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Tematikus ismeretanyag összeállítása (tájékoztatásra és tananyagként használható
szöveggyűjtemény, kép-videó és linkgyűjtemény).
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AZ ÁTTANULMÁNYOZOTT SZAKANYAGOK JEGYZÉKE
A második munkafázis (Az ET3R felépítéséhez szükséges tartalmak összeállítása)
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• Komenczi Bertalan: Virtuális szemináriumok szervezésének elméleti és gyakorlati
kérdései
• Tóvári Judit: Virtuális szemináriumok szervezésének elméleti és gyakorlati
kérdései -szöveggyűjtemény
• Szabó Bálint: Virtuális szemináriumok szervezésének elméleti és gyakorlati
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A(Z) ETTR ÖSSZETEVŐI
Elektronikus Tanári Teljesítménytámogató Rendszerek összetevői
Az ET3R a munkateljesítmény és minőség növelésére irányuló újabb törekvések és eljárások (a
teljesség igénye nélkül: az információ- illetve tudásmenedzsment, a teljesítménynövelő technológia
(performance technology) alkalmazása az oktatás területén. A fogalom alatt olyan webes felületen
elérhető adatbázist, szoftver- és alkalmazás-készletet illetve kommunikációs rendszert értünk, amely
válogatott tartalmakkal, célzott tanulási programokkal, gondosan válogatott/megtervezett, a
gyakorlatban jól használható eszközkészlettel és gyakorlati tanácsadással a tanári munka hatékony
segítését célozza meg. Egy teljesítmény- illetve folyamat centrikus fejlesztői filozófia keretében a
tanári feladatok optimális teljesítéséhez szükséges támogató feltételek mindegyike besorolható az
alábbi kategóriák (modulok) valamelyikébe:
Tartalom
A tartalom modul egy speciális adatbázis, amelyben adatok, információk, esettanulmányok,
prezentációk, kommentárok, kötelező és ajánlott olvasmányok, stb. találhatók. Nemcsak szövegeket,
hanem ábrákat, képeket, animációkat, szimulációkat, videókat és hanganyagokat is tartalmaz. Az
adatbázis hipertextes felépítésű és keresőrendszerrel ellátott. A „tartalom” kifejezés jelentése ebben a
relációban nem teljesen azonos az e-learning rendszerfejlesztők és a tartalomszolgáltatók „tartalom”
fogalmával. Itt tartalom alatt azokat az információkat értjük, amelyeket a felhasználó tanítás illetve
tréning nélkül is képes értelmezni és alkalmazni. Válogatott „tanulási objektumok” is ebbe a
kategóriába sorolhatók.
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Tanácsadás
A tanácsadás modul speciális szakértői rendszer, amely támogatja a döntéshozatalt és általában
segítséget
ad
a nem-rutin feladatok és nem szokványos helyzetek megoldásában. Ez a komponens olyan módon is
nyitott, hogy online kommunikációs eszközök, szakmai közösségi portálok segítségével folyamatos
támogatást biztosítson. A „justintime” kommunikáció megtervezése az ET3R egyik
alapkarakterisztikája lehetne, mivel a tanári munka során gyakoriak azok a feladatok, amelyek nem
szabványosak, egyedi kreatív és innovatív megközelítést igényelnek. Milyen típusú tanácsok, milyen
elérésben, ütemezésben, milyen kommunikációs alkalmazások formájában kerüljenek alkalmazásra?
Tanítás
A tanítási-tanulási modul igény és szükséglet szerint bocsát rendelkezésre változatos tanulási
lehetőségeket. Mik azok a kompetenciák, műveltségelemek amelyek tanítással fejleszthetők a
legjobban - illetve milyen témákból, szövegrészekből célszerű tananyagot készíteni (ami lehet elearninges tananyag is). Az ET3R egyik alapelve: a lehető legkevesebb tanítással a legjobb
teljesítményt elérni.
Támogatás
A támogatási modul ellátja a tanárokat mindazokkal a digitális illetve digitalizálható
eszközökkel, amelyekre tanári feladataik ellátásához szükségük van. Itt számtalan potenciális segítő
eszköz jöhet számításba, amelyek a tanárok életét könnyebbé – munkájukat eredményesebbé tehetik.
Ebbe a kategóriába tartoznak az adminisztrációt segítő alkalmazások, űrlapok (osztályozás, jelenlét,
korábbi eredmények) valamint tananyagok, tantervek, óravázlatok, tesztek, tesztösszeállító szoftverek,
beszámoló és értékelés elkészítését segítő alkalmazások, segédanyagok, stb.

http://et3r.ektf.hu/wp-content/uploads/2013/06/komenczi-kutatasi-terv-reszletezes2013.pdf
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1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 2
Önreflexió
A blendedlearning típusú kurzusok eredményes tervezésének, létrehozásának és
működtetésének egyik fontos előfeltétele a fogalomtisztázása. A modulon belül feldolgozásra
került dokumentumok alapján (Komló, Kapros) megtörtént a lehetséges definíciók
számbavétele, és másrészt feldolgozásra kerültek azok a lehetőségrendszerek, amit a blended
képzések biztosítanak.
Sikerült világossá tenni, hogy a vegyes típusú tanulási formák elemeik alapján
többféleképpen értelmezhetők, így a tanulási környezetben több, egymást kiegészítő formában
jelenik meg.
A vegyes típusú elemek (blended) elemek meghatározása történhet a hagyományos
képzés és e-learning, a jelenléti oktatás és online tanulás, valamint a hagyományos és digitális
tananyagkeverékeként, így nehéz határvonalat húzni a fogalmat illetően. A hetereogenitás
adta változatosság jól tükrözi a blendedlearningösszetettségét. Az alkalmazott definícióm –
mely szerint feldolgozásra került a Blendedlearning módszerek továbbfejlesztése c. témakör
megfelelően alkalmazható a vizsgálódásra. „A blendedlearning, tanulás és oktatáselméleti,
módszertani alapokon nyugvó átfogó infopedagógiai stratégia, mely a tanulást támogató
rendszer révén – az emberi lét változatos megismerési, és kommunikatív formáit integrálva –
tér -és időkorlátok nélkül biztosítja a tanuló számára az optimális ismeretelsajátítást. (Forgó,
2004).”
A blended módszerek (készség, attitűd, és kompetenciaközpontú) modellek alklamasak a
tanulási eredmények meghatározására. ABlendedlearning módszerekrotációs (osztálytermen
belüli, terem, tanulási környezet és egyéni rotáció) alkalmasak a differenciált – ezáltal a
pontos – értelmezésre.)
További blended módszer a flexibilis modell, – amelyben az oktatás elsődleges színtere az
Internet –, amelyben a tanulás egyénre szabott és rugalmas menetrend szerint történik. A
SelfBlend modell esetében az interneten elérhető kurzusokból egyéni választási lehetősége
van a hallgatónak, míg a(z)EnrichedVirtual Modell esetében a hallgatók a tantárgyak egy
részét a hagyományos képzési formában sajátítják el, a többi tárgyat pedig online.
Az alábbiakban az Elektronikus médiumok és tananyagok c. kurzus oktatási célrendszerét
mutatom be:
A tanárképzésben a pedagógusjelölt számára elengedhetetlen az információs társadalom
tanítási-tanulási folyamat sajátosságain alapuló újmédia-rendszer kreatív használatához
szükséges kompetenciák kialakítása. Ennek során el kell sajátítania az újmédia-eszközeivel
történő digitális tanulási formák ismérveit, a hálózatelmélet és tudásközösségek
fogalomrendszerét, az oktatási paradigmákat. Rendelkeznie kell a hálózatalapú tanulási
formák értékelésének pedagógiai módszertani kompetenciáival.
Kompetenciák
Tudás
−sajátítsa el az újmédia-együttes – médiainformatikai ismérveit
−széleskörű
ismertekkel
rendelkezik
a
hálózatalapú
új
médiumok
hatásmechanizmusáról – különös tekintettel a tanulás kulcsmozzanataira (tartalom
megjelenítése, motiváció, rugalmasság, kreativitás, tanulói teljesítmény értékelése)
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http://nws.niif.hu/ncd2005/docs/ehu/029.pdfNetworkshop2005. Szeged.
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elméleti

és

gyakorlati

kérdései.

−rendelkezik az interaktív tévé (iTV) és mobil (táblagép, e-könyv), okostelefonok
segítségével történő tanulásról szóló ismertekkel
−pedagógia, pszichológiai, médiaműfaji és technikai ismereteit tudja alkalmazni
oktatás-szervező munkája során
Attitűdök
−az újmédia eszközrendszerének értékközpontú kritikus megítéléséhez és
befogadásához szükséges értékszemlélet és attitűd kifejlődésének elősegítése
−az újmédia-eszközök oktatásban történő megjelenésével legyen nyitott az IKTkompetencia hierarchiájának újragondolására
−munkája során kreatívan használja, alkalmazza az újmédia-eszközöket oktatásban
−együttműködési készség egyfajta hálózatalapú és/vagy újmédia kompetenciarendszer
kialakításában
−nyitottság, előretekintő hozzáállás az értékelő és tervező feladatok elvégzéséhez
Képességek
−az újmédia-eszközök oktatásban történő megjelenésével képes (újra) értelmezni az
IKT-kompetencia hierarchiát, képes újragondolni egyfajta hálózatalapú és/vagy újmédia
kompetenciarendszert
−képes az új médiumokról elsajátított, technikai és műfaji ismeretek felhasználására a
tanulási folyamat szervezésében és irányításában
−képes az egyes újmédia-platformok műfaji specifikálására
−képes a hatékony információközlés elveinek megfelelő újmédia-együttes
kiválasztására a tanultak alapján legyen képes az újmédia eszközrendszerének értékelésére
(ismeretek-kompetenciák, tartalom, motiválás, rugalmasság, tanulói teljesítmények
értékelhetősége)
Intézményünk több mint negyed évszázada végez – levelező, majd kijárásos –
székhelyen kívüli felnőttoktatást, 10 éve, pedig távoktatási tevékenységet. Megjelentek a
nyomtatott eszközökkel támogatott szakképzési formák, – majd a kutató- és fejlesztőmunka
eredményeként – az elektronikus médiumokkal (CD-vel) támogatott, illetve az Internet alapú
levelezéses távoktatás. A technológiaváltás következtében ezek a hagyományok megújultak a
Médiainformatika Intézet e-learninges képzésfejlesztési terveiben. Az elektronikus alapú
nyitott képzés fejlesztési irányát – a 2002-ben MAB által akkreditált –, az e-learning (hálózati
on-line) tanulás formájában indított informatikus könyvtáros szak jelentette (Kis-Tóth 1998).
A távoktatás az Egri Eszterházy Károly Főiskolán a 90-es évek elején jelent meg.
Intézményi szinten 1996-tól vált stratégiai jelentőségű fejlesztési törekvéssé. Elsőként a
Közép-Magyarországi Regionális Távoktatási Központ alközpontjaként indult meg
működésünk. Ez évtől könyvtár szakon megkezdtük a tananyagaink „távosítását”, melynek
eredményeként a nyomtatott tananyagok távoktatási tankönyvekké és hálózati tananyagokká
alakítottuk. 2001-től a főiskola új vezetése megkezdte az a távoktatáshoz nélkülözhetetlen
Egyéni Tanulást Támogató Virtuális központjának kialakítását, mely a Távoktatási Központ
működését támogatja.
2000-ben olyan távoktatási anyagot készítettünk, amelyek nyomtatott és elektronikus
terjeszthető formában egyaránt rendelkezésre állnak a hallgatók számára. Az on-line
tananyagaink (webes felületen bármilyen böngészővel megtekinthetők) hálózati
kommunikációra optimalizált állományok, alkalmasak akár on-line vizsgáztatásra is. A
tananyag tervezése során az első fázis az, hogy megalkossuk a minőségbiztosításhoz
szükséges alapelemeket.
Az e-learninggel kombinált tanulás hatékony forma napjainkban. Fejlesztő munkánk
kezdetekor arra kerestünk választ, hogy az alkalmazott oktatási, módszertani és szervezeti
formák megfelelnek-e minden elvárásnak; melyek az erősségeink, és hol kell még javítanunk
az oktatás technológiájában.
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1.1.1 Technológiaváltás, új eszközök az oktatásban ÚJJJJ önreflexió
A technológia nemcsak a gazdaságra és kommunikációs formákra hatott, hanem a
tanulás eszköztárának szélesítésére. A technika nem csupán az e-learning megjelenésével
kapott fontos szerepet az oktatásban, hanem már a számítógép és az internet kialakulása során
is jelen volt. Az elektronikus szolgáltatások, (e-business, e-közigazgatás, e-egészségügy) és
köztük az e-learning csak a ma ismert utolsó lépcsőfokai a korábban elkezdődött fejlődési
folyamatnak. A technológiák versengése során várhatón a mobileszközök válnak a
legfontosabb platformmá. Valójában a technológiaváltás különösen a mobileszközök
használata elterjedésében és használatában követhető jól nyomon. (Kezdetben az informatikai
IKT-kompetenciák megalapozására több éves tanfolyamok keretében zajlott az internetes
tanfolyamok időtartama, legfeljebb néhány hétig esetleg pár hónapig, egy mobileszköz
esetében néhány napra van szükség.) A fenti tény előrevetíti, hogy az egyre inkább
felhasználóbarát végkészülékek (táblagépek, okostelefonok) használatának elsajátítására
egyre rövidebb időre lesz szükség. Csökkentvén így remélhetőleg a digitális szakadékot az
IKT-t használók és nem használók között. Várhatóan olcsóbban beszerezhetőek lesznek.
Benedek3 így ír erről: „Szemben a PC- és internet-penetráció során tapasztalható társadalmi
esélykülönbségek által fékezett folyamatokkal, a mobiltelefon demokratikusabb módon terjedt
el a fiatalok körében. Pedagógiai szempontból különösen figyelemreméltó, hogy azok körében
is jelentős mértékben hozzáférhetővé vált, akiket a társadalmi kirekesztés veszélye fenyeget,
akiknek nem sikerült beilleszkedni az oktatási rendszerbe, és akik most sem vesznek részt a
tradicionális oktatásban vagy képzésben, esetleg munkanélküliek, képességeiknek nem
megfelelő munkakörben dolgoznak vagy hajléktalanok.”
A mobileszközök társadalmi hatásain túl az oktatás minden szintjét (alap-, közép- és
felsőfok valamint felnőttképzés) érinti. Beleértve formális, iskolai rendszerű tanítás-tanulás
folyamatától kezdve a nonformális, iskolán kívüli formákat is. Különösen kiemelt szerepet
kap az internetes társas közösségekben az informális tanulás.

2. FOGALMI ALAPVETÉS
Önreflexió
Egy elektronikus tananyag kidolgozása követi a haladó távoktatási hagyományok azon
Dohmen-i irányzatát, melyben a tanár személyétől távol, és attól függetlenül – de általa
irányítva –, indirekt, nem személyes medializáció tanulmányi útmutatás, tutorálás révén
történik a tanuló vezetése. Kovács Ilma4 a hazai távoktatás megalapozója nemzetközi
szaktekintélye, Dohment is idézve így: „A távstúdium multi-média rendszerének célja a
megfelelő tanulmányi egységekben, a mindenkori tanulmányi célok, az oktatási tartalmak, a
közvetítésre kerülőstruktúrák és a címzettek szerinti specifikusan differenciált
munkamegosztásos eszközkombinációk létrehozása. Ebben az esetben az oktatási tartalmak
összes hordozóit és az oktatási és tanulási folyamatok minden közvetítőjét eszköznek,
médiának tekintjük. Ilyen értelemben az oktató személyes beszéde is eszköz, média, mert
oktatási tartalmakat, tanulmányi impulzusokat stb. közvetít.”
Mivel a tanulásban egyre nagyobb szerephez jut az elektronikus eszközökkel támogatott
információ-csere, – mely egy informális hálózatba szervezve folyamatos, élethosszig tartó,
más tevékenységekbe beágyazottan, hálózatosodott formában történik –, így hálózatalapú
tanulási a megoldások is ajánlhatók a szerző figyelmébe a tananyag feldolgozásához.
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URL:

Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás IN: VILÁGOSSÁG 2007/9. pp.21-28.
http://epa.oszk.hu/01200/01273/00041/pdf/20071109200841.pdf
4
Nyitott képzés és távoktatás Franciaországban c. tanulmány

6

1. A távoktatás, e-learning, blended learning
A távoktatásnak felnőtt és nyitott képzési szempontból arra, a kérdésre kell felelni:
hogyan tudnánk olyan tananyagot és szolgáltatásokat nyújtani, amelyben a hallgatók tértől és
időtől függetlenül hatékonyan sajátíthassák el a tananyagot. Az e-learninggel kombinált
(blended) képzésünk hatékony képzési forma napjainkban, de az alkalmazott szervezeti forma
vajon megfelel-e minden elvárásnak. Melyek az erősségeink, és hol kell még javítanunk az
oktatás technológiájában.
A távoktatás tartalma megváltozott illetve változóban van. Ha azonosítjuk a távoktatást
az elektronikus tanulással, jelenlegi átmeneti fejlődési korszakunkban, különböztessük meg a
hagyományos vagy klasszikus távoktatást az elektronikus távoktatástól (Kovács Ilma, 2002).
A fenti gondolatmenet alapján az e-learning definíciója:
Az e-learning, olyan számítógépes hálózaton elérhető nyitott – tér- és időkorlátoktól
független – képzési forma, amely a tanítási - tanulási folyamatot megszervezve, hatékony,
optimális, ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot és a tanulói forrásokat,
a tutor-tanuló kommunikációt, valamint a számítógépes interaktív oktatószoftvert, egységes
keretrendszerbe foglalva, a tanuló számára hozzáférhetővé teszi (Forgó, 2002).
2.1.1 Az e-learning megoldások összetevői

Az e-learning tananyagok
Hagyományos oktatási formáknál alkalmazott tananyagok között nehéz lehetőséget
biztosítani a folyamatos továbbképzés számára, hiszen egy könyv nyomtatása és terjesztése
hosszú időbe telik. Könnyen előfordulhat, hogy a leírt és kinyomtatott tudás mire elér a
diákokhoz és érdeklődőkhöz, már csak elavult információt tartalmaz. Hasonló a helyzet az
off-line technológia alapú közvetítőkkel is. Egy CD-ROM-on tárolt oktatási anyag is lezárt
egységet képvisel, amelyet nem lehet javítani. Új információt csak új CD kiadásával lehet
biztosítani, ami ugyan gyorsabb, mint egy könyv újranyomtatása, de az új CD terjesztése
költséges és időigényes.
Az internet kialakulása, az elektronikus hálózati alkalmazások elterjedése azonban
beteljesíteni látszik a távoktatás minden technikai és módszertani igényét.

Keretrendszerek és oktatószoftverek
Az elektronikus tanuláshoz elengedhetetlen egy olyan szoftver és szerver alkalmazása,
melynek révén lehetővé válik a tananyag közvetítése és egyfajta naplózása. Nézzük meg a két
fogalom jelentését!
Az e-learning keretrendszer olyan számítógépes szoftver, amelynek segítségével
számítógépes hálózaton (lokális, globális) kapcsolódó szolgáltatások révén személyre szabott
tanulási folyamat végezhető és szervezhető. A keretrendszerek az oktatás tartalmának
közreadásához, a hallgatók és a képzés menedzseléséhez, valamint az oktatáshoz tartozó
kiegészítő tevékenységek végrehajtásához nyújtanak segítséget.

Az e-learning megoldások szereplői
A teljes körű megoldások működésük közben a hallgatón kívül más résztvevőket is
igényelnek:
 rendszergazdák – kiknek feladata az e-learning infrastruktúra üzemeltetése,
karbantartása
 oktatási adminisztrátorok – az oktatási tevékenységet folyamatos nyomon
követik, beiskolázzák a hallgatókat, összeállítják képzési terveket, új képzési
igényeket fogalmaznak meg
 oktatók –a felmerülő hallgatói problémákat, kérdéseket kezelik, a tananyagok
tartalmát összeállítják, frissítik
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tananyagfejlesztők – a tananyagokat elektronikus oktatási anyaggá alakítják át,
karbantartják azt

Az e-learning alkotóelemei
A szabványosítás egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa az egyes alkotóelemek
súrlódásmentes együttműködését az internetes oktatás területén. Az alkotóelemeket nem
feltétlenül egyetlen cég állítja elő. Előfordulhat, hogy a rendszer minden egyes eleme másmás cég terméke. Ebben az esetben az elemek könnyed kommunikációját és az elemek közti
adatcserét a szabványok biztosítják. A szabványok olyan szabályozások, amelyek az ipar,
technológia, tudomány és közigazgatás terén racionalizálási, minőségbiztosítási, biztonsági,
környezetvédelmi és kommunikációfejlesztési követelményeket állítanak fel.
Az e-learning legfontosabb alkotóelemei a következők:
1. Learning Management System. Ez a rendszer testesíti meg az oktató felületet, amely
az internetes oktatáshoz elengedhetetlen.
2. Tananyag. CBT-oktatóegység, amelynek felépítését és alkotóelemeit a szabvány
rendszerezi.
3. Metaadat. Adatok az adatokról, amelyek megkönnyítik a keresést egy adatbankban.
4. Szerző szoftver. A rendszer feladata közé tartozik a tananyagok előállítása, az
alkotóelemek sorba rendezése szabványosított séma alapján, illetve az alkotóelemek
csoportosítása olyan módon, amely a tanulási folyamatnak a lehető legjobban megfelel. A
szerző szoftver tartalmazhat beépített tesztkészítő programrészt is.
5. Általános alkotóelemek
a) Browser. Egy browser segítségével a tanuló egyszerűen elérheti a tananyagot akkor
és ott, amikor és ahol arra szüksége van.
b) Kapcsolódási pont. Az LMS-nek rendelkeznie kell kapcsolódási pontokkal is,
amelyek lehetővé teszik az adatcserét és adatfeldolgozást más rendszerekkel, mint például
más szolgáltató web-oldalával, adatbankokkal, vagy ERP-rendszerekkel együtt.
Az e-learning módszertana
Ahhoz hogy optimális tananyag készüljön, birtokában kell lennünk az új módszertani és
technikai lehetőségeknek. Sok esetben a szerzők és az informatikai szakemberek sincsenek
birtokában az e-learning adta szemléltetésbeli lehetőségeknek. A fejezetben ezért
foglalkozunk részletesebben a módszertani kérdésekkel.
Az e-learninges tananyagok tartalmát a szerzők határozzák meg, de a tananyagok
tagolása már a didaktikai és médiaműfaji és informatikai szempontokat is figyelembe kell
venni. Didaktikai tagozódás kialakításához olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre van
szükség, amelyek révén tananyag optimális elsajátítása biztosított. Ehhez feltétlenül
szükségesek a hatékony szemléltetés ismérveinek és a médiaműfaji kérdéseknek a tisztázása.
Ez később jól kapcsolódott nemzetközi szabványokhoz az SDT-hez. (Az általam
használt epizód elnevezés megfeleltethető az atomi egységeknek, a nódusok lapoknak, a
modulok pedig foglalkozásoknak). Megjegyzés: Ez a tagolás majd a mobiltanulásnál
alkalmazott mikro-learning fogalmával hozható összhangba. Ha a SCORM
terminológiájának akarjuk megfeleltetni, a két alsó szint esetében ez egyértelmű. (Ez esetben
az epizód, az atomi elem, asset adekvát fogalmak).
2. A blended-learning, azaz vegyes (komplex) tanulás
Részünkről támogatjuk az e-learning módszerekkel kombinált oktatási formát
(AllisonRossett, 2003). Az utóbbi évek nemzetközi (tengerentúli) szakirodalmi hivatkozásai is
megerősítik ezt az értékelést. AllisonRossett, a San Diego Állami Egyetem oktatástechnológia
professzora egyetért a „vegyes elmélet” megközelítéssel. „A tanulási elméletek nem olyanok,
mint a vallás” – mondja. „Nem kell eldöntened, hogy katolikus vagy baptista vagy, muzulmán
vagy és kizárod az összes többit. A cél az, hogy minden helyzetre megtaláljuk a megfelelő
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elméletet.”. Zemke szerint a helyzet függ „az emberektől, akiket szolgálunk, az elsajátítani
vágyott ismeretek természetétől és a helyzettől, amelyben elő kell adniuk ezeket”(i.m., 2003).
Ebben a részben egy úgynevezett kombinált (blended) szisztémát, a tervezési és
fejlesztési folyamatokhoz kapcsolódó rendszert fogunk vázolni.
Mi jellemzi a vegyes típusú tanulást?
A blendedlearning jellemzői túlmutatnak az osztálytermen. Hiszen formális és
informális, technológiára alapozott és emberközpontú, egyéni és társasági, irányított és
felfedezés-orientált. A. Rossett kiemeli a műhelymunkával, konzultációval, támogatókkal és
on-line osztálytermekkel és döntéstámogató eszközökkel, való ellátottságot. (AllisonRossett
i.m.) Nézzük meg az alábbi ábrán a formális-informális, a virtuális együttműködési (szinkronaszinkron), és az önálló tanulást támogató formákat.

1. ábra. A blended learning, a hagyományos jelenléten alapuló oktatás és konzultáció, valamint a
távoktatás elektronikus tanulási környezetének illetve tananyagainak változatából alakult ki.

Az alábbi táblázatok a blendedlearning elemeiről, a tartalomtípusok elemzését, a
tanulástámogatási formák választásának hatásait mutatja be. (A képzési filozófiánk
meghatározása során ezek a szempontok irányadók voltak.)
1. Táblázat A blended learning elemei
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2. Táblázat. A tartalomtípusok elemzése a
tartalmi állandóság és az előállítási időtartam
vonatkozásában

3. Táblázat:. A tanulástámogatási formák
választásának hatása az emberi élőmunkatechnológia
ill.,
a
költségvonzatok
alakulásának vonatkozásában
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Projektünkben egy olyan utat jelöltünk meg, amely napjaink egyik legkorszerűbb
szemléletétnek is megfelel, – blended képzés – azaz kombináljuk az elektronikus felületet a
nyomtatott tananyagokkal és a személyes jelenléttel.
A címben megjelölt szakterület feldolgozására a „kevert” módszert javasoljuk, azaz
nem teljesen a személytelen képzések kiépítését, hanem a blendedlearning vegyes típusú
kurzusok kialakítását és bevezetését tartjuk alkalmasnak a képzés javítására. Julian és Boone
2001-es IDC tanulmánya szerint „a kevert megközelítés fontossága az, biztosítja, hogy a
tanulási folyamat a lehető legnagyobb benyomást tegye, és így biztosítsa, hogy a szervezet
termelékenysége optimális és ügyfeleinek értékes dolgokat nyújt.”
A blendedlearning, tanulás és oktatáselméleti, módszertani alapokon nyugvó
átfogó infopedagógiai stratégia, mely a tanulást támogató rendszer révén – az emberi lét
változatos megismerési, és kommunikatív formáit integrálva – tér -és időkorlátok nélkül
biztosítja a tanuló számára az optimális ismeretelsajátítást.(Forgó, 2004).
Olyan oktatási technológia, mely a képzéshez változatos, tanulási környezeti elemek
(módszerek és eszközök) – hagyományos és virtuális tantermi tanulási formák, személyes és
távolsági konzultáció biztosításával, nyomtatott- és elektronikus tananyagok segítségével
magas-színvonalú (hi-tech) infokommuniká¬ciós eszközök révén a tananyagot kooperatívan,
változatos módszerekkel, egyénre szabott formában teszi hozzáférhetővé, biztosítja tanulók
előrehaladási ütemének ellenőrzését értékelését (Forgó, 2004).
A fenti definíció szerint tehát e-tanulás fogalmával illethetjük a(z):
• Iskolában tantermi oktatás esetén alkalmazott számítógéppel segített tanulást
• Az IKT eszközöket alkalmazó távoktatást, nyitott képzést
• Web (táv) előadást, web (táv) szemináriumot
• A televíziós oktatást, különös tekintettel a digitális televíziózás új interaktív
lehetőségeit kihasználó kurzusokat
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• A számítógépes multimédiával, web tartalmakkal támogatott önálló tanulást. (Pl. egy
alkalmazói szoftverbe épített tutorial használata...)
• A multimédiás oktatóprogramok
• Internetes kollaboratív eszközöket használó tréningek
• Mobil infokommunikációs technológiával támogatott oktatási formák
• A hagyományos jelenléten alapuló oktatás és konzultáció, valamint a távoktatás
elektronikus tanulási környezetének illetve tananyagainak különböző változatait úgymint;
• a formális-informális,
• a virtuális együttműködési (szinkron-aszinkron),
• és az önálló tanulást támogató tanulási formákat

3. BLENDEDLEARNING ALAPÚ TÁVOKTATÁSI PROJEKT
Önreflexió
Az Eszterházy Károly Főiskolán a távoktatást, ennek is az elektronikus módszerekkel
támogatott formáját, – a hazai felsőoktatási intézmények között, sőt, nemzetközi szinten
fokozódó verseny miatt – mint stratégiai célt egyik kitörési pontjaként kezeljük. A főiskola az
elektronikus támogatás bevezetés mellett döntött. Az elektronikus alapú nyitott képzés
fejlesztési irányát – a 2002-ben MAB által akkreditált –, az e-learning (hálózati on-line)
tanulás formájában indított informatikus könyvtáros szak jelentette. Később elkészült a tanári
mesterség információ- és kommunikációtechnikai alapelemei elektronikus tananyag, – a tanár
szakos felsőoktatási hallgatók számára –, mely az infokommunikációs alapműveltség
kialakítására és a módszertani kompetenciák fejlesztésére szolgál.
A picai igények tekintetében elmondhatjuk, hogy olyan rendszer készítésére van
szükség, amely lehetővé teszi a csoportmunkát és a hálózaton alapuló közösségi interakciókat
és kommunikációs formákat. Nagyon fontos a csoportmunka támogatása, ebben több
internetes (felhő alapú) rendszer nyújt nagyszerű példát, többek között az Asana és a
Basecamp. A projektmenedzsment integrált rendszer megvalósítására azért van szükség, mert
ha az előbbi szoftvereket nézzük, akkor mindegyik a maga területén kiváló tulajdonságokkal
rendelkezik, azonban használatuk a jelen esetben azért nem célszerű, mert vagy hiányzik
belőlük egy olyan lehetőség, amire szükség van, vagy túl komplikált és lassú a kezelésük. A
mintaként szolgáló rendszerek pozitív tulajdonságait és előnyeit vesszük figyelembe az új
felület létrehozása során, ezeket a hasznos funkciókat építjük be a rendszerbe, szem előtt
tartva az egyszerű, gyors és könnyű kezelhetőséget.
1.Hálózati rendszerű, egységes elveken alapuló működés előnyei
A menedzsment rendszer alkalmas legyen arra, hogy Kurzusmegosztás elvén (OCW)
alapon működő, SCORM kompatibilis curriculum és tananyagfejlesztést komplex formában
menedzselje beleértve
1.Projekt előkészítést,
2.A didaktikai tagozódás kialakítását meghatározását
3.Tananyagírók médiainformatikai felkészítése
4.Projekt folyamatterv kidolgozását
5.Szabványos tananyag elkészítése. Médiainformatikai alapú digitális szemléltetési
formák megalkotása – elkészült forgatókönyv- minta alapján történő kivitelezést. (Líceum
televízió, Multimédia kutatólaboratórium)
6. Képzésmenedzsment rendszer leírása, alkalmazása, kurzusvezetés, és aktivitási
riportok lekérése
7.A pályázat – szerzők által megírt – kurzusok komplex multimédiás interaktív SCORM
szabvány szerinti közzététele. Igény szerint: http://www.tankonyvtar.hu/
8.Minőségbiztosítási szempontok meghatározás
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Szempontok:
• A tananyag e-learning módszerek kihasználásával biztosítsa a tanuló figyelmének
folyamatos fenntartását, interaktív megoldásokkal segítse a tananyag elsajátítását.
• A tananyag feleljen meg a SCORM 1.2 szabványban meghatározottaknak.
• A tananyag felépítésében, struktúrájában igazodjon az adott szakmacsoport moduláris
szerkezetéhez, áttekinthető, érthető legyen.
• A tananyag nyelvezete, stílusa igazodjon az adott korosztályhoz.
• A tananyag tesztekkel, feladatokkal, önellenőrző kérdésekkel folyamatosan támogassa
az önálló tanulást.
•A tananyag tartalmazzon multimédiás elemeket (kép, hang, animáció, mozgókép),
amelyek az ismeretátadás hatékonyságát növelik.
3.1. A távoktatási projektterv
A projekttervezés során először a képzési formát kellet eldöntenünk, majd az önálló
hallgatói munkát támogató keret- és médiarendszert. Ez utóbbi esetében fontos volt a
tananyaghoz való egyszerű hozzáférés biztosítása (nyomtatott és elektronikus formában is).
A szervezőmunka során a legfontosabbnak egy Virtuális Campus kialakítása illetve az
elektronikus tanulást támogató keretrendszer kialakítás tűnt.
Az alábbi ábra a tervező munka során szem előtt tartandó folyamat-szabályozást mutatja
be.

2. ábra: A tananyagtervezés folyamata URL: www.futurelearning.com/ page7.html
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A keret- és oktatószoftver
A számítógépes hálózatok lehetőségeit kihasználó távoktatási rendszerek között ma már
egyeduralkodónak tekinthetők a Web-alapú – WBT: Web-basedTools - rendszerek. Ezek a
rendszerek a www kliens-szerver architektúráját követve webszerverek által futtatott, a képzés
lehetőségeit és felületét meghatározó CGI programokból, valamint a programok által kezelt
adatokból állnak. A tananyagokhoz és a tanulást támogató különféle eszközökhöz való
hozzáférést tetszőleges, grafikus felületű web-kliensek, és böngészők teszik lehetővé. Ennek
köszönhetően a tanfolyam menedzseléséhez, és magához a tanuláshoz is, csupán megfelelő
web-böngészőre van szükség. A szoftverek piacán egyre több webalapú távoktatási rendszer
lelhető fel. Közöttük előkelőhelyet tudhat magáénak az általunk választott rendszer. A
keretrendszer választása során az alábbi szempontokat tartottuk szem előtt;
 Biztosítsa a tananyagátadás változatos (medializás, intaraktív) módszereit,
 Információs eszközként alkalmas legyen a kurzus során a hallgatói előmenetel
követésére
 Tartalmazzon többféle számonkérési lehetőséget,
 Sokoldalú kommunikációs formát biztosítson hallgató tanár kapcsolattartásban,
 Pontosan tartsa nyilván a hallgatói adminisztrációs adatokat,
 Adjon lehetőséget egyéb eszközök (képtár, fogalomtár, index, tárgymutató,
keresés) alkalmazására.
A projekt során a képzés szaktárgyait lefedő távoktatási szakanyagot készítünk,
amelyek mindegyikét átalakítjuk elektronikusan terjeszthető formátumúvá (nyomtatható MSWord vagy QuarkExpress állomány), és on-line (WEB-es felületen bármilyen böngészővel
(Internet Explorer stb.) megtekinthető hálózati kommunikációra optimalizált állományok,
amelyek alkalmasak akár on-line vizsgáztatásra is. Ahol szükséges, ott az önálló feldolgozást,
gyakorlást, önellenőrzést segítő útmutatókat, feladatgyűjteményeket, önértékelő teszteket
hozunk létre, amelyeket nyomtatott és/vagy elektronikus formában is előállítunk.

4. A TÁVOKTATÁSI FEJLESZTÉS SZAKASZAI
Önreflexió helye
A teljes életpályára kiterjedő képzés gondolatának térnyerése és az oktatási médiumok
(nyomtatott, elektronikus) változatainak kibontakozása révén egyre szélesebb körben
alkalmazzák a hagyományos oktatási formák mellett a nyitott képzési, távoktatási formákat. E
képzési formák lehetővé teszik a munka melletti tanulást, figyelembe véve a hallgatók eltérő
felkészültségét, tanulási szokásait és időbeosztását. Az elektronikus tananyagok bizonyítottan
hatékony ismeretelsajátítást tesznek lehetővé az egyénre szabott tanulástámogatási
rendszerükkel, valamint a tanuláshoz való hozzáférés biztosításával. Intézményünkben az
egész életen át tartó tanulás immár nem csupán az oktatás és képzés egyik aspektusa: irányító
elv a hallgatói ellátás és részvétel terén, a tanulási összefüggések teljes kontinuumában.
A fejlesztés szakaszait pontosítva az alábbi folyamatterv alkalmazható projekt
adminisztrációhoz
1.Szerző felvétele a rendszerbe, hozzárendelése a foglalkozáshoz (1-33)
2.Tananyagírás (EKF sablonban), feltöltés a rendszerbe
3.Lektorálás: Szakmai (tananyag) majd visszatölti a rendszerbe: Mediális (média
forgatókönyvek) véleményezés
4.A szerző megteszi a törzsanyag elfogadási nyilatkozatot, elindul a tananyagfejlesztés
5.A kész tananyagot a médiaelemekkel a tananyagfejlesztők feltöltik a rendszerbe (html
formában, ha a szerző egyben a tananyagfejlesztő is, akkor erre nincs szükség)
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6.A szerző megteszi a medializált tananyaghoz az elfogadási nyilatkozatot, ha nem
megfelelőnek találja, megadja a javítási igényeket
7.A tananyag betöltése a keretrendszerbe
8.A szerző átnézi még egyszer a keretrendszerben a tananyagot, ha mindent jónak talál,
megteszi a végső nyilatkozatot
9.Kipublikálás Scorm1.2 szabvány szerint az LMS rendszerbe (pl. Moodle)
10.Nyomtatási prototípus (kefelenyomat)

Elektronikus tananyaggal támogatott hagyományos és online tananyagtervezés fázisai
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1. A képzési célokról
Ennek során meghatározzuk a cél-és követelményrendszert, a képzés tartalmát és
szakaszait, a tantárgyak elsajátításának időtartamát a tananyagot, és a médiaforrásokat oktatók
elérését, a számonkérés módozatait, az önképzés lehetőségeit, a hallgatói nyilvántartás
rendszerét, az elektronikus tanulási környezet használatát tartalmazza.
A szak egyfelől szervesen illeszkedik a magyarországi informatikus könyvtáros képzés,
másfelől az EKF oktatási rendszerébe. Tudatosítjuk a hallgatókkal, hogy a szak olyan
információs szakembereket képez, akik bármely könyvtártípusban alkalmasak szakirányú
munkakörök betöltésére, ezen túlmenően lehetőség nyílik specializációra, egyrészt az iskolai
könyvtárak területén, másrész a for-profit szférában akár információbrókerként is
elhelyezkedhet a végezett hallgató.
Képzésünkben igen hangsúlyos az informatikai modul. Jelentősége és súlya a képzésen
belül tükrözi, hogy törekszünk a legkorszerűbb informatikai tudásanyag birtokába juttatni
hallgatóinkat, hiszen a könyvtáros társadalomban óriási a szükséglet az ilyen irányú
szakemberek iránt. A képzés elméleti stúdiumokból és gyakorlatokból áll. A képzésben a
tantárgyaknak három blokkja alakult ki: alapozó tantárgyak, szakmai tantárgyak és a
specializációt szolgáló stúdiumok csoportja. Lehetőséget biztosítunk az élet- és
munkakörülményekhez jól igazodva a határon belül és a határon kívül élő magyar fiatalok és
felnőttek számára arra, hogy fel tudjanak készülni a piacgazdasághoz elengedhetetlen
korszerű informatikus könyvtáros ismeretek elsajátítására.
2. A képzés tartalma
Az oktatócsomag fejlesztése során mindig azt tartottuk szem előtt, hogy
eredményesebbé tegyük a hallgatók tanulásának hatékonyságát. Összességében olyan
távoktatási anyagot kívántunk a hallgató kézbe adni, amely rendelkezik a jó távoktatás
minden ismérvével.
Távoktatási tankönyveket készítettünk, nem, pedig jegyzetet. A távoktatási
tankönyveket kiegészítettük tanulási útmutatóval, szöveg- és feladatgyűjteménnyel valamint
munkafüzettel, ellenőrző kérdésekkel és feladat megoldásokkal. Több esetben próbavizsgát is
végezhet annak érdekében, hogy kipróbálhassa tudásszintjét. Olyan leckék összeállítására
törekedtünk, amelyben a tananyagrészek kellően rövidek a hatékony tanuláshoz. Az egyes
leckéket úgy alakítottuk ki, hogy azok „egy szuszra” megtanulhatóak legyenek.
Minden tantárgyban világosan megfogalmazzuk a célokat, kijelöljük a tartalmat,
összefoglalást adunk és ellenőrző kérdéseket teszünk fel. Igyekeztünk olyan gyakorlati
tevékenységeket feladni, amelyek megoldása során a tanuló az új ismereteket használni
kényszerül. Minden tantárgyhoz külön írtunk tanulási tanácsokat.
A tananyagot igyekeztünk közvetlen stílusú, párbeszédes, barátságos formában átadni,
melyeket a szokásosnál szellősebbre, ritkábbra alakítottuk, így egy oldalon kevesebb a
szöveg. (Sok helyen hagytunk üres helyeket annak érdekében, hogy a diákok saját gondolatait
fel tudják jegyezni.) Azokon a helyeken, ahol az ábrák kifejezőbbek, mint a szöveg,
igyekeztünk illusztrációkat alkalmazni.
A hallgató korábbi tapasztalataira utalva és a köznapi életből, gyakorlatból vett példával
színesítettük mondanivalónkat, így ösztönözzük a hallgatót arra, hogy ellenőrizhesse
előrehaladását. A tananyagokat összekapcsoltuk más médiaforrásokkal.
3. A képzés szakaszai és támogatási rendszere
A távoktatási kurzuson minden félév elején van 3 nap konzultáció, általános tanulási
tanácsokat adunk, illetve a félévre szóló oktatócsomagot kapják meg. A félév során többet
nem kell eljönni Egerbe, csak a vizsgákon kötelező a személyes megjelenés. A
kapcsolattartás, a tanári konzultáció Interneten történik. A képzési szakaszok az alábbiak
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1. Előkészítő konzultáció: A tananyag feldolgozásának sebességét az egyéni tanulási
képességeken túl befolyásolja, hogy milyen előzetes ismeretekkel bír a számítógép
használatában a résztvevő, ezért minden hallgató számára előkészítő konzultációt tartunk a
beiratkozást követő napon. Ez alkalommal kerül sor a szak filozófiájának, valamint a
távoktatás és az elektronikus kapcsolattartás módozatainak bemutatása.
2. Csoportos konzultációra a nyitó konzultáción meghatározott napokon kerül sor. Ez
alkalommal olyan ismertetést kapnak a tantárgyakról, melyből alapján tájékozódhatnak az
adott szakterületről.
3. Az egyéni tanuláshoz a tanulóknak útmutatást mellékelünk a nyitóelőadáson Hogyan
kezdjünk a tanuláshoz? címmel. A tanulási útmutatóban tanulási tanácsokat adunk a
távoktatásos formában történő tanulás módszeriről és technikájáról.
4. Egyéni konzultáció. A hallgatóknak a félév során egyes tárgyakból lehetőséget adunk
a személyes konzultáción való részvételre. Ezek pontos időpontjáról, helyszínéről és további
tudnivalókról a szaktárgyi tutoroktól kapnak felvilágosítást a hallgatók. Az útmutatóban
kiemelt hangsúlyt kap az a tény, hogy a hallgatónak rendszeres konzultációs lehetősége van a
tutorával, témavezetőjével. (Az elektronikus kommunikációs formák mellett a személyes
konzultációkra egyaránt biztosítunk lehetőséget.)
5. A feladatok elkészítésére, ellenőrzésére a félév során folyamatosan történik, de a
végleges határidő az első negyed végére van limitálva.
Számonkérésre, – csakis személyes jelenléttel – megadott féléves ütemezésben kerül
sor.
7. Az értékelés folyamatos, különböző típusú feladatok megoldása alapján történik.
A képzés szakaszait az alábbi ábrán láthatjuk.
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3. ábra. A képzés szakaszai és támogatási rendszere
4. A képzés tananyagai médiumai tantárgyanként
A tanulást támogató médiumok
Minden távoktatási kurzushoz hozzárendeltünk egy tanulást támogató nyomtatott és
elektronikus oktatócsomagot az alábbiak szerint;
• Távoktatási tankönyv
• Útmutató
• Feladatgyűjtemény
• Példatár
• Szöveggyűjtemény
• Önértékelő teszt
• e-tankönyv
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• Önállóan beszerzendő irodalom
Távoktatási tankönyvek, jegyzetek struktúrája
I.Előszó
II.
Tartalom (modulcímek, leckék, leírása)
III.
Tanulási tanácsok, idő
IV.
Célkitűzések
V.
Követelmény (Milyen kompetenciákkal fog rendelkezni a kurzus végeztével.)
VI.
Leckék (tananyag egységek), tagozódása (1 lecke kb. 10–20 oldal)
1.
Cél
2.
Tartalom
3.
Tananyag
a.
Leírások
b.
Definíció: Fogalmak jelölésére alkalmazott ezt a stílus
c.
Kérdés: Aktivizáló kérdések.
d.
Feladat: A leckékben megfogalmazott feladatok jelölésére használt stílus.
e.
Hivatkozás: Egyéb dokumentumokra hivatkozó szövegrészek jelzésére
használjuk.
f.Példa: a tananyagokban szereplő példák megjelölésére használható stílus.
g.
Kiemelés: fontosabb szövegrészek, kulcsfogalmak megjelölése.
h.
Megoldás: Ha bizonyos feladatok megoldását jelölő stílus.
4.
Összefoglalás: a leckék összegzése
5.
Összefoglaló kérdések
6.
Összefoglaló feladatok
VII.
Médiatár
VIII.
Próbavizsga
IX.
Glosszárium
X.
Irodalom
5. Az oktatói kar, tanárok (tutorok, teletutorok)
A távoktatási projektünk elkészítése során nagy hangsúlyt fektettünk a távoktatásban
résztvevő tanárok kiválasztására. Olyan szakembereket alkalmazunk, akik közismerten magas
szinten művelik szakmájukat, ugyanakkor képesek innovatívan részt venni a helyi projekt
kidolgozásában és véghezvitelében. Az együttműködő belső és külső munkatársak száma
meghaladja az ötvenet.
A tutor a képzésünk során minden olyan személyt jelöl, aki a képzési folyamatban a
tanulás támogatójaként szóba jöhet: tanár, instruktor, tanácsadó, gyakorlatvezető, konzulens,
tréner stb.
A teletutor: az a személy, aki a képzési folyamatban az ismeret átadását, informatikai és
távoktatási szakemberként tanulmányi útmutatásokkal irányítja, támogatja, segíti.
Szakmai kérdésekben a csoportos, valamint az Interneten keresztül történő
konzultációkon a teletutorok (szakmai, informatikai) állnak a hallgatók rendel¬kezésére.
Tutor elérhetőségét – telefonszámát, e-mailjét, ChatRoom elérhetőségét – az első konzultációs
napon adjuk meg a távtanulók számára. A tanárok távoktatási-informatikai felkészítésére
minden félév kezdetekor sor kerül.

Konzultációs lehetőségek
A tananyag elsajátítását, elmélyítését, alkalmazását, a tanulás közben felmerülő
problémák tisztázását a konzultációk segítik. A konzultációnak három formáját veheti
igénybe: csoportos, írásos (e-mail) és „csevegő” konzultációt.
A csoportos konzultáció: személyes formában egy alkalommal kerül megtartásra, míg
elektronikusan heti egy alkalommal. Időpontját és órarendjét szükség szerint a
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tutorokalakítják ki. A csoportos konzultáción tutori (szaktanári) irányítással mélyítik el az
addig önállóan megtanult tananyagot. Itt nyílik lehetőség arra is, hogy az új tananyagrészeket
előzetesen a tutorokkal megbeszéljék.
E-mail: Az önálló tanulás során felmerülő szakmai jellegű kérdéseket ezekben a
formákban beszélheti meg a tutorokkal. A választ e-mailen kapja meg, a lehető legrövidebb
határidőn - de a legrövidebb határidőn – de legkésőbb később három munkanapon belül.
Írásos konzultáció, „csevegés”: Heti egy alkalommal a tutorával meghatározott
időpontban egy óra időtartamban nyílik lehetőség ennek a konzultációs formának az
igénybevételére.
Telefon: A tutor által megadott telefonszám is igénybe vehető, ezt a szolgáltatás az IP
alapú telefonos üzenetváltással is kibővítettük.
Üzenetek, hirdetőtábla: Szabadon használható módszer, bármikor, bárkivel felvehető a
kapcsolat, azonban nem biztos, hogy válasz is érkezik a felvetett kérdésekre.

4. ábra. Kommunikációs formák összefoglalása
6. A számonkérés, értékelés

A tudásszint felmérése
A kurzus kezdetekor – mert sok hallgató rendelkezhet autodidakta módon szerzett
előzetes ismeretekkel (diagnosztikus értékelési formában) meggyőződünk a hallgató előzetes
ismereteiről.
A tanagyag folyamatos elsajátítása során (formatív értékelési formában), a készülő
projekteket folyamatosan értékeljük.
A kurzus zárásakor (összegző értékelési formában) meggyőződünk a témakörök
ismeretének mértékéről.
A szóbeli számonkérésen a hallgató, egyrészt bemutatja projektjeit, majd számot ad a
témakörhöz tartozó elméleti ismeretekből.
Írásbeli számonkérés során meggyőződünk a témát illető lexikális és tervező
munkájának minőségéről.
Projekt típusú számonkérés során a hallgató kreativitásáról győz meg bennünket
Portfólió jellegű munkákat gyűjteményes formákban mutatják be a jelöltek egy adott
időszakról és témakörről.

Az értékelés módja
Az értékelés két részből áll. Egyrészt értékeljük a beküldött feladatokat, ez tárgyanként
1-2 feladatot jelent, amelyek érdemjegye a tárgyak végső érdemjegyébe beszámít: gyakorlati
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jeggyel záruló tanegység esetében a végső érdemjegy 40%-át, kollokviummal záruló
tanegység esetében a végső érdemjegy 25%-át adják, de csak abban az esetben, ha a félév
végi számonkérése legalább 56%-os. A beküldés csak elektronikus formában, a
keretrendszeren keresztül történhet.
Az írásbeli tesztek leggyakrabban feleletválasztásos, asszociációs, számítási, ún. rövid
válasz, illetve egyes tárgyak esetében esszé feladatokat tartalmaznak. A feladatok első négy
típusát leggyakrabban a tanulást segítő szoftver, a WebCT segítségével oldhatja meg a
hallgató.
7. A hallgatói nyilvántartás rendszere
Távoktatási rendszerünkben nyilvántartjuk a hallgatók legfontosabb adatait, amelyeket
bizalmasan kezelünk. Ezek egy részébe a távtanuló is betekinthet, megnézheti például az
eddigi tanulmányi előmenetelét stb., de nem tekinthet bele csoporttársairól szólókba.
A képzésben résztvevők számára az EKF Médiainformatika Intézete az elérhetőségi
lehetőségek mellett segítő központot (HelpDesk, Tanulmányi Inkubációs (információs)
Központ) üzemeltet, amelynek nyitva tartásáról a tanulást segítő szoftver honlapján kap
felvilágosítást a hallgató.

5. KITEKINTÉS: AZ ÚJ TÍPUSÚ E-LEARNING ÚJ MÉDIUMOKKAL, MINT A
VEGYES TÍPUSÚ TANULÁS KITERJESZTÉSE

Önreflexió
Az e-learninggel támogatott vegyes típusú oktatásban a tér- és időbeli korlátokat már
digitális (off-line, on-line) technológia-technika révén valósítják meg (CD-ROM, DVD,
internet), amelyek – a papíralapú tananyagok mellett – kezdetben komplementer és
napjainkban egyre inkább alternatív módon vannak jelen az elektronikus tanulásban.
Benedek András így ír erről: „Lényeges megközelítése az e-learningproblematikának a
technológiai háttér. […] Magyarország nem marad ki a nemzetközi áramlatokból,
ugyanakkor nem tekinthetjük a magyar gyakorlatot és elméletet olyan színvonalúnak, amely
egy koherens e-learning stratégiában jelenik meg.”5
Az elektronikus tanulásnál, – mivel elsősorban az önálló tanulás lehetőségét adja – az
önálló tanulás válik a legfontosabbá. Ebben az új rendszerben a tanár legfontosabb feladata
az, hogy a tananyagot úgy tervezze meg, hogy az alkalmas legyen akár a tanórán kívüli
autonóm elsajátításra is.
A hazai e-learning tananyagfejlesztések kezdetben a nemzetközi tapasztalatokon
alapulva trendeket és szabványokat átvéve projektek révén terjedtek, erős informatikai
befolyással, majd ezt követően jelentek meg a (táv)oktatás-módszertani szakemberek is. Jó
példa erre az eLearning fórumok6 története, amelyből látható, hogy az e-learning aktivitás
kezdetben a gazdasági szférából hogyan profilozódott az oktatás szereplői számára a
különböző területeken, a köz- és felsőoktatásban és a felnőttképzésben.
Az e-learning módszerekkel eleinte a levelezőoktatást kívánták felváltani – kezdetben
reguláris formában, azaz felülről szerveződve, egyfajta keretet adva a tananyagfeltöltésnek, a
kurzusvezetésnek és a közös kommunikációnak –, majd elkezdődött a nappalis képzésbe
történő diffúziója egyfajta komplementer (blended) megoldásként.
Az internet megjelenése és szolgáltatásainak széleskörű terjedése – webes felületen
(Web 1.0!) – nem csak a gazdaságra és kommunikációs formákra hatott, hanem a tanulás
eszköztárának szélesítéséhez is elvezetett. Kezdetben a tanulási tartalmak szöveges, képi
5

Benedek András: E-learning stratégiák.In: Az eLearning szerepe a felnőttoktatásban és a képzésben. Szerk. Harangi
L., Kelner G.. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztály, 2003. p. 6–7.
6
eLearning fórumok. URL: http://elearning.sztaki.hu/archivum (Letöltés: 2013. 11. 18.)
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illusztrációkkal ellátott, multimédiás anyagok formájában – amelyek nem öltöttek igazán
interaktív formát, mivel a tanulók passzív befogadóként csupán az információ letöltőjeként
vettek a részt a folyamatban – voltak elérhetők. A tanulásszervező programok (Learning
Management System, LMS) – a tartalom közreadásán és az adminisztrációs lehetőségeken túl
már olyan eszközt is tartalmaztak, amely a tanulási folyamatot keretek közé szervezve
lehetőséget adtak a hallgatói aktivitás növelésére.
Az e-learning olyan számítógépes hálózaton elérhető nyitott – tér- és időkorlátoktól
független – képzési forma, amely a tanítási-tanulási folyamatot megszervezve hatékony,
optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában a tananyagot és a tanulói forrásokat, a
tutor-tanuló kommunikációt, valamint a számítógépes interaktív oktatószoftvert egységes
keretrendszerbe foglalva, a tanuló számára hozzáférhetővé teszi.7
Közösségi média, mint az újmédia kiterjesztése
Tekintettel arra, hogy egy vegyes típusú képzésben a tananyag mind nyomtatott mind
pedig offline és online elektronikus formában rendelkezésre áll, a nyomtatott anyag
szövegközpontúságú, míg az eelktronikus a tanulás multimédiás támogatását adja. A LMS
rendszer esetében használtassunk online eszközöket, figyelje a kitűzött feladatok segítségével
próbáljuk meg a Moodle keretrendszer adta tanulást támogató lehetőségeit kihasználni
(fórumozás, közös wiki-szerkesztés)!
A kurzushoz alkalmazzunk digitális könyvjelzőt, hozzunk létre a szakmai diskurzust
segítő digitális könyvjelzőt, közösségi oldalakat (Facebook), Twitter-csatornát, prezentációs,
és dokumentumfájlokat megosztó (pl. Slideshare, Issue? Scribid), oldalakat!
Alkalmanként kurzus résztvevői 3-6 fős csoportokat alkotva dolgozzák fel az adott
elméleti órához tartozó témakört! A prezentációk beosztása és a csoportok kialakítása az első
héten történik témakörönként és időpont megjelöléssel. A csoportok 10-15 perces
prezentációval készülnek, melyeket 5-10 perces vita követ a csoport kérdéseire válaszolva. A
prezentációk értékelésében a hallgatóság a (http://www.doodle.com/), online értékelő rendszer
segítségével vesz részt. Elvárt aktivitás: csoportonként 2-3 releváns kérdés, kritikai észrevétel,
kapcsolódó példa, illusztráció bemutatása.
Az internet megjelenése és szolgáltatásainak széleskörű terjedése – webes felületen
(Web 1.0!) – nemcsak a gazdaságra és kommunikációs formákra hatott, hanem a tanulás
eszköztárának szélesítéséhez is elvezetett. Az internet, amely lényegében egymással
távközlési úton összekötött számítógépekből áll, a kommunikációs szolgáltatások széles körét
teszi elérhetővé. Az elektronikus térben nem csupán a technológiák, hanem a kultúra, a média
és az oktatás egyfajta összeolvadásának vagyunk a tanúi.
Kezdetben a tanulási tartalmak szöveges, képi illusztrációkkal ellátott, multimédiás
anyagok formájában – amelyek nem öltöttek igazán interaktív formát, mert a tanuló passzív
befogadóként csupán az információ letöltői, befogadóiként vettek a részt a folyamatban –
voltak elérhetők. A tanulásszervező programok (Learning Management System, LMS), – a
tartalom közreadásán és az adminisztrációs lehetőségeken túl –, már olyan eszközt is
tartalmaztak, amelyek a tanulási folyamatot keretek közé szervezve lehetőséget adtak a
hallgatói aktivitás növelésére.
A webkettőn alapuló társas-közösségi szerveződési forma –, amely nyílt szolgáltatások
révén lehetővé teszi és bátorítja a részvételt – kialakulását követően a tanulási formákban
megjelent az e-learning2.0, a tanulóközpontú webes környezet formája. Ez a tanulási forma –
a felhasználókat tudásfejlesztő közösségként értelmezve – olyan eszközökre támaszkodik,
amely összekapcsolja a hálózati tartalom egyszerű létrehozását a webes felületen.
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Forgó Sándor: Az elearning fogalma. In: http://hu.wikipedia.org/wiki/E-learning letöltés. 2013. November 20.
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Az oktatástechnológiában az informatikai alkalmazások térnyerése és az ennek
következtében feltáruló új lehetőségek vezetnek az információs és/vagy kommunikációs
technológiához, mely a tanításban domináló verbális csatorna súlypontját áthelyezi a nyitott
és rugalmas elemeket erősítő tanulásra, ill. információfogyasztásra. Nem véletlenül került
előtérbe a hálózatalapú tanulás (konnektivista) tanuláselmélet, pedagógiai irányzat, mely
kulturális oldalról új közlésmód megjelenését hozza magával.
5.1.1 Az elektronikus tanulás (offline/online és közösségi formái)
Az elektronikus tanulás kezdetben az offline technológián alapuló CD-ROM-on tárolt
oktatási anyag segítségével történt. Az internet kialakulása, az elektronikus hálózati
alkalmazások elterjedése azonban már lehetővé tette a web alapú tanulási formák
alkalmazását. Később az egyszerű Html-oldalakba szervezett tartalmakat keretrendszerekbe és
oktatószoftverekbe foglalva tették közzé. Az e-learningkeretrendszer olyan számítógépes
szoftver, amelynek segítségével számítógépes hálózaton (lokális, globális) kapcsolódó
szolgáltatások révén személyre szabott tanulási folyamat végezhető és szervezhető. A
keretrendszerek az oktatás tartalmának közreadásához, a hallgatók és a képzés
menedzseléséhez, valamint az oktatáshoz tartozó kiegészítő tevékenységek végrehajtásához
nyújtanak segítséget.
Napjainkban a webkettes szolgáltatások elterjedésének hatására meginduló társasközösségi megoldások az e-learningre is kihatottak. A digitalizáció, amely kezdetben a
helyhez kötött (lokális) médiumokkal történő tartalom-feldolgozást és kommunikációt
forradalmasította, napjainkra a hálózati kommunikációs formák merőben új részterületeit,
többek között – a webkettőn alapuló társas-közösségi szerveződések mintájára – a tanulóközpontú webes környezeteket (e-learning2.0) alakította ki.
Az e-learning-deﬁníció átértelmezése kardinális pontokat fog érinteni a hagyományos
pedagógiai értékeket illetően. Újragondolandó „a tanítási-tanulási folyamat”
megszervezésének a kérdésköre,a tananyag egységes keretrendszerbe foglalása, a
tananyagnak a tanulók számára történő hozzáférhetővé tétele, illetve annak kizárólagossága.
5.1.2 Az oktatási platformok és a tanulás
A digitalizáció és a hálózati kommunikációs formák elterjedése révénmegváltoznak a
hagyományos tanulási szerepek, a tanítási tanulási folyamat új kontextusba kerül. Tekintsük át
a következőkben, hogy milyen tanulást támogató platformok vannak jelen napjainkban a
tanítási tanulási folyamatban:
 a hagyományos televíziós oktatás
 a számítógép alapú tanulás (CBT, CBL)
 az interaktív televízió mint oktatási médium (iTV)
 a mobil (táblagépek, okostelefonok) eszközök segítségével megvalósuló tanulás
(m-learning)
A fenti csoportosítások közös eleme a médiatartalom valamilyen műfaji besorolása
mellett, hogy milyen szintű a nézői beavatkozás, interaktivitás szintje a műsortartalomba.
Az Újmédia
Az újmédia diszciplína már több szakterületen teret kapott – a mindennapi
pedagógustevékenység során még nem bontakozott ki –, bár vannak olyan iskolák, ahol az
IKT-innovációkban már pszeudo formában jelen vannak. (Pl.: e-bookok, új táblagépek
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formájában). Habár még nem jellemzi feltétlenül az iskolai mindennapjait, de az új
generációk egyre inkább követelik maguknak az otthonokban használatos szórakoztató
elektronikai eszközök, új (IKT, high-tech) médiumok használatát. Lehet, hogy a fogalom és a
hozzátartozó eszközrendszer lassan fog beágyazódni az iskolákba, de bizonyosak lehetünk
benne, hogy új – a digitális (IKT-) kompetenciákon túlmutató – írástudásra lesz szüksége a
pedagógusoknak.
5.1.1 Újmédia definíciók
Mi lehet az újmédia? Csak az, amelyik nem analóg, azaz minden, ami digitális? Hogy
nevezzük az újmédiát megelőző korszak médiumait? Úgy járunk-e a fogalommal, mint a
webkettővel? Nehéz határvonalat húzni, sokan ezt az internet megjelenésével azonosítják, de
abban egyet lehet érteni, hogy a nyomtatott 'print' és a sugárzott rádió és tévéadások
mindenképpen a hagyományos halmazba sorolhatók.
Az újmédia, mint fogalom és gyakorlati megjelenése jelentősen különbözik az egyes
szakterületeken. A kommunikációelméletben fogalmi szinten elterjedőben van, a netorika
tárgyalja részletesebben. Számos írásmódban tűnik fel, a leginkább adekvát Aczél Petra
megközelítése, aki egybeírva használja, amellyel célja a „folyamat jelenségszerű
identitásának”8 hangsúlyozása. Más tudományterületeken, például az információátörökítő
szakmák (informatikus könyvtáros, kulturális örökség, mozgóképkultúra és médiaismeret,
pedagógusképzés) sajnos nem terjedt el egyelőre, és számos tévhit is él róla. Sokan az
információs és kommunikációs technikák, technológia szinonimájaként tekintenek rá vagy a
web 2.0-val azonosítják, és az eszközt vagy az alkalmazásokat azonosítják vele. Abban sincs
más területeken konszenzus, hogy milyen írásmódban használjuk, megjelenik ugyanis több
változatban, amelyek jelentésükben igencsak eltérnek egymástól:
 újmédia: hasonlóan a kommunikációelmélethez, amely során elsősorban a
folyamat jelleget hangsúlyozzuk
 új média: amely elsősorban az információközvetítés újdonságát, új formáját
jelenti
Aczél9 az alábbi újmédiát megkülönböztető kulcsjellemzőket emeli kiLister10 alapján:
adigitalizációt, az interaktivitást, a hipertextualitást, a szórtságot és a virtualitást. A kutatást
illetően pedig a számítógép (komputer) által közvetített kommunikációt, a médiaszórás és
fogyasztás új formáit, a virtuális valóságot, valamint a meglévő média átváltozásaira helyezi a
hangsúlyt.
A fogalom rohamos elterjedése arra sarkall bennünket, hogy áttekintsük, hogyan
lehetséges az elért eredményeket megvalósítani a pedagógusképzésben.
Valóban a fentiek szempontok miatt nevezzük újmédiának? Miért nem érjük be az
oktatástechnológiát gyakran kiváltani kívánó IKT terminus technicus-szal? Ha van webkettő
és közösségi média elnevezésünk, akkor miért kell hozzá az új jelző?
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De mit kezd a retorika az „újmédiával”? Aczél Petra szándékosan használja így, egybeírva a kifejezést,
hangsúlyozva a folyamat jelenségszerű identitását. Forrás: http://bit.ly/11E7Hy9 / [elektronikus dokumentum] utolsó
hozzáférés ideje: 2013. július10.
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Aczél Petra: Netorika. A digitális retorika műfajai és jellemzőiIn: Kukorelli Katalin (szerk.) : A tartalom és forma
harmóniájának kommunikációja.XII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia
2010. pp.109-116. pp.109-116. Forrás:www.duf.hu/nyitooldal/nyelveszeti/kiadvany-2010-1
10Lister, M. – Dovey, J. – Giddings, S. – Grant, I. – Kelly, K.: New Media. A CriticalIntroduction. Routledge,
London, 2003. pp. 12-13. A szerző felfogása szerint az újmédia meghatározó médiuma, az internet színterei a következők:
aworldwide web, mint könyvtár, lehívható információk tára, illetve participatív kommunikációs, információs hálózat
(Web 1.0, Web 2.0), a levelezés, a szinkrón vitafórumok (nem egyidejű interakciót és véleményképviseletet generáló és
lehetővé tevő színterek), virtuálisan kialakított világok.
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A hazai oktatáselmélet és az oktatástechnológia még nem adott választ arra, hogy
milyen szerepet szán e divatos, sokféleképpen értelmezhető fogalomnak. E tanulmány – a
teljesség igénye nélkül – arra vállalkozik, hogy felvázoljon a technológia szemlélet mellett,
egy tartalomszervezési formákat is szem előtt tartó megközelítést.

6. A TELEVÍZIÓ
Önreflexió
Az e-learningITV-platformon való közvetítése során az interaktív digitális televízió
legfontosabb attribútumai a következő módokon játszhatnak szerepet:
– A személyre szabhatóság (perszonalizáció) a t-learninggel kapcsolatban azt
implikálja, hogy az ITV-t használó tanuló könnyen alakíthatja a rendelkezésére álló t-learning
szolgáltatásokat saját érdeklődésének, igényeinek megfelelően.
A szolgáltatás alakításának lehetősége (nyelv, témák, beérkező hírlevelek, frissítések)
segíthetik a nézőt, hogy megszűrje a tudást, a tudásszerzés pedig célzottabban és
hatékonyabban történjen.
– A digitalizáció bármilyen e-learning (következésképpen t-learning) alkalmazás
elengedhetetlen eleme. Az ilyen szolgáltatások előfeltétele a nagyon jó minőségű kép és hang,
melyek fontos tényezői a tudásanyag sikeres vizualizálásának.
– Az interaktivitás lehetőségének köszönhetően az ITV-n keresztül tanulók számára
megnyílik a rendszer többi résztvevőjével – az oktatóval, a többi diákkal – való
kommunikáció lehetősége (LYTRAS et al. 2002).
Bár az e-learning fogalma jelenleg inkább a személyi számítógéppel, az interneten
keresztül megvalósuló tanulást jelöli, használható bármilyen tanulási formára, mely
elektronikus, digitális, hálózathoz csatlakozó eszközt használ. Ebben az értelmezési keretben
a televízió vagy más hasonló eszköz segítségével hozzáférhető t-learning az e-learning egy
válfaja, de jelentősen fokozhatja a tanulás „élményét” olyan módon, amilyenre az internet ma
nem képes.
Az ITV mint tanulási médium az oktatási alkalmazásairól való spekulációk során
egyelőre nem mosható össze az internettel, amikor a felhasználói szokásokat, a vele
kapcsolatos attitűdöket és a motivációs kérdéseket tekintjük. Az e-learning azonban
elsősorban nem technikai, hanem társadalmi jelenség, mivel kulcsa a tanulás, nem pedig a
technológia.
A különböző médiumok konvergenciájának folyamata értelmében az ITV mint a
(korszerű, nyitott) tanulási folyamat környezete, közvetítésének médiuma válik érdekessé.
A „klasszikus” számítógépes e-learning legújabb tapasztalatai és az ezek nyomán
született elemzések és elméletek már a szélessávú, hangot, mozgóképet jó minőségben
közvetíteni képes internetes technikákra vonatkoznak. Az e-learning elméletek egyik
legfontosabb kérdése a folyamat emberi oldala, a számítógépekkel összekötött tanár és diák,
illetve diák és diák közti interakció pedagógiai, pszichológiai vonatkozásai. Így tekintve
másodlagos, hogy mi a platform, a fő kérdések a hálózatban történő tanulás ismérveivel és
következményeivel kapcsolatosak.
A téma legtöbb kutatója egyetért abban, hogy az interaktív digitális televíziónak fontos
helye van egy tágabb e-learning stratégiában (BATES 2003), mert:
– a legtöbb ember otthonában hozzáfér a televízióhoz;
– nem lesz minden háztartásban internetkapcsolattal ellátott számítógép;
– a televízió használata a legtöbb ember számára ismerős és könnyű;
– az emberek általában bizalommal vannak a televíziós tartalom iránt;
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– a televízió lehetőséget biztosít arra, hogy több embert érjen el tanulási lehetőségek
kínálatával, mint a hagyományos oktatási intézmények.
Bár a digitális televízió gyorsan fejlődik Európában és a világ más területein, az
interaktív szolgáltatások különböző formái lassabb fejlődést mutatnak. Így egyelőre nagyon
kevés gyakorlati példával rendelkezünk, és ezek legtöbbje is inkább az edutainment
(szórakoztatva oktatás) fogalmával írható le a legjobban.
Az ITV oktatási szerepével kapcsolatban felmerülő kérdések:
– Hogyan ösztönözhető a passzív néző, hogy aktív tanulóvá váljon?
– Hogyan tehetők az e-learning lehetőségek könnyebben hozzáférhetővé az
otthonokban?
– Hogyan hidalható át az edutainment és az „engagedlearning” (valódi, alapos tanulás)
közti szakadék?
– A tanulást támogató (humán és elektronikus) rendszerek hogyan segíthetnek abban,
hogy az engagedlearning integrálódjon a TV alapú tanulási környezetbe?
– Az interaktivitás milyen típusai szükségesek a tanulás folyamatának az interaktív
digitális televízióval való támogatásához?
A infokommunikációs eszközök oktatási használatának legnagyobb előnye, hogy
korábban elképzelhetetlen mértékű rugalmasságot biztosít a tanuló számára. Ahhoz azonban,
hogy a technológia valóban rugalmas szállítórendszerként működjön, a felhasználó számára
azonnal hozzáférhetőnek és megfizethetőnek kell lennie.
A különböző technológiák használata (a rádiótól a videokonferenciáig) az oktatási
tartalom terjesztésére kreatív és innovatív módokat hozott a tananyagfejlesztésben. Az
internet globális hálózata és a természetéből fakadó interaktivitás és kommunikáció az oktatás
és képzés nagyon hatékony, sőt elengedhetetlen eszközévé vált. Az interaktivitás szerepének
megértése azonban nem egyszerű, és mivel a legtöbb eddigi ilyen irányú vizsgálat a
számítógépes környezetben megvalósuló interaktív folyamatokkal foglalkozott, több kutatásra
lenne szükség arról, hogy milyen szerepet töltenek be e folyamatok az interaktív digitális
televízió közegében.
A legfontosabb, hogy a technológiának eléggé rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy
kezelni tudja a következő pedagógiai megfontolásokat:
– különböző tanulási stílusok kiszolgálása,
– konzisztens gép és ember interfész (érintkezési felület),
– a tananyag egyéni tanulási igényekhez való illesztésének képessége.
Az információtechnológiai eszközök oktatásbeli felhasználásának egyik legkomolyabb
problémája, hogy a technikai fejlesztések jóval előrébb tartanak, mint az ilyen alkalmazások
lehetőségeinek alapos pedagógiai, pszichológiai, szociológiai kiértékelése, ami pedig az
igazán hatékony tudásátadási megoldások alapja lenne.
A hagyományos televíziózás
Mint tárgyaltuk a hagyományos (broadcast) televíziós oktatás alapvető
hiányosságaként az információ szimplex módon való áramlása „emelhető ki”. Az információ
a televíziótól a néző felé áramlik, akinek a válaszára a televízió nem reagálhat.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a tévé összetett szimbólumrendszereket (képet, zenét,
beszédet és írott nyelvet) képes kombinálni és egyszerre bemutatni. Azt is kimutatták viszont,
hogya látvány, a hangeffektusok a narráció és a felirat együttes használata túlterhelheti a
nézők figyelmi kapacitását.
Ez a rendszer viszont egyáltalán nem tud igazodni az egyénenként változó
képességekhez és tanulási szokásokhoz. A tanulók viszont többet tanulnak, ha audiovizuális
eszközöket alkalmaznak, mint akkor, amikor kizárólag auditív vagy kizárólag vizuális
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eszközöket használnak fel. A tanulók akkor tanulnak a legtöbbet, ha a film vetítését (a tvadást) szervesen beillesztik egybetartozó tevékenységek egészébe: dokumentáció bemutatása,
mint a film vetítésének előkészítése, megbeszélés a film után, kiegészítő tevékenységek.
A tanulók többet tanulnak, ha aktív a szerepük a film vetítése közben: ha alkalmazzák
az ismereteket abban a mértékben, amilyenben megszerzik.A példák és az illusztrációk
egyaránt hasznosak. A tanulók többet tanulnak, ha a műsor nagyszámú ismétlést tartalmaz
változatokkal. Ennek hatására kezdtek el készíteni oktatófilmeket tartalmazó videokazettákat,
melyek napjainkra az új digitális technológiák fejlődése (videofelvétel és lejátszás, CD-ROM
és DVD, multimédiás számítógép-technológia) lehetővé teszi, hogy a felhasználó nagyobb
interaktivitáshoz jusson, így a televízión rögzített oktatás különböző tanulók és tanulási
stílusok igényeit képes kielégíteni.
Nem szabad alábecsülni ugyanakkor azt a tényt, hogy a televízió könnyen elérhető és
egyszerűen használható médium, hisz szinte minden háztartásban megtalálható. Az is fontos
tény, hogy a nézők egyfajta bensőséges kapcsolatban vannak az egyes csatornák televíziós
tartalmaival.
A tanulás kontextusa – tanulási környezet –, melybe az oktatótévé használata
beágyazódik, fontos változó, mely moderálhatja a televíziós tanulás hatékonyságát.A
kontextus, nemcsak formálisiskolai környezetben, hanem otthon, vagy akár nyilvános
helyeken egyaránt történhet, melyek eltérő lehetőségeket, ugyanakkor kihívások elé állítja az
oktatókat, és eltérő lehetőségeket teremt a tanulási gyakorlat strukturálására.
A digitális interaktív televízió, mint a vegyes típusú tanulás eszköze
Kugler 11a digitális interaktív televízió bemutatása felvezetőjeként hangsúlyozza, hogy
klasszikus televízió „…megteremti az oktatás feltételeinek egy részét: a gazdag tartalmat és a
motiválás képességét, nem képes viszont visszajelzést adni, és csak nagyon korlátozottan vagy
egyáltalán nem ad lehetőséget a felhasználónak arra, hogy interakcióba lépjen a tartalommal.
A digitális televízió alkalmazásával ezek a feltételek elméletileg biztosíthatók.” Kiemeli, hogy
az interaktív tévé facilitálja az e-learninget, ugyanakkor értéket is adhat a folyamathoz. A
digitális interaktív televízió rugalmas médiumként könnyen alakítható a meghatározott
oktatási célokhoz, igényekhez és kontextusokhoz.

A t-learning
A digitális televíziózás nyilvánvaló terjedése valamint a tanulás és tudás korunkban
jellemző felértékelődése miatt az ITV-fejlesztések fontos területe a t-learninglehetőségeinek
kiaknázása. A t-learning az (egyelőre igen csekély) szakirodalomban a tv-n alapuló interaktív
tanulás jelölésére elterjedt rövid kifejezés, legegyszerűbben meghatározva az ITV és az elearning konvergenciáját takarja, az e-learninget olyan értelemben tekintve, mint a számítógépes technológia felhasználása a képzési és oktatási folyamatok támogatására.
6.1.1 A számítógép, a televízió és az ITV12
Lytrasa az alábbiakban foglalja össze a televízió sikeresen használható az oktatás
környezeteként:

11

Kugler Judit: Az interaktív digitális televízió mint az oktatás lehetséges médiuma. VILÁGOSSÁG, 2004/2–3. 115-

132.
12

LYTRAS, M. et al. 2002. InteractiveTelevision and e-LearningConvergence: ExaminingthePotential of t-Learning.
Előadás az ECEL (The European ConferenceoneLEARNING) konferencián, Brunel University, Uxbridge, UK.
http://www.eltrun.aueb.gr/papers/tlearning.pdf
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széles körben hozzáférhető médium, a legtöbb ember számára a használata
megszokott, az emberek általában megbíznak a televízióból kapott
információban.
 televízió alkalmas arra, hogy gazdag tartalmat nyújtson és motiválja a
felhasználót, ugyanakkor a hagyományos analóg televíziós műsorközvetítés
egyirányú, így értelemszerűen nem képes visszacsatolást adni, és nem teszi
lehetővé a felhasználó számára, hogy befolyásolja a tartalmat.
 Az ITV-alkalmazásokkal mindezek a hiányosságok kiküszöbölhetők: akár az
interakció lehetőségét, akár a személyre szabhatóságot tekintjük (amit az emelt
szintű szolgáltatások tesznek lehetővé), azt találjuk, hogy az ITV lehetséges
tanulási eszköz.
A gyakorlatban a t-learning képanyagban gazdag (video-rich) tanulási anyagokhoz való
flexibilis hozzáférést jelent televízión vagy valami olyan eszközön keresztül, mely közelebb
áll a televízióhoz, mint a számítógéphez. A tévéhez hasonlóan ennek úgynevezett
„fogyasztói” eszköznek kell lennie, amit könnyű használni és olyan megbízható, mint a
televízió vagy bármelyik rutinszerűen használt háztartási eszköz.
Fontos, hogy az ITV által a tanuláshoz adott érték nemcsak technológiai jellemzőiből
fakad, hanem abból a tényből is, hogy „még mindig” TV. Más szóval, a televízió nagyfokú
elterjedtsége és elfogadottsága már megteremtette az ITV potenciális piacát.
Figyelembe véve továbbá, hogy az ITV használata nem lesz bonyolultabb, mint a
jelenlegi tévékészülékeké (amelyeknek az emberek már ismerik a technológiáját),
valószínűleg gyorsan elsajátítják a kezelését (LYTRAS et al. 2002).
6.1.2 A konvergens televíziózás – híd a tévé és az online tér között

Tv, web, közösség
A televíziózás nem csupán önmagában fejlődik, hanem egyre szorosabb kapcsolatba
kerül az internet adta szolgáltatásokkal is. Ez akét – korábban külön életet élő – platform egy
új médiarendszer, a konvergens televíziósintézményrendszerének születését jelenti. Csigó13
szerint: „…A konvergens televíziózást első lépésben egy olyan intézményrendszerként
definiálhatjuk, amely hidakat épít a tévé és az internet között (mind a médiaipari szereplők,
mind pedig a felhasználói élmények szintjén), és lehetővé teszi, hogy az online térben is
újratermelődjenek a hagyományos televíziózásra jellemző fogyasztási mintázatok,
tartalomszolgáltatási stratégiák és üzleti modellek.”
A konvergens médiakörnyezetet elemezve megállapítható, hogy. a konvergens
televíziózás nemcsak médiakonvergencia,hanem mely amédiapiacok és -iparágak
konvergenciája révén alakult ki.A médiatartalom a szűkösségtől a tartalombőség felé, a
kizárólagosságtól a megosztás felé tolódott át. A tévénézői viselkedés állandósága átalakul,az
interakció megjelenése következtében gazdagabbá szélesebbé válik a tévénézési repertoár.
Nemcsak a set-topboxok megjelenésével időben elcsúsztatott tévénézés (time shifting)
valósítható meg, hanem a szimultán médiahasználat (multitasking) is. Sőt, – mivel az online
térben a televíziós tartalmak ma már szinte bárhová képesek követni a felhasználót – videótartalom terjesztés ésfogyasztás is online folyammá változik.

7. A MOBIL TANULÁSMINT A VEGYES TÍPUSÚ TANULÁS ESZKÖZE
Önreflexió
13

Csigó Péter: A konvergens televíziózás - Web, tv, közösség. L'Harmattan Kiadó, 2009, Új Média - RE:MIX 3.
URlitt érhető el.
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Hogy mit tekinthetünk mobil tanulásnak (mLearningnek), annak megítélése sokszor
eltérő formákat öltve jelenik meg. Rendszerint a bármilyen, hordozható IKT eszközön
hozzáférhető, tanuláshoz kapcsolódó tartalom elsajátítása, tevékenység begyakorlására
alkalmas eszközre gondolnak. Mobil tanulásnak még nincs kialakult szilárd értelmezése:
értelmezik bárhol, bármikor való tanulásnak és a hagyományos iskolai kereteken túli tanulást
jelentheti. Az általánosan elfogadott definíció a következő:
Bármilyen [technológia által támogatott] tanulás, amely akkor történik, amikor a
tanuló nincs fix, előre meghatározott helyszínen, vagy pedig az a tanulás, ami akkor
történik, amikor a tanuló a tanulás során kihasználja a mobil technológiák kínálta
lehetőségeket. (O'Malley et al., 2003). 14
A technológia nemcsak a gazdaságra és kommunikációs formákra hatott, hanem a
tanulás eszköztárának szélesítésére. A technika nem csupán az e-learning megjelenésével
kapott fontos szerepet az oktatásban, hanem már a számítógép és az internet kialakulása során
is jelen volt. Az elektronikus szolgáltatások, (e-business, e-közigazgatás, e-egészségügy) és
köztük az e-learning csak a ma ismert utolsó lépcsőfokai a korábban elkezdődött fejlődési
folyamatnak. A technológiák versengése során várhatón a mobileszközök válnak a
legfontosabb platformmá. Valójában a technológiaváltás különösen a mobileszközök
használata elterjedésében és használatában követhető jól nyomon. (Kezdetben az informatikai
IKT-kompetenciák megalapozására több éves tanfolyamok keretében zajlott az internetes
tanfolyamok időtartama, legfeljebb néhány hétig esetleg pár hónapig, egy mobileszköz
esetében néhány napra van szükség.) A fenti tény előrevetíti, hogy az egyre inkább
felhasználóbarát végkészülékek (táblagépek, okostelefonok) használatának elsajátítására
egyre rövidebb időre lesz szükség. Csökkentvén így remélhetőleg a digitális szakadékot
azIKT-t használók és nem használók között. Várhatóan olcsóbban beszerezhetőek lesznek.
Benedek15 így ír erről: „Szemben a PC- és internet-penetráció során tapasztalható társadalmi
esélykülönbségek által fékezett folyamatokkal, a mobiltelefon demokratikusabb módon terjedt
el a fiatalok körében. Pedagógiai szempontból különösen figyelemreméltó, hogy azok körében
is jelentős mértékben hozzáférhetővé vált, akiket a társadalmi kirekesztés veszélye fenyeget,
akiknek nem sikerült beilleszkedni az oktatási rendszerbe, és akik most sem vesznek részt a
tradicionális oktatásban vagy képzésben, esetleg munkanélküliek, képességeiknek nem
megfelelő munkakörben dolgoznak vagy hajléktalanok.”
A mobileszközök társadalmi hatásain túl az oktatás minden szintjét (alap-, közép- és
felsőfok valamint felnőttképzés) érinti. Beleértve formális, iskolai rendszerű tanítás-tanulás
folyamatától kezdve a nonformális, iskolán kívüli formákat is. Különösen kiemelt szerepet
kap az internetes társas közösségekben az informális tanulás.
Az e-learning egy válfaja a mobiltanulás vagy m-learning, amely valamilyen mobil
vagy vezeték nélküli eszköz segítségével történik. Az ITV oktatási felhasználása
szempontjából az m-learning azért is érdekes, mert a digitális műsorszolgáltatás egyik
változata, a digitális földfelszíni televíziózás (DVB-T) – a műholdas (DVB-S), illetve kábeles
(DVB-C) szolgáltatásokkal ellentétben – alkalmas arra, hogy mobil vételt tudjon biztosítani.
Ahogy a televízió és a mobil adatátviteli technológia, illetve a t-learning és az m-learning
fejlődik, egyre több lesz az átfedés.

14

O'Malley, C., Vavoula, G.,Glew, JpP., Taylor, J., Sharples, M. &Lefrere, P. (2003).
‘GuidelinesforLearning/Teaching/Tutoringin a Mobile Environment. MOBIlearn project report, D4.1. Available online at
URL
15
Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás IN: VILÁGOSSÁG 2007/9. pp. 21-28. URL:
http://epa.oszk.hu/01200/01273/00041/pdf/20071109200841.pdf
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A mobil tanulásról 16
A mobil tanulási formára jellemző, hogy jelenleg informálisan a tanulók otthonukban
használják, rendszerszerűsége – kivéve néhány nagyobb projektet – még nem alakult ki. A
mobileszközökkel történő tanulást kezdetbenszemélyi asszisztens eszközökhöz (PDA)
kötötték, napjainkban ez kiegészül az okostelefonokkal ésa táblagépekkel történő tanulási
formákkal.

1. ábra:

Az e-learning kiteljesedése

A mobil elnevezés mindenképpen egy statikus (fix ponttól) helytől való függetlenséget
jelenti, azaz a vezeték nélküli megoldást jelent. Bizonyos értelemben köze van a nomád
kifejezéshez is). Technikailag ez megvalósulhat a celluláris, wifi, vagy IP-alapú mobil
adatátviteli, RFID- hálózatokon. A mobil tanulás fogalma az angol nyelvben többféleképpen
is előfordul
 kézi hordozható handheld, eszközök formájában,

mindenütt jelen lévő (ubiquitouslearning,)

és a mindent körülvevő (ambientlearning) formában.
A fenti szakkifejezések és kombinációjuk technológiai, tanulási, a szocio-kulturális
szempontból bizonyos fokig a mobil tanulás alternatívájaként is használhatók, de a hi-tech
értelmezésben már különböznek egymástól, hisz a tanulás támogatása nemcsak akadémiai
/iskola szinten történhet, hanem más szolgáltatók révén is tartalomhoz juthatunk pl. egy
intelligens (lakó)környezet pl. épületek, terekrévén.
Ezek a bennünket információval ellátó „gondolkodó”, terek, környezetek – melyek
minden háztartási készülékünkbe (és nem csak a szórakoztató eszközökbe!) láthatatlanul
beépülhetnek – nemcsak a tanulásszervezés, hanem amindennapi élet részévé válva átszövik
életünket.

16
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1.

Eszköz
Használat
Tanulási
környezet

E-learning
vezetékes
helyi
asztalhoz
kötött

2. ábra:

3. ábra:

Elektronikus tanulási formák összehasonlítása

M-learning
vezeték nélküli
helyváltoztató
3G-4G igényes

U-learning
légiesült
dinamikus
mindenütt jelenlévő

Elektronikus tanulási formák kiteljesedése

az e-learning eszközeinek kiteljesedése

8. NYILVÁNOSSÁ TETT TARTALMAK ÉS AZ OKTATÁS
Önreflexió
A nyílt megosztású tananyagok (Open CourseWare) rendszerek több mint egy évtizedes
múltra tekintenek vissza, melyek újabban a MOOC (Massive Open Online Course,) ingyenes
online szabadegyetemként, videó-előadások formájában öltenek testet és így révén a
távoktatás újra megszemélyesülhet és a nyitott szabadegyetem Smith-szi változatához
vezetnek vissza. (Szabadegyetem távoktatásos formában.)
A nyitott rendszer ugyan ellentmond a távoktatás korai definíciójának, – melyben zárt
didaktikai rendszerben került megtervezésre. Az új típusú e-learning a web 2.0-án alapul.
Vagyis azokon a szolgáltatásokon, melyekben a tartalmakat a felhasználók töltik fel, osztják
meg és véleményezik. Vagyis, ahol mi, mint egy tudásfejlesztő közösség résztvevői,
tartalomszolgáltatóként jelenünk meg, azaz ahol nemcsak befogadók, hanem alkotók (írók,
szerkesztők) is lehetünk. A hálózatokban együttműködve információkat tudunk cserélni,
továbbá tartalmakat előállítani. Olyan új lehetőségeink vannak, mint a blogok, hírcsoportok,
csevegési terek, ismerős hálózatok, wiki-k, fórumok. A sokféle hálózati tartalom
összekapcsolása kulcsfontosságú kérdés a hálózati tanulásban, ugyanakkor technikailag ez a
webkettes szolgáltatásokkal együtt megoldhatóvá vált, míg a hálózatalapú tanulásfelfogás, a
konnektivizmus, feltárja ennek a tanulási formának az elméleti kereteit, összefüggéseit és
orientálja az oktatási gyakorlatot. (Bessenyei 2007; Forgó 2009)17
A nyílt megosztású tananyagok (Open CourseWare) rendszerek18
A Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés (Open Access Initiative) 2002-ben Budapesten
manifesztálódott (BOAI – Budapest Open Access Initiative) néven, melyben
kinyilatkoztatásra került, hogy az intézményi repozitóriumokon túl, a tágabban a tudomány
17

Forgó Sándor: Az új média és az elektronikus tanulás. Új Pedagógiai Szemle. 8-9. sz., 2009, 91-96.

18

Forrás: http://hu.scribd.com/doc/60722521/Tananyagelemek-nyilt-megosztasa
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szabad áramlását szolgáló kísérleteket is támogatni szükséges. Ugyancsak ebben az évben az
UNESCO egy nyilatkozatot adott ki az univerzális oktatási forrás gyűjtemény fejlesztéséről –
„Nyílt Tananyag Források" (Open EducationalResources - OER) címmel, azzal a céllal, hogy
a gyűjtemény az egész emberiség javát szolgálja. A kezdeményezés lényege az volt, hogy az
oktatási tartalmakat forrásokat nem kereskedelmi, hanem közösségi, oktatási célra szabadon
lehessen felhasználni. Ez az eszmeiség, a tudáshoz való jog részeként, egyre szélesebb körben
kezdett terjedni – bár már voltak előzményei a bostoni műszaki (MIT) egyetemen. Napjainkra
Európai Bizottság eLearning Programjának keretében az úgynevezett Szabad Oktatási Forrás
(Open EducationalResources – OER) formában öltött testet. A szabad oktatási források
(OER), OLCOS c. projektjének egyik eredménye volt a Wikieducator.org felület kialakítása,
melynek tartalmát bárki megtekintheti és akár frissítheti is.SzabadOktatási Forrás (Open
EducationalResources – OER) itt érhető el.
A világháló lehetőségeinek természetes összekapcsolásának lehetőségét kínálva az
ezredfordulótól kezdődően – a világ egyik legnevesebb műszaki egyeteme a Massachusetts
Institute of Technology (MIT) –, több mint 1800 kurzust tett elérhetővé ingyen az Open
CourseWare (OCW) (http://ocw.mit.edu) projekt keretén belül. A közelmúltban az MITx
(http://mitx.mit.edu/) projektben, már nyílt hozzáférésű – regisztráció nélküli –
kurzusanyagokat kezdtek el fejleszteni és közzétenni. Az újdonság értéke ennek az, hogy a
világ bármely részéről felvételi nélkül be lehet jelentkezni, majd a követelmények sikeres
teljesítését követően akár tanúsítványt lehet kapni.
Ajánlott online megoldások
Az ingyenes előadások száma egyre növekszik, ezek közül néhányat tekintsünk meg néhányat!
 A YouTubevideomegosztó oldal Education kategóriája itt érhető
(http://www.youtube.com/education).














el.

A Yale ingyenes online kurzusainak videó előadásai, diái és teljes szövegei itt
tekinthetők meg.
A Berkely Egyetem karai által feltöltött előadások itt érhetők el.
A Harvard és a(z) M.I.T. által alapított online interaktív virtuális edX platform
az oktatás forradalmasítását célozta meg
A nemzetközi összefogásra példa a 12 nyelven működő ocwconsortium.org
online kurzus.
A TED online televízió csatornája itt érhető el.
Ken Robinson „Bringonthelearningrevolution!” című előadása itt tekinthető meg
magyar nyelvű szinkron felirattal és teljes szöveggel.
Az OFI honlapján található információk itt érhetők el.
Hazai megoldás a http://webinariumok.hu/
A hazai megoldás avideotóriumhttp://videotórium.hu
Mindentudás Egyeteme 2.0 – web2.0 oldala előadásokkal
éselearning
anyagokkal itt érhető el.
Az Eszterházy Károly Főiskola oktatási Mester tanár videóportáljaitt érhető el.
Ötoldalú virtuális „kerekasztal” a tanárképzésről c. bejegyzés itt érhető el ( írja
Ollé János az Osztályfőnök.huvirtulás kongresszusán)

8.1.1 Konnektivista kurzus szervezése19
A konnektivista szemlélet kapcsán fontos kiemelni – különösen az előző IKT és ETK
(Elektronikus Tanulási Környezetek) fogalmak ismerete birtokában –, hogy a tartalmak
19

Kulcsár Zs.:Konnektivizmus a gyakorlatban. http://www.slideshare.net/kulcsi/konnektivizmus-a-gyakorlatbanpresentation
[elektronikus dokumentum] (Hozzáférés ideje: 2012. 07.09.)
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előállítása, generálása, fizikailag nem az osztálytermek IKT-s eszközeivel és nem is egy LMS
rendszer zárt terében biztosított eszközökkel történik, hanem egy hálózati virtuális térben,
melyben nemcsak az eszközök, hanem a tartalmak a számítógépes felhőben érhetők el. E
gondolatmenetet tovább fűzve, úgy gondolom, a konnektivista eszközökre már nem érvényes
az az igazság, amit Bloom mondott a tanulást támogató technológiákról: Az iskoláink
könyvtárai és pincéi tele vannak olyan hóbortok és csodaszerek relikviáival, amelyeket azért
vásároltunk meg, mert azt ígérték, megoldják az oktatás problémáit. 20
Remélhetőleg a hálózatalapú tanulást támogató eszközökre ez már nem lesz releváns,
hisz a felhő alapú alkalmazások (cloudcomputing) – virtuális térét használva, saját
erőforrásainkat felszabadítva – és a mobil vezeték nélküli hozzáférések elterjedésével
fizikailag szinte eltűnnek a – korábban oktatástechnikai, majd IKT-eszközök az iskolák
leltárából. (Ráadásul az ismeretszerzés helyszíne sem kizárólagosan az iskola lesz…)
Hálózatalapú tanulást, tehát úgy lehet tervezni, hogy figyelembe vesszük azt a tényt,
hogy egyre több eszközt – vele együtt tartalmat is – megtalálhatunk a világhálón. A tervezés
alapja az interaktivitáson és közösségi tevékenységen alapuló tartalomfejlesztés lehetősége.
A hálózatalapú konnektivista kurzus tervezése, kevésbé hasonlatos a zárt keretrendszerű
elektronikus formák alkalmazott módszereihez, de nem nélkülözheti a kellő iterációkat.
Kulcsár alapján szabadon az alábbiakban foglalható össze a tanulási környezet
kialakításának lépéseit, feltételeit.
 Ha kialakult a koncepció, akkor ki kell találni a kurzus nevét, amelynek
eredetinek kell lenni. Ezt követően megfelelő kommunikációs csatornák
segítségével meg kell hirdetni – úgy, hogy figyelemfelhívó és érdeklődés keltő
legyen.
 Ezt követően létre kell hozni egy olyan weboldalt, mely kezdetben kiindulási
pontként szolgál, később pedig képes a kurzus szervezésére, és a tartalom
menedzselésére.
 A tematika megírása röviden tartalmazza témaköröket és célokat.
 Fórum létrehozásának segítségével megnyílik a közös kommunikáció a felek
között (Erre a szerző Moodle Fórumot javasolja)
 Ajánló
összeállítása
a
témakörökhöz,
tananyagokhoz
kapcsolódó
szakirodalomból, kapcsolódó szemléltető (állókép, hang, videó) anyagokból
tevődik össze.
 Az egyes témakörökhöz tartozó kérdések megfogalmazásával válik lehetővé a
résztvevők bevonása az oktatási folyamatba
 A feladatok pontos meghatározása – közösségi könyvjelző, blogbejegyzés,
fogalomtérkép, wikipédia szócikk megírása – segíti a részvevőt a feladatok
gyakorlatorientált megoldásában.
Végszó, összegzés
Az internet és szolgáltatásai/alkalmazásai folyamatosan fejlődése révén egyre többen töltik
mindennapjaikat az online világban. Az internetes kommunikáció a tömeges hozzáférés
révén az újság, a rádió és a televízió mellé új tömegkommunikációs eszközként a
negyedikmédiummá vált. Az újmédium új kihívásokat támaszt a pedagógusszakma számára,
amelyekhez szemléletváltásra van szükség. A világhálózat a webkettes alkalmazásai gyökeres
változást hozott a neveléstudományt művelők számára is.A korábban zárt rendszerek (LMS)
kitágultak, ugyanakkor karnyújtásnyira kerültek hozzánk az online világ szereplői és
alkalmazásai, melyek segítségével bármilyen információ elérhető. A pedagógikumnak fel kell
20

Idézi: Halász Gábor Az oktatáskutatás globális trendjei c. Vitaanyagban, mely az MTA Pedagógiai Bizottság ülésén 2010ben
hangzott
el.
[elektronikus
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2012.
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készülnie nemcsak a zárt keretrendszerek adta oktatásszervezési módszertani kérdéseire,
hanem a szabadon szerveződő tartalmak (szakmai adatbázisok, blogok, hírportálok, könyvtári
alkalmazások, MOOC) beintegrálására.
A világháló a webkettes alkalmazásai a neveléstudomány számára, nemcsak a tanulási és
médiakörnyezetet érinti, hanem a hozzájuk kapcsolódó tanulásszervezési és oktatási
módszereket egyaránt. Ezek között kiemelt szerepet kapnak változatos módszerek, amelyek
már közel sem osztálytermek lokális IKT eszközeit, és nem is a képzési keretrendszerek
(LMS).
A blendedlearning jellemzői túlmutatnak az osztálytermen. Hiszen formális és informális,
technológiára alapozott és emberközpontú, egyéni és társasági, irányított és felfedezésorientált. Kiemelhető a műhelymunkával, konzultációval, támogatókkal és on-line
osztálytermekkel és döntéstámogató eszközökkel, való ellátottság, csakúgy mint a Web 2.0
megjelenésével nemcsak egy újabb idegen kifejezés került be a köznyelvbe, hanem hanem
egy gondolkodásmód, amelyet a pedagógusképzés oktatási módszereit és tanulásszervezési
formáit egyaránt alapvetően megváltoztathatja.
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10. MELLÉKLET TÁVOKTATÁSI TAGOZAT INDÍTÁSÁHOZ (MAB)
Az alap- és mesterképzési szakok indítására távoktatásiformában a fenti általános [I.
fejezet] és egyedi [II. fejezet] követelményeken túlmenően a következők érvényesek.
Bevezetés
Távoktatási tagozaton képzés minden tudományágban folytatható, ha az ismeretanyag
távoktatási formában történő átadása mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés során
megvalósítható, és biztosítja az ismeretelsajátítást, a képességek fejlesztését, valamint a
kompetencia építés gyakorlatát. Biztosítani kell azt, hogy a hagyományos oktatási formákkal
azonos tartalmú és értékű diploma kerüljön kiadásra.
A szemléletükben hallgató központú távoktatást
rendszerszervezés szabályainak megfelelően működnek.

folytató

intézmények

a

1. A távoktatási szervezeti egység általános követelményei
 Korszerű logisztikai és oktatástechnológiai módszerek alkalmazása. A gyakorlatban
meglévő irányzatok közül bármelyiket követheti az intézmény, az akkreditációs
rendszerben egyik irányzat sem kap preferálást. Meg kell határozni, hogy a képzés
folyamatában az egyes modulok tartalmának elsajátítása mennyi egyéni tanulási időt,
konzultációt stb. igényel.
 A hallgatók számára a teljes képzési időre vonatkozó tanulmányi tájékoztatót kell
kiadni, amelyet a félévenkénti részletes tanulási útmutatók egészítenek ki. Ismertetni
kell a kötelezően és a választhatóan rendelkezésre álló médiumokat (nyomtatott,
elektronikus, stb.).
 Azért, hogy a tananyag önálló elsajátítása megfelelően legyen támogatva, biztosítani
kell a folyamatos és színvonalas tananyagellátást, a tananyagokhoz való hozzáférést,
valamint a konzultációs lehetőségeket.
2. A (nyomtatott és/vagy elektronikus) tananyagcsomagokkal szemben támasztott
követelmények
 A tananyagcsomagok legyenek összhangban a képzés céljával, a tantervvel és a
tantárgyi leírásokkal.
 A tananyag tartalma, szerkezete és nyelvezete legyen alkalmas az ismeretek egyéni
elsajátítására.
 A tanulási útmutatóknak konkrét javaslatokat kell tartalmazniuk a hallgatók tanulási
stratégiájára vonatkozóan, megkönnyítendő az egyéni tanulási folyamat és az
önellenőrzés megszervezését.
 A tananyagokat a könnyebb megértés és a folyamatos önellenőrzés érdekében
egészítsék ki nyomtatott és/vagy elektronikus segédletek.

3.

Az ellenőrzés – értékelés követelményei
E rendszer:

 képezze a teljes tananyagcsomag szerves részét,
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 alkalmazkodjon az egyéni tanulás módszeréhez (önellenőrzés, konzultáció,
informatikai alapon történő kapcsolattartás, évközi beszámoló, vizsga).
Záróvizsgára csakis az intézmény székhelyén kerüljön sor, és a záróvizsga
bizottságnak legyen külső, szakmailag elismert tagja.
4.
Konzultáció
A konzultáció
 legyen a távoktatás szerves része, segítse elő a távoktatási tananyag hatékony
elsajátítását.
 előadással nem helyettesíthető.
 biztosítása minden intézmény számára kötelező.
 során az infokommunikációs infrastruktúra használatát is biztosítani kell.
 hatékonyságának javítása érdekében az intézmény konzultációs központot hozhat
létre.
5.
A képzés személyi feltételei
A szakfelelős, szakirány-felelős, tantárgyfelelős oktatókra vonatkozó
követelményeket az I.2fejezet tartalmazza. Ugyanakkor a távoktatási képzésben a
speciális feladatok ellátásához további személyi hátteret is biztosítani kell. Az ilyen
jellegű feladatokat ellátókkal szemben támasztott követelmények:
Tananyagfelelős:
 Teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatott (AT/AE)
 Hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy részt vett távoktatási tagozati képzéshez
szükséges speciális felkészítésben.
Tutorok irányítója:
 Teljes munkaidőben foglalkoztatott (AT),
 aki legalább öt éves távoktatási tapasztalattal rendelkezik.
Tutor:
Egy tutorhoz egyidejűleg (egy szemeszterben) legfeljebb 50 hallgató és
legfeljebb 3 tantárgy gondozása tartozhat.
6. Infrastrukturális feltételek
 A távoktatásban kiemelt jelentőségű a hatékony egyéni tanulást, az intézmény és a hallgató
közötti folyamatos kapcsolattartást biztosító távoktatási keretrendszer megléte.
 A tananyag folyamatos korszerűsítéséhez tananyagfejlesztő hátteret kell biztosítani.

 Az intézmény székhelyétől földrajzilag elkülönült konzultációs központ(ok)nak
megfelelő informatikai háttérrel, szakkönyvállománnyal és a gyakorlati oktatás
számára gyakorló hellyel kell rendelkeznie.
 A rendelkezésre álló tananyaggal a keretrendszert fel kell tölteni.
10.1.1 A speciális fogalmak értelmezése
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Konzultáció
Olyan módszer, amely előkészíti, illetve segíti a hallgatók önálló tanulását, és a tananyag
elsajátításával kapcsolatos egyéni problémáiknak tisztázását. Megkülönböztetünk bevezető,
eligazító, a tanulmányi idő alatt rendszeresen tartott, összefoglaló (pl. vizsga előkészítő)
konzultációt.
Oktatástechnológia

Az oktatástechnológia magában foglalja:
 a tanítási-tanulási folyamat hatékony megtervezését és irányítását;
 a képzési cél megvalósításához és a tartalomhoz legmegfelelőbb módszerek, eszközök
kiválasztását;
 az audiovizuális, elektronikus információhordozók kutatását, fejlesztését, megvalósítását;
 az eredmények diagnosztizálását és értékelését.
Tananyagfelelős
A tananyagfelelős szakmailag kompetens, AT vagy AE oktató, aki a távoktatási képzési
formához is igazodva irányítani tudja a tananyagfejlesztést.
Tananyagcsomag
Tanulási eszközök egységes egészet alkotó – tárgyiasult vagy/és virtuális formában
megjelentetett – együttese, amelyek a rendszerszervezés és folyamatszervezés követelményeinek
megfelelően tanítási módszereket is tartalmaznak.
Tanulmányi útmutató
A hallgató számára készült, a képzés egészét és részeit összefüggéseiben és célrendszerében
bemutató, továbbá a követelményrendszert ismertető tájékoztató füzet, amelyet a hallgató a képzés
megkezdésekor megkap.
Tanulási útmutató
A tanuló számára készül, a tantárgy vagy a modul anyagának elsajátítását segíti, tájékoztatást
ad a képzés menetéről, részeiről és módszereiről. Időbeosztást ajánl, előírja a feladatok beküldési
időpontját és a konzultációs lehetőségeket, megjelölve azok helyét és időpontját. Útmutatást ad a
tanulás folyamatos és önálló szervezéséhez és értékeléséhez. Terjedelme változó (1-2 laptól
vékony füzetig.)
Távoktatás
Sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadástanulási módszerek használatával az oktató-hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói
munkára épülő képzés, amelynek időtartamát, az ismeretátadás és a tanulmányok teljesítése
ellenőrzésének formáit a hallgatóval kötött – egyéni tanulmányi rendre vonatkozó –
megállapodásban a felsőoktatási intézmény határozza meg
Távoktatási segédlet
A tananyag elsajátítását segítő – nyomtatott vagy multimédiás – eszközök. Pl.:
szöveggyűjtemény, album, szótár, táblázat, film-részlet, Interneten elérhető linkek, kísérleti
eszközök stb.
Távoktatási keretrendszer (képzési menedzsment rendszer)
A távoktatási keretrendszer (képzésmenedzsment rendszer) a szerver-kliens architektúrában
működő digitális hálózaton belül szerveralkalmazásként funkcionáló informatikai alkalmazás
(szoftver), melynek feladata az elektronikus távoktatás (e-learning) szervezése, a képzési folyamat
működtetése (a képzéseknek, elektronikus tananyagoknak a tanuló számára történő eljuttatása) és
mindezek értékelése. A rendszer alkalmazásának középpontjában a hallgató(k)nak az elektronikus
képzéseken - a képzési célok elérése érdekében - történő tevékenységének megszervezése és
lebonyolítása áll.
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Tutor: a hallgatók személyes, szakmai tanácsadója, irányítója egy adott tananyag/modul önálló
tanulással történő elsajátításában. Gépi vagy személyes megjelenésű „partner” a tanulásban, akivel a hallgató
párbeszédet folytathat, vitatkozhat. A hallgatók segítése részben előre megtervezett módon és időpontokban
(személyesen, telefonon) történik, részben pedig folyamatos e-mail-es és/vagy fórumos kapcsolattartás
keretében valósul meg. Mindkettőt a tutor látja el. Egyik kapcsolattartási forma sem privilegizált!
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