
Kedves Kollégák! Kedves Diákok!   

  

Nem szükséges részleteznünk a jelenlegi helyzet nehézségeit, amit a WHO által 

világjárványnak nyilvánított COVID-19, koronavírus okoz számtalan országban, így 

hazánkban is.   

Tekintettel arra, hogy a szociális érintkezést igyekszik mindenki a minimálisra csökkenteni, 

amiket nem csak a kormányrendeletek, de a józan ész is diktál, a legtöbb hétköznapi feladatunk 

az online térbe került át.  

Mivel az oktatás sem maradt érintetlen, ezért minden szinten szükség van a proaktív 

hozzáállásra, színtértől és szereplőtől függetlenül.   

 

Egyelőre a Tanári Tagozat azzal tudja segíteni a tanárokat és diákokat, hogy 

népszerűsít néhányat azok közül a lehetőségek közül, amik digitális formában hozzájárulnak a 

sikeres tanuláshoz, tanításhoz.  

A következőkben megosztott ötleteket a Tagozat csupán összegyűjtötte, nem fejlesztette, így 

azok működését sem szabályozza, nem felel az egyes programok, 

segédletek esetleges hibáiért. A bejegyzésünk emellett nem reklám céllal íródott, fizetett 

hirdetést nem tartalmaz.  

 

Úgy gondoljuk, hogy az együttműködés most mindenekelőtt áll, helyezzük tehát előtérbe a 

tudásmegosztást, bővítsük egymás digitális tárházát és tudását is!  

 

Fontosnak tartjuk, hogy a digitális munkarendre váltás gyorsasága miatt a tanulókat ne terheljük 

párhuzamosan futó alkalmazásokkal és platformokkal, ugyanakkor 2020-ban digitális 

lehetőségek rendkívül nagy palettája áll rendelkezésünkre, amelyek eltérő szituációkban más-

más célokra használva optimálisak, ezek szelekciója és következetes használata, kipróbálása az 

új feladat. 

 

Kapcsolattartás, feladatmegosztás  

A Google Classroom / Tanterem és a Microsoft Teams és a Hashtag.school, valamint a 

legfiatalabb korosztályok számára még motiválóbb Classdojo kiválóan alkalmas arra, hogy 

csoportokat hozzunk létre és hozzunk működésbe az online térben. Ezek mellett beágyazott 

linkgyűjteményt és közös együttműködési felületet hozhatunk létre a Trello, vagy a Padlet 

alkalmazásokkal. 

http://classroom.google.com/
https://products.office.com/hu-hu/microsoft-teams/group-chat-software
https://e-studygroup.com/
https://www.classdojo.com/
https://trello.com/
https://padlet.com/


 

A Zoom és a Discord programmal, vagy a Google Hangouts elnevezésű beépített 

alkalmazásával videókonferenciát indíthatunk, illetve rögzíthetjük a megosztott képi 

magyarázatainkat, alkalmassá téve a foglalkozást arra, hogy tantermi légkört teremtsen. 

A ppt vetítés közben előadhatunk, írhatunk a táblára és közben képernyőnket megoszthatjuk, 

ha további programok futtatása válik indokolttá. Az okostelefonokra egyszerűen letölthető az 

alkalmazás, így megfelelő lehet, ha a családban több gyermek van, mint amennyi laptop. A 

program telepítéséről az Ujkor.hu oldalon bővebben olvashatnak. A program nagyon hasonlít 

a Skype-hoz, tehát, aki azzal korábban már megbarátkozott, várhatóan ezzel a programmal sem 

ütközik nehézségekbe.  

Az Office 365 részeként számos programmal ismerkedhetnek meg a felhasználók, de a 

legalapvetőbb eszköz a kapcsolattartási funkcióért a Microsoft Teams program, mely 

telefonon és asztali verzióban egyaránt jól működik. A Teamsről bővebben itt olvashatnak, 

az Office 365 csomagra pedig itt regisztrálhatnak ingyenesen a tanárok és diákok.  

 

Az online osztálytermek világába kalauzol az EduBase oldala, ahol csoportokat, de kvízeket, 

változatos feladatokat is létrehozhatunk.   

 

Tankönyvek, segédanyagok  

Az Oktatási Hivatal elérhetővé tette a legújabb fejlesztésű Okostankönyv csomagot, amely egy 

könnyen kezelhető digitális taneszköz. Ugyan a fejlesztési munkák nem ez év tavaszára 

tervezték az eszköz bevezetését, már most is jól használható 5–12. évfolyamig. Ugyan a 

Médiatár menüpont tartalma még nem mondható teljesnek, ennek ellenére is számtalan videó 

és kép egészíti ki az adott témát. A fejlesztésről és a kialakítás hátteréről a Történelemtanítás 

Online Didaktikai Folyóirat oldalán olvashatnak bővebben Kamp Alfréd tanulmányában.   

A nőtörténet oktatását a kialakult helyzetben sem kell elhanyagolnunk taneszköz hiányra 

hivatkozva. Az academia.edu oldalon ingyenes regisztráció után számtalan kutató munkáját 

ingyen olvashatjuk, amelyek közül ajánljuk Pető Andrea A nők és a férfiak története 

Magyarországon a hosszú 20. Században című középiskolásoknak szóló kiegészítő 

tananyagot. A segédanyag ingyenes letölthető ide kattintva.  

Aki a történelemtanítással kapcsolatos szakirodalomra, adatbázisokra vagy további online 

tartalmakra kíváncsi, nem marad segítség nélkül, látogasson el ide, hogy megismerje az 

Ujkor.hu égisze alatt létrehozott válogatott bibliográfiát. Emellett honlapunkon is találnak 

bibliográfiákat, ha a Dokumentumtárba ellátogatnak.  

https://zoom.us/
https://discordapp.com/
https://hangouts.google.com/?hl=hu
http://ujkor.hu/content/applikaciok-tortenelemoran-zoom?fbclid=IwAR2v90pjg0uDlic903LGhr_jDNZWw2kuECaagLN3T4qoEFaq321HLLWOh28
https://education.microsoft.com/hu-hu/resource/2105842e?previewMode=true&sasToken=c3Y9MjAxOC0wMy0yOCZzcj1iJnNpZz1FaVVobEZ6QkIxaXl5YnNOamhNMHFxR0hsanZrZGRJYlNYMFp0aDJtNHlVJTNEJnNlPTIwMjAtMDMtMjFUMDklM0EwOSUzQTA1WiZzcD1y
https://o365.oh.gov.hu/?fbclid=IwAR1G0bAt2iNfQhpLz11wklAypTsp2eBbKyw_Uei_6zEm0BjRypsbKALFM58
https://www.edubase.net/?fbclid=IwAR0RTG4V3Sx0eBTbWZ3CNmusbCXWm0DyTWFjh81llzXm68JnUwE7tJk6dIA#welcome
https://www.nkp.hu/?fbclid=IwAR1mvplhc2i0vnbUmu8xw9masHCcIPAHnfDTVHt-SEIoH5jlS3oaRDyZXj4
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-koznevelesi-portal-keretrendszereben-10-03-07/?fbclid=IwAR0AOXL9gWIpFHA2CeiTt8cm9KPuWeTUxZiH4bKiA2I5F9oZ7RSaaUeCeXw
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-koznevelesi-portal-keretrendszereben-10-03-07/?fbclid=IwAR0AOXL9gWIpFHA2CeiTt8cm9KPuWeTUxZiH4bKiA2I5F9oZ7RSaaUeCeXw
https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/2944068/_A_n%C5%91k_%C3%A9s_a_f%C3%A9rfiak_t%C3%B6rt%C3%A9nete_Magyarorsz%C3%A1gon_a_hossz%C3%BA_20._sz%C3%A1zadban._Kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91_tananyag_a_k%C3%B6z%C3%A9piskol%C3%A1k_sz%C3%A1m%C3%A1ra._%C3%8Drta_%C3%A9s_%C3%B6ssze%C3%A1ll%C3%ADtotta_Pet%C5%91_Andrea_Szerkesztette_Tarajossy_Zsuzsa._Szoci%C3%A1lis_%C3%A9s_Munka%C3%BCgyi_Miniszt%C3%A9rium_Budapest_2008._Proofs_part_3
https://docs.google.com/document/d/1QRVpFCp1k_rDZBQ1HFPR8opeYFKNyF1P-L9hMRGx-kY/edit
https://tanaritagozat.tortenelmitarsulat.hu/tortenelemtanitas-dokumentumtar/


A tankönyvek mellett érdekes tananyagokkal bővíthető a tanulást-tanítást segítő tárház, ha 

ellátogatnak a Református Tananyagfejlesztő Csoport által létrehozott Református 

Tudástár oldalára.  

Egy igen alapos és hasznos gyűjtéshez férhetnek hozzá ingyenesen, ha ellátogatnak Fekete 

Bálint oldalára, ahol prezentációkat, feladatgyűjteményeket és segédanyagokat találhatunk.  

A történelmi atlasz magabiztos forgatása nem csak az érettségiző diákokat érinti. 

Készségfejlesztésére alkalmas segédanyagot feladatgyűjtemény formájában ide kattintva 

találnak.  

További hasznos kiegészítő anyagot találhatnak a Tényleg!? Oldalán, valamint prezentációkat 

történelem és földrajz témakörben a Földfirkász oldaláról tölthetnek le.   

Aki kronológiát böngészne digitális formában, annak az OSZK digitális 

kronológiáját ajánljuk figyelmébe.  

A játékos tanulást segíti még a rendszerezésre is alkalmaz oldal, az E-studygroup, valamint a 

feladatokat, videókat is tartalmazó Okos Doboz.   

Bár a Geomatech oldala főként matematikával és természettudományos tárgyakkal 

foglalkozó tudástár, mégis népszerűsítjük linkjét, mivel az élményszerű tanulást segíti elő.   

 

Források, filmek, videók  

Amennyiben óráikat vagy a kutatómunkát korabeli fotókkal kívánják színesíteni, 

a Fortepan online fotóarchívum oldalára látogassanak el, ahol több mint  százezer archív 

fénykép közül válogathatnak, amiket letöltve is felhasználhatnak, megjelölve a forrást. Aki 

elakadna kezelésében, annak Fekete Bálint cikkét ajánljuk, a benne rejlő lehetőségek 

bemutatásáról.  

A mindenki által sokat használt Youtube-on kívül, és a már jól ismert Zanza TV mellett, nemrég 

indult el az Országház Filmműhely, amely (Youtube) csatornán hasznos videókat találnak 

például történelmi dokumentumfilmek, illetve az Országház épületéhez és a Kossuth 

térhez kötődő művészettörténeti és építészettörténeti tartalmakhoz kapcsolódó témákban, de 

oktatóanyagok is feltöltésre kerülnek. A videók listája még nem teljes, de már most is segítséget 

nyújthat tanároknak és diákoknak egyaránt.  

Emellett ajánljuk az M5 csatornáját, a Nemzeti Filmarchívumot, a Videótanár alkalmazást.  

Ajánljuk továbbá a ‘60-as évek történelmét érintő OSA Archívumban található filmeket, 

amelyek színesítik társadalomtörténeti tudásunkat a hidegháború témájában.  

https://reftantar.hu/oldal/Keresztyen_szellemisegu_tartalmak_otthoni_tanulashoz_digitalis_tanitashoz?fbclid=IwAR0zuP5XZfHLTGlT6N7wd06H79WxQYwJKOfuqXCcHfFXwBjGqYfZuXxWuqM
https://reftantar.hu/oldal/Keresztyen_szellemisegu_tartalmak_otthoni_tanulashoz_digitalis_tanitashoz?fbclid=IwAR0zuP5XZfHLTGlT6N7wd06H79WxQYwJKOfuqXCcHfFXwBjGqYfZuXxWuqM
http://feketebalint.yolasite.com/let%C3%B6lt%C3%A9s.php
http://feketebalint.yolasite.com/let%C3%B6lt%C3%A9s.php
http://ujkor.hu/content/gyakorlatok-tortenelematlasz
http://tenyleg.com/
https://foldfirkasz.wordpress.com/power-point-prezentaciok/
http://www.kepido.oszk.hu/
http://www.kepido.oszk.hu/
https://e-studygroup.com/?fbclid=IwAR3ZZIp_7WazoOTugBJrOXXzg1Vd7Z4jZLVLAZyOh2OrjUvzvXBA_fSLofM
http://www.okosdoboz.hu/?fbclid=IwAR1S93uEsY99g_8khTmuQmvR1CSLjJd2QqjYqE2m8xMppcv4fs6yf9h07m4
http://www.geomatech.hu/diakoknak
https://beta.fortepan.hu/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/online-adatbazisok-a-tortenelemoktatas-szolgalataban-i-fekete-balint-a-fortepan-02-03-11/
https://zanza.tv/
https://www.youtube.com/channel/UC1dhClqcgK4ylyKmu_KeA-w/videos
https://nava.hu/tematikus/oktatas/?fbclid=IwAR2AfTszcE2yKgEgvyOmV7ccASBadiwtppnQXDYxaNUZQbKflSUravxtUOc
https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek?fbclid=IwAR1HPtR-HRSR9j1c4LbfI2zewJ0bhn8KKPty8mUZhBNKVlrMPduafpUTr4A
https://videotanar.hu/?fbclid=IwAR0EdtkjV5eHzUzk1vB17d9bP6c2wbXjLZfg8RCaf-U2TgB3X_zQlc2hMDA
http://w3.osaarchivum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=271&Itemid=362&lang=hu


Számtalan idegennyelvű Youtube csatorna kínál történelmi tartalmakat a köznevelés tanulói 

számára, akik tartalomintegrált nyelvtanítás jegyében egyszerre két szaktárgyban mélyülhetnek 

el. Ilyen csatornák a TED-History, a Crash Course History, vagy az It’s History is. 

A zene és a történelem kapcsolatára hívjuk fel a figyelmet akkor, amikor Tari Lujza 

oldalát ajánljuk, amely kiegészítheti a ‘48-as témakört a szabadságharc népzenei emlékei 

megosztása által, és felkeltheti a zenét kedvelők érdeklődését is a történelem tantárgy iránt.  

A XX. századi történelem egyik legkiemelkedőbb pontja a magyar történelem tanulása során 

az ‘56-os forradalom témaköre, amelyet színesíthetünk az 1956-os események írott és 

rádióban elhangzott audió forrásaival ide kattintva.   

A rendszerváltozással és a hidegháborúval kapcsolatos érdekes, kiegészítő forrásokat az OSA 

Archívumban, a budapesti Közép-Európai Egyetemen működő kutatási és kulturális 

intézmény gyűjteményében találnak.   

A választások egy olyan témakör, amely a demokráciára nevelés területét jelentősen érinti. 

Érdekes feladatokat alakíthatunk ki, amennyiben a választási röplapokat a diákjaink elé tárjuk. 

Ebben segít a Politikatörténeti Intézet Könyvtára által létrehozott gyűjteményes oldal.  

Tananyagot kiegészítendő videókat és tartalmakat találnak még az MTA Tantárgy-pedagógiai 

Kutatási Programjának csoportjaitól származó gyűjteményben.  

Szintén színesíthetjük a tanulást a Magyar Nemzeti Digitális Archívum anyagaival, ahol 

például virtuális kiállításokat tekinthetünk meg.  

 

Egyéb alkalmazások a tanulási-tanítási folyamatban  

Beszámolás, számonkérés, ellenőrzés  

Sok tanárt foglalkoztat az online számonkérés megoldása, ami könnyedén megszervezhető és 

lebonyolítható a Redmenta magyar fejlesztésű alkalmazással, ahol igaz-hamis, 

feleletválasztós, kifejtős, párosítós stb. típusú feladatokat is készíthetünk, tehát az összes eddig 

is használt írásos mérési eszközt megvalósíthatjuk online.   

Főként nyelvtanárok kedvence, de jól jöhet bármilyen cédula jellegű tartalom elkészítéséhez 

a Quizlet alkalmazás, amire most a tanárok itt ingyenesen regisztrálhatnak a teljes tartalomért, 

azonban az általános ingyenes regisztrációval is elérhetőek az alapvető funkciók. Képek 

értelmezése, fogalmak definiálása, évszámok-események-nevek párosítása stb. könnyedén 

megoldható.   

A felsorolásból nem hagyhatjuk ki a kérdőív- és kvízkészítő programok 

közül például a Socrative programot, de az Office 365-tel és a Google Classroom-mal is 

https://www.youtube.com/watch?v=Owf5Uq4oFps&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wOclF9eP5uM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WJDFArg_U5M&feature=emb_logo
https://48asdalok.btk.mta.hu/
https://48asdalok.btk.mta.hu/
https://www.tit.oszk.hu/szer/
http://w3.osaarchivum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=189&lang=hu
http://w3.osaarchivum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=189&lang=hu
http://valasztasiroplap.hu/
https://mta.hu/mta_hirei/online-tananyag-gyujtemeny-az-mta-tantargy-pedagogiai-kutatasi-programjanak-csoportjaitol-110432?fbclid=IwAR0u0iSIRfPT7nkmHN8CxffSDs-Q0SBWAevjvhx5UG1FMh6r9YPmbDbZXqc
https://mandadb.hu/cikk/822316/150_eves_az_onallo_postaigazgatas
https://redmenta.com/?ref=homepage
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/upgrade/teacher/remote-teaching?fbclid=IwAR3OFK2BLs5PSWoQNPWHrGdSqoOCfns-d1l71ARD9kSum6YKNTXGYAymaCE
https://b.socrative.com/login/teacher/?#register/info


összehangolható, a differenciált tanítási-tanulási folyamatot segítő Quizalize alkalmazást sem, 

de használhatjuk a Quizizz programot is, amiről bővebben itt olvashatnak.  

Nem feledkezhetünk meg a Google és a Microsoft űrlapokban rejlő lehetőségekről sem, 

amelyeket eddig főként kérdőíves felmérésekre használtunk, azonban többféle űrlap készítésére 

is alkalmas lehet célunktól függően.  

Komolyabb tesztek összeállításához ajánljuk a Classmarker alkalmazást, ahol változatos 

feladattípusokkal dolgozva, akár kulcsszavas esszéértékelő funkcióval és automatikus 

osztályzással ellenőrizhetjük diákjaink tudását.  

Ismétlés  

A játékos formában történő ismétlés a legtöbb diákot inspirálja, ehhez ajánljuk a Baamboozle, 

a Kahoot,a Wordwall, a Mentimeter oldalakat.   

Közösségi média: ahol az érintkezés nem tilos!  

Amennyiben szeretne az Online Történelemtanár közösségéhez tartozni és mindig értesülni az 

aktualitásokról, keresse fel a csoportot a facebook-on. 

Ha segíteni szeretne, vagy éppen segítségre van szüksége a digitális oktatásra történő átállásban, 

keresse a TanTáv - Tanárszakosok a távoktatásért facebook csoportot.   

 

Emellett jól beépíthetőek a Spotify-on hallgatható podcast-ok, és az Instagram-on is több profilt 

követhetünk (nem csak magyar nyelven), amelyek foglalkoznak olyan digitális tartalmak 

megosztásával, amik segítségünkre lehetnek, és felkelthetik diákjaink érdeklődését.  

 

Összességében temérdek fejlesztés áll rendelkezésére azoknak, akik a távoktatást meg 

szeretnék valósítani, a felsorolásunk nem teljeskörű, de igyekeztünk kitérni a legtöbb tanulási-

tanítási elemre. Természetesen tudjuk, hogy időbe telik ezen programok elsajátítása, azonban 

nemcsak a kialakult helyzetben, hanem a jövőben is hasznát vesszük ezeknek, ha jártasságot 

szerzünk a digitális tanulás-tanítás világában.  

 

Kitartó munkát kívánunk minden elhivatott kollégának! Kívánjuk továbbá, hogy a diákok ne 

csak alkalmazzák, hanem tanáraikkal együtt alakítsák az online osztálytermüket!  

 

https://help.quizalize.com/en/articles/3769776-distance-learning-with-quizalize?utm_source=homepage&utm_medium=web&utm_campaign=quizalize
https://quizizz.com/
http://ujkor.hu/content/applikaciok-tortenelemoran-kviz-quizizz-zel?fbclid=IwAR36QdcvOwH3Ads6AkRHu2PFPCsBHy9R-B2wdEW_R2w0QKtTaJ7vrtD2CGU
https://www.classmarker.com/
https://www.baamboozle.com/?fbclid=IwAR0VDEGvz78gncds-dJI4FIVf-TvCkPAKSADS_cDmBCkUTo6gw3BkNv7384
https://kahoot.com/?fbclid=IwAR1S93uEsY99g_8khTmuQmvR1CSLjJd2QqjYqE2m8xMppcv4fs6yf9h07m4
https://wordwall.net/hu?fbclid=IwAR3pYgiEqWkU4iL4aG6P_kOjfX1mLSrvWa6XhV4BMks0GsjTWE7-HkWt1tQ
https://www.mentimeter.com/?fbclid=IwAR0-UvhpKpnJeFNQWNqFQopIBkC8oRL5h-QyShKKW36fSyt9OFTU61dblxc
https://www.facebook.com/groups/2584234164975862/
https://www.facebook.com/groups/2581540201971733/?hc_location=group

