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3  A digitális eszközök növelik a diákok  
motivációját. 

Az aktív kialakítás meghozza a gyerekek kedvét  
a tanuláshoz. A tapasztalt iskolák gyakorlati 
példái megmutatják: a digitális oktatás során sok 
diák fokozottan motiváltabbá válik. Ez persze 
nem csak a tanítás és tanulás új esélyeinek 
köszönhető, hanem annak is, hogy az oktatást 
változatosabbá lehet tenni és számos vizuális és 
auditív médiatartalmakat lehet alkalmazni.  
 

4  A digitális média segítheti a tanárokat 
abban, hogy a tanulási szint állapotát  
jobban szemmel tartsák. 

Korszerű kommunikációs eszközök és 
alkalmazások segítségével a tanerő a diákjait 
igényirányosabban tudja nevelni és a tanulási 
szintjük állapotát jobban szemmel tudja tartani. 
Néhány tanulási platform ezen felül lehetővé  
teszi azt is, hogy  egyéni feladatok és tanulási 
célok meghatározásával a tanulók jobban 
fejlődhessenek oly módon, hogy minden egyes 
tanuló status quo-ját figyelembe lehessen venni.   
 

5  A digitális munka több inklúziót tesz  
lehetővé. 

A digitális oktatás sok lehetőséget nyújt ahhoz, 
hogy speciális igényekre tudjanak reagálni.  
Digitális eszközök különböző megjelenítési  
opcióival csökkentett látású tanulókat is meg 
lehet szólítani. Mozgásukban korlátozott  
diákok digitálisan kiegészített hallás- és be-
szédgyakorlatok segítségével jobban bevonha-
tóak az oktatásba. A digitális médiák lehetővé 
teszik a korszerű oktatást, melyet jobban hozzá 
lehet igazítani a gyerekek igényeihez.  
    

 

1A digitális tanulás manapság alapvető  
alkotóeleme a diákok életének.    

A diákok napjainkban az iskolától teljesen 
függetlenül használnak napi szinten digitális 
eszközöket (pl. okostelefont, vagy tabletet). 
Fontos, hogy a gyerekek szisztematikusan 
megtanulják, hogy miként kell  ezeket az 
eszközöket helyesen és tudatosan használni.  
 

2  A diákok aktívan vesznek részt az  
oktatás szervezésében. 

A digitális eszközök használata új lehetőségeket 
nyit az oktatásban. Ily módon a diákok egyszerű 
digitális eszközökkel saját maguk készíthetnek 
pl. kis teszteket. Ezek a lehetőségek azon 
megnövekedett készséghez vezethetnek, hogy  
a diákok aktívabban vehessenek részt az 
oktatásban. Önállóan készített tartalmak, mint  
pl. a videók, prezentációk, vagy szimulációk a 
digitális osztálytermet interaktív tanulótérré 
változtatják.  

 

// A digitális eszközök használatában rejlik az a potenciál, hogy a diákokat jobban és differenciáltabban  
fejleszthessük. Gyakorlatokat bocsáthatunk rendelkezésükre azért, hogy különböző nehézségi fokokat  
vehessenek igénybe ahhoz, hogy tőlük a legjobbakat követelhessük és képességeiket fejleszthessük.  
Ezen felül így több idő marad a tanerőnek arra is, hogy egyénileg foglalkozzon minden diákkal, akinek  
kiegészítő magyarázatra, vagy visszajelzésre van szüksége. 
Prof. Mag. Dr. Sonja Gabriel, MA MA, a médiapedagógia és médiadidaktika doktora, Egyházi Pedagógia Főiskola Wien/Krems 
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/KORLÁTOZZÁK AZ  
IDŐKET ÉS TARTALMAKAT 
Gondolják végig a gyerekeikkel közö-
sen, hogy mely tartalmakat meddig 
használhatnak és folyamatosan  
igazítsák ki a megállapodásukat: 
si.or.at/218, si.or.at/219 
 

//GONDOSKODJANAK  
ALTERNATÍVÁRÓL ÉS  
MOZGÁSRÓL 
Buzdítsák a gyermekeiket a digitális  
tanulást kiegyenlítő, konkrét elfoglalt-
ságra, mint pl. a mozgásra a friss  
levegőn, művészeti tevékenységekre 
különböző anyagokkal és színekkel, 
vagy arra, hogy töltsenek több időt a 
barátaikkal és barátnőikkel.    
 

///FIGYELJENEK A  
GYERMEKEK MAGÁNSZ-
FÉRÁJA VÉDELMÉRE 
Az interneten sok helyen kérik az  
embert, hogy adja meg személyes  
adatait (nevet, életkort, lakcímet, stb.). 
Nem kell mindig ezeket az alkalmazás-
hoz megadni. Beszéljék meg a gyerme-
keikkel, hogy milyen információkat  
és hol adhatnak meg magukról: 
si.or.at/leitfaden 

A „digitális tanulás” eszközeivel való kezdeményezés során a gyermekeik 
új digitális eszközt kapnak, melyet majd az iskolában és az otthoni tanu-
láshoz használnak. Ezt nem csak, hogy mindig fel kell tölteni, hanem min-
den kiegészítővel (fejhallgató, töltőkábel, stb.) együtt használatra készen 
kell tartani. Figyelni kellene a rendszeres back-up-ra és a programok frissí-
tésére. A Saferinternet.at-vel karöltve adunk Önöknek tippeket, hogy mi-
képpen kísérhetik gyerekeiket megfelelően.  

HOGYAN TUDJÁK A  
GYERMEKEIKET AZ ESZKÖZ  
HASZNÁLATÁBAN TÁMOGATNI  

////FIGYELJENEK ARRA, 
HOGY JÓL BÁNJANAK 
MÁSOKKAL 
Azt, hogy miképp beszél az ember 
online másokkal és hogyan viselke-
dik, a gyermekeiknek még meg kell 
tanulniuk. Támogassák a gyermekei-
ket abban is, hogy tapintatosan  
viselkedjenek: si.or.at/224 
 

/////GYAKOROLJÁK AZ  
INFORMÁCIÓK ÉRTÉKE-
LÉSÉT  
Melyek a megbízható és melyek nem 
negbízható információk? Mi a hirde-
tés, és mi az információ? Gyakorolják 
a gyermekeikkel azt is, hogy  milép-
pen lehet információnak utánanézni 
és több forrást összehasonlítani: 
si.or.at/220 
 

//////KERÜLJÉK A NEMKÍ-
VÁNATOS KÖLTSÉGEKET   
Sok alkalmazás és játék lehetővé 
teszi a pénzzel való In-App-vásárlást. 
Ahhoz, hogy ezt elkerüljék, zárolhat-
ják ezeket a készüléken és ezen felül 
még a telefonszolgáltatójukon  
keresztül is: si.or.at/221 
 

///////VEGYÉK KOMOLYAN  
A GYEREKEIK FÉLELMEIT 
A gyerekek gyakran találnak az inter-
neten kétséges témákra. Műszaki vé-
dőintézkedések mellett a jó bizalmi 
alap és a velük folytatott párbeszéd 
fontos: si.or.at/222 
 

////////FIGYELJENEK  
A MEGFELELŐ MENNYI-
SÉGŰ ALVÁSRA  
A digitális eszközöknek semmi  
keresnivalójuk nincs a hálószo-
bában. Éjszaka a barátokat és  
barátnőket is békén kellene hagyni.   
 

/////////ÖNÖK A  
PÉLDAKÉPEK  
Az a körülmény, ahogy a szülők a  
digitális eszközeik használatát meg-
élik, hogy milyen szabályok érvénye-
sek a családban, valamint az, hogy 
miképpen kezelik a problémákat és 
nehézségeket, mérvadó a gyerekeik 
viselkedésére. Beszélgessenek a 
gyerekeikkel és mutassanak érdeklő-
dést a digitális életük iránt:  
si.or.at/223

A teljes brossúrát német nyelven itt találják: digitaleslernen.oead.at
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