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HATÁSELEMZÉS 

IKT eszközök, a Quizlet weboldal alkalmazása és hatásának elemzése - 2016. december 5. 

Interjú a 2015. október 2-i, Szent Imre Katolikus Általános Iskola nyelvtanárainak és szülőknek rendezett workshop eredményeiről, hatásáról a jelenlévők 

mindennapi mukájában, tanulásában 

Készítette: Talláromné Czingili Judit – I.L.I. Erasmus+ projekttag 

I. Szülői interjú 

Milyen tanulási 
nehézséggel 

küzd 
gyermekük? 

Hogyan próbálták 
segíteni őt a 

tanulásban, miután 
diagnosztizálták a 

problémát? 

 

Mióta használnak 
internetes vagy 
számítógépes 

segítséget 
gyermekük tanulási 

folyamatában? 

Hol ismerkedtek 
meg ezzel/ezekkel 
a módszerekkel? 

 

Csak nyelvtanuláshoz 
használják? Ha nem, 

mely egyéb tantárgyak 
tanulása során 

jelent(enek) segítséget 
az új eszközök? 

Fejtsék ki 
részletesen, mik a 

tapasztalataik? 

 

Ajánlották más, hasonló 
problémával küzdő 
gyermekeknek az új 

módszereket? 

Rejtett diszlexiája 
van. 

Logopédus segítette őt 3 
évig. Az alsós tanulásban 

Felső tagozat, 5. 
osztályos kora óta. (2 

2015. október 2-án, a 
Szent Imre Ált. 

Elsősorban 
nyelvtanuláshoz, de egyéb 

Nyelvtanulásnál – két 
tanult nyelvnél 

Az angol teszteket a csoportban 
közkinccsé tettük, de nincs 
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így nem érezte hátrányát.  
A felsős tananyagoknál 
ütközött nehézségbe, 
mikor több, hosszabb 
szöveg megtanulását 
követeli meg a tanrend. 
Ha az órán hallja az 
anyagot, utána már jól 
feldolgozza az 
ismereteket olvasott 
szöveg alapján is.  
Ha betegség vagy egyéb 
okból nem vesz részt az 
órán, a szülőnek kell 
„előadni” az órai anyagot, 
hogy hallja, utána már fel 
tudja dolgozni. 

éve) Iskolában rendezett 
workshopon, 
Talláromné Czingili 
Judit és Dudás 
Julianna 
prezentációja során. 
 

jól definiálható 
válaszadásoknál is. Pl. 
történelem: évszámok, 
kémia:  vegyjelek, 
környezetismeret: megye 
megyeszékhely  stb… 

(angol, olasz) így 
sokkal 
hatékonyabban 
rögzülnek a szavak. 
Egy-egy új anyagrész, 
téma, lecke kapcsán 
már gyermekünk, írja 
be táblázatba a 
tesztbe beemelni 
kívánt szavakat.  
Mindig használja a 
Speller és a Test 
funkciókat. 

tapasztalatunk másokat milyen 
módon segített. 
 

 

II. Tanári interjúk 

Milyen tanulási 
nehézségekkel 

küzdenek a diákjai? 
 

Hogyan próbálta 
segíteni őket a 

tanulásban, miután 
diagnosztizálta a 

problémát? 
 

Mióta használ 
internetes vagy 
számítógépes 

segítséget nyelvóráin? 
 

Hol ismerkedett 
meg ezzel/ezekkel 
a módszerekkel? 

Csak nyelvtanításhoz 
használja? Mely egyéb 

tantárgyak 
tanítása/tanulása során 
jelent(enek) segítséget 
az új eszközök? (Másik 
szak v. saját gyermeke 
tanulási folyamata?) 

Fejtse ki részletesen 
mik a tapasztalatai? 

 

Ajánlotta más 
pedagógusoknak, 

akik hasonló 
problémával küzdő 

gyermekeket 
oktatnak, az új 
módszereket? 

Szóhasználat, szó-
memorizálás, nyelvtani 
szerkezetek gyakorlása, 
azok helyes használata, 
élő nyelvi fordulatok 
beépítése a beszélt 
nyelvbe 
 

Feladatlapok, online 
gyakorló feladatok, 
szituációs gyakorlatok 
beszédhelyzetben 

6-8 éve folyamatosan, 
előtte pedig csak a 
kiegészítő anyagok 
felkutatásához 
 

Módszertani ill. IT 
továbbképzéseken, 
pl. 2015. október 2-
án, a Szent Imre Ált. 
Iskolában rendezett 
workshopon, 
Talláromné Czingili 
Judit és Dudás 
Julianna 
prezentációja során 

Egyelőre csak 
nyelvtanításhoz  
 

Tapasztalatom szerint 
látványosabb, 
hatékonyabb a tanulás 
IKT eszközökkel és 
online programokkal. A 
tanulást nem csak a 
verbális és az auditív 
módon bekerülő 
információk segítik, 
hanem megerősödik a 

Igen. Azok a kollégák, 
akiknek nem okoz 
gondot az IKT eszközök 
használata, gyakorlott 
felhasználóivá váltak az 
online, internetes ill. 
számítástechnika 
eszközeivel segített 
tananyagoknak, 
segédanyagoknak. 
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 vizuális észlelés, amely 
sokkal érthetőbbé, 
befogadhatóbbá teszi a 
nyelvtani 
szerkezeteket, segíti a 
szövegértést és 
megkönnyíti a 
szituációkba való 
belehelyezkedést. 

 

Szavak, kifejezések 
tanulása: gyakran 
felületesen sajátítják el 
ezeket, nem rögzül 
kellőképpen az aktív 
szókincsükben és 
legfeljebb a dolgozatig 
„tárolják” a nehézkesen 
bemagolt szókincset. 
Gondot okoz a célnyelvi 
kommunikáció, 
idegennek érzik az 
angol nyelv használatát 
a tanórai környezetben. 
 

Quizlet: szókincstanuló 
program: mind önálló 
használatra javasoltam 
diákjaimnak, mind 
közös szókicstanulás 
céljából. Beosztottuk év 
elején a tankönyv 
fejezeteit és 
megegyeztünk, hogy 
melyiket ki dolgozza ki, 
és mivel mindenkinek 
hozzáférése volt a 
csoporthoz, mindenki 
profitált a többiek által 
kidolgozott fejezetekből 
is. Ezt néhányan nagyon 
szerették, használták. 
Idén érettségire 
készülünk a 
csoportjaimmal, így 
nem közösen használjuk 
a Quizletet. Vannak 
néhányan, akik annyira 
megszerették, hogy 
azóta is önállóan, 
aktívan használják. Ez a 
szóhasználatukon és a 
kommunikációs 
feladatokban való aktív 
részvételükön is 
meglátszik. 

Régóta, pályám kezdete 
óta. 
Kedvelt weboldalaim: 
www.onestopenglish.com,  
www.busyteacher.org, 
tematikus, nyomtatható 
feladatlapokért. 
www.ted.com, 
www.youtube.com, 
www.film-english.com 
órán jól használható 
videókért. 
Pinterest oldalakat osztok 
meg, illetve többször 
hívtam fel a diákjaim 
figyelmét a neten 
található hasznos, 
interaktív angol 
nyelvtanulást-gyakorlást 
segítő weboldalakra.  
Együtt megyünk a 
gépterembe, hogy 
néhányat a tanóra 
keretein belül 
kipróbáljunk, így kedvet 
csinálva az otthoni önálló 
gyakorláshoz. 

2015. október 2-án, 
a Szent Imre Ált. 
Iskolában rendezett 
továbbképzésen 
megismertem a 
Quizlet 
szókincstanuló 
programot, 
Talláromné Czingili 
Judit és Dudás 
Julianna 
prezentációja során. 
 

Matematika a másik 
szakom. Ehhez is ismerek 
hasznos oldalakat, 
korlátozottabb 
mennyiségben.  
Saját gyermekem internetes 
levelezőversenyen vesz 
részt matematikából, ill. 
nyelvtanból. A gyerekek 
manapság elkerülhetetlenül 
kapcsolatba kerülnek a 
számítógéppel, internettel. 
Szeretném, ha a kisfiam 
megtapasztalhatná az 
internet tanulást segítő, 
motiváló hatását is. 
Nyelvtanításhoz az 
interneten található 
segédanyagok és interaktív 
oldalak nem mindegyike 
olyan minőségű hogy 
valóban segítséget jelente a 
diákok számára – gondosan 
segítem őket a 
választásban. 

A gyerekek nagyon 
különbözőek IKT-
eszközök használata 
terén is. Van, aki tanári 
instrukció nélkül is 
rengeteg autentikus 
nyelvi forrást használ, 
filmeket, TED videókat 
néz eredeti nyelven, 
zenét hallgat, olvas 
angolul. Vannak 
olyanok is, akik a 
nyelvet nem tekintik 
fontosnak, elkészítik a 
házi feladatot, eleget 
tesznek az elvárások 
minimumának és 
többet nem tesznek 
nyelvtudásukért. És 
vannak, akiknek 
szüksége van a kívülről 
(tanártól, 
osztálytárstól) érkező 
motivációra, hogy 
használják az előttük 
heverő, a számítógépes 
világ nyújtotta 
lehetőségeket.  

Igen, a kollégáimmal 
időről időre tartunk 
ötletbörzét, megosztjuk 
egymással mind az 
internettel, mind az 
egyéb hasznos 
módszerekkel 
kapcsolatos 
tapasztalatainkat, a 
Quizlet használatát is 
említettem nekik. 
Nagy a felelősségünk, 
hogy milyen 
tartalmakat, oldalakat 
javasolunk gyakorlásra, 
hiszen ezáltal segítjük a 
diákjainkat a virtuális 
útvesztőben való 
eligazodásban. 

http://www.onestopenglish.com/
http://www.busyteacher.org/
http://www.ted.com/
http://www.youtube.com/
http://www.film-english.com/
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Időhiány: fontos, hogy 
már az órán maradandó 
tudásra tegyenek szert. 
Szótanulási technikák 
ismeretének hiánya. 

Szótanulási technikák 
ismertetése, pl. jó 
névelőtanulási 
módszerek átadása. 
Otthoni szótanulásra: 
Quizlet. 
Sok pármunka, 
projektmunka. Pl. 
receptes könyv, étlap. 
Saját élményeik 
bemutatása hármas 
interjúkkal stb. A 
tankönyvhöz 
kapcsolódó, interneten 
elérhető játékos 
feladatok, Quizlet. 

Évek óta, leginkább 7. 
osztályos kortól. A német 
nyelvet kb. három év után 
használják egyedül, nagy 
szókinccsel. A tankönyv 
témái innentől igazán 
érdekesek, véleményt kell 
formálniuk a világról, pl: 
segélyszervezetek, Unicef, 
saját önkéntes 
lehetőségek - sok 
internetes keresgélés 
kapcsolható egy-egy ilyen 
téma feldolgozásához. 

2015. október 2-án, 
a Szent Imre Ált. 
Iskolában rendezett 
workshopon, 
Talláromné Czingili 
Judit és Dudás 
Julianna 
prezentációja során. 

Nem. Biológiából is. Sok 
órát tartanak a diákok 
maguk, egymásnak készülve 
IKT-eszközök, köztük a 
Quizlet használatával. 

A gyerekek számára 
fontos a játék, a 
változatosság, pl. egy 
puzzle Németország 
jellegzetességeiről, 
társasjáték vagy 
számítógépes játék. A 
hatékony szótanulás 
érdekében mindent 
"bevetek", pl: Quizlet, 
filmrészletek. Időhiány 
esetén otthonra 
ajánlom. A gyerekek 
szívesen használják. 

Igen, főleg diákoknak 
otthoni tanulásra, 
gyakorlásra. 

 

 

 

 

 

 


