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Eszterházy Károly Egyetem 

Kivédeni ma már nem tudjuk az internet káros hatásait, de megpróbálhatjuk a 

helyes irányba terelni tanítványainkat. Pedagógusként egyre többször tapasz-

taljuk, hogy a túlzott digitális eszközhasználat miatt egyre jobban kicsúszik 

egyre nehezebb eredményt elérni náluk. 

Sokat gondolkodtam, hogy mi lehet erre a problémára a megoldás. Mivel 

Fontos, hogy olyan alkalmazásokat találjunk tanulóink számára, amelyek-

szolgálnak. 

-

lási folyamatot. 

Szeretném bevezetni a kedves olvasót az alkalmazás használatának rejtelmei-

1 

-

nem más, mint egy 

.(1. ábra) 

1 
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Az online platform segítségével interaktív és multimédiás oktatási se-

gédanyagokat, úgynevezett 

.
(2. 

-

Apps sokoldalú eszköz a tanításhoz és az önálló gyakorláshoz. Bármilyen mo-

bileszközön használható iskolában, otthon vagy akár útközben is.  
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-

fejlesztik. 

-

-

-

gusi tevékenységéhez kapcsolódik. 2016 februárjától folyik a tankockák mi-

tankockák szerepeljenek. 

-

-

lon.

-

-

ban fontos szerepet töltenek be a TankocKApocs facebookos oldalon, illetve a 

lelkes csapata sokat tett azért, hogy a magyarországi gyakorlatban egyre szé-

lesebb körben elterjedjen a LearningApps. Fontos célunk a pedagógusok mód-

 

Appset minél többen megismerjék, és egyre szélesebb körben használják.
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A Tankockakör2 tagjaival 2016 elején létrehoztuk társoldalunkat, a kockala-

(3. ábra)

3. ábra A LearningApps magyar társoldala, a kockalapok.hu

- -

gógus gyakorlatába

- 

- 

- 

- 

önálló munka, produktum létrehozása

- Sikerélményt nyújt, motivál, növeli a tanulói aktivitást

- Nyilvánosan is megoszthatók a tankockák 

- 

2 
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A tankockák használatával színesebbé, élvezetesebbé varázsolhatják a pedagó-

gusok a tanóráikat, hiszen több érzékszervi csatornát megmozgatva szöveget, 

-

-

„Nagyon jól tudom használni a tananyagok begyakoroltatásához. A gyerekek 

órára, nem házi feladatként gondolnak rá. Összefoglaláshoz tankockamátrixot 

nyomon követheti a tanulók munkáját. Remek alkalmazás!” (Kovácsné Tóth 
Dorottya mesterpedagógus -

-

-
roly Egyetem, Eger) 

-

-
pant lelkes és felkészült gyakorló pedagógusokból álló hazai közössége: a Tan-
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1.  

Saját tankockákat hozhatunk létre, tárolhatjuk, megoszthatjuk azokat. További 

-

2. A „Válogatás a tankockák között” opciót választva 

kategóriáknál további alkategóriák is megjelennek (4. ábra).

 

4. ábra Válogatás a tankockák között

-

dezés, rövid válasz, kvíz, hiányos szöveg, keresztrejtvény, akasztófa, tankocka-

 (5. ábra).
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-

(6. ábra).

6. ábra Eszközök a felületen

 

-

-

alkalmat ad újabb módosításra, illetve mentésre.
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-

másokkal (7. 

-

(8. ábra). 
 

-

-

ról több, a tanár által összeválogatott tankocka indítható el.

A számunkra fontos tankockákat a „Saját tankockák közé helyezés” gombra 

-

kocka mappába áthelyezése, statisztika, a tankocka törlése, a letöltések száma.
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Amennyiben szeretnénk az elkészített tankockáinkat mások számára is elérhe-

egy adatlap jelenik meg. Az adatlap tartalmazza a megosztani kívánt tankoc-

(9. ábra). Megta-

9. ábra A tankockák alkalmazása

-

-

ka értékelésére is, mely csillagok adásával történik.
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10. ábra Osztályaim funkció

-

(10. ábra)
-

-

-

A létrehozott osztály tanulóival tankockákat oszthatok meg. A tanulóknak a 

(11. ábra). 

célja, hiszen itt minden egyes tankocka megoldásakor a tanuló azonnali vissza-

jelzést kap arról, hogy helyesen oldotta-e meg a feladatot. 
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11. ábra Statisztikafunkció osztályon belül 

-

-

ciót talál. Kérdéseit felteheti, ötleteit megoszthatja a Tankockakör tagjaival a 

 

used. Tankocka is a Web 2.0 application, to support learning and teaching pro-

learning materials, but also for self-study. The aim is to collect reusable buil-

ding blocks and make them available to everyone. 


