Virtuális
szeminárium
szervezésének
tapasztalatai
TÁMOP 4.2.2 C -2M Munkafázis 0. (2.1.0.) 9. sz.
munka 2.1.1.9.

Tóvári Judit személykód: TJ

Tartalom
A hipotézis.............................................................................................................................. 3
A virtuális szeminárium értelmezése, a kutatás tárgya .......................................................... 3
A kutatásba bevont kurzusok ................................................................................................. 3
A kutatásba bevont hallgatói csoportok ................................................................................. 4
A kutatási módszer ................................................................................................................. 4
A tanítási-tanulási kultúra befolyása az ismeretek elsajátítására, a motiváció szerepe.......... 4
Ki a hallgató és mik a szükségletei? ...................................................................................... 8
A virtuális tanulás központi kérdése, a folyamatos interaktivitás és a hallgató tartalomelőállító szerepének ösztönzése .............................................................................................. 9
A hallgatók kompetenciaszintje és az alkalmazott pedagógiai módszer összefüggése
elektronikus környezetben.................................................................................................... 14
Tanulástámogatás órai előadások videofelvételeivel ........................................................... 17
Web-konferencia-jellegű konzultáció .................................................................................. 18
Az online kurzusra fordított idő ........................................................................................... 19
Az időgazdálkodás ............................................................................................................... 22
Etikai kérdések .................................................................................................................... 23
Összegzés............................................................................................................................. 23

2

A hipotézis
Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy ha valaki nem érzi egy kérdéses ismeret fontosságát,
akkor azt az ismeretet nem fogja elsajátítani.
A motiváltság hiánya, a csak kész ismeretek elsajátítására korlátozódó tanulás alacsony
hatásfokú.
Az elearning nem egyszerűen az élő oktatás virtuális mása, mint ahogyan a távoktatás sem
egyenlő a konzultáció nélküli, teljesen önálló felkészüléssel és az elearninges támogatás sem
csupán elektronikus tananyag, hanem egy interaktív tanulási folyamat felülete, ahol a
tananyag mellett a mentor és a tanuló is jelen van, csak kapcsolatuk informatikai eszközök
segítségével valósul meg.

A virtuális szeminárium értelmezése, a kutatás tárgya
Virtuális szeminárium alatt egy tantárgy egy féléves kurzusát értjük, ami több részelemből
tevődik össze és a Moodle eLearning keretrendszer lehetőségeire épít. Az elearninges
támogatás nem csupán elektronikus tananyag, hanem egy interaktív tanulási folyamat felülete,
ahol a tananyag, a mentor és a tanuló kapcsolata informatikai eszközök segítségével valósul
meg. A kurzus elemei:
1. elektronikus tanulásra kifejlesztett SCORM-os tananyag,
2. valóságos előadások prezentációinak közzététele,
3. órai előadásokon készült videofelvételek közzététele,
4. a hallgatók egymás közötti és a tanárral folytatott aszinkron eszmecseréje,
5. a feladatmegoldások, fórumbejegyzések folyamatos figyelemmel kísérése és tanári
értékelése,
6. valóságos szeminárium szimulálása a BigBlueButton web-konferencia szoftver által
kínált keretek között.
A pedagógiai módszer elemei:
1. motivációs helyzetek teremtése,
2. a különböző tagozatra járók egy csapatként kezelése,
3. interaktivitásra ösztönzés,
4. a tanulmányi előrehaladás folyamatos figyelemmel kísérése a tananyag javasolt heti
beosztásával és az aktuális tananyagrészhez kapcsolódó gyakorló feladatok
közzétételével, a hallgatói teljesítmények folyamatos, személyre szabott értékelésével,
5. kötelező feladat vagy önkéntes feladatmegoldások?
6. a szemeszter tanári és hallgatói értékelésének közzététele.

A kutatásba bevont kurzusok
Két tantárgy levelező és távoktatásos hallgatóival végeztük a kutatást négy szemeszteren
keresztül, ahol a kontrollcsoportot a nappali tagozatos hallgatók képezték. Az eredmények
megbízhatósága miatt szükség volt a kutatást több szemeszteren keresztül folytatni, hogy a
tapasztalatokat be lehessen építeni a következő csoport menedzselésébe. A tantárgyakat úgy
választottuk ki, hogy az egyik (a Bibliográfiai adatfeldolgozás) olyan tárgy legyen, aminek
sem elméleti kérdéseivel, sem gyakorlati alkalmazásával korábban nem, vagy csak igen
csekély mértékben találkoztak a hallgatók, ezért a tárgy fontosságának megértetése alapvető
motivációs tényező, hiszen a tanított anyag távol esik többségük gondolkodásától. A
tananyag elsajátítása folyamatos tanulást és nagy pontosságot igényel. A másik tárgy (Szerzői
jog) átszövi mindennapi életüket és még a munkatapasztalattal nem rendelkező hallgatóknak
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is lehetnek tanulmányaikból, hobbijaikból (filmezés, fotózás) eredő tapasztalataik, például
egy szemináriumi dolgozatban a források etikus felhasználása, plagizálási kérdések.
E két tárgy elegendő mintául szolgál annak vizsgálatára, hogy a különböző
kompetenciaszinteken az elearninges módszerekkel támogatott tanulás milyen formái és
szintjei valósulhatnak meg.

A kutatásba bevont hallgatói csoportok
A kutatást egyrészt a Bibliográfiai adatfeldolgozás nevű tárgyat felvett 93 informatikus
könyvtáros alapképzésben részt vevő hallgató körében végeztük, akik közül 18 levelező és 22
távoktatásos hallgató szolgált mintául, míg az alapképzésben részt vevők közül az 53 nappali
tagozatos hallgató képezte a kontrollcsoportot. A Szerzői jog tárgyat felvett alapképzéses
hallgatók közül nyolc levelező és kilenc távoktatásos informatikus könyvtáros, 23 levelező
Mozgóképkultúra és médiaismeret és tíz pedagógus továbbképzésben részt vevő pedagógus
hallgatót vontunk be a kutatásba.

A kutatási módszer
Megfigyeléseket végeztünk, hogy az újabb és újabb tanulástámogatási elemek alkalmazását
hogyan fogadják a hallgatók és ezek milyen hatást gyakorolnak a hallgatói eredményességre.
Ezeket a megfigyeléseket egybevetettük és kiértékeltük.
Kvantitatív módszert alkalmaztunk az egyes tananyagelemek használatának gyakorisági
megállapítására, valamint a Moodle tanulástámogatási lehetőségei kihasználtságának
megállapítására.
Kísérletet végeztünk web-konferencia-szerű virtuális szeminárium szervezésével.
Kérdőíves felméréssel megkérdeztük a hallgatókat tanulási szokásaikról1.
Mindkét tárgynak van a Moodle-ban tantárgyi felülete számos tanulástámogatási
lehetőséggel. Ezek közül az alábbiakat használtuk:
SCORM-os tananyagok készítése, ami számos lehetőséget nyújt esettanulmányok, hallgatói
interakciók beépítésére, a megértés előmozdítására multimédiás eszközökkel.

A tanítási-tanulási kultúra befolyása az ismeretek elsajátítására, a
motiváció szerepe
Minden tanegységhez kapcsolódik valamilyen tanítási-tanulási kultúra a maga szakmai és
etikai követelményeivel. Azoknak a szakismereteknek az elsajátítása, amelyekkel alapszinten
sem találkozott a hallgató, sok nehézséget okoz egyrészt a megértés, másrészt a korábban
megszokott tanulási módszerekhez történő alkalmazkodás miatt. A hallgatóknak
mindenekelőtt a hatékony tanulás módszereit kell elsajátítaniuk ahhoz, hogy a szakismeretek
könnyebben érthetők és tanulhatók legyenek. Nappali tagozaton, ahol hétről hétre
megbeszélhető a tanulási probléma, könnyebben elfogadtatható az ajánlott tanulási módszer.
Az alacsony kompetencia-szinttel rendelkező hallgatói csoportnak (Bibliográfiai
adatfeldolgozás) összeállítottunk tanulás-módszertani útmutatókat, amelyek a Moodle
tantárgyi felületén mindenki számára elérhetők. A levelező hallgatók 17%-a, a távoktatásos

A kérdőív ezen a linken érhető el:
<https://alk.neptun.ektf.hu/unipoll/Survey.aspx?surveyid=32266996>
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hallgatóknak pedig mindössze 8%-a olvasta el legalább egyszer a tanulási tanácsokat2. Az
elearninges felületre feltöltött ppt prezentációk egy része a nappali tagozaton tartott előadások
prezentációi, másrészt kifejezetten az önálló tanulás támogatására összeállított animált slideok, amelyek megtekintése csak diavetítés módban tanácsos. Ismerve a hallgatók szokásait,
hogy a tananyagokat akkor is kinyomtatják, ha azok kifejezetten elektronikus tanulás céljára
készültek, szükségesnek éreztük a diahasználati útmutató közzétételét. Erre a kurzusnyitó
személyes konzultáción is felhívtuk a hallgatók figyelmét. Mindezek ellenére a levelező
hallgatók közül mindössze egyetlen, a távoktatásos hallgatóknak pedig a fele élt a
lehetőséggel és nyitotta meg legalább egyszer a diahasználati tanácsokat tartalmazó fájlt3.

1. Segédanyagok a tanuláshoz, köztük a tanulás-módszertani útmutatók

Kérdőíves felméréssel kérdeztük meg a hallgatókat arról, hogy hogyan tanulták a tárgyat4. A
válaszok sajnos arra mutatnak, hogy rossz volt a tanulási módszer, ami a sikertelenség egyik
(ha nem a legfőbb) okozója.
Távoktatásos hallgatók kivétel nélkül kinyomtatják a Moodle-ban rendelkezésükre álló
SCORM-os tananyagot. Már itt kezdődik a tanulási probléma, hiszen ez a tananyag nem
alkalmas a nyomtatott formában történő használatra! Elvész didaktikai funkciója, ami sok
esetben az interaktivitásra építi a tanultak megerősítését, az animációk, filmek elvesztik
jelentőségüket, holott hangsúlyosan magyarázó szerepük van. És akkor még nem beszéltünk
olyan technikai problémáról, hogy a SCORM-os tanyagban nincs nyomtatási funkció, így
2

Jelentés a tevékenységekről. Hogyan tanulja a tárgyat? <
http://elearning.ektf.hu/course/report/log/index.php?chooselog=1&showusers=1&showcourses=1&i
d=25&user=0&date=0&modid=4334&modaction=0&logformat=showashtml> (letöltés 2013. május
1.)
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Jelentés a tevékenységekről. Hogyan használja a prezentációkat? <
http://elearning.ektf.hu/course/report/log/index.php?chooselog=1&showusers=1&showcourses=1&i
d=25&user=0&date=0&modid=4335&modaction=0&logformat=showashtml> (letöltés 2013. május
1.
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egy-egy oldalt legfeljebb print screen-nel lehet kinyomtatni, ami a tartalom jelentős
sérülésével jár és rendkívül időigényes.

2.Nyomtatással elvész az interakció lehetősége, a szöveg egy rész rejtve marad

A kérdőívből az is kiderült, hogy kivétel nélkül rendszertelenül foglalkoznak az anyaggal, sőt
ketten csupán a vizsgák előtt. Ez egy olyan nehéz gyakorlati tárgynál, mint a Bibliográfiai
adatfeldolgozás, a biztos sikertelenséget eredményezi. A tanulás javasolt módszerével a nyitó
konzultáción részletesen foglalkoztunk, olvashatták is a tanulási útmutatóban.
A vizsgálatunk tárgyát képező másik csoport azokból a hallgatókból tevődött össze, akik
felvették a Szerzői jog tárgyat. A tanegység elméleti jellegű, viszont a résztvevőknek akár
hobbyjaikból, akár tanulmányaikból, akár munkájukból eredően szinte mindenkinél található
a gyakorlati életből vett példa, eset. Ebben a csoportban alapképzésben tanuló informatikus
könyvtáros távoktatásos és levelező, Mozgóképkultúra és médiaismeret BA, felsőfokú
szakképzésben részt vevő intézményi kommunikátorok, valamint pedagógus továbbképzésben
részt vevők találhatók.
Igen nehéz eredményesen elsajátítani egy tananyagot úgy, hogy a résztvevő ne legyen
tisztában azzal, hogy mi is a tanegység célja, mit tartalmaz a tematika. Ennek ellenére a
vizsgált csoportnak mindössze 6 %-a olvasta el legalább egyszer a közzétett tematikát. Ők a
pedagógus továbbképzésben részt vevők, illetve az informatikus könyvtáros levelező
hallgatókból kerültek ki. A kötelező és ajánlott irodalom jegyzékét is csak az előbbi hallgatói
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réteg forgatta, de lehet, hogy ezt befolyásolta, hogy a kötelező irodalom teljes szöveggel
elérhető volt az elearninges felületen.
A tanegységet felvett hallgatók 7,6%-a soha sem jelentkezet be az elerninges felületre, holott
volt tudomásuk arról, hogy a felkészülés elearninges támogatással folyik. (A tanegység
felvételekor erre egy Neptun-üzenet hívta fel a figyelmet). A hallgatók közel egynegyede egy
hónapnál ritkábban látogatta a tantárgyi felületet. Ez azt is jelenti, hogy nem készítette el a
feladatokat, nem vett részt a tanulmányi munkában. Őket az sem motiválta, hogy a fórumon
való aktív szakmai jelenlét 10%-os beszámítást eredményezett volna a végső érdemjegy
kialakításánál, de még az sem, hogy a félévi munka folyamatos tanári értékelése a tanulmányi
és vizsgaszabályzat értelmében lehetővé tette volna a jegymegajánlást.
Ennél a tantárgynál érhető tetten leglátványosabban, hogy a kompetenciaszintek, a
motiváltság hogyan befolyásolják a tanulmányi munkát. A felsőfokú szakképzésben részt
vevők teljes passzivitást mutattak. Az érdektelenség a nappali hallgatóknál is így volt. A
legnagyobb aktivitást a pedagógus továbbképzésben részt vevők mutatták, akik teljes
mértékben áttekintették a rendelkezésre álló tananyagot, párhuzamokat fedeztek fel a
tananyagban olvasottak és saját munkájuk között. Jelen voltak a fórumokon, ahol számos jogi
problémát felvázoltak, vitáztak és megoldásokat kerestek. Ugyanez történt a személyes
konzultációk alkalmával is (itt nincs távoktatás). A Mozgóképkultúra és médiaismeret
szakosok sokkal „nagyvonalúbban kezelték a témát, őket nem érdekelte a tárgy tematikája, a
szerzői jognak csak azzal a szegmensével foglalkoztak, ami szakjukból eredően közvetlenül
érintette őket: a filmezéssel és a szabad felhasználással. Ebben a témakörben kritikusan
közelítették meg a felhozott eseteket. Az informatikus könyvtáros csoport távoktatásban részt
vevő része teljes passzivitást mutatott, a tananyag iránt való érdeklődés a levelezőknél
fedezhető fel (ez a konzultációk alkalmával derült ki, mert a Moodle-ban nem voltak
nyilvános fórum-megnyilvánulásaik).
Általános tapasztalat ennél a tárgynál, hogy az egyes témakörökhöz kapcsolható ajánlott és
kötelező irodalmat (ami teljes szöveggel elérhető a Moddle-ban) nagyon kevesen használták.
Például a digitális könyvtár és a szerzői jog című írást, vagy a haszonkölcsönzés és a szerzői
jog című cikket még az informatikus könyvtáros hallgatók közül sem olvasta el senki, holott
teljes szöveggel megtalálható volt a Moodle tantárgyi felületén..
Az is érdekes tapasztalat, hogy míg a nagyon erősen gyakorlati jellegű Bibliográfiai
adatfeldolgozás tárgynál magasra értékelték az előadásokról készült videofelvételek hasznát a
felkészülésben, addig a Szerzői jog tárgynál a két meghívott szakember előadásáról készült
videofelvételt mindössze két hallgató nézte meg (a 162-ből)!5
Vizsgálati periódusunk első szakaszában a domináns a tanári előadás volt. (Ezt csak a
levelező képzésben tudtuk vizsgálni, mert távoktatásos tagozaton nincsenek konzultációk).
Így volt ez a kontrollcsoportot képező nappali tagozatos hallgatóknál is. Alacsony
kompetenciaszinten domináns hozzáállás a hallgató részéről, hogy majd a tanár megmondja, a
fejébe tölti a megtanulandókat. Megpróbálja ugyan „megtanulni” a tankönyv szavait, de
passzívan, aminek a leggyakoribb következménye, hogy amikor szükség lenne az ismeretek
aktivizálására és gyakorlati alkalmazására, elfelejti, vagy akkor derül ki, hogy félreértelmezett
több dolgot, olyat is beleértett, amiről nem volt szó, vagy nem úgy volt szó. Ennek a
55
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Tevékenységről szóló jelentés. A(z) 2011. január 17., hétfő, 14:36 óta gyűjtött naplókból
kiszámítva. < http://elearning.ektf.hu/course/report/outline/index.php?id=269> (megtekintés 2013.
április 20.)

tanulásnak a hatékonysága megkérdőjelezhető, vagy legalábbis rendkívül nagy erőfeszítést
kíván a megfelelő eredmény elérése mind a tanár, mind a hallgató részéről. Egy nehezebb
tárgy esetében, mint amilyen a Bibliográfiai adatfeldolgozás, aminek a jelentőségét, szerepét
tanulmányai elején még nem is látja át és nincs előzménye a középiskolában, - így hiányzik
egy jelentős motiváló tényező -, az első, vagy folyamatos nehézségek, sikertelenségek láttán
megriad és rettegve néz a jövőbe. Az informatika számos eszközt kínál számunkra, hogy ezen
a helyzeten változtassunk, de az önmagában csak egy lehetőség de nem csodaszer! Már
ebben az első szakaszban is használtuk a Moodle-t, de az is csak kész ismeretek elsajátítására
ösztönzött. Ebben a formában kevéssé voltak motiváltak a hallgatók, különösen ha figyelembe
vesszük, hogy a bolognai rendszerű alapképzésben egyszakos képzés folyik, a levelezők és a
távoktatásos hallgatók között már szinte nincs is, aki a tanult szakterületnek megfelelő
ágazatban dolgozna, ahol az ismereteket alkalmazni tudná, míg korábban levelező tagozatra
leginkább azok jártak, akiknek a munkájához szükség volt a tanult ismeretek elsajátítására,
így nem volt számukra teljesen ismeretlen ez a terület. Majd a fegyveres erők preferálták a
szakot, vagyis viszonylag sok rendőr, katona, nyomozó, vámos volt a hallgatók között
kiugróan magas tanulmányi fegyelmezettséggel. A kiegészítő képzés – a nevével ellentétben –
szinte megismételte a főiskolán tanultakat, igaz, hogy elméletileg magasabb szinten..
Régebben a felvételi egyfajta szűrő szerepét töltötte be, ma már az sincs. Bologna előtt a
részismeretek összegzésére ott voltak a szigorlatok, ma már az is megszűnt. Tehát alapjaiban
változott meg egyrészt a hallgatók összetétele, motiváltsága és ezzel együtt céljai, másrészt
megjelent az a téves képzet, hogy majd a számítógép helyettük mindent megold, csak
kattintgatni kell.
A gazdasági-társadalmi környezet, a szemlélet megváltozása, a pedagógiai megközelítés a
számítógépes hálózatok világában alapvetően megváltozott. Korábban a munkahelyek
anyagilag és munkaidő-kedvezményekkel is támogatták tanulni vágyó munkatársaikat. Ma a
hallgató örül, ha van munkahelye és levelező hallgatóknál a személyes konzultációkról való
távolmaradás gyakori indoka, hogy nem engedték el a munkahelyükről. Az esetek egy
részében a nappali tagozatos hallgatók is munkavállalók, akik így teremtik meg a
tanulmányaikhoz szükséges anyagi feltételeket. Távoktatásos hallgatóknál kissé túlzottnak
érzem a munkában állásra történő hivatkozást egy-egy kötelező feladat el nem végzésének
indokaként. Ez sajnos nem egyedi jelenség.
Ki a hallgató és mik a szükségletei?
Végig kellett gondolni, hogy a hagyományos képzés személyi és tárgyi szereplői, úgymint a
tanár, a diák, a tárgyi feltételek hol és milyen hangsúlyt kapjanak. Meg lehet próbálni, kérdés,
hogy az elearning az élő oktatás virtuális leképezése-e, vagy valami egészen más, ami
speciális tananyagokat, kommunikációs eszközöket és pedagógiai módszereket kíván. Még
egy hagyományos osztályteremben is, ahol nap mint nap együtt van 20-25 hallgató, a
szemeszter kezdetén szükség van egy oldottabb beszélgetés, ismerkedés kezdeményezésére
annak érdekében, hogy később könnyebb legyen a közös munka. Bár a kisebb tanulói
csoportok, tanulópárok automatikusan is kialakulnak, de az jóval hosszabb időt vesz igénybe.
Távoktatásos tagozaton, ahol nincsenek közös face to face csoportok, ez az egymásra találás
jóval nehézkesebb. Hasznosnak bizonyult, hogy kértem, tegye fel mindenki a fényképét és
röviden mutatkozzon be, tájékoztasson érdeklődési köréről, munkahelyének jellegéről,
hobbijairól, családjáról. Hangsúlyoztuk, hogy a bemutatkozás témaköre szabad, azt mond el
magáról, amit a nyilvánosság számára elmondhatónak ítél, az előbbi felsorolás csupán
gondolatébresztő. Pár hallgatónál ez a kérés kezdetben nehézséget okozott, nem értették, hogy
miért van rá szükség, sőt egyszer az is előfordult, hogy egy hallgató „titkosszolgálati”
manipulációt sejtett a kérés mögött. Ki kellett részletesen fejteni, hogy a bemutatkozásra azért
van szükség, mert a tantárgy jellegéből adódóan a gyakorlati feladatok összeállítását így
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érdeklődési körükhöz lehet igazítani, amivel sokkal könnyebb lesz a tananyag megértése. A
fénykép pedig azért szükséges, hogy az aszinkron fórumbeszélgetésekkor ne arctalan
résztvevővel csevegjünk. Mivel a kurzusnak egyaránt vannak nappali, levelező és
távoktatásos résztvevői, könnyebb így az online kommunikáció, ami többnyire írásban zajlik,
az érdeklődési körükről nyújtott információval és fényképükkel barátságosabb környezetet
lehet kialakítani. A különböző tagozatra járók egy csapatot alkotnak, egymást segítve tudnak
előrehaladni, a már munkában állók munka- és egyéb tapasztalataikkal segíteni tudják
társaikat, megoszthatják problémáikat, megvitathatják a tanulás során felmerülő kérdéseiket.
Ehhez viszont arra is szükség van, hogy kölcsönösen megismerjük egymást. Ennek ellenére
nem mindenki mutatkozott be és a fényképpel kapcsolatban is ki kellett fejteni, hogy annak
csak akkor van értelme, ha arcképet tesznek fel és nem például egy bukósisakos teljes alakos
képet motorkerékpáron egyensúlyozva.

3. Általános tájékoztatás az elearninges tanulástámogatásról

A virtuális tanulás központi kérdése, a folyamatos interaktivitás és a
hallgató tartalom-előállító szerepének ösztönzése
Tanulók közötti együttműködések mindig léteztek az oktatás-képzés folyamatában. Ennek
legősibbb és egyúttal legegyszerűbb formája a kisebb (két-három fős) tanulói közösségek,
ahol együtt tanulnak, egymást segítve oldanak meg feladatokat. A hálózatba kötött
számítógépek korában ezek az esetlegesen alakuló kis tanulói csoportok tudatosan létrehozott
hatalmas hálózatokká alakulnak, tagjaik személyes tudásuk, tapasztalataik átadásával maguk
is új tartalmakat hoznak létre. A kapcsolatokra épülő megosztott tudás lehetőségének a
kihasználása képezi az alapját az elektronikus tanulástámogatás tervezésének.
A Moodle számos fórum-lehetőséget kínál. Alkalmat ad az aktivitás növelésére, gyakorlati
feladatok megoldási hibáinak megvilágítására. A legaktívabb hallgatók még a tananyagok
„lektorainak” szerepében is feltűnnek, amikor kérdéseikből következtetni lehet egyes
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tananyagelemek, vagy a tananyagban levő megfogalmazások következetlenségeire, számukra
nem teljesen érthető megfogalmazásaira, nem működő tananyagelemekre, illetve arra
ösztönözhetik a tanárt, hogy egyes tananyagrészeket több példával, képpel, prezentációval
tegyen érthetőbbé.
Ahhoz, hogy a „fórumozás” elérje pedagógiai célját, a hallgatókat meg kell tanítani annak
kezelésére.
A hálózatba kötött számítógépekkel könnyen elérhető és hatalmasra duzzadt tartalom
felhasználható az ismeretek bővítésére, ugyanakkor a felhasználó az interakciók révén maga
is tartalom- előállítóvá válhat. Kiszélesedik a tanulási tér, ami már nem egyszerűen csak az
osztályterem, hanem az egész virtuális világ, adatok, információk, személyek hálója, amiben
csoportos beszélgetések folynak online egymással és a mentorral. Ehhez szinkron és
aszinkron platform használatára van szükség, amire a hallgatókat előzetesen fel kell készíteni.

í

4.Gyakran feltett kérdések és válaszok

A Moodle-nak mind a szinkron, mind az aszinkron lehetőségét kihasználtuk az oktatás
szervezése során. Számos fórum lehetőség kínálkozott, amikor tematikus fórumok nyitásával
feltehették a hallgatók tanulás közben felvetődött kérdéseiket, feladatmegoldásaikat, ami köré
időnként kisebb-nagyobb viták, nézőpont-ütközések épültek. Ezekből a fórumokon felvetett
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és szemeszterről szemeszterre felvetődő kérdésekből épült a „Gyakran feltett kérdések”
állománya.

5. Aszinkron interakció

A fórumozás többféle módszerével is próbálkoztunk:
Egyetlen fórumot nyitottunk, ahol mindenféle téma szóba jöhetett. Előnye, hogy egy link
alatt található meg az összes hozzászólás. Itt különösen ügyelni kellett a téma pontos
megfogalmazására. A fórumon történő minden megnyilvánulásnak van valamilyen
témája, amit az a résztvevő fogalmaz meg, aki megnyitja a témát. Ugyanabban a
témakörben a hozzászólóknak már nem kell újabb fórumtémát nyitni, mert akkor nem
látják összefüggéseiben a kérdést. Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy ugyanazt a témát
különbözőképpen lehet megfogalmazni, akkor a fórumozás pont az ellenkező hatást fogja
elérni, azaz zűrzavaros, áttekinthetetlen lesz. Erre fel kell hívni a hallgatók figyelmét
akkor is, ha feltételeztük, hogy informatikus könyvtáros hallgatóknak nem jelenthet
problémát a tárgyszavazás. (Ez utóbbiban tévedtünk).
b) Nyitottunk egy általános célú fórumot és több tematikus fórumot, aminek linkjét annál a
hétnél helyeztük el, ahol a téma tárgyalására sor került. Előnye, hogy egy-egy téma
viszonylag jól körülhatárolt fórum-helyet kap. Hátránya, hogy a fórumok szétszórtan
találhatók az egyes heteknél és ha a tantárgyi felület felől keresi az érdeklődő, kutatnia
a)
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kell utána. Ha viszont a Fórumok menüpontból indítja a keresést, világos áttekintést kap a
lehetőségekről. Itt viszont ügyelni kell arra, hogy a fórum neve akkor is tükrözze a témát,
ha a fórumozást a téma aktuális heténél nyitja meg a tanár. Ez furcsa lehet akkor, ha a
teljes tantárgyi felület felől közelítünk a kérdéshez, viszont ha a Fórumok menüpontból
indítjuk a keresést, nem látható az aktuális hét témája, így csak a fórum nevéből
következtethetünk annak tartalmára. A különböző típusú fórumokat próbáltunk ki:
A standard fórumot inkább kedvelték a résztvevők, mert ezen a nyitott fórumon bárki
bármikor új témát kezdeményezhetett, láthatta mások reagálásait azelőtt, hogy ő
véleményt nyilvánított volna.
A kérdés-felelet fórum esetén a résztvevők cask azután láthatták a többiek üzenetét, hogy
a sajátjukat beküldték. A Moodle szerint ez ösztönzi az eredeti és független gondolkodást,
mi viszont azt tapasztaltuk, hogy a hallgatók nem kedvelték ezt a format.
A hallgatók aktivitását, a fórumokon való jelenlét gyakoriságát különféle feltételek fennállása
mellett vizsgáltuk:
a) A nyitó konzultáción megismertettük a csoporttal a fórumon való jelenlét
hasznosságát, hangsúlyoztuk előnyeit a felkészülésben, de a részvételt nem tettük
kötelezővé. A feladat többnyire – mivel a tárgy erősen gyakorlati jellegű – az aktuális
héten a felkészülés közben elvégzett feladatmegoldások feltöltése volt. Ehhez
összeállítottunk egy száz feladatból álló feladatgyűjteményt, ami a feladatok felének
megoldásait is tartalmazta magyarázatokkal, a másik felét pedig önállóan kellett
megoldani, de minden feladathoz tartozott útmutatás. Ezzel a módszerrel azt a tanulásmódszertani elvet szerettük volna támogatni, hogy az ismeretek elsajátítása egy
gyakorlati jellegű tárgynál sokkal könnyebb és hatékonyabb, ha kis lépésekben halad
és a megtanult elméletet azonnal alkalmazza a gyakorlatban is. A feladatok szabadon
választhatók voltak vagy a feladatgyűjteményből, vagy önálló keresés alapján is és
számuk sem volt meghatározott. Az eredmény: a hallgatóknak mindössze 15%-a tette
fel a fórumra megoldásait és egyetlen esetben volt egy hallgatónak megjegyzése egyik
társa feladatmegoldásáról. Ez azt jelenti, hogy a 22 távoktatásos hallgatóból
mindössze öt, a 18 levelező hallgatóból pedig csupán egy tett fel legalább egyszer
feladatmegoldást a fórumokra.
b)
Más esetben annyi különbség volt az előzőhöz képest, hogy a csoport aktivitása
érdekében konkrét megoldandó feladatokat kaptak a hallgatók részletes instrukciókkal,
de a fórumra történő feltöltés ekkor sem volt kötelező, csak ajánlott. Ez a változat jobb
eredményt hozott, ugyanis a levelező- és távoktatásos hallgatók fele bekapcsolódott a
közös gondolkodásba. Együtt folyt az eszmecsere a nappali tagozatos hallgatókkal 6. A
csoport „lelke” az a két részismereti képzésben részt vevő hallgató volt, akik
távoktatásos tagozaton szereztek belépési krediteket a mesterképzéshez. Igen aktívak
voltak, kérdésfelvetéseikkel, megoldásaikkal ösztönzően hatottak a nappali tagozatos
hallgatókra is. Az az évfolyam, amelyikben nincs egy-két hasonlóan aktív hallgató,
nagy passzivitást mutat. Ilyen a 2012/2013-as évfolyam is, ahol nincs részképzéses
hallgató és az a két-három állandó résztvevő, akik a fórumon megszólalnak, csak saját
megoldásaikat töltik fel, véleményt nem nyilvánítanak. Ezzel összecseng a kérdőíves
felmérésben megkérdezett távoktatásos hallgatók válasza, miszerint rendszertelen
gyakorisággal, illetve a vizsgák előtt foglalkoznak az anyaggal. Mind a tanulási
útmutatóban, mind a nyitó konzultáción felhívtuk a hallgatók figyelmét, hogy a tárgy
folyamatos felkészülést kíván, nem elegendő a vizsga előtt foglalkozni az anyaggal.
6

Gyakorló feladatok vitafóruma 4-12. http://elearning.ektf.hu/mod/forum/discuss.php?d=1715 (2013.
04.25.)
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Ugyanakkor ezek a távoktatásos hallgatók, akik nem használják ki a tagozatok közötti
eszmecserét is kínáló lehetőséget, saját levelezőlistát működtetnek, ahol – saját
elmondásuk szerint – megbeszélik felvetődött problémáikat. Ezzel viszont kizárják a
tanári korrekció lehetőségét, nem derül fény a félreértelmezésekre, sokszor olyan
feladatokat is belemagyaráznak, amelyekről nem volt szó.

6. Konkrét feladatkijelölés tanári megoldási útmutatóval

c) Harmadik változatban szintén konkrét feladatok voltak részletes, a megoldást segítő

útmutatókkal. A feladat kötelező volt, de nem járt semmiféle szankcióval, ha valaki
nem töltötte fel a fórumra a megoldásokat. Az aktivitási eredmény ekkor is ugyanaz
volt, mint az előző esetben.
d) Negyedik változatban a célok részletes kifejtése mellett világossá tettük, hogy bár nem
kötelező a fórumvitákban részt venni, de a szemeszter végén az érdemi
megnyilvánulások (legalább egy önálló problémafelvetés minden témánál és legalább
három érdemi reagálás társai felvetésére) beszámítanak az érdemjegybe. Ez a változat
eredményezte a legnagyobb aktivitást.
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A hallgatók kompetenciaszintje és az alkalmazott pedagógiai módszer
összefüggése elektronikus környezetben
Azt is vizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a magasabb kompetenciaszint és a nyilvános
szakmai vitákban való részvétel között. Nem újdonság, de megállapítható, hogy van
összefüggés.

7. Tematikus fórumok

Az alapképzésben résztvevőknél, a kezdőknél - akiknek semmilyen előzetes ismeretük
nincs az elsajátítandó anyag természetéről, a szakmai attitűd kialakítására is szükség van. A
tanárnak fel kell vázolnia, hogy az adott terület milyen alapfogalmakból, gyakorlati
fogásokból építkezik. A tanár irányítja a tanulási folyamatot mindaddig, amíg az
alapokat sikerül elsajátítani. Ez a nappali képzésben természetes folyamat, távoktatásban
viszont – ahol a hallgató soha nem találkozik a tanárral – a tananyag heti beosztása a Moodle
tantárgyi felületén segítséget jelenthet a tananyagban történő javasolt előrehaladásban. A heti
beosztás azt is lehetővé teszi, hogy egy helyre kerüljön a témához javasolt SCORM-os
tananyag, kiegészítő prezentációk, feladatok, fórumtémák és pár figyelemfelhívó mondat,
hogy mire ügyeljen a hallgató a tananyagrész feldolgozása során.
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8. A lényeges szempontok kiemelése és tanulási tanács a hét anyagához

Felértékelődnek az olyan interakciós lehetőségek, mint a különféle fórumok és
webkonferencia-szerű konzultációs alkalmak. A szinkron interakciók során spontán kérdések
sora vetődik fel, hatékonyabb a személyes tanulási problémák orvoslása, a szakmai attitűd
kialakítása, a követelmények érzékelhetőbbé tétele. Ehhez nem elegendő a tankönyv, sem
bármilyen más mutatós prezentációs anyagok.
Alacsony kompetenciaszintűnek értékelhető az elsajátítandó ismeretek és saját
élettapasztalatuk, előzetes ismereteik felhasználhatósága tekintetében a könyvtári feldolgozó
munka elméletével még csak ismerkedő hallgatói csoport a tantárgy tanításának első
félévében. Számukra ekkor a leggyakoribb fórumtéma az elearninges keretrendszer
kezelésének technikai problémái és egyes szabályok értelmezési nehézségei, a „jól gondolome” típusú kérdések felvetése. Egy-egy ilyen kérdés körül alakultak „kérdez-felelek” csoportok.
Azok a hallgatók, akik megpróbáltak társaik segítségére lenni, az esetek túlnyomó
többségében a tankönyv vonatkozó fejezeteire vagy példáira hivatkozva próbáltak választ
adni társaiknak.
Nappali tagozaton már a tanulmányok első félévének vége felé érzékelhető, hogy már
bátrabban lehet építeni a hallgatók önálló munkájára. Ehhez folyamatos tanári jelenlét, a
hallgatók munkájának folyamatos értékelése, kritikai gondolkodásra, a szakmai tapasztalatok
megszerzésének irányítására, a tapasztaltak elemzésének ösztönzésére van szükség, ami az
órai munkába beépíthető. A hagyományos előadást fokozatosan felváltja a gondolkodásra
serkentő problémafelvetés, amikor az előadás keretében nem azt mondom el, amit a
tankönyvben vagy más forrásban egyébként is el tud olvasni, hanem egy szélesebb
alkalmazási szakmai környezetbe ágyazva világítom meg az összefüggéseket. Megfordul a
felkészülés hagyományos sorrendje: a hallgató az órára már felkészülten jön, így a
hagyományos előadás inkább párbeszéddé alakul, ahol azokra a pontokra helyezem a
hangsúlyt, amelyek az önálló felkészülés után is tisztázatlanok maradtak. Ez természetesen
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nem megy önmagától, erre a hallgatókat szocializálni kell és jóval nagyobb erőfeszítést kíván
mind a hallgatótól, mind a tanártól, mint a hagyományos rendszer. Távoktatásban ez kizárólag
olyan elearninges megoldásokkal valósítható meg, mint az aszinkron vagy szinkron online
kommunikációs fórum, web-konferencia szerű konzultációk, kontakt órákról készült
videofelvételek. A gyakorló feladatok bekérésének is csak akkor van értelme, ha a hallgató
részletes visszajelzést kap megoldásairól. Ezáltal a hagyományos előadás funkciója más
megvilágításba kerül és a tanár funkciója is átalakul, inkább mentor, a szakmai attitűd
kialakításának elősegítője, mint a tudás közvetlen átadója.
Fontos motiváló tényező lehet, ha a hallgató érzi, hogy kikérik a véleményét és és a
szemeszter közben is kap visszajelzést munkájáról.

9. Hallgatói vélemény a módszerről

A hallgatók kompetenciaszintje és a tantárgy jellege dönti el azt, hogy a pedagógiai
módszerek közül melyiket érdemes előtérbe helyezni. Minél szakosodottabb és
készségközpontúbb tudás a cél, annál jobban működnek a kollaborációs eszközök és
magasabb kompetenciaszinten jobban működnek a problémamegoldó készségek. Ezt igazolta
a Szerzői jog tanegységet felvett hallgatók különböző csoportjainak az összehasonlítása. A
csoportok:
 tanár-továbbképzésben részt vevők
 Mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak.
Saját kis vitafórum alakult a gyakorló tanárokból álló hallgatók részvételével, akik saját
iskolai munkájuk során akadtak olyan szerzői jogi kérdésekbe, amelyekről korábban nem is
gondolták, hogy az lehet. Számos esetleírással, problémafelvetéssel jelentek meg az
elearninges fórumon és keresték a megoldást.
A mozgóképkultúra szakos hallgatók egy része is aktívnak nevezhető, de szakjukból adódóan
azokra a részproblémákra koncentráltak, amelyek velük, mint például filmesekkel, rock
zenészekkel, internetről fájlokat letöltőkkel megestek.
Ez a két csoport – bár konkrétan szerzői joggal nem foglalkozott korábban, saját
élettapasztalatából került olyan helyzetbe, amit a tananyag feldolgozásakor kamatoztatni
tudott és hasznosítható ismeretként társainak is tovább tudott adni.
Mindezek mellett nem hagyható figyelmen kívül, hogy a motivációs helyzetek hatékonyságát
és alkalmazásuk lehetőségét az egyes tanulók személyiségének, érdeklődési körének, élet- és
munkatapasztalatainak a sajátosságai is meghatározzák. Ha sikerrel akarja a mentor motiválni
hallgatóit, ismernie kell, hogy ki a tanuló és mik a szükségletei. A megismerés egyik igen
fontos, távoktatásos hallgatóknál szinte az egyetlen kiinduló lehetősége az elearninges
felületen történő bemutatkozásuk. Ekkor lehet dönteni arról, hogy az egyén szempontjából az
elektronikus tanulástámogatás melyik szintje a legcélravezetőbb és ezt hogyan lehet
személyre szabottan megvalósítani, ami a tehetséggondozás egyik eleme is. Például a
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bolognai rendszerben a tárggyal még csak most ismerkedők csoportjában minden tagozaton
lehetnek olyanok, akik már rendelkeznek valamilyen diplomával (régen ők voltak a
másoddiplomások, ma csak alapképzésre jelentkezhetnek), vagy egy másik alapszakon
tanulnak és a könyvtári ismereteket az 50 kredites minor szak keretében sajátítják el. Ezeknek
a hallgatóknak más a motivációjuk, más a tanulási készségük, könnyebben átlátják a feladatot
és fejlettebb a problémamegoldó képességük is.

Tanulástámogatás órai előadások videofelvételeivel
Az órai előadásokról a Líceum Televízió felvételeket készített, ezek a Moodle tantárgyi
felületén bármikor megtekinthetők. Elsősorban a távoktatásos hallgatók számára jelent
segítséget a felkészülésben, hiszen számukra nincsenek szervezett konzultációk. Ez derül ki
abból a közvélménykutatásból, amelyet nappali, levelező és távoktatásos hallgatók körében
végeztünk.

10.

11.

Tananyagkínálatban előadás-felvétel a Moodle-ban

Előadás megtekinthető videofelvételeAz a Moodle-ban

Azok a hallgatók, akik nem csak kinyomtatott anyagokból tanultak, igen magasra értékelték
azokat a videofelvételeket, amelyek a tantárgy előadásain készültek. Úgy érezték, maguk is
részesei valamelyest a személyes részvétellel folyó oktatásnak. Mégsem lehet azt mondani,
17

hogy nappali képzésben folyó órák videofelvételei egy az egyben alkalmasak lennének
távoktatásban történő felhasználásra, mert a nappali képzés egy folyamat, amiből nehezen
ragadható ki egy-egy óra, a teljes szemeszter videofelvételen pedig túl hosszú ahhoz, hogy
végignézzék. Ezért célirányosan, kifejezetten távoktatási felhasználásra tervezett, 15-20
perces időtartamú előadások azok, amelyek elérhetik kitűzött céljukat.

Web-konferencia-jellegű konzultáció
Kétszer próbálkoztunk web-konferencia-jellegű konzultáció szervezésével a Moodle beépített
BigBlueButton lehetőségén keresztül. Távoktatásos hallgatóknak hirdettük meg, az első
időpontot a nyitó konzultáción egyeztettük a hallgatókkal, hogy minél öszehangoltabb legyen
a hallgatók egyéb elfoglaltságaival. A nyitó konzultációt követő egy hónap múlva egy
szombati nap délután 17 órai kezdésben állapodtunk meg, amikor senkinek sincs munkahelyi
elfoglaltsága és várhatóan családi kötelezettségei sem akadályozzák a részvételt. Az egy
hónap pedig már elegendő felkészülési idő lehetett ahhoz, hogy szakmai beszélgetést lehessen
kezdeményezni és jelentkezzenek az első tanulási problémák. A szinkron beszélgetés
előkészületeként speciális vitaindító anyagokat töltöttünk fel, amivel dolgoztunk volna, ha lett
volna kivel, de egyetlen hallgató sem vette igénybe ezt a konzultációs lehetőséget, holott
előzetesen megbeszéltük. Mindössze egyetlen hallgató jelezte utólag e-mail-ben, hogy
munkahelyi elfoglaltsága akadt. Nincs okunk ebben kételkedni, bizonyára így volt. A
BigBlueButton nagy hátránya, hogy nem lehet elmenteni a feltöltött anyagokat, így a
befektetett tanári munka elveszett. Ennek ellenére ismét próbálkoztunk egy második
alkalommal, de az sem járt sikerrel. A hallgatókkal történt személyes találkozáskor
rákérdeztünk az okokra, de nem kaptunk választ.

12.
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Virtuális szeminárium hirdetése

Miután a távoktatásos hallgatókkal nem sikerült a virtuális konzultáció, nappali hallgatókkal
próbáltuk ki úgy, hogy a hallgatók az egyik teremben, a tanár a másik teremben foglalt helyet.
A tantermek felszereltsége videokamerák alkalmazását is lehetővé tette, így hallhattuk és
láthattuk is egymást. Lehetőség volt arra, hogy vagy önkéntes alapon, vagy a tanár kijelölése
alapján egy-egy hallgató is előadói szerepben tűnjék fel, bemutassa munkáját, kérdéseket
tegyen fel, illetve válaszoljon a hozzá intézett kérdésekre. Ahhoz, hogy ez a lehetőség jól és
eredményesen működjék, alaposan elő kellett készíteni. Lehetőleg előre kiadott feladatok
megbeszélésére, megoldások bemutatására alkalmas, amit mind a tanár, mind a hallgatók
feltölthetnek, de ezeknek előre elkészített word, pdf vagy ppt dokumentumoknak, képeknek
kell lenniük, mert szövegek szinkron begépelését a rendszer nem teszi lehetővé.
A web-konzultáció, előadások videofelvételei, a fórum-beszélgetések mind olyan lehetőségek,
amelyek együttes alkalmazása komoly segítséget jelent a hallgatóknak a felkészülésben, a
szakmai kompetenciák kialakításában. A hallgatóktól önállóságot kíván, nem hagyja
lanyhulni az érdeklődést, erősítheti önbizalmukat is, mert kíváncsiak vagyunk meglátásaikra,
képességeik bemutatására. A tanulás együttműködésen alapuló tevékenységgé válik,
amelyben a hangsúly nem a statikus ismeretek elsajátíttatására, hanem a folyamatos tanulás
képességének a kialakítására helyeződik. A tanártól rengeteg energiát kíván, ismernie kell a
hallgatókat, speciális anyagokat kell előállítania, értékelni, a figyelmet fenntartani, ami
rengeteg idő.

13.

A virtuális szemináriumon megvitatott téma és a résztvevők

Az online kurzusra fordított idő
Egy online kurzus jóval időigényesebb, mint egy hagyományos nappali képzés, ahol a hétről
hétre tartott szemináriumi órákon a hallgatói interakciókat a tanár természetes módon tudja
irányítani. A hallgatói kiselőadásokra már eleve felkészülnek a hallgatók és a tanulási
problémák is hamarabb kiderülnek.
A távoktatásos hallgatók írott utasításokat követnek, tanulási problémáik, a tananyagban való
előrehaladásuk csak feladatmegoldások beküldésén keresztül követhető és a fórumokon való
megszólalásokból következtethető. Mindkettőnek akkor van értelme, ha a hallgató
visszajelzést is kap munkájáról és választ kap a fórumokon felvetett kérdéseire. Ehhez a
tanárnak a fórumokat folyamatosan figyelemmel kell kísérnie és ha a hallgatói interakciók
rossz irányba mennek vagy nincsenek, be kell avatkoznia. A beküldött feladatok értékelése is
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folyamatos munkát igényel. Egy beküldött feladat pontozásos értékelése nem értékelés a
hallgató számára, mert abból nem tudja meg, hogy hol követett el hibát. Azt részletesen le kell
írni.

14.

Amikor szükség van korrekcióra

A tantárgy jellege határozza meg, hogy milyen gyakorisággal célszerű feladatmegoldásokat
bekérni. Egy olyan gyakorlati jellegű és nehéz tárgynál, mint ami vizsgálatunk tárgyát
képezte, legalább egy-egy tematikus egység lezárásaként célszerű kötelező jellegű
feladatmegoldásokat kérni, ami valamilyen szinten beszámít a félévi jegybe. Ha nem kötelező
a feladatmegoldás és a hallgató teljesítményének értékelésébe sem számít bele, nem fog
feladatokat beküldeni és a felkészülése is rendszertelen. Ez egy nehéz tárgy esetén nagy
valószínűséggel sikertelen vizsgát fog eredményezni.
A hallgatók beküldött feladatainak szöveges és folyamatos értékelése, a fórumokon való
jelenlét követése és reagálás a felvetett kérdésekre, virtuális szemináriumok szervezése
rendkívül időigényes. Egy hallgató egy alkalommal beküldött feladatának szöveges értékelése
vizsgált tárgyunkból adott esetben egy órát is igénybe vehet.
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15.

Egy javított feladatmegoldás részlete

A virtuális szeminárium speciális demonstrációs anyagok készítését igényli.
Távoktatásos hallgatók motiválása jóval nehezebb – ezért több időt is igényel – , mint a
nappali hallgatóké. Mindenképp szükség van a hallgató megismerésére, hiszen a motiválás
nem képzelhető el anélkül, hogy ne tudnánk, ki a hallgató és mik a szükségletei. Ez a
megismerés a hallgató saját profiljának megszerkesztésével, bemutatkozásával kezdődik, így
célirányosabban tervezhetők olyan feladatok és azok időzítése, amelyek közelebb állnak a
hallgatók érdeklődési köréhez, vagy munkahelyi szakmai munkájával is kapcsolatba
hozhatók. Ez a hallgatók előrehaladásának folyamatos figyelemmel kísérését igényli és az
írásos kommunikáció több energiaráfordítást igényel mind a hallgatótól, mind a tanártól.
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16.

Tanári visszajelzés és további részvételre ösztönzés

A szinkron kapcsolattartás kétoldalú tervezést igényel, hogy az időpontok mind a tanár, mind
a hallgató részéről elfogadhatók legyenek.
Amennyiben a hallgató elfogadja a tanártól, hogy „irányítalak, fogadd el a sikeres
előrehaladás érdekében tett javaslataimat, de a tanulásodat saját magad tervezed meg”
elméletet, az is elérhető, hogy a hallgató eljut az OTDK-n bemutatható színvonalig. Egyszer
ilyen esettel is találkoztunk.

Az időgazdálkodás
Az elektronikus tanulástámogatás több mint csupán a szakmai tartalmak elsajátításának
elősegítése. Minden szakma műveléséhez szükséges egyfajta morál, a saját szakmai
előrehaladás tervezésének képessége, az időgazdálkodás fontosságának a felismerése.
Ezeknek a személyes kompetenciáknak a fejlesztése elválaszthatatlan része az elektronikus
tanulástámogatásnak.
Kezdetben rendkívül sok értetlenkedés, levelezés, fórumtéma, ha a hallgató „kicsúszik” az
időből és nem sikerül egy feladatot időre beküldenie. Ennek két következménye lehet: ha a
rendszer úgy van beállítva, a határidő elmúltával nem tudja beküldeni a feladatmegoldást és
ezzel jelentős pontveszteség éri a szemeszter értékelésekor. Másik lehetőség, hogy be tudja
ugyan küldeni a határidő elmulasztása után is, de az idő múlásával egyre magasabb
százalékos veszteség éri az értékeléskor. Ez utóbbi módszer kevésbé okoz riadalmat, viszont a
mentor részéről több figyelmet igényel az értékeléskor nemcsak a pontlevonások miatt,
hanem azért is, mert folyamatosan vissza-vissza kell térni ugyanannak a feladatnak az
értékelésére az esetleges későbbi beküldések miatt.
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Távoktatásos hallgatók körében az a téves képzet él, hogy teljesen szabadon gazdálkodhatnak
az idővel, nincsenek személyes konzultációk, saját maguk haladhatnak az anyagban úgy,
ahogy nekik tetszik. Bár a kurzusnyitó konzultáción felhívjuk a figyelmüket a tananyag
elsajátításának nehézségeire és a Moodle tantárgyi felületén a tananyag heti beosztásával is
igyekszünk segítséget nyújtani a javasolt haladási irányról, mégis azt tapasztaljuk, hogy
nagyon gyakran nem a kívánatos sorrendben halad, ami megnehezíti a megértést, illetve
rendszertelenül, sőt van, aki csak a vizsga előtt foglalkozik az anyaggal. Alacsony
kompetenciaszint esetén a tananyaggal történő rendszertelen, vagy éppen csak a vizsga előtti
tanulás – mivel semmi áttekintése nincs a hallgatónak a tartalomról, nincs gyakorlati
előzmény – kifejezetten káros és szinte biztos, hogy eredménytelenség lesz a következménye.
Itt ismét hangsúlyozzuk, hogy tantárgyfüggő is, hogy a hallgatótól milyen rendszerességű
tanulást, milyen gyakori és mértékű feladatmegoldásokat várunk.

Etikai kérdések
Virtuális világunkban látszólag könnyűnek tűnik az információszerzés, ami sok esetben az
önálló munka rovására megy. Egy kattintással pár pillanat alatt el lehet érni és kimásolni
tartalmakat. Állandó és folyamatos figyelemfelhívásra van szükség, hogy a hallgató ne
plagizáljon. Szükség van egy belső korlát kialakítására, ami arra sarkallja, hogy próbáljon
önállóan gondolkodni és mások gondolatait, eredményeit ne sajátjaként beállítani.

Összegzés
Egy sikeres online kurzusnak számos összetevője van. Szükségesek







Speciálisan szerkesztett tananyagok, amelyek amellett, hogy képeket, hangokat,
animációkat, órai előadásokon készült videofelvételeket tartalmaznak, ahol szükséges,
hallgatói interakciókat is beépítenek az anyagba. Az elméleti kérdéseket alátámasztó
feladatok beépíthetők a SCORM-os tananyagba, ahol rejtetten a helyes megoldást is
megtalálja a hallgató, ellenőrizheti megoldásait, ha saját maga feloldja rejtett részeket.
Máshol saját magának kell megoldania a feladatot. A SCORM-os tananyag
lehetőséget ad esettanulmányok beépítésére, példák olyan tipográfiai megoldásaira,
amilyenekre egy nyomtatott tananyag nem képes. Ha a megírt tananyagot nem az írója
fordítja át SCORM-os anyaggá, részletes technikai utasításokat kell adnia a munkát
elvégzőnek, mert csak a tananyagíró tudhatja, hogy milyen tananyagrészt milyen
didaktikai céllal hogyan kíván megjelentetni.
Célirányosan létrehozott fórumbeszélgetések kezdeményezése és folyamatos
figyelemmel kísérése és ahol szükséges, a mentor beavatkozása a folyamatba.
Beküldött feladatmegoldások szöveges értékelése.
Követelmények és nem teljesítésük következményeinek világos megfogalmazása.
Távoktatásos hallgatóknál egy nehezebb gyakorlati tárgy esetén nem elegendő a
mégoly jól sikerült tananyag közzététele, szükség van a tanulmányokban történő
előrehaladás folyamatos követelményére, ami kötelező feladatmegoldásokat is
tartalmazó fórumbeszélgetéseken, szemeszterenként legalább két web-konferencia
szerű szinkron konzultációkon keresztül valósítható meg és szükség van a mentor
folyamatos visszajelzésére.

A tantárgy jellege dönti el, hogy a tananyagban való előrehaladás heti, vagy téma szerinti
beosztást igényel-e, melyik segíti jobban a hallgató előrehaladását.
Szintén tantárgyfüggő, hogy szükséges-e folyamatos haladást megkövetelni. Nehezebb tárgy
esetén és alacsonyabb kompetenciaszinten ez javasolt.
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A virtuális szeminárium szervezése rendkívül időigényes és mai oktatási rendszerünkben csak
nagy erőfeszítések árán valósítható meg. Virtuális szeminárium megfelelő minőségű
mentorálása alacsony nappali óraszám és kis hallgatói létszám esetén valósítható meg abban a
minőségben, hogy az elérje a kívánt célt és a hallgató is elégedett legyen.
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