
 

 

Eszközök beszerzése a digitális oktatáshoz 

 

Azt a témakört vizsgáltam, hogy milyen eszközök beszerzése szükséges a digitális 

oktatáshoz. A következőkben azt a témakört fogom taglalni, hogy mely eszközök beszerzése 

szükséges, melyik kötelező és miért. 

A digitális oktatás a vírushelyzetre való tekintettel vált szükségessé, melyet a 

miniszterelnök 2020.március 14-én jelentett be. Az oktatásnak ez a formája március 16 hétfőtől 

kezdődött. Ez a helyzet mind a diákoknak, mind a tanároknak teljesen új volt. Kiderült, hogy 

számos eszköz szükséges ahhoz, hogy az oktatás/tanulás zavartalanul működjön.  

Elég hamar világossá vált, hogy vannak olyan eszközök melyek megléte 

nélkülözhetetlen a digitális oktatásban való részvételhez és vannak olyan eszközök, amelyek 

nélkül meg lehet oldani a feladatokat, azonban nagyban megkönnyítik a diákok és a tanárok 

munkáját.  

Véleményem szerit a kötelező eszközök közé a laptop és a kameraképes okostelefon 

tartozik. A tanuló és a tanár a laptopján keresztül léphet be az órára, töltheti fel a tananyagot, 

oldhatja meg a feladatokat. A laptophoz elengedhetetlen a webkamera megléte, így az oktatás 

személyesebbé válik, továbbá lehetősége van a tanárnak a diákot feleltetni. A kameránál talán 

még fontosabbnak mondható a mikrofon, amely a legtöbb laptopba már be van építve. A 

mikrofon segítségével hallhatják a diákok a tanár által elmagyarázott tananyagot, illetve ez teszi 

lehetővé a kétoldalú szóbeli kommunikációt a tanár és a diákok között. Fontos, hogy a laptopon 

legyenek meg azok a programok, amelyek elengedhetetlenek a gördülékeny 

feladatmegoldáshoz. Gondolok itt az operációs rendszerre és az Office programokra. Utóbbi a 

mi iskolánk tanulóinak ingyenesen  rendelkezésre állnak. A laptop mellett kötelező eszköznek 

gondolom a kameraképes mobiltelefont. Ennek a segítségével fényképezheti le és töltheti fel a 

tanuló és a tanár azokat a tananyagokat, ami másképp nem megoldható. Továbbá szükség esetén 

az online órába is be tudnak így kapcsolódni a gyerekek. A mobiltelefon szintén rendelkezik 

kamerával és mikrofonnal.  

Nem kötelező, azonban az oktatást, tanulást megkönnyítő eszköznek gondolom a 

digitális rajztáblát és a tabletet. Előbbi főként azoknak a tantárgyaknak az oktatását, tanulását 

teszi lehetővé, amelyhez elengedhetetlen a kézzel történő írás. Gondolok itt főként a 

matematikára, fizikai, kémiai számításokra, illetve a sok iskola tekintetében a gyorsírásra. A 

tablet a tananyagok önálló feldolgozását segítheti, továbbá szükség esetén ugyanúgy 



 

 

bekapcsolódhatnak a diákok a tabletjükről az online órára, mint a telefonjukról. A feladatok 

nagy részét is megoldhatják a tabletjük segítségével.  

Amikor a szükséges eszközök mindkét fél rendelkezésére állnak, megkezdődhet az 

oktatás. Ennek a folyamatnak egyszer már vége lett a nyáriszünet kezdetekor, most azonban 

2020. november 11-től az egyetemisták és a középiskolások számára újra szükségessé vált 

ezeknek az eszközöknek a megléte és használata.  

 


