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1. BEVEZETÉS
Akár tetszik nekünk akár nem, nap, mint nap tapasztaljuk, hogy a korábban 100%-ban az anyagi világhoz kötött életünk egyre nagyobb része a virtualitás világába költözik. Az IKT eszközök fejlődésével virtuális terek, virtuális személyiségek, virtuális tevékenységek, virtuális viszonyok alakulnak ki.
Ezt a jelenséget az élet szinte minden területén, köztük az oktatásban is
tapasztaljuk. Az iskolában jelenléti tanítás mellett egyre nagyobb teret kap
az elektronikus eszközök segítségével megvalósított távolléti oktatás, az
eLearning.
Ez az oktatási forma, túllép a valódi iskola valódi tantermeinek keretein,
és jelentős részben a szükséges IKT eszközöket integráló LMS rendszerekkel megteremtett virtuális iskolákban zajlik.
Ezekben a virtuális iskolákban, kezdetben kifejezetten arra koncentráltunk, hogy leküzdjük a tanítás és tanulás közötti tér- és időbeni távolságot,
ezért jellemzően aszinkron kommunikáción alapuló taneszközökkel (elektronikus tananyagok, fórumok, email, tesztek…). dolgoztunk. Később – szerencsére viszonylag hamar -ráébredtünk, hogy az elektronikus oktatásban is
megkerülhetetlen az egyidejű jelenlétet feltételező szinkron kommunikációalkalmazása. Próbálkoztunk a csevegő, az azonnali üzenetküldő, és a video
konferencia szoftverek felhasználásával is, de az oktatásban leginkább alkalmazható megoldást az élő, hang- és képalapú, párbeszéden alapuló, és
számos kiegészítő taneszközt integráló VirtualClassroom alkalmazások hozták meg. Néhány éve még alig-alig találtunk valóban jól működő, és a gyakorlatban is könnyen alkalmazható VC szoftvereket, számuk azonban napjainkra örvendetesen gyarapodott. A tapasztalat mégis az, hogy a kollégák
kevéssé ismerik alkalmazásuk körülményeit és a bennük rejlő lehetőségeket. Írásunk következő részében egy ilyen alkalmazással szeretnénk megismertetni az olvasót.
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2. VIRTUALCLASSROOM ALKALMAZÁSOK
A VirtualClassroom elnevezés kissé megtévesztő, hiszen gondolhatnánk
azt is, hogy ezekkel az alkalmazásokkal egy-egy tantárgy teljes tananyagának megtanítására hozhatunk létre osztálytermeket. Valójában sokkal inkább illene rájuk a Virtual Session, vagy VirtualSeminar elnevezés. Ezekkel
az alkalmazásokkal ugyanis tantárgyakhoz kapcsolódó egyes foglalkozások,
tanórák bonyolíthatók le.
Bár e tananyaggal nem szándékunk a VirtualClassroom alkalmazások
technikai hátterének bemutatása annyit mindenképpen le kell szögeznünk,
hogy ezek a szoftverek általában nem részei az LMS rendszereknek. A virtuális osztálytermek önálló, hálózati alkalmazásként (általában Web alkalmazásként) működő programok. Ez kicsit leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a
szoftver alapvetően nem a saját gépünkön, hanem egy hálózaton elérhető
kiszolgáló gépen működik. A felhasználó eszközén csak a program kezelőfelületét biztosító weblap jelenik meg. A szoftvert ezen a weblapon keresztül
tudjuk irányítani. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tanároknak és tanulóknak
semmiféle programot nem kell telepíteniük a saját számítógépükre, a virtuális osztálytermek használata egyszerű web böngészők segítségével történik.
A fent leírt tulajdonságok meglehetősen kényelmes használatról árulkodnak, ugyanakkor sejtetik azt is, hogy a képző intézmény szempontjából komoly előfeltételei vannaka virtuális osztálytermek kialakításának. Az iskolának ugyanis mind tanárai mind pedig tanulói számára elérhetővé kell tennie
a weben hozzáférhető virtualclassroom alkalmazást. Erre két lehetőség kínálkozik:
A.Az intézmény (iskola) saját hardvert vásárol, és beszerzi a megfelelő VC szoftvert. Azt föltelepíti a kiszolgáló gépre, üzembe helyezi
(hostolja), és folyamatosan működteti a programot, vállalva a beszerzés és az üzemeltetés minden költségét.
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B.Az intézmény olyan szolgáltatót keres, amelyik saját szerverén
üzemeltet VC rendszert, és szolgáltatásként teszi lehetővé annak
használatát.
A „B” megoldás esetén a szolgáltatás díja, az „A” esetben pedig elsősorban a szoftver beszerzése jelent meglehetősen tetemes költséget. Tananyagunkban, a BigBlueButton(BBB) nevű virtualclassrom alkalmazás bemutatásával,

mégis

az

„A”

változatra

mutatunk

példát.

A

BBBugyanisopensourceszoftver, amelyet elvileg bármely intézmény ingyenesen letölthet, és saját hardverén működtethet.Ahostolás meglehetősen
komoly hardver hátteret, a telepítés, konfigurálás, és üzemeltetés pedig alapos szakmai ismereteket feltételez. Éppen ezért úgy gondoltuk, nagy segítséget jelenthet, ha rendelkezésre áll egy ingyenesen kipróbálható, de minden funkciójában használható rendszer. Az et3r projekt keretében
telepítettünk, konfiguráltunk, és az érdeklődők számára teljes körűen használhatóvá tettünk egy BBB alapú,virtualclassroom felületet. Tananyagunkban ennek az alkalmazásnak a használatát fogjuk ismertetni.
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3. AZ ET 3R BBB ELÉRÉSE
Az et3r projektben kialakított felületen az érdeklődő tanár kollégák egyetlen kattintással létrehozhatnak saját, teljes értékűen működő virtuális osztálytermet, ahová meghívhatják tanulóikat, és lebonyolíthatják on-line szemináriumi foglalkozásukat.
Az et3r oldalán, a –később a tanulók előtt is megjelenő - saját név megadása után a "Létrehozás" gombra kattintva hozhatjuk létre virtuális osztálytermünket.
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1. ábra Virtuális szeminárium létrehozása

Alétrehozott felületre következő oldalon megjelenő "Belépés a szemináriumba" gombbal léphetünk be.
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2. ábra Tanár belépése a szemináriumba
Mielőtt kattintanánk, juttassuk el tanulóinknak az oldalon megjelenő
linket! Ők ennek segítségével tudnak belépni az osztályterembe.
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4. BELÉPÉS A VIRTUÁLIS OSZTÁLYTEREMBE
A rosszindulatú weblapok működését megakadályozó biztonsági beállítások általában tiltják, hogy a - virtuális osztálytermet megjelenítő - böngésző
automatikusan hozzáférjen számítógépünk multimédiás perifériáihoz. A
megjelenő felületen automatikusan előugró " Adobe FlashPlayerSettings"
párbeszédablak "Allow" gombjával azonban engedélyezhetjük, hogy a böngésző használja a számítógépünkhöz kapcsolódó webkamerát és mikrofont.

3. ábra Multimédiás perifériák elérésének engedélyezése

Ha azt akarjuk, hogy a tanulók lássanak és halljanak bennünket, mindenképpen engedélyezzük a használatot! 1
Ezt követően állíthatjuk be a mikrofon és a hangszórók (fülhallgatók) jellemzőit, majd a "Csatlakozás" gombbal be is kapcsolhatjuk az eszközöket.

1

Ez a lépés még nem jeleni az eszközök tényleges bekapcsolását, csupán a használat lehetőségét. Arról, hogy
valóban be akarjuk-e kapcsolni a kamerát, illetve a mikrofont, később dönthetünk.
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4. ábra Az audió eszközök beállítása
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5. A VIRTUÁLIS OSZTÁLYTERMEK FELÜLETE
A BigBlueButton virtuális osztálytermeinek felülete fejlécre, ablakterületre
és állapotsorra oszlik.A fejlécben jelenik meg a szeminárium neve, de itt találhatók a webkamera, mikrofon, és képernyő megosztás gombjai, valamit
kezelőfelület nyelvének beállítására, a súgó indítására, és a kilépésre szolgáló vezérlőelemek is.

5. ábra A BBB felülete
Az ablakterületen helyezkednek el a program különböző funkciójú ablakai
(Felhasználók, Webkamerák, Előadás, Chat).Az ezek felső részén található
címsávban látjuk az ablak nevét, illetve a méretező gombokat.
A Kis méret gombbal összezsugoríthatjuk, a Teljes méretgombbal pedig
maximális méretűre nagyíthatjuk ablakainkat. A kisméretű ablak csak címsávot
tartalmaz. Erre kattintva kaphatjuk vissza akorábbi méretet. A teljes méretű ablak azElőző méret gombbal állítható vissza az eredeti nagyságára.
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6. ábra Méretező gombok

Az ablakok egyébként szabadon mértezhetők és pozícionálhatók is, így a
felhasználó bármilyen ablakelrendezést beállíthat. A BBB tartalmaz néhány
előre beállított elrendezéstis, amelyek közül az állapotsor jobb oldalán található legördülő listával választhatunk.
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7. ábra Beépített elrendezések
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6. AZ ALKALMAZÁS ABLAKAI
A felhasználói felület tehát különböző funkciójú ablakokra tagolódik. A következő oldalakon ezek használatát mutatjuk be.

6.1 FELHASZNÁLÓK ABLAK
A felhasználók ablakban jelennek meg a szemináriumba bejelentkezett
felhasználók. A név oszlopban a bejelentkezéskor megadott név olvasható.
A státusz oszlopban megjelenő vetítővászon ikon különbözteti meg a tanári
szerepkörű felhasználót. A Média oszlop mutatja az egyes felhasználók által
megosztott eszközöket (kamera, mikrofon, képernyő)
Míg a tanulók csak látják egymás eszközeinek állapotát, addig a tanár
képes a megosztott eszközök, sőt a felhasználó állapotának szabályozására
is. (Lásd: Résztvevők állapotának szabályozása)
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8. ábra A Felhasználók ablak

6.2 WEBKAMERÁK ABLAK:
Ebben az ablakban jelenik meg a bekapcsolt webkamerával rendelkező
felhasználók videó képe. Ez a terület teszi lehetővé, hogy a tanár és a tanulók ne csak hallják, de folyamatosan lássák is egymást.

6.3 CHAT
A Chat ablak biztosítja a felhasználók közötti gépelt szövegű kommunikációt. A tanár és a tanulók természetesen élő hanggal is képesek kommunikálni, így a Chat ablak fölöslegesnek tűnik. Később azonban látni fogjuk,
hogy az eszköz nagyon jól használható a tanulók figyelmének fenntartásában.
18
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6.4 ELŐADÁS ABLAK:
A program talán legfontosabb ablaka. Ez az a terület, ahol a tanár m agyarázó ábrákat, szövegeket, prezentációt és egyéb állományokat jeleníthet
meg.
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7. A BBB HASZNÁLATA
Miután megismerkedtünk a program kezelőfelültével, lássuk, hogyan
használhatjuk az alkalmazást! Elsőként vizsgáljuk meg az előadásablakban
megjelenő whiteboard használatát!

7.1

A WHITEBOARD ALKALMAZÁSA

A whiteboard az on-line szeminárium legfontosabb prezentációs eszköze.
Lehetőségeit tekintve az osztálytermekben általánosan használt "filces" tábla
on-line, elektronikus megvalósítása. Az osztálytermi táblára projektorral vetítjük prezentációinkat és egyéb elektronikus szemléltetőanyagainkat, de
azokon egy egyszerű táblai filccel ábrákat, feliratokat, kiemeléseket helyezhetünk el.
A whiteboard hasonló funkciót tölt be, de használata során természet esen sem projektorra, sem filctollra nincsen szükségünk. A megjelenítendő
szemléltető anyagot egyszerűen feltöltjük, majd megjelenítjük a táblán. A feliratokat és ábrákat a whiteboard jobb oldalán előtűnő rajzeszközök segítségével készíthetjük el.
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9. ábra Prezentáció vetítése a whiteboardon

7.2

ÁLLOMÁNYOK FELTÖLTÉSE

A whiteboardon megjelenítendő állományok feltöltését a tábla bal alsó
sarkában látható "+" gombra kattintva végezhetjük el. A megjelenő ablak biztosítja a virtuális osztályteremben tárolt fájlok kezelését. "Feltöltött előadásfájlok" területén a korábban már feltöltött állományok láthatók. Ezek közül
bármelyik kiválasztható a whiteboardon való megjelenítésre("Mutat"), vagy
eltávolítható a tárterületről("Kuka gomb").
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10. ábra Állományok feltöltése
Alapértelmezésben mindössze a "default" nevű állomány található a listában. Ez a fájl egyetlen képernyőre sűrítve mutatja be a BBB legfontosabb
lehetőségeit. Az osztályterem megjelenésekor ez az állomány látható a táblán.2

2

Ezt a fájlt a BBB rendszergazdája könnyűszerrel lecserélheti, így elérhetjük, hogy az osztályterem indításakor
mindig egyszerű, fehér felület jelenjen meg a képernyőn.
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11. ábra Az osztályterem alapértelmezett előadás állománya
Új állomány feltöltésekor kiválaszthatjuk ("Fájl kiválasztása") majd az
osztályterem tárterületére tölthetjük ("Feltöltés") a számítógépünkön tárolt,
megfelelő állományt.
Természetes a kérdés, hogy vajon milyen állománytípusok tölthetők fel
és jeleníthetők meg?A BBB számos fájltípus feltöltését és megjelenítését biztosítja. Használhatunk képfájlokat (JPG, PNG), PDF dokumentumokat Word, Excel, sőt akár PowerPoint állományokat is.
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7.3

ELŐADÁSFÁJL MEGJELENÍTÉSE

Az előadásfájlok kezelése ablak „Feltöltött előadásfájlok” területén, a
fájl sorában látható "Mutat" gombbal választhatjuk ki a vetíteni kívánt előadásfájlt. A dokumentum oldalszáma a whiteboard alján látható gombon jelenik meg. Erre a gombra kattintva az oldalakat jelképező bélyegképekkel,
egyébként pedig a gomb két oldalán lévő nyilakkal navigálhatunk az oldalak
között.

12. ábra Navigáció a feltöltött prezentációban
A fájl megjelenő képének mérete mindig az előadás ablakméretéhez igazodik, ezért előfordul (elsősorban szöveges állományok megjelenítésekor),
hogy a szöveg túlságosan kis méretben jelenik meg. Ilyenkor lehetnek hasznosak a whiteboard nagyító eszközei.

13. ábra Előadásfájl nagyítása és kicsinyítése
Nagyítás esetén az egérrel húzva választhatjuk ki az előadásfájl megfelelő képrészletét.

7.4 AUDIÓ ÉS VIDEÓ ESZKÖZEINK BEKAPCSOLÁSA
A böngésző számára elérhetővé tett (Lásd: Belépés a virtuális osztályterembe) mikrofonunk és kameránk megosztásának állapotát a BBB ablakának fejlécében ellenőrizhetjük, illetve állíthatjuk be.
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14. ábra Eszközök megosztása

A "Fülhallgató" gomb hatására megjelenő "Hang beállítások" ablakban
tesztelhetjük mikrofonunk és hangszórónk működését, majd a csatlakozás
gombbal be is kapcsolhatjuk a mikrofont.
A "Webkamera" gombbal a videó beállításokat szabályozhatjuk. A
"Webkamera beállítások" ablakban kiválaszthatjuk a használni kívánt kamerát3, szabályozhatjuk a webkamera képének méretét és megnézhetjük a
kamera előképét. Az eszközt a "Megosztás indítása” gombbal kapcsolhatjuk be.

3

Ennek akkor van jelentősége, ha a gépünkhöz több kamera is kapcsolódik.
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15. ábra Awebkamera beállításai
Bekapcsolás után a fülhallgató és a webkamera gombok a megfelelő
eszköz kikapcsolására szolgálnak. Mikrofonunk ideiglenes elnémítása a
webkamera gombtól jobbra található „Mikrofon” gombbal lehetséges.
Megosztott webkamera esetén a BBB felületén megjelenő "Webkamrák"
ablakban a többi résztvevő mellett saját kameránk képe is látható lesz. A
kamera, a képet befoglaló kereten megjelenő "x" gombbal is kikapcsolható.
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16. ábra AWebkamerák ablak

7.5

CHAT

A chat/csevegés a BBB-be beépített, gépelt szövegű kommunikáció eszköze. A Chat ablak alján lévő szövegmezőbe gépelt szöveg, az elküldés
után minden érintett felhasználó felületén megjelenik.
Ahogyan eddig is láttuk a BBB fejlett eszközökkel támogatja a több résztvevős, szinkron hang és videó kommunikációt. Ilyen körülmények között
akár fölöslegesnek is tűnket a chat lehetőség beépítése a rendszerbe. Mégis, amint kipróbáljuk a BBB használatát rájövünk, hogy a gépelt szövegű
kommunikáció lehetőségének megtartása korántsem okafogyott!
Bár a videó konferencia rendszerek - amilyen végső soron a BBB is - lehetővé teszik, hogy minden résztvevő lássa az összes többi jelenlévő kameraképét és hallja az összes megszólaló hangját, a valódi tér hiánya megváltoztatja a kommunikációs kontextust. Problémát okozhat például az, hogy a
résztvevők nem tudnak megszólalni az tanár előadásának megzavarása
nélkül. Nem tudunk például a mellettünk ülő fülébe súgni valamit. Ha valaki
27
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megszólal, azt mindenki hallja. Szintén a megváltozott kommunikációs környezet az oka annak, hogy a tanár nehezen tud föltenni az egész osztályt
érintő gyors és rövid választ igénylő kérdéseket:
- "Mit gondolnak? Alkalmas-e a chat eszköz a tanulók figyelmének fönntartására?"
Egy ilyen egyszerű eldöntendő kérésre a fülhallgatón keresztül érkező válaszok értelmezhetetlen hangzavarrá keverednek.A chat eszköz segítségével azonban mindenki gyorsan felelhet, a tanár pedig néhány pillantással
fölmérheti az igen és a nem válaszokat.
A chat használata egyébként roppant egyszerű. Begépeljük az üzenetet a
ablak alján lévő szövegmezőbe, majd rákattintunk a "Küld" gombra. Az ilyen
üzenet publikus, azaz alaphelyzetben minden résztvevő megkapja.

17. ábra Nyilvános üzenet küldése
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Személyes üzenetet a chat ablak "Beállítások" lapján indíthatunk. A kiválasztott résztvevő nevére kattintva új, a beszélgetőpartner nevével elnevezett lap jelenik meg a chat ablakban. Az ezen a lapon elküldött üzenetet
csak a kiválasztott felhasználó kapja meg.

18. ábra Személyes üzenet címzettjének kiválasztása

7.6

RÉSZTVEVŐK ÁLLAPOTÁNAK SZABÁLYOZÁSA

Ahogyan az osztálytermi oktatásban, úgy a virtuális jelenlét mellett zajló
foglalkozásokon is fontos, hogy a tanár kézben tartsa, irányítsa az óra menetét, figyelje a tanulókat, fölkeltse érdeklődésüket, tartsa fenn figyelmüket,
vonja be őket a munkába, igyekezzen kizárni a zavaró körülményeket.
A BBB felületén a "Felhasználók ablak" biztosítja a tanár irányító szerepét. Az ablak második oszlopa tartalmazza a részvevők neveit. A harmadik
("Média") oszlop a felhasználók média megosztási beállításait jelzi. Itt látható, hogy melyik tanuló rendelkezik bekapcsolt videó kamerával, illetve kinek
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aktív a mikrofonja. Az első oszlopban látható „Vetítővászon” ikon különbözteti meg a többiektől a tanári szerepkörben lévő felhasználót.

19. ábra A felhasználók állapotának szabályozása
A felhasználók soraiban látható ikonok nem csak az állapot kijelzésére,
de szabályozására is alkalmasak. A „Mikrofon” gombra kattintva elnémítható, vagy újra bekapcsolható a tanuló mikrofonja. Az eszköz beállítását a tanuló egyébként utólag megváltoztathatja, az elnémított mikrofont újra bekapcsolhatja, a működő mikrofont kikapcsolhatja. A "Lakat" gombbal
azonban zárolhatjuk az aktuális állapotot. A zárolt mikrofont a tanuló nem
tudja szabályozni.
Szintén a kiválasztott tanuló sorában jelenik meg az "x", "Kiléptetés"
gomb, a tanár kezében lévő legerősebb fegyelmező eszköz. Ezzel a vezérlővel a tanuló kizárható az órai részvételből.
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Az ablak alsó részén látható fogaskerék („Beállítások”) gomb segítségével egyszerre szabályozhatjuk az összes tanuló állapotát. A gomb hatására
megjelenő menüben egyszerre némíthatunk el mindenki mikrofonját.
A virtuális szemináriumok jó részében élünk is ezzel a lehetőséggel.
Általában kikapcsolva tartjuk a tanulók mikrofonját így a résztvevők
nem zavarják egymást, mindenkihez csak az előadó hangja jut el.
A fenti módszer kényelmessé teszi az előadást, de megnehezíti a tanulók
megszólalását, aktív órai részvételét. Ezt a problémát küszöböli ki a "Jelentkezés" gomb, ami a tanulói felületen a "Felhasználók" ablak alján látható. A tanár látja, amikor egy tanuló jelentkezik, és eldöntheti, hogy mit fog
csinálni:
 a chat felületen megkérdezheti, hogy mit szeretne a tanuló,
 bekapcsolhatja a tanuló mikrofonját,
 átadhatja a vezérlést a tanulónak,
 elvetheti a jelentkezést.
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20. ábra A tanuló jelentkezése a tanulói és a tanári
felületen

7.7

SZEREPKÖR MEGVÁLTOZTATÁSA

A BBB hasznos lehetősége az előadói szerep átadása. Ha a tanuló mondani szeretne valamit, vagy éppen a tanár akarja megszólítani a tanulót,
esetleg tanulói prezentációt szeretnénk az órába építeni, megoszthatjuk a
tanári szerepkört a kiválasztott tanulóval.
A megosztásra használható „Vetítővászon”gomb akkor jelenik meg, ha
a "Felhasználók" ablakban a kiválasztott tanuló "Státusz" oszlopára mutatunk.
A tanári szerepkörrel rendelkező tanuló nem tudja ugyan szabályozni a
többi felhasználó állapotát, de egyéb tekintetben teljekörű tanári jogosultsággal rendelkezik. Új állományokat tölthet föl a whiteboardra, kiválaszthatja
a megfelelő prezentációt, rajzokat, ábrákat, annotációkat helyezhet el a táblán, hangja és webkamera képe minden résztvevőhöz eljut.
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7.8 KIJELENTKEZÉS
A BigBlueButton web felületen működő alkalmazás, azért a virtuális osztályterem elhagyása akár a böngésző bezárásával is elvégezhető. Az alkalmazás szabályos lezárása azonban a fejléc jobb felső sarkában lévő „Kijelentkezés” gombbal végezhető el.

21. ábra A BBB osztályterem elhagyása
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