ráadásul jó lenne az eredményeket táblázatos formában áttekinteni. Nos egy kis „csavarral” ez is 
megoldható. Nem tudom, hogy az angol nyelvű verzióban hogyan működik, de a magyar felületen sajnos 
egy kicsit „trükközni” kell. Miről is van szó? Az eredményeket le tudjuk tölteni úgynevezett CSV formá-
tumú fájlként (ez egy pontosvesszővel tagolt állomány). Csakhogy a letöltött CSV fájlban nem pontosvesz-
szővel, hanem vesszővel van tagolva az állomány!? Ez ellentmond a szabványnak, de ez van. Ezért nem 
tudjuk dupla kattintással megnyitni (Windows rendszerről beszélek Microsoft Office csomaggal), így a 
Microsoft Excel nem tudja megnyitni. 
Megoldás 
Indítsuk el a Microsoft Excel alkalmazást, majd importáljuk be a letöltött CSV fájlt. Microsoft Office 365 
esetén egyszerű a dolgunk (pedagógusoknak ingyenes, erősen ajánlott a használata), kattintsunk az Excel 
365 programban az „Adatok” menüpontra, majd a szalageszköztár bal oldalán a „Szövegből vagy CSV-
fájlból” feliratra. Tallózással keressük meg a letöltött CSV fájlt, jelöljük ki, majd kattintsunk lent a „Beol-
vasás” gombra. Már csak annyi a dolgunk, hogy a megjelenő ablakban kattintsunk alul a „Betöltés” gombra. 
Jobb oldalon megjelenik egy panel, ezt nyugodtan bezárhatjuk. Az eredményeket egy formázott táblázatban 
látjuk, a felső sor celláiban kis nyilak láthatók, ezekkel szűrhetjük az adatainkat (nem kötelező). Sajnos a 
felső sorban angolul vannak a feliratok, ha zavar minket nevezzük át magyarra. 
Régebbi Excel verziók esetén (pl. Excel 2013 előtti) válasszuk az „Adatok” menüpontot, majd a szalagesz-
köztáron a „Külső adatok átvétele” csoportban a „Szövegből” lehetőséget. Most is tallózással meg kell 
keresni a letöltött CSV fájlt, majd kijelölni és a „Megnyitás” gombra kattintani alul. A felugró ablakban 
kattintsunk a „Tovább” gombra, a következő ablakban nézzük meg, hogy a „Határoló jelek” oszlopban a 
„Vessző” előtt van-e a pipa a négyzetben. Ha nem, akkor tegyük oda, a másikból pedig vegyük ki! Kattint-
sunk ismét a „Tovább” gombra, a felugró ablakban nincs dolgunk, kattintsunk a „Befejezés” gombra, végül 
pedig az „OK” gombra. 
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A CSV fájl letöltése 
Most nézzük meg, hogy miként tudjuk letölteni az eredményeket. Kattintsunk a főmenüben az „Osztályok” 
menüpontra, válasszuk ki a megfelelő osztályt, majd ezen belül a „Névsor” menüpontra kattintva válasz-
szunk ki egy tanulót. Ezt követően jobb oldalon láthatjuk a feladatokat és tudáspróbákat, amiket vissza-
küldtek a tanulók, és értékeltük őket. Kattintsunk a „Feladatok” vagy a „Tudáspróbák” felirat valamelyi-
kére, majd válasszunk egyet közülük. 

 
Most megjelenik a feladat, melynek a jobb felső sarkában van egy kis lefelé mutató nyíl, a „Feladat pont-
számainak exportálása”. Kattintsunk rá, és letöltődik a CSV fájl, Windows rendszer esetén alapértelmezet-
ten a „Letöltések” mappába. Pl. 

 
Az alábbi képen egy mintafeladat eredménye látható beimportálva, a fejlécek átnevezve. 
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Zárszó 
Ezzel véget ért ennek a felületnek a rövid bemutatása. Én úgy gondolom, minden olyan dologról beszéltem, 
ami ahhoz kell, hogy bátran elinduljunk a felület használatával. A legfontosabb dolgokat tisztáztuk, a min-
dennapos használat során egyre nagyobb rutinra tehetünk szert, egyre több mindent fedezhetünk fel. Igye-
keztem minden fontos dologról beszélni, de természetesen a teljesség igénye nélkül. Sok sikert kívánok 
mindenkinek, aki követte az előzőekben leírtakat és belevág a felület használatába. 
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