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BEVEZETŐ

1. BEVEZETÉS A KÖZÖSSÉGI MÉDIA AZ OKTATÁSBAN –
ELEKTRONIKUS MÉDIUMOK TANANYAG MODULHOZ
(FORGÓ SÁNDOR)
A Közösségi média1, és újmédia környezeti modell az információközvetítők IKT tudásának fejlesztéséhez c. pályázat egyik kulcsindikátora
a tanárképzésben a neveléstudományhoz és az infokommunikációs technológiákhoz kapcsolódó ELEKTRONIKUS MÉDIUMOK KURZUS oktatásához szükséges tananyag kidolgozása.2
A közösségi alkalmazások elterjedésével lehetővé vált, hogy az új
évezred diákjai számára az internet nemcsak információforrás, hanem új
szocializációs térré váljon. A web 2.0 az interaktivitás adta lehetőségek
következtében a korábban elszigetelt felhasználókat összekapcsolva (társas térbe helyezve) közösen készíthetnek, vagy oszthatnak meg tartalmat,
cserélhetnek információt. Bár éles határ nincs a generációk között, a web
2.0 leginkább azzal jellemezhető, hogy a közösségre épülnek és a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás információit
közösségek szerveződnek címkézés (tagging) lehetővé teszi, hogy fogalmakat több szempontból egyszerre osztályozzunk.
A kurzus célja a digitális átállás jegyében, tényleges interakción – a
távoktatási hagyományok levelezve történő tanulás mintáján – alapuló kurzusszerkezet kidolgozása a levelező oktatás konzultációs rendszerének
teljes megújítására. Kiemelt célcsoport a tanár és pedagógia tanár szak
kétszakos képzései, de felhasználható az informatikus-könyvtáros szak
(médiumismeret), mozgóképkultúra (médiaismeret, médiapedagógia), kulturális örökség szak (kulturális örökség technikai reprodukciója) tárgyaiban.
1

A közösségi média az ezredforduló utáni években bontakozott ki azáltal, hogy megjelentek a web 2.0-ás megoldások, melynek lényege, hogy a korábbi felhasználók – a Web
1.0 fogyasztóiból – tartalomszolgáltatóvá is váltak, tehát az egyirányú webes kommunikáció kétirányúvá vált így teret adva a digitális tartalmak, szövegek, képek, videók,
hanganyagok, linkek stb. egyszerű megosztására.
2
A tananyag a „Közösségi média, és újmédia környezeti modell az információ-közvetítők
IKT tudásának fejlesztéséhez” c. „a Társadalmi Megújulás Operatív Program Digitális
átállás az oktatásban címet viselő, TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027 azonosítószámú projekt keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg." Cél: A digitális átállás jegyében, tényleges interakción – a távoktatási hagyományok levelezve történő tanulás mintáján – alapuló pilot program elveinek kidolgozása a levelező oktatás konzultációs rendszerének
teljes megújítására; Tanítás-tanulás KÖZÖSSÉGI MÉDIARENDSZERREL, ÚJMÉDIA
KÖRNYEZETBEN címmel.
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A tananyag célja: a résztvevő ismerje meg az elektronikus médiarendszer összetevőit, azok kommunikációs aspektusait, sajátítsa el az újmédia és a hálózatalapú tanulás fogalomrendszerét, ismerje fel és tudja
értelmezni a hálózat alapú mintázatokat, legyen képes oktató munkájában
alkalmazni a hálózatszervezés és tartalommegosztás módszereit. A tanultak ismeretében jártasságot szerez a kreatív, tevékenység-orientált munkaformákban (regisztráció, közösségi terek használata, tartalomaggregálás, közösségi tartalomfejlesztés, inspiráció). A résztvevő elméleti szinten
megismerkedik tartalomkezelő rendszerek, és az online közösségi felületek használat ismérveivel. Elsajátítja az online tananyagok és tudásbázisok oktatási célú alkalmazási lehetőségeit. A web 2.0-ás szolgáltatásokról
tanultak birtokában fel tudja dolgozni a dokumentum és prezentáció megosztók és a közösségi könyvjelzők alkalmazási lehetőségeit. Megismeri az
online tesztkészítő alkalmazások elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. Ismertetjük és gyakorlati példákkal is illusztráljuk az online állókép, hang és mozgóképszerkesztők sajátosságait, és a velük való
kreatív szerkesztési formákat.3
Az online virtuális osztálytermek fogalmának tisztázását követően túl
összehasonlításra kerülnek az üzleti célú és az oktatási keretrendszerek,
és szolgáltatásaik.
Összességében: olyan elméleti és módszertani ismereteket kívánunk nyújtani, amelyek révén képesek lesznek szakterületük online oktatásához online eszközökkel támogatott kurzus kidolgozására.
A kurzus során elsajátítottak birtokában – mind a gyakorló pedagógusok, mind pedig a pedagógusjelöltek, vagy akár az információátörökítő
szakmában tevékenykedők – oktató, ismeretterjesztő munkájuk során hatékonyan tudják alkalmazni a közösségi tudáskonstrukción és megosztáson alapuló on-line kommunikációs szolgáltatásokat.

3

Az online szerkesztő programok esetében a médiatartalmat, forrásanyagot egy szolgáltató szerverére feltöltve tudjuk elvégezni a szerkesztési, editálási műveleteket. Az elkészült tartalmat, fájlt – a szolgáltatástól függően – rendszerint az adott szolgáltató
webtárhelyén kerül tárolásra, de az alkalmazástól függően akár a saját gépünkre is letölthetjük.
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A tananyag szerkezete

1.1 A TÖRZSANYAG TARTALMA
1. Bevezetés a kurzusba
2. Tartalomkezelő rendszerek
3. Online közösségi felületek használata
4. Online tananyagok az oktatásban
5. Tudásbázisok alkalmazása az oktatásban
6. Tesztkészítő online alkalmazások
7. Online állóképszerkesztők
8. Hang és mozgóképszerkesztők
9. Online Virtuális osztálytermek
10. Dokumentum és prezentáció megosztók és közösségi könyvjelzők
11. Digitális történetmesélés

1.2 A TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
A kurzushoz, különböző képzési formák esetében eltérő módon lehet kapcsolódni. Felsőoktatásban4 történő részvétel esetén az Elektroni-

4

Konstruktív feladatok és súlyozások: 50% (15–15–15 és 5 %). Kötelező és választható
tartalmak elkészítése és bemutatása
1. FELADATOK: Médiatartalom ismertetése és/vagy illusztráció készítése (700n). 2.
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kus médiumok és tananyag c. tárgy keretében az érvényes követelményrendszer szerint szükséges teljesíteni a hallgatóságnak, míg felnőttképzés
esetében – alkalmazkodva a résztvevő és/vagy munkáltatója igényeihez
– el lehet dönteni, hogy megtekinteni (felfedezni) kívánja csupán a tartalmat, vagy valamilyen aktivitási szintet kíván teljesíteni a résztvevő.5
A tanulás támogatása olyan didaktikai rendszeren alapul, amely
a célkitűzések és kompetenciák tisztázását követően kitűzi a teljesítés és
a konstruktív feladatok online munkaformában történő feltételeit. A törzsanyag feldolgozása során alkalmazzuk az önálló tanulásra alkalmas tananyagoknál használatos tananyag elrendezési, aktivizálási és kollaboratív
munkaformákat (törzsszöveg, kiemelés, definíció, feladat, kérdés, példa,
gyakorlás, megjegyzés). Az online (Moodle) aktivitási formák tevékenységek (Feladat, Csevegés, Felmérés, Fogalomtár, Fórum, Lecke, Műhely,
Teszt, Válasz, Wiki) tevékenykedtetések teszik változatossá a konstruktív
munkaformákat.
A szöveges tartalmakon túl, multimédiás (kép, hang, animáció, és
hivatkozás) elemek segítik az ismeretek elsajátítását elmélyítését és begyakorlását. A tananyagok végén a tanultak összefoglalása, önellenőrző
kérdések, zártvégű – a tananyagot teljesen lefedő – változatos gyakorló
és próbatesztek szerepelnek, melyek egyben a záróteszteket törzsanyagát képezik majd. A kurzus elérhető zárt keretrendszerben, valamint közösségi (g+) felületen egyaránt.

Témabibligráfia (5 db, 500n terjedelemben és címkékkel ellátva). 3. Egy választható tartalom: a) PPT megosztva a Slideshare oldalon, b) Fogalomtérkép (Text2mindmap,
Mindomo Mindmap), c) bloghozzászólás, multimédiaértékelés, + extra: virtuális osztályterem, g+, FB online (tanulóközösség létrehozása) http://plus.google.com,
http://forgos.ektf.hu, II. Ellenőrzés: 50% (25–25%) 1. Teszt a médiatartalmakból (2. konzultáció), 2. Terminológiai Teszt a Törzsanyagból (3. alkalom)
5
Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy részképzésben történik az oktatás, a tartalomeldolgozásnak különféle szintjeit választhatja – attól függően, hogy milyen szinten kívánja teljesíteni.
1. Ha nem kívánja a feladatot megoldani, csak felfedezni kívánja a tartalmat, akkor nem
kap pontot. (0 pont)
2. Ha csak felfedezni kívánja a tartalmat, és szórványosan old meg feladatot, akkor nem
kap tanúsítványt. (<50 %)
3. RÉSZT VETT szint: ha szeretne látogatási bizonyítványt kapni, úgy a Bronz szint választása elegendő, ez esetben a feladatok rutinszerű megoldása elegendő (50%-60%).
4. MEGFELELT – EZÜST szint választása esetében, feladatait szakszerűen kifejtve,
nagyrészt releváns válaszokkal megoldásokkal kell elkészíteni (61%–80%).
5. KIVÁLÓAN MEGFELELT szint – az ARANY szint választása esetén a feladatait magas
szintű szakszerűséggel kifejtve, releváns válaszokkal, megoldásokkal önreflektív, polemizáló feladatmegoldásokkal szükséges elkészítenie (81%–100%).
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1.3 A KURZUS SZERKEZETE, FŐBB MENÜPONTJAI
1. A KURZUS CÉLJA, motivációs tartalmak
1.2 A SZERKEZET és TARTALOM bemutatása
2. TÖRZSANYAG
3. FELADATOK Feltöltése ÉS MINTÁK
1. Feladat: Motiváló médiatartalom ismertetése; érvelés mellette vagy
ellene
2. Feladat: Közösségi könyvjelző készítés és megosztás (Delicious,
Diigo) tematizált (annotált, címkézett) linkgyűjtemény a téma és a
szaktárgy kapcsolatairól
VÁLASZTHATÓ feladatok
3. Feladat: Prezentációkészítés (PPT., Prezi, KeyNote) és megosztás
(Slideshare)
4. Feladat: Gondolattérkép készítése a médiatartalmakból
5. + Bónusz: blog hozzászólás, közösségi kurzus FB, G+ felületen

4. TECHNIKAI SEGÍTSÉG ONLINE REGISZTRÁCIÓHOZ
4. 1 Általános regisztráció
4.2 Delicious regisztráció
4.3 Slideshare regisztráció

5. VIRTUÁLIS TEREK – olvasmányok
6. KURZUSÉRTÉKELÉS
7. INFORMÁCIÓK
8. ESEMÉNYEK
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1.4 A KURZUS TARTALMA
A tartalomkezelő rendszerek a web 2.06 világában keletkezett új interaktív kommunikációs csatornák adta online tudásmegosztásra alkalmas rendszerekkel foglalkozunk, hisz az elektronikus tanulási környezetekben kiemelt szerepet kapnak. A bemutatásra kerülő szolgáltatások
csak egy szeletét képezik az online világban fellelhető közösségépítő felületeknek, amely száma időről-időre sokszorozódik, ezek közül a legelterjedtebbeket dolgozzuk fel. Az elektronikus tanulási környezeteket nem a
hagyományos oktatással szemben álló vagy alternatív (váltó) megoldás,
hanem a folytonosan változó bővülő IKT-eszközkészlet révén létrejövő új
fejlődési fázis egy-egy lépcsőfokát képezik. A webtartalom kezelő rendszereknek (Web Content Management System= WCMS) a bemutatása révén megismerheti a tartalomkezelő rendszerek legfontosabb jellemzőit és
típusait, a gyakorlatban leginkább elterjedt nyitott forráskódú WCMS-ek
(WordPress, a Joomla! és Drupal. A WordPress) szolgáltatásait. Betekintést kap a tartalommenedzsment rendszerek, az oktatási tartalmak kezelésére kialakított keretrendszerek – LMS-ek (LMS = Learning Management System) – legnépszerűbb képviselőjének tartott Moodle rendszer
által nyújtott szolgáltatásaiba is.
Komenczi Bertalan az Online közösségi felületek c. tananyagmodulja az emberi kogníció fejlődését olyan rendszerben vizsgálja, amelyben
a biológiai, a társadalmi és a technológiai tényezők egységes kontinuumot
alkotnak. Bemutatásra kerülnek a humán kognitív evolúció meghatározó
folyamatai, a kognitív habitus alapformái és az ezeknek megfelelő sajátos
interfész változatok. A szerző értelmezi az elektronikus tanulási környezet
fogalmát és bemutatja ilyen tanulási környezetek leírására használható
rendszermodelleket is. A fejezet első része a tanulás alapformáival foglalkozik ezen belül a genetikai átadás: szuper-individuális tudásakkumulációval, a tanulás egyéni módján belül a kognitív fejlődés egyéni vonalával
valamint a kulturális átadás és a tanulás társas formáival. A további részek
a humán kognitív architektúrával, a kognitív habitus és elme-kultúra interfész
kapcsolatrendszerével
foglakoznak.
Megismerkedhetünk
könyvbeliség kognitív habitusának ismérveivel, és a második interfész fo-

6

A fogalom kialakulásának érdekessége, hogy úgy született meg 2000 körül, hogy előtte
nem volt web1.0 elnevezés, bár Tim Berners Lee eredeti szándéka szerint a world wide
web olyan eszköz, amely a tudás forrása, a tartalomalkotás színtere és interakcióra,
együttműködésre képes. A web 2.0 is ugyanezt a célt valósítja meg az idő közben kifejlesztett és általánossá vált technológiák segítségével. A world wide web kialakításánál
már a kezdetektől publikációs felületkénti működtetés létrehozása volt a cél, a web 2.0
az írható olvashatósága révén megfelelő környezetet biztosít a felhasználók általi tartalom előállításra – gazdagítva ezzel világhálót.
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galomrendszerével. A képernyő interfész és hatásrendszerének tanulmányozása a külső emlékezeti mező és a képernyő interfésszel résszel kezdődik, majd folytatódik a képernyő-interfész hatásával. Végül pedig az online tanulási környezetekkel és rendszermodelljeikkel foglalkozik a fejezet,
melyben gyakorlati példák segítségével bemutatásra kerülnek az online
közösségi felületek (Google+, Facebook, Linkedin, NIng, MeetUp, Twitter,
Moly) és pedagógiai oktatás-módszertani használatuk.
Nádasi András, az Online tananyagok az oktatásban című kurzusmodulja a formális és informális oktatásban jól használható audiovizuális,
interaktív, multimédiás elemekkel kiegészített, interneten megjelenő, online tananyagok jellemzőit, valamint az alkalmazás módszereit dolgozza
fel. Kiemelésre kerül, hogy az online tananyagok nemcsak a digitális
könyvtárak, repozitóriumok fontos kelléke, hanem az iskolai, elektronikus
tanulási környezetek használható forrásanyagait is képezik. Külön figyelmet szentel a lecke a köz-, és szakoktatás szempontjából az tanulási folyamatba egyaránt jól beépíthető – ingyenesen használható tartalomkezelő keretrendszernek (LCMS) – a Sulinet Digitális Tudásbázisnak. A
lecke egységeit a következő egységek képezik: tanterv, tankönyv, online
taneszköz, tananyag, a pedagógiai technológiai rendszer, az e-, és
m-learning, tudásbázis, digitális tankönyvtárak, az online elérhető strukturált tartalmak, taneszközök ismertetése.
A Tudásbázisok alkalmazása az oktatásban7 lecke, a digitális könyvtár, múzeum, tudástár, tudásbázis fogalmi alapkérdéseit tisztázza. A tananyag szerzője (Nádasi András) hangsúlyozza, hogy „a tanítás-tanulás
eszközei és módszerei több új, elektronikus tartalomközvetítő és tanulásszabályozó rendszerrel gazdagodtak. A hagyományosan bevált, 3D,
nyomtatott, audiovizuális, és offline elektronikus taneszközök, források
mellett, egyre több a hálózaton mindenki által elérhető, strukturált tartalom.” A fenti gondolatmenet követve a tűzi ki célul az elektronikus, ’újmédia’ tanulási környezet objektív tartalmi hátterének vizsgálatát, az információ-közvetítők IKT tudásának fejlesztéséhez. Ismertetésre kerül az SDT
rendszere, melyben – elemi egységek szervezett halmazaként, a tananyagelem tartalmak zárt egészet alkotva (megtartsák jelentésüket) lehetővé válik, hogy a más tananyagelemekhez is kapcsolhatók legyenek. A
fejezet tartalma: az elektronikus-digitális könyvtár; a virtuális múzeum és
kiállítás, film, szimuláció és animáció tékák; az internetes információ megbízhatósága, hitelessége; az SDT, és más internetes források iskolai használata.

7

Nádasi András: Tudásbázisok alkalmazása az oktatásban c fejezet összefoglalója. (Kézirat), EGER, MII, 2015
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A tesztkészítő online alkalmazások (Tóthné Parázsó Lenke) kurzusmodul a hatékony, rugalmas, személyre szabott oktatási rendszerek kidolgozásának egyik pillérével az objektív, igazságos értékelés nevelő hatású,
a tanulók személyiségének fejlesztését szolgáló online tesztkészítő alkalmazásokkal foglalkozik; kiemelve on-line értékelés főbb funkcióit. Hangsúlyozza, hogy az oktatók legyenek jól felkészültek a tanulók rendszeres
értékelésére, tesztkészítő programok kreatív alkalmazásra, az eredmények statisztikai elemzésére. A pedagógiai jellemzők feltárását követően
a tesztek oktatási szerepe, majd az online tesztekkel történő mérési értékelési formák kerülnek feldolgozásra. Végül pedig megismerkedünk az online teszt készítésére alkalmas alkalmazásokkal.8
Az online állóképszerkesztők (Bölcskey Miklós) fejezet célja, hogy a
hallgató ismerje a szemléltetés/szemléletesség elvét megtestesítését jelentő egyik legpregnánsabb elemét az állóképeket, és előállításukhoz
szükséges szerkesztő programokat. Eredetük képversekig és a plakátokig
vezethető vissza, de lehet, hogy még korábbi időkre. Újabban a reklámgrafika és tudománykommunikáció területén kapott jelentőséget. Az elvont
fogalmak egyszerűsített képi ábrázolására alkalmasak. Túl a szemléltetésen a konstruktivitás fontos eszköz együttesét képezik az állóképszerkesztő online alkalmazások. Változatos formát ölthetnek; a szófelhő és
infografika alkalmazásoktól kezdve a kollázskészítő programokon keresztül, az interaktív és multimédiás elemeket is felvonultató fogalom és
gondoltattérképkészítő alkalmazásokig bezárólag. A részvevők ebben a
fejezetben megismerkednek: a szófelhő készítő programokkal, az
infografika fogalom-rendszerével, a címkefelhő készítő és a folyamatábra
programokkal, különböző gondolat és fogalomtérkép szerkesztőkkel és
pedagógiai –oktatáselméleti aspektusaikkal.
Az Online hang és mozgóképszerkesztők (Komló Csaba)9 fejezet
hálózati és broadcast rendszerek legdinamikusabb médiumával – a mozgókép és hang együttes kódrendszereként létrejövő üzenet megtestesítőjével – a digitális videóval foglalkozik, mely nemcsak a gazdaságban, marketing munkában, a szórakozásban, a szabadidő eltöltésben és közösség
médiumokban játszik fontos szerepet, hanem az elektronikus oktatásban
(lásd online videókurzusok) is.

8

Tesztkészítő online alkalmazások: Redmenta, Socrative, Caedus, Quizlet, Kahoot,
Edu2.0 – NEO, Geddit, GoSoproax
9
A szerző kiemeli, hogy a számítógépes adatátviteli sebessége növekedése következében
előállt helyzetet, miszerint: „…ma már számos cég kínál online hangszerkesztési lehetőséget, a viszonylag gyors hálózati kapcsolatok és olcsó tárhely ellenére is rendszerint
korlátozzák a feltölthető, feldolgozható, illetve közzétehető fájlok hosszát.
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Elsajátítjuk egy mozgókép-feldolgozásra alkalmas online szerkesztőeszköz (YouTube) eszközrendszerét, és alkotó használatát.10 Megismerkedünk az offline, a Windows operációs rendszer alatt használható ingyenes
mozgóképszerkesztő
használatával,
az
alkalmazás
tulajdonságaival, és a vele elvégezhető műveletekkel, előnyeivel, lehetőségeivel, korlátaival. A lecke második felében ismereteket szerezhetünk a
hangfeldolgozásra alkalmas online szerkesztőeszközről – az Audio
Cutterről –, majd elsajátíthatjuk az offline, a Windows, Mac OS X és Linux
operációs rendszerek alatt használható ingyenes hangszerkesztőnek, az
Audacitynek a kezelését. A fejezet az alábbi tartalmi egységekből épül fel:
a digitális médiumok kora, digitális mozgóképek, a digitális videó szerepe
az elektronikus oktatásban, mozgóképszerkesztés szoftverei, online
videoszerkesztés, Youtube Editor, Windows Movie Maker, hangszerkesztés (Audacity), online hangszerkesztés (Audio Cutter online hangeditáló).
Az Online Virtuális osztálytermek11 segítik a pedagógus tevékenyégét, abban, hogy a tanítás-tanulási folyamat 21. századi feltételek között
történhessen. A kurzusmodulban megismerjük az online virtuális osztályterem fogalmát, és elsajátítjuk a virtuális osztályterem és az üzleti célú és
az oktatási keretrendszerek ismérveit.12 Bemutatjuk a Second Life háromdimenziós virtuális világát és annak oktatási alkalmazási lehetőségeit, elsajátíthatjuk egy virtuális osztályterem (WizIQ) szolgáltatásának legfontosabb elemeit: az online interaktív táblát (vásznat), a kollaboráció
támogatását, előadások rögzítési lehetőségét, az LMS rendszerekbe a beépülő modulokat, valamint a táblagépekbe történő integrációjának lehetőségét. Rövid tartalom: az online virtuális osztálytermek kialakulása, videokonferencia rendszerek keretrendszerek (LMS), a Second Life virtuális
osztályterme, és oktatási platformja, a WizIQ online virtuális osztályterem.
A Dokumentum és prezentáció megosztók és közösségi könyvjelzők
(Racskó Réka) tananyagban megismerkedhetünk a felhőalapú szolgáltatások közül azokkal, amelyek lehetővé teszik a dokumentumok, és a weben elérhető linkek megosztását. Elsajátíthatjuk a Google Drive felhő
alapú lehetőségeit, létrehozható tartalmak típusait, és a szolgáltatásokat,
a tartalmak megosztási lehetőségeit. Megismerkedünk más felhő-alapú
technológiák megoldásokkal (pl. Dropbox.com vagy a JoliCloud Drive),

10

Számtalan további eszköz: Wevideo, VideoToolbox létezik, a terjedelmi korlátok miatt
azonban ezek nem kerültek kifejtésre.
11
Komló Csaba: Online Virtuális osztálytermek c. fejezet összefoglalója alapján. (Kézirat),
EGER, MII, 2015
12
A Virtuális tanulási környezetek számos típusa létezik (NEO–Edu2.0, Google
Classroom, Yammer, Classbox, Smartamp (Smart), ClassFlow (Prometa), ezekkel terjedelmi okok miatt nem tudunk foglalkozni.
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amelyek a fájlok, állományok tárolását és megosztását teszik lehetővé. Áttekintjük a közösségi könyvjelzők/linkmegosztás lehetőségeit és az online
prezentációk készítésének eszközeit, a Prezi.com és Slideshare.net alkalmazásokon keresztül.13
A digitális történetmesélés (Szíjártó Imre) az elméleti ismeretek tisztázását, és az online alkalmazások bemutatását követően a kurzus zárófejezete, hisz az alkalmazásokkal elkészített médiumelemek, tartalomegységek egymás utánisága alkotják a tartalom elrendezését, a megformázott
tartalmat. Az emberi elme ok-okozati viszonyban képes tudja leképezni és
újra előhívni a valóságról alkotott elképzeléseit. Bruner14 szerint „a gondolkodás módja, a tudás rendszerezésének struktúrája”, így ha egy eseménysornak, gondolatsornak nincs narratív kerete, akkor „narratív káosz”15 keletkezik. A tananyagban kiemelt szerepet tulajdonítunk a cselekmény
megjelenésének két elemi feltételének; „…egyrészt a történet állításainak
legyen időbeli vonatkozásuk, másrészt a történet egyes elemei ok-okozati
viszonyban kel, hogy legyenek egymással.” 16 A tananyagrész a történetmesélés vizsgálatával foglalkozik, azzal a céllal, hogy fejlesszük hallgatók
elemzési készségeit, filmértéssel kapcsolatos kompetenciáit és képessé
váljanak a mozgóképi elbeszélés értő befogadására és szakszerű elemzésére.” A narratív szerkezet elemeit tárgyalását követően a klasszikus és
a művészfilmes elbeszélésmód különbségeiről, majd a szerző és az elbeszélő megkülönböztetésének szükségességérről szól a szerző. Meghatározzuk a történet és a cselekmény fogalmát, majd a filmes elbeszélés jellegzetességei feltárását
követően
’mozgókép
valóságábrázoló
szerepének érékelésére kerül sor’. A jegyzet második része a digitális történetmesélés kialakulásával és felhasználási lehetőségeivel foglalkozik,
majd a szerző felvázolja – tanárképzési nézőpontból – a digitális történetmesélés folyamatát és alkalmazási területeit. Tartalom: a narratív szerkezet, a történet és a cselekmény, a mozgóképes elbeszélés, a mozgókép
és a valóság, a nézőpont kérdése, a digitális történetmesélés kutatása, a
digitális történetmesélés módszere, a digitális történetmesélés felhasználása az oktatásban.
Meggyőződésem és kutatási eredményke is igazolják, hogy a fenti
tartalmak révén az Elektronikus médiumok kurzus olyan korszerű 21. századi média és IKT ismereteket és kompetencia fejlesztési lehetőségeket
13

Racskó Réka: Dokumentum- és prezentációmegosztók, közösségi könyvjelzők. (Kézirat), EGER, MII, 2015
14
Bruner, J. : Az oktatás folyamata. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968. (A pedagógia időszerű kérdései külföldön sorozat p. 112.)
15
im. p. 130
16
Szíjártó Imre: Történetmesélés online környezetben c. tanulmánya alapján (Kézirat),
EGER, MII, 2015
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nyújt, amely az információ-átörökítő szakmákban nemcsak a nappali tagozatos hallgatók számára nélkülözhetetlen, hanem különböző munkarendű résztvevők (részidős levelező és távoktatás) számára csakúgy, mint
a nyitott formában történő elsajátításra. Úgy gondolom, hogy a résztvevő
pedagógus(jelölt) kollégák olyan segítséget kapnak a közösségi média
megoldások alkalmazásával, mely révén tanulásszervező munkájukat hatékonyabbá tehetik.
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2. TARTALOMKEZELŐ RENDSZEREK (SZABÓ BÁLINT)
2.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK
Az 1440-es évek közepén egy német patrícius családból származó
ezermester, bizonyos Johannes Gutenberg Mainzban létrehozta az első
nyomdát, és kinyomtatta a Weltgericht című verset. Nem tudhatjuk, hogy
Ő és kortársai mennyire voltak tudatában-e technikai újítás az emberi kultúrára gyakorolt hatásával, a 21. század elejéről visszatekintve azonban
nincsenek kétségeink afelől, hogy Gutenberg munkássága forradalmasította az emberi kommunikációt.
Miközben a könyvnyomtatás jelentőségével mindannyian tisztában
vagyunk, Gutenberg nevét pedig minden művelt ember ismeri, méltatlanul
feledkezünk meg egy nagyszerű kortársunkról, aki még talán Gutenbergnél is nagyobb csodával ajándékozta meg az emberiséget. A 15. századi
nyomdász munkássága nyomán lehetővé vált, hogy az ismeretek, a tudás
széles tömegekhez jussanak el, de a nyomtatás költséges volta miatt továbbra is korlátozta a publikálás, az ismeretek megosztásának lehetőségét.
Az 1991-ben útjára indult World Wide Web azonban nem csak a villámgyors, tér- és időbeni pozíciótól független informálódás, hanem a korlátoktól mentes közlés, a gondolatok megosztása, az informálás szabadságát is elhozta. Sir Timothy Berners Lee, a CERN egykori munkatársa, a
Web megalkotója, a Londoni Olimpiai Játékok megnyitóján e szavakkal
foglalta egyetlen mondatba a Web alapfilozófiáját: „This is for everyone”...
Akármilyen a bőröd színe, akármilyen korú vagy, akár gyalog, akár
autóval, akár kerekesszékben járod az utadat, Web a tiéd!
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Tim Berners Lee a Londoni Olimpiai Játékok
megnyitóján
Nagyszerű, nemes, megható gondolatok, még akkor is, ha a Web
csak közel egy évtizeddel a feltalálása után jutott arra a szintre, hogy használatával az emberek széles tömege már nem csupán információ befogadóvá, hanem tudását, elképzeléseit, véleményét szabadon megosztó világpolgárrá válhatott. Hozzávetőleg ekkor jelentek meg ugyanis azok a
Web alapú információs rendszerek, amelyek akár hétköznapi informatikai
kompetenciák meglépte esetén is lehetővé teszik, hogy a felhasználók saját, rugalmasan alakítható, könnyen adminisztrálható, tetszetős fölépítésű,
dinamikus an változó tartalmú webhelyeket alakítsanak ki és tegyenek az
Interneten elérhetővé.
Tananyagunk most következő leckéje ezeknek a webes alkalmazásoknak, az úgynevezett webtartalom kezelő rendszereknek (WCMS =
Web Content Management System) a bemutatására vállalkozik. A lecke
tananyagának elolvasása után, Ön ismerni fogja a tartalomkezelő rendszerek legfontosabb jellemzőit és típusait, a hétköznapi gyakorlatban leginkább elterjedt nyitott forráskódú WCMS-ek szolgáltatásait. Ezen túl betekintést nyer a tartalommenedzsment rendszerek egy másik kategóriája,
az oktatási tartalmak kezelésére kialakított LMS-ek (Learning
Managemant System) egyik legnépszerűbb képviselője, a Moodle
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), azaz a moduláris objektum-orientált dinamikus tanulási környezet szolgáltatásaiba is.
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2.2 CMS RENDSZEREK
2.2.1 Tartalolmkezelő rendszerek kialakulása
Napjainkra közhellyé vált, hogy bár az informatikai eszközöket kezdetben a való élet feladatainak megoldására fejlesztették ki, ezek az termékek számos olyan további problémát gerjesztettek, amelyek megoldása ismét csak informatikai eszközökkel lehetséges.
A szövegszerkesztő, kiadványszerkesztő alkalmazásokkal például
kifejezetten a papír alapú, és manuális dokumentumkészítés feladatainak
gyorsabb, kényelmesebb, tetszetősebb megoldására törekedtek. Használatuk széleskörű elterjedése – ami a manuális dokumentumkezelés szinte
teljes háttérbeszorulását eredményezte – magával hozta az elektronikusan tárolt dokumentumok rendszerezett tárolásának, megosztásának, az
azokkal történő többszereplős munkavégzés megoldásának problémáját.
Az elektronikus dokumentumok tárolására kezdetben az egymástól
elszigetelten működő személyi számítógépek háttértárait használták, a
dokumentumok megosztására, továbbítására pedig cserélhető adathordozókat alkalmaztak. Ez a megoldás a dokumentumok többszörös, fölöslegesen nagy tárterületet igénylő, és szinte kivédhetetlenül inkonzisztenssé
váló tárolását eredményezte. A lokális hálózatok megjelenése óriási lépés
volt, hiszen a kiszolgálógépek file service szolgáltatásai biztosították a dokumentumok párhuzamos hozzáférését, sőt a redundáns tárolás megszűntetésével jelentősen csökkentették a szükséges tárigényt, és az inkonzisztencia kialakulásának lehetőségét is.
Az új lehetőségek azonban újabb problémákat, feladatokat, elvárásokat generáltak. Az egyszerű tárolás mellett hamarosan megjelent a dokumentumok meta-adatolásának, a meta-adatok szerinti keresés lehetőségének, a munkafolyamat kezelés támogatásának igénye. Az internet
megjelenésével pedig az elektronikus dokumentumkezelés feladatai kiléptek a lokális hálózatok keretei közül. Ez számos új lehetőséget, természetesen ismét megoldandó feladatokat eredményezett, hiszen az elektronikus dokumentumok kezelését más, a globális hálózatok, ezen belül is
elsősorban a World Wide Web platformján kellett megoldani. A mobil eszközök megjelenése és napjainkban tapasztalható széles körű elterjedése
újabb követ dobott az elektronikus dokumentumkezelés lassan megnyugodni látszó víztükrébe.
Az IKT eszközök alig fél évszázad alatt lejátszódott, hihetetlen fejlődése, a feladatok és lehetőségek folyamatos változása, az elektronikus
dokumentumok kezelésére készített szoftverek az úgynevezett CMS
(Content Management System), tartalom menedzsment rendszerek fantasztikus evolúcióját eredményezte.
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Bár a CMS rövidítés hallatán a legtöbben a web platformon használt
és kifejezetten webes tartalmak közzétételét biztosító tartalomkezelőkre
asszociálunk – leckénkben mi is ezekkel foglalkozunk majd – feltétlenül
meg kell jegyezni, hogy ezeken túl számos egyéb tartalomkezelő rendszer
létezik. A CMS-ek piacán olyan mértékű sokszínűség tapasztalható, hogy
számos szoftver még a tartalomkezelők általánosan elfogadott, de gyakran egymásba mosódó kategóriákat tartalmazó alábbi osztályozásba is
nehezen illeszthető be.
2.2.2 CMS-ek típusai
DMS (Document Management System)
A dokumentumkezelő rendszerek elektronikus irattárak kialakítását
lehetővé tévő rendszerek. Különböző szerzetek számára biztosítják, a az
elektronikus dokumentumok létrehozásának, tárolásának, kezelésének,
teljes szövegű keresésének, továbbításának, szükség esetén megsemmisítésének, azaz a dokumentum teljes életciklusának felügyeletét.
DAM (Digital Asset Management)
A DAM rendszerek nevét Digitális Vagyonkezelő rendszerként fordítják magyarra, ami kissé megtévesztő, hiszen egy szervezet a digitális
vagyona rendkívül sokféle összetevőt tartalmazhat. A DAM rendszereket
azonban elsősorban mediális dokumentumok, képek, hangállományok,
animációk, videók, 3D modellek bevitelére, tárolására , meta adatokkal
történő ellátására, katalogizálására, visszakeresésére használják.
A DAM rendszereket a tárolt dokumentumok felhasználása alapján
további altípusokba sorolják.
BAMS
A Brand Asset Management System kategória CMS-ei elsősorban
nagyobb szervezetek marketing és ügyfélkapcsolati eszközeinek, digitális
vagyontárgyainak újrahasznosítására, annak támogatására helyezik a
hangsúlyt. A digitális vagyontárgy értjük ez esetben például a termékfotókat, logókat, betűtípusokat,
LAMS
A Library Asset Management System csoport termékeit digitális médiaarchívumoknak is nevezhetnénk. Ezek a rendszerek ugyanis a ritkán
változtatott médiaelemek a tárolására és visszakeresésére helyezik a
hangsúlyt.
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PAMS
A Production Asset Management System rendszerek a LAMS kategóriával szemben éppen a gyakran, vagy éppen folyamatosan változó médiaelemek kezelést biztosítják. Általában munkafolyamat- és projektmenedzsment rendszerrel egészülnek ki, és lehetővé teszik a médium (videó
játék, film, animáció, zene…) fejlesztési folyamatának felügyeletét.
CDAMS
Cloud-based Digital Asset Management System csoportba a fenti
kategóriák bármelyikének újabb termékei tartozhatnak, hiszen-e kategóriát nem a dokumentumkezelés módja, sokkal inkább a dokumentumok
felhő alapú tárolása teszi különlegessé.
CCMS (Component Content Management System)
A CMS-ek ezen kategóriája olyan tartalomkezelőket tömörít, amelyek összetett, nagyméretű dokumentumok összeállítására alkalmas komponensek tárolását és azok „összeépítésével” maguknak a dokumentumoknak az előállítását, gyakran különböző formátumú exportálását
támogatják. Az egyik legismertebb open source CCMS a DITA-OT. A tanulási objektumokból építkező szabványos elektronikus tananyagok öszszeállítására is fejlesztettek CCMS rendszereket. Létezik például a megosztható tanulási tartalomobjektumokból összeállítható SCORM
csomagok előállítására alkalmas CCMS.
ECMS (Enterprise Content Management System)
Olyan tartalomkezelő rendszer, amely egy szervezet leghatékonyabb működése érdekében biztosítja egy vállalat számára az információszerzést, szervezést, tárolást és továbbítást, az intézmény működése,
szervezése során keletkező információhordozók, dokumentumok, jegyzetek, akták kezelését, azok tárolását és megosztását.
Az ECM rendszerek megoldásokat nyújtanak egy szervezet működése során a legváltozatosabb formátumokban összegyűlt tudás, tapasztalat, információ rendszerezésében, kereshetővé és elérhetővé tételében.
A „legváltozatosabb formátum” olyannyira pontosan értendő, hogy az információhordozók lehetnek elektronikus dokumentumok (e-mail, IM üzenet, blog bejegyzés, multimédia, szöveges dokumentum...), de akár papír
alapú iratok, űrlapok, faxok is. Ennek megfelelően egy ECM számos alkalmazást (digitális adatfeldolgozó rendszer, dokumentum és munkafolyamat-menedzsment rendszer, web- vagy multimédiás tartalomkezelő rendszer, archiváló rendszer) integráló komplex rendszer.
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WCMS (Web Content Management System)
A Web Content Management rendszerek a hétköznapi emberek, de
akár vállalkozások, cégek, egyéb szervezetek számára teszik lehetővé
megjelenésre, publikálásra, ügyintézésre, közösségi kommunikációra alkalmas webhelyek kialakítását és menedzselést. Teszik mindezt úgy,
hogy használóiknak nincs szükségük a feladat megoldásához szükséges
informatikai tudásra. Leckénkben a tartalomkezelő rendszerek ezen kategóriájára helyezzük a hangsúlyt.
LMS (Learning Management System)
A tanulás menedzsment rendszerek speciális WCMS-ek. Olyan egyszerűen üzembe helyezhető webhelyek, amelyekkel oktatási intézmények
alakíthatnak ki a tanításra és tanulásra használható virtuális tereket, úgynevezett virtuális iskolákat.

2.3 WEB ALKALMAZÁSOK KIALAKULÁSA
A World Wide Web úgynevezett kliens-szerver architektúrára épülő,
kérés-válasz típusú kommunikáción alapuló internet szolgáltatás. Ez erősen leegyszerűsítve annyit tesz, hogy az információt hordozó weblapok
nem a felhasználók számítógépein, hanem webszerver programokat futtató kiszolgáló számítógépeken tárolódnak. A felhasználók a saját gépükön futtatott web kliensekkel, hétköznapi nevükön böngészőkkel kapcsolódhatnak webszerverekhez. Ha meg szeretnénk nézni egy weboldalt, a
böngészőnk kapcsolódik a megfelelő webszerverhez és „elkéri” a kívánt
weblapot. A szerver válaszként elküldi a dokumentumot a böngészőnek,
az pedig megjeleníti az oldalt felhasználó képernyőjén. A válasz elküldése
után a kliens és a szerver kapcsolata elbomlik. A web szolgáltatás működéséhez tehát kétféle alkalmazásra egy távoli gépen futó webszerverre és
egy a saját gépünkön működő webkliensre (böngésző) van szükség. A
szolgáltatás e két szoftver kapcsolatán alapul.

A WWW kliens-szerver architektúrája
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A Tim Berners Lee által megalkotott webről letölthető weblapok kezdetben statikusak voltak.
A statikus weboldalakat speciális informatikai ismeretekkel rendelkező szakemberek, ún. webmesterek „manuálisan” készítették, azaz tartalmukat, formátumukat saját gépükön, a dokumentum közvetlen szerkesztésével alakították ki. Az elkészített weblapokat webszerverre
másolták, ahonnan a felhasználók tetszőleges alkalommal, de minden
egyes esetben változatlan tartalommal tölthették le azokat.
Ha egy ilyen statikus oldal tartalmát, vagy megjelenését, akár a legkisebb mértékben is változtatni akarták, a webmesternek, az elkészítéshez hasonlóan, manuálisan kellett elvégeznie a szerkesztést, majd az eredeti weblapot az átírt változatra cserélve, frissítenie kellett a webszerverről
letölthető dokumentumot.
A megoldás kezdetben megfelelőnek tűnt, de web megjelenését követő alig néhány év elteltével, szaporodni kezdtek azok a cégek, szervezetek, amelyek webhelyeiken dinamikusan változó, időtől, és felhasználói
interakciótól függő tartalmat kívántak megjeleníteni.
Az ilyen webhelyek folyamatos, manuális szerkesztése és frissítése
lehetetlen volt. A megoldást az jelentette volna, ha a webszerverek képesek a felhasználók által megadott adatoknak, utasításoknak megfelelően,
dinamikusan változtatni az egyes weblapok tartalmát. Ehhez a weboldalak
automatizált, a felhasználótól származó adatokat is feldolgozni képes számítógépes programokkal történő előállítására lett volna szükség.
A webszerverek azonban programkódok végrehajtására nem voltak
képesek, funkcióik csupán a böngészők által kért dokumentumok elküldésére korlátozódtak. A problémát az 1997-ben megalkotott CGI (Common
Gateway Interface) specifikáció oldotta meg, amely lehetővé tette a
webszerverek és az ún. futtatórendszerek (különböző programozási nyelveken írt programkódok végrehajtására képes alkalmazások) együttműködését.
A CGI specifikáció használatára fölkészített webszervereken már
nem csak weblapokat, hanem weblapokat előállító programkódokat tartalmazó fájlokat is elhelyezhetnek a webmesterek. Ha a böngészőnkkel egy
hagyományos weblapot próbáltunk letölteni, a webszerver válaszként
azonnal elküldi a dokumentumot. Ha azonban egy programkódot tartalmazó fájl letöltését kíséreljük meg, akkor a CGI-n keresztül átadja a kódot
a megfelelő futtatórendszernek, az pedig végrehajtja program utasításait.
A program futása nyomán, dinamikusan keletkezett weboldalt a futtatórendszer „visszaadja” a webszervernek, az pedig válaszában továbbítja a
dokumentumot a böngésző felé.
Az ilyen módon, dinamikusan előállított oldalak tehát közvetlenül a
böngészőtől beérkező kérés nyomán jönnek létre, minden letöltéskor újra
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generálódnak, így mindig a legfrissebb tartalommal jelenhetnek meg a felhasználó képernyőjén.
A weboldalak dinamikus előállításának lehetősége tette lehetővé, az
úgynevezett web alkalmazások létrejöttét. A web alkalmazások statikus
oldalakat szinte egyáltalán nem tartalmazó webhelyek. Weblapjaikat
szinte kizárólag a webszerveren tárolt programok állítják elő. Valójában
speciális számítógépes programok, amelyek egy távoli, szerver számítógépeken működnek, de a vezérlésüket is biztosító felhasználói felületük a
felhasználók saját gépén, weblapok formájában jelenik meg.
A web alkalmazások jellemzője, hogy azokat nem kell saját gépünkre telepítenünk. Használatukhoz csupán internet kapcsolatra, és egy
böngésző programra van szükség.
További fontos tulajdonságuk, hogy míg a saját gépünkre telepített
alkalmazásokat egy időben jellemzően csak egyetlen felhasználó használhatja, addig a web alkalmazásokhoz azonos időben több felhasználó is
kapcsolódhat. Ez nem csupán a szerver számítógép hatékonyabb kihasználását, de az azonos web alkalmazást használó felhasználók párhuzamos munkavégzését, sőt egymás közötti kommunikációját is biztosíthatja,
így a web alkalmazások alkalmasak csoportmunkát is támogató eszközök,
virtuális közösségi terek létrehozására is.
Bár a webes alkalmazások megjelenése és elterjedése közvetlenül
nem is tudatosult a legtöbb felhasználókban, a WWW e technológia nyomán vált napjaink legfőbb információs, kommunikációs és kollaborációs
platformjává.

2.4 WCMS RENDSZEREK
A web alkalmazások kiválóan alkalmasak voltak adatbázis háttérrel
rendelkező, a felhasználói interakciókat lekezelő dinamikus weblapok kialakítására. Elterjedésüknek kezdetben az szabott gátat, hogy egyedi fejlesztések nyomán jöttek létre, elkészítésük pedig meglehetősen komplex
informatikai kompetenciák meglétét igényelte. A fejlesztőnek rendelkeznie
kellett a webhely hostolására használt webszerver adminisztrációs ismereteivel, ismernie kellett a webhely programkódjának megírására használt
programozási nyelvet, a weblapok jelölő nyelvét, a HTML-t, a weblapok
felületi megjelenését szabályozó stíluslapok létrehozására alkalmas CSSt, a klines oldali programozást biztosító JavaScript nyelvet, sőt ha az alkalmazás adatbázis háttérrel rendelkezett – és szinte mindig rendelkezett
– akkor adatbázis-kezelési ismeretekkel is fel kellett vérteznie magát.
Később egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a dinamikus webhelyek felhasználásuk alapján tipizálhatók, az egyes típusok által nyújtott szolgáltatások illetve webhely szerkezetek is jól körülhatárolhatók.
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Szinte minden webhelyen szükség van például a site bővítésére, a
meglévő weblapok on-line szerkesztésére, illetve a webhely felhasználói
jogosultságainak beállítására is alkalmas, jelszóval védett adminisztrációs
felületre, mint ahogyan a látogatók által használható publikus változatra is.
Egy egyszerű vállalkozás webhelyén is szükség van bemutatkozó oldalra,
termékeket megjelenítő oldalakra, képtárra, referenciák felsorolására,
kapcsolattartás adatait feltüntető lapra…, és az oldalak közötti mozgást
biztosító navigációs rendszerre.
E felismerés nyomán a fejlesztők olyan web alkalmazásokat kezdtek
készíteni, amelyek a webszerverre telepítéskor még semmiféle tartalmat
nem tároltak, de rendelkeztek adminisztrációs felülettel, és a webhely üzemeltetője számára lehetővé tették új oldalak létrehozását, a weblapok bármilyen hipermédiás tartalommal való feltöltését, az oldalak közötti kapcsolatok beállításával a navigációs eszközök automatizált létrehozását, azaz
a webhely tartalommal való feltöltését. Az adminisztrációs felület csak az
arra jogosultak számára volt elérhető, de a felhasználók, már az adminisztrátor által feltöltött kész tartalommal találkoztak. Ezek, a saját tartalmuk fölépítésére és menedzselésére alkalmas dinamikus webhelyek tekinthetők a WCMS-ek őseinek.
2.4.1 WCMS-ek jellemzői
Napjainkban üzembe helyezésük egyszerűségében, és annak előfeltételeiben, alapvető funkcióikban, lehetséges szolgáltatásaikban, bővíthetőségükben, az üzemeltetésükhöz szükséges ismeretekben, adminisztrátori felületük ergonómiájában és számos egyéb, a használhatóságot
érintő paraméterben rendkívül különböző WCMS rendszerek zavarba ejtő
sokaságával találkozhatunk. Csoportosításuk éppen ezért meglehetősen
nehéz. Két kategória a kereskedelmi, és a nyitott forráskódú rendszerek
halmaza azonban markánsan elkülöníthető egymástól.
Kereskedelmi alkalmazások
A kereskedelmi szoftverek térítési díj ellenében megvásárolható, általában nagy múltú, ismert szoftverfejlesztő cég termékei. Manapság
egyre gyakoribb, hogy különböző kommunikációs szolgáltató cégek megbízásából, de mindenképp professzionális fejlesztőcsapat munkájával jönnek létre. Ennek megfelelően fejlesztésük folyamatos, az esetleges hibák
javítása és az ügyfelek, üzemeltetők támogatása garantált. A kereskedelmi szoftverek jellemzően zárt programkódúak, azaz az vásárlók nem
ismerhetik meg a webalkalmazást működtető programkódot. A gyártók
szerint a zárt programkód pozitív hozadéka, hogy az esetleges biztonsági
rések nehezebben válnak ismertté, így a szoftver kevéssé lesz támadható.
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Az már kevéssé örömteli, hogy a szoftvert megvásárló ügyfeleknek
nincs lehetőségük az alkalmazás továbbfejlesztésére, bővítmények írására, így a program funkcióinak bővítése általában komoly anyagi konzekvenciákkal jár.
Nyitott forráskódú szoftverek
Ingyenesen használható, jellemzően egy lelkes amatőr fejlesztő,
vagy fejlesztő csapat munkája nyomán létrejövő szoftverek. Ki- és továbbfejlesztésük anyagi háttere nem feltétlenül biztosított, ami akár derékba is
törheti a szoftver életciklusát. Előfordulhat, hogy egy nyitott forráskódú
WCMS fejlesztése megszakad, a felhasználó támogatás megszűnik. Bár
az open source WCMS-ek ingyenesek, egy évekig használt, de később
megszakadt életciklusú tartalomkezelő lecserélése már komoly anyagi következményekkel járhat. Ez a tény sok felhasználót riaszt el az open
source alkalmazások használatától. Tudnunk kell azonban, hogy számos,
hosszú évek óta fejlesztett, hatalmas felhasználói táborral rendelkező
WCMS akad, amelyek megszűnésére vajmi kevés esély van.
A nyitott forráskódú szoftverek programkódja – ahogyan az nevükből
is kiderül – bárki számára megismerhető, sőt általában jogi következmények nélkül tovább is fejleszthető. Ezt a felhasználók számára feltétlenül
pozitív tulajdonságot a kereskedelmi szoftverek gyártói éppen gyengeségként jelölik meg. Azzal érvelnek ugyanis, hogy a nyitott forráskódú szoftverek programkódja, és ennek megfelelően az abban rejlő hibák is megismerhetők, így az ilyen szoftverek sebezhetőbbek. Ezzel az érveléssel
szemben azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy a nyílt forráskód nem
elsősorban támadhatóságot, hanem a biztonsági hibák gyors észlelését,
és javítását vonja maga után.
2.4.2 WCMS-ek üzemeltetésének feltételei
−

−

−

−
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Mivel a WCMS-ek web platformon használható alkalmazások, működésük előfeltétele, egy internet kapcsolattal rendelkező kiszolgáló gép, és a gépre telepített webszerver. A WCMS-nek a
webszerver által kezelt tárterületen kell tárolódnia.
A web alkalmazásokat a szerver oldalon futó programok működtetik, a kiszolgáló gépen éppen ezért szükség van a programkód futtatására alkalmas futtatórendszerre is.
Mivel a WCMS-ek adatbázisokat használnak a működésükhöz
szükséges adatok tárolására, a telepítésük előfeltétele az adattárolásra alkalmas adatbázis létezése és elérhetősége.
Ha egy cég, szervezet, vagy magánember WCMS-t szeretne használni, akkor rendelkeznie kell fenti hardver (internet kapcsolattal
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rendelkező kiszolgáló) és szoftverkörnyezettel (telepített
webszerver, programkódot futtató rendszer, elérhető adatbázisszerver). Ha erre valamiért nincs lehetősége, akkor valamely szolgáltató webhosting szolgáltatását kell használnia. A webhosting-ot
biztosító szolgáltatók megfelelő térítési díj ellenében ügyfeleik rendelkezésére bocsátják saját kiszolgáló gépük egy kijelölt tárhelyét,
és biztosítják az ügyfél számára a WCMS használatához szükséges szoftverkörnyezetet is.
2.4.3 WCMS-ek általános szolgáltatásai
Napjaink WCMS-ei csak szolgáltatásaik alapjaiban hasonlítanak az
első webes tartalomkezelőkhöz, azoknál jóval összetettebb szolgáltatásokat nyújtanak. Szinte mindegyikükre igazak az alábbiak.
− Elérésük, működésük valamilyen webszerveren keresztül történik,
de a menedzselt webhely adatait (felhasználói adatok, oldalkapcsolatok, meta-adatok...) valamilyen adatbázis-kezelő rendszer
adatbázisában tárolják.
− Moduláris fölépítésűek, azaz egyes szolgáltatásaikat egymástól jól
elkülöníthető programmodulok végzik. A rendszerek már telepítés
után rendelkeznek az alapvető funkciókat biztosító modulokkal,
amelyek azonban általában bővíthetők, így a webhely funkcionalitása az alapkiépítéshez képes akár jelentősen is átalakítható. A
bővíthetőségnek köszönhetően előfordul, hogy ugyanaz a WCMS
alkalmas egyszerű bemutatkozó webhelyek, ugyanakkor közösségi oldalak, vagy akár webboltok létrehozására is.
− Szinte minden WCMS felületi megjelenése szabályozható. Az adminisztrátor előre megírt, vagy akár önállóan fejlesztett, a webhely
designját meghatározó témák kiválasztásával állíthatja be webhelye küllemét.
− Minden WCMS rendelkezik korlátozott elérésű adminisztrációs felülettel, amely a webhely alapvető adatainak, megjelenésének beállítására, tartalmának, struktúrájának, fölépítésére, szolgáltatásainak és nem utolsó sorban elérésének szabályozásra használható.
− Az adminisztrátori joggal nem rendelkezők természetesen nem az
adminisztrátori felületet, hanem az admin által kialakított oldalakat,
a publikus tartalmat látják.
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2.4.4 WCMS fejlesztések trendjei
Napjainkban a webes tartalomkezelő rendszerek hihetetlenül bő választéka jellemzi az informatikai piacot. Miközben az általuk nyújtott alapfunkciók azonosak, fejlesztőiknek mindent meg kell tenniük a felhasználók
megnyerése érdekében, ezért a legtöbb WCMS-t folyamatosan fejlesztik,
hogy miközben szolgáltatásaikat, funkcionalitásukat a WWW technológia
alkalmazásában jelentkező új trendekhez, és a felhasználók folyamatosan
megújuló igényeihez igazítják, felhasználói felületük egyre kényelmesebbé ergonomikusabbá váljon.
Ergonomikus kezelés
Az információs rendszerek kialakításának egyik legfontosabb szempontja mindig is az egyszerű kezelhetőség és felhasználói ergonómia volt.
A gyártóknak törekedniük kellett és kell arra, hogy használat közben a felhasználó minél inkább a szoftverrel megoldandó feladatra, és minél kevéssé a megoldás módjára, a szoftver irányítására koncentráljon.
Miközben a továbbfejlesztés egyik elsődleges célja tehát a minél ergonomikusabb kezelőfelület kialakítása, a fejlesztőknek újabb és újabb
funkciók beépítésével kell bővíteniük a szoftver szolgáltatás választékát.
Minél több feladat megoldására alkalmasabb egy szoftver, használatához
annál több tudásra van szükség, kezelőfelülete pedig összetettebbé válik.
Ez a tény még inkább fontossá teszi a felhasználói ergonómiával kapcsolatos törekvéseket.
Akadálymentesítés
A felhasználói ergonómia problémáihoz kapcsolódik a XXI. század
valódi és virtuális társadalmainak, on-line közösségeinek egyik legfrekventáltabb kérdése, az akadálymentesítés.
„This is for everyone…” twittelte a világnak Tim Berners Lee a Londoni Olimpiai Játékok nyitóünnepségén. Ahhoz azonban, hogy a web felületen megjelenő tartalmak valóban mindenkihez eljuthassanak, az oldalainkon megszerezhető információt az átlagtól eltérő képességekkel
rendelkező embertársaink számára is elérhetővé kell tennünk. Ez a feladat
azonban korántsem olyan egyszerű, mint első megközelítésben gondolnánk. Az akadálymentes webhelyekre vonatkozó kritériumokat a World
Wide Web konzorcium által megalkotott WCAG2 szabvány rögzíti. A szabványban megadott úgynevezett teljesítési feltételek betartása speciális informatikai tudás meglétét és alkalmazását teszi szükségessé. A WCMSek fejlesztésének fontos területe az akadálymentesítés, azaz a tartalomkezelő rendszer oldalainak olyan fölépítése, hogy azok tökéletesen megfeleljenek a WCAG2 szabvány teljesítési feltételeinek.
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Reszponzív desig
Alig egy évtizeddel ezelőtt a felhasználók még jellemzően asztali
számítógépek, esetlen notebookok képernyőjén nézték meg a letöltött
weblapokat, napjainkban azonban alig akad felhasználó akinek ne lapulna
a zsebében webböngészésre is alkalmas okostelefon. Egyre többen használunk táblagépet, de az sem ritka, hogy televízió készülékünk képernyőjén jelenítünk meg webes tartalmakat. A számos különböző eszköz másmás képernyőmérettel rendelkezik, ami megnehezíti az azonos webtartalom különböző eszközökkel történő feldolgozását. Ez a probléma hívta
életre a reszponzív webfelületek fejlesztésének igényét. A reszponzív
weboldalak jellemzője, hogy a hordozott tartalom elrendezésében képesek alkalmazkodni a felhasználó által használt eszköz kijelzőjének méretéhez. Egy reszponzív oldal más, az eszköz kijelzőjén könnyebben olvasható formában, de azonos információ tartalommal jelenik meg egy asztali,
vagy táblagépen, és megint más elrendezést mutat egy mobiltelefon képernyőjén.
Napjaink első vonalbeli WCMS-eiben nélkülözhetetlenek a
reszponzív megjelenítést biztosító lehetősége.

Reszponzív design
Többnyelvű felület
Néhány évvel ezelőtt kuriózumnak számított és csak a nagy szoftvergyártók termékeit jellemezte, hogy egy alkalmazás különböző nyelvű
kezelőfelületekkel is elérhető volt. A webes alkalmazások esetén egyre
szélesebb körben terjed az a törekvés, hogy legyen lehetőség a felhasz-
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nálói felület nyelvének, akár használat közbeni megváltoztatására is. A vezetető WCMS gyártók termékeivel szemben már elvárás, hogy az adminisztrátornak többféle nyelvi csomag telepítésére, az oldalak látogatóinak
pedig a telepített nyelvek közötti szabad váltásra legyen lehetősége.
SEO
A WCMS-t üzemeltető felhasználók jelentős része üzleti célra használja webhelyét. Előfordulhat, hogy cégével csupán jelen kíván lenni a
Word Wide Weben – ismerteti a cég történetét, bemutatja termékeit, szolgáltatásait, elérhetőségét – de nyújthat ügyfélszolgálatot, vagy egyéb szolgáltatást, esetleg termékek on-line forgalmazását is végezheti. Akár így,
akár úgy használja is a WWW lehetőségeit, elemi érdeke, hogy a látogatók, lehetséges üzleti partnerek hamarabb találjanak rá webhelyére, mint
a konkurencia oldalaira.
A weben található tartalmak tömege szinte végtelen. Gyakran halljuk
a tréfás közhelyet: „Ami a weben nem található meg, az nincs is…” A tartalmak végtelenjében való eligazodás, a valamilyen szempontból releváns
oldalak felkutatásának elsődleges eszközei a tárgyszavas keresőrendszerek (pl. Google, Bing, Yahoo! ...), amelyek egy- vagy több tárgyszó megadása után listázzák a tárgyszavak szempontjából relevánsnak minősített
oldalakat.
A találati listák gyakran több millió oldal címét is tartalmazhatják, de
a felhasználók a találtok megtekintésében általában nem jutnak tovább a
lista első oldalánál. Egy tartalomkezelő rendszer üzemeltetője tehát akkor
remélheti, hogy a keresőrendszerek felhasználói eljutnak webhelyére, ha
oldalainak hivatkozásai minél előkelőbb pozíciókban jelennek meg a keresők találati listáiban.
A keresőrendszerek különböző szempontokat vizsgáló algoritmusokat használnak a találati listák relevancia sorrendjének felállításához. E
szempontokat ismerve olyan weblapokat, webhelyeket készíthetünk, amelyeket a keresőrendszerek nagy valószínűséggel rangsorolnak a lista előkelőbb helyére. Ezt a tevékenységet nevezzük keresőoptimalizációnak,
(Search Engine Optimization = SEO). A SEO szinte önálló tevékenységgé
fejlődött az informatikai szolgáltatások piacán, így a vezető WCMS gyártóknak is meg kellett tenniük azokat a lépéseket, amelyek nyomán tartalomkezelőik alkalmassá váltak az elhelyezett tartalmak keresőoptimalizálására.
Szolgáltatások fejlesztése
A szoftvergyártók felhasználókért folytatott harcának legfontosabb
eszköze a szoftver szolgáltatásainak fejlesztése. A gyártók folyamatosan
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figyelemmel kísérik a felhasználói elvárások változását, az új igények
megjelenését, és igyekeznek alkalmassá tenni szoftvereiket az újabb és
újabb kihívások leküzdésére. E törekvés jegyében egyre több gyártó építi
be WCMS-ébe a SEO-t, a WEB2.0 eszközök, illetve a közösségi terek elérésének, vagy akár saját kollaborációs tér kialakításának lehetőségeit,
sőt nem ritkák az olyan WCMS-ek, amelyek programozói tudás nélkül teszik lehetővé webes kereskedések indítását, üzemeltetését.
WCMS-ek egyszerűsítése
A tartalomkezelő rendszerek fejlesztése, az újabb és újabb szolgáltatások beépítése nyomán a WCMS-ek univerzálisan alkalmazható, robosztus rendszerekké fejlődtek. E folyamat hozadékaként egyes tartalomkezelők professzionális üzemeltetése már olyan komoly informatikai
ismereteket igényel, amelyek vetekszenek a megírásukhoz szükséges
programozói tudással. Még a szolgáltatások bővülése vonzza, az üzemeltetés várható bonyolultsága inkább taszítja a leendő felhasználókat. Ezt
fölismerve jelent meg elsősorban a fizető WCMS-ek piacán az a törekvés,
aminek célja a legszükségesebb funkciók biztosítására szorítkozó, de azokat kényelmes, ergonomikusan használható felületen biztosító, a szolgáltató által hostolt WCMS-ek kifejlesztése.
Az ilyen tartalomkezelők hostolását gyakran maga szolgáltató végzi,
tehát hardver és szoftverkörnyezetük megteremtésére nincs szükség. Adminisztrációs felületüket – az univerzálisan használható rendszerekhez
képest – redukált funkcionalitás, letisztult, egyszerűsített kezelőfelület,
gyors munkavégzés jellemzi.

2.5 OPEN SOURCE WCMS-EK
Napjaink legelterjedtebb nyitott forráskódú rendszere a WordPress,
a Drupal és Joomla. A három WCMS népszerűsége a webes trendeket
vizsgáló BuiltWith nevű site (http://trends.builtwith.com/cms /) szerint megfelel a fenti sorrendnek. 2015 szeptemberében a CMS alapú, világszerte
működő webhelyek összességéhez viszonyítva a WordPress 50%-ot, a
Joomla! 9%, a Drupal 2%-ot képvisel. Bár az arányok tekintetében némi
eltérés tapasztalható, a sorrend a W3Tech oldalán is azonos.
(http://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all )
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CMS-ek használati statisztikája
A három szoftver objektív jellemzése természetesen nem egyszerű,
hiszen minden CMS üzemeltető a saját maga által használt rendszert tekinti a legjobb választásnak, így az alábbi rövid összehasonlítás csupán
tájékoztató jellegű.
2.5.1 WordPress
Mire használható?
Első változatát blog motorként fejlesztették, ami a legújabb változatban is érzékelhető, de az alapfunkción túl a WordPress kiválóan alkalmas
magánemberek, kisvállalkozások webes megjelenését biztosító egyszerűbb webhelyek kialakítására is.
Telepítés:
A WordPress marketingesei kiemelik,az úgynevezett 5 perces telepítés lehetőségét
(https://codex.wordpress.org/Installing_WordPress#Famous_5-Mi-
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nute_Install), ami természetesen nem megvalósítható, de tény, hogy szoftverkörnyezet megteremtése utána WordPress látványos sebességgel
üzembe helyezhető.
Használat, adminisztráció egyszerűsége
Népszerűségének alapja minden bizonnyal éppen a szoftver egyszerű, a megoldásokat szinte fölkínáló kezelőfelülete, az adminisztrációs
felület áttekinthetősége, és az üzemeltetés gyors tanulhatósága.
Pozitívumok:
Egyszerű kezelőfelület, gyors webhely építés lehetősége, rengeteg
plugin, köztük számtalan, a felületi megjelenést szabályozó sablon.
Negatívumok:
Bonyolultabb feladatok megvalósítása nehézkes, korábban gyakoriak voltak a biztonsági problémák.
2.5.2 Joomla!
Mire használható?
Rendkívül sokoldalú, a WordPressnél jóval több funkciót biztosító,
de Drupal-hoz hasonlítva talán egyszerűbb rendszer. A WordPresshez hasonlóan alkalmas blogok, és egyszerűbb webhelyek üzemeltetésére, de
akár fórumok, közösségi oldalak , hírportálok, link-,fájlmegosztó oldalak
sőt webboltok létrehozására is használható.
Telepítés:
A szoftver telepítése a számos egyéb webalkalmazáshoz hasonló
telepítési eljárással történik. A működés hátterét biztosít adatbázis létrehozása után, a szoftver állományait a webszerver által felügyelt megfelelő
mappájába másoljuk, majd böngészőnkkel a megadott webhelyre navigálunk. Ezután elindul a webes telepítő, melyet böngészőnkről vezérelve
hajthatjuk végre a telepítés lépéseit.
Használat, adminisztráció egyszerűsége
A Joomla! a webhely oldalinak jóval strukturáltabb tárolását teszi lehetővé, mint a WordPress. Ennek megfelelően admin felülete, fölépítése,
terminológiája kissé bonyolultabb, mint a kistestvéré, de használat semmiképpen sem nehéz. A Joomla! kezelése, használat rövid idő alatt, csekély energia befektetéssel elsajátítható.
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Pozitívumok:
Moduláris fölépítés, jól szabályozható felhasználói hozzáférés, jól
kezelhető adminisztrációs felület, erős felhasználói támogatás, sokoldalú
használat, viszonylag könnyű tanulhatóság.
Negatívumok:
A WordPress esetében tapasztalnál kevesebb utólag telepíthető bővítmény. A plugin-ok jelentős része fizetős. A webhely méretének és
komplexitásának növekedése egyre erősebb szerver oldali teljesítményt
igényel.

A Joomla! adminisztrációs felülete
2.5.3 Drupal
Mire használható?
Szinte bármilyen feladatra fölhasználható, modulárisan bővíthető,
programozható. A legegyszerűbb webhelyek kialakításától a hírportálokon, közösségi oldalon át a webboltokig bármilyen webhely fejlesztésére
alkalmas.
Telepítés
Telepítése a Joomla!-hoz hasonlóan webes telepítéssel zajlik. A telepítőben azonban jóval több beállítást kell megadni, így a folyamat kissé
hosszadalmasabb, és több szakértelmet kíván.
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Használat, adminisztráció egyszerűsége
A három szoftver közül a Drupal üzemeltetése igényli a legtöbb
szakismeretet. Bár az újabb verziókban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az adminisztráció megkönnyítésére, még minidig a Drupal a legnehezebben kezelhető rendszer.
Pozitívumok
Ezzel a CMS-sel a legösszetettebb webhelyek is megvalósíthatók.
Szinte bármilyen feladat megoldására alkalmas.
Negatívumok
Nehéz tanulhatóság.

2.6 LMS RENDSZEREK
A WCMS-ek mellett a tartalomkezelő rendszerek másik fontos kategóriáját képezik a tanulásmenedzsment rendszerek (Learning Management System, LMS), amelyek közül szintén egy nyitott forráskódú, Magyarországon, de világ szinte minden országában széles körben elterjedt
szoftvert, a Moodle-t mutatjuk be.
2.6.1 A Moodle
A távoktatási rendszerek piacán számos LMS, és CMS (ebben a
kontextusban Course Management System: a tantárgyak oktatását egymáshoz nem kapcsolódó virtuális terekbe, kurzusokba szervező rendszer)
szerezhető be. Ezek általában kereskedelmi szoftverek, áruk pedig gyakran megfizethetetlen a magyar közoktatásban, de akár a felsőoktatásban
is. Szerencsére szép számmal léteznek úgynevezett nyitott forráskódú
(Open Source) rendszerek is, amelyeknek szabad fejleszthetőségük mellett egyik legfontosabb jellemzőjük, az ingyenes használat lehetősége.
A nyitott forráskódú CMS-ek között, az egyik legnépszerűbb, az
ausztrál származású Martin Dougiamas és a köré csoportosuló fejlesztőközösség munkájaként ismertté vált Moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) nevű rendszer. A Moodle kurzus alapú
szoftver. Nem rendelkezik tanulmányi rendszerrel, ezért a CMS-ek közé
soroljuk.
A szoftver különböző funkciókat megvalósító modulokból épül fel,
kódja PHP nyelven íródott, a működéséhez szükséges adatok tárolását
pedig relációs adatbázis biztosítja. A kliens-szerver architektúra kliens rétegében bármilyen grafikus web böngésző használható. A felhasználó gépen csak erre van szükség. A web-szerver rétegének feladatait Apache
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kiszolgáló látja el, az alkalmazás-szerver rétegét az Apache PHP modulja
valósítja meg. Az adatbázis kezelését többféle adatbázis-kezelő rendszer
(MySql, MS SQL, Oracle, PostgreSQL.) is biztosíthatja.
A mivel a leggyakoribb Moodle konfiguráció az Apache+PHP+MySQL és
mindegyik összetevőnek létezik Linux, és Windows alatt is futtatható
változa-ta is, a Moodle szoftverkörnyezetét szokás a LAMP (Linux +
Apache + MySQL + PHP), illetve WAMP (Windows + Apache + MySQL +
PHP) rövidítésekkel összegezni. A CMS egyébként a Windows és Linux
platformok mellett Mac OS X operációs rendszeren is üzemeltethető.

Moodle alapú virtuális iskola címoldalal
2.6.2 A Moodle szolgáltatásai
A Moodle népszerűségének alapját vitathatatlanul az ingyenes
használat adja, ez azonban önmagában nem indokolná a szoftver ilyen
széleskörű elterjedését. Jelenleg 222 országban, közel 65 000 regisztrált
Moodle alapú virtuális iskola működik.
A különböző tantárgyak kurzusaiban számos elektronikus taneszköz
biztosítja a tanárok és tanulók eredményes munkáját.
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A Moodle taneszközei a tanulási-tanítási folyamat és a kapcsolódó
adminisztratív tevékenységek szinte minden részfeladatára kínálnak megoldásokat. A kurzusokban használható elektronikus taneszközök ismeretátadást szolgáló, kommunikációs, tudásszint mérő, adminisztratív és kiegészítő eszközök csoportjaiba sorolhatók.
Az ismeretátadást szolgáló eszközök között az egyszerű fájlmegosztáson túl, többek között SCORM kompatibilis tananyaglejátszók, Wiki-k, fogalomtárak, példatárak, kérdőívek, RSS csatornák állnak rendelkezés-re.
A kommunikációs lehetőség között megtalálhatók az oktatásban jellemzően használt szinkron és aszinkron üzenetváltások eszközei
(e-mail, fórum, chat, azonnali üzenet), de rendelkezésre állnak olyan kiegészítő modulok is, amelyek például tanár és diák közötti gyors, személyes pár-beszédet tesznek lehetővé.
A tanulók pillanatnyi tudásszintjének mérésére alkalmas eszközök
között a legkedveltebbek a tesztek, és a beküldhető feladatok. A tesztek,
akár multimédiás tartalmakat is használó, zárt- és nyíltvégű kérdésekből
álló tesztlapok, amelyek kiértékelése automatikusan, vagy manuálisan végezhető el. A tanár gyakorlatban megvalósítható feladatokat is adhat a tanulóknak. A feladatok elvégzése közben keletkezett állományokat a diák
feltöltheti, a tanár pedig szövegesen és pontozással is értékelheti a munkát.
Az adminisztratív eszközök segítik a tanárt a tanulói tevékenység
folyamatos figyelésében, az elért eredmények naplózásában, összegzésében, és a tanulók tájékoztatásában.
A szoftver többnyelvű, a felhasználó akár egyénileg is megválaszthatja a kezelőfelületen megjelenő feliratok és súgók nyelvét.
A felület teljes egészében testre szabható, vizuális megjelenése a
felhasználó intézmény elképzeléseinek megfelelően egységesen, vagy
akár kurzusonként is szabályozható.
A program alapfölépítésében is széleskörű szolgáltatásválasztékkal
rendelkezik, de moduláris kialakításának, és a modultípusok nyilvános dokumentációjának köszönhetően szabadon bővíthető.
A CMS közösségi oldaláról számos, különböző funkciócsoportokba
sorolható, kiegészítő modul tölthető le. Letölthetünk új tesztkérdés típusokat, speciális multimédia elemek megjelenítésére alkalmas kiegészítőket,
kommunikációs modulokat, de akár videokonferenciák lebonyolítására alkalmas bővítményeket is.
A Moodle modulárisan bővíthető, kurzus alapú, szabad forráskódú
LMS rendszer, melynek funkcionalitása biztosítja a kurzusok valamennyi
tagja számára az e-learning tevékenységek hatékony elvégzését. A keretrendszer nem csupán a képzések lebonyolításához szükséges minimális
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funkcionális követelményeket, illetve alapfunkcionalitást biztosítja, de moduláris rendszerének köszönhetően, számos kiegészítő funkcióval bővíthető.
A szoftver finoman hangolható, szerepekhez kötött jogosultsági
rendszerrel rendelkezik. Szerepkörei kifejezik a rendszerben az egyes felhasználói csoportok feladat- és tevékenységi körét, meghatározzák jogosultságaikat. Egy konkrét felhasználó különböző szerepkörökben dolgozhat az LMS esz-közeivel, így egyazon személy lehet tanár az egyik, és
tanuló a másik kurzusban. A felhasználó adatbázisban nem szereplő tanulók Vendég szerepben léphetnek a rendszerbe. Tevékenységük erősen
korlátozottak, de lehetőségeiket az adminisztrátor szabályozhatja. A vendégek kivételével az összes felhasználó jogosult a személyes adatok, a
keresés, a webcímek és a belső e-mail funkciók stb. használatára. A felhasználók általános, kurzusokhoz, illetve tartalom-elemekhez kapcsolódó
jogosultságokat (szerepköröket) kaphatnak.
A szoftver az első kiadást követően számos verziót élt meg. Az 1.x
sorozat legkiforrottabb, éppen ezért legszélesebb körben elterjed változata az 1.9 verzió volt, –a regisztrált Moodle szerverek közel 25%-át ma
is az 1.9 verzió működteti – a fejlesztés azonban már a 3.0 változatnál tart.
A 2.x sorozat számos, az elektronikus oktatásban megjelenő új kihívásra adott választ.
A jelenlegi stabil 2.9-es verzió alkalmas elektronikus taneszközök,
teljes kurzusok megosztására, de akár több Moodle szerverből kialakított
virtuális iskola hálózat kialakítására is. A szoftver tökéletes megoldásokat
kínál az elektronikus oktatás mobil eszközök terjedésével megjelenő feladataira. Rendelkezik a reszponzív megjelenítést támogató témákkal, de
a webes kezelés mellett mobil eszközökre fejlesztett applikáción keresztül
is használhatjuk szolgáltatásait.
Bár a Moodle a CMS-ek (kurzus menedzsment rendszer) kategóriájába tartozik, a 2.9 verzió már elindul a kurzusok képzésbe szervezése
felé. A szoftverbe beépítették ugyanis a teljesítésfigyelés és a feltételes
elérés lehetőségét. A teljesítésfigyelés révén meghatározhatók egy taneszköz, vagy akár egy teljes kurzus teljesítési feltételei, a feltételes eléréssel pedig más taneszközök, vagy kurzusok hozzáférése korábbi teljesítésekhez köthető. A rendszer naplózza a tanulók teljesítéseit , és csak akkor
engedi újabb taneszközök elérését, ha azok hozzáférési feltételei teljesülnek.
A teljesítésfigyelés és a feltételes elérés a Moodle rendkívül sokszínű taneszköz palettájával összehangolva utat nyit az adaptív
e-learning és a gamifikáció, az elektronikus oktatásban alkalmazott két új
módszertani elképzelés megvalósítása felé.
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2.7

ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK

2.7.1 Összefoglalás
A Tim Berners Lee által megalkotott World Wide Web rövid idő alatt
az emberiség legfőbb kommunikációs platformjává fejlődött. A kezdetben
egyszerű statikus oldalak elosztott tárolását és szabad hozzáférését biztosító kliens szerver szolgáltatás a CGI specifikációval kiegészülve dinamikus weblapok, sőt teljes webalkalmazások kifejlesztését tette lehetővé.
A web alkalmazások olyan távoli gépen futó szoftverek, amelyek adatbeviteli, és kezelőfelülete weblapok formájában a felhasználó gépén jeleníthetők meg. A kliens szerver architektúrának köszönhetően telepítésükre
nincs szükség, biztosítják az azonos alkalmazást használók közötti kommunikációt, és a párhuzamos munkavégzést.
Kialakulásuk lehetővé tette a webes tartalomkezelő rendszerek kialakulását. A WCMS-ek olyan dinamikus webhelyek, amelyek alkalmasak
a felületükön megjelenített tartalmak folyamatos bővítésére, menedzselésére, a felhasználói jogosultságok és interakciók kezelésére.
Napjaink WCMS-ei a tartalomkezelő rendszerek alapfunkcióin túl alkalmasak felületi megjelenésük, kezelőszerveik nyelvi elemeinek beállítására, reponzív megjelenésre és kereső optimalizációra is.
Napjaink három legelterjedtebben használt WCMS-e a WordPress,
a Joomla! és Drupal. A WordPress elsősorban blogmotorként használt
rendszer, amely azonban egyszerűbb általános funkciójú webhelyek kialakítására is alkalmas, egyszerűen használható WCMS. A Joomla! jóval
összetettebb sokoldalúbb, de igen könnyen tanulható és kezelhető rendszer. A három WCMS közül a Drupal környezetben alakíthatók ki a legösszetettebb rendszerek, azonban ez az a WCMS, amelynek üzemeltetése, főként fejlesztése a legnagyobb szakismeretet kívánja.
2.7.2 Önellenőrző kérdések









Miért okozott kommunikációs forradalmat a WWW megalkotása?
Mit értünk a dinamikus weboldal kifejezés alatt?
Hogyan csoportosíthatjuk a tartalomkezelő rendszereket?
Mik a kereskedelmi, és mik az opensource rendszerek jellemzői?
Milyen szolgáltatásokat biztosítanak a WCMS rendszerek?
Milyen open source WCMS-eket ismer?
Mit gondol, minek köszönhető a WordPress, rendkívüli népszerűsége?
Miben különböznek az általános WCMS-ek és az LMS rendszerek?
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3. ONLINE KÖZÖSSÉGI FELÜLETEK A
PEDAGÓGIÁBAN (KOMENCZI BERTALAN,
RACSKÓ RÉKA)
3.1 BEVEZETÉS: A TANULÁST SZOLGÁLÓ ONLINE
KÖZÖSSÉGI FELÜLETEK ÉRTELMEZÉSÉNEK
ELMÉLETI HÁTTERE
3.1.1 Célkitűzések, kompetenciák a tantárgy teljesítésének
feltételei
Bevezető
A mögöttünk lévő fél évszázadban kibontakozott informatikai- és telekommunikációs forradalom megváltoztatta az emberi közlési technikák
feltétel- és lehetőségrendszerét.
A kulturális környezetünkben igen rövid idő alatt bekövetkezett mélyreható változások komoly kihívást jelentenek mind a neveléstudomány
mind a pedagógiai praxis számára. A 21. század elejére a tanulási környezetek elektronikussá váltak. Az ilyen tanulási környezetekben tevékenykedő tanárnak olyan műveltséggel, szemlélettel és módszertani tudással kell rendelkeznie, ami képessé teszi a folyamatosan bővülő
infokommunikációs eszköztár által kirajzolódó lehetőséghorizont felismerésére, és ennek alapján tanári munkájában adekvát és konstruktív válaszok megfogalmazására.
Ez a rövid tananyag annak a meggyőződésnek a jegyében készült,
hogy az elektronikus tanulási környezetek által felkínált lehetőségek megértéséhez és értelmezéséhez széles kitekintésű, interdiszciplináris elemzésre van szükség, amely elősegíti a felszín mögött gyakran rejtve maradó
mélyebb és átfogóbb összefüggések felismerését. Tudatában kell lennünk
annak, hogy az elektronikus tanulási környezetek nem a semmiből hirtelen
előbukkanó „édeni struktúrák”1, és nem is a tradicionális iskolákkal szembenálló elektronikus szép új világ ígéretei. Bennük – a főemlős szintről kiemelkedő ember kognitív evolúciójának eredményeképpen – egy újabb, a
korábbiakból szervesen kialakuló ontogenetikai kulturális fülke, egy sajátos „kognitív habitust” manifesztálódik. Az egyes leckékben az emberi
kogníció fejlődését így egy olyan rendszerben vizsgáljuk, amelyben a bio-

1

Az édeni struktúráknak az a jellegzetességük, hogy az adott rendszerben nincsen történetük. Meglévő szerkezetekből semmilyen módon nem lehet őket előállítani.
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lógiai, a társadalmi és a technológiai tényezők egységes kontinuumot alkotnak. Ismertetjük a humán kognitív evolúció meghatározó folyamatait, a
kognitív habitus alapformáit és az ezeknek megfelelő sajátos interfész változatokat. Értelmezzük az elektronikus tanulási környezet fogalmát és bemutatunk az ilyen tanulási környezetek leírására használható rendszermodelleket is.
A lecke teljesítésének feltételei
Kijelölt tananyagrészeknél fórumozás, videóelőadás és szakirodalom elemzés.
A választható feladat megnevezése: A saját iskolája (egy ön által jól
ismert iskola) tanulási környezetének elemzése. (A tanulási környezet
vagy Az elektronikus tanulási környezetek rendszerjellemzői címmel)
A lecke tartalma
1. a tanulás alapformái
2. a humán kognitív architektúra
3. kognitív habitus & elme-kultúra interfész
4. képernyő interfész és hatásrendszere
5. online tanulási környezetek
6. online tanulási környezetek rendszermodelljei

Fogalomtérkép: Online közösségi felületek a pedagógiában
https://www.text2mindmap.com/
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1. A lecke tartalma (https://youtu.be/7-6X11PjbGY)
Tanulási tanácsok, tudnivalók
A tananyag hatékony elsajátításához és az online közösségi felületek pedagógiai rendszerben történő elhelyezéséhez ismerje meg a téma
alapfogalmait, és próbálja meg saját tapasztalatait, illetve az intézményében megismert jellemzőket ebbe a struktúrába elhelyezni.

3.2

A LECKE TÖRZSANYAGA

3.2.1 A tanulás alapformái
Genetikai átadás: szuper-individuális tudásakkumuláció
A tanulás általános, rendszerszemléletű értelmezése szerint a genetikai átadás is felfogható tanulási folyamatként. A külvilág standard vagy
lassan változó jellemzőire adandó válaszminták az állatok génkészletében, a genomban rögzültek, és a különböző fajok egyedeit eleve alkalmassá teszik a környezet bizonyos részeihez, illetve hatásaihoz történő
illeszkedésre. A biológiai evolúció során azok az egyedek, amelyek a legalkalmasabb programokat tartalmazzák, nagyobb eséllyel adják tovább
utódaiknak sikeresnek bizonyult genomjukat (természetes szelekció). Ez
a folyamat a „genetikai átadás”, amely – egymást követő, egyre alkalmasabb példányok folyamatos láncolatán keresztül – az egyes fajok populációi számára lehetővé teszi a környezethez való lassú, folyamatos és fokozatos alkalmazkodást. A folyamatosan változó, adaptálódó rendszer ez
esetben a populáció, amelynek génkészletében a genetikai átadás eredményeképpen jelentős mennyiségű „tudáskészlet” halmozódott fel. A génekben felhalmozott „tudás” a populációnak, a fajnak a tudása. Ez a tudás
mindig a múltra vonatkozik, sikere probabilisztikus, és az egyedek szintjén
szinte teljes determinációt jelent. A tanulás alanya ebben az esetben egy
általános evolúciós entitás, a populáció, és nem az egyedi létező.
A tanulás egyéni módja: a kognitív fejlődés egyéni vonala
A genetikai átadás mellett azonban már az egyéni tanulás lehetősége is megjelent az élet kezdeti formáinál. A tanulásnak ez a módja a
fejlettebb állatok általános és alapvető jellemzője: része a túlélést szolgáló
biológiai alapkészletnek, egyik formája a környezet gyorsabban változó
paramétereihez való alkalmazkodásnak. Segítségével az élőlény képes a
környezetében szabályszerűségeket, mintázatokat azonosítani, és ennek
megfelelően viselkedni. Már a legegyszerűbb idegrendszerek is képesek
a környezet bizonyos, az állat szempontjából lényeges elemeit modellezni.
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Különösen fejlett ez a modellező képesség a magasabb rendű gerincesek,
a madarak és az emlősök agyában. Eredményeképpen minden fejlett központi idegrendszerrel rendelkező gerinces állat kettős „tudáskészlettel”
rendelkezik: a genetikai kódban foglalt „instrukciók” és az agyban kialakított belső reprezentációk együttes rendszerével. A genom az evolúciós
régmúlt tapasztalatait tárolja, az ősi világokra vonatkozó leírások tárháza,
az agy pedig a mindenkori jelen környezeti modelljeit készíti el.
A kulturális átadás: a tanulás társas formája
A kulturális evolúció feltétele a kulturális átadásnak nevezett jelenség, amely esetenként előfordul az állatvilágban is. A kulturális átadás – a
genetikai átadással szemben – lehetővé teszi a fajtársak tapasztalatainak,
„tudásának” bizonyos fokú átvételét. A genetikai átadás alapvetően vertikális jellegével szemben a kulturális átadás eredendően horizontális. Míg
a genetikai átadásnál az egyes generációk között, a leszármazási sorokon
át történik a génkészletekben tárolt tudás továbbadása, addig a kulturális
átadás a társak által szerzett tapasztalatok adott generáción belüli átvételét jelenti. A kulturális átadás így már a kezdeteknél hálózati jellegű információs kapcsolatokra épül. Ennek sajátosan emberi formája, a kumulatív
kulturális evolúció, amelynek esetében újra hangsúlyt kap a vertikális jelleg, azaz a generációk kulturálisan felhalmozott tudásának a továbbadása
is. A kulturális tanulásról és a kulturális átadásról Michael Tomasello írt
részletes elemzést.
Az ember esetében a kulturális átadás alapformái: az utánzásos tanulás, a tanítás alapján történő tanulás és az együttműködéses tanulás.
Valamennyinek a szándéktulajdonítás (mások intencionális ágensként
való értelmezése), az elmeteória (mások mentális ágensként történő értelmezése), valamint a megosztott célok és szándékok alapján történő
együttműködési készség ad különleges, az állatvilágban nem tapasztalt,
pszichikus dimenziót. Egyedülálló az embernek az a konstrukciós képessége is, amely változatos eszköz- és szimbólumvilág létrehozását tette lehetővé. Sajátosan emberi konstrukciós tevékenység a szociogenezis: ez
valós vagy virtuális együttműködésen alapuló társas találékonyság, amely
lehetővé teszi olyan alkotások létrehozását, amelyet a résztvevők egyedül
nem tudtak volna megvalósítani. További fontos, az embert az állatoktól
megkülönböztető sajátosság az, hogy az ember képes saját belső reprezentációit, személyes valóságértelmezéseit másokkal megosztani, és ehhez nagyon hatékony kommunikációs eljárásokat és eszközöket hozott
létre.
Feldolgozandó videó (1 tananyag modul):
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2. Online közösségi felületek – a tanulás alapformái Tomasello, M.
(2002): Gondolkodás és kultúra. Osiris Kiadó. Budapest.
(https://youtu.be/d7QSI_ob2Cg)
1. Online közösségi felületek – a tanulás alapformái
 Feladat: Elemezze Tomasello (Tomasello, M.: Gondolkodás és
kultúra. Osiris Kiadó. Budapest, 2002. (9-33. o.)) könyvének kijelölt részeit, az alábbi kérdések alapján:
 Miben nyilvánulnak meg a Homo Sapiens új kognitív képességei?
 Milyen rejtvényről beszél Tomasello és milyen megoldást javasol rá?
 Mi a kumulatív kulturális evolúció. és miben áll a lendkerékhatás?
 Melyek az emberi kulturális tanulás alapformái?
 Mi teszi lehetővé a sajátosan emberi kulturális tanulást?
 Mit jelent a kultúra világában felnőni?
 Miben áll a kettős öröklődés elmélete?
 Mi a legfontosabb különbség Tomasello szerint az ember és
más főemlősök biológiai öröksége között?
 Mi jellemző az emlősök kognitív képességeire?
 Melyek a főemlősök kogníciójának egyedi sajátosságai?
 Mi a különbség az ember és a nem humán főemlősök között?
 Milyen szempontból jelent előnyt a versengésben az intencionális-kauzális gondolkodás?
3.2.2 Online közösségi felületek – a humán kognitív
architektúra
Az elektronikus tanulási környezetekről való gondolkodásnak az
elme-kultúra-technológia keretrendszerben történő pozicionálása lehetővé teszi, hogy az ilyen tanulási környezeteket a humán kognitív evolúció
folyamatába helyezve is értelmezzük. Merlin Donald közismert teóriájának
például éppen az az egyik új eleme, hogy a modern emberi elme kialaku-

53

ONLINE TANANYAGOK AZ OKTATÁSBAN
lásának történetét a biológiai, a kulturális és az információtechnológiai tényezők interakciós terében értelmezi.2 A könyv angol címe (Origins of the
Modern Mind: Three stages int he evolution of culture and cognition) azon
túl, hogy az elmét formáló hatások összetettségére utal, előrevetíti a
szerző alaptézisét: a mai ember elméje három egymásra épülő szakaszban formálódott ki a kultúra és a kogníció iteratív hatásrendszerében – a
főemlős elmeszerkezet biológiai bázisán.3 Az egyes szakaszokon belüli
kismértékű, adaptív változások kumulálódása vezetett az egyre újabb
szintek megjelenéséhez, melyek radikális változást hoztak a mentális reprezentáció, a gondolkodási szokások és a kommunikáció jellegét illetően.
Mindhárom szint jelentősen kiterjesztette az emberi kogníció lehetőséghorizontját, és – alapvetően átformálva az emberi közösségek információs
világát – a megismerési és a közlési eljárások új, kreatív biológiai, kulturális és technológiai megoldásait illetve eszközeit eredményezte.
Az emberi pszichikum kialakulásának értelmezése során az emberszabásúak kognitív világából és társas kapcsolatrendszeréből kell kiindulnunk – melyet Merlin Donald epizodikus kultúrának nevezett. Az a tudás,
amely az emberszabású főemlősök belső reprezentációs rendszerében, a
környezetről alkotott modelljeikben felhalmozódik, konkrét kontextusokhoz
és szituációkhoz kötődő, az idegrendszer saját világába zárt, „személyes”
tudás. Az emberi elme evolúciós kifejlődésének története nem más, mint
az a folyamatsor, amelynek hatására a személyes tudás – birtoklója számára – szabadon hozzáférhetővé, módosíthatóvá és a társaknak átadhatóvá vált. Eközben – az egyre újabb kommunikációs formák és technológiák hatására – magának az emlékezetnek, a tudásnak a szerkezete és
szerveződése is többszörösen megváltozott. A Donald által mimetikus kultúrának nevezett fázis (az első emberi kulturális közösség) új kommunikációs eljárása a mimézis, amely a test kommunikációs eszközként történő
használatát jelenti. A mitikus kultúra újdonsága a nyelv, és vele a szimbolikus kogníció absztrakt, nyitott világának megjelenése. A teoretikus kultúra pedig külső, nem-biológiai memória eszközök és szimbólumkezelő
technológiák konstruálásában mutatkozott meg.4
2

DONALD, Merlin: Az emberi gondolkodás eredete. Budapest, Osiris Kiadó, 2001. A könyv
bevezetésében maga Donald is felhívja a figyelmet elméletének erre a szemléleti újdonságára: „Könyvem egyikmeglepő aspektusának tartom, hogy a biológiai és technológiai
faktorokat egyetlen evolúciós kontinuumba egyesíti.” (p. 14.)
3
DONALD, Merlin: Origins of the Modern Mind: Three stages in the evolution of culture and
cognition. Boston, Harvard University Press, 1991
4
Elektronikus tanulási környezetek című könyvemben (KOMENCZI, 2009) részletesen bemutatom és elemzem az egye szakaszok jellemzőit a neveléstudomány nézőpontjából.
Donald koncepciójának ismertetése és a tanítás-tanulás szempontjából történő elemzése olvasható még – többek között – Pléh Csaba néhány tanulmányában is.
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Az elmeműködés újabb változatai nem szüntették meg a korábbiakat, azok a mai elmeszerkezetnek is integráns, funkcionális részelemeit
képezik. Ezért a modern emberi elme „kognitív architektúrája” nem egy
homogén információfeldolgozó berendezés, hanem „az emberi fejlődés
korábbi állomásainak kognitív maradványaiból összeálló mozaik struktúra”(Donald, 1991/2001. 13. o.). Donald teóriájának fontos eleme annak
hangsúlyozása, hogy minden kultúra hálózat, amelynek az emberi elmék
a csomópontjai.5 Ez a hálózatos-jelleg már az első emberi társulásokban
jelen volt, és az emberi elmét formáló kognitív-, érzelmi- és memória-hálózatok a biokulturális evolúció során egyre komplexebbé váltak. (Donald,
2001). Az alapszerkezetét illetően genetikailag determinált agy beágyazódik egy többrétegű kognitív-kulturális keretrendszerbe (mimetikus-, lingvisztikai- és külső-memória mátrix), amelynek kulcs algoritmusai és tartalmai
betöltődnek az agy plasztikus részeibe, és meghatározzák a memória, a
gondolkodás és a tudásszerkezet paramétereit. Az emberi elme abban különbözik minden más faj elméjétől, hogy kialakulásához nem elegendőek
a genetikailag programozott fejlődési paraméterek és a természetes környezeti hatások. Szükség van egy harmadik tényezőre, és ez a kultúra.
Az emberi egyedfejlődés sajátos ökológiai fülkéjét, ahol a kulturális
programozás történik, Tomasello – Bourdieu habitusfogalmát kölcsönvéve
– „kognitív habitusnak” nevezte el (Tomasello, 2002, 88–89. o.). A fogalom
olyan ontogenetikus fülkét jelent, ahol a „kognitív erőforrások”6 – az egymást követő generációk hosszú sora által létrehozott eszköz, idea- és
szimbólumvilág – koncentráltan vannak jelen. Ez a környezet jelenti a hátteret a fiatalok kognitív fejlődéséhez; olyan fizikai, biológiai és kulturális
adottság-rendszer, amelybe az ember beleszületik, amely hatással van rá,
amelyen keresztül tanul – és amely egész életén keresztül orientálja és
formálja. A kognitív habitus mellett azonban a felnőttek aktívan is hozzájárulnak a fiatalok fejlődéséhez azzal, hogy igyekeznek elősegíteni azoknak a képességeknek a kialakulását illetve olyan tudáselemeknek az elsajátítását, amelyeket későbbi életük szempontjából fontosnak gondolnak.
Feldolgozandó videó (2 tananyag modul):
3. Online közösségi felületek – a humán kognitív architektúra: Donald,
M. (1991/2001): Az emberi gondolkodás eredete. Osiris Kiadó, Budapest. (https://youtu.be/VRH2GCcPjoM)

5

„Kognitív evolúciónkban egy döntő pontot elérve mi szimbólumhasználó, hálózatosított
teremtmények vagyunk... kognitív közösségekben tevékenykedünk, a külső memóriarendszerekkel való együttélésben.” (DONALD, 1991/2001. p. 329.)
6
A „kognitív erőforrások” kifejezést Tomasello használja, például: „az emberek úgy össze
tudják gyűjteni kognitív erőforrásaikat, ahogyan más állatfajok nem”. (I. m., p. 13.)
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 Elemezze M. Donald [Donald, M: Az emberi gondolkodás eredete.
Osiris, Budapest, 2001. (13-15.; ill. 22-29. o.)]könyvének kijelölt részeit, az alábbi kérdések alapján:


Mit tűzött ki célul a könyv szerzője?



Mely aspektusait sorolja fel az emberi viselkedésnek?



Miben áll Donald hipotézisének lényege? Miért mozaik struktúra a
modern elme?



Mit tart könyve egyik meglepő aspektusának a szerző?



Mit szándékozik könyvével bebizonyítani?



Miben rejlik Donald szerint az emberi nem egyedisége?



Mit mond Dunbar elmélete az agy növekedésének okairól?



Mi a lényege Changeux epigenetikus agyfejlődés-elméletének?



Mit értünk azon, hogy a kultúra újrastrukturálja az elmét? Mit ajánl
a könyv?



Minek tekinthetjük a modern ember neuropszichológiai struktúráit?



Minek a fontosságára utal a legújabb kognitív átmenet?
Összefoglaló kérdések

1. Milyen hatásrendszerben értelmezi Donald a modern emberi elme
kialakulását?
2. Hogyan fogalmazható meg Donald alaptézise?
3. Melyek a kognitív evolúció donaldi teóriájának egyes lépcsőfokai?
4. Mi jellemző a modern emberi elme kognitív architektúrájára?
5. Hogyan értelmezi Tomasello a kognitív habitus fogalmát?
3.2.3 Online közösségi felületek – kognitív habitus & elmekultúra interfész
A humán kognitív evolúció folyamatában a kognitív habitusnak eddig
három alapformája alakult ki; valószínű, hogy napjainkban vagyunk tanúi
egy újabb változat kibontakozásának. A kognitív habitusok között ugyanolyan bennfoglaló viszony van, mint a hibrid emberi elme, illetve a kognitívkulturális hálózatok esetében: a később megjelent kognitív habitus információs és kommunikációs technológiája mintegy ráépül a korábbiakra.
Az egyes kognitív habitus alaptípusokra jellemző egy-egy sajátos interfész
rendszer, amelyen keresztül az elme és a kulturális környezet interakciói
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zajlanak. Az egymásra épülő kognitív habitusokban a lehetséges pedagógiai interakciók lehetőségei is bővülnek.
Természetes kognitív habitus és elsődleges interfész
A donaldi első két átmenet eredményei – a mimézis és az erre épülő
beszéd – olyan mértékben integrálódtak, hogy azokat az emberi közösségeket, amelyekben az integráció már végbement, célszerű az emberiség
természetes kognitív habitusának tekinteni. A „face-to-face” kommunikációnak ez a kettős alapzata a kommunikáció és a kulturális átadás kizárólagos eszközét jelentette az antropogenezis és a korai emberi történelem
során.
A fejlődésnek ebben a hosszú, az emberi természetet meghatározó
szakaszában nem vált szét kognitív habitus és tanulási környezet; a tanítás és a tanulás a mindennapi létezés természetes velejárója volt. Feltehetően már a Homo erectus világában jelen voltak azonban a közös tudás
megőrzésére, átadására és továbbfejlesztésére szolgáló eljárások és viselkedésformák háttér-rendszerei, a tanító és a tanuló ember viselkedésialapmintázatai. Ezek – genetikai örökségünk összetevőiként – ma is integráns részét képezik kognitív architektúránknak: speciális, genetikailag
rögzült adaptációk, amelyeket a humán etológia „proto/humán-pedagógiának”, röviden „pedagógiának” nevez.7 Az ilyen módon értelmezett „pedagógia” szerint az ember – genetikai determinációinak köszönhetően – már
születésekor „tudja”, hogy a környezetében lévő felnőttek értékes tudásforrást jelentenek számára (Gergely–Csibra, 2007).
Az emberi agyat és környezetét összekapcsoló elsődleges interfészrendszer úgy tűnik első közelítésre, hogy megegyezik az emlős agy alapszerkezetének kognitív architektúrájával. Az emberre jellemző tudatos tapasztalat, az emberi gondolkodás és érzetminőség szubjektív világa azonban (egyelőre?) nem magyarázható meg az objektív tapasztalás számára
hozzáférhető, részecskékből és erőterekből szerveződő matéria struktúráival és mintázataival. Így aztán belső virtuális világunk létrejöttének és
működésének mechanizmusairól igen keveset tudunk. Figyelembe véve
ezt a nyilvánvaló tudáshiányt, nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor
mentális jelenségeinket – beleértve a tanulást is – értelmezzük és magyarázzuk. Konrad Lorenz evolúciós episztemológiai alapművében a világ
reprezentációjának megjelenését agyunkban olyan „tükörhöz” hasonlítja,
7

A „humán pedagógia” a fajtársak közötti vertikális tudásátadás speciális formája, melynek
lényeges eleme a „pedagógiai interakció”, ami sajátos szerkezetű kommunikációt jelent.
A csecsemők veleszületett arc-preferenciája, tekintet-követése, imitációs hajlama – hogy
csak néhányat említsünk a folyamatosan bővülő „alapképességek” listájáról – ennek az
adaptációnak a részelemeit képezik.
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amelynek mögöttes, hátsó oldala határozza meg, hogy az mit mutasson
meg számunkra a valóságból, és hogyan (Lorenz, 1977). Környezetünk
valós és virtuális artefaktumainak és minden további, járulékos interfésznek ez a különös „tükör” a kreatív forrása.
A könyvbeliség8 kognitív habitusa és a második interfész
Az extraszomatikus információtárolás lehetőségének felismerése és
az erre szolgáló eljárások kidolgozása újabb forradalmat idézett elő az
emberi kogníció területén. Az addig csak emléknyomokban létező reprezentációk (engramok az agyban) kihelyezhetők lettek az ú. n. „külső szimbolikus tároló rendszerekbe (KTR)”, illetve a „külső emlékezeti mezőkbe”.9
A memórián kívüli külső emlékeztető jelzésekkel (exogramok) a
belső, interszubjektív reprezentációk materializálódtak, nyilvánossá, tartóssá és általánosan elérhetővé váltak. Szubjektív világunk virtuális interfésze és a külvilág között megjelent egy közbeiktatott közvetítő másodlagos interfész. Ez az új információs technológia lehetővé teszi, hogy a
tudatosság centruma két reprezentációs rendszer információelemeiből
szerveződjék: a belső munkamemória és a külső emlékezeti mező inputjaiból. Mindkettő egy-egy háttér adatbázisból nyeri az információkat: a limitált befogadóképességű hosszú távú biológiai memóriából és az elvileg
határtalan kapacitású külső szimbólumtároló rendszerekből (KTR). A kihelyezett emlékezeti mezőként funkcionáló külső szimbolikus tárak tartalma visszavezetődik a munkaemlékezetbe, amely megnövelve az elme
tudatos reflektív kapacitását, kiterjeszti és felerősíti kognitív és
metakognitív képességeinket. A külső szimbolikus tárak széleskörű használata – az individuális elmék működésének átszervezésén túl – „átformálta a társadalom kollektív architektúráját is, megváltoztatva az emberi
közösségek gondolkodását és emlékezeti technikáit (Donald, 2001. 304.
o.).
A külső emlékezeti mező változatos fizikai rendszerekben testesülhet meg, de a könyvlap tekinthető a kihelyezett szimbólumokat használó
– Donald által „teoretikusnak” nevezett – kultúra reprezentációs felületének. Ez a csaknem fél évezrede változatlan „kommunikációs interfész” a
modern ember gondolkodási szokásait jelentős mértékben formáló speciális artefaktum, amely a könyvbeliség kultúrája kognitív habitusának legtömörebb foglalata.
8

9

A könyvbeliség fogalom értelmezése és használatának hazai története Ivan Illich könyvében olvasható. (ILLICH, Ivan: A szöveg szőlőskertjében. Budapest, Palatinus Kiadó,
2001. p. 222–223.)
Donald alkotta kifejezések, angolul: „external symbolic storage system” és „external
memory field”.
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Az információs társadalom kognitív habitusa és a harmadik interfész
Az emberi információkezelés történetének mögöttünk lévő, a könyvlap, a betűk és az olvasás által uralt fél évezredes intervallumát Marshall
McLuhan Gutenberg-galaxisnak nevezte el. Ő fogalmazta meg azt a feltevést is, hogy az – akkor még születőben lévő – új információs technológia,
az elektronikus médiumok világa – amelyet Marconi-, illetve Edison-konstellációnak nevezett – alapvetően át fogja formálni a könyvbeliségen alapuló hagyományos információs világot és ezen keresztül az egész társadalmat (McLuhan, 1962). Most, 50 évvel később elmondhatjuk, hogy a
számítógépekben megtestesülő elektronikus információs világ dominanciája szinte teljessé vált. Az immár „információs” társadalom információ és
kommunikációtechnikai rendszerei a korábbiakhoz képest két új elemmel
bővültek. Az egyik az új típusú külső szimbólumtároló eszköz, amely képes műveletek végzésére is a materializált szimbólumokkal.10 Megfelelő
inputok és energia bevitel hatására a célirányosan illesztett, kölcsönhatásra képes elemek (a szimbólumok fizikai megfelelői) rendszerének állapota előre definiált algoritmusok szerint módosul – jelfeldolgozás, műveletvégzés történik. A folyamatok aktuális állapotát illetve a műveletek
eredményeit (outputok) ma túlnyomórészt képernyőn generálódó vizuális
mintázatok jelzik. A Gutenberg-galaxis számára kihívást jelentő információs világ másik új eleme az elektronikus-digitális telekommunikációs technológiák kidolgozása és gyors iramú fejlődése. Az elektromos távíróval
kezdődő folyamat történelmileg rövid idő alatt vezetett el a mai társadalmak közvélemény-formáló vezérmédiumáig, a mindenütt jelenlévő televízióig.11 A 20. század utolsó évtizedében a gépi információfeldolgozás és
a telekommunikáció integrációjának eredményeképpen létrejött a world
wide web, amely napjainkban egységes információs és szabályozási rendszerré integrálja a tömegkommunikációs- és informatikai részrendszereket (Berners-Lee, 2000).

10

„Az alap KTR-hurok egy gyorsabb, hatékonyabb memóriaeszközzel egészült ki, amely
külsővé tett bizonyos, a biológiai memória által használt kutató és letapogató műveleteket. A számítógép az emberi kognitív műveleteket egy új világba viszi; a számítógépek
olyan műveleteket tudnak végrehajtani, melyek az öreg hibrid elrendezés határain belül
nem voltak lehetségesek. Sok rendezőszabály és kutatófunkció, ami teljesen a biológiai
memórián belül volt, most a külső memóriarendszerekben lakozik.” (DONALD,
1991/2001. p. 308–309.).
11
A folyamat részletes ismertetése olvasható Információ, ember és társadalom c. könyvem
A gépi információtechnika korai formái című fejezetében. (KOMENCZI Bertalan: Információ, ember és társadalom. Eger, Líceum kiadó, 2009.)
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Az új információs univerzum emblematikus felülete a képernyő. Az
információs társadalom kognitív habitusának megtestesítője ez a „harmadlagos” interfész. A képernyő – akárcsak a könyvlap – külső emlékezeti
mezőnek tekinthető, azonban a könyvlaphoz képest különös sajátosságokkal rendelkezik. Míg a könyvlapon a világ statikus szimbólumokba és
ikonokba sűrítve jelenik meg („The world on paper”, ahogyan David Olson
(1994) közismert könyvének címe implikálja), addig a képernyő-interfész
olyan tükör, amelynek – a tudatos tapasztalás neurális háttérvilágához hasonlóan – van másik oldala. A képernyő mögött (is) egy elképesztően
komplex, dinamikus, hálózatba szervezett rendszer van, és ennek összetevői alkotják az új információs világ megkülönböztető jellemzőit.
Feldolgozandó videó (3 tananyag modul):
4. Online közösségi felületek – kognitív habitus & elme-kultúra interfész. Komenczi Bertalan (2010): Kognitív habitus és tanulási környezet a 21. század elején. (https://youtu.be/yi-N70rBDxA)
 Fórumozás: Mi a véleménye lenti állításokról?
1/1. Egy hazai oktatáskutató írta nemrégen a következő sorokat:
„Sok jel utal arra, hogy az előttünk lévő időszakban olyan átfogó paradigmaváltás zajlik le az iskolai oktatásban, amelynek jelentősége és hordereje ahhoz fogható, amit a tömegoktatás kialakulása jelentett a 19. században. Olyan változásokra számítunk, amelyeket követően, a mai
állapotokra visszatekintve azt fogjuk majd mondani, nehéz megérteni, hogyan volt lehetséges úgy tanítani, ahogy ezt több mint egy évszázadon
keresztül tettük… Az előttünk álló „oktatási technológiaváltás hordereje
hasonló lesz ahhoz, amilyen a puskaporé volt a hadviselésben, a könyvnyomtatásé a kultúrában vagy a gőzgépé az ipari termelésben.”
Mi a véleménye fenti állításokról? Valóban ilyen volumenű átalakulás van kibontakozóban? Ha igen, melyek ennek a transzformációnak a
leglényegesebb elemei? Lehetséges, szükséges és kívánatos olyan mértékű változás a pedagógiai praxisban, amit a fenti idézet sugall?
Formai és tartalmi követelmények:
Cím: Paradigmaváltás a pedagógiában?
Terjedelem: minimum 1500 karakter szóközökkel (kb. 1/2
A4-es oldal)
(A karakterszám a Word Eszközök menüpontjában a Szavak
száma alatt olvasható le adott dokumentumra vonatkozóan.)
Értékelés: A dolgozat maximális pontszáma 10 pont lehet.
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 1/2. Reflektáljon konstruktív módon egy társának a fórumon
kifejtett válaszára (egyetértés, eltérő tapasztalat vagy más vélemény
kifejtése).
Cím: Reflexió
Terjedelem: minimum 1000 karakter szóközökkel (kb. 1/3
A4-es oldal)
A karakterszám a Word Eszközök menüpontjában a Szavak
száma alatt olvasható le adott dokumentumra vonatkozóan.
Értékelés: A reflexió maximális pontszáma 5 pont lehet.
Összefoglaló kérdések
1. Melyek a kognitív habitus és a kapcsolódó tanulási környezetek
alaptípusai?
2. Mi jellemző a természetes tanulási környezetekre?
3. Vázolja fel a Gutenberg-galaxis tanulási környezetének főbb jellegzetességeit!
4. Milyen hatása volt a könyv megjelenésének a tanulási környezetekben?
5. Jellemezze a hálózati társadalom kognitív habitusát!
A külső emlékezeti mező és a képernyő interfész
A teoretikus kultúra reprezentációs felülete a könyvlap, mely csaknem fél évezrede standard, változatlan „kommunikációs interfész.” Ez a
„külső emlékezeti mező” a modern ember gondolkodási szokásait jelentős
mértékben formáló speciális artefaktumnak tekinthető, amely a könyves
kultúra kognitív habitusának legtömörebb foglalata. Azt, hogy az utóbbi
évtizedek során mennyire változott meg kognitív környezetünk, talán úgy
lehet szemléletesen érzékeltetni, ha a könyvlapot összehasonlítjuk a másik – korunkra egyre jellemzőbb – emblematikus felülettel: a képernyővel.
Egy hálózatba kapcsolt számítógép képernyője is külső szimbólumtároló
(KTR) eszköznek tekinthető, de ez az új KTR az elmúlt fél évszázad informatikai forradalmának köszönhetően többszörösen átalakult. A külső
szimbolikus környezet és vele együtt a kognitív habitus változását semmi
sem érzékelteti jobban, mint a KTR-nek ez a „metamorfózisa”.
1. A képernyő mögött – kiterjedt adatbázisokra épülő – gyors elektronikus jelfeldolgozás, műveletvégzés történik. A műveletek eredményeit
a képernyőn generálódó vizuális mintázat jelzi. Ez a műveletvégzéshez kapcsolt kijelzés generálja az új típusú külső emlékezeti mező aktuális állapotait.
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2. A képernyő egyúttal virtuális vezérlőpanel, amelyen keresztül – ma
még főleg ikonok és feltáruló-legördülő menük segítségével (grafikus
felhasználói felület), részben már hanggal és mozdulatokkal, később
talán gondolattal történő irányítással – utasítások adhatók a műveletvégző gépnek.
3. A képernyőfelület egésze vagy részei ablakként funkcionálnak, amelyen keresztül valós és/vagy virtuális világokba nyerünk bepillantást.
Egyre több lehetőség adódik arra, hogy ezeknek a világoknak a működését a képernyőn keresztül befolyásoljuk, illetve avatárként be is
lépjünk ezekbe a világokba. Virtuális „objektumoknak” a valós környezetbe történő projiciálásával pedig lehetővé vált az, hogy egységes,
cselekvéstámogató illetve megértést segítő rendszerré integráljunk
valóságot és virtuális realitást.
4. A képernyő betekintést ad egy határtalan információ-univerzumba,
amely – elvileg – az emberiség teljes kulturális örökségét magában
foglalhatja, és amelynek elemeit a felhasználó tetszés szerint hívhatja
elő, jelenítheti meg, tárolhatja, szervezheti újabb mintázatokba, a multimediális és hipertextes információkezelés algoritmusainak segítségével.
5. A képernyő egyúttal olyan kommunikációs csatornák input és output
felületét is képezi, amelyen keresztül a többféle modalitású kommunikáció változatos, szinkron és aszinkron rendszerei működtethetők –
planetáris léptékben.
6. A képernyőn keresztül nyitva állnak számunkra olyan, az egész világra kiterjedő véleménynyilvánítási, publikálási, közösségi részvételi,
megosztási és kommunikációs lehetőségek, melyek korábban elképzelhetetlenek voltak.
Az új kognitív habitusban – a korábbival összevetve – folyamatosan
változó, dinamikus információs világ manifesztálódik, amelyben az interakció – ezen belül az interperszonalitás – egyre újabb formái jelennek
meg. Információs környezetünk módosulása a szó szoros értelmében is
„látványos”; az ember kulturális ökológiai fülkéjének az átalakulása vitathatatlan. Az elektronikus tanulási környezeteken az új, képernyő-interfésznek a megjelenéséből adódó hatásrendszerek lehetőséghorizontja realizálódik.
A képernyő-interfész hatása a kognitív architektúrára
Merlin Donald Az emberi gondolkodás eredete című könyvében
(Donald, 1991/2001) lényegében nem lép túl a teoretikus formáción, de
sejteti, hogy a történet ezzel nem fejeződik be. „Az elektronikus média világméretűvé válása nagy jövőbeli kihívás elé állítja a kognitív tudósokat:
nyomozzák és írják le használható módon, mi is történik az egyéni emberi
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elmével. Az elme architektúrája gyorsan alakult ki, s ha a korábbi evolúció
hátterében nézzük, a változás mértéke gyorsulónak tűnik, nem csökkenőnek.” (Donald, 1991/2001. 308–309.)
Pléh Csaba a kognitív architektúra (esetleges?) módosulásait elemezve fontos kérdés feltevéséig jut el: „a hálózati információhordozókra
nézve az alapvető lélektani kérdés az, hogy – a puszta metaforákon túl –
létrejöttük elindít-e egy újabb reprezentációs és architektúra-szerveződés
forradalmat? ... a hipertext-szerveződéssel és a képek elárasztó jellegével
megváltozik-e a gondolkodás szekvenciális, egyközpontú lineáris organizációja, amely úgymond az íráshoz kapcsolódott volna?”12 Walter Ong
véleménye szerint a digitális technológia csak folytatja és felerősíti azt,
amit a kézírás és a könyvnyomtatás technikája kezdett meg: a szó elszakítását az eleven jelentől.13
Vannak, akik a digitális világ lehetőséghorizontját és ígéreteit emelik
ki, mint például Don Tapscott a netgenerációról szóló könyveiben,14 vagy
Curtis Bonk a tanulás szép, új nyitott világáról értekezve 15 Mások éppen
a képernyőkultúra dominanciájában rejlő potenciális veszélyekre hívják fel
a figyelmet. Susan Greenfield angol neurobiológus például – nemrég nálunk is megjelent, új könyvében (Greefield, 2009) – azt vizionálja, hogy az
új médiumok a könyves kultúrán felnőtt szuverén személyiségek helyett
az azonnali interakciók külső determinációjú, az információáradat felszínén lebegő, fajsúlytalan, kiüresedett embereket formálják ki („senki én” a
„valaki én” helyett). Manfred Spitzer német agykutató új könyvének címe
egyértelmű utalás arra, hogy szerinte mi lehet a következménye annak, ha
az erőfeszítéssel járó problémamegoldást szoftveres megoldásokkal helyettesítjük.16 Michael Goldhaber a „Homo interneticus”-ról írt elemzésében azt fejtegeti, hogy számolnunk kell az internetes világ negatív hatásaival, és azzal, hogy ez a hatásrendszer – a szerző véleménye szerint –

12

PLÉH Csaba: A kognitív architektúra módosulásai és a mai információtechnológia. In:
Mobil információs társadalom. Szerk. Nyíri Kristóf. Budapest, MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2001
13
ONG, W. J.: Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London, Methuen,
1982
14
Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation, 1997.; Grown Up Digital: How the
Net Generation Is Changing Your World, 2009
15
BONK, Curtis J.: The World Is Open: How Web Technology Is Revolutionizing Education.
San Francisco, CA, Jossey-Bass, 2009
16
SPITZER, M.: Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen.
München, Droemer Verlag, 2012
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jelentősen átformálhatja a létező Homo sapiens mentalitását, világszemléletét, gondolkodási szokásait (Godhaber, 2004).17
6. Külső hivatkozás: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/issue/view/172

Az új fejlemények kritikus szemlélői közé tartozik Nicholas Carr
amerikai író, aki elgondolkodtató írást tett közzé – önmegfigyelése alapján
– arról, hogy az internetes információkeresés hogyan hat olvasási szokásaira – és ami ennél izgalmasabb, mentális képességeire (Carr, 2009).18
Ez az írás lehetett a motiválója „A harmadik kultúra” honlapja, az „EDGE”
2011. évi körkérdésének (Hogyan hatott az internethasználat gondolkodására?),19 Carr 2010-ben egy könyvet is kiadott, amelyben továbbgondolta
és részletesebben kifejtette a témát.20
Feldolgozandó videó (4 tananyag modul):
5. Online közösségi felületek – képernyő interfész és hatásrendszere. Az
elektronikus tanulási környezetek kognitív habitusa (4. modul).
(https://youtu.be/DLm2qYfG07k)
 Fórumozás 1: Mi a véleménye az alábbi állításról?
2/1. A Magyar Tudomány című folyóiratban olvasható a következő
állítás: „A digitális eszközök és a mobilkommunikáció jóvoltából a szerves
tanulási környezet kialakításának társadalmi hatásai olyan mértékűek,
hogy kikényszerítik a pedagógiai szemlélet és oktatásszervezési gyakorlat
megváltozását.”21
7. Külső hivatkozás: http://epa.oszk.hu/00600/00691/00045/pdf/11591162.pdf

Mi a véleménye fenti állításról? Képesek a digitális eszközök és a
mobilkommunikáció a pedagógiai szemlélet és oktatásszervezési gyakorlat megváltoztatására? Milyen mértékben lehetséges, szükséges és kívánatos a pedagógiai szemlélet és oktatásszervezési gyakorlat megváltoztatására? Válaszát töltse fel a fórumra.
17

GOLDHABER Michael H.: The mentality of Homo interneticus: Some Ongian postulates.
In: First Monday, vol. 9, no. 6 (June 2004), [online dokumentum]. URL:
http://firstmonday.org/issues/issue9_6/goldhaber/index.html
18
CARR, Nicholas: Is Google making us stupid? What the Internet is doing to our brains.
In: The Atlantic, Jul./Aug. 2008
19
Edge – The Third Culture. URL: http://www.edge.org/questioncenter.html
20
CARR, Nicholas: The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. London, Atlantic
Books, 2010
21
BENEDEK András: Tanulás és tudás a digitális korban. In: Magyar Tudomány, 2007/9
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Formai és tartalmi követelmények:
Cím: Digitális kommunikáció és pedagógiai szemlélet
Terjedelem: minimum 1500 karakter szóközökkel (kb. 1/2
A4-es
oldal)
(A karakterszám a Word Eszközök menüpontjában a Szavak
száma alatt olvasható le adott dokumentumra vonatkozóan.)
Értékelés: A dolgozat maximális pontszáma 10 pont lehet.
 Fórumozás 2: Mi a véleménye az alábbi állításról?
2/2. Reflektáljon konstruktív módon egy társának a fórumon kifejtett
válaszára (egyetértés, eltérő tapasztalat vagy más vélemény kifejtése).
Cím: Reflexió
Terjedelem: minimum 1000 karakter szóközökkel (kb. 1/3
A4-es oldal)
A karakterszám a Word Eszközök menüpontjában a Szavak
száma alatt olvasható le adott dokumentumra vonatkozóan.
Értékelés: A reflexió maximális pontszáma 5 pont lehet.
Összefoglaló kérdések
1. Melyek a könyvlap képernyővé transzformálódásának fontosabb
elemei?
2. Hogyan értékeli Merlin Donald a kulturális evolúció újabb fejleményeit?
3. Milyen kérdést fogalmazott meg Pléh Csaba idézett tanulmányában?
4. Mi a véleménye Walter Ongnak a digitális technológia hatásairól?
5. Milyen veszélyekre hívják fel a figyelmet az új információs interfész
kritikusai?
3.2.4 Online közösségi felületek – online tanulási környezetek
A változó kognitív habitusok egyre újabb eszközökkel bővítették a
kulturális átadás lehetőségeit. Az emberiség fejlődéstörténetének kezdeti,
hosszú szakaszában a fiatalok enkulturációja a felnőttek mindennapi életvilágában történt, kizárólagos eszköze a mimetikus-lingvisztikai társaskommunikációs képességrendszer volt. Ma is ez képezi interperszonális
kapcsolataink alaprétegét. Csupán történelmünk közelmúltjában jelentek
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meg a kognitív habitus egészétől elkülönített, mesterséges tanulási környezetek. A szervezett iskoláztatás általánossá válásának egyik ösztönzője a külső szimbolikus tárolóeszközök elterjedése és ezzel a szimbólumkezelő képességek iránti igény volt (Donald, 1991/2001).22
A modern tömegoktatás iskolájának alapszerkezetében, az osztálytermek kialakításában, berendezésében és működésmódjában ma is az
írásbeliség-könyvbeliség jellemzői mutatkoznak meg (Meyrowitz, 1996).
Erre a megörökölt oktatási struktúrára épül rá napjaink elektronikus információs-és kommunikációs technológiája. A mindent átható képernyőalapú
kommunikációs kultúra a tanítás és tanulás tradicionális keretrendszerét –
egyes szerzők szerint – alapjaiban kérdőjelezi meg (Richardson, 2010;
Bonk, 2009; Benedek, 2007; Collins és Halverson, 2009). Úgy tűnik, valóban nagy horderejű változások résztvevői és tanúi vagyunk, és kétségtelen, hogy a kihívás természetét még korántsem értettük meg minden részletében. Az alábbiakban ezért csupán arra teszünk kísérletet, hogy –
jelenlegi nézőpontunkból – számba vegyük, az új technológia integrálásával mennyiben bővülnek valójában a tanulási környezetek lehetőségei.
 Az „elektronikus tanulási környezet” fogalom olyan tanulási környezeteket jelent, ahol a tanítás és tanulás feltételrendszerének kialakításánál meghatározó szerepe van az elektronikus információés kommunikációtechnikai eszközöknek.
Ezek az eszközök olyan lehetőségeket biztosítanak, amelyek a tradicionális tanulási környezetekben nem, vagy csak korlátozott mértékben
álltak rendelkezésre. Az új információtechnikai megoldások – többek között – kiterjednek az információk rendszerbe szervezésének technikáira
(hipertext, multimédia, hipermédia, polimédia) a prezentáció – és általában
a közlés – új, illetve a digitális világban megújult módozataira (video, animáció, szimuláció, blog, Wiki, podcast stb.), az információk tárolásának és
előkeresésének a digitális technológia által lehetővé tett megoldásaira
(adatbázis, keresőrendszer) valamint a kommunikáció és az interakció változatos formáira. A számítógépek processzorteljesítménye és memóriakapacitása már elérte azt a szintet, amely – az interakciós mintázatok gépi
elemzésével – elvileg lehetővé teszi a képességfejlesztés és a tudásszintmérés hatékony, adaptív módszereinek kidolgozását is (Csapó és mtsai,
2012). A tanulást segítő személyes digitális asszisztensek újabb változatai

22

„Az emberi történelemnek ezen a pontján először volt szükség a gyermekek formális
oktatására elsődlegesen azért, hogy elsajátítsák a vizuális-szimbolikus emlékezet növekvő terheit. Valójában a formális oktatást javarészt azért találták ki, hogy megkönynyítse a külső szimbolikus tárolórendszerek (KTR) használatát.” (DONALD, 1991/2001.
p. 279.)
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pedig az önálló tudásépítés hatékony segítőivé válhatnak a közeljövőben
(Collins és Halverson, 2009).
Az elektronikus tanulási környezet egyúttal virtuális tanulási környezet is.23 A virtuális dimenzió többféleképpen értelmezhető. Nyíri Kristóf
például a „virtuális pedagógia” fogalommal a 21. század elején kialakulóban lévő számítógépes-internetes tanulásnak és tanításnak a tradicionális
oktatási praxissal szemben kibontakozó világát jelölte (Nyíri, 2003). Ebben
az értelemben használják a kifejezést a virtuális campus, virtuális szeminárium illetve virtuális tanulási környezet fogalomalkotásokban is.24 Szűkebb értelemben a virtuális környezet olyan háromdimenziós, szoftveresen generált tér, amelyben számítógépek által létrehozott karakterekkel
(avatár) a tanulók is megjelennek. A virtuális oktatás az ilyen terek felhasználása tanulási, képzési célokra (Ollé, 2012). Valójában a virtuális dimenzió a tanulási környezetben több, egymásra épülő szinten is megjelenik.
Már az epizodikus eseményészlelés és a mimetikus kommunikáció mentális reprezentációi is virtuálisnak tekinthetők (Dawkins, 1998). A narratív
elmeszerkezet kialakulásával és a külső emlékezeti eszközök megjelenésével a virtuális valóság új szintjei (megosztott és megosztható virtuális
valóság) manifesztálódnak (Donald, 2001). Ezeket a meglévő virtuális-valóság változatokat egészíti ki a számítógépes-hálózati virtualitás új világa.25
Az elektronikus tanulási környezet információs erőforrásai – virtuális dimenziója következtében – részben delokalizáltak. Ezek a szétosztott erőforrások elvileg bármikor, bárhonnan elérhetők. Ennek nagy előnye
az online tanulási terekben, hogy a személyes tanulásunkhoz felhasználható információk és segítségül hívható szakértők köre planetáris mértékűvé bővül. Ezzel együtt jár azonban, hogy mivel a potenciális tudásöszszetevők a hagyományos tanulási környezetekben megszokottnál sokkal
decentralizáltabb, szétszórtabb, személyesebb formában találhatók, a
23

Ezért az ilyen tanulási környezetek jellegükből adódóan nyitottak, ami a tanítás és tanulás számára szinte korlátlan információ-forrás elérési illetve kommunikációs lehetőségeket jelent. Vannak akik ezt a nyitottságot egy új tanulási paradigma legfontosabb elemének tekintik (BESSENYEI, 2010; BONK, 2009, RICHARDSON, 2010).
24
A virtualitás fogalmának egy további, átfogó kiterjesztése található Castells-nél, aki egy
általa definiált új kulturális formáció megnevezésére vezette be „A valóságos virtualitás
kultúrája” terminust. CASTELLS, M.: A hálózati társadalom kialakulása. Budapest, Gondolat – Infonia, 2005
25
A virtualitás sajátos aspektusa a kiegészített valóság (augmented reality), amely a valós
környezet és a virtuális realitás kombinációja. A kiegészített valóság abban jelent teljesen új viszonyt ember és környezete között, hogy a valóságra vonatkozó tudás nem a
biológiai, belső mentális reprezentációban, nem is külső szimbolikus tárolókban van jelen, hanem kívülről érkezve közvetlenül a környezetre szuperponálódik, új dimenziót
adva ember és környezete interakciójának (KOMENCZI, 2009. p. 158–159.).
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gondosan összeszerkesztett, sorba rendezett információk helyett gyakran
információtöredékekkel, tudásáramlatokkal van dolgunk. Mind a tanulók
mind a tanárok részéről fontos az a képesség, hogy a szórt információkat
koherens rendszerré állítsák össze. Következésképpen a 21. század elején az egyik legalapvetőbb tanári kompetencia az ezekben a fluid környezetekben való eredményes navigáció, valamint az, hogy erre tanítványainkat is képessé tegyük (Richardson és Mancabelli, 2011). A sokrétű,
szétszórt információs erőforrások miatt az ilyen tanulási környezetekben a
tanulási tartalmak kialakításánál fokozott jelentőségű a jól átgondolt „didaktikai design”: az információelemeket (tanulási objektumok) a tanulás
eredményességének valószínűségét növelő rendszerbe kell szervezni.
Az elektronikus tanulási környezet közvetlen és azonnali kommunikációs csatornákat biztosít a tanuló számára szükséges humán információforrásokhoz: tanulótársakhoz, szakértőkhöz, tutorokhoz, tanárokhoz. Tekintve, hogy a tanulás egyik alapformája a társas konstrukció
(Tomasello, 2002), a hálózati kommunikáció ígéretes eszköznek tűnik egy
új, dialogikus interakciókon alapuló tanulási kultúra kialakításában (virtuális tanuló közösségek). A kooperatív tanulásnak ez a formája kilép a személyes együttlét közös akusztikai és fizikai teréből, és lehetővé teszi tetszőleges helyen tartózkodó egyének együttes tanulását és
problémamegoldását. A Web 2.0 lehetőségrendszere pedig nem csupán
kiterjeszti, hanem egyenesen normává teszi a globális, hálózati kommunikáció és kooperáció gyakorlatát.
Feldolgozandó videó (5 tananyag modul):
6. Online közösségi felületek – online tanulási környezetek. Az elektronikus tanulási környezetek sajátosságai.
(https://youtu.be/kTqwSwoRv_w)
 Fórumozás: az elektronikus tanulási környezetek karakterisztikus
jellemzőiről
3/1. A prezentáció az elektronikus tanulási környezetek karakterisztikus jellemzőit mutatja be. Ön melyik jellemzőt tartja pedagógiai szempontból a legtöbbet ígérőnek – és melyiket a legkevésbé fontosnak? Választásait indokolja meg. Válaszát töltse fel a fórumra!
Formai és tartalmi követelmények:
Cím: Elektronikus tanulási környezetek – paradigmaváltás a
pedagógiában?
Terjedelem: minimum 1500 karakter szóközökkel (kb. 1/2
A4-es oldal)

68

ONLINE TANANYAGOK AZ OKTATÁSBAN
(A karakterszám a Word Eszközök menüpontjában a Szavak
száma alatt olvasható le adott dokumentumra vonatkozóan.)
Értékelés: A megfelelő terjedelmű és érdemi elemzést tartalmazó dolgozat kerül elfogadásra
3/2. Reflektáljon konstruktív módon egy társának a fórumon kifejtett
válaszára (egyetértés, eltérő tapasztalat vagy más vélemény kifejtése).
Cím: Reflexió
Terjedelem: minimum 1000 karakter, szóközökkel (kb. 1/3
A4-es oldal)
Értékelés: A megfelelő terjedelmű és érdemi elemzést tartalmazó reflexió kerül elfogadásra
Összefoglaló kérdések
1. Mit jelent az elektronikus tanulási környezet fogalma?
2. Milyen információtechnikai újdonságok jellemzőek az elektronikus
tanulási környezetekre?
3. Hogyan értelmezzük az elektronikus tanulási környezetek virtuális
dimenzióját?
4. Mi jellemző elektronikus tanulási környezetek információs erőforrásaira?
5. Miért szükséges és mit jelent a didaktikain design elektronikus tanulási környezetekben?
3.2.5 Online közösségi felületek – online tanulási környezetek
rendszermodelljei
Az elektronikus tanulási környezetek működésének, szerepének és
a bennük rejlő lehetőségeknek az értelmezésére a korábbi rendszerszemléletű tanítási-tanulási folyamatmodellek csak korlátozottan alkalmazhatóak.26 Ezek ugyanis lényegében a tradicionális pedagógiai paradigma keretein belül maradnak, amelyet az oktatás, iskola, tanítás, tanterv,
tananyag, tankönyv fogalomrendszerben való gondolkodás primátusa határoz meg. A hálózati társadalom tanulási környezetének leírására
(amennyire ma ez egyáltalán lehetséges), olyan holisztikus folyamatmodellekre van szükség, amelyek számolnak a – tágabb értelemben vett –
tanulási környezet információs és kommunikációs erőforrásainak totális
26

Egy ilyen modell ismertetését találjuk például Báthory Zoltán könyvének 22. oldalán
(BÁTHORY Zoltán: Tanulók – iskolák – különbségek. Budapest, OKKER Kiadó, 1997. p.
22).
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delokalizációjával, és figyelembe veszik a tanulásnak és a tanulásról való
gondolkodásnak a többirányú kiterjedésével és kiterjesztésével. A tanulási
környezet új modelljei nem téveszthetik szem elől azt a tényt sem, hogy a
tanulóknak a világra vonatkozó elsődleges információforrása egyre kevésbé az iskola, ezért a tanár elsődleges funkciója nem az információátadás.27
Bár az elektronikus tanulási környezetek eszköz- és alkalmazás bázisa folyamatosan változik, úgy gondoljuk, hogy két korábban kidolgozott
rendszermodellünk, a tanulási környezet mezovilág-, illetve kommunikáció
középpontú modelljei (Komenczi, 1999, 2003) – kisebb módosításokkal és
új relációba helyezéssel – a jelenlegi helyzet megértésében is segítségünkre lehetnek.

A tanulási környezet mezovilág-, illetve kommunikáció
középpontú modelljei
Azok a trendek, amelyeken a mezovilág modell alapul, változatlanul
érvényesülnek. A tanulókat érő domináns információs inputok ma még a

27

A tanulók tágabb környezetükből, a mezovilágokból és a képernyők virtuális világából
származó információkkal, attitűdökkel és viselkedésmintákkal feltöltve jönnek az iskolába. Ez a hozott információ-univerzum nem csak esetleges és heterogén, hanem gyakran rosszul, torz struktúrákba szervezett. Mivel a kétes minőségű médiaszféra a tanuló
permanens, az esetek többségében domináns kulturális környezetét jelenti, az iskolai
mezovilágban kitüntetett figyelmet kellene fordítani a médiahatásoktól is torzított, inadekvát belső világmodellek korrekciójára, illetve a médiatartalmak kritikus értékelési
képességének kialakítására.
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korábbinál is nagyobb arányban származnak a „hipervilágból” egészéből28
– eleinte a családi „mezovilág” közvetítő-szűrő-kiegészítő hatásrendszerén át. Később ehhez a hatásrendszerhez társul egy korlátozott ideig működő, de abban az életkorban jelentős hatású mezovilág, a kortárscsoport
szubkultúrája. A harmadik mezovilágnak, az iskola hatásának eredményességét nagymértékben befolyásolja, hogy a másik kettő vele együtt
működik vagy annak ellenében (Knausz, 2003). A mezovilág modell új relációba helyezi az iskolát azzal, hogy több ponton is az attól független változókat tartalmaz, korlátozottnak tételezve ezáltal a tanítási folyamat tervezhetőségét és hatását. Az iskola – két autonóm, evolúciósan determinált
és változó rendszer, az elme és a kultúra közé illesztve – ha megfelelő
hatást akar elérni, a korábbinál jóval nyitottabbnak kell lennie mindkét
irányban. Szerepe a jövőben is jelentős, mivel kitüntetett színtér abban a
folyamatban, amelynek során a mindenkori kulturális környezet hatásrendszerének asszimilációjával az emberi szubjektumok felépítik saját
belső világukat. Ilyen módon sajátos interfész a kultúra kognitív univerzuma és a fizikai kozmosznak az egyes emberi agyakban megtestesülő
részrendszerei között.
Eredeti megfogalmazásában a tanulási környezet kommunikáció középpontú modellje a tanár rendszerszervező szerepét hangsúlyozza,
melynek során az iskolai mezovilág kommunikációs kapcsolatrendszerét
„beszabályozza” a különböző kommunikációs formákat összehangolja
(Komenczi, 2003, 2009).

28

A „hipervilág” a globális reprezentációk teljes tartományát jelenti. Magában foglalja mindazt az információt, ami az emberiség története során eddig felhalmozódott és külső jeltároló eszközökön rögzítésre került.
A hipervilág valós idejű, dinamikus, nagyrészt efemer információs hullámzása a „médiaszféra”, amely az emberek többségének a mindennapi, megszokott, mesterségesen generált képi világa, szimbólumkörnyezete.
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A tanulási környezet kommunikációs kapcsolatrendszerének újraszabályozása
Az utóbbi években azonban a Web 2.0 eszköz-és alkalmazásvilágának rohamos térnyerésével és dominanciájával általános gyakorlattá kezd
válni az autonóm, személyes hálózatépítés (Benedek, 2007; Forgó, 2008;
Bessenyei, 2010; Richardson, 2010). Az alább vázolt normatív kritériumok
szerint módosított kommunikáció középpontú modell az ilyen hálózatok tanulási célú transzformációjának körvonalazásához használható. A személyes tanulási hálózat (Personal Learning Network) olyan mobil, virtuális
elektronikus kommunikációs és kooperációs rendszer, amelynek a tanuló
a szuverén építője és működtetője. A személyes tanulási hálózat egyéni
érdeklődés és személyes tanulási preferenciák alapján folyamatosan bővülő, változó, dinamikus kapcsolatrendszer, amely képessé teszi a tanulót
a web határtalan és egyre bővülő tanulási potenciáljának hasznosítására
(Richardson és Mancabelli, 2011).
A Web 2.0 eszközökön alapuló hálózati közlési- és megosztási alkalmazások rendszeres használata a diákok természetes, mindennapi tevékenysége, ez jelenti társas életük szervezésének legfontosabb kommunikációs eszközét. Számukra a médiaszféra is elsősorban itt
manifesztálódik, és nem a televízió képernyőkön. A diákok közösségi platformokon történő kommunikációja azonban nem teljes értékű tanulási hálózat, és nem is alakul át ilyenné automatikusan. Az internetes tanulási
erőforrások értő és hatékony használatához speciális kompetenciákra,
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széleskörű és sokrétű előzetes tudásrendszerekre van szükség. A „digitális bennszülöttek” csak a társas kommunikáció eszköz- és alkalmazásrendszerének területén otthonosak, a hálózati erőforrásoknak személyes
tanulásukat hatékonyan támogató rendszerré szervezésében ugyanúgy
„bevándorlók”, mint a webes jelenlétet most ízlelgető tanár.
A kialakulóban lévő kognitív habitus egyik legerősebb és legvalószínűbb trendje a globális hálózatalapú tudásszerzés normává válása. A hálózati tanításnak és tanulásnak ez az új kultúrája most formálódik Az ebben a környezetben adekvát tanári professzió lényeges eleme azon
tudások és képességek elsajátításának az elősegítése, amelyek a webes
tanulási erőforrások hatékony, biztonságos, etikus használatához szükségesek. Elsősorban olyan belső orientációs tudásstruktúrák és képességek
kialakulását kell elősegíteni, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat a hálózatban található információk „letöltésére”, a webvilágban történő eligazodáshoz és az eredményes navigációhoz szükségesek. A hálózati információs univerzum annak számára válik szerves tanulási környezetté, aki
olyan mezovilágokban fejlődik, amelyek hatásrendszere képessé teszi őt
arra, hogy szenvedélyes és magabiztos, a szükséges kognitív, perszonális és társas kompetenciákkal rendelkező tanuló személyiség legyen. A jól
működő mobil, virtuális személyes tanulási hálózatok kiépülése így előfeltételezi a valós, lokalizált iskolai mezovilágokat és a két, komplementer
rendszer folyamatos, iteratív kapcsolatát.
Feldolgozandó videó (6 tananyag modul):
7. Online közösségi felületek – online tanulási környezetek rendszermodelljei. A tanulási környezet mezovilág-modellje.
(https://youtu.be/SOjJlUHg1Og)
8. Online közösségi felületek – online tanulási környezetek rendszermodelljei: A tanulási környezet kommunikáció-középpontú modellje.
(https://youtu.be/RSV35EL1yf0)
 Foglalja össze röviden a mezovilág – modell és a kommunikációközéppontú modell jellemzőit!
1. Ön szerint melyik modellben történő gondolkodás illeszkedik jobban a digitális átállás témaköréhez? Melyik lehet ígéretesebb a tanítás és tanulás eredményessége szempontjából?
2. Írja le az ön iskolája (egy ön által jól ismert iskola) tanulási környezetét ezeknek a modelleknek a felhasználásával!
Formai követelmények:
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Cím: A választott feladat megnevezése (A tanulási környezet vagy
Az elektronikus tanulási környezetek rendszerjellemzői)
Terjedelem: minimum 4500 karakter szóközökkel (kb. másfél A4-es
oldal). A karakterszám a Word Eszközök menüpontjában a Szavak száma
alatt olvasható le adott dokumentumra vonatkozóan.
Összefoglaló kérdések
Miért meghaladottak a korábbi rendszerszemléletű tanítási-tanulási
folyamatmodellek?
Mi jellemző a tanulási környezet mezovilág modelljére?
Mi jellemző a tanulási környezet kommunikáció középpontú modelljére?
Hogyan írhatók le a személyes tanulási hálózatok?
Mik az előfeltételei az internetes tanulási erőforrások hatékony használatának?
3.2.6 Online közösségi felületek pedagógiai használata
Bevezetés az online közösségi felületek pedagógiai
szempontú vizsgálatába.
Az online közösségi felületeknek több funkciója is hasznosítható a
pedagógiai folyamatban.
Egyrészt mint közösségi háló, amely összefogja a szakma iránt érdeklődőket, és ezen platformon keresztül megoszthatják a tapasztalataikat, tartalmaikat, egyfajta fórumként funkcionál. (pl. FaceBook csoport: online tanári szoba, Pedagógus portfólió).
A másik funkcióban a hálózat (network) kerül előtérbe, amely célja a
kapcsolatépítés, kapcsolattartás, valamint olyan új lehetőségek kiaknázása, amely egy-egy kompetencia köré szerveződik (pl. LinkedIn, Google
+ csoportok).
A harmadik funkció a tudás gyarapítása köré szerveződik, amely
olyan felületeket hív életre, amelyek segítik a résztvevők szervezett szakmai épülését (nem formális keretek között), az online lehetőségek kihasználásával, nyílt tömeges online kurzusok (MOOC-Massive Online Open
Course: Khan Akadémia, Coursera, és a konnektivista oktatásmódszertan
révén. Az elvégzett képzések egyre többször jellemzően valamilyen tanúsítvánnyal (badge, certificate) zárulnak.
A negyedik funkció az online személyiség kialakítása, formálása,
ugyanis a személyes imázsnak nagy szerepe van a tanítási folyamatban
történjen az akár online, akár offline, akár blended formában. Erre számos
módunk van az online platformokon, például az avatarok (pl. Second Life)
kialakításával, vagy akár a megosztott tartalmak, megnyilvánulások által.
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Az alábbiakban olyan felületeket és szolgáltatásokat mutatunk be,
amelyek jól illeszkednek az előbb ismertetett funkciókhoz és jó gyakorlatként szolgálnak azok pedagógiai célokra történő alkalmazásában.
Ha a pedagógiai folyamatban a tudásátadást helyezzük előtérbe, akkor a tanulási tartalmak kiválasztása, a tanulási folyamat támogatása, és
az eredményesség értékelése az online felületen keresztül történik, az
együttműködés (kollaboráció) eszköztárával, az információáramlás tér-és
időfüggetlen, illetve több szálon történő megosztása révén.
Google+,
A Google+ (Google Plus, néha rövidítve G+) a Google Inc. által üzemeltetett, HTML5-alapú internetes ismeretségi hálózat, amelyet 2011. június 28-án indítottak el, és folyamatosan fejlesztenek, amelynek célja –
önmeghatározása szerint –, hogy „az internetes megosztást a valóságoshoz tegye hasonlóvá”. Kezdetben zárt, illetve félig nyílt – korhatáros –
rendszerként működött. A Google Plusban körök segítségével lehet az ismerősöket különböző csoportokba helyezni. A felhasználók megoszthatják egymással köreiket; ez egyszeri megosztást jelent, tehát ha a kör létrehozója frissíti az ő példányát, a többiekkel megosztott példány nem fog
automatikusan frissülni. Nagyon jól használgató kurzusoldalak kialakításához, hiszen a közösség elvén működik, nem zárt, bár zárttá tehető csoportokat hozhatunk létre. Számos kurzus, szakmai közösség érhető el a
Google + rendszerében, az érdeklődési körünknek megfelelően fel is iratkozhatunk az értesítési listára.

Az Edutopia Google Plus oldala
(http://bit.ly/1NOxyqo)
A létrehozott oldalakhoz közvetlenül hozzáadhatóak bejegyzések,
médiaanyagok, azaz videók, képek, és interakció is lehet a kurzus résztvevői és az inspirtárok, facilitatátorok között.
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Az Edutopia kurzus tartalmai
A köreinkből gyűjteményeket is létrehozhatunk, amelyben tudjuk tartalom szerint rendszerezni a Google Plus tartalmakat. Ezekbe a tematikus
csoportokba rendezve könnyebben visszakereshetővé válnak tartalmaink.
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A Google Plus gyűjteményei oktatás <Education>
témakörben
Facebook
A Facebook a legnépszerűbb közösségi média alkalmazás napjainkban. A csoportok (amelyek lehetnek: nyíltak, zártak és titkosak) lehetővé teszik az oktatásban való alkalmazására, és a közösségi kapcsolattartásra és kapcsolatépítésre. Egyes elemei akár a digitális történetme-
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sélés bizonyos elemeit is magában foglalhatja, hiszen több esetben is alkalmazták már ilyen célokra (pl. Goldin: A legyek ura projekt, 1848. március 15-i események a FaceBookon,Julius Caesar és kora )-

A FaceBook tanórai alkalmazása (Forrás:
http://bit.ly/1Y4zi4p )
Linkedin
A Linkedin (NYSE: LNKD) a világ legnagyobb üzleti közösségi hálózata. 2002 decemberében alapították és 2003. május 5-én indították el. A
Linkedin üzleti kapcsolatok létesítésére épít. A Linkedin hasonló szellemiségre épül mint a FaceBook, azonban az ismertség helyett itt a szakmai
kompetenciák kerülnek előtérbe. A több mint 332 milliós tagsággal a
Linkedin magasan a versenytársai előtt jár
Twitter
A Twitter ismeretségi hálózat és mikroblog-szolgáltatás, mely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy rövid bejegyzéseket vagy egymásnak
szánt üzeneteket írjanak (formázatlan szövegként, maximum 140 karakter
hosszúságban) SMS-ben, a Twitter honlapján, azonnali üzenetküldő alkalmazásokon,
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A friss bejegyzések a felhasználó profilján jelennek meg, de azonnal
láthatók az olyan felhasználók által is, akik feliratkoztak az adott felhasználó frissítéseire. A küldő meghatározhatja, hogy csak azok lássák a bejegyzéseit, akik a baráti köréhez tartoznak, vagy (alapbeállításként) mindenki. A Twitter ingyenes.
A címkéken (hashtag) keresztül fel tudunk témákra iratkozni, a bejegyzések tartalmában tudunk keresni.

Sir Ken Robinson Twitter csatornája
(https://twitter.com/sirkenrobinson )
Moly
A moly.hu egy magyar könyves közösségi oldal. A regisztrált felhasználók saját korábbi olvasmányaikat csoportosíthatják, értékeléseket,
idézeteket írhatnak könyvekről, váró- és kívánságlistákat állíthatnak öszsze, polcokra rendezhetnek könyveket. Szintén bármely regisztrált felhasználó feltölthet az adatbázisban még nem szereplő könyveket, könyvborítókat, fülszövegeket.
A portál ugyanakkor naponta összesíti az interneten megjelenő, a
könyvkiadással, könyvterjesztéssel, irodalommal kapcsolatos híreket,
blog bejegyzéseket, információkat, és kommunikációs felülete révén több
fajta lehetőséget biztosít az eszmecserére (pl. témák, karcok).
Az adatállomány folyamatosan bővül, 2012 januárjában több mint
110 000 könyv, 115 000 könyvborító, 77 000 fülszöveg szerepel az adatbázisban. A mintegy 41 000 tag több mint 1 055 000 korábbi olvasást regisztrált.
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Kompetenciatérkép a LinkedIn-en
Online csoportok kialakítása
A szolgáltatások előnyeit, hátrányait vizsgálva az alábbi tapasztalatokat érdemes figyelembe venni a hatékony alkalmazhatóság érdekében:
A legtöbb, online csoport kialakításra használható alkalmazás szinkronba hozható a valamely közösségi oldallal is, tehát az alkalmazások közötti átjárhatóság, kompatibilitás megvalósul, amelynek köszönhetően
könnyen össze lehet gyűjteni egy-egy online csoport potenciális résztvevőit
Az azonnali értesítések segítségével, amelyek emailben, vagy az
applikáció által megjelennek, minden résztvevő gyorsan információkat
kaphat a csoport tevékenységéről (okoseszközök és a folyamatos internetkapcsolat elterjedése segíti ezt a folyamatot)
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Egyszerű és gyors tartalommegosztás könnyedén megvalósítható
az alkalmazásokkal, az ilyen oldalakon (mindenki kap értesítést róla), tehát a tanári segédleteket néhány gombnyomással el lehet juttatni a tanulókhoz, illetve a különböző kurzust érintő értesítések is ilyen formán könynyen továbbíthatóak.
Egy adott közösség (osztály, tanári kar, szakmai szervezet, fakultációra járó tanulók) operatív feladatinak koordinálására kitűnően használhatóak ezen alkalmazások, amelyek inkább nevelési célra használhatóak
fel, mint tudásátadásra és oktatási célra a közoktatásban (felsőoktatást
nem számítva).
Google Groups
A Google szolgáltatása, amelyben levelezőcsoportok létrehozásra
és kezelésre nyílik lehetőségünk, amely fórumként is használható.
A csoportba felvett tagoknak együtt is küldhetünk üzenetet a csoport
email címén keresztül, valamint külön-külön is kaphatnak a címzettek levelet egy adott témában.
Ning
A Ning egy online platform, amelyeket emberek és a szervezetek
számára hoztak létre közösségi felületek kialakítása céljából. A szolgáltatással egyedi megjelenésű közösségi oldalt hozhatunk létre, és saját közösségi háló kiépítése lehetségessé válik, amelyre képek, videók tölthetőek fel, létrehozhatóak fórumok és blogok; és támogatja a „Like”, opciót.
A Facebook, Twitter, Google és a Yahoo!. integrálható az oldalakba. Egy
idő után, a szolgáltatások bővíthetőségének függvényében a szolgáltatás
fizetős.

A ning.com kezdőoldala
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Grou.ps
Egy olyan lehetőség, amelyben tárhellyel ellátott felületen oszthatunk meg fájlokat, dokumentumokat, weboldalakat.
A szolgáltatás szellemiségében a ning-hez hasonló, azonban ebben
a Facebookon keresztül is lehetőségünk van résztvevőket toborozni (nem
feltétel, nem szükséges facebook profil)
MeetUp
A meetup olyan online közösségi szolgáltatás, amelyben az innovációk megjelenhetnek, és néhány kérdéssel szakmai közösségeket építhetünk ki.
Wiki rendszerek az oktatásban
A wikik olyan online létrehozható kollaboratív tudástárak, amelyeket
közösen szerkeszthetnek a csoport tagjai, abba szócikkeket hozhatnak
létre és azt médiaelemekkel bővíthetjük. A felületek kezelése nem igényel
magas szintű informatikai képzettséget, használatuk egyszerű.. Egy olyan
keretrendszerről van szó, amely a webkettő közösségi tudásmegosztó
koncepcióra épül, és az oktatásban nagyon jól használható.
Az ingyenesen használható wiki-motorok tárháza elég gazdag, a
legismertebbek a Wikispaces.com Wetpaintcentral.com vagy a
Pbworks.com.
A Wikispaces.com egyszerűen kezelhető, egyszerűen szerkeszthető, nem igényel magas szintű informatikai képzettséget. Sok olyan lehetőséggel, opcióval rendelkezik, mint például videó és audiomegosztás,
valamint a beépülő alkalmazások, widgetek használata.

Példa felhasználásra:
http://greetingsfromtheworld.wikispaces.com/

82

ONLINE TANANYAGOK AZ OKTATÁSBAN
A wiki rendszerek oktatási felhasználása
A wiki rendszereknél alkalmazható munkaformák sokrétűek, hiszen
jól alkalmazható a kollaboratív csoportmunka, valamint az egyéni és páros
munka és a projektmódszer is, a tartalmak előállításánál, szerkesztésénél
és azok ellenőrzésénél.
Egyéni és páros munka wiki rendszer használatával
A wiki rendszerek lehetőséget adhatnak egyéni munkának, bár elsősorban a párban folyó tanulás kerül előtérbe, hiszen ennek során együtt
szerkeszthetik és állíthatják elő a tartalmakat. Az egyéni munka során a
wiki rendszerek adta lehetőségek során kihasználatlanok maradnak, erre
alkalmasabbnak látszik a személyes vagy szakmai internetes napló, a
blog.
A házi feladatokat, egyéni kutató jellegű munkák beszámolóit megoszthatja az osztály egy közös wiki oldalon, és a pedagógus, illetve a „kutatócsoport” tagjai tudják a későbbiekben ezt szakmailag véleményezni.
Párban folyó tanulás
A párban folyó tanulás során a tanulók közösen szerkeszthetik a tartalmat, és van lehetőségük az elkészült szócikkeket véleményezni, adott
esetben korrektúrázni. Az egymás munkájának értékelése, a kollektív tudat, és a közösség kritikai hozzáállása pozitívan befolyásolhatja az elkészült produktumokat, A párok könnyedén láthatják (page history, oldal története) a társuk által eszközölt változtatásokat
Csoportmunka
A páros munkához hasonlóan a csoport gyorsan képes közösen tartalmat létrehozni, szerkeszteni
Hozzászólások útján vitázhatnak a résztvevők
A csoport tagjai könnyen korrigálhatnak rossz megoldásokat
A wiki rendszerben a destruktív tevékenységek egyszerűen és gyorsan eltüntethetőek, visszaállítható a lap tartalma egy korábbi állapotba
Projektmódszer
A páros és csoportmunkában részletezett elvek működnek a projektmódszer során is.
A módszereket színesítik, hogy a wiki rendszerek alkalmasak, multimédiás tartalmak megosztására, illetve azok többszöri (moduláris) felhasználására.
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A wiki rendszerekben beilleszthetőek más alkalmazásokban történt
munkák eredménye (poszterek, videók (youtube), hangok, dokumentumok (MsOffice), stb.)
Értékelés wiki rendszerekben.
A wiki rendszerek során lehetőség van a diákok munkájának folyamatos figyelemmel követésére, hiszen a diákok által létrehozott oldalakon
lehet kommenteket, megjegyzéseket fűzni, amelyeket a csoport tagjai is
láthatják. Minden tanuló láthatja a tanár által a többieknek adott fejlesztő
jellegű tanácsokat, értékeléseket.
Online aktivizálási formák, konstruktív feladatok
 Nézze meg az ismertetett szolgáltatásokat és válassza ki érdeklődési körének megfelelőt. Keressen egy olyan kurzust, amely Önt
érdekli, és elemezze annak lehetőségeit. Lehetőség szerint készítsen egy blogbejegyzést a „Online közösségi felületek pedagógiai
használata” témában.
Összefoglaló kérdések
Milyen funkciói lehetnek az online közösségi médiának a pedagógiai
folyamatban?
Készítsen egy SWOT-analízist a szolgáltatásokról.!
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4. ONLINE TANANYAGOK AZ OKTATÁSBAN (NÁDASI
ANDRÁS)
4.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK
Az új évezredben, a tanítás-tanulás eszközei és módszerei több új,
elektronikus tartalomközvetítő és tanulásszabályozó rendszerrel gazdagodtak. A tantermekben használatos, hagyományosan bevált, 3D, nyomtatott, audiovizuális, és offline elektronikus taneszközök, források mellett,
egyre több a hálózaton mindenki által elérhető, strukturált tartalom. Némi
egyszerűsítéssel, online tananyag, az önálló, egyéni tanulást segítő tankönyv, oktatóprogram, programcsomag jogutódja.
Célunk, az elektronikus, számítógépet és internetet alkalmazó, „újmédia” tanulási környezet objektív tartalmi hátterének, az oktatási célból
fejlesztett, tantervhez igazodó, hálózati elérésű, elektronikus tananyagok
potenciáljának, pozitívumainak és korlátainak bemutatása, sajátos lehetőségeinek ajánlása tanítványaink IKT tudásának fejlesztéséhez.

Fogalomtérkép
A formális és informális oktatásban az audiovizuális, interaktív, multimédiás elemekkel kiegészített, interneten megjelenő tananyagok új tanulási módszert és stílust hoztak. A felsőoktatásban, szakképzésben használt e-, vagy m-learning kurzusok, ill. az iskolai, elektronikus tanulási
környezetben használható, vagy tableten (iPad) is elérhető, digitalizált,
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vagy digitális, flipbook formátumú tankönyvek1, más tanulási stratégiát igényelnek.
A javasolt szakirodalom feldolgozása, valamint az előírt, ill. szabadon választott feladatok elvégzése után, a hallgató képes lesz:
− A tanterv, online tananyag, taneszköz, valamint az információ (tartalom) hordozó, közvetítő, és rögzítő eszköz fogalmak értelmezésére;
− Az oktatócsomag, programcsomag, pedagógiai rendszer digitális
komponenseinek funkcionális jellemzésére;
− A pedagógiai technológiai rendszerfejlesztési modellek, a taneszköz-, és tananyag fejlesztési folyamatok, paradigmák interpretálására;
− A komplex e-, és m-learning kurzusok és a digitális tankönyvekkel
kapcsolatos tanítási-tanulási módszerek megkülönböztetésére;
− A digitális könyvtárak, oktatómédia kiadók online tananyagainak kiválasztására, kerettantervi értékelésére, programba integrálására.
4.1.1 Online munkavégzés
Az oktatást segítő online tankönyvtárak, kiadói honlapok, portálok,
szaktantervi források feltárása, megismerése, önálló elemzése, szakmetodikai és oktatástechnológiai kritériumok szerinti értékelése, demonstrálása.
4.1.2 Konstruktív feladatok
Terv készítése szakterület, iskolatípus, műveltségi terület, tantárgy
szerint, digitális könyvtárak, tudásbázisok, archívumok online taneszközeinek, anyagainak integrálása, megjelenítése pedagógiai programban, tematikus tervben, prezentáció.

4.2 TANANYAG
A lecke a formális és informális oktatásban jól használható audiovizuális, interaktív, multimédiás elemekkel kiegészített, interneten megjelenő tananyagok jellemzőit, az alkalmazás módszereit dolgozza fel. Az online tananyag, jellemzően a felsőoktatásban és szakképzésben e-, vagy

1

Az ntk.hu honlapon keresztül számos ingyenes és interaktív flipbook megtekintésére van
lehetőség [online dokumentum]. URL:
http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/list&id=7
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m-learning kurzus, digitális könyvtár, repozitórium, ill. az iskolai, elektronikus tanulási környezetben használható, vagy tableten (iPad) is elérhető,
digitális tartalom, pl. tankönyv (flipbook)2.
A digitális könyvtárak jól kiválasztott, on-line elérhető dokumentumai, a nyomtatott, és az analóg audiovizuális dokumentumok digitális változatai, vagy eleve elektronikus formátumúak. A dokumentumtípusok
adatbázisok létrehozását teszik lehetővé, s tudásbázissá rendezhetők.
Ezek elérési technikájának birtoklása alapvetően fontos3.
A tudásbázis feltételezi a megfelelő, hiteles, tudományos-szakmai
intézményi hátteret és személyzetet, amely kiválasztja, strukturálja, intellektuális hozzáférésre felkínálja, interpretálja, terjeszti mindezen gyűjteményeket, melyeknek integritását megőrzi, és hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítja. A köz-, és szakoktatás szempontjából ilyen a Sulinet
Digitális Tudásbázis4, amely a fogalmat ismertté tette, de számos más
szakmai portálon is fellelhetők speciális, az oktatást segítő állományok.

2

Az ntk.hu honlapon keresztül számos ingyenes és interaktív flipbook megtekintésére van
lehetőség [online dokumentum]. URL:
http://flipbook.ntk.hu/index.php?r=flipbook/list&id=7
3
KOVÁCS Katalin - SZMREKOVSZKYNÉ FARKAS Éva: Bevezetés a könyvtári információkeresés
technikájába [online dokumentum]. URL:
http://www.bdf.hu/konyvtar/informaciokereses/index.htm
4
DIÓSZEGI Endre: Az SDT tanítást és tanulást segítő tananyagrendszerének felépítése és
felhasználása [online dokumentum]. URL:
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=220
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A médiaműveltség struktúrája5
A tudásbázisok és az online tananyagok hasznának elfogadásához
és használatának elsajátításához, alapfeltétel a média-műveltség, az infokommunikációs technológiák használatának készségét biztosító digitális
írástudás megszerzése.
4.2.1 Tanterv, tankönyv, online taneszköz, tananyag
Az online taneszközök, tananyagok az oktatási rendszer markáns
elemei, tartalmukat főként, a tanterv determinálja. A tantervelmélet, és fejlesztés (curriculum design & develepment) témakörnek gazdag irodalma
van, a tanterveknek jelentős gyakorlati haszna. A tanterv pedagógiai do-

5

Az ábrát HERZOG Csilla A médiaműveltség és a médiahasználat vizsgálata 14–18 éves
tanulók körében c. PhD-értekezése közli [online dokumentum]. URL: http://www.edu.uszeged.hu/phd/downloads/Herzog_disszertacio.pdf
A forrás: CELOT, Paolo-López - THOMPSON, Naomi: Az európai médiaműveltségi szintek
értékelésére vonatkozó kritériumok. 2009 [online dokumentum]. URL:
http://ec.europa.eu/culture/media/literacy/docs/studies/eavi_study_assess_crit_media_li
t_levels_europe_finrep.pdf
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kumentum, amely az iskolai tanítást – tanulást meghatározó cél- és követelményrendszert és a műveltségi tartalmakat, azok elrendezését írja elő.
Oktatáspolitikai eszköz is, hiszen a társadalom és az állam elvárásait tükrözi, a tanügy-igazgatási szervek adják ki. A tanterv funkciója az oktatási
folyamat tervszerűségének biztosítása, az oktatás tartalmának, tananyagának egységesítése, az oktatáspolitika elvárásainak érvényesítése, az
általános- és szakképzés követelményeinek konkretizálása. Számos fajtája létezik.
A megvalósított, gyakorlatban realizált tanterv a tanulók teljesítményében tükröződik. Ismert a látens, vagy rejtett tanterv, amely az iskolán
kívüli, de az oktatásra ható tényezők, hatások és elvárások összessége.
Az egységes tanterv az adott iskolatípus közös műveltségi anyaga, szigorúbb, merev előírásokkal, a differenciált tanterv az iskoláknak nagy szabadsági fokot hagyó, csupán ajánlásokat tartalmaz.
A rugalmas tantervek a legfontosabb követelményeket és műveltségi anyagot meghatározzák, de kiegészítő, választható, ajánlott tananyagot is tartalmaznak. A curriculum részletes oktatási célrendszer, pontos
tartalom, tantárgyak, módszerek, taneszközök, forrásanyagok, ellenőrzési-értékelési módok pontos meghatározása. Szerkezetileg a célrendszerből, a tananyag meghatározásából, a követelményrendszerből, a tantárgyak rendszeréből, a kötelező és ajánlott óraszámokból, az
óratervekből áll össze.
A tantervelmélet jelentős fejlődésen ment keresztül. A jezsuiták által
készített első „világtanterv”, a Ratio Studiorum, amely módszertani szempontból összehasonlító elemzési munkálataival, hosszú ideig tartó kipróbálásával máig is érvényes tanulságokat hordoz, 1599-ben jelent meg. A
tantervkészítés igénye abból fakadt, hogy átfogóan rendezzék a tananyag
kiválasztási és elrendezési kérdéseit, és egy egységes társadalmi, nevelési cél érvényesülését segítsék mind szélesebb körben megvalósulni. A
syllabus, a történetileg első tantervi műfaj, amely a tanítandó anyagok felsorolását és elrendezését tartalmazta időbeli elosztásban. Arra kereste a
választ, hogy a pedagógiai célok elérése érdekében mit tanítsanak a pedagógusok, mi legyen az oktatás tartalma. A Ratio Educationis is meghatározta a tananyag tartalmát, amely főként a tankönyvekben realizálódott.
Hazánkban többnyire, központi tanterv, egységesített tankönyv és
taneszköz ellátás érvényesült. A huszadik század második felében a rendszerszemlélet és a célelméletek hatására az új típusú tantervek legfontosabb részévé a részletesen kidolgozott cél- és követelményrendszer vált,
így a „miért tanítunk?” kérdésre adtak elsősorban választ, ennek rendelve
alá minden más elemet. A céltaxonómiák megteremtésében B. Bloom és
a 60–70-es évek taxonómiai kutatásai jelentettek nagy előrelépést. Bloom
és munkatársai a személyiség három területének, az értelmi-, érzelmi- és
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pszichomotoros fejlesztésnek célrendszerét kívánták hierarchikus rendszerbe foglalni.
A pszichológiai és a kibernetikai szemlélet6, az egykori Szovjetunióban is felkeltette az oktatáskutatók érdeklődését, korábban Vigotszkíj, majd
Landa7, Galperin és Talizina, Ityelszon munkássága bizonyítja ezt. A programozott tanítást megvalósító kevert szövegű tankönyv, az elektromechanikus, vagy számítógépes program egykor elvekre, és nem technikákra
alapozott. Skinner, Crowder és Pask, tanuláslélektanilag megalapozott,
önálló tanulási stratégiákat fejlesztett.
A célelméletek és rendszerszemlélet mellett a kognitív pszichológia
újabb eredményei, főként a konstruktív tanulás elmélete egyre nagyobb
hatással voltak/vannak a pedagógiai folyamatokról, tanulásról és nevelésről kialakított elképzelésekre8: „Az új tudás megszerzésében az elsajátítás
eredményességét a tanuló aktív kognitív tevékenysége és ennek a tevékenységnek a minősége határozza meg. Ezért a kezdő (célok, tartalom)
és végső fázis (értékelés) mellett az ismeretek/információk feldolgozására,
annak módjára is hangsúlyt kell tenni. A tervezési modellek alapkérdései,
a „mit, miért?” mellett, egyre fontosabbá válik a „hogyan?”, azaz a tanulási
folyamat és tanulási módszerek kérdése. Míg a syllabus megelégedett az
oktatás tartalmi elemeinek kiválasztásával, elrendezésével, a racionális
cél-eszköz modell a célok részletezését és az ezekre épülő ellenőrzéstértékelést helyezte a tervezés középpontjába.”
Jelenleg az iskolai gyakorlatot a Nemzeti Alaptanterv (NAT), a kerettantervek9, és a tervezés iskolai szintjét jelentő pedagógiai programok
határozzák meg, ez minőségbiztosítási szempontból is meghatározó. A
6

CSAPÓ B.: Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi-társadalmi kontextusa [online
dokumentum]. URL:
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00030/pdf/iskolakultura_EPA00011_1999_09_003015.pdf
7
1977-től az USA-ban folytatta életét és kutatásait, s éppen akkor érkezett a Stanford
University-re, és tartott előadást a programozott tanítással kapcsolatban a heurisztikáról
és az algoritmusok fontosságáról, az UCLA-Berkeley-n, amikor a Far West Laboratory
for Educational Research and Development UNESCO ösztöndíjas kutatója voltam [online
dokumentum]. URL:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00461527409529133?journalCode=hedp2
0#.VctZ2n2qCuI
8
KOTSCHY, B. – NÁDASI, A.: Az oktatástervezés elméleti modelljei. Oktatástechnológiai, –
tervezési, rendszerfejlesztési, és humán teljesítménytechnológiai modellek. Pedagógiai
technológiai rendszertervező MA szak, elektronikus jegyzet. Eger, EKF [online dokumentum]. URL:
TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0021. http://eprojekt.ektf.hu/index.php?page=listupload
9
A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról [online dokumentum]. URL:
http://www.budapestedu.hu/data/cms149320/MK_12_66_NAT.pdf
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rendszer része a kulcskompetenciák megfogalmazása is.10 A tantervi követelmények teljesítéséhez a tanári munka mellett, hagyományosan a taneszközök, elsősorban tankönyvek adták, és adják az explicit ismereteket.
A tankönyv, a tanulás és a tanítás kiemelkedően fontos, évszázadok óta
használt, napjainkban is legelterjedtebb, leginkább hozzáférhető eszköze,
taneszköz, amely oktatási intézmények, és tantárgyak tanterveiben, programjaiban meghatározott tananyagot közvetít didaktikus feldolgozásban,
világos, célszerű, a tanulók fejlettségi szintjének megfelelő kommunikációval, az ismeretkialakítás mellett készségeket, képességeket is fejleszt,
miközben szerteágazó nevelési feladatokat valósít meg. A hagyományos,
nyomtatott, illetve a digitális tankönyvek alapvetően rendszerező, vagy
munkáltató jellegűek.
Jogi értelemben a tankönyv szerzői jogi védelem alá eső alkotás,
más megközelítésben az a könyv, vagy elektronikus médium, amelyet az
adott országban, régióban illetékes „elfogadó” (minisztérium, bizottság, iskolafenntartó, iskolai nevelőtestület stb.) tankönyvként jóváhagy, iskolai
használatra engedélyez, bevezet.11
A tankönyvek az egyéb, 3D taneszközökkel, audiovizuális és elektronikus információhordozókkal összehangolt, a tanár és a tanulók munkáját egyaránt segítő oktatócsomag, programcsomag, vagy pedagógiai
rendszer meghatározó elemei. A taneszköz fejlesztők és kiadók új termékei az audiovizuális elemekkel kiegészített tankönyvek, illetve elektronikus
információhordozón, CD-ROM-on, számítógépes környezetben használható, Interneten megjelenő tananyagok, digitális, vagy digitalizált tankönyvek.
Az oktatócsomag kritériuma a rendszerbe szervezettség, amely több
elem révén biztosítja a célok elérését, a megfelelő médiumok kiválasztása,
vagyis a tartalom adekvát leképzése, a konkrét célrendszer és az értékelés eszközeinek megléte, valamint az eredményesség bizonyítása, vagyis
a kísérleti kipróbálás.

10

EU kompetencia értelmezés [online dokumentum]. URL:
http://pszk.nyme.hu/tamop412b/kompetencia_alapu_pedagogia/eu_kompetencia_
rtelmezs.html
11
KARLOVITZ János: Tankönyvtípusok, tankönyvmodellek [online dokumentum]. URL:
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00045/2001-01-tm-karlovitz-tankonyvtipusok.html
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A téma kiválasztása, a tartalom kijelölése;
A tantervi követelmények transzformálása mérhető célokká;
Mérőeszközök kidolgozása, belépőteszt, elő- és utóteszt készítése;
A tananyag elemzése és logikai és didaktikai strukturálása;
Az adekvát és ajánlott módszerek kiválasztása, meghatározása;
Az adekvát és ajánlott szervezeti formák meghatározása;
Az adott témák tanítási időszükségletének meghatározása;
A taneszközök, tartalomhordozók specifikálása, média-kiválasztás;
Az alkalmazás megtervezése, tematikus terv, tanári útmutató;
Az oktatócsomag elemeinek kifejlesztése, szövegezés, szakanyag;
Forgatókönyv, design, grafika, forgatás, szerkesztés, kísérleti
gyártás;
Lektorálás, véleményeztetés, első kipróbálás és korrekció;
Iskolai kipróbálás, beválás-vizsgálat, a (teszt)eredmények értékelése;
Korrekciók, véglegesítés, jóváhagyatás;
Sorozatgyártás, bevezetés, monitoring.
Az oktatócsomag-fejlesztés menete
Az oktatócsomagok típusait több szempontból is meghatározhatjuk.
1. A tananyag mennyisége szerint: a) egy-egy ismeret, v. gyakorlati tevékenység elsajátítására tervezett, b) teljes tanítási témát felölelő, c) egy
kurzus tananyagát tartalmazó oktatócsomag. 2. A tanulás szervezése szerint: a) egyéni munkát biztosító, b) egyéni v. csoportmunkát és tanári irányítást felváltva alkalmazó, c) tanári irányításra alapozott oktatócsomag.
A technika fejlődésével az oktatócsomag fizikálisan egyre „kisebb”
lett, hiszen a számítógép alapú multimédia integrálja az állóképi, a hang-,
a videó- és a szöveges információkat, funkcionálisan pedig, egyre komplexebb. A technika fejlődése kitágította a programozott oktatás és az oktatócsomag lehetőségeit, és egyben utat nyitott új, komplex oktatási információhordozó rendszerek tervezésének, amely lehetővé teszi az
interaktív tananyag-feldolgozást, vagy pl., szimulációk alkalmazását.
A pedagógiai programcsomag egy adott céllal létrejövő tanulási-tanítási folyamat megvalósítását szolgáló komplex taneszköz-együttes. A
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különféle tanulói eszközök mellett magában foglalja a folyamat megtervezését, megszervezését és értékelését segítő eszközöket is. Ennek megfelelően a programcsomag komplex módon tartalmazza mindazokat az
elemeket, amelyeket a tanítási-tanulási folyamatban hagyományosan a
tantervek, tankönyvek, munkafüzetek, szöveg- és feladatgyűjtemények,
kísérleti, és audiovizuális szemléltető eszközök, tanári kézikönyvek és segédletek, valamint a mérési-értékelési eszközök képviselnek.
A pedagógiai rendszerek, csakúgy, mint az oktatócsomagok, ill.
programcsomagok, eltérő méretű fejlesztési produktumok, mennyiségi eltéréseik az adott tantárgy és/vagy nevelési terület kiterjedtségéből következnek. Egy-egy pedagógiai rendszer olyan komplex szabályozó
eszközegyüttes, amely tartalmazza a kerettantervet, a hozzá illeszkedő
ajánlott tankönyv- és taneszközcsaládot és a mérés és értékelés eszközeit
a pedagógus kezébe adható mérőeszközökkel, feladatlapokkal. A pedagógiai rendszer ezeken kívül magában foglalja a továbbképzési és a pedagógiai szolgáltatás rendszerét.
A digitális tananyag/tankönyv, online tananyag „elődje”, a programozott tankönyv, a tananyagot szabályozott önálló tanulásra alkalmas formában tartalmazza. A tananyag megtanulása az előre megtervezett programlépések feldolgozása útján valósul meg. A programozott tankönyvben az
előrehaladás nem folyamatos lapszámozást követ, mert a lépések egymásutánja a kérdésekre várható egyéni válaszadástól függ.
A program megtervezésének első mozzanata a tanulók kezdeti tudásszintjének tisztázása és a tanulási cél meghatározása. Ezután a tanulási célnak megfelelően kiválasztott és elrendezett tananyag elemzése következik. A tananyagelemekből felépített algoritmus a programlépések
menetét írja le. A program algoritmusa már a kívánt pedagógiai feladatok
alapján nyújt a programozáshoz kiindulást. A pedagógiai céloktól függően
a tananyag ismereteket feldolgozó lépéseihez problémafölvető, gyakorló,
ellenőrző stb. kérdések, feladatok kapcsolódhatnak.
A kezdeti sikerek után eltűnt programozott tankönyvek nyomába
lépő interaktív multimédia oktatóprogram, amely lényegében digitális tankönyv megalapozója, 25 éve még szinte ismeretlen. A számítógéppel segített tanítás és tanulás sokáig független a tankönyvek világától.
A „digitális tananyag” fogalmát nehéz definiálni, mivel az oktatástechnológia legdinamikusabban fejlődő területe az elektronikus, online tanulásirányító, tartalomszolgáltató rendszerek fejlesztése. Legegyszerűbb
megközelítésben digitális tananyag lehet minden elektronikus, ma már
szinte kizárólag digitális formátumban tárolt és elérhető szellemi alkotás,
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amely alkalmas valamilyen tudás, információ átadására, közvetítésére.12
Az online tananyag az internetes változat.
A hagyományos, nyomtatott tankönyvek 100 éve még alapvetően
rendszerező, összefoglaló művek voltak. Mintegy 50 éve váltak általánossá a tankönyvekben a kérdések és a feladatok, amelyek számos didaktikai funkciót betölthetnek. A digitális, online tananyagok interaktív feladatokat, szimulációkat, multimédia elemeket egyaránt tartalmaznak.
Lényegében átvették, ill. integrálták a tankönyv, munkáltató tankönyv,
munkafüzet, feladatgyűjtemény funkciókat.
A hagyományos és digitális tankönyvek és taneszközök integrálódása jelenleg is folyik, több tankönyv generáció együttes jelenlétét érzékelhetjük. Az első generációs digitalizált tartalmak közé sorolható a
beszkennelt tankönyv, és minden audiovizuális információhordozó, amelyet digitalizáltak. Ennek értéke abban áll, hogy az újabb generációhoz
ezek szolgáltatják az építőelemeket. A szemléltető diasorozat, az oktatófilm, vagy egyéb digitális mozgókép, mint digitális tartalom, szerves részét
képezi az új digitális tananyagoknak.
A második generációs digitális tankönyvek alapvető tulajdonsága,
hogy eleve digitális író-, és szerkesztőeszközökkel készülnek, vagy átszerkesztik kimondottan számítógépes, internetes felhasználásra. A második generációs tananyagok főbb jellemzői: a hagyományos tankönyvszerkesztési modell követése, a tankönyv transzformálása; multimédiás
elemek, képek, animációk használata; az interaktivitás lehetősége, tesztek, elágazások, választási lehetőségek formájában.
A flipbook formátumú digitális tankönyvek általában a nyomtatott formában megjelenő könyvek tartalmával megegyeznek, viszont a keretrendszer további lehetőségeket biztosít a tananyag feldolgozásához. A fejezetek, lapok közé, be lehet építeni például fogalomtárat, animációt,
önellenőrző teszteket. Az oldalon belül lévő szöveg, vagy kép szintén felkínálhat feladatokat: animációt, keresztrejtvényt, puzzle-t, melyek alkalmasak a tananyag megértetésére, a számonkérés segítésére. A flipbook
alkalmas egyes anyagrészek kiemelésére – nagyítás, bekeretezés, aláhúzás – a tanár vagy a tanuló részéről egyaránt. A generált feladatok többsége a tankönyvben szereplő tények, adatok, fogalmak számonkérésére
szolgál.
A harmadik generációs digitális tankönyvek, taneszközök körébe sorolhatjuk azokat a kimondottan oktatási céllal készült, tantervekhez és pedagógiai programokhoz illeszkedő digitális tartalmakat – akár on-line, akár
12

A digitális tananyagokról [online dokumentum]. URL:
http://www.fppti.hu/print/muveltsegiteruletek/informatika/informatika/hirek/digi_tananyagok.html
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off-line módon érhetők el. Ezek, önálló tananyagként elsajátíthatók; módszertani és tanulási útmutatóval vannak ellátva; interaktívak, vagyis a
résztvevő aktív cselekvése szükséges a tanulási folyamathoz; a multimédia elemeket funkcionálisan, beépítve alkalmazzák; a tényanyag-nyújtás,
a gyakorlás, az ellenőrzés és az értékelés folyamat-vezérelt.
4.2.2 A pedagógiai technológiai rendszer
A pedagógiai technológiai rendszertervezés és fejlesztés, értelemszerűen elmélet és eljárásrendszer. Az oktatástechnológia (IT =
Instructional Technology), ill. a pedagógiai technológia (ET = Educational
Technology) fogalom megjelenése az USA pedagógiai szaktudományos
közleményeiben az 1950-es évektől számítható. Az oktatástervezés és –
fejlesztés (ID/IDD = Instructional Design & Development), az oktatási rendszerfejlesztés (ISD = Instructional Systems Development), az oktatástechnológiára épült humán teljesítménytechnológia (HPT – Human Performance Technology) művelői, azóta keresik az eredményes tanulási
környezet és az optimális humán teljesítmény megteremtésének modelljét.13
Egy teljesítménysegítő, tudásátadó, tanító rendszerben a tananyag,
és annak megjelenítése mellett, csak a folyamatszabályozás módja fontosabb. Az online tananyagok, tudásbázisok, elektronikus teljesítménytámogató jelentősége jelentősen felértékelődött. Ami az oktatási, oktatástechnológiai megoldásokat illeti, a hagyományos előadás-magyarázat,
demonstráció, vita, szerepjáték, esettanulmány, szimuláció, „hands on
exercises” módszerek és oktatási formációk mellett, egyre több HPT szakember fordul az újonnan megjelenő oktatási forma, az „alternatív” fejlesztés felé. Ezek a technológiai és oktatástechnológiai fejlesztésekre, multimédia és, más IKT előnyökre épülnek. Általánosságban elmondható, hogy
ezeknek a módszereknek a fejlesztése sokba kerül, de nincs szükség bonyolult infrastruktúrára, így viszonylag hamar megtérül. A leggyakoribb IKT
keretek:
− Számítógépes „e-learning”, Interactive Courseware;
− Interactive Video Teletraining;
− Web alapú szolgáltatások, interaktív képzés a weben;
− Intranet (a saját szervezet belső hálózata);
− Extranet, két vagy több szervezet saját közös hálózata;
13

NÁDASI András: Oktatástechnológiai, oktatási rendszerfejlesztési, és humán teljesítménytechnológiai modellek. In: Agria Media 2011. Szerk. Nádasi András. Eger, EKF,
2012 [online dokumentum]. URL:
http://www.ektf.hu/agriamedia/index.php?page=presents&present=140
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−
−
−

Szimulátorok;
Oktatócsomagok videóra;
Beágyazott teljesítmény-támogatás,
support.

embedded

performance

A humán teljesítmény technológia, lényegében szisztematikus eljárás az optimális humán (tanulási, vagy munka) teljesítmény eléréséhez. A
hiányosságok feltárására, az egyén és közösség számára egyaránt értékes, eredményes, a hagyományos és az IKT megoldásokra egyaránt koncentrál. A rendszernek számos eleme van, ilyen pl. az online tananyag is,
a tantervi célokhoz és tanulókhoz igazított, korszerű taneszköz, amelyet a
rendszer egésze determinál. Új elem az elektronikus teljesítménytámogató alrendszer, bármely szakmára adaptálva.

A Human Performance Technology modell (ISPI)
A szervezetfejlesztés és kutatás mellett, a korszerű HPT modellt a
B. Bloom és R. Mager-féle céltaxonómiák fontosságát felismerő oktatástechnológia, a R. Gagne-féle oktatási rendszerfejlesztés inspirálta. Ennek
legismertebb, ADDIE ősmodelljét a Florida State University-n dolgozták ki,
1975-ben. Az ADDIE fázisok; az elemzés (Analysis), a tervezés (Design),
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a fejlesztés (Development), az alkalmazás (Implementation), és az értékelés (Evaluation).

Az ötfázisú oktatási rendszerfejlesztés ADDIE modellje (FSU-1975)
A klasszikus ADDIE rendszerfejlesztési modell jelentős fejlődésen
ment keresztül, számos kritikát is kapott, de azért máig az ismert fázisokat
alkalmazzuk. Dick és Carey14 szintén klasszikus, oktatási rendszerfejlesztési modellje is az ADDIE sorrendet alkalmazza. Ebben a modellben is
gyakran hivatkoznak a rendszerszemléletre és a visszacsatolás fontosságára.

14

Dick and Carey modell [online dokumentum]. URL:
http://www.umich.edu/~ed626/Dick_Carey/dc.html
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Dick, W. & Carey, L. The Systematic Design of Instruction (1978)
A tanuláslélektani és rendszerelméleti megalapozottságú, R.
Gagne-alkotta „Instructional Design & Development”, az oktatástervezés
és fejlesztés modellje, az oktatástechnológiának új keretet adott.

A paradigmaváltás
Ez curriculum fejlesztési modell, tanulási esemény, folyamat-tervezés, amelyhez integrált oktatócsomag, pedagógiai program, vagy rendszer társul15, amelynek eleme esetenként egy online tananyag, digitális
tankönyv, vagy akár egy e-learning kurzus.
15

GAGNE, R. M. – BRIGGS, L. J.: Az oktatástervezés alapelvei [ford. Uszkay, M.,szerk. és
az „OT az USA-ban” c. tanulmányt írta Nádasi, A.] OOK, 1987
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Korábban a hazai didaktikai, tantervelméleti, oktatástechnológiai kutatók, és a mai napig – diszciplinától függetlenül – a szakmódszertani kutatók is, gyakran J. Bruner, R. Gagne, és B. Bloom elméleteire hivatkoztak.
Orosz Sándor16 1982-ben elméletileg kimutatta a tantárgyi taxonómiák ráépülését a pedagógiai és szaktudományi taxonómiákra. A rendszerszemléletű tantervfejlesztés és az oktatástechnológia USA-beli helyzetének
elemzése, a „jó gyakorlatok” adaptálási lehetőségeinek vizsgálata során,
e jegyzet szerzője17 is erre jutott. A 70-es évek végétől az Országos Oktatástechnikai Központ és felsőoktatási intézményi bázishálózatának kutatói
is több „oktatástechnológiai rendszert”, tematikus18, ill. tantárgyi oktatócsomagot fejlesztettek19, főként nyomtatott, és audiovizuális elemekkel, tesztekkel, tanári módszertani útmutatóval. Közben a programozott tanítás elvein felnövekedvén, a számítógépes tanítás és tanulás számos új formája
jött létre. Így csatolódott az oktatástechnológia a tantervi változásokhoz, a
„Curriculum Development” folyamatához, új paradigmát teremtve.
A 90-es évektől a multimédia, a tanulók számára lényeges médiumok és módszerek megkülönböztetése, a tantárgyi taxonómiák és rendszemlélet alkalmazása, általánosan elfogadottá vált. A tantervek és pedagógiai programcsomagok szerves részévé váltak az értékelés eszközei.
Ismételten kimutatták, hogy a taxonómiai rendszerekre épített értékelés a
tanítás-tanulás folyamatában sokféle feladatot láthat el. Bloom nyomán,
Vidákovich20 (1990) ezeket a tanítás-tanulás szabályozásának három
visszajelentési köre (a tanulóhoz, a pedagógushoz és a célrendszerhez
történő visszacsatolás), és az értékelés folyamatbeli helye szerint rendszerezte. Az értékeléssel szemben a legáltalánosabb elvárás az, hogy adjon
pontos információt a tanulók tudásáról, képességeiről, a pedagógus szakmai munkája szempontjából azonban igen lényeges az is, hogy az értékelés
nyújtson hatékony segítséget a tanítás és a fejlesztés tervezéséhez. Ez a
taneszközök és a tananyag korrekcióját is jelentheti.

16

OROSZ, S.: A taxonómiák elméleti problémája. In: A Szombathelyi Tanárképző Főiskola
tudományos közleményei 3. Neveléstudomány, 1982. p. 15-60.
17
NÁDASI András: Oktatástechnológia az Egyesült Államokban. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1979–1984, Szerk. Nagy, S. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984. p.
112–142.
18
TOMPA Klára: Az oktatócsomagok tervezésének és alkalmazásának didaktikai kérdései.
(Bölcsészdoktori disszertáció). Budapest, ELTE, 1980. A dolgozat a „Főnevek világa”
és „Ponthalamzok” c. oktatócsomagok fejlesztési és kipróbálási tapasztalatait is tárgyalja.
19
JOÓ A. – NÁDASI A. – SUBA I.-né – SZŰCS E.: Technisyst – a gimnáziumi technika tantárgy
audiovizuális információhordozó rendszere. Budapest, OOK, 1980
20
VIDÁKOVICH T: Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1990
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A modellekben megjelenő folyamatok, információhordozók, létesítmények és technológiák folyamatosan új tartalommal telítődnek, a segédletek, tankönyvek, pl. interaktív multimédia-rendszerré fejlődtek, a létesítmények sorában megjelent a valós és virtuális elektronikus tanulási
környezet, és összességében az IKT. A változások ellenére, az oktatástechnológia és újabb ágazatai, produktumok, szakismeretek és tevékenységek szintjén egyaránt áttekinthetők.
A taneszközök, médiumok és média rendszerek osztályozására korábban több kategorizálás is készült. Ezek továbbfejlesztett, az új információs és kommunikációs technológiákkal, valamint a funkcionális szempontokkal kiegészített változata21 jól mutatja választékbővülést, bár a
klasszifikáció tankönyveket nem tartalmazza.

A hagyományos, audiovizuális és digitális taneszközök22
A taneszközök az évszázadok folyamán azt a teret is megteremtették, ahol a hozzáférés optimális, így kerültek a tanterem mellett, pl., szertárba, hagyományos, majd digitális könyvtárba, médiatárba, interaktív múzeumba, vagy virtuális térbe.

21

NÁDASI András: Tartalomszabályozás – A pedagógiai rendszer és a taneszköz rendszerek. In: Könyv és Nevelés, 2010. 4. sz. p. 29–39.
22
NÁDASI András: Orbis sensualium pictus imaginarius. In: Könyv és Nevelés, 2010. 2. sz.
Megjelent az Oktatáselmélet és technológia c. elektronikus jegyzetben is. (EKF, 2010.)
[online dokumentum]. URL:
http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/1_tananyag1.html
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A „digitális tananyag” helyesen „tankönyv, taneszköz” fogalmát nehéz definiálni, mivel az oktatástechnológia legdinamikusabban fejlődő területe. Legegyszerűbb megközelítésben digitális taneszköz lehet minden
elektronikus, ma már szinte kizárólag digitális formátumban tárolt és elérhető szellemi alkotás, amely alkalmas valamilyen tudás, információ átadására, közvetítésére, és legális.
A modelleket illetően, gyakran hivatkoznak az általános rendszerelméletre és a kibernetikára, mondván, hogy „az oktatás központi problémája nem a tanulás, hanem a tanulás irányítása… Nem számít, hogy melyik új oktatási médiumot vezetik be; a helyzet, amelybe bevezetik, fog
megváltozni a bevezetés hatására. Ha elfogadjuk, hogy a tanulás irányítása a központi problémája a szervezett, intézményes oktatásnak, akkor
lehetővé válik a szélesebb skálán mozgó alternatív eljárások, technikák,
módszerek alkalmazása – anélkül, hogy alapvetően, vagy fenyegetően
megváltoztatnák az oktatás, a tanítás vagy a tanulás alapvető feladatait.”
Ehhez kapcsolódóan mutatjuk be a magyar közoktatás egyik lehetséges, oktatásfejlesztési és tartalomszolgáltatási rendszer-modelljét23.

23

NÁDASI András: Oktatáselmélet és technológia (elektronikus jegyzet). Eger, EKF, 2010.
A többször átdolgozott ábra forrása „A fizika éve – a TIT Vajda Péter Egyesület Konferenciája”, Nádasi András: Oktatásfejlesztés és tartalomszolgáltatás című előadásához
készült prezentáció. (Pápa, 2005. október 5.) [online dokumentum]. URL:
http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/1_tananyag1.html
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Oktatási rendszerfejlesztési modell (Nádasi, A.-2005)
A modell korábban készült, a „tanterv-1” 2015-ben a Nemzeti Alaptanterv, a „tanterv-2” a kerettanterv nevet viseli. Jelenleg tehát, az iskolai
gyakorlatot a Nemzeti Alaptanterv (NAT), a kerettantervek24, és a tervezés
iskolai szintjét jelentő pedagógiai programok határozzák meg, ez minőségbiztosítási szempontból is meghatározó. Ebben a modellben kitüntetett
szerepet kap a visszacsatolás, elemei és műveletei az oktatástervezéshez, a tanterv-, és a pedagógiai rendszerfejlesztéshez, valamint a tanulásirányításhoz egyaránt támpontot adnak. Az oktatásfejlesztés és a tanítás-tanulás folyamatának rendszer-modellje, egy korszerű didaktikai
modell, nem csupán az oktatás tervezőinek, a tanároknak szükséges, hanem részben a tanulóknak is, mivel az önálló tanulás szerepe felértékelődött.
Az Internet segítségével elérhető tanulási forrásközpontok, tudásbázisok, online tananyagok, e-learning kurzusok, egy sajátos tanulási kultúrát feltételeznek, az egész életen át szükséges tanulási kényszer, a „Life
Long Learning”, szükségszerűsége miatt is.

24

Nemzeti alaptanterv 2012. – I. Az iskolai nevelő-oktató munka tartalmi szabályozása és
szabályozási szintjei [online dokumentum]. URL:
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/nemzeti-alaptanterv-2012%E2%80%93-bevezeto-03-01-04/
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4.2.3 E-, és m-learning, tudásbázis, digitális tankönyvtár
Az online tananyagok struktúrája szaktudományos, ill. oktatástechnológiai, didaktikai, szakmetodikai, tanuláselméleti elvek szerint szerveződik. Tartalmát tantervi, pedagógiai rendszer kritériumok határozzák meg.
A számítógép és a számítógépes oktatóprogramok oktatási célú használatának számos módszerét ismerjük. Korábban a programozott tanítást
megvalósító eszközrendszernek tekintettük, azonban az Internet és a multimédia új lehetőségekhez vezettek. A hagyományos alkalmazási lehetőségek a következők:
 Számítógépes tanító és ellenőrző programok, központilag vagy
házilag megírt egy-egy tanítási téma individuális feldolgozását,
számonkérését számítógép segítségével biztosító oktatási anyag.
Mivel a tanuláshoz és tanulásirányításhoz szükséges teljes információt tartalmazza, a tanárt didaktikai részfeladatokban, képes helyettesíteni. Az oktatóprogramhoz szükség szerint kapcsolódhat
más információs forrás is, pl. kísérleti eszközök, amelyek használatát szintén a számítógép irányítja a program szerint. A programok
lehetnek lineárisak és elágazásosak.
 Szimulációs és demonstrációs programok, egy-egy jelenség,
folyamat, logikai és strukturális összefüggés stb., amely algoritmizálható és matematikai módszerekkel megfogalmazható, alkalmas
számítógépi bemutatásra.

Interaktív kísérletek http://bit.ly/1XYBK1L
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Játékprogramok, bár nem kapcsolódnak szorosan a tanórai tanítási tevékenységhez, hatásuk, népszerűségük következtében nem
hanyagolhatók el. Sokféleségük miatt a tanulóifjúság valamennyi
korosztályát érintik. Számos játék a jó reflexeken és megfigyelőképességen túl a tanulók kreativitását is fejleszti, miközben ismereteik is jelentősen gyarapodnak.
 Számítógép felhasználása egyéni feladatok megoldására. A
tanítási munka során célszerű olyan feladatokat is kitűzni, amelyeket a tanulók önállóan, esetleg otthon oldanak meg (pl. hosszabb
számolások a matematika, geometria köréből, adatgyűjtés és feldolgozás különböző témakörökhöz kapcsolódóan stb.) Könnyű belátni, hogy ilyen munkát csak megfelelő szintű gépismeret birtokában lehet végezni. Első lépésként tehát a géppel történő
kommunikáció szabályait kell megtanítani a tanulóknak, és csak
ezt követően célszerű önálló feladatokat adni.
Az e-learning – nevéből adódóan – elektronikus eszközök és digitális tananyagok segítségével történő tanulást jelent. Gyakorlatilag az elektronikus eszközökkel és szolgáltatásokkal támogatott tanítási-tanulási formát jelenti, mely az utóbbi időszakban egyre inkább elterjed és kihat az
oktatás minden területére. Az e-learning fogalmát sokan és sokféleképpen
értelmezik. Gyakorlatilag ebbe a kategóriába tartoznak mindazon oktatási,
képzési, tanulási módszerek, folyamatok és eljárások, amelyek az új ismeretek átadása és elsajátítása során elektronikus alapú eszköz és szolgáltatásrendszert alkalmaznak. Tágabb értelemben tehát az e-learning
eszköztárába tartoznak mindazon elektronikus rendszerek, melyek használata alkalmazható a tanítási-tanulási folyamat támogatására.
Az elektronikus tanulás folyamatainak támogatása ugyanakkor a
számítástechnikai eszközök, illetve a hálózatok, az Internet kialakulásával
és folyamatos elterjedésével alakulhatott ki és terjedhetett el széles körben. A számítástechnikai eszközökkel támogatott oktatás statikus formája
az a helyzet, melyben az oktatóanyag valamilyen digitális adathordozón
(pl. CD, DVD stb.), vagy hálózaton jut el a tanulókhoz, melynek lejátszásához, illetve a tananyag elsajátításához a hallgató számítógépet használ.
Az e-learningnek ezt a formáját a szakirodalom CBT-nek (Computer
Based Training) hívja. Ebben az esetben a tananyag oktatója és a tanuló
között semmilyen kapcsolat nincs, és menedzselt, tervezett, szervezett és
kontrollált oktatásról csak a programozott tanítás értelmében beszélhetünk. CBT-t tekintjük az e-learning korai formájának, mely azonban mind
a mai napig alkalmazható és elérhető. Természetesen a közoktatás gyakorlatában éppen ennek van létjogosultsága a tanítás-tanulás egyes individualizált szakaszaiban.
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Az e-learning rendszer
A számítógépes hálózatok fejlődése azonban megteremtette annak
lehetőségét, hogy az elektronikus tanulás szervezett formában, valódi
képzésmenedzsmenttel támogatva kerüljön felhasználásra. Ezt a szakirodalom „Online learning”-nek, vagy WBT-nek (Web Based Learning) nevezi. Jelentősége a szakképzésben és a felsőoktatásban kiemelkedő.

Az e-learning rendszer fejlődése
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Az e-learning lehet szinkron, vagy aszinkron. Ennek a felosztásnak
az alapja a tanár és a tanuló időbeni és térbeli kapcsolata. Szinkron módszernek tekintjük mindazon oktatási formákat és tevékenységeket, melyek
során a tanár és a tanuló egy időben, de egymástól térben elkülönülve
oktat, illetve tanul. Ilyen például az ún. „virtuális osztályterem”, amely nagyon sokban hasonlít a jelenléti oktatáshoz, ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy az oktató és a tanuló között akár nagy térbeli távolságot
áthidaljon. Ezzel szemben az aszinkron módszer alkalmazása a tanár és
a tanuló időbeni és térbeli teljes elkülönülését feltételezi, tehát a tanár elkészíti a tananyagot, azt a tanuló annak a szerveren történő elhelyezése
után saját ütemezésében sajátítja el.
Egy másik felosztás alapja a tanulóknak a tanulási folyamatban történő részvételének jellege, mely szerint megkülönböztetünk egyéni, saját
ütemben történő tanulást („self-paced learning”) és ún. kooperatív tanulási
módot („collaborative learning”). Ez utóbbi feltételezi a tanulók egymással
való kapcsolatát, és a fentebb említett módon tovább bontható aszinkron
(pl. fórum, stb.) és szinkron (pl. virtuális osztályterem, alkalmazás-megosztás) módokra.
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Az e-learning alapfogalmai
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Az elektronikus alapú oktatás alkalmazásának legfontosabb előnyei
a következők:
 Csökkennek az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó járulékos (pl.
utazás, szállás stb.) és adminisztrációs költségek.
 A hatékony képzési módszer (egyéni tanulási utak és módszer,
testre szabott tudásátadás, egyénre szabott tananyagok).
 Globális a hozzáférés a tudáshoz (a szükséges tudás a kívánt időben a megfelelő embernek, az adott cél szükségletei szerint).
 Az oktatási tartalom folyamatosan bővíthető és könnyen, folyamatosan megújítható. A tanulási folyamat nyomon követhető, és a
megszerzett tudás számonkérhető.
 A tanulás bárhol és bármikor saját ütemben folytatható. Az elektronikus oktatás, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások a tanulási
kultúrába beépülnek, és motivációs tényezőként hatnak.
A közoktatás és a szakképzés, a felsőoktatás és a továbbképzés
lényegében más-más technológiákra épít. Hogy az e-learning, ill. az
m-learning mikor, milyen mértékben egészítheti ki, illetve helyettesítheti a
hagyományos oktatási formákat, ma még kutatás tárgyát képezi. Szerepe
a tanuló életkorának előrehaladásával egyre jelentősebbé válhat25, korai
alkalmazása viszont, meglévő gondjainkat is szaporíthatja.

25

KOMENCZI Bertalan: Tananyagfejlesztés elektronikus tanulási környezetekben [online dokumentum]. URL:
http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/tananyagfejlesztes_elektronikus.htm
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Az e-, és m-tanulás létjogosultsága (Komenczi, 2007)
Az MTA Filozófiai Kutatóintézete, a Westel Mobil Távközlési Rt.-vel
együtt működve, interdiszciplináris kutatást szervezett a „Huszonegyedik
század kommunikációja” átfogó címmel26. A kutatás 2002 őszétől egyre
hangsúlyosabban az „m-learning”, vagyis a mobil kommunikációs technológiákat felhasználó tanulás, művelődés problémakörére irányult. „Az mlearning olyan tanulás, amelyet a személyek közötti mobil kommunikációfolyamata gerjeszt. Jellegzetesen helyfüggő-helyzetfüggő tudás megszerzését célozza, olyan tudásét, amely megoldást kínál az itt és most adódó
problémákra – miközben az elmélyülni kívánó tájékozódás számára is jelzi
a továbblépés útjait. A mobil kommunikáció nem más, mint a mindennapi
beszélgetés térbeli korlátok alól felszabadult formája; s amiképp a mindennapi beszélgetés, ugyanúgy az m-learning is közömbös a diszciplináris
határokkal szemben. A helyzetfüggő tudás – a tudás, amelyre az mlearning irányul – természeténél fogva meghaladja a diszciplináris tagozó-

26

A XXI. Század kommunikációja – Mobil információs társadalom [online dokumentum].
URL: http://21.sz.phil-inst.hu/m-learning.htm
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dást; rendező elveit gyakorlati feladatokból meríti; tartalmai minden érzékhez szólnak; elemei között a kapcsokat nemcsak szövegek, de jelesül diagramok, képek és térképek is alkotják.”
Az itt definiált „m-learning” értelmezés figyelemre méltó, bár az iskolai oktatás jelenlegi keretei nem nélkülözhetik a diszciplinaritást, és mindig
is nagy jelentőséget tulajdonítottak a vizualizációnak.
Már a gyakorlatban is tapasztalható, hogy harmadik generációs
(3G) mobil szolgáltatások tanulási segédeszközként is jól felhasználhatók.
Olyan új tevékenység jött létre, amelynek során a felhasználók valamilyen
mobil eszköz, mobiltelefon, PDA, segítségével jutnak ismeretekhez. Általában ezt nevezzük mobil tanulásnak. A mobil tanulás kibővíti az elektronikus tanulás fogalmát azáltal, hogy egy új csatornát nyújt a felhasználóknak a mobil eszközök bevonásával. A mobil tanulás lehetővé teszi a
felhasználóknak, hogy bárhol és bármikor hozzáférjenek a tananyagokhoz. A 2G telefonon internetezőnek például a bejövő hanghívás felvételéhez meg kellett szakítania az Internet-kapcsolatot, majd a beszélgetés végeztével újra fel kellett építenie azt. A mobil tanulás elterjedésének
kezdetén jár, de az, hogy a 3G esetében a beszélgetés, az Internet és az
e-mail egyszerre futhat egyazon készüléken, úgy, hogy az egyik szolgáltatás nem zavarja a másikat, szép perspektíva.
A legtöbb új műszaki fejlesztés tovább segíti a mobil tanulás bevezethetőségét, illetve az ehhez kifejleszthető tananyag összetettségének is
egyre kevésbé szab határt. Mindezzel a mobil tanulás csaknem azonos
szolgáltatást képes majd nyújtani, mint ma az internetes tanulás, az elearning keretrendszerek és kurzusok, úgy azonban, hogy a tanulónak
nem kell magánál tartania asztali vagy hordozható számítógépét27. Az mlearning fő jellemzője a „ubiquitousness”, vagyis a technikai „mindenütt
jelenlévőség”.

27

NIX, J.: Trends in mobile learning. The Future of Digital Literacy–Implementing
Knowledge Society in Europe conference. Stuttgart, 2008. július 10. [online dokumentum]. URL:
http://www.ericsson.com/res/thecompany/docs/programs/the_role_of_mobile_learning_in_european_education/socrates_wp1_hungarian.pdf
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A technikai „mindenütt jelenlévőség”
Mindemellett sok olyan szempont van, amelyet a mobil tanulás kapcsán még nem vizsgáltak. A korábbi tanulmányok főként technikai oldalról
tárták fel a mobil tanulást. Kevés olyan elemzés készült, amely a felhasználó tapasztalatai szempontjából vizsgálta volna azt, de erre is van
példa28. A szerzők egy technológia-elfogadási modell alapján megvizsgálták a mobil tanulás esélyeit: „A vizsgálat eredményei alapján több fontos
következtetés is megfogalmazható: először is az, hogy a tapasztalati hasznosság és a tapasztalati egyszerű használat a kulcstényezője annak, ahogyan a felhasználók a mobil tanuláshoz hozzáállnak. Másodszor, a mobil
tanulás egyéni elfogadásában fontos szerepe van a tapasztalati mobilitási
értéknek. Harmadszor, azok, akik kellemesnek találták a mobil tanulási
technológiát, ugyanakkor könnyen használhatónak is találták, és általában
pozitív volt a hozzáállásuk a mobil tanuláshoz. Így a mobil tanulási környezet kialakításánál fontos, hogy a felhasználók hasznosnak érezzék azt,
egyszerűen és élvezettel tudják használni, függetlenül attól, hogy hol vannak éppen. Ez utóbbi, a helytől és időtől független elérés a legnagyobb
értéke a mobil technológiáknak.” Mindennek a jelentősége az, hogy a
hasznosság érzetének egyértelmű megteremtése forrás minőségének a
függvénye, amely részben tartalom-ipar és a mobil tanulást támogató oktatási-kulturális intézmények kompetenciája.
Ahhoz, hogy az m-tanulás szerves részévé váljon a gyakorlatnak, a
pedagógiai technológia és az oktatástervezés által gyakran hangoztatott
rendszerszemlélet érvényesítése elengedhetetlen. Egy technikai innováció birtokba vételének stratégiája legalább olyan fontos, mint az innováció
28

A TMT 2008/8. számában található, pl. HUANG, Jen-Hung – LIN, Yu-Ru – CHUANG, ShuTing: Elucidation user behavior of mobil learning: A perspective of the extended
technology acceptance model c. tanulmányának ismertetése. [online dokumentum].
URL: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4956&issue_id=496
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tárgya maga. A 227828-CP-1-2006-1-IE-MINERVA-M dokumentum29 szerint, a mobil tanulásnak az európai oktatásba történő bevezetési programja
négyszintű:
1. A mobil eszközök használata az oktatási adminisztrációban;
2. A mobil tanulás alkalmazása a tanulmányok segítésére;
3. A mobil tanulás alkalmazása a tanulmányi modulokban;
4. Alkalmazása a hely- és kontextus érzékeny oktatás-képzésben.
A mobil tanulás első szintjeként a mobileszközök oktatási adminisztrációban történő alkalmazása javasolt. Ez jelenleg nem feltétlenül személyesített. Az ilyen jellegű használatra adott példák a közép- és főiskolai adminisztrációból származnak. A mobil eszközök a távoktatásban, az elearning rendszerekben is jól használhatók. Ma minden, felsőoktatásba és
továbbképzésbe felvett diáknak gyakran van szüksége az oktatási intézménytől különböző információkra, például az órarendváltozásokról, leadási
határidőkről, oktatói visszajelzésekről vagy egyéb sürgős adminisztratív
részletekről. Hasonlóan: ma minden felsőoktatási és továbbképzési intézménynek gyakran van szüksége különböző információk kommunikálására
a diákok felé, például az órarendváltozásokról, leadási határidőkről, oktatói
visszajelzésekről vagy egyéb sürgős adminisztratív részletekről. „Csaknem
minden diák magával hordoz egy olyan, kifinomult kommunikációs eszközt,
melyet az élet gyakorlatilag minden területén használ is, az oktatási-képzési
programjuk keretein belül történő használat azonban mégis gyakran kimarad. Ha egy előadás vagy hasonló tevékenység elmarad, és ezt rövid időn
belül kommunikálni kell, akkor az egyetem vagy főiskola az érintett diákokat
postán vagy e-mailben keresheti meg. Ezek nem mindig hatékony kommunikációs módszerek, így sok diák az értesítés ellenére is megjelenik az elmaradt előadás időpontjában, ami kényelmetlenséget okoz, és az intézmény adminisztrációjának kritikájához vezethet. Ha viszont egy előadás
vagy hasonló tevékenység elmaradását, amennyiben ezt rövid időn belül
kommunikálni kell, az egyetem vagy főiskola az érintett diákokkal SMS-ben
közli, akkor minden diák megkapja az üzenetet, senki se megy el a meg
nem tartott előadásra, a kényelmetlenség kizárhatóm és az intézmény adminisztrációját nem éri kritika emiatt. Az SMS ily módon a teljes hallgatói
csoportnak elküldhető.”

29

KISMIHOK, G.: Bevezetés a mobil tanulásba [online dokumentum]. URL:
http://www.ericsson.com/res/thecompany/docs/programs/the_role_of_mobile_learning_in_european_education/socrates_wp1_hungarian.pdf

112

ONLINE TANANYAGOK AZ OKTATÁSBAN
Anyagok letöltése (tananyag-fejezetek, feladatok, levelek stb.)
Hozzáférés az intézmény M-portáljához a Weben
A vizsga- és dolgozatjegyek elérése mobilszámon vagy az M-portálon
Hozzáférés a pénzügyi, és a regisztrációs adatokhoz mobilszámon

Adminisztratív támogatás
Második szinten, ha az iskola, főiskola vagy egyetem már bevezette
a mobil eszközök használatát az adminisztrációban, akkor a következő lépés a mobil tanulás oktatási célú alkalmazása lehet. Elsőként a tanulmányok segítése lehet megvalósítható. Ez tipikusan négy-öt képtelefonos
kommunikációs alkalmat jelenthet az intézmény felől a diák felé, melyek
során átvehető a tanfolyam összefoglalása, segítség adható a nehéz feladatokban, támogatás nyújtható a tanfolyam korábban a diák számára nehézséget jelentő részeiben, értesítés küldhető a feliratkozási és a leadási
határidőkről, konzultáció adható, illetve próbatesztek végezhetők. Mindez
tanulási és adminisztratív támogatásként SMS, MMS, WAP és EPSS útján, és az Internet segítségével történhet.
A harmadik szint a mobil tanulás alkalmazása a tanulmányi modulokban, vagyis tantárgy/kurzus szinten. Ha az intézmény már megvalósította az öt-hat videotelefonos segítségnyújtást a mobil készülékeken, fontolóra lehet venni a teljes tanulmányi modulok szolgáltatását mobil
eszközökön, vagy Podcast-adással. A cél, hogy a mobil tanulás megjelenjen a fővonalbeli oktatás-képzésben, és az intézményen belül ne számítson többé külön projektnek. A fővonali oktatásban való megjelenéshez
négy feltétel szükséges: akkreditáció, tanterv, felmérés és díjfizetés. Ennek kimunkálása, néhány intézményt leszámítva, a jövő feladata.
Kommunikáció és interakció az oktatási intézménytől, ill. az intézménnyel
Kommunikáció és interakció a többi tanulóval, tanulócsoporttal
E-tanulási tanfolyamanyagok böngészése
Segédanyagok/kézikönyvek letöltése
Egyetemi jegyzetek fogadása
Tesztkitöltés azonnali visszajelzéssel
Sablon-alapú multimédiás üzenetek küldése az intézménynek
Általános visszajelzés a feladatokról, vizsgákról
Motivációs üzenetek
Konzulens-szolgáltatás

Tanulmányi támogatás
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A dokumentum pozitív példaként hozza Corvinus Egyetemet, amely
már sikeresen kidolgozta az integrált mobil tanulási modelljét és rendszerét.
A 4. szint a tananyag helyalapú és kontextusérzékeny elemeinek létrehozása lehet. „Ezen a területen a mobil tanulás kiemelkedőt képes nyújtani, és a mobiltelefónia kiválóan alkalmazható a célra. A helyalapú és
kontextusérzékeny tananyag biztosítása olyan jellemző, ahol a mobil tanulás jobban teljesít, mint a kontakt oktatás, a távoktatás vagy az e-tanulás. A tipikus mobil eszköz profilja gyorsan változik az idővel. A Windows
Mobile és Symbian operációs rendszereket futtató eszközök sok szempontból a hordozható és asztali számítógépekéhez hasonló funkciókat kínálnak, és ma már ezek a készülékek szélessávon képesek elérni az Internetet. Ennek eredményeképpen immár lehetséges a mobil tanulás
hallgatóságának médiaanyagokban gazdag, együttműködő, mindig rendelkezésre álló tartalmat biztosítani. A bevált technológiák, például a GPS
és a SCORM, valamint az újabb fejlesztések, például az RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) és a Mobile Positioning segítségével mind
kontextusérzékeny, mind helyalapú képzési anyagok kifejleszthetők.
Kontextusérzékeny oktatás-képzésnek az tekintendő, melynél a tananyag
közvetlenül ahhoz a képzési szituációhoz kapcsolódik, amelyben a tanulók elhelyezkednek. Helyalapú oktatás-képzésnek az tekintendő, melynél
a tananyag közvetlenül ahhoz a fizikai helyhez kapcsolódik, amelyen a tanulók elhelyezkednek.”
A mobil eszközök csaknem mindenütt használhatók, ezért tökéletes
alapját képezhetik a szituációs tanulási tevékenységnek is, ahol a valós
környezet stimulust, aktivitást biztosít a tanuláshoz. A szituációs tanulási
tevékenységre példa lehet a művészeti alkotások közvetlenül a galériában
történő tanulmányozása, vagy bármely múzeumi tárgy kapcsolódó információs anyagának, tudományos hátterének azonnali lehívása. Ilyenkor a
tanuló információkat kaphat arról a műalkotásról, ami előtt éppen áll. A
hallgató helyét a mobilhálózat határozhatná meg. A kézi eszközök olyan
nyilvános helyeken és helyzetekben is használhatók, ahol a nagyobb készülékek alkalmazása nehézkes. A kisméretű eszközök, például az automatikus túrakalauz, az iPod, illetve a mobiltelefon a mobiltechnológia nyilvánvaló felhasználási területei, ugyanakkor azonos környezetben egy
laptop használata kevésbé praktikus.
4.2.4 Onine elérhető strukturált tartalmak, taneszközök
Ennek a fejezetnek speciális célja van. A hallgatók feladata az online
tananyagok megismerése, és alkalmazásának megtervezése, vagy olyan
állományok felkutatása, amely a tantárgyához készítendő tematikus tervben reprezentálható és gyakorlatban használható. A tankönyv kategóriát
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az integrált, online e-learning rendszerek meghaladják. A legjelentősebb
köz-, és szakoktatási online tananyagtár, a Sulinet Digitális Tudásbázis.
Az 1997-ben indult Sulinet Program keretében jelentős mennyiségű
magyar nyelvű, online tananyag készült, és vált elérhetővé digitális formában. A Sulinet honlap rovataiban ismeretterjesztő cikkek, szakmai tanulmányok, multimédiás oktatási segédanyagok érhetők el. A Sulinet Digitális
Tudásbázis a Nemzeti Alaptantervben deklarált műveltségi területek és
tantárgyak tanulásához és tanításához, hatalmas mennyiségű elektronikus tananyagot, segédanyagot, szimulációt, animációt, filmet, és számos
kollaboratív eszközt szolgáltat, a pedagógusok és a diákok számára, internetes felületen. A Sulinet Digitális Tudásbázis a magyar oktatási rendszer szereplői számára ingyenesen használható tartalomkezelő keretrendszer (LCMS – learning content management system), melynek célja
a benne levő nagy mennyiségű, közoktatási- és szakképzési tananyag tartalom tárolása, kezelése és publikációja a felhasználók felé. Az SDT rendszerben a digitális tananyag tartalmi elemei és a hozzájuk tartozó
metaadatok egy sajátos struktúrában kerülnek tárolásra.

A Sulinet Digitális Tudásbázis http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
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A tananyagelemek az SDT tananyagok építőkövei. Ezek az egyes
tantárgyak anyagában található, elemi, újrafelhasználható tartalmak, melyek önálló jelentéssel bírnak. A tananyagelemek más összefüggésben,
esetleg más tantárgy keretében is felhasználható legkisebb tartalmi objektumok (pl. fotók, hangok, filmrészletek, szövegelemek, szimulációk, mozgóképek stb.).
Az SDT egyik alapvető célkitűzése a tananyagok átalakíthatósága,
újrafelhasználása, így ezek a tartalmak bármilyen más tantárgy, témakör
építőelemei lehetnek. A tananyagelemek tartalmukban zárt egészet alkotnak, és a tananyagfejlesztés egyik fontos kritériuma, hogy más összefüggésben se veszítsék el jelentésüket, és illeszthetők legyenek más tananyagelemekhez bármilyen helyzetben. A digitális tananyagok tehát nem
összefüggő multimédiás tartalmak formájában kerülnek a keretrendszerbe, hanem elemi egységek szervezett halmazaként. A tananyagelemekből az SDT rendszerben különböző, összetett objektumokat lehet építeni. Ezek a tananyagegységek. Ezek közé tartoznak többek között a
témák, foglalkozások, a gyűjtemények és a tevékenységek (pl. kísérletek,
feladatok) is. A tananyagegységek összetett szakmai tartalommal bíró, valamilyen pedagógiai célt megvalósító tartalmak, melyek igyekeznek az IKT
alapú pedagógiai lehetőségeit minél inkább kihasználni.
A tananyaghoz sokféle pedagógiai információ, illetve a foglalkozásokhoz és azok csomópontjaihoz tanítási- és tanulás programok tartoznak. A tananyagegységekhez globálisan, illetve csomópontjaikhoz tanulónak szóló módszertani utasítások rendelhetőek. A tanítási program
(rövidítve: TIP) pedagógusoknak szóló információkat tartalmaz, az SDT
tananyagok IKT-alapú felhasználására koncentrálva. A tanítási program
(rövidítve: TAP) nem a teljes tanórára vonatkozik, csak annak az SDT tananyag révén megvalósított, IKT-eszközökre épülő részére, beleértve az
értékelési lehetőségekre vonatkozó információkat is.
A tanulási program olyan információkat tartalmaz, melyek elsősorban az egyéni tanuláshoz adnak segítséget. Olyan szempontokat, ötleteket és tanácsokat tartalmaz, amelyek megmutatják, mit és hogyan kell
tenni az adott tananyag hatékony feldolgozása érdekében. A tanulási
program a foglakozások és a lapok szintjén is megtekinthető. A tanítás és
a tanulás támogatásaként a foglalkozásokhoz az SDT rendszerben
ún. foglalkozás- és tananyag-vázlatok érhetők el, melyek röviden ismertetik az adott foglalkozáshoz tartozó oktatás-módszertani és az egyéni tanuláshoz szükséges információkat.
A tananyagvázlatokban található fogalom-gráf, rendkívüli segítséget
nyújt a tananyagban szereplő fogalmak megértéséhez. Az SDT tananyagok böngészése során egy-egy fogalom definíciója automatikusan megjelenik, ha a szöveg fölé megyünk az egér kurzorával. A tananyag készítői
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azonban az adott foglalkozásban előforduló, releváns fogalmakat gráfba szervezve is megjelenítik, mely kitűnő lehetőséget biztosít az
összefüggések áttekintéséhez és az ismétléshez. Ezek a fogalmi térképek
természetesen egy lehetséges kapcsolódását jelentik az adott fogalmaknak. Az SDT felhasználói kézikönyve30, a rendszer teljes struktúráját és
működését leírja.
Az oldalak bemutatják mindazon elektronikus tartalmakat, illetve
IKT-alapú módszertani eszközöket, amelyek az oktatók számára rendelkezésre állnak. Természetesen más forrásokból is meríthetünk digitális
taneszközükre vonatkozó példákat és módszertani ötleteket, az SDT
azonban a közoktatási, ill. a szakképzési tantervek és kerettantervek figyelembe vételével készült. Az SDT webes felülete és a tananyagszerkesztő eszköz a két legfontosabb olyan felület, amelyen keresztül a felhasználó SDT tartalmakkal találkozik, azok felhasználásának és
létrehozásának legfontosabb eszközei. Vannak még emellett további felhasználói felületek, különleges feladatok ellátására: egy offline tananyaglejátszó eszköz, amellyel SDT tartalmat internet kapcsolat nélkül is meg
lehet tekinteni, valamint egy előadás-szerkesztő, amely SDT tananyagok
egyszerű átalakítását teszi lehetővé egy webes felületen keresztül. Ez
utóbbi funkció bár a webes felületen keresztül érhető el, technikailag a
rendszeren belül külön modult képez. Az SDT tananyagai között, a szakképzési szimulációs adatbázisban animáció gyűjtemény, tesztfeladat gyűjtemény is található, amely jelentős metodikai támogatást jelent az oktatóknak.
Kiemelkedő fontosságú az Educatio Kht. 2005-ben elindított, jelenleg több ezer elektronikus tankönyvet, folyóiratokat, videókat tartalmazó
magyar Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár ingyenes szolgáltatása. A
Digitális Tankönyvtár alapja az akkori Oktatási Minisztérium pályázatkezelő intézményei által 2004-ben és 2005-ben, a Felsőoktatási Tankönyvés Szakkönyvpályázat keretében támogatott könyvek elektronikus változatai. A jelenlegi, új honlap keresőjében tudományterületekre osztva lehet
böngészni a cikkek, tanulmányok, oktatási segédanyagok között, így a látogatók érdeklődési területüknek megfelelően figyelemmel kísérhetik az
adott témakörben létrejövő új, digitalizált tartalmakat. A tárgyszavak és a
DC metaadatok segítségével könnyen megállapítható, hogy a keresési találatok közül melyik a legmegfelelőbb. Az évek során rengeteg új eszköz
jelent meg a számítástechnikában, amelyek a tanulást segítik, például az

30

SDT kézikönyv [online dokumentum]. URL:
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/6_digitalis/dokumentumok/sdt_kezikonyv.pdf
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e-könyv olvasók, ezért a letölthető anyagok epub formátumban is elérhetővé válnak.

A Digitális Tankönyvtár (http://bit.ly/1IWLAoK )

Videó – eBooks on Demand = E-könyvek igény szerint
(http://bit.ly/1NX3uyY )
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Az „eBooks on Demand = E-könyvek igény szerint” rendszerben
szolgáltató könyvtárak listáját az EoD hivatalos portálján érhetjük el.Ha
egy könyv nem hozzáférhető az open access repozitóriumok valamelyikében, akkor az ehhez a rendszerhez csatlakozott könyvtáraktól elektronikus
változatban megrendelhető, esetleg kikölcsönözhető.
A felsőoktatás számára nagy jelentőségű, és a magyar nyelvű szakfolyóiratok digitalizálásában újabb mérföldkövet jelent, hogy 2012 januárjában az Elektronikus Információszolgáltatás konzorciumban részt vevő
intézmények számára hozzáférhetővé vált az Arcanum Digitális Tudománytár, amely szintén az új Tankönyvtár portálon kapott helyet. Ez az
adatbázis minden tudományterületet lefedő legfontosabb magyar szakmai
folyóiratok és más fontos hazai periodikumok gyűjteménye.

Az Elektronikus Információszolgáltatás portál EISz
Farkas Éva összeállításában az on-line könyvtári szolgáltatások sokasága érhető el egy portálon31, amely a digitális könyvtárak sokféleségét
is reprezentálja. Ezek: katalógusok; nemzeti és szakbibliográfiák; nemzetközi referáló szakirodalmi adatbázisok; elektronikus könyvtárak; folyóirattárak; videó tárak; repozitóriumok; egyéb dokumentumok, források tudományágak alapján.
31

Online könyvtári, szakirodalmi szolgáltatások [online dokumentum]. URL:
http://www.bdf.hu/konyvtar/informaciokereses/link.htm
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4.3 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK
4.3.1 Összefoglalás
A formális és informális oktatásban egyaránt, mind gyakoribbak az
audiovizuális, interaktív, multimédiás elemekkel kiegészített, interneten
megjelenő tananyagok. Ezek forrás-adatbázisokban, tudástárakban, digitális könyvtárakban találhatók. A felsőoktatásban e-, vagy m-learning kurzusok, ill. az iskolai, elektronikus tanulási környezetben használható, vagy
tableten (iPad) is elérhető, digitalizált, vagy digitális, flipbook formátumú
tartalmak, tankönyvek.
Az online taneszközök, tananyagok az oktatási rendszer markáns
elemei, tartalmukat főként, a tanterv determinálja. A tantervelmélet, és fejlesztés (curriculum design develepment) témakörnek gazdag irodalma
van, a tanterveknek jelentős gyakorlati haszna. A tanterv pedagógiai dokumentum, amely az iskolai tanítást – tanulást meghatározó cél- és követelményrendszert és a műveltségi tartalmakat, azok elrendezését írja elő.
Oktatáspolitikai eszköz is, hiszen a társadalom és az állam elvárásait tükrözi, a tanügy-igazgatási szervek adják ki. A tanterv funkciója az oktatási
folyamat tervszerűségének biztosítása, az oktatás tartalmának, tananyagának egységesítése, az oktatáspolitika elvárásainak érvényesítése, az
általános- és szakképzés követelményeinek konkretizálása. Számos fajtája létezik.
Jelenleg az iskolai gyakorlatot a Nemzeti Alaptanterv (NAT), a kerettantervek, és a tervezés iskolai szintjét jelentő pedagógiai programok
határozzák meg, ez minőségbiztosítási szempontból is meghatározó. A
rendszer része a kulcskompetenciák megfogalmazása is. A tantervi követelmények teljesítéséhez a tanári munka mellett, hagyományosan a taneszközök, elsősorban tankönyvek adták, és adják az explicit ismereteket.
A tankönyv, a tanulás és a tanítás kiemelkedően fontos, évszázadok óta
használt, napjainkban is legelterjedtebb, leginkább hozzáférhető eszköze,
taneszköz, amely oktatási intézmények, és tantárgyak tanterveiben, programjaiban meghatározott tananyagot közvetít didaktikus feldolgozásban,
világos, célszerű, a tanulók fejlettségi szintjének megfelelő kommunikációval, az ismeretkialakítás mellett készségeket, képességeket is fejleszt,
miközben szerteágazó nevelési feladatokat valósít meg.
Jogi értelemben a tankönyv szerzői jogi védelem alá eső alkotás,
más megközelítésben az a könyv, vagy elektronikus médium, amelyet az
adott országban, régióban illetékes „elfogadó” (minisztérium, bizottság, iskolafenntartó, iskolai nevelőtestület stb.) tankönyvként jóváhagy, iskolai
használatra engedélyez, bevezet.
Az oktatócsomag taneszköz rendszer, kritériuma a rendszerbe szervezettség, amely több elem révén biztosítja a célok elérését, a megfelelő
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médiumok kiválasztása, vagyis a tartalom adekvát leképzése, a konkrét
célrendszer és az értékelés eszközeinek megléte, valamint az eredményesség bizonyítása, vagyis a kísérleti kipróbálás. A pedagógiai programcsomag egy adott céllal létrejövő tanulási-tanítási folyamat megvalósítását
szolgáló komplex taneszköz-együttes. A különféle tanulói eszközök mellett magában foglalja a folyamat megtervezését, megszervezését és értékelését segítő eszközöket is. Ennek megfelelően a programcsomag komplex módon tartalmazza mindazokat az elemeket, amelyeket a tanításitanulási folyamatban hagyományosan a tantervek, tankönyvek, munkafüzetek, szöveg- és feladatgyűjtemények, kísérleti, és audiovizuális szemléltető eszközök, tanári kézikönyvek és segédletek, valamint a mérési-értékelési eszközök képviselnek.
A pedagógiai rendszerek, csakúgy, mint az oktatócsomagok, ill.
programcsomagok, eltérő méretű fejlesztési produktumok, mennyiségi eltéréseik az adott tantárgy és/vagy nevelési terület kiterjedtségéből következnek. Egy-egy pedagógiai rendszer olyan komplex szabályozó
eszközegyüttes, amely tartalmazza a kerettantervet, a hozzá illeszkedő
ajánlott tankönyv- és taneszközcsaládot és a mérés és értékelés eszközeit
a pedagógus kezébe adható mérőeszközökkel, feladatlapokkal. A pedagógiai rendszer ezeken kívül magában foglalja a továbbképzési és a pedagógiai szolgáltatás rendszerét.
A „digitális tananyag” fogalmát általánosságban nehéz definiálni, mivel az oktatástechnológia legdinamikusabban fejlődő területe. Legegyszerűbb megközelítésben digitális tananyag lehet minden elektronikus, ma
már szinte kizárólag digitális formátumban tárolt és elérhető szellemi alkotás, amely alkalmas valamilyen tudás, információ átadására, közvetítésére. Az online tananyag az internetes változat. A hagyományos, nyomtatott tankönyvek 100 éve még alapvetően rendszerező, összefoglaló
művek voltak. Mintegy 50 éve váltak általánossá a tankönyvekben a kérdések és a feladatok, amelyek számos didaktikai funkciót betölthetnek. A
digitális, online tananyagok interaktív feladatokat, szimulációkat, multimédia elemeket egyaránt tartalmaznak. Lényegében átvették, ill. integrálták
a tankönyv, munkáltató tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény funkciókat. A hagyományos és digitális tankönyvek és taneszközök integrálódása jelenleg is folyik, több tankönyv generáció együttes jelenlétét érzékelhetjük.
A pedagógiai technológiai rendszertervezés és fejlesztés, értelemszerűen elmélet és eljárásrendszer. Az oktatástechnológia (IT =
Instructional Technology), ill. a pedagógiai technológia (ET = Educational
Technology) fogalom megjelenése az USA pedagógiai szaktudományos
közleményeiben az 1950-es évektől számítható. Az oktatástervezés és –
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fejlesztés (ID/IDD = Instructional Design & Development), az oktatási rendszerfejlesztés (ISD = Instructional Systems Development), az oktatástechnológiára épült humán teljesítménytechnológia (HPT – Human Performance Technology) művelői, azóta keresik az eredményes tanulási
környezet és az optimális humán teljesítmény megteremtésének modelljét. Egy teljesítménysegítő, tudásátadó, tanító rendszerben a tananyag, és
annak megjelenítése mellett, csak a folyamatszabályozás módja fontosabb.
A humán teljesítmény technológia, lényegében szisztematikus eljárás az optimális humán (tanulási, vagy munka) teljesítmény eléréséhez. A
hiányosságok feltárására, az egyén és közösség számára egyaránt értékes, eredményes, a hagyományos és az IKT megoldásokra egyaránt koncentrál. A rendszernek számos eleme van, ilyen pl. az online tananyag is,
a tantervi célokhoz és tanulókhoz igazított, korszerű taneszköz rendszer,
amelyet a rendszer egésze determinál.
A taneszközök az évszázadok folyamán azt a teret is megteremtették, ahol a hozzáférés optimális, így kerültek a tanterem mellett, pl., szertárba, hagyományos, majd digitális könyvtárba, médiatárba, interaktív múzeumba, vagy virtuális térbe. A „digitális tananyag” helyesen „tankönyv,
taneszköz” fogalmát nehéz definiálni, mivel az oktatástechnológia legdinamikusabban fejlődő területe. Legegyszerűbb megközelítésben digitális
taneszköz lehet minden elektronikus, ma már szinte kizárólag digitális formátumban tárolt és elérhető szellemi alkotás, amely alkalmas valamilyen
tudás, információ átadására, közvetítésére, és legális.
A modelleket illetően, gyakran hivatkoznak az általános rendszerelméletre és a kibernetikára, mondván, hogy „az oktatás központi problémája nem a tanulás, hanem a tanulás irányítása… Nem számít, hogy melyik új oktatási médiumot vezetik be; a helyzet, amelybe bevezetik, fog
megváltozni a bevezetés hatására. Ha elfogadjuk, hogy a tanulás irányítása a központi problémája a szervezett, intézményes oktatásnak, akkor
lehetővé válik a szélesebb skálán mozgó alternatív eljárások, technikák,
módszerek alkalmazása – anélkül, hogy alapvetően, vagy fenyegetően
megváltoztatnák az oktatás, a tanítás vagy a tanulás alapvető feladatait.”
Az online tananyagok struktúrája szaktudományos, ill. oktatástechnológiai, didaktikai, szakmetodikai, tanuláselméleti elvek szerint szerveződik. Tartalmát tantervi, pedagógiai rendszer kritériumok határozzák meg.
A számítógép és a számítógépes oktatóprogramok oktatási célú használatának számos módszerét ismerjük. Korábban a programozott tanítást
megvalósító eszközrendszernek tekintettük, azonban az Internet és a multimédia új lehetőségekhez vezettek.

122

ONLINE TANANYAGOK AZ OKTATÁSBAN
Az e-learning – nevéből adódóan – elektronikus eszközök és digitális tananyagok segítségével történő tanulást jelent. Gyakorlatilag az elektronikus eszközökkel és szolgáltatásokkal támogatott tanítási-tanulási formát jelenti, mely az utóbbi időszakban egyre inkább elterjed és kihat az
oktatás minden területére. Az e-learning fogalmát sokan és sokféleképpen
értelmezik. Gyakorlatilag ebbe a kategóriába tartoznak mindazon oktatási,
képzési, tanulási módszerek, folyamatok és eljárások, amelyek az új ismeretek átadása és elsajátítása során elektronikus alapú eszköz és szolgáltatásrendszert alkalmaznak. Tágabb értelemben tehát az e-learning
eszköztárába tartoznak mindazon elektronikus rendszerek, melyek használata alkalmazható a tanítási-tanulási folyamat támogatására.
Az m-learning olyan tanulás, amelyet a személyek közötti mobil
kommunikációfolyamata gerjeszt. Jellegzetesen helyfüggő-helyzetfüggő
tudás megszerzését célozza, olyan tudásét, amely megoldást kínál az itt
és most adódó problémákra – miközben az elmélyülni kívánó tájékozódás
számára is jelzi a továbblépés útjait. A mobil kommunikáció nem más, mint
a mindennapi beszélgetés térbeli korlátok alól felszabadult formája; s amiképp a mindennapi beszélgetés, ugyanúgy az m-learning is közömbös a
diszciplináris határokkal szemben. A helyzetfüggő tudás – a tudás,
amelyre az m-learning irányul – természeténél fogva meghaladja a diszciplináris tagozódást; rendező elveit gyakorlati feladatokból meríti; tartalmai minden érzékhez szólnak; elemei között a kapcsokat nemcsak szövegek, de jelesül diagramok, képek és térképek is alkotják.
Az itt definiált „m-learning” értelmezés figyelemre méltó, bár az iskolai oktatás jelenlegi keretei nem nélkülözhetik a diszciplinaritást, és mindig
is nagy jelentőséget tulajdonítottak a vizualizációnak.
Az 1997-ben indult Sulinet Program keretében jelentős mennyiségű
magyar nyelvű, online tananyag készült, és vált elérhetővé digitális formában. A Sulinet honlap rovataiban ismeretterjesztő cikkek, szakmai tanulmányok, multimédiás oktatási segédanyagok érhetők el. A Sulinet Digitális
Tudásbázis a Nemzeti Alaptantervben deklarált műveltségi területek és
tantárgyak tanulásához és tanításához, hatalmas mennyiségű elektronikus tananyagot, segédanyagot, szimulációt, animációt, filmet, és számos
kollaboratív eszközt szolgáltat, a pedagógusok és a diákok számára, internetes felületen. A Sulinet Digitális Tudásbázis a magyar oktatási rendszer szereplői számára ingyenesen használható tartalomkezelő keretrendszer (LCMS – learning content management system), melynek célja
a benne levő nagy mennyiségű, közoktatási- és szakképzési tananyag tartalom tárolása, kezelése és publikációja a felhasználók felé. Az SDT rendszerben a digitális tananyag tartalmi elemei és a hozzájuk tartozó
metaadatok egy sajátos struktúrában kerülnek tárolásra.
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A tananyagelemek az SDT tananyagok építőkövei. Ezek az egyes
tantárgyak anyagában található, elemi, újrafelhasználható tartalmak, melyek önálló jelentéssel bírnak. A tananyagelemek más összefüggésben,
esetleg más tantárgy keretében is felhasználható legkisebb tartalmi objektumok (pl. fotók, hangok, filmrészletek, szövegelemek, szimulációk, mozgóképek stb.). Az SDT egyik alapvető célkitűzése a tananyagok átalakíthatósága, újrafelhasználása, így ezek a tartalmak bármilyen más tantárgy,
témakör építőelemei lehetnek. A tananyagelemek tartalmukban zárt egészet alkotnak, és a tananyagfejlesztés egyik fontos kritériuma, hogy más
összefüggésben se veszítsék el jelentésüket, és illeszthetők legyenek más
tananyagelemekhez bármilyen helyzetben. A digitális tananyagok tehát
nem összefüggő multimédiás tartalmak formájában kerülnek a keretrendszerbe, hanem elemi egységek szervezett halmazaként. A tananyagelemekből az SDT rendszerben különböző, összetett objektumokat lehet építeni. Ezek a tananyagegységek. Ezek közé tartoznak többek között a
témák, foglalkozások, a gyűjtemények és a tevékenységek (pl. kísérletek,
feladatok) is. A tananyagegységek összetett szakmai tartalommal bíró, valamilyen pedagógiai célt megvalósító tartalmak, melyek igyekeznek az IKT
alapú pedagógiai lehetőségeit minél inkább kihasználni.
Kiemelkedő fontosságú az Educatio Kht. 2005-ben elindított, jelenleg több ezer elektronikus tankönyvet, folyóiratokat, videókat tartalmazó
magyar Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár ingyenes szolgáltatása. A
Digitális Tankönyvtár alapja az akkori Oktatási Minisztérium pályázatkezelő intézményei által 2004-ben és 2005-ben, a Felsőoktatási Tankönyvés Szakkönyvpályázat keretében támogatott könyvek elektronikus változatai. A jelenlegi, új honlap keresőjében tudományterületekre osztva lehet
böngészni a cikkek, tanulmányok, oktatási segédanyagok között, így a látogatók érdeklődési területüknek megfelelően figyelemmel kísérhetik az
adott témakörben létrejövő új, digitalizált tartalmakat. A tárgyszavak és a
DC metaadatok segítségével könnyen megállapítható, hogy a keresési találatok közül melyik a legmegfelelőbb. Az évek során rengeteg új eszköz
jelent meg a számítástechnikában, amelyek a tanulást segítik, például az
e-könyv olvasók, ezért a letölthető anyagok epub formátumban is elérhetővé válnak.
A felsőoktatás számára nagy jelentőségű, és a magyar nyelvű szakfolyóiratok digitalizálásában újabb mérföldkövet jelent, hogy 2012 januárjában az Elektronikus Információszolgáltatás konzorciumban részt vevő
intézmények számára hozzáférhetővé vált az Arcanum Digitális Tudománytár, amely szintén az új Tankönyvtár portálon kapott helyet. Számos
más, online tananyag szolgáltató működik. Ezek: katalógusok; nemzeti és
szakbibliográfiák; nemzetközi referáló szakirodalmi adatbázisok; elektro-
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nikus könyvtárak; folyóirattárak; videó tárak; repozitóriumok; tudásbázisok; egyéb dokumentumok, források tudományágak alapján. Az online
könyvtári szolgáltatások sokasága érhető el, ezek megismerése a médiaműveltség, digitális írástudás része.
4.3.2 Válogatott források: az online tananyag Munkában!
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4.3.3 Önellenőrző kérdések
1. Határozza meg a tanterv, kerettanterv és pedagógiai programcsomag,
rendszer fogalmakat, ill. jellemezze a kapcsolataikat!
2. Mutasson be egy pedagógiai, oktatásfejlesztési, tantervfejlesztési
rendszermodellt!
3. Melyek az online, a digitális, és az elektronikus tananyag, taneszköz,
tankönyv fajtái és jellemzői?
4. Melyek az e-, és m-learning rendszerek legfontosabb tartalom-szolgáltató, ill. tanulásirányító, funkcionális jellemzői?
5. Melyek a digitális, elektronikus, virtuális könyvtár jellemzői, mely online
tananyag tárakat, tudásbázisokat ismeri és használja?
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5. TUDÁSBÁZISOK ALKALMAZÁSA AZ OKTATÁSBAN (NÁDASI
ANDRÁS)
5.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK
A tanítás-tanulás eszközei és módszerei több új, elektronikus tartalomközvetítő és tanulásszabályozó rendszerrel gazdagodtak. A hagyományosan bevált, 3D, nyomtatott, audiovizuális, és offline elektronikus taneszközök, források mellett, egyre több a hálózaton mindenki által elérhető,
strukturált tartalom.
Célunk, az elektronikus, „újmédia” tanulási környezet objektív tartalmi hátterének, a digitális gyűjtemények, könyvtárak, nevezetesen a tudásbázisok potenciáljának, pozitívumainak és korlátainak bemutatása, sajátos lehetőségeinek ajánlása az információ-közvetítők IKT tudásának
fejlesztéséhez.

Fogalomtérkép
A leckéhez készült jelen fejezet előzménye egy 2014-ben megjelent1
e-tananyag. A javasolt, interneten is elérhető szakirodalom feldolgozása,
1

NÁDASI András: Az oktatástervezés aktuális kérdései és trendjei [online dokumentum].
URL:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20110021_24_az_oktatastervezes_es_technologia_aktualis_kerdesei_es_trendjei/5_digitlis_knyvtrak_s_mzeumok_interaktv_virtulis_laboratriumok_tudstrak.html
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valamint az előírt, ill. szabadon választott feladatok elvégzése után, a hallgató képes lesz:
− A digitális és virtuális könyvtár, médiatár, on-line forrásközpont fogalmak értelmezésére;
− A tudás-alapú rendszer, tudástár, tudásbázis (knowledge base) fogalmak magyarázatára, a tudásbázisok sajátosságainak jellemzésére;
− Az interneten megjelenő információ hitelessége és megbízhatósága fogalmak értelmezésére, a kritériumok felsorolására;
− Az oktatást segítő honlapok és portálok önálló elemzésére, szakmai és oktatástechnológiai kritériumok szerinti értékelésére;
− Szakterületének megfelelő digitális könyvtárak, tudásbázisok szakszerű használatára, dokumentumok ajánlására, tantervi integrálására;
− Virtuális múzeumok, szimuláció, animáció, és audiovizuális gyűjtemények jellemzésére, jellegzetes oktatási használatának bemutatására.
5.1.1 Online munkavégzés
Az oktatást segítő honlapok, portálok, szak-adatbázisok, tantárgyspecifikus tudásbázisok feltárása, megismerése, önálló elemzése, szakmai és oktatástechnológiai kritériumok szerinti értékelése, demonstrálása.
5.1.2 Konstruktív feladatok
Terv készítése szakterület, iskolatípus, tantárgy szerint, digitális
könyvtárak, múzeumok, tudásbázisok, archívumok anyagainak tantervi integrálására; megjelenítés pedagógiai programban, tematikus tervben, prezentáció. (1.2.5 fejezet)

5.2 TANANYAG
A lecke tárgya, a digitális könyvtár, múzeum, tudástár, tudásbázis
fogalmi alapkérdéseinek tisztázása, oktatástechnológiai lehetőségeinek,
egyes szolgáltatásainak számbavétele. Az információs, vagy tudás-társadalomban az információfeldolgozás, -tárolás, -szállítás technikája, az információtechnika, a mikroelektronika példa nélkül álló felfutására támaszkodva, néhány év alatt robbanásszerű, gyors fejlődésen ment keresztül,
behatolt az emberi tevékenység minden területére, s gyökeres változások
hajtóerejévé vált. Ezt a napjainkban is zajló folyamatot sokan nevezik az
információ forradalmának.
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Az információs iparág utolsó évtizedeinek fejlődését vizsgáló egyik
szignifikáns kutatás alapján (John Sculley „Vision for Digital Convergence”
Harvard University Program on Information Resources Policy. 1991), jól
kirajzolható az információs rendszerszint-ugrás modellje. Mindezt Z.
Karvalics (2004) így interpretálja2 könyvében: „A korábban önálló részrendszerek egy magasabb, befoglaló szint komponensévé, alkotórészévé
válnak; az integrációval csökken a részmegoldások diverzitása, tudatos
eltérése, vagyis elhajlása; az új rendszerminőség megnövelt kapacitással
tölti be a rendelkezésre álló információs teret; s amint létrejön, megkezdődik az új minőségében való funkcionális újra differenciálódása, több típusra szakadása.”

Információs műveletek és csatornák
http://bit.ly/1RJYI7N

2

KARVALICS László, Z.: Bevezetés az információtörténelembe. Budapest, Gondolat-Infonia,
2004. 247 p.
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Az információs iparág szerkezetének változását, ill. az információs
folyamat lényegét, néhány animáció3 szemlélteti. A virtuális könyvtárak,
múzeumok, tudásbázisok esetében is ez történik. A múlt század vége előtt
született „digitális könyvtár” fogalom helyett manapság, gyakran az elektronikus, vagy virtuális könyvtár kifejezéseket használják. A fogalom értelmezése céljából, a „Network of Excellence on Digital Libraries” szakemberei egy modellt hoztak létre, „The Digital Library Manifesto” címen,
amelyet a TMT is ismertetett4. Eszerint:
„A digitális könyvtár olyan virtuális rendszer, amely átfogóan gyűjti,
rendszerezi, és tartósan megőrzi az értékes digitális tartalmakat; használóinak a törvénybe iktatott irányelvek alapján lehetővé teszi e tartalmak
meghatározott kezelését, felhasználását, és mindez által megfelelő, mérhető minőségű szolgáltatást nyújt.”
A digitális könyvtárak jól kiválasztott, on-line elérhető dokumentumai, a nyomtatott, és az analóg audiovizuális dokumentumok digitális változatai, vagy eleve elektronikus formátumúak. A dokumentumtípusok
adatbázisok létrehozását teszik lehetővé, s tudásbázissá rendezhetők.
Ezek elérési technikájának birtoklása alapvetően fontos5.
A tudásbázis feltételezi a megfelelő, hiteles, tudományos-szakmai
intézményi hátteret és személyzetet, amely kiválasztja, strukturálja, intellektuális hozzáférésre felkínálja, interpretálja, terjeszti mindezen gyűjteményeket, melyeknek integritását megőrzi, és hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítja. A köz-, és szakoktatás szempontjából ilyen a Sulinet
Digitális Tudásbázis, amely a fogalmat ismertté tette, de számos más
szakmai portálon is fellelhetők speciális, az oktatást segítő állományok.
Új fogalomként, és szolgáltatásként jelent meg a digitális, virtuális
múzeum6, kiállítás, tárlatvezetés, amelyet a múzeumpedagógiai mozgalom is fontos metodikai alternatívának tekint. A közgyűjtemények honlapjai
3

NÁDASI András: Információtörténelem (A 4. a 7. és a 9. fejezeteket írta Komenczi Bertalan.
Szerk. Nádasi András) Eger, EKF, 2012. 194 p. [online dokumentum]. URL:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_29_informaciotortenelem_pdf/29_informaciotortenelem_122_122.
html
4
CANDELA, Leonardo et al.: Setting the foundations of digital libraries [online dokumentum].
URL: http://www.dlib.org/dlib/march07/castelli/03castelli.html
A digitális könyvtár alapvető modellje és kulcsfogalmai [online dokumentum]. URL:
http://tmt.omikk.bme.hu/print.html?id=4961&issue_id=496
5
KOVÁCS Katalin - SZMREKOVSZKYNÉ FARKAS Éva: Bevezetés a könyvtári információkeresés
technikájába [online dokumentum]. URL:
http://www.bdf.hu/konyvtar/informaciokereses/index.htm
6
BÁNKI Zsolt István: Digitális múzeum – Egységes múzeumi elektronikus szolgáltatási környezet kialakítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban [online dokumentum]. URL:
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4776&issue_id=486
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napjainkra portálok, ahol otthonra találtak a virtuális kiállítások, távoli adatbázisok is elérhetők.
A virtuális tékák, archívumok többsége filmek, hangfelvételek, videók, animációk, szabályozható animációk, szimulációk gyűjteménye. Ez
utóbbiak interaktív, multimédiás reprezentációk, az önálló tanulást, gyakorlást segítő oktatóprogramok. A szabály alapú szimulációk olyan oktatói
programok, amelyek valós rendszereket modelleznek. A szimulációk folyamán a tanulók megváltoztatják a különböző bemeneti változók értékeit,
és megfigyelik a kimeneti értékekben történt módosulásokat. Részben
ebbe a kategóriába tartoznak pl. a virtuális mikroszkópok, planetáriumok,
és még sokféle, vizuális, virtuális működő modell. Mindezek a valóságos
világot aligha helyettesítik, de segítenek megérteni.
A tudásbázisok hasznának elfogadásához és használatának elsajátításához alapfeltétel a média-műveltség, az infokommunikációs technológiák (IKT) használatának készségét biztosító digitális írástudás megszerzése.

IKT-ismeretek megoszlása célcsoportok szerint (Tóvári, 2013)
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Tóvári Judit új, 2013-as kutatásának eredményei 7 szerint: „Összességében azt mondhatjuk, hogy a pedagógusok a legfelkészültebbek az
IKT-ismeretek tekintetében, őket követik a könyvtárosok, míg a legkevesebb IKT ismerettel a muzeológusok és a levéltárosok rendelkeznek.”
5.2.1 Az elektronikus-digitális könyvtár
Számos tanulmányban a digitális könyvtár szinonimájaként jelenik
meg a virtuális és az elektronikus könyvtár is. A digitális és az elektronikus
könyvtár valóban szinonimaként kezelhető; alapvetően a számítógépek
könyvtári alkalmazásának egészét jelenti. A számítástechnika alkalmazásán van tehát a hangsúly, ezért az a megállapítás is elfogadható, hogy a
digitális könyvtár az elektronikus könyvtáron keresztül érhető el, annak részét képezi.
A dokumentumokat elektronikus formában tárolják, nem papíron
vagy egyéb, pl. optikai információhordozón. Az elektronikus könyvtárban,
a digitalizált statikus dokumentumokat, ill. filmeket, animációkat, videókat,
hangfelvételeket, elektronikus, vagy egyéb, géppel olvasható formában tárolják, s így is „olvassák”. A statikus (szövegek, fotó és grafikus ábrázolások) elektronikus, digitális dokumentumokról papírmásolat, nyomtatás készülhet, az egyebekről csak ekvivalens, digitális kópia. A médiatárakban
korábban gyűjtött audiovizuális, optikai, vagy mágneses információhordozók digitalizálása jelenleg is folyik. A digitális könyvtár tehát nem korlátozódik a dokumentumok szurrogátumaira, hanem a nyomtatásban nem
reprezentálható és terjeszthető dokumentumokra, médiumokra is kiterjed.
A dokumentum kifejezés így, bármilyen multimédia-állományra érvényes.
Az elektronikus könyvtár a hagyományos könyvtárhoz hasonlóan, hozzáférés szempontjából lehet szabadon hozzáférhető, vagy regisztrációhoz,
esetleg előfizetéshez kötött szolgáltatás.
Célszerűnek látszik a gyakorlati programok felől is közelíteni. Az előremutató ajánlások megfogalmazása miatt, méltán sokat hivatkozott IFLA,
2002. május 1-jén közzé tette az IFLA Internet Manifesto8 c. dokumentumát. Az UNESCO 2006. december 1-i határozata értelmében, a Kongreszszusi Könyvtár, az IFLA és egy sor nemzeti könyvtár működött együtt a
digitális világkönyvtárra vonatkozó tervek kidolgozásán, amelynek számos
eredményét már élvezhetjük.
7

TÓVÁRI Judit: Az IKT okozta változások, folyamatok a múzeumok és levéltárak szolgáltatásaiban, a megvalósító humánerőforrás képzettsége. Helyzetértékelő tanulmány. Eger,
Eszterházy Károly Főiskola, 2013
8
Campbell, Harry C.: IFLA: könyvtári egyetemesség egy megosztott világban (IFLA:
Library universality in a divided world). In: IFLA Journal, Vol. 28. no. 3. 2002. p. 118–
135.) [online dokumentum]. URL:
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1858&issue_id=50
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Az Európai Digitális Könyvtár magyar oldala
http://www.europeana.eu/portal/
Az Európai Digitális Könyvtár (EDK, másként Europeana) az Európai Unió multimédiás elektronikus könyvtára, 2008-ban kezdte meg működését. Az Európai Digitális Könyvtár projektjét 2005-ben indította útnak az
Európai Bizottság az Európa Könyvtár továbbfejlesztéseként. Célja az
volt, hogy közös felületet nyújtson a tagállamokban digitalizált dokumentumok eléréséhez, így nem kell az összes gyűjteményt, külön átkutatni, ha
keresünk egy témában. Megvalósítása szoros együttműködésben zajlott
az EU-s nemzeti könyvtárakkal, az uniós tagállamok más kulturális intézményeivel, valamint támogatta az Európai Parlament is. Az Európai Digitális Könyvtár létrehozásával kapcsolatos stratégiáját szeptember 30-án
jelentette be az Európai Bizottság az „i2010: párbeszéd a digitális könyvtárakról” című közleményében.
Az Europeana üzemeltetője az Európai Digitális Könyvtár Alapítvány, amely a főbb európai könyvtáregyesületeket, archívumokat, múzeumokat, audiovizuális archívumokat és kulturális intézményeket fogja öszsze. 2008-as indulásakor az EU több mint ezer kulturális intézményéből
és nemzeti könyvtárából származó több mint kétmillió könyvet, térképet,
hangfelvételt, fényképet, archív dokumentumot, festményt és filmet érhetnek el az internetezők.

137

TUDÁSBÁZISOK ALKALMAZÁSA AZ OKTATÁSBAN
A legnagyobb hazai elektronikus könyvtár, az Országos Széchényi
Könyvtár által gondozott Magyar Elektronikus Könyvtár. A MEK9 támogatására és további magyar elektronikus könyvtárak építésének ösztönzésére már 1999-ben megkezdődött a közhasznú egyesület szervezése, s
az OSzK felvállalta, hogy otthont ad a MEK projektnek. 2001-ben már saját
szerveren indult el egy új, fejlettebb és a nemzetközi szabványoknak is
megfelelő könyvtári rendszer és kezelőfelület kialakítása, s ezzel párhuzamosan a Elektronikus Periodika Archívum építése. A MEK gyűjtőkörébe
tartozik a klasszikus magyar irodalom, valamint a magyar nyelvű tudományos és tudománynépszerűsítő művek. A nem jogvédett irodalom digitalizálás, a kortárs irodalom pedig, önkéntes felajánlás útján kerül a könyvtárba. A könyvtárban menük és almenük alapján is tájékozódhatunk. A
menüponton belül megtalálhatók a tudományágak, és a szűkebb szakterületek felsorolása.

Az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár főoldala
A példákat tovább sorolhatnánk, kiemelkedő kezdeményezés pl., a
magyar Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár (Tankönyvtár, KFDT) az

9

A Magyar Elektronikus Könyvtár története [online dokumentum]. URL:
http://mek.oszk.hu/html/tortenet.html
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Educatio Kht. 2005-ben elindított, jelenleg több ezer elektronikus tankönyvet, folyóiratokat, videókat tartalmazó ingyenes szolgáltatása.

A Digitális Tankönyvtár http://bit.ly/1IWLAoK
Tankönyvtár alapja az akkori Oktatási Minisztérium pályázatkezelő
intézményei által 2004-ben és 2005-ben, a Felsőoktatási Tankönyv- és
Szakkönyvpályázat keretében támogatott könyvek elektronikus változatai.
A jelenlegi, új honlap keresőjében tudományterületekre osztva lehet böngészni a cikkek, tanulmányok, oktatási segédanyagok között, így a látogatók érdeklődési területüknek megfelelően figyelemmel kísérhetik az adott
témakörben létrejövő új, digitalizált tartalmakat. A tárgyszavak és a DC
metaadatok segítségével könnyen megállapítható, hogy a keresési találatok közül melyik a legmegfelelőbb.
Az évek során rengeteg új eszköz jelent meg a számítástechnikában, amelyek a tanulást segítik, például az e-könyv olvasók, ezért a letölthető anyagok epub formátumban is elérhetőek. A magyar nyelvű szakfolyóiratok digitalizálásában újabb mérföldkövet jelent, hogy 2012
januárjában az elektronikus Információszolgáltatás konzorciumban részt
vevő intézmények számára hozzáférhetővé vált az Arcanum Digitális Tudománytár, amely szintén az új Tankönyvtár portálon kapott helyet. Ez az
adatbázis minden tudományterületet lefedő legfontosabb magyar szakmai
folyóiratok és más fontos hazai periodikumok gyűjteménye, amelyek szövegterjedelme meghaladja az 1,6 millió oldalt.
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Az EISz főoldala
A virtuális könyvtárak válfaja még, a tematikus digitális gyűjtemény,
vagy forráskalauz, amely gyakran a tudástár, tudásbázis nevet viseli. Más
megközelítésben, az adatbázis jól definiált, speciális esete, amely szolgáltatás egy definiált célközönségnek szól. A forrásadatbázisok elsődleges
adat- vagy információforrások, amelyek önmagukban tartalmazzák a keresett információt. Fajtái: numerikus, szöveges-numerikus, teljes szövegű
adatbázisok. A multimédiás adatbázisok a teljes szövegű körébe tartoznak, természetesen a „szöveg” fogalmát tágabban értelmezik. „Az adatbázisok nemcsak tartalmukat és visszakeresési lehetőségeiket tekintve sokfélék. Fontos megkülönböztetni a hálózaton keresztül elérhető online
adatbázisokat, és a helyi adattárolóról elérhető offline adatbázisokat. Az
online elérés előnye, hogy az adatbázisnak a legfrissebb adatokkal is feltöltött változatát használhatjuk. Az offline adatbázisok használata esetén
viszont nem függünk a hálózat sebességétől, így azok gyakran bonyolultabb, részletesebb, erőforrás-igényesebb kereséseket is lehetővé tesznek.”10
A szolgáltatás egy definiált célközönségnek szól, és feltételezi a
megfelelő, hiteles, tudományos-szakmai intézményi hátteret és személyzetet, amely kiválasztja, strukturálja, intellektuális hozzáférésre felkínálja,
10

DÖMSÖDY Andrea: Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba [online dokumentum]. URL:
http://mek.oszk.hu/05400/05445/05445.pdf

140

TUDÁSBÁZISOK ALKALMAZÁSA AZ OKTATÁSBAN
interpretálja, terjeszti mindezen gyűjteményeket, melyeknek integritását
megőrzi, és hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítja. Közismert a Sulinet Digitális Tudásbázis, az Arcanum Digitális Tudástár, de számos más
szakmai portálon is megjelennek speciális állományok, pl. a Magyar Csillagászati Egyesület által kialakított és fenntartott Csillagászati Tudásbázis
honlap célja az általános csillagászati ismeretek bemutatása. Tartalmának
gerincét egy tematikus enciklopédia, tanórákon használható, letölthető digitalizált oktatási anyagok, valamint egy részletes csillagászati kislexikon
alkotja.
A nemzeti és nemzetközi szolgáltatások fejlesztése a digitális könyvtárakkal kapcsolatos terminológiai kérdések tisztázását is elősegítette. A
virtuális könyvtár alapvetően a digitális könyvtárakra épül, de tágabb fogalom. A dokumentumok csak virtuálisan vannak jelen, a szolgáltató
nem rendelkezik a dokumentummal csak a hozzáférést biztosítja. Itt a
szolgáltató az interneten különböző helyeken található dokumentumok tematikus listáját szolgáltatja. Koltay Tibor11 szerint: „Virtuális könyvtárnak
olyan azonosítók rendezett gyűjteményét célszerű nevezni, amelyek másutt tárolt és hálózaton elérhető dokumentumokat jelölnek és tesznek elérhetővé. A virtuális könyvtárak fontos válfaját jelentik a lelkes szakemberek által összeállított forráskalauzok. Ezek neve angolul Virtual
Library, Subject Based Information Gateway, vagy egyszerűen Directory.
A forráskalauz elnevezéshez legközelebb a Subject Guide szókapcsolat
áll. Ezeknek fontos jellemzője, hogy a meglevő forrásokból valamilyen
meghatározott szakmai szempontok szerint válogatnak, még ha ezeket a
szempontokat nem is mindig közlik.”
Az országos és a felsőoktatási könyvtárak is számos új, általános
elektronikus szolgáltatást vezettek be. A szakirodalmi információszolgáltatás a 2000-es évektől egyre gyakrabban a tanulmányok teljes szövegét
is közli, ezért elektronikus könyvtárnak is tekinthetők. A már említett EISz
és az EBSCO előfizetéses adatbázisok, ezért szolgáltatásai csak könyvtárakban érhetők el. Az Országos Széchényi Könyvtár12 jelentős digitalizált könyvállománnyal és ezek katalógusával is rendelkezik. A Nemzeti
Könyvtár széles körű szakmai tevékenységet folytat, például a képzés és
konzultáció, bibliográfiai szolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés, kiállítások,
rendezvények terén. Fontos szerepet játszik az elektronikus könyvtári

11

12

KOLTAY Tibor: Virtuális, elektronikus, digitális. Budapest, Typotex, 2007 [online dokumentum]. URL:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/virtualis-elektronikus/ch08s02.html
Országos Széchenyi Könyvtár, E-könyvek igény szerint [online dokumentum]. URL:
http://books2ebooks.eu/hu/content/orsz%C3%A1gos-sz%C3%A9ch%C3%A9nyik%C3%B6nyvt%C3%A1r
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szolgáltatások szervezésében, részt vesz a hazai és nemzetközi projektekben, például. Az Európa Könyvtár, az E-könyvek igény szerint; szervezi
és üzemelteti a MATARKA-cikkmásolat-küldő szolgáltatást, valamint a
Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatását, a LibInfo konzorciumot. Ezen felül, könyvtári információs rendszereket épít és szolgáltat: Magyar Elektronikus Könyvtár, a Magyar Országos Közös Katalógus,
valamint a Régi katalógusok és bibliográfiák és a Magyar Országos Közös
Katalógus – Régi Nyomtatványok Tagozat.
Az „eBooks on Demand = E-könyvek igény szerint” rendszerben
szolgáltató könyvtárak listáját az EoD hivatalos portálján érhetjük el. Ha
egy könyv nem hozzáférhető az open access repozitóriumok valamelyikében, akkor az ehhez a rendszerhez csatlakozott könyvtáraktól elektronikus
változatban megrendelhető, esetleg meghatározott időre kikölcsönözhető.

Videó – eBooks on Demand = E-könyvek igény szerint
http://bit.ly/1NX3uyY
Farkas Éva összeállításában az on-line könyvtári szolgáltatások sokasága érhető el egy portálon13, amely a digitális könyvtárak sokféleségét
is reprezentálja. Ezek: katalógusok; nemzeti és szakbibliográfiák; nemzetközi referáló szakirodalmi adatbázisok; elektronikus könyvtárak; folyóirattárak; videó tárak; repozitóriumok; egyéb dokumentumok, források tudományágak alapján
13

Online könyvtári, szakirodalmi szolgáltatások [online dokumentum]. URL:
http://www.bdf.hu/konyvtar/informaciokereses/link.htm
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5.2.2 A virtuális múzeum és kiállítás
Negyedszázada sincs, hogy új fogalomként jelent meg a virtuális
múzeum, kiállítás, majd tárlatvezetés, amelyet ma már a múzeumpedagógiai mozgalom is fontos metodikai alternatívának tekint. Történeti tény,
hogy az ELTE-TTK Oktatástechnikai Csoportjának Multimédia Fejlesztő
Laboratóriumában, a Honfoglalás 1100. Évfordulója Emlékbizottság és az
Iskolatörténeti Emlékbizottság támogatásával, az Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum megbízásából az 1000 éves magyar iskola tiszteletére „Tanszermúzeum” címmel multimédia katalógus – egy virtuális múzeum – készült CD-ROM formátumban. A digitális gyűjtemény az ország
neves pedagógiai közgyűjteményeiben és számos nagy múltú iskolánk
szertárában fellelhető taneszközöket tartalmaz14, alapja egy hipermédia
szerkezetű adatbázis, amelyet Multimedia Toolbook fejlesztő felület és
program segítségével tettek hozzáférhetővé. Az egyes oldalakon minden
tárgyról színes álló- vagy mozgókép, tartalmi ismertető, a tárgy lelőhelyét,
műfaját és tantárgyi besorolását jelző szöveg található. Az eszközökkel
kapcsolatban több száz tudós és tanár főbb életrajzi adatai, és a vonatkozó taneszköz-történeti érdekességek is elérhetők. A közel ezer muzeális értékű taneszközt 28 gyűjteményből választották ki, a felhasználót egy
intelligens keresőrendszer segíti. 873 színes és fekete-fehér fényképet, 20
percnyi videofelvételt, 20 percnyi hanganyagot, 108 perc zenét, mintegy
félezer oldalas szöveges információt tartalmaz.
A virtuális tanszermúzeum akkor, ritkaságszámba ment, 4 év elmúltával az állomány az Interneten is elérhetővé vált, és most, 2015-ben a
virtuális múzeum hívószóra, a kereső már 338 000 találatot jelez, 0,35 másodperc alatt.
Más változások, trendek is érzékelhetők, megjelent a virtuális tér, a
valóságos környezet szimulációja, utánzása. A virtuális könyvtárban, egy
másik megközelítés15 alapján, nemcsak digitális dokumentumokkal találkozhat a felhasználó, hanem egy létező, létezett, vagy elképzelt könyvtár,
vagy gyűjtemény virtuális modelljével is, amelyet korábban csak „lineáris”
dokumentum videofelvételeken láthattunk. A szimulált, 3D-s könyvtár lehetővé teszi az épület külső és belső látványának létrehozását, egyetlen
közös térben körüljárható modellben. Ezt a megoldást a virtuális múzeu14

15

Az 1995/96-ban elvégzett csapatmunkában 20 neveléstörténész és muzeológus szakértő, 5 fős video forgatócsoport, 6 multimédia szerkesztő, programozó – köztük 4 végzős ELTE-TTK-s diák – vett részt a neveléstörténész főszerkesztő és a multimédia projektvezető tanár irányításával [online dokumentum]. URL:
http://www.ektf.hu/agriamedia/index.php?page=archive&archpresent=258
MIHALIK Laura: Virtuális valóság, virtuális könyvtár [online dokumentum]. URL:
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5241&issue_id=510
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mok, ahol a tárgyak környezetükben is megjelenhetnek, érthetően favorizálják. A virtuális valóság egy valós vagy rajzolt környezet háromdimenziós szimulációja. Hatásosan alkalmazható valós helyszíneken való virtuális körutak készítésére is. A helyszínek lehetnek például múzeumok,
galériák, régészeti feltárások, kulturális örökség-helyszínek, valamint a felhasználók körbenézhetnek akár, egy könyvtárban, vagy levéltárban.

A Virtuális séta az Állatkertben http://www.virtualview.hu/zoo/
A virtuális gyűjtemények létrehozásának hátterében számos nemzeti és nemzetközi technológiai és értékmentő program áll. Az Európai Digitális Menetrend a szerzői jogi szabályozás, a jogkezelés és a határokon
átnyúló engedélyezési eljárások leegyszerűsítése révén kívánja egész
Európára kiterjedően lehetővé tenni a legális online tartalmakhoz való hozzáférést. Mindemellett elősegíti a nemzeti könyvtárak, levéltárak és múzeumok gyűjteményeinek nagyarányú digitalizálását, biztosítva azok elérhetőségét Európa digitális könyvtárainak portálja, a már említett Europeana
révén. A hazai kezdeményezések sorában mindenekelőtt a Nemzeti Digitális Archívum Programot kell megemlíteni. Célja az országban fellelhető
közgyűjteményi anyag digitalizálás által való megőrzése.
Természetesen a digitalizáció alapvető fontosságú, de mind a
könyvtárak, mind a múzeumok tekintetében rendszerszintű változások történnek, igen gyorsan. Globális hálózatokhoz lehet csatlakozni, amelyek
ingyenes hozzáférést biztosítanak. Jó példa erre az új Art Project, a
Google kulturális kezdeményezése, melynek célja, hogy megőrizze, és
mindenki számára tegye hozzáférhetővé a világ kulturális kincseit. A

144

TUDÁSBÁZISOK ALKALMAZÁSA AZ OKTATÁSBAN
Google technológiájával, a múzeumok pedig, műkincseikkel és szakértelmükkel járultak hozzá az együttműködéshez. Jelenleg közel 50 ország
184 intézménye jelenik meg ezen az ingyenes online platformon és 30 000
műkincs nagy felbontású, digitalizált változatát csodálhatja meg bárki a
projekt honlapján (googleartproject.com). Virtuális sétát 2012-től már 46
külföldi múzeumban lehetett tenni a Street View nézet segítségével, ez a
szám folyamatosan tovább bővül. A látogatók az alkotásokat saját gyűjteményekbe rendezhetik, ismerőseikkel is megoszthatják. A Google globális
virtuális múzeumában a festményeken és szobrokon túl olyan különlegességek is helyet kaptak, mint brazil utcai graffitik, ősi afrikai sziklarajzok és
az iszlám iparművészet alkotásai is. 2012 áprilisában az egész világon
egyszerre jelentették be, hogy a projektet 4 kontinensre terjesztik ki. A projekthez már két hazai múzeum csatlakozott. A Magyar Nemzeti Galéria
összesen 40 művész 52 műalkotásával, a Szépművészeti Múzeum pedig
106 művész 151 műtárgyával jelenik meg az Art Project honlapján.
A Magyar Természettudományi Múzeum és az ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Információtechnológiai Központja kiadványában16 olvashatjuk, hogy „Nem kell hozzá különösebb képzelőerő, hogy megjósoljuk,
hogy az új technológiák, és a média befolyása egyre jobban terjed a múzeumi világban is. A virtuális múzeumok – némelyek virtuális világba
ágyazva – már ma is léteznek, és csak egyre jelentőségteljesebbé válnak.
A világhálón levő tevékenységek valószínűleg egyre inkább összekapcsolódnak majd a valóságos múzeumokban zajló hagyományos kiállításokkal
és programokkal. De nehéz megjósolni, hogy ez milyen irányba visz tovább. Rengeteg lehetőség kínálkozik az otthoni számítógépek, valamint
az iskolákban és egyéb intézményekben levő média-rendszerek összekapcsolására a gyűjteményekkel és kiállításokkal, az alkalmi látogatók, az
oktatási programok, a tudomány és kutatás érdekében. Ezeknek a különböző célcsoportoknak valószínűleg különböző platformokra, interfészekre,
szoftverekre és technológiákra lesz szükségük. De még fontosabb a múzeumpedagógia számára, hogy az Internet-alapú tevékenységek egyre
nagyobb figyelmet kapjanak a közönségkapcsolati munkatársaktól, és a
helyszíni programok részeivé váljanak.”
Mielőtt néhány példát kiemelnénk, és trendeket vizsgálnánk, a probléma gyökerét is érdemes exponálni. Ivo Maroević modellje, amelyből egyértelműen kiolvasható a reprezentáció, így a virtuális megjelenítés létrehozóinak felelőssége is, a muzeológiai és a tudományos megközelítés
lényegét mutatja be, amelynek az oktatás, különösen a felsőoktatás szempontjából is jelentősége van.
16

Múzeumi tanulás. Szerk. Vásárhelyi Tamás, Kárpáti Andrea. Budapest, Typotex Kiadó,
2011. p. 36.
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Ivo Maroević kiváló tanulmánya17 megfontolásra késztető meglátásait a következőkben összegzi: „A virtuális múzeum fokozatosan átalakítja
a világot annak két- vagy háromdimenziós másolatává. Az ilyen múzeumok az anyagi szerkezet bemutatását illetően ösztönzést és számos lehetőséget kínálnak, ugyanakkor korlátokat is emelnek. A dolgok manipulálásának lehetőségei olyan sebességgel sokszorozódtak meg,
amelyekről eddig nem is álmodtunk, és ez szükségszerűen megváltoztatta
a kapcsolatot a múzeum és a tudomány között. Abban a pillanatban, amikor a múzeumi tárgynak digitális formát adunk, az elkezd eltávolodni a valódi tárgy életétől. A fokozatos változás kihívásai gyakorlatilag itt vannak
előttünk. Már napjainkban is felmerült a kérdés; a tudomány képes-e igazolni a virtuális múzeumok hitelességét – legalább azon a szinten, amelyen az részt vesz a múzeumokban gyűjtött anyagi világ értékeinek hitelesítésében és igazolásában.”

MUZEOLÓGIA

Kommunikáció

Tudás

Információ

Kutatás
SZINTETIKUS MEGKÖZELÍTÉS

TUDÁS
PREZENTÁCIÓ

Kontextualizált

KUTURÁLIS
SZERKEZETI

JELENTÉS

FORMA

A TUDÁS REPREZENTÁCIÓJA

ANYAG

TUDOMÁNYOS
SZELEKTÍV

Formatált
Kommunikáció

MÚZEUMI
TÁRGY

Tudás

ANALITIKUS MEGKÖZELÍTÉS

Információ

Kutatás

ALAPVETŐ TUDOMÁNYÁGAK

A tárgyak muzeológiai és a tudományos megközelítése (Maroević)
A szerző úgy látja, hogy a jövőben a tudomány és a muzeológia szoros kapcsolata igen hasznos lesz, és a digitális technika, az internet új
dimenziót teremthet. A tudomány szisztematikus, diszciplináris megközelítése segít a múzeumi gyűjtemények tárgyainak megfelelőbb, jobb meghatározásában és kiválasztásában, egyben „a múzeumi anyag magasabb
17

MAROEVIĆ, Ivo: Muzeológia és tudomány [online dokumentum]. URL:
http://www.ace.hu/tudvil/maroevic.html
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színvonalú védelmét jelenti, és végül ellenőrizhetőbbé válhat segítségével
a múzeumi anyag virtuális világgá változtatásának folyamata”.
A virtuális múzeumok, a közgyűjtemények honlapján elérhető 3D virtuális séták és kiállítások rendkívül sokféle informatikai rendszert használnak, bár bizonyos szabványosítási törekvések, szakmai ajánlások már
megjelentek, az International Council of Musems18 jóvoltából, amelynek
mintegy 170 szakmai bizottsága van, 30 000 szakértője és 20 000 múzeum a tagja. A kulturális honlapok komplex értékelésére is készült ajánlás
és kritériumrendszer, magyarul is elérhető a MINERVA KÉZKÖNYV19
(Quality Principles for cultural Web Sites: a handbook). A dokumentum a
Minerva projekt által kiadott tíz „Minőségi Elvet” fejti ki, és ad azokhoz magyarázatokat. A tíz elv elsősorban kulturális weboldalakra vonatkozik –
múzeumok, könyvtárak, archívumok és más kulturális intézmények weboldalaira. Ugyanakkor ezek az elvek általános érvényűek, és szinte bármilyen weboldalra alkalmazhatók.
A virtuális múzeumok változatosságát, megoldásait 15 külföldi, és 5
magyar gyűjtemény segítségével illusztráljuk, „A világ 15 legjobb virtuális
múzeuma és kiállítása”20 weboldalon, avatott ismertetésekkel, kritikákkal.

18

Standards & Guidelines [online dokumentum]. URL: http://icom.museum/
Quality Principles Handbook. Ed. Minerva Working Group 5. Kézikönyv a minőségi elvekről. Ford. Bárány Barbara. Budapest, 2004 [online dokumentum]. URL:
http://www.mek.oszk.hu/minerva/html/dok/minoseg-10elv.htm
20
Egérrel a múzeumban [online dokumentum]. URL:
http://www.origo.hu/kultura/20110203-a-vilag-15-legjobb-virtualis-muzeuma-eskiallitasa.html
19
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Magyar Nemzeti Galéria http://bit.ly/1Z0LLsi
„A leginnovatívabb a virtuális kiállítások terén a Magyar Nemzeti Galéria. Két jelentős festményükről (Rippl-Rónai József és Csontváry
Kosztka Tivadar egy-egy alkotása) készült nagyfelbontású felvétel, illetve
a Google Art Projecthez hasonlóan lehet sétálni a Magyar művészek Münchenben 1850 és 1914 között című időszaki kiállítás termeiben. A megoldás kidolgozottabb, mint a Google-nál, itt minden képnél megjelenik a cím
és az alkotó.”
A közgyűjtemények honlapjai napjainkra portálok, ahol otthonra találtak a virtuális kiállítások, távoli adatbázisok is. A portálok többsége olyan
eszközzel rendelkezik, amelyek felhasználásával egyszerűen hozhatók
létre virtuális kiállítások, valamint az adott múzeum digitális képi, hang- és
mozgókép-objektumai közvetlenül szolgáltathatók. Láthatóan többféle típusú virtuális kiállítás hozható létre: csak a portálon megvalósuló, a múzeumban fizikai valóságában soha nem létező kiállítás; ill. a múzeumban
megépített, látogatható kiállítások virtuális változatai; e produktumoknak a
kiállítások idején ajánló, bezárásuk után archiváló szerepe is van az önálló
ismeretközvetítésen túl.
A gyakorlatban21 az alábbi három fő típus különböztethető meg: valóságos múzeumi tárgyak, anyagok virtuális változatai; konkrétan a virtuális felületre épülő kiállítások; valóságos és virtuális anyag ötvözete, egymás kiegészítése.

21

ARANYI Zoltán - VARGA András - VIDA Andrea: Virtuális kiállítások a World Wide Weben.
Szeged, JATE Egyetemi Könyvtár [online dokumentum]. URL:
http://www.niif.hu/rendezvenyek/networkshop/97/tartalom/NWS/6/3/index.htm#[2]
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5.2.3 Film, szimuláció és animáció tékák
Az elektronikus könyv- és médiatárban, a digitalizált statikus dokumentumokat, ill. filmeket, animációkat, videókat, hangfelvételeket, elektronikus, vagy egyéb, géppel olvasható formában tárolják, s így is „olvassák”.
A statikus (szövegek, fotó és grafikus ábrázolások) elektronikus, digitális
dokumentumokról papírmásolat, nyomtatás készülhet, az egyebekről csak
ekvivalens, digitális kópia. A médiatárakban korábban gyűjtött audiovizuális, optikai, vagy mágneses információhordozók digitalizálása jelenleg is
folyik. A digitális könyvtár tehát nem korlátozódik a dokumentumok szurrogátumaira, hanem a nyomtatásban nem reprezentálható és terjeszthető
dokumentumokra, médiumokra is kiterjed. A dokumentum kifejezés így,
bármilyen multimédia-állományra érvényes. A multimédia állományok a digitális tudástárak, virtuális gyűjtemények építőelemei, az audiovizuális
komponens szignifikáns. Ennek kiváló reprezentánsa minden internetes
film- és videótár.
Ilyen pl. a NAVA22, a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. A
NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai
tartoznak: M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió. A NAVA ezenkívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális
tartalmak mint a kulturális örökség részeinek megőrzését.
Sajátos tudástár a felsőoktatás és kutatás közösségének videó megosztó portálja a VIDEOTÓRIUM. a „Tudomány egyenes adásban” az
egyetemeken, főiskolákon és konferenciákon elhangzott tudományos előadások mellett, az intézményekben készített felvételeket is tartalmaz.
2015-ben már közel 10.000 felvétel érhető el, amelyek együttes hossza,
több mint 5.000 óra. Regisztrált felhasználók az előadásokat értékelhetik.

22

Nemzeti Audiovizuális Archívum [online dokumentum]. URL: http://nava.hu/index.php
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Videotorium kategóriák http://videotorium.hu/
Napjainkra a vizualizáció az elektronikus médiumok sajátjának tűnhet, bár az oktatás a szemléltetést mindig fontosnak tartotta. Az eredetileg
használt hagyományos képi ábrázolások, illusztrációk, és a térbeli modellek, makettek a vizualizáció lényegét jelentik.
A vizualizáció eredménye lehet statikus, vagy dinamikus, realisztikus, fotografikus, vagy grafikus reprezentáció. Korábban, az audiovizuális
személtetés, leginkább a film és a videó, főként a trükkfilmek alkalmazása
mellett úgy érveltünk, ahogy most a számítógépes szimulációért szólnak
az elkötelezettek. Kép, rajz, trükkfilm, animáció, szimuláció szükséges, ha
egy eredeti tárgy, jelenség vagy folyamat bemutatása a tanítás színhelyén, az iskolában, akadályba ütközik, vagy eleve lehetetlen. Mert: túl kicsi
(pl. atomi méretek), túl nagy (pl. kozmikus jelenségek), túl gyors (pl. puskalövés), túl lassú (pl. kristályképződés), tehát szabad szemmel nem is
látható. Avagy: túl veszélyes, túl bonyolult, nincs hozzá eszköz, etikai akadályai vannak, csak az eredmény látható, az eredmény sem látható, nem
állíthatók be pontosan a feltételek, csak egyetlen példányban létezik, vagy
egyszerűen túl drága.
Az animáció technikailag olyan grafikával generált mozgókép, mely
egymástól kis mértékben eltérő képkockák, fázisképek sorozatából áll.
Rajzfilmként és trükkfilmként ismertük meg. A modern programokban bármely paraméter animálható. Az animációs görbe, azaz valamilyen tulajdonság időbeli megváltozása, több módszerrel megadható. Az oktatóprogramokban alkalmazott szimuláció, gyakran kézzel vezérelhető
animáció, amely programvezérléssel is lejátszható. Ez utóbb esetben a
paramétereket a felhasználó is megadhatja.
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Iskolai szimulációk http://bit.ly/1lDa1mc
A szimuláció értelmezését a modellezés fogalma nélkül nem végezhetjük el. Ez bonyolult műszaki, természettudományi, vagy egyéb rendszerek vizsgálatának egyszerűsített, gyakran egyedül lehetséges módszere. Szimulációs modell az a modelltípus, amely a vizsgált jelenséghez
hasonló viselkedés mutatására képes, vagyis amikor a modell viselkedési
elemei és a valóságos rendszer viselkedési elemei között egyértelmű kapcsolat teremthető. A szimulációs modell tehát nevének megfelelően szimulálja a rendszert.
A szimuláció egy meglévő, vagy egy tervezett folyamat vizsgálata:
egy rendszer, egy folyamat fizikai vagy számítógépes modelljén tanulmányozzuk a rendszer várható, illetve valódi viselkedését. A kutatás számára
a számítógépes szimuláció lényege a strukturált adatmodell létrehozása,
majd az ezen való kísérletezés. Az oktatás számára készült számítógépes
szimulációk feladata, hogy egy bonyolult folyamatot egyszerűen, érzékletes látvánnyal, ugyanakkor valósághűen mutassanak be.
A számítógépes szimulációk hatékonyságának egyik legfontosabb
fokmérője az interaktivitás, amely Szűts Zoltán23 meghatározása szerint:
„Az interaktív kifejezés leginkább a multimédiára használható, ahol egy

23

SZŰCS Zoltán: A hypertext [online dokumentum]. URL:
http://magyar-irodalom.elte.hu/vita/szz.html
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bizonyos képre vagy szövegre kattintva a közeg válaszol; egy klippel, képpel, vagy a hypertext esetében újabb szöveggel.” Az interaktivitás a komplex szimulációs programokban nyer értelmet.
Egyre több kiadó, főként tankönyvkiadó, forgalmaz olyan szoftvercsomagokat, amelyek komplett digitális tananyagokat, tantárgyi feladatgyűjteményeket, animációkat, manipulálható képtárakat, szimulációs kísérlet gyűjteményeket tartalmaznak. A digitális táblák működtetéséhez
szükséges szoftverek egy új, intelligens szemléltetést, visszacsatolást
tesznek lehetővé, de a tartalmat és a szakmetodikai struktúrát, a 3. generációs, digitális tankönyvek, pedagógiai programcsomagok és rendszerek,
valamint az interaktív, multimédia formátum biztosítja. Az elektronikus, digitális könyvtárak állományában mindezen oktató szoftverek megjelennek.
Tipizálásuk jelenleg nehezen lenne elvégezhető, hordozójuk DVD, CDROM, újabban pendrive.

A TINA elektronikus laboratórium, áramkörtervezés
(http://www.tina.com/Hungarian/tina/)
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Sajátos műfaj a virtuális laboratórium és a szimuláció-tár. Ezek többsége animációk és szimulációk gyűjteménye, mint pl. a Sulifizika24 gyűjtemény, amely a magyar középiskolás fizika tananyagot illusztrálja képekkel, videókkal és interaktív kísérletekkel.

Szimuláció – interaktív kísérletek http://sulifizika.elte.hu/html/m5.html
Magasabb szintű természettudományos gyűjtemény az Asimov
Téka25, ahonnan más magyar természettudományos szimuláció gyűjtemények, ill. oktatócsomagok is elérhetők. Fizika (az ELTE-s Frei Zsolt,
Gnädig Péter, Lippai Zoltán és Pozsgai Péter saját Flash-kreációi pompás
kivitelben); Java alkalmazások a fizika tanításához (Walter Fendt
appletjeinek magyar változata Serényi Tamástól letöltési lehetőséggel);
Földrajz (Rigóczky Csaba és Kriska György 40 letölthető Flash vaktérképe, melyben városokat kell elhelyezni); Növény és állatfelismerés (Kriska György 12 Flash értékeléssel); Biológia és földrajz (Kriska
György letöltőhelye; Biológia (Sulinet); Matematika (Sulinet); Virtuális laboratóriumok a valószínűségszámítás és statisztika oktatásában (Nándori
Péter, Szabados Tamás); Magyar nyelvű matematikai szimulációk
(Száldobágyi Zsigmond).

24

Szimuláció – interaktív kísérletek [online dokumentum]. URL:
http://sulifizika.elte.hu/html/m5.html
25
Asimov Téka [online dokumentum]. URL: http://nagysandor.eu/AsimovTeka/
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Az Asimov Téka nyitólapja (http://nagysandor.eu/AsimovTeka/)
Az új évezredben a természettudományos tárgyak tanítása akkor lehet igazán hatékony, ha a multimédia alapú tudásbázisok, a számítógéppel támogatott méréstechnika, a természet közvetlen és műszeres megfigyelése, a kísérletezés, tehát a diákok közvetlen tapasztalatai, és a
számítógépes módszerek által alkotott „virtuális” laboratórium együttesen
van jelen.
5.2.4 Az internetes információ megbízhatósága, hitelessége
A médiaműveltség, a digitális kompetencia felöleli az információs
társadalom technológiáinak, az információs és kommunikációs technológia, és az IKT által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos,
kritikus és etikus használatát a munka, az oktatás, a kommunikáció, a társas kapcsolatok és a szabadidő terén. Ez az „információ felismerése, viszszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; a
digitális tartalomalkotás, megosztás, kommunikációs együttműködés az
interneten keresztül” néven azonosított készségeken és tevékenységeken
alapul. A hangsúly jelenleg az értékelésen van, ennek kulcsfogalmai a „hitelesség”és a „megbízhatóság”, amelyről a „Hitelesség az interneten: a
mértékadótól a megbízhatóig” c. interpretációban26 olvashatunk.
26

LANKES, R. David: Credibility on the internet: shifting from authority to reliability. In: Journal of Documentation, Vol. 64. no. 5. 2008. p. 667-685. Dévai Péter tömörítette. [online
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„A hitelesség tradicionális értelmezése a mértékadó (authority) fogalmához kapcsolódik, melynek során egy megbízott és/vagy szakmailag
hozzáértő személy (autoritás) létrehoz egy megbízható forrást, jótáll a
benne lévő információk felhasználhatóságáért, jóváhagyja azokat, és ezzel mintegy felhatalmazza a felhasználót az információ használatára. Vannak, akik úgy gondolják, hogy az internet térhódításával a „mértékadó” elveszíti jelentőségét, mint a hitelesség megjelenési formája. Bizonyára sok
példát lehet erre találni, de arra is többet említhetünk, amely a „mértékadóság – engedélyezés” továbbéléséről tanúskodik. Ilyen például a
Wikipedia és a csoportos szerkesztés módszere, mely legalább annyira
mértékadó, mint az enciklopédiák készítésének tradicionális módja. Mások úgy vélik, hogy a blogolás megközelítően annyira autentikus, mint a
tradicionális hírfolyamok. Annyi mindenesetre megállapítható, hogy a
„mértékadóság – engedélyezés szemlélet”, tehát a régi értelemben vett
autentikusság az internet korszakában sem mellőzhető, legfeljebb manapság új, kifinomultabb módszerekre van szükség az értékelésére, és az információ-önellátás előtérbe kerülésével ezen a területen is jobban érvényesül a decentralizáció. Felhasználói oldalról nézve nem arról van szó,
hogy nem lehet megállapítani egy információ hitelességét, hanem inkább
arról, hogy választani kell a sok információforrás közül, melyek önmagukat
mind hitelesnek állítják be. Sokak véleménye szerint tehát nem az autentikusság, hanem a választás válságáról van szó.”
A megbízhatóság kérdése viszonylag korán felvetődött, s jelenleg
ismét napirenden van az újmédia és az egyéb webkettő fejlesztések terjedése miatt. Az oktatási célú tudásbázisok, digitális gyűjtemények esetében
is kulcskérdés. Néhány példa segít a probléma érzékeléséhez.
A megoldást kínáló úttörőként, a Health on the Net Foundation 27
említendő, amely „az egészségügyi szféra jobb, gazdaságos működésének érdekében mind a szolgáltatói, mind a fogyasztói oldalt hiteles, megbízható információkkal kívánja ellátni.” A non-profit szervezetként működő
HON-t, 1995-ben Svájcban, 11 ország 60 képviselője – kutatók, fizikusok,
valamint a WHO, a National Library of Medicine, a CERN, az EU képviselői
– alapították. Nem véletlen, hogy éppen az egészségügy területén született meg a megbízható internetes információ kritérium rendszere, az igény,
hogy egy szervezet szakmai szempontok szerint érvényesítse, hitelesítse
az egészségügyi oldalakat.
A Health on the Net Foundation első szabályzatát még 1996 júliusában fogalmazták meg, 1997 óta változatlan és 11 nyelvre fordították
dokumentum]. URL:
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00073/pdf/kf_00143_2009_04_731-733.pdf
27
Health on the Net Foundation [online dokumentum]. URL:
http://www.hon.ch; http://www.hon.ch/HONcode/Patients/Hungarian/
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le. A HONcode alapvető etikai normákat fogalmaz meg, aminek segítségével biztosítja, hogy az olvasó eligazodhasson a talált információk halmazában, tájékozódhasson a talált adatok forrásáról és céljáról. A
HONcode alapítvány az általa elfogadott Web-oldalakra HONcode pecsétet helyez, mintegy minősítve azt. A bélyeg azt tanúsítja, hogy az oldal
megfelel nyolc, az alapítvány által meghatározott szabálynak.

A Health On the Net Foundation (HON) szolgáltatásai
(http://www.hon.ch/ )
1. Szakmai megbízhatóság szabálya (Authority): az adott helyen
megjelenő orvosi, egészségügyi tanács kizárólag képzett és minősített
szakembertől származhat, hacsak egyértelmű utalás nincs arra, hogy a
tanács egy része nem orvosi képzettségű személytől, vagy szervezettől
származik.
2. Kiegészítési követelmény (Complementarity): az adott információk tervezésénél és megfogalmazásánál figyelembe kell venni, hogy azok
csak támogathatják, és nem helyettesítik az orvos-beteg személyes kapcsolatot.
3. Bizalmas kezelés szabálya (Confidentiality): figyelembe kell
venni, hogy az oldalon az egyéni adatok bizalmasan kezelendők, azokból
a személyre visszakövetkeztetni ne lehessen. Az oldal tulajdonosának ismernie és alkalmaznia kell azokat a jogi követelményeket, amelyek abban
az országban érvényesek, ahonnan az oldal származik.
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4. Hozzárendelés-források szabálya (Attribution): az oldalnak tartalmaznia kell információkat az adatok forrásáról, esetleg az adatokra vonatkozó Web címekről. Mindenképpen tartalmaznia kell az oldal utolsó módosításának dátumát, célszerűen a lap alján.
5. Bizonyíthatóság, ellenőrizhetőség követelmény(Justifiability): bármely előnyt vagy eljárást, kezelést megfelelő bizonyítékokkal kell alátámasztani, szem előtt tartva a 4. szabályt.
6. Átláthatóság szabálya (Transparency of authorship): az oldal pontos információt kell adjon azon személyekről, szervezetekről és azok címeiről, elérhetőségéről, akik az adott témában további információkat tudnak adni. A webmester email címét is tartalmaznia kell az oldalnak.
7. Szponzorok átláthatósága (Transparency of sponsorship): az oldalnak világosan tartalmaznia kell az oldal támogatóit, akik szolgáltatásokkal, vagy anyagokkal támogatták az oldal megjelenését, valamint azt is,
hogy ezek kereskedelmi szervezetek-e.
8. Becsületes hirdetési és szerkesztési politika (Editorial policy): az
oldalon világosan el kell különülnie, hogy mi a hirdetés, és mi az esetleges
kutatási eredmény. A tulajdonos rövid hirdetési politikáját is meg kell adni.
A HON rendszer szerint, mintegy 8000, minősített honlap között számos hazai honlap is rendelkezik ilyen minősítéssel28.
Egy másik példa, a MINERVA, az Európai Uniós tagállamok minisztériumai közötti együttműködés, mely a kulturális és tudományos tartalmak
digitalizálását hangolja össze. A program célja egy közösen elfogadott európai platform kialakítása a digitalizálásra, metaadatokra és a hosszú távú
megőrzésre vonatkozó ajánlások és irányelvek megfogalmazása formájában. A nemzeti programok koordinálása mellett az európai országok, nemzetközi szervezetek és projektek közti kapcsolatok kiépítését is segíti. A
program ezen felül tanácsadó szerepet lát el, mely a már működő jó példák összegyűjtését, valamint a lundi alapelvek elfogadását és terjesztését
szorgalmazza. Magyarország a 2004-ben induló MINERVAPlus programban vett részt.

28

Pl.: A Health On the Net minősítése a Magyar Traumatológus Társaság honlapján [online dokumentum]. URL:
http://informed.hu/szakmai_oldalak/informed_site-ok/mtrauma
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A MINERVA project http://www.mek.oszk.hu/minerva/html/munkacsoportok.htm
A projekt legfőbb küldetése az volt, hogy az unió minden egyes állampolgára számára hozzáférhetővé tegye az európai kulturális örökséget
az interneten keresztül. Kiadványaival elsősorban a kulturális intézmények
munkáját kívánta segíteni, különös tekintettel a közgyűjteményekre:
könyvtárakra, múzeumokra és levéltárakra. A megbízhatóság és a hitelesség kérdésköre hatványozottan megjelenik, bár a minőségi elvek és kritériumok csak egy részét képezik a projektnek. A projekt kulturális honlapok
minőségével foglalkozó munkacsoportja még 2003-ban kiadta a Quality
Principles for cultural Web Sites: a handbook című, igen praktikus kiadványt. A minőségi elvekről szóló kézikönyv 29 magyar nyelven is hozzáférhető, a kulturális honlapokkal szemben támasztott minőségi követelményeket tíz minőségi elvben határozza meg:
1. Átláthatóság:
A honlap legyen a felhasználóknak könnyen átlátható, áttekinthető,
lehessen egyértelműen azonosítani az oldal nevének és küldetésnyilatkozatának megfelelő megjelenítésével. A felhasználónak navigálás nélkül fel
kell ismernie, hogy milyen jellegű honlapon jár, mi a neve, és ki a fenntartója.

29

Kézikönyv a minőségi elvekről [online dokumentum]. URL:
http://www.mek.oszk.hu/minerva/html/dok/minoseg-10elv.htm#7
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2. Hatékonyság:
A felhasználóknak szánt információk a tartalomnak megfelelően legyenek válogatottak és érvényesek, megjelenítésük legyen színvonalas.
A kulturális honlapok az oktatás és kutatás forrásai lehetnek, így döntő
jelentőségű a hiteles információk közvetítése. A honlapnak olyan információkat és szolgáltatásokat kell nyújtania, amelyek a felhasználók számára
hasznosak lehetnek. Fontosak a háttér-információk, melyek tájékoztatják
őket a dokumentumok eredetéről, történetéről. Ehhez érdemes nemzetközileg elfogadott metaadatszabványt választani, például a Dublin Core-t. A
stílus a hatékonyság fontos eszköze lehet, ide tartozik a színválasztás, a
képek megjelenítése és a navigáció – megfelelő keresőeszközök használata az oldalon belüli információk megtalálásához.
3. Karbantartottság:
Nem elég a honlapot létrehozni, hanem folyamatosan felül kell vizsgálni a megjelenített tartalmak aktualitását. Az információk frissítése a
szolgáltatás minőségét javítja. Az információk napi frissítése alapvetően
fontos feladat, többnyire az intézmény gazdasági lehetőségein és szakembergárdáján múlik. A felhasználói igényeknek megfelelően érdemes
időnként arculatváltást is végrehajtani, melynek során a formai és tartalmi
szempontokat össze kell egyeztetni. Egyre több intézmény dolgozik az arculatváltáson, amire sok esetben a technológia gyors avulása miatt is
szükség van. A karbantartásnak vannak konkrét technológiai követelményei is, például az oldalról folyamatosan biztonsági mentéseket kell készíteni.
4. Elérhetőség/hozzáférhetőség:
A kulturális honlapnak minden egyes felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, függetlenül képességeitől és technológiai eszközeinek
műszaki színvonalától. Azokra a felhasználókra is gondolni kell, akik vakok
vagy gyengén látók, süketek vagy hallásproblémáik vannak, ideg- vagy
kézügyesség-problémákkal, olvasási (pl. diszlexia) vagy tanulási nehézségekkel küszködnek. A Braille-képernyők és –billentyűzetek, valamint a
felolvasószoftverek megoldást jelenthetnek azok számára, akiknek a hagyományos kereső-egér-billentyűzet használata nehézséget okoz. A honlapoknak meg kell felelniük az elérhetőséget szem előtt tartó legjobb nemzetközi gyakorlatnak és szabványoknak. Az elérhetőséget vizsgáló
eszközök
listája
hozzáférhető
a
http://www.w3.org/WAI/ER/
existingtools.html címen. Az elérhetőség technikai megvalósítása azt jelenti, hogy a honlap egyidejűleg többféle technológiát támogat.
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5. Felhasználó-központúság:
A honlap üzemeltetéséért felelős intézménynek figyelembe kell vennie a célközönség igényeit, meg kell oldania, hogy a honlap mindenki számára könnyen kezelhető legyen. Először a honlap célközönségét kell
meghatározni. Úgy kell összeállítani, hogy tartalmazzon minden olyan
hasznos információt, amelyre a felhasználóknak szükségük lehet. A célközönség egy reprezentatív csoportját kezdettől fogva be kell vonni a tervezésbe. Emellett lehetőséget kell teremteni a visszacsatolásra e-mail cím
vagy online kérdőív segítségével. Lehetővé kell tenni azt is, hogy a felhasználók folyamatosan hozzájárulhassanak az oldal tartalmához, például
egy adott műtárgyhoz való viszonyukról.
6. Interaktivitás:
A honlap akkor interaktív, ha lehetőséget ad a felhasználókkal való
kapcsolatteremtésre és –tartásra, akik véleményükkel hozzájárulhatnak
az oldal tartalmához, kérdéseket tehetnek fel, és véleményt cserélhetnek
– így a honlap vonzóbbá válik számukra. Optimális esetben ki lehet jelölni
valakit a munkatársak közül, aki elegendő időt tud szánni a kérdések megválaszolására és a fórum üzemeltetésére.
7. Többnyelvűség:
Minél nagyobb közönséget szolgál egy honlap, annál nagyobb értéket képvisel, ezért lehetőleg minél több nyelvre célszerű lefordítani az oldal
tartalmát. A fizikai határok nélküli webtérben a nyelv az elérés korlátja lehet. Célszerű legalább az alapszolgáltatásokat lefordítani azok számára,
akik nem beszélik a honlap eredeti nyelvét. A többnyelvűséget a honlap
készítésének a legkorábbi szakaszában kell megtervezni. Ügyelni kell a
forrásfájlok hatékony használatára, és a felhasználói interfészben előforduló szöveges elemek külön való kezelésére. Ezt az elvet kell alkalmazni
olyan egymásba ágyazott objektumokra is, mint a Flash movies, de háromdimenziós és egyéb alkalmazásoknál is. A fontos információknál a
nyelvek közti váltást egyszerűvé kell tenni. A legjobb, ha ezt bármely oldalon megtehetik a felhasználók anélkül, hogy vissza kellene menniük a
nyitólapra.
8. Átjárhatóság:
A kulturális hálózatokon belül lehetővé kell tenni, hogy a felhasználók könnyen megtalálják az igényüknek megfelelő információkat és szolgáltatásokat. A szabványos technológiák, adatmodellek és –felületek elősegítik az átjárhatóságot és a kapcsolatot más kulturális honlapokkal és
portálokkal. A második fontos terület a láthatóság, felfedezhetőség. A hon-
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lapot úgy kell megalkotni, hogy mind a keresőmotorok, mind a felhasználók megtalálják, és egyértelmű legyen számukra, hogy miről szól, mit tartalmaz, és milyen szolgáltatásokat képes nyújtani. A honlapok közti átjárhatóság elsősorban attól függ, hogy a honlapok a szemantikailag hasonló
tételekhez és fogalmakhoz megegyező vagy hasonló adatmodelleket és
metaadatkészleteket használjanak.
9. Jogkövetés:
A honlap létrehozásánál figyelembe kell venni a szellemi tulajdonjoggal és az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, és világosan
közölni a honlapra és a tartalmára vonatkozó feltételeket. A kulturális honlapok általában nagy mennyiségű, nagy értékű tartalmakat tesznek közzé
az interneten, így nagy az esélye annak, hogy ezeket kereskedelmi célra
vagy jogtalanul felhasználják. A jogkövetésnek és a jogvédelemnek kitüntetett helyen kell szerepelnie minden kulturális honlap napirendjén. Ez vonatkozik a honlapon megjelenő bármilyen tartalom tulajdonosának, a honlap tulajdonosainak, valamit a felhasználók személyiségi jogainak
védelmére.
10. Hosszú távú megőrzés:
A hosszú távú megőrzés az egyik legnagyobb probléma. A kulturális
honlap tartós megőrzésére stratégiát kell kidolgozni, és szabványokat kell
követni. Csak így tudjuk összeegyeztetni a különféle technológiák gyors
fejlődését, és a kulturális értékek időtállóságát. Néhány mai technológiát
továbbra is támogatni fognak, feltehetően azokat, amelyek a legelterjedtebbek és szabványosak. Ezért célszerű szabványos technológiákat alkalmazni.
A kézikönyvben ennek megfelelően minden alapelvnek külön fejezete van. Egy-egy fejezet az elv általános ismertetése, magyarázata, ill.
kritériumai részfejezetekből áll. A fejezetek végén adekvát ellenőrző listák
és gyakorlati tesztek találhatók, melyek segítségével a honlapok készítői,
vagy értékelői ellenőrizhetik, milyen mértékben felelnek meg a minőségi
elveknek.
A rendszer használhatóságáról és konkrét értékeiről Szalóki Gabriella: Kulturális honlapjaink minősége – a Minerva projekt tíz minőségi elve
a gyakorlatban30 c. beszámolója alapján tájékozódhatunk, ahol a következő 5 magyar honlap tesztelésének eredménye is elérhető. (Magyar
Elektronikus Könyvtár, Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia
30

SZALÓKI Gabriella: Kulturális honlapjaink minősége – a Minerva projekt tíz minőségi elve
a gyakorlatban [online dokumentum]. URL:
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4331&issue_id=470
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Központ Kht. (Neumann-ház), Képzőművészet Magyarországon, Heves
Megyei Levéltár, Miskolci Egyetem – Könyvtár, Múzeum és Levéltár). Az
elemzés minta, a szerző jelzi, hogy az elemzések 2005. márciusi pillanatfelvételek. Mivel a honlapokat folyamatosan fejlesztik, feltehető, hogy idén
egészen más eredményeket kapnánk.
Érthetően, a legújabb projektekben is megjelenik a probléma. Az információforrások megbízhatóságának kérdése, az információk értékelése
napjainkra az ismeretszerzés folyamatának egyik legfontosabb elemévé
vált. A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform megbízásából készített magyar Jövő Internet stratégia fókuszában az emberek és a tárgyak
állnak, de a megbízhatóság is kardinális.31 „Az emberek Internete az emberek által és közvetlenül az emberekért létrejövő hálózat és szolgáltatások, melynek központi kérdése a szinte végtelen tartalom mind jobb integrálása a hálózatba. A tárgyak Internetéhez kötődően a mindenütt jelenlévő
érzékelő és beavatkozó hálózatok megvalósításának mikéntje a fő kérdés.
A méretben, számosságban és dinamizmusban rejlő komplexitásból
adódó kihívásokra önmenedzselő módszerek adhatnak választ. A Jövő Internet rendszerének mindezek mellett fenntárhatóvá, biztonságossá és bizalmat élvezővé kell válnia.”
Müller Zsuzsanna: A Wikipédia tartalmi megbízhatóságának kérdése c. érdemleges tanulmányában32 erre a következtetésre jut: „Manapság már alig akad olyan szakterület vagy témakör, amelyhez ne találnánk
ismereteket a weben, minek eredményeképp egyre kevesebben fordulnak
kérdéseikkel, információs igényükkel a hagyományos tudásközpontokhoz,
a könyvtárakhoz. Márpedig az internet világa épp oly veszélyes, mint
amennyire csábító. Negatív tulajdonságai között említhetjük az ellenőrizetlenséget vagy az anonimitást, amelyek éppen az információval szemben
támasztható egyik legfontosabb követelménynek, a megbízhatóságnak a
hiányát jelenthetik. Mivel a nyomtatott dokumentumok esetében fennálló
kontrollmechanizmusok az interneten nincsenek jelen, online keresés során számos ismeretlen szöveggel találkozhatunk, amelyek sok esetben hiányos, pontatlan, téves információkat tartalmaznak”.

31

Jövő Internet Stratégia és Programterv [online dokumentum]. URL:
http://jovointernet.hu/sites/jovointernet.hu/files/Jovo_Internet_Strategia_es_Programterv-v1.1.pdf
32
MÜLLER Zsuzsanna: A Wikipédia tartalmi megbízhatóságának kérdése [online dokumentum]. URL:
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5523&issue_id=528
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5.2.5 Az SDT, és más internetes források iskolai használata
Ennek a fejezetnek speciális célja van. A hallgatók feladata az SDT
rá vonatkozó állományának megismerése, és alkalmazásának megtervezése, vagy olyan tudásbázisok felkutatása, amely a tantárgyához készítendő tematikus tervben reprezentálható és gyakorlatban használható.
A Sulinet Digitális Tudásbázis a magyar oktatási rendszer szereplői
számára ingyenesen használható tartalomkezelő keretrendszer (LCMS –
learning content management system), melynek célja a benne levő nagy
mennyiségű, közoktatási- és szakképzési tananyag tartalom tárolása, kezelése és publikációja a felhasználók felé.
Az SDT rendszerben a digitális tananyag tartalmi elemei és a hozzájuk tartozó metaadatok (leíró információk) egy sajátos struktúrában kerülnek tárolásra. A tananyagelemek az SDT tananyagok építőkövei. Ezek
az egyes tantárgyak anyagában található, elemi, újrafelhasználható tartalmak, melyek önálló jelentéssel bírnak. A tananyagelemek más összefüggésben, esetleg más tantárgy keretében is felhasználható legkisebb tartalmi objektumok (pl. fotók, hangok, filmrészletek, szövegelemek,
szimulációk, mozgóképek stb.).
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A Sulinet Digitális Tudásbázis http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
Az SDT egyik alapvető célkitűzése a tananyagok átalakíthatósága,
újrafelhasználása, így ezek a tartalmak bármilyen más tantárgy, témakör
építőelemei lehetnek. A tananyagelemek tartalmukban zárt egészet alkotnak, és a tananyagfejlesztés egyik fontos kritériuma, hogy más összefüggésben se veszítsék el jelentésüket, és illeszthetők legyenek más tananyagelemekhez bármilyen helyzetben. A digitális tananyagok tehát nem
összefüggő multimédiás tartalmak formájában kerülnek a keretrendszerbe, hanem elemi egységek szervezett halmazaként. A tananyagelemekből az SDT rendszerben különböző, összetett objektumokat lehet építeni. Ezek a tananyagegységek. Ezek közé tartoznak többek között a
témák, foglalkozások, a gyűjtemények és a tevékenységek (pl. kísérletek,
feladatok) is. A tananyagegységek összetett szakmai tartalommal bíró, valamilyen pedagógiai célt megvalósító tartalmak, melyek igyekeznek az IKT
alapú pedagógiai lehetőségeit minél inkább kihasználni.
A tananyaghoz sokféle pedagógiai információ, illetve a foglalkozásokhoz és azok csomópontjaihoz tanítási- és tanulás programok tartoznak. A tananyagegységekhez globálisan, illetve csomópontjaikhoz tanulónak szóló módszertani utasítások rendelhetőek. A tanítási program

164

TUDÁSBÁZISOK ALKALMAZÁSA AZ OKTATÁSBAN
(rövidítve: TIP) pedagógusoknak szóló információkat tartalmaz, az SDT
tananyagok IKT-alapú felhasználására koncentrálva. A tanítási program
(rövidítve: TAP) nem a teljes tanórára vonatkozik, csak annak az SDT tananyag révén megvalósított, IKT-eszközökre épülő részére, beleértve az
értékelési lehetőségekre vonatkozó információkat is.
A tanulási program olyan információkat tartalmaz, melyek elsősorban az egyéni tanuláshoz adnak segítséget. Olyan szempontokat, ötleteket és tanácsokat tartalmaz, amelyek megmutatják, mit és hogyan kell
tenni az adott tananyag hatékony feldolgozása érdekében. A tanulási
program a foglakozások és a lapok szintjén is megtekinthető. A tanítás és
a tanulás támogatásaként a foglalkozásokhoz az SDT rendszerben ún.
foglalkozás- és tananyag-vázlatok érhetők el, melyek röviden ismertetik az
adott foglalkozáshoz tartozó oktatás-módszertani és az egyéni tanuláshoz
szükséges információkat.
A tananyagvázlatokban található fogalom-gráf, rendkívüli segítséget
nyújt a tananyagban szereplő fogalmak megértéséhez. Az SDT tananyagok böngészése során egy-egy fogalom definíciója automatikusan megjelenik, ha a szöveg fölé megyünk az egér kurzorával. A tananyag készítői
azonban az adott foglalkozásban előforduló, releváns fogalmakat gráfba szervezve is megjelenítik, mely kitűnő lehetőséget biztosít az
összefüggések áttekintéséhez és az ismétléshez. Ezek a fogalmi térképek
természetesen egy lehetséges kapcsolódását jelentik az adott fogalmaknak. Az SDT felhasználói kézikönyve33, a rendszer teljes struktúráját és
működését leírja.
Az oldalak bemutatják mindazon elektronikus tartalmakat, illetve
IKT-alapú módszertani eszközöket, amelyek az oktatók számára rendelkezésre állnak. Természetesen más forrásokból is meríthetünk digitális
taneszközükre vonatkozó példákat és módszertani ötleteket, az SDT
azonban a közoktatási, ill. a szakképzési tantervek és kerettantervek figyelembe vételével készült. Az SDT webes felülete és a tananyagszerkesztő eszköz a két legfontosabb olyan felület, amelyen keresztül a felhasználó SDT tartalmakkal találkozik, azok felhasználásának és
létrehozásának legfontosabb eszközei. Vannak még emellett további felhasználói felületek, különleges feladatok ellátására: egy offline tananyaglejátszó eszköz, amellyel SDT tartalmat internet kapcsolat nélkül is meg
lehet tekinteni, valamint egy előadás-szerkesztő, amely SDT tananyagok
egyszerű átalakítását teszi lehetővé egy webes felületen keresztül. Ez
utóbbi funkció bár a webes felületen keresztül érhető el, technikailag a

33

URL: http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/6_digitalis/dokumentumok/sdt_
kezikonyv.pdf
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rendszeren belül külön modult képez. Az SDT tananyagai között, a szakképzési szimulációs adatbázisban gépészeti animáció gyűjtemény, tesztfeladat gyűjtemény is található, amely jelentős metodikai támogatást jelent
az oktatóknak.
Az új információs és kommunikációs technológiák, az IKT alapú korszerű pedagógiai módszerek a szakképzés gyakorlatában is jelen vannak,
illetve a szakmai tantárgyak oktatásában eredményesen alkalmazhatók. A
Sulinet Digitális Tudásbázis felületen elérhető az Educatio KHT. megbízásából készült 90 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program. Az
ezekhez készült digitális taneszközök 17 szakmacsoportot ölelnek fel34.

34

Digitális taneszközök használata a szakképzésben [online dokumentum]. URL:
http://www.sulinet.hu/ikt/docs/17_szakmacsoport/gepeszet/gepeszet_09.html
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Digitális taneszközök a szakképzésben – a továbbképzési modul http://bit.ly/1Q2ApCG

5.3 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK
5.3.1 Összefoglalás
A múlt század vége előtt született „digitális könyvtár” fogalom helyett
manapság, gyakran az elektronikus, vagy virtuális könyvtár kifejezéseket
használják. A fogalom értelmezése céljából, a „Network of Excellence on
Digital Libraries” szakemberei egy modellt hoztak létre, „The Digital Library
Manifesto” címen, amelyet a TMT is ismertetett. Eszerint: „A digitális
könyvtár olyan virtuális rendszer, amely átfogóan gyűjti, rendszerezi, és
tartósan megőrzi az értékes digitális tartalmakat; használóinak a törvénybe iktatott irányelvek alapján lehetővé teszi e tartalmak meghatározott
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kezelését, felhasználását, és mindez által megfelelő, mérhető minőségű
szolgáltatást nyújt.”
A digitális könyvtárak jól kiválasztott, on-line elérhető dokumentumai, a nyomtatott, és az analóg audiovizuális dokumentumok digitális változatai, vagy eleve elektronikus formátumúak. A dokumentumtípusok
adatbázisok létrehozását teszik lehetővé, s tudásbázissá rendezhetők.
Ezek elérési technikájának birtoklása alapvetően fontos.
A virtuális könyvtárak válfaja még, a tematikus digitális gyűjtemény,
vagy forráskalauz, amely gyakran a tudástár, tudásbázis nevet viseli. Más
megközelítésben, az adatbázis jól definiált, speciális esete, amely szolgáltatás egy definiált célközönségnek szól. A forrásadatbázisok elsődleges
adat- vagy információforrások, amelyek önmagukban tartalmazzák a keresett információt (számszerű, szöveges adat, vagy teljes szöveg formájában). Közvetlen választ adhatnak kérdéseinkre, ezért nevezik forrás típusú adatbázisoknak is. Fajtái: numerikus, szöveges-numerikus, teljes
szövegű adatbázisok.
A numerikus adatbázisok eredeti statisztikai vagy más numerikus
adatokat tartalmaznak a legkülönfélébb rendezettségben. Adatbankoknak
is nevezzük. A szöveges-numerikus adatbázisok eredeti szöveges és
számszerű adatokat felváltva tartalmaznak. A teljes szövegű adatbázisok
eredeti szöveges dokumentumokat tartalmaznak, továbbá kiegészülnek
keresőnyelvi eszközökkel. A teljes szövegű adatbázisok esetében a dokumentum teljes tartalma, s nem a róla szóló híradás, leírás kerül az adatbázisba, ezután annak minden elemét visszakereshetővé teszik. A multimédiás adatbázisok a teljes szövegű körébe tartoznak, természetesen a
„szöveg” fogalmát tágabban értelmezik.
„Az adatbázisok nemcsak tartalmukat és visszakeresési lehetőségeiket tekintve sokfélék. Fontos megkülönböztetni a hálózaton keresztül elérhető online adatbázisokat, és a helyi adattárolóról (CD, DVD, merevlemez) elérhető offline adatbázisokat. Az online elérés előnye, hogy az
adatbázisnak a legfrissebb adatokkal is feltöltött változatát használhatjuk.
Az offline adatbázisok használata esetén viszont nem függünk a hálózat
sebességétől, így azok gyakran bonyolultabb, részletesebb, erőforrás-igényesebb kereséseket is lehetővé tesznek.”
A tudásbázis feltételezi a megfelelő, hiteles, tudományos-szakmai
intézményi hátteret és személyzetet, amely kiválasztja, strukturálja, intellektuális hozzáférésre felkínálja, interpretálja, terjeszti mindezen gyűjteményeket, melyeknek integritását megőrzi, és hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítja. A köz-, és szakoktatás szempontjából ilyen a Sulinet
Digitális Tudásbázis, amely a fogalmat ismertté tette, de számos más
szakmai portálon is fellelhetők speciális, az oktatást segítő állományok.
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Új fogalomként, és szolgáltatásként jelent meg a digitális, virtuális
múzeum, kiállítás, tárlatvezetés, amelyet a múzeumpedagógiai mozgalom
is fontos metodikai alternatívának tekint. A közgyűjtemények honlapjai
napjainkra portálok, ahol otthonra találtak a virtuális kiállítások, távoli adatbázisok is elérhetők. A portálok többsége olyan eszközzel is rendelkezik,
amelyek felhasználásával egyszerűen hozhatók létre virtuális kiállítások,
valamint az adott múzeum digitális képi, hang- és mozgókép objektumai
közvetlenül szolgáltathatók.
A virtuális tékák, archívumok többsége filmek, hangfelvételek, videók, animációk, szabályozható animációk, szimulációk gyűjteménye. Ez
utóbbiak interaktív, multimédiás reprezentációk, az önálló tanulást, gyakorlást segítő oktatóprogramok. A szimulációs és demonstrációs program
lényege egy-egy „imitált” jelenség, folyamat, logikai és strukturális összefüggés, amely algoritmizálható és matematikai módszerekkel megfogalmazható, alkalmas számítógépi bemutatásra, vizuális prezentációra. A
szabály alapú szimulációk olyan oktatói programok, amelyek valós rendszereket modelleznek. A szimulációk folyamán a tanulók megváltoztatják
a különböző bemeneti változók értékeit, és megfigyelik a kimeneti értékekben történt módosulásokat. Részben ebbe a kategóriába tartoznak pl. a
virtuális mikroszkópok, planetáriumok, áramkör-tervezők, és még sokféle,
vizuális, virtuális működő modell. Mindezek a valóságos világot aligha helyettesítik, de segítenek megérteni.
Az Internet világában a fő probléma nem az, hogy hogyan találjunk
információt, szinte bármilyen kérdésre vonatkozólag, hanem az, hogy hogyan győződhetünk meg a talált információ valódiságáról, érvényességéről. Egyfelől, az információs források és szolgáltatások teljes köréhez való
hozzáférés jogos elvárás, másfelől azonban a tartalmi hitelesség biztosítása kötelesség. Egyre több szervezet fogalmaz meg alapvető etikai normákat, amelyek segítségével biztosítja, hogy az olvasó eligazodhasson a
talált információk halmazában, tájékozódhasson a talált adatok forrásáról
és céljáról. A megbízhatóság kérdése viszonylag korán felvetődött, s jelenleg ismét napirenden van az újmédia és az egyéb webkettő fejlesztések
terjedése miatt
5.3.2 Önellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Melyek a digitális, elektronikus, virtuális könyvtár jellemzői?
Demonstrálja a digitális könyvtári szolgáltatásokat hazai példákkal!
Mi a tudástár, tudásbázis, melyek a főbb fajtái, sajátosságai?
Melyek a virtuális múzeum, kiállítás jellegzetes megoldásai?
Demonstrálja a virtuális múzeum szolgáltatásokat hazai példákkal!
Értelmezze a vizualizáció, animáció, szimuláció fogalmakat!
Mutasson be filmarchívumot, internetes szimuláció gyűjteményt!
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8. A tárgyak muzeológiai, tudományos közelítése, Maroević modellje.
9. Melyek a megbízható és hiteles internetes források fő kritériumai?
10. Jellemezze be az SDT, vagy bármely tudástár szolgáltatásait!
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6. TESZTKÉSZÍTŐ ONLINE ALKALMAZÁSOK (TÓTHNÉ
PARÁZSÓ LENKE)
6.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK
Az oktatók részéről igénnyé vált, hogy szakmailag felkészülten teljesítsék a tanulók rendszeres értékelését. Képessé váljanak a tesztkészítő
programok kreatív alkalmazására, az eredmények statisztikai elemzésére.
A tanárok képzése, továbbképzése során cél az online tesztkészítés, értékelési eljárások megismertetése, valamint az ismeretek alapján az
önálló és kreatív módon történő alkalmazása. Képesnek kell lenniük a
tesztkészítés, tesztelméletek problémamegoldó alkalmazására az online
lehetőséget szem előtt tartva.
6.2

TANANYAG

A Web új médiaként jelent meg a tanítási tanulási folyamatban. A
világ tudományos és kulturális ismeretét egységbe szervezi, adatbankként
is működik.1 Szabadságot, kötetlenséget biztosít azzal, hogy a tárolt információkat könnyen elérjük, Az információkeresés nemcsak longitudinálisan, de vertikálisan is biztosított. Az oktatásban ezáltal új kihívásoknak kell
megfelelni. A tanár önmagát is kell, hogy képezze és tanítványait is meg
kell tanítani a helyes információkutatás, tesztelés szabályaira. Rendelkezzen saját adatbankkal, linkgyűjteménnyel és azokat előre meghatározott
felületre tegye elérhetővé tanítványainak.
1. Pedagógiai jellemzők
2. A teszt szerepe az oktatásban
3. Online tesztekkel történő értékelés
4. Online teszt készítésére alkalmas programok/felületek
5. Cloud computing

1

URL: http://www.konyvar.c3.hu/fjkisk/6htm
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A tananyag fogalomtérképe
Tisztelt Hallgató,
Az elmúlt évek tapasztalatai arra engednek következtetni, hogy a
természettudományi kutatások mellett a társadalomtudományi kutatások
is megkövetelik az TESZTKÉSZÍTŐ ONLINE ALKALMAZÁSOK kreatív ismeretét. A jegyzet ismereteinek birtokában képessé válik a mélyebb öszszefüggések feltárására.
Az elmúlt két évtized információs társadalma az oktatás tartalmi és
technikai követelményének újragondolását eredményezte. Igénnyé vált a
hatékony, rugalmas, személyre szabott oktatási rendszerek kidolgozása.
A társadalmi, gazdasági trendek új típusú szakembergárdát igényelnek, melynek biztosítása új kihívást jelent az oktatás számára. Az internet
alapú tananyag szerepe, az IKT taneszközei, a Web alapú szolgáltatások
az oktatásban a tanulási helyzetek újjászervezését, a tanári kompetenciák
megújulását eredményezik. A Web szerverek által biztosított szolgáltatások a virtuális tanulási környezet kreatív alkalmazását teszik elengedhetetlenné. A hagyományos, osztálytermi, a számítógép alapú tanulás (elearning), a kombinált oktatás (blended learning2). oktatás mellett egyre
szélesebb körben előtérbe kerül a Cloud Computer alkalmazása.

2

FORGÓ Sándor – HAUSER Zoltán – KIS-TÓTH Lajos: A blended learning elméleti és gyakorlati kérdései [online dokumentum]. URL:
http://nws.niif.hu/ncd2005/docs/ehu/029.pdf letöltés 2012.07.01
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A világ tudományos és kulturális ismeretét egységbe szervezi, adatbankként is működik.3 Szabadságot, kötetlenséget biztosít azzal, hogy a
tárolt információkat könnyen elérjük, Az információkeresés, információátadás nemcsak longitudinálisan, de vertikálisan is biztosított, új kihívásoknak kell megfeleltetni. A tanár önmagát is kell, hogy képezze és tanítványait is meg kell tanítani a helyes információkutatás, tesztelés szabályaira.
másrészt rendelkezzen saját adatbankkal, linkgyűjteménnyel és azokat
előre meghatározott felületre tegye elérhetővé tanítványainak.
Az objektív, igazságos értékelés nevelő hatású, a tanulók személyiségének fejlesztését kell szolgálnia a nevelés-oktatás teljes folyamatában.
Az iskola mérési értékelési rendszerét az oktatáspolitikai dokumentumok,
a törvényi változások figyelembevételével készítik.
A hagyományos papíralapú, face-to-face értékelés mellett az on-line
értékelés a cloud computing egyre nagyobb figyelmet kap. Az on-line értékelés több funkciót tölt be: teszteli a tanuló tudását, előkészíti a további
tanítási-tanulási folyamatot, támpontot ad a továbblépésre.
A jegyzet abban a reményben készült, hogy segíti a hallgatók a saját
szakterületén az on-line teszt alkalmazásával kutatások eredményeinek
hatékony feldolgozásához, az eredményeinek gyors és korrekt statisztikai
értékeléséhez, értelmezéséhez. A jegyzet leckékre bontva tagolja azon ismereteket, amelyek a gyakorlati oldalról közelíti meg a tesztkészítést, a
statisztikai eredmények létrehozását és az adatok értelmezését.
TANANYAGBAN AZ AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKKEL FOGLAKOZUNK

1.
2.
3.
4.
5.

Pedagógiai jellemzők
A teszt szerepe az oktatásban
Online tesztekkel történő értékelés
Online teszt készítésére alkalmas programok/felületek
Cloud computing

6.2.1 Pedagógiai jellemzők
Az új technológia adta lehetőségeket a tanárnak pedagógiailag megtervezett módon, eredményesen be kell tudnia építeni a képzés folyamatába, hogy személyre szóló visszajelzést biztosítson a tanulóknak. Az oktatónak új ismeretekre kell szert tennie, melynek során meg kell ismernie
az online adatbázisokat, képesnek kell lennie gyors differenciált kérdéseket tartalmazó kérdőívet összeállítani. Az oktató online módon is előállíthatja tesztjét, hisz számtalan tesztkészítő szoftver és Web felület létezik.
Ebben az esetben saját, kreatív kérdéseit is feldolgozhatja. Az adott online
tesztek kitöltését követően a megadott helyes válaszok alapján a szoftver
3

URL: http://www.konyvar.c3.hu/fjkisk/6htm
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javítja a kitöltött teszteket, az eredményeket táblázatban rögzíti, kívánság
szerint az elért eredményekről statisztikai mutatók tölthetőek le. Minkét fél,
a tanár és a diák is motiválva van az online teszt alkalmazása során.
A „pedagógiai értékelés nem más, mint pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelzések elmélete és gyakorlata”4. Az értékelés mindenkire kiterjedő megerősítési, visszacsatolási folyamat, amely során nemcsak a tanulók tevékenységét értékelhetjük, hanem az egész
tanítási-tanulási folyamatot, annak hatékonyságát, beleértve a folyamat
összes tényezőjét. Az értékelés során több dimenzióra vonatkoztatva fogalmazhatunk meg következtetéseket, pedagógiai jellemzőket.
A követelménynek az oktatás valós eredményeinek analizálásával
tehetünk eleget. A számonkérés kulcsfontosságú problémája az individualizált formák megvalósítása, melynek legkorszerűbb formája, az online
mérési forma.
6.2.2 A teszt szerepe az oktatásban
 A digitális értékelő környezetben a tudásszint-mérés egyik legelterjedtebb és dinamikusan fejlődő eszköze a teszt.
Az online tesztek kidolgozása, alkalmazása több évtizede kezdődött
a kutatók által a makro folyamatok területén (országok iskolarendszerének
összehasonlító vizsgálata: TIMSS, PISA stb.). Az elmúlt években a kutatások eredményeként az alkalmazott online tesztelés a makroszint felé fordult. A pedagógiai értékeléssel kapcsolatos szemléletváltozás megkezdődött (tanulói önértékelés, elméleti modellek keresése, stb.). A
tesztfeladatok során a teljesítmény eredményességét a tanulók felkészültsége mellett befolyásolja a motiváltságuk, a kapott feladat kontextusa.
A Web, mint az online tesztek platformja, új kihívást jelent a tanításitanulási folyamat egészében és forradalmi változásokat eredményezett.
Alkalmazása a közelmúltban az oktatás hatékony eszközévé vált, mint pl.
a Web alapú vetélkedők, tantermi aktivitás tesztelése, tudásszintmérés
stb. A Web helyek kész teszteket kínálnak a tanároknak, akik azt saját
arculatukra formálhatják. A tanulók az internet felületét könnyedén kezelik.
A Web felületek tesztoldalai az esetek többségében jelszóval védettek. A tanár által meghatározható, hogy az eredményt láthatja-e a diák a
a válaszadás követően. Az online tesztekben a leggyakrabban alkalmazott
kérdéstípusok a feleletválasztásos (multiple-choice), igaz-hamis (truefalse), kitöltős (fill-in-the-blank) és a kérdésekre adott rövid válasz (short

4

BÁTHORY Zoltán: Tanulók, iskolák-különbségek. Budapest, OKKER Kiadó, 1997
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answer questions). Létezhetnek olyan online tesztek, amelyek esszé típusú kérdéseket is tartalmaznak, melyekre adott válasz kiértékelése később történik.
Az online tesz által kapott tanulmányi teljesítmény mérése mellett,
az elektronikus értékelési kibertérben még számtalan paraméter eredményeit kaphatjuk. Az önértékelés során a tudás folyamatos ellenőrzésére, a
tanulási stílusok, módszerek hatékonyságvizsgálata során, attitűdvizsgálat, szociometriai felmérések stb.
A tudásszintmérő teszt tartalmi strukturáltságában, a fogalomháló
nyújt segítséget, mely hangsúlyozott fokozatosság elvét érvényesítve rámutat a fő kapcsolódási pontokra. A fogalmi háló kapcsolódási pontjai
alapján az ismeretek logikai sorrendje, valamint a számonkérés, a mérési
értékelési folyamat feladatsorai, a tanítási-tanulási folyamat tervszerű felépítésének bázisát képezi.
A tananyag elemzése során a tananyag logikai struktúrájának feltárásával, majd az ismeretanyag szelektálását célzó funkcionális elemzést
követően súlyozással kell megítélni a tananyagrész fontosságát. Három
kiemelt szinten, ráismerés, reprodukálás és alkalmazás, praktikus feladatok összeállítására ad tanácsot Orosz Sándor5,6. A feladatok összeállításánál ügyelni kell, hogy a feladatelemek azonosíthatók és azonosan értékelhetők legyenek, valamint a pontszámokat a súlyozás figyelembe
vételével kell megállapítani7. Érvényesüljön a tartalom és a feladatok szintjeinek összhangja!
A szoftverek egyre gazdagabb lehetőséget nyújtanak és így a tesztek újabb változatai jelennek meg, az egyszerű megoldástól az individualizált lehetőségig.8
6.2.3 Online tesztekkel történő értékelés
Mérés az értékelési folyamat során adatokat gyűjtünk a mérőeszközünkkel. Az adatokat kvantitatív és kvalitatív módon dolgozhatjuk fel. Az
on-line tesztet a tanuló kívánsága szerint többször is végignézheti, módja
nyílik az elhalasztott, kihagyott válaszokat pótolására és javítására, az
5

OROSZ Sándor: A tananyag elemzése. Veszprém, OOK, 1977. p. 69–102.
OROSZ Sándor: Pedagógiai mérések. Budapest, Korona Kiadó, 1993. p. 45–77.
7
BÁTHORY Zoltán: Feladatlapok szerkesztése, adatok értékelése. Veszprém, OOK, 1976.
p.59–68; 79–123.
8
CSAPÓ Benő – MOLNÁR Gyöngyvér – PAP-SZIGETI Róbert – TÓTH Krisztina, R.: A mérés
értékelés új tendenciái: a papíralapú tesztelés összehasonlító vizsgálatai általános iskolás, illetve főiskolás diákok körében. In: Új kutatások a neveléstudományokban.
Szerk. Kozma Tamás, Perjés István. Budapest, MTA Pedagógiai Bizottsága, 2008. p.
99-108.
6
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eredményt befolyásolja. Vitatott kérdés megengedhető-e a válaszok módosítása. A feladat bonyolultsága befolyásolja a megoldás eredményességét, időigényét.
A teszt első információs szintjét a már meghatározott értékelési
szempontok, pontozási módszerek alapján a válaszok értékelésével és a
pontszámok tanulónkénti összegzésével kapjuk meg. Az eredmény az
itemek analízisével a szükséges idő figyelembevételével elemezhető. Az
adatok mélyebb vizsgálata alapján levont következtetések segítik a kutató
pedagógust a tanítási-tanulási folyamat hatékonyabb szervezéséhez.
Online kérdőív készítő portálok (Moodle, Google Docs, SPSS Data
Collection (Dimensions) stb), melyekkel kérdések szerkeszthetők (ingyenes, de némely fizetős szolgáltatás) és regisztrációhoz kötött. A kitöltés
eredményei grafikonon megtekinthetőek és .exe .spv formátumban letölthetőek további elemzés céljából.
A Google Docs online portál lehetőséget ad, hogy egy adott kutatási
témában team csoport vegyen részt. Könnyebbé teszi a kollektív munkát,
lehetőséget nyújtva a csapatmunkára. A dokumentumainkat az általunk
megadott személyek megnyithatják és szerkeszthetik, így rugalmasan és
nagyon gyorsan lehet információkat szolgáltatni az akár több ezer kilométerre lévő hallgatóknak, oktatóknak, munkatársaknak.
Valós időben lehet követni, hogy szerzőtársunk mit – és ami még
fontosabb – hová gépel éppen. Eddig arra kellett figyelni, hogy az írásban
hol jelennek meg új bekezdések, nagyobb szövegrészletek, most azonban
kis zászlócska is jelzi, hová írnak a kollégák.
Újdonságként jelent meg, hogy nem a szövegbe kerül a szerzőtárs
megjegyzése, hanem a lap szélén megjelenő színes cetlire lehet kiírni a
véleményt, így a javasolt változtatások könnyebben követhetőek. A kiegészítések funkciója az egérrel a menüből a Beszúrás/Megjegyzések lehulló
ablakából választható.
Fejlesztések, kutatások során lehetőség van a teamban dolgozók
egyidejű tevékenységére melynek során javaslatuk rögzített formában is
megjeleni. A tudásszinmérő tesztek kitöltése az oktató által konkrét személyhez rendelhető. A kutatások jövő útja a web felületre feltöltött és közösen kidolgozott kutatások folytatása, így a távolság áthidalásával végezhető eredményes tevékenység.
6.2.4 Online teszt készítésére alkalmas programok/felületek
Az oktatás a felgyorsul világ fejlődési tendenciáival fejlődést tartva a
tanárok és a diákok egyre fokozottabban kihasználják a digitális eszközök
adta lehetőségeket készen állnak a digitális tananyag befogadására, de
az online teszttel történő számonkérésre is. Az online tesztek kidolgozása
fejlesztése igen komoly informatikai hátteret kínál. Megállapítható, hogy
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napjainkra több rendszer is rendelkezésre áll, a kínálat folyamatos növekedést mutat.
A teszt készítése, összeállítása online, offline formában szoftverrel,
valósíthatóak meg. Léteznek kimondottan web platformon működő programok is. A lehetőségeket a teljesség igénye nélkül tekintsük át.
SPSS Data Collection (Dimensions)
 Az SPSS tesztkészítő szoftvere, amellyel különböző típusú kérdéssor szerkeszthető, az adatfelvételtől, az adatelőkészítéstől a publikáció előkészítéséig.
A teszt megjelenési formája lehet intra/internet, CAPI9 (laptopos kérdezési módszer, melyet egy adott szerveren összesítenek) és CATI10 (a
Computer Assisted Telephone Interviewing rövidítése, a számítógéppel
támogatott telefonos lekérdezést jelenti) valamint papíralapú.
A kérdéssor futtatásakor az SPSS szerverére menti a fájlt. Csak jogtiszta szoftver alkalmazható az adott feladatra. A lekérdezést követően a
válaszok táblázatos formája „.exe”, ill. „.sav” fájlba lementhető. az adatokon további statisztikai feldolgozása céljából.

SPSS Data Collection (Dimensions) felülete11
A program sokoldalú használatával bármilyen kérdőív készíthető,
használata praktikus. Alkalmazásához a jogosultság megvétele költséges.
9

CAPIBUSZ [online dokumentum]. URL:
http://www.ipsos.hu/site/capi-a-laptopos-kerdezesi-modszer/
10
CATI [online dokumentum]. URL: http://mediaq.hu/modszerek/ad-hoc-kutatasok/cati
11
SPSS [online dokumentum]. URL:
http://www.spss.com/software/data-collection/author/
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Moodle
 A Moodle12 (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment = moduláris objektumközpontú dinamikus tanulási
környezet) nyílt forráskódú, ingyenes licenc alatt terjesztett, a
PHP13 nyelven, a kiszolgálóoldali parancsnyelven íródott elearning keretrendszer.
A Moodle az alkalmazott nyelvet CMS-nek nevezi (Course Management System), de a klasszikus e-learning keretrendszerek osztályozása
alapján LMS14 (Learning Management System). A Moodle első változata
2002 nyarán jelent meg, részben magyar nyelven elérhető. A Moodle
elektronikus oktatás/tanulás szempontjából a következő jellemzőkkel rendelkezik:
− A kurzusok létrehozását, a tanárok kurzusokhoz rendelését adminisztrátor kezeli.
− Az illetéktelen tanulók kirekeszthetők a tanárok által adható beiratkozási kulccsal.
− Tanulók szükség esetén, kézi úton is regisztrálhatóak.
− A kurzushoz tartozó adatokat, hozzáférést, tevékenységeket stb. a
tanár vezérelheti.
− A tanulók teljesítményét a tanár összesítve és hallgatónként is értékelheti.
− A hallgató számára lehetőséget adhat a tanár a javított munkák újbóli leadását.
− A tanárok feladatsorokat hozhatnak létre, melyekből újabb teszteket építhetnek.
Kérdőívem www.kerdoivem.hu
Online kérdőív készítő portál, mellyel 9 kérdéstípus szerkeszthető,
leírás szerint 10. használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az elkészült teszt nyilvánossá tehető, melynek során e-mailben egy szűkebb kör,
web felületen egy célpopuláció számára elérhetővé tehető.

12

MOODLE [online dokumentum]. URL: http://moodle.org/?lang=hu
PHP [online dokumentum]. URL: http://hu.wikipedia.org/wiki/PHP
14
Learning Management System [online dokumentum]. URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
13
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A „kerdoivem.hu” nyitó felülete15
A kérdéstípus zárt, akkor javasolt az alkalmazása, ha a kutató célja
az általa ítélt legfontosabb tényezők közül válasszon a válaszadó.
A többszörös választás alkalmazása akkor ajánlott, ha a válaszvariánsok közül több helyes. A válaszadó szabadon leírhatja véleményét, a
válaszok előremutatóak, feldolgozása figyelmet igényel. Az adott gondolatokra a válaszadó véleményét kifejezheti a skálán. A kutató alkalmazhat
a 7 fokozatú skála mellett 5, 11 fokozatút is. A magasabb fokozat árnyaltabb véleményt jelölhet.
A teszt kérdéstípusainak összetételét a mérendő feladat, célkitűzés
határozza meg, melyet a teszt készítőjének az előkészítő munka során
kell átgondolni és meghatározni. Az eredmények grafikus szemléltetése a
web felületen, mely a kutató számára megtekinthető és .exe formátumban
letölthető további elemzés céljából.
http://www.digiteszt.hu/
Magyar webes szolgáltatás, mely, tantárgy független mérés-értékelési
szoftvert kínál oktatóknak.

15

Kérdőívem [online dokumentum]. URL: http://www.kerdoivem.hu
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DigiTeszt felülete
Jellemzői:
−
−
−

−
−
−
−

egyszerűen alkalmazható szoftver
gyors, idő hatékony, így könnyen készíthető tudásszintmérő teszt
is.
A digiTeszt lehetőséget biztosít egyszerű vagy komplex tesztsor
összeállítására. Lehetővé teszi különböző fajta kérdéstípusok hozzárendelését, típusai: egyszeres választás,többszörös választás,
az igaz-hamis
a kérdésekhez multimédiás felületek is rendelhetőek. valamint internetes hivatkozás.
A kitöltött tesztet a javítókulcs alapján automatikusan javítja
Az eredményt pontszámban és százalékos formában is megadja
Három részből áll: Tesztkészítő program, Tanár program, Diák
program
www.google.docs

 A Google Docs egy szabad hozzáférésű online program.
Táblázat, dokumentum, bemutató, teszt online és off-line létrehozására szerkesztésére alkalmas felület. Egyszerre többen is dolgozhatnak
az adott dokumentumon, valós időben. A szoftver 2007. június 27-től magyarul is hozzáférhető.

A tesztszerkesztője a kérdéstípusok széles lehetősége mellett
szép formai megoldás kínál.
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−
−
−
−

Összefoglalva a tesztfeladat elkészítésének sorrendje:
Regisztráció a felületen, adatok megadása.
Meghívások kialakítása (kikkel akarom kitöltetni)
Mintakérdőív elkészítése
Eredmények lekérése, hasznosítása.
A lehetséges online szolgáltatások sorra vétele.

Megcímkézve a teszt nevét, megszólítjuk a válaszadót. A Question
title ablakba beírjuk a kérdés elnevezését. Rákattintva a Question Typera, a lehulló ablakból kiválasztjuk a kérdéstípust melyek Text, Paragraph
text, Multiple choise, Check boxes, Choose for list, Scale, Grid lehetnek.
Az előkészített és átgondolt kérdőívet, a megfelelő kérdéstípus megválasztásával megszerkesztjük. A kérdések hozzáadása az Add item felületre kattintva és a kérdéstípust kiválasztva valósíthatjuk meg. A
Paragraph text lehetőséget ad szöveges válaszadásra.
A Grid a motivációs és attitűd tesztekben igen gyakran alkalmazott
Likert skálás kérdések megszerkesztését szolgálja. A számok mellé kell
feltüntetni, hogy az értékek a skálán mit jelentenek a válaszadás szempontjából (1 elutasítom, 2 kevésbé utasítom el stb.)
A kérdések megszerkesztését követően a kérdőív készítője megjelölheti az email címek megadásával, kinek kívánja elküldeni a tesztet
Meghívások kialakítása

Az e-mailek megadása és eredmények lekérdezése
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A mentést követően a képernyő jobboldalán megjelenő ablakban
rendelkezhetünk az e-mail címek megadásával arról, hogy kikkel szeretnénk kitöltetni a tesztet. Az üzenetben felkérésünket megfogalmazhatjuk,
útmutatót adhatunk a válaszok megjelöléséhez.
A web 2.0 internetes szolgáltatás keretrendszere biztosítja, hogy a
tartalommal a felhasználók töltik fel a felületet. A szolgáltatás interaktív, a
felhasználók kommunikálhatnak egymással.
A válaszokat a táblázatkezelő felületen összesítve kapjuk, amelyet
Excelbe vagy spss transzformálva feldolgozzunk a kutatás hipotéziseire
választ keresve.
A táblázatkezelő formátumban a Form(0) menüpontra kattintva a lehulló ablak Go to live form a kérdőív kitöltendő formátumát adja. A kérdőív
bővíthető, barátokkal, szakmai csoportokkal megosztható. A felületen egy
időben többen dolgozhatnak
6.2.5 Cloud computing
 A felhő egy modellt jelent16, ami számítástechnikai erőforrásokat
biztosít, univerzális, multifunkciós portál.
Fő szolgáltatási szintjéi:
− az infrastructure as a service (IaaS),
− platform as a service (PaaS), és
− software as a service (SaaS).
− A felhő támogatja az „an everything as a service (XaaS)” modellt
is, amely Internet szolgáltatás kezdve a biztonságtól és adatbázisoktól a tárolásig és integrációig.
A hálózatot alkalmazva az adatokat távoli szervereken tárolják, kezelik és dolgozzák fel az eredményeket. Az elmúlt években, a számítástechnikai felhő (cloud) lett az uralkodó módszer, melyet számítástechnikai
infrastruktúra internetes szolgáltatása biztosít.

16

URL: http://bit.ly/1UgoCPW [2015. 05. 11]
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Cloud Computing modell (forrás:
http://bit.ly/1Q2viCA)
A Cloud computing a tudományos életben, közösségi felületeken
egyre nagyobb jelentőséggel bír, népszerűsége nőtt.
A National Science Foundation (NSF) bejelentette, hogy két projektet, hozott létre cloud computing teszteken – az úgynevezett „Chameleon”
és a „CloudLab” –, amely lehetővé teszi a tudományos kutatói közösség,
számára, hogy dolgozzon, és új kísérleti felhő architektúrákat próbálnak
ki.
Cloud computing a gyakorlatban távoli szervereken tárolja és kezeli
és dolgozza fel az adatokat, nem pedig egy helyi szerveren, vagy egy személyi számítógépen. Az elmúlt években a cloud computing uralkodóvá
vált.
 Az IBM felhőtechnológiára épülő megoldás célja az oktatásban,
hogy igény szerint biztosítson hozzáférést tananyagokhoz, valamint hogy okos és személyre szabott osztálytermeket építsen hallgatók köré.
Felhő technológia megértése: a felhő technológiaműködésének
megértése
Pilot projektek: a felhő alapú tesztelés kipróbálása
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Stratégiák kidolgozása: a tesztelési kritériumok összeállítása, a
potenciális felhő szolgáltatók, teszt szintek és a performancia tesztelés.
A felhőalapú tesztelés gazdaságosabb17 a tesztelési idő rövidebb,
szerkesztése, újraszerkesztése rugalmas. A felhőalapú oktatás új kihívás
az oktatóknak, hallgatóknak, a kialakítása speciális ismerettel rendelkező
informatikusokat is igényel (futtatás, biztonsági paraméterek, stb.). Tekintsünk át, ma már működő rendszereket a teljesség igénye nélkül.

Szolgáltatások a felhasználók számára (forrás:
http://bit.ly/1Q2viCA)
Redmenta18 felhőalapú tesztkészítő, mely az oktatók munkáját támogatja. A felülete egyszerű, a feladatlap kívánság szerint módosítható,
újraszerkeszthető. Több nyelv alkalmazására átállítható. A diákok táblagépen, okos telefonon is ki tudják tölteni a feladatokat.
A Geddit innovatív módon a tanárok és a diákok közötti kommunikációt biztosít. Az új lehetőségeket biztosít az oktatásban és az osztálytermi
munkában.

17

GEIST Éva: Tesztelés felhőben, a követendő gyakorlat. 2015. p. 2-3. [online dokumentum]. URL:
https://inf.mit.bme.hu/sites/default/files/edu/doktori/szvv/referatum2014/Teszteles_felhoben_(Geist_Eva).pdf [2015. 05. 11]
18
URL: http://redmenta.com/?ref=logo_landing [2015. 08. 05]
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Kahoot19
Egy felhőalapú tesztkészítő, mely játékos formában támogatja tananyagelsajátítást. Bármely webböngészőben elérhető, a kérdések megjeleníthetőek interaktív táblán, tableten, okosmobilon., PC-n.

Kahoot Szolgáltatása
Alkalmazása során a diákoknak nem kell regisztrálni, a tanártól kapott kóddal beléphetnek a felületen összeállított feladatba az elért eredmények láthatóak. Az osztálytermi alkalmazása során a gyakorlás mellett
a versenyhelyzet nyújtotta előnyöket adja.
A Socrative a hallgatók értékelését biztosítja. A feladatok, tananyagok, tesztek a tablettel, laptoppal és okos telefonokkal is elérhetőek. Alkalmazásával gyors visszajelzést kap az oktató a hallgatóinak teljesítményéről.

Socrative logója (forrás: http://www.socrative.com/)

19

Make Learning Awesome [online dokumentum]. URL: https://getkahoot.com/
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ClassMarker20 egy komplett online tesztelés lehetősége valósítható
meg általa. Az oktató a saját honlapjára beágyazhatja az anyag elérhetőségét. Több nyelven alkalmazható, jelenleg 13 nyelvet jelölnek meg. A
kezdőoldalon oktatóanyag segíti a felhasználó sikeres tevékenységét.
6.3

ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK

6.3.1 Összefoglalás
Az online tesztek alkalmazásának pedagógiai, módszertani kérdései
hazánkban 8–10 éves múltra tekint vissza. A lehetőségek dinamikusan
változnak a szoftverek fejlesztésével, az Intranet és az Internet, a Cloud
Computing szolgáltatásának kiszélesedésével az iskolákban. Igénnyé vált
az oktatók részéről, hogy szakmailag felkészüljenek a tanulók rendszeres
értékelésére, tesztkészítő programok kreatív alkalmazásra, az eredmények statisztikai elemzésére.
A végső cél a tanítási tanulási folyamat során, hogy a tanuló kilépve
az algoritmusok irányításából, sikeresen próbálkozzon a feladat megoldásával. A tanuló akkor válik kreatívvá, ha képes az ismeretek és gondo-

latok újrarendezésére, új aspektusok keresésére és azok alkotására. A hallgatók a megszerzett tudását hatékonyan ellenőrizheti,
lehetővé válik önellenőrzés a tanítás-tanulási folyamat különböző fázisaiban, melynek legflexibilisebb módszere az online számonkérés.
9. Videoklip a teszt szerkesztésének technikájáról a Kahoot alkalmazásával (https://youtu.be/19SAw6Hc2SI)
 Feladat
 A tananyagban megismert Cloud Computing egy adott felületébe
regisztrálva készítse el saját 5-6 kérdésből tesztjét az új ismeretanyag tartalmát alkalmazva. A kapott kódszót társainak megadva
,töltesse ki a feladatsort.
6.3.2 Önellenőrző kérdések
1. Mutasson be néhány tesztkészítő szoftvert.
2. Ismertesse a számítógépes tesztelés fejlesztésének lehetőségeit.
3. Foglalja össze az on-line tesztek előnyeit és hátrányait az
oktatási folyamatban.

20

Classmarker [online dokumentum]. URL:
http://www.classmarker.com/online-testing/embedded-quizzes/2015.05.08
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4. Ismertesse a Computerised Adaptive Testing jellemzőit
5. Ismertesse a Cloud Computing modell jellemzőit!
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6.5 GLOSSZÁRIUM, KULCSFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE
Adatgyűjtés
Adatok elemzése

Adatok
zása

feldolgo-

Fogalmi háló

kísérlet

korreláció
szignifikanciája
Teszt
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Adatgyűjtés, amit a statisztikában megfigyelésnek,
adatfelvételnek neveznek.
Adatok elemzése, aminek célja, hogy az adatsorokat
és a közöttük levő összefüggéseket tömören, egy-egy
számított értékkel jellemezhessük, és ezeket értékeljük
Adatok feldolgozása, ami az adatok csoportosítását,
rendszerezését, összesítést, valamint az adatok táblázatba foglalását jelenti.
A fogalmi háló kapcsolódási pontjai alapján kell megtervezni a tanítási-tanulási folyamatot, az ismeretek logikai sorrendjét, valamint a számonkérés, a mérési értékelési folyamat feladatsorait.
meghatározott hipotézisből kiindulva új, rejtett összefüggések, törvényszerűségek feltárására alkalmas
módszer.
választ ad arra, hogy mennyire bízhatunk egy mintából számolt korrelációs együtthatóban
A teszt szisztematikus eljárás két vagy több személy viselkedésének az összehasonlítására.
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7. ÁLLÓKÉPSZERKESZTŐK ONLINE
KÖRNYEZETBEN (BÖLCSKEY MIKLÓS)
7.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK
A hallgató megismerje az állókép szerkesztő programokat, kreatív
felhasználásukat a pedagógia gyakorlat szempontjából hatékonyan alkalmazni tudja azokat, a közösségi tudáskonstrukcióra- és megosztásra alkalmas on-line kommunikációs szolgáltatásokkal, módszerekkel együtt.
Nagyon fontosnak érzem ma ezt a területet, amikor minden mobiltelefonon ott lapul egy digitális képrögzítő eszköz, ami szinte naplószerűen
kísérheti a mindennapjainkat. Az utóbbi évtizedben jelentősen átalakult a
kép készítés menete, az ezüst halogenid alapú képrögzítést forradalmasította a digitalizálás, amivel ma szinte korlátlan számú képet készíthetünk.
Ennek a hatalmas képmennyiségnek feldolgozása, utómunkája óriási lehetőségeket tartogat, amiben fontos, hogy a képekkel gondolkodó ember
azokat értő módon kezelje, ismerje az on-line elérhető lehetőségeket, felismerje a vziális kommunikációban kép és szöveg kapcsolatában rejlő lehetőségeket.

7.2 A LECKE TARTALMA
1. Szófelhő készítő programokról
2. Infografika
Pinterest
3.Címkefelhő
4. Az infografikai alkalmazásokról
Folyamatábra programok
5. Gondolat és fogalomtérkép szerkesztők
Online gondolattérkép készítő szoftverek
Text2mindap
bubbl.us;
mindmeister
mindomo.com
6. Pedagógiai aspektusok
A kognitív térképek kialakulása
Gondolat és fogalomtérkép készítő alkalmazások
Text2 Mindmap
Simple Mapper
7. Online állóképszerkesztők
Pixlr
Fotor
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Picmonkey
BeFunky
Ribbet
Photoshop Express
8. Kollázs készítő on-line programok

Az online állóképszerkesztők tananyag fogalomtérképe
(https://www.text2mindmap.com/)

7.3 TANANYAG
7.3.1 Szófelhő készítő programokról
Szófelhő sajátossága, hogy egy megadott szöveget-képet rendez
össze úgy, hogy a szöveg betűiből rajzolja meg az előre kiválasztott képet.
Rengeteg programot találhatunk az efféle képek készítéséhez, automatizmusuk mentén könnyen használhatjuk azokat. Azt tudnunk kell, hogy azért
ezek a programok egy mélyebb tartalmakkal rendelkező kép-szöveg kapcsolatára már igazán jól nem alkalmazhatók, s nem nélkülözhetik olyan
állóképes program használatát, melyben a manualitás, finomságai nélkülözhetetlenek az apró részletek szabad alakításához (Gimp, Photoshop).
Azonban az biztos, hogy magával a szófelhővel, szófelhő készítéssel ezen a módon könnyen, gyorsan megismerkedhetünk egy ilyen program használatával, mert villámgyorsan állíthatunk elő vele látványos elemeket.
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Nagyon fontos ebben a munkában a kép és szöveg kapcsolata,
mellyel érdekes gondolati irányokat ébreszthetünk. Amennyiben elmélyültebben akarunk ezzel a területtel foglalkozni azt is látnunk kell, hogy a
programok automatizmusban rejlő optimalizálás határai csupán csak egy
igen szűk keretet adnak a kreatív alkotó munkához, ami az ötleteknek bizony jelentősen körbehatárolhatja a területét.
 Néhány kreatív hallgatói munka.

Huszár Márk Március 15.
(2015)

Molnár Fanni Like EKF
(2014)
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Bócsi Viktória, Szófelhő manuális határteületek
(2014)

Pásztor
András, Szófelhő
manuális határterületek (2014)

Ancsicsa Gergő,
Szófelhő manuális
határtetületek (2014)

Szófelhő határterületeivel is érdemes megismerkedni a fenti képekben, amikor már a betűk formáját is kihasználhatjuk egyes elemek kialakításánál.
Tagxedo http://tagxedo.com
Online elérhető, használata, regisztráció nélkül is lehetséges. Kezdőlapján Create ikonra kattintva már a munkakörnyezetben találjuk magunkat. A program kezelőfelülete és működése könnyen átlátható, egyszerű. A beadott szövegünket saját galériájában megtalálható elemekre,
képre, szövegre tördelhetjük, de akár saját képet is feltölthetünk. Az így
létrehozott elemeket különböző színvariációkban, betűtípusokban is megnézhetjük. Képnek, formának, akár betű szöveget is megadhatunk és ebben az esetben a szövegformára tördelten jelenik meg a választott szöveg.
Az elkészült képeket felhasználási területünknek megfelelően kimenthetjük, szorult esetben akár printscreen-nel.
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Tagxedo http://tagxedo.com oldal munkafelülete és képei

Tagxedo http://tagxedo.com oldal munkafelülete és képei
7.3.2 Infografika
Mindenek előtt az infografika jelentőségét kellene tisztáznunk ahhoz, hogy az ember lássa ebben a mediális közegben rejlő lehetőségeket,
a vizuális kommunikáció erejét. Érdemes visszatekintünk a kezdetekhez.
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Michelangelo: Ádám teremtése. Sixtus-kápolna menynyezetfreskó Michelangelo (1512)
Talán a legjobb példa rá az, ahogy a bibliai tanokat képeken keresztül igyekeztek megismertetni a világgal. Mindezt egy olyan korban, amikor
alig volt írástudó, aki a szövegeket értelmezhette volna. A vizuális nyelv
azonban észrevétlenül kapott lábra a történetek képi megfogalmazásaiban.

Lucas Cranach, Az Édenkert (1510)
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A képek értelmezéséhez nem kell tanulni, az ember a tapasztalatok,
érzelmek kapcsán olvassa, értelmezi a képekben fellelhető, vagy azokon
túlmutató történeteket, akkor is, ha még azelőtt sohasem hallott róla, másrészt életre keltheti, színesítheti a történetet, azok számára is, akik esetleg
már igen. Könnyen felismerjük a jót, a rosszat, a fájdalmat, örömet, szomorúságot, hangulatokat, arányokat, méreteket, távolságokat, színeket,
és még nagyon sok mindent kiérezhetünk egyetlen képből pillanatok alatt.
Pillanatok alatt, ez is nagyon fontos sajátossága ennek a kommunikációs
közegnek, hogy a pillanatban az egész képet látjuk, az egész képet, az
egész történetet, amiről mesélni akar, nincs eleje, vagy vége, tartalom
jegyzéke, nem kell lapozgatni benne.
Az infokommunikációban nagyon fontos ez a vizualitás. Éreznünk
kell benne, hogy milyen jól szemléltet. Ebben igyekeznünk kell a vizuális
tartalmakat félreérthetetlenül egyszerűsítve megfogalmazni.
Ez a kommunikációs forma sokszor kibővülve a szöveggel, még jobban erősíti a megértést, a szöveg használata ebben a környezetben
ugyanúgy lényegre törően minimalizál, mint a képeknél. Gondoljunk csak
bele, hogy ma a mindennapokban milyen bonyolult eszközöket pótolnak a
telefonjaink, és be kell látnunk, hogy nagyrészt csak képek, piktogramok
révén tanuljuk meg a működésüket, hiszen kinek lenne kedve több száz
oldalas használati utasítások tartalom jegyzékében kallódni, amikor a
megoldás felé vezető utat csupán apró képek segítségével kitapogathatjuk.
 Az infografika területén szeretnék két példát mutatni:
1912 Déli sark Amundsen-Scott kapitány
Az egyik a Déli sark felfedezésével foglalkozik, amiről nyilván sokan
hallottak már, azonban általában sokkal többet nem tudunk róla, mint azt,
hogy Amundsen és Scott kapitány. Utána olvasva mindjárt kirajzolódik a
történet, de ha azt a feladatot kapjuk, hogy a megismerteket most egyetlen
képbe sűrítve igyekezzünk minimális szöveghasználattal megfogalmazni,
akkor azt is beláthatjuk, hogy ez nem is olyan egyszerű dolog. A vizuális
kommunikációt tanulni, gyakorolni kell, és azt hiszem az ötlet még ennél
is sokkal fontosabb benne. Az ötlet, ami segíti a kommunikációt, és nem
csak a látványos pluginek használatában merül ki. Ebben a mediális közegben, óriási erő az egyszerűsítés, hiszen pillanatok alatt kell kiolvashatónak lennie, és minél többet elmesélni, akár csak a Déli sark drámai küldetéséről azoknak, akik eddig alig hallottak valamit róla.
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Amundsen vs Scott, RedBlog,
http://blog.redington.co.uk
Nézzük meg ezt a képet alaposan, és láthatjuk, hogy milyen sok
mindent megtudunk ennek kapcsán a történetről. A képnek két szélén helyezkedik el egymással szemben Amundsen és Scott kapitány. Közéjük
helyezett térképen feltüntetve a két különböző útirányt látjuk. A kapitányok
alatt pedig sziluett képekbe egyszerűsítve rajzolódik ki, hogy mi is volt a
siker és a dráma hátterében. Az ábrákból szemléletesen kitűnik, hogy míg
Amundsen kutyákat használva, kevesebb emberrel indul, és így sokkal
több mindent tud magával vinni az útra, addig Scott kutyák nélkül, több
emberrel, kevesebb felszereléssel indul neki az útnak.
1969 Július 20. Apollo 11 Holdra szállás infografikája

1969 Július 20. Apollo 11 Holdra szállás infografikája
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Érdemes alaposan szemügyre venni ezt a képet is, mert nagyon sok
apró részlettel, szöveges kiegészítéssel rendelkezik, ami szemléletesen
modellezi az első Holdra szállást – arányos bolygó méretekkel, távolságokkal. Érdekes benne, hogy a könnyebb követhetőséghez két Holdat ábrázol – egyiket az érkezéshez, másikat a visszainduláshoz. Így nem zsúfolódnak az utat követő vonalak, hanem nagyon jól kibogozhatóan lehet a
történet nyomába eredni a képen.

Részlet az Apollo 11 (1969. július 20.) Holdra szállás
infografikájából 1.
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Részlet az Apollo 11 (1969. július 20.) Holdra szállás
infografikájából 2.(Két Holdat ábrázol – egyiket az érkezéshez,
másikat a visszainduláshoz)
Szép megoldások, reprezentatív példák amiket érdemes szem előtt
tartanunk, amikor infografikával foglalkozunk.
Infografikák, látványos grafikonok készítésére rengeteg ingyenes
online programot találunk, amik itt is bizonyos automatizmusok mentén
használhatóak. Az automatizmusok sokat segíthetnek a munkában, de lehetnek olyan szituációk, amikor egy alapos állóképes program ismerete
elengedhetetlen, melyben a manualitás finomságai nélkülözhetetlenek az
apró részletek szabad alakításához.
Pinterest.com
A https://www.pinterest.com/ oldalon regisztrálva egy óriási képes
gyűjteményben, ahol érdeklődési körünknek megfelelően lapozgathatunk.
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 Feltételen érdemes átnézni az infografikákkal foglalkozó gyűjteményt és értő szemmel keresni a látványos design csillogásán túl
a kommunikációban fellelhető eredeti ötleteket.
https://www.pinterest.com/fabcreative/infografics/
 Feladatnak javaslom, hogy a fenti két munka kapcsán kirajzolodó
ismereteket próbálják meg grafikonokon ábrázolni. Ehhez a
Venngage on-line program jó segítség, https://venngage.com/,
amit regisztráció után mindjárt használhatunk is.
Indulásképpen érdemes kicsit átlapozgatni a kezdőlapra kitett füleket. Rengeteg pár perces tutorial-t találunk a youtube.com oldalán, amik
remek útra indítók a program használatában:
10. Venagge.com tutorial (https://youtu.be/1EEaqiWGB2U)
Egy új lap nyitásával kezdjük a munkát, azután beállíthatjuk ennek
háttér színét és a grafikai elemek között kiválaszthatjuk azt a formát, amelyik leginkább illeszkedik ahhoz a területhez, ahol azt alkalmazni akarjuk.
Tovább lépve, a kiválasztott forma színeit, cikkelyeit módosíthatjuk.
Megjelenített cikkelyek százalékos arányai az általunk beadott értékek szerint jelennek majd meg a kiválasztott formán.

Egy új lap nyitásával kezdjük a munkát, azután beállíthatjuk ennek
háttérszínét
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A grafikai elemek között kiválaszthatjuk azt a formát, amelyik leginkább illeszkedik ahhoz a területhez, ahol azt alkalmazni akarjuk.
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Tovább lépve, a kiválasztott forma színeit, cikkelyeit módosíthatjuk. Megjelenített cikkelyek százalékos arányai az általunk beadott értékek szerint jelennek majd meg a kiválasztott formán.
Venngageg on-line program használata
7.3.3 Címkefelhő1
 A címkefelhő célja egy weboldal tartalmára jellemző kulcsszavak
vizuális ábrázolása. A kulcsszavak, címkék többnyire egyszavas,
sok esetben minimálisan szerkesztett kifejezések betűrendbe
rendezve, fontosságukat színük illetve betűméretük jelzi.
A címkefelhő által jól leírható a tartalom legjellemzőbb kifejezéseinek gyakorisága. Alapvetően háromféle címkefelhőt lehet megkülönböztetni:
− Az első típusban a címke mérete jelzi azt, hogy a címkét hány
esetben rendelték egy kifejezéshez;
− a másodikban a méret azt jelzi, hány kifejezést rendeltek a
címkéhez.
− A harmadik típust elsősorban kategorizálásnál használják, a méret
a kategória elemeinek mennyiségét jelzi.
További változatok
Adatfelhő (data cloud): gyakoriság helyett valamilyen számszerű érték alapján alakul a címkeméret. Pl. tőzsdei értékek ábrázolására kitűnő.
Szövegfelhő (text cloud): egy szöveg szavainak listája alapján készül, a szavak mérete gyakoriságuktól függően változik.
1

Racskó Réka szerkesztésében a Wikipedia Címkefelhő szócikke alapján.
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Szókapcsolati felhő (collocate cloud): egy egész dokumentum szókapcsolatait vizsgálja globálisan, és a szavakat a szerint méretezi, milyen
kapcsolatban állnak a keresett kulcsszóval.
Alkalmazások:
tagxedo.com: lehetővé teszi, hogy tetszőleges alakban rendezzük el
a címkefelhő kifejezéseit, szűrhetünk külön stoplistás kifejezésekre, amelyek nem kerüljenek be a később generált felhőbe
worldle.net: véletlenszerű alakban rendezi fel a címkefelhőket
tagcrowd.com: az egyik legrégebbi címkefelhő-generátor, amellyel
klasszikus alakzatokat alkothatunk

A címkefelhő lehetőségei

A címkefelhő lehetőségei

A címkefelhő lehetőségei
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A Wordle szöveg és URL beviteli felülete

menüpontok a Wordle felületen
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Az infografikai alkalmazásokról
Az alkalmazott grafikai területéről terjedt el, amely rajz, fénykép és a
szöveg együttes alkalmazását jelenti, mindezen területek
formanyelvének felhasználásával létrejött illusztrációként fogható
fel.
Ismérvei:
önmagában egy fényképnél és egy rajznál összetettebb, az írott szövegnél több információt hordoz. Célja minden esetben az információközlés, amely figyelemfelkeltő módon, közérthetően mutatja be
az információkat.
Az infografika lehet állóképszerű, statikus és interaktív.
Az infografika mindig 3 szakterület - találkozásaként jön létre2:
1. a nyers adat, azaz az információ, amit tartalmaz (adat-elemzés)
2. az üzenet, amit át akarunk adni vele (kommunikáció)
3. a grafika, ami gyönyörködtet, és könnyen befogadhatóvá teszi az
üzenetet (design)

Példa egy infografikára: URL: http://bit.ly/1Ms0KGt

2

Az összeállítás a Wikipedia.hu infografika szócikk alapján készült.

204

ÁLLÓKÉPSZERKESZTŐK ONLINE KÖRNYEZETBEN

Az ioT infografikája URL: http://bit.ly/1Y4yf4s
Folyamatábra programok3
1. Tekintsük át az alklamázás adta lehetőségeket: http://popplet.com/
2. Ingyenes online diagram és folyamatábra készítéshez
http://www.artcharacter.hu/friss/software/22-useful-free-tools-forcreating-charts-diagrams-and-flowcharts/

 Feladat: Készítsünk szaktárgyunkhoz kapcsolódóan folyamatábrát.
7.3.4 Gondolat és fogalomtérkép szerkesztők
 4A fogalmak bonyolult szemantikai hálózatban kapcsolódnak
egymáshoz, nagyon gyakran elsősorban a használati kontextus határozza meg a szavak jelentését. Ahogyan egy várostérkép segítségével könnyebben eljutunk az egyik pontból a másikba, a fogalmi térképek használata is hasznos támpontnak
3

Bővebben itt: [online dokumentum]. URL:
https://web2panorama.wordpress.com/2011/01/09/popplet-nagy-otletek-vizualisanmegjelenitve/
4
Forrás: Fogalomtérkép [online dokumentum]. URL: URL:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogalomt%C3%A9rk%C3%A9p
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bizonyulhat fogalmak, gondolatok, jelenségek, folyamatok
megértésében. Az amerikai egyetemeken a egyre népszerűbb
technika a fogalmi térképek megrajzolása, hatékonysága széles körben ismert. A fogalomtérképészet a legkülönbözőbb fogalmak közötti kapcsolatok megjelenítését teszi lehetővé.

Gondolattérkép (mind map) egy vizuális megjelenítés, mely (online)
infokommunikációs technológián alapulva, az emberi gondolkodás sajátosságaihoz alkalmazkodva teszi lehetővé a látvány gyors feldolgozását,
megértést, és az információ bevésést.
Általános jellemzőjük, hogy témakör címe központi helyen van, fő
témák a központból ágaznak ki, az első körben fő menüpontok, majd ezt
követően az alpontok. Egyik közös jellemzőjük, hogy egyszerre többen is
szerkeszthetik, a közös kép exportálható. Némelyik (pl.: Mindomo), külső
hivatkozásokat és multimédiás tartalmat is beintegrálnak. Egy idő – vagy
bizonyos számú használat – után rendszerint fizetőssé válnak.
3. A gondolatérkép készítésének szabályai:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20090007_iskolaskor_pedagogiaja/TANANYAG/07_1.html

Online gondolattérkép készítő szoftverek:
Text2mindap
bubbl.us;
mindmeister,
mindomo.com
4. http://hu.wikipedia.org/wiki/Gondolatt%C3%A9rk%C3%A9p
5. http://www.tmt-tanulas.com/index.php?gondolatterkepek
6. http://tanulasi-technologiak.blogspot.com/2010/02/gondolatterkepezesprikoszovich-mihaly.html

7.3.5 A gondolat és fogalomtérképek pedagógiai aspektusai5
Alapja a térbeli látásmód kialakítása (asszociációs tanulás). Az emberi gondolkodás nagy része asszociációkra épül. Az egyik dologról
eszünkbe jut a másik. Tudjuk, hogy az asszociációk ezért segítik a megjegyzést. A 60-as években Roger Sperry6, kutatásaiban kimutatta, hogy a
két agyféltekénk különböző funkciókat lát el, és eltérően működik.

5
6

Antal Péter szerkesztésében
SPERRY, R.W.: Brain bisection and consciousness. In: How the Self Controls Its Brain.
Ed. J.C. Eccles. New York, Springer-Verlag, 1966
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Bal agyfélteke: beszéd, írás, olvasás, számolás, logika, elemzés,
listázás, részletek, sorba rendezés, egymásutániság
Jobb agyfélteke: képzelet, színek, dimenziók, téri-vizuális ingerek,
muzikalitás egészleges felfogás, egyidejűség
Divatos elméletek sugallják, hogy vannak jobb, illetve balagy-féltekés emberek. Ez úgy igaz, hogy vannak, akik egyoldalúan használják az
agyukat. Ez azért van így, mert a tanítási stratégiák befolyásolják gondolkodásunkat.
A nyugati kultúra erősen a logika, az elemzés, az információfeldolgozás egymás utáni, szekvenciális módjára épít. Lényegesek a szavak, a
mondatok, a számok, vagyis a verbalitás a legfőbb alapja. Fontos a racionalitás és a logika, az analizálás, a részletek felismerése, az elrendezések és szabályozások, a lineáris gondolkodás, és az időfogalom megértése.
A keleti kultúrák sokkal vizuálisabbak, képeket, szimbólumokat
használnak. A testbeszéd, a képi képzelőerő és képzelődés, fantáziálás,
intuíció és érzések, szintézise, fontos szerepet tölt be a gondolkodásban.
Fontos a rálátás valamire, a kreativitás, a művészet, a zene, a tánc, az
átfogó és nem lineáris gondolkodás, valamint a térbeli tudatosság.
Az első szemlélettel az emberi gondolkodás egy hatalmas részét
másodlagossá nyilvánítjuk, pedig kultúránkban fontos szerepe van.
A tanulási módszerek szakértői már régen kimutatták, hogy ha saját
gondolatainkhoz kapcsoljuk a tanulnivalót, sokkal hatékonyabb és mélyebb a bevésés. Jó példa erre a Tony Buzan7 által kifejlesztett gondolat
térkép módszer, melynek lényege, hogy a tanuló saját gondolataiban újra
megfogalmazza a tanulnivalót. Ha saját logikai útjai mentén helyezi el az
információt, saját asszociációi szerint raktározza el, és saját rendszerében
tárolja, akkor egy sajátos, de nagyon hatékony bevésésre van lehetőség.
A gondolat térkép egy nagy, összetett kép. Egyszerre ad lehetőséget aszszociációra, téri ingerre, és csoportosításra, egészek alkotására. Ha magunk alkottuk meg a vizuális elemeket, akkor megvalósul az aktív, saját
részvétel a tanulásban. Az gondolati térképen lehetőségünk van a logikai
hangsúlyok megfelelő alkalmazására is8. A tanulási zavarok, kialakulásában nagy szerepe van a szekvenciális információfeldolgozás elégtelenségének. A gondolat térkép módszer különösen jó eredményeket hozott a
tanulási zavarokkal küzdők iskolai teljesítményének javítása terén.

7
8

BUZAN, T.: Make the Most of Your Mind. New York, Linden Press, 1984
GYARMATHY É.: Gondolatok térképe. In: TaníTani, 2001. 18-19. sz. p.108-115. HALL, E.
T.: Rejtett dimenziók. In: Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításához. Ed. Kárpáti
A. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. p.10-20.
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Hasonló szerepet töltenek be a fogalomtérképek. A fogalomtérkép
technikáját a Cornell-i Egyetem professzora, Joseph D. Novak dolgozta ki
a 70-es években. Célja a tudományos oktatási módszerek kiterjesztése
volt. A fogalomtérképészet rövid idő alatt egy új tanulási mozgalom, a pedagógiai konstruktivizmus egyik alappillérévé vált. Lényege hogy a fogalmak bonyolult szemantikai hálózatban kapcsolódnak egymáshoz, nagyon
gyakran elsősorban a használati kontextus határozza meg a szavak jelentését. Ahogyan egy várostérkép segítségével könnyebben eljutunk az
egyik pontból a másikba, a fogalmi térképek használata is hasznos támpontnak bizonyulhat fogalmak, gondolatok, jelenségek, folyamatok megértésében. A fogalomtérképészet a legkülönbözőbb fogalmak közötti kapcsolatok megjelenítését teszi lehetővé.
A kognitív térképek kialakulása
A kognitív térképezés alapvetően modellalkotás, azaz tudatunkban
egyfajta sémát alkotunk térbeli környezetünkről. A modellalkotáshoz információk szükségesek, ezek a nyersanyagok. Sokféle forrásból származhatnak: a térbeli világ saját megtapasztalása, iskolai ismeret, tömegkommunikáció, mások tapasztalatai. A nagyszámú információ között
válogatunk, sajátos törvényszerűségek alapján, például aszerint, hogy az
adott téri környezetet mire használjuk; dolgozni, vásárolni, kirándulni járunk oda. A begyűjtött, szelektált információkat a bennünk meglévő tudati
tartalmakkal újraszerkesztve, strukturálva egy belső képpé alakítjuk. A
kognitív térképezés tehát interaktív-szelektív-struktúrateremtő folyamat,
amelynek az eredménye a térbeli környezet újrateremtése.
Gondolat és fogalomtérkép készítő alkalmazások
Az utóbbi években rengeteg gondolat és fogalomtérkép készítőalkalmazás jelent meg az interneten. Az online elkészíthető gondolat és fogalomtérképek nagy előnye, hogy a térképek könnyedén beilleszthetők
más alkalmazásokba.
Text2 Mindmap9
Az egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb online gondolatérkép készítő program.
A legegyszerűbb módja annak, hogy megtanuljuk Text2MindMap,
használatát az ha kipróbáljuk. Írjunk be egy szöveget a szövegmezőbe, a
TAB billentyűvel tudjuk a kapcsolódási szinteket beállítani. A végén a

9

Text2mindmap [online dokumentum]. URL: https://www.text2mindmap.com/
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„Draw Mind Map” gombra kattintva kapjuk meg az eredményt. Minden szöveges sor egy külön csomópontja lesz a gondolati térképnek A TAB billentyűvel pedig egy a csomóponton belül tudunk újabb szinteket létrehozni.

A Text2MindMap kezelőfelülete
Simple Mapper10
A Simple Mapper szintén egy ingyenes fogalomtérkép szerkesztő
alkalmazás. Készíthetünk vele úgynevezett koncepció térképet, amely
megmutatja az elképzelések és ötletek közötti kapcsolatokat. Készíthetünk hálózati diagramot, amely a különböző csoportok (emberek, cégek),
közötti kölcsönhatásokat vizsgálja. Készíthetünk egy folyamatábrát például egy munkafolyamatról, amely megmutatja, hogyan épül fel és hogyan
működik. A kész térképek itt is megoszthatók, vagy letölthetők.

10

Simple Mapper [online dokumentum]. URL: http://simplemapper.org/
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A Simple Mapper kezelőfelülete
7.3.6 Online állóképszerkesztők11
7. Online állóképszerkesztőkről szóló ismertetés itt olvasható:
http://ite.hu/legjobb-online-kepszerkesztok/
8. További Online állóképszerkesztők
https://pixinfo.com/cikkek/online_photoeditors

Az oldal 6 online alkalmazást mutat azzal a céllal, hogy ingyenes
alkalmazás révén, hogyan módosíthatunk gyorsan egy képet. Kiemeli,
hogy az egyszerű használat mellett további előnye ezeknek az alkalmazásoknak, hogy a saját gépre történő telepítés nélkül is könnyen dolgozhatunk velük.
 Olvassa át a cikket, majd értékelje az egyes online képszerkesztő
alkalmazásokat
Pixlr online képszerkesztő: http://apps.pixlr.com/editor/
Fotor: http://www.fotor.com/
Picmonkey: http://www.picmonkey.com/
BeFunky:http://www.befunky.com
Ribbet: http://www.ribbet.com/
Photoshop Express: http://www.photoshop.com/tools?wf=editor
11

A legjobb online képszerkesztők [online dokumentum]. URL:
http://ite.hu/legjobb-online-kepszerkesztok/
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Swot analízis online állóképszerkesztőkhöz

Belső tényezők
Erősségek

Gyengeségek

Lehetőségek

Veszélyek

Külső tényezők

Negatív

Pozitív

1.

Pixlr
Fotor
Picmonkey
BeFunky
Ribbet:
Photoshop Express
7.3.7 Kollázs-szerkesztők
A fotomontázs alkalmazások képesek összerakni kedvenc fényképeinket esztétikusan egy lapra különböző elrendezések alapján.
Az egyik ilyen könnyen kezelhető program a google által készített
PICASA szoftver.
9. PICASA

A kijelölt képeket a program véletlenszerűen – többször is – rendezi,
midaddig amíg számunkra a legmegfelelőbb. De mi magunk is cserélgethetjük, áthelyezhetjük, átméretezhetjük és forgathatjuk a fényképeket
egyesével, végül rendezhetjük a képeket a kívánt összhatás eléréséig.
11. FOTOR Tutorial (https://youtu.be/PQXWp43e1f4)
Képek egyetlen lapra való összeállításában segít. Az általunk kiválasztott képeket feltölthetjük, és könnyűszerrel alakíthatjuk azokat egymás
mellé az online felületen. Az általunk kialakított területhez, mérethez igazodóan, komponálva, nagyítva azokat. Beállíthatjuk háttérlap színét, a képek körüli keret színét, formáját. Szöveget írhatunk a képekre, vagy alájuk.
Betűtípust, és színt választhatunk. Az elkészült összeállítást egyszerűen
kimenthetjük, minőségét, méretét igazítva a későbbi felhasználáshoz. Jól
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működő, könnyen értelmezhető program, arra azonban jó számítani, hogy
a nagyon design-os felület csak a legfrissebb böngészőkkel működik.
Kollázs-szerkesztés határterületeiben kísérletek a térrel

Manuela Manueljan,
Venice (2009)
7.4

Tóth Imre, Tér kísérletek.
(2009)

ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK

7.4.1 Összefoglalás
A felhőszolgáltatások számos területen használhatóak eredményesen, hiszen számos típusú tartalom előállítható segítségével.
A 21. században szükséges az olyan fájltároló alkalmazások használata, amely nem helyhez kötött, és lehetővé teszi a másokkal történő
meg-osztást.
A másik fontos terület az adat-vizualizáció, melynek eszközei lehetnek a címkefelhők, valamint az információk grafikus ábrázolását megvalósító infografikák.
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7.4.2 Önellenőrző kérdések
−
−
−
−

−
−
−
−

Milyen előnyeit és hátrányait tudná megfogalmazni a szófelhő-készítő programokkal kapcsolatban?
Milyen jellemzői lehetnek egy szófelhőnek?
Milyen szófelhőkészítő alkalmazásokat ismer?
Mi az infografika?
Mennyire gondolja újszerű fogalomnak? Miben újszerűek napjainkban az infografikák?
Milyen feladatokra alkalmas a Venngage program?
Mi jellemző a címkefelhőkre?
Foglalja össze a címkefelhők jellemzőit!
Foglalja össze a Kollázs készítők jellemzőit!
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8. ONLINE VIRTUÁLIS OSZTÁLYTERMEK (KOMLÓ CSABA)
8.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK
A hallgatók ismerjék meg az online virtuális osztályterem fogalmát,
tudjanak különbséget tenni a virtuális osztályterem az üzleti célú és az oktatási keretrendszer között. A hallgatóknak legyenek ismereteik a Second
Life háromdimenziós virtuális világáról és annak oktatási alkalmazásáról.
A hallgatók szerezzenek ismereteket egy jelenleg elérhető, online virtuális
rendszerről. Ennek keretében a hallgatók ismerjék meg a WizIQ virtuális
osztályterem szolgáltatásának legfontosabb elemeit: interaktív tábla, kollaboráció támogatása, előadások rögzítése, beépülő modulok LMS rendszerekbe, táblagépek integrációja.
A lecke végére a hallgatók megismerik az online virtuális osztálytermek fogalmát, meg tudják határozni legfontosabb jellemzőit és megismernek egy napjainkban elérhető virtuális osztályterem szolgáltatást.

A lecke tartalma
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8.2 TANANYAG
8.2.1 Az online virtuális osztálytermek kialakulása
Az online virtuális osztálytermek az elektronikus oktatásnak nem a
legújabb, de kétségtelenül legnépszerűbb eszközei közé tartoznak. Kialakulásában jelentős szerepet játszottak a videokonferencia rendszerek,
amelyeket az üzleti szférában telefonvonalon keresztül már a 70-es évektől kezdve alkalmaztak, de a 90-es évek közepéig kellett várni a számítógép alapú, széles körben elérhető változatra, habár ez utóbbi költségei is
nagyon magasak voltak az akkoriban nagy sávszélességűnek számító
ISDN vonalak bérleti díja miatt.
Az ezredfordulóra a sávszélesség és a digitális mozgókép-tömörítés
hatékonyságának a növekedésével és szabványosításával elérhetővé vált
az átlagos sebességű interneten-kapcsolaton keresztüli videokonferencia
beszélgetések bonyolítása, amit a költségmentesen beszerezhető kommunikációs szoftverek1 megjelenése is segített.
A következő fontos technikai mérföldkő 2005, amikor az előző bekezdésben is említett fejlődési tendenciák folytatódtak, lehetővé téve a
High Definition minőségű (1280x720-as felbontás 30 kép/másodperc)
mozgóképátvitelt.
8.2.2 Videokonferencia rendszerek az üzleti életben
A videokonferencia rendszereket az üzleti életben a tréningek és
megbeszélések alkalmával a földrajzi távolságok költségkímélő áthidalására használták. Éppen ezért ezek a rendszerek elsősorban az audiovizuális kommunikációra fókuszálnak: minél jobb kép és hangminőség illetve
a dokumentumok megosztása az elsődleges cél. A felek a kommunikáció
szempontjából egyenrangúak, ezért az információáramlás és a dokumentumokhoz való hozzáférés terén nincs kitüntetett szerepű résztvevő. Bár a
korszerű videokonferencia rendszerek rendelkeznek a megbeszélések
rögzítésének és visszajátszásának lehetőségével is, az elsődleges cél
mégis az egyidejű (szinkron) kommunikáció, az archiválásnak csak dokumentációs szerepe van.
A videokonferencia rendszerek használatának előnyei
A videokonferencia rendszerek előnyeit a felsőoktatásban is kihasználják, amit az alábbiakban foglalhatunk össze:
− A kutatók rendszeresen konzultálhatnak egymással anélkül, hogy
utazniuk kellene
1

Ilyen program pl. a Skype, amelyről bővebben tájékozódhatunk ezen a weboldalon:
(http://www.skype.comc/hu/).
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−
−
−

az oktatók akkor is meg tudják tartani az órát, ha éppen külföldön
vannak egy konferencián
a hallgatók együtt dolgozhatnak projektfeladatokon más intézmények hallgatóival
a tanszéki értekezletek megtartása és az oktatást segítő munkatársak irányítása egyszerűbbé válik.
8.2.3 Az online virtuális osztálytermek

Az online virtuális osztálytermek a videokonferencia rendszerekből
fejlődtek ki, kiegészítve az audiovizuális kommunikációt az oktatásban jól
használható funkciókkal. A virtualitás a kifejezésben arra utal, hogy
Az online osztálytermek használatához általában egy adott szolgáltató weboldalára kell ellátogatnunk, ahol rendszerint az oktatási intézmény
előfizetett a szolgáltatás igénybe vételére. Vannak olyan online osztályteremrendszerek, amelyek használatához csak egy webböngészőre van
szükségünk, míg másoknál le kell töltenünk és telepítenünk kell a megfelelő kliens programot az alkalmazáshoz.
Az online osztálytermek sok szempontból hasonlítanak a korszerű
videokonferencia rendszerekre. Itt is fontos megfelelő kép és hangminőség biztosítása a kommunikáló felek között, de míg a videokonferencia
résztvevői minden esetben vállalati környezetben, szélessávú internetkapcsolattal felvértezve kommunikálhatnak (az utóbbi idők fejlesztéseként
akár realisztikus, 3D megjelenést biztosító rendszerek segítségével), addig a virtuális osztálytermek hallgatóiról ez természetesen nem minden
esetben mondható el. További különbség, hogy a virtuális osztálytermeknél a kommunikáló felek rendszerint nem egyenrangúak: az oktató kitüntetett szereppel bír, amely megnyilvánulhat abban, hogy ő az információ
forrása, de abban is, hogy az ő feladata kurzus moderálása. Az előbbiekből következik, hogy ezeknek a rendszereknek nem csak az audiovizuális
kommunikációt (az előadó képe és hangja), de a prezentáció megjelenítését is megbízhatóan továbbítaniuk kell a hallgatók felé.
Lehetővé kell tenni azt is, hogy a hallgatók kérdezhessenek az oktatótól, ugyanakkor egy másik kommunikációs csatornán (rendszerint szöveges), egymással is kommunikálhassanak. A korszerű virtuális osztálytermek lehetővé teszik a felek közötti audiovizuális kommunikációt, de ha
valamelyik hallgató nem rendelkezik megfelelő szélessávú kapcsolattal,
akkor lehetősége van chat segítségével írásban kommunikálni az oktatóval az órán.
A virtuális osztálytermek a hagyományos osztálytermekhez hasonlóan lehetővé teszik a whiteboard megosztott használatát, és szerepet
kapnak olyan interakciós elemek, amelyek a jelenléti osztályteremben is
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megtalálhatóak, mint pl. a jelentkezés és a szavazás. A hagyományos
osztályteremben az oktató a szemkontaktus és a mimika segítségével
méri fel az osztály pillanatnyi hangulatát, a virtuális osztálytermekben ez
emoticonok segítségével valósul meg.
8.2.4 Az online virtuális osztálytermek és az oktatási
keretrendszerek (LMS)
Az online virtuális osztálytermek és az oktatási keretrendszerek
(Learning Management System) kommunikációs eszközeikben mutatnak
némi hasonlóságot, de fontos megemlíteni, hogy a keretrendszer és a online virtuális osztályterem kifejezés két jelentősen különböző fogalmat takar.
Az oktatási keretrendszerek elnevezést ma az olyan alkalmazások
integrált körének a leírására használják, amely a modern képzési-oktatási
folyamatnak legalább a következő igényeit lefedi:
− Felhasználók, szerepkörök megfelelő kezelése
− eLearning tananyagok tárolása, publikálása
− Rendelkezzen számonkérési lehetőségekkel
− Rendelkezzen személyreszabható, webalapú felhasználói
interfésszel
− Mentorálás, tutorálás lehetősége
− Integrált szinkron és aszinkron kommunikációs lehetőségek
Összefoglalva: a keretrendszerek nyújtják a modern, virtuális teret
az e-Learning képzési folyamat számára, biztosítják, hogy az összes
résztvevő helytől és időtől függetlenül képes legyen az ismeretelsajátításra.
A keretrendszerek tulajdonságait részben más, nem funkcionális
rendszertervezési szempontból vizsgálja a Chief Learning Officer
Magazine 2003. januári számában található cikk2:
Magas rendelkezésre állás (high availability): Az LMS-nek eléggé
robosztusnak kell lenni ahhoz, hogy akár több tízezer felhasználót is kezeljen, illetve párhuzamosan több ezret kiszolgáljon.
Skálázhatóság (scalability): Az infrastruktúrának – mind hardver,
mind szoftver oldalról – bővíthetőnek kell lenni a felhasználók számának
és aktivitásának növekvésének megfelelően.

2

HALL, J.: Assessing learning management systems. In: Chief Learning Officer Magazine,
2003. január
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Használhatóság (usability): Nagyon fontos, hogy a keretrendszer
használata ne legyen túl bonyolult a felhasználók számára, annak érdekében, hogy a tananyag elsajátítására tudjanak koncentrálni és Az automatizált, személyre szabott lehetőségek egész sorát felvonultató szolgáltatásoknak könnyen használhatónak, erősen intuitívnek, motiválónak kell
lenniük – mintha a felhasználó a Weben szörfölne, vagy egy szövegszerkesztőt használna.
Együttműködési képesség (interoperability): Mivel az LMS rendszereket elsősorban nem tartalomfejlesztésre használják, ezért nagyon
fontos tulajdonsága a keretrendszereknek, hogy a különböző, külső tartalmakat hogyan képes kezelni: az LMS rendszereknek kompatibilisnek kell
lenniük a nyílt szoftveripari, és a fontosabb e-Learning szabványokkal.
Stabilitás (stability): Az LMS infrastruktúrának megbízhatóan és hatékonyan kell biztosítania akár egy nagy szervezet számára is az oktatási
szolgáltatásokat, a hét 7 napján, napi 24 órában.
Biztonság (security): Mint minden más nyílt felülettel rendelkező, interaktivitásra épülő rendszernél, az oktatásmenedzsment keretrendszereknél is fontos igény, hogy a sokszínű felhasználói közösség számára az
online tartalomhoz és erőforrásokhoz megfelelően korlátozott és kontrollált hozzáférést biztosítson.
A fentiekből egyértelműen látszik, hogy míg az LMS rendszerek az
elektronikus oktatás adminisztratív és szakmai kereteit adják meg, addig
az online virtuális osztálytermek funkciója ettől sokkal szűkebb: lehetővé
teszik, hogy az oktatók és hallgatók a kibertérben az információátadás érdekében hatékonyan kommunikálhassanak egymással.
Felmerülhet a kérdés, hogy ha ennyire eltérő a két rendszer funkciója, akkor miért van szükség arra, hogy kiemelten foglalkozzunk az LMS
rendszerek és az online virtuális osztálytermek közötti különbségekkel?
Ahogyan korábban már említettük, az online virtuális osztálytermeknek két
típusa létezik: vannak olyan online osztályteremrendszerek, amelyek
használatához csak egy webböngészőre van szükségünk, míg másoknál
le kell töltenünk és telepítenünk kell a megfelelő kliens programot az alkalmazáshoz. Léteznek azonban olyan online virtuális osztálytermek is, amelyek integrálhatóak egy LMS rendszerbe (pl. Moodle) így a felhasználó
arra a téves következtetésre juthat, hogy a virtuális osztályterem a keretrendszer része. Hozzá kell azonban tennünk, hogy a keretrendszerek évről-évre több szolgáltatást nyújtanak a felhasználóiknak és valószínű,
hogy néhány éven belül a virtuális osztálytermek is a keretrendszerek részeivé válnak.
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8.2.5 A Second Life virtuális osztályterme
Ha virtuális oktatásról és virtuális osztálytermekről beszélünk, feltétlenül meg kell említenünk néhány gondolatot a Second Life-ról. A Second
Life egy online, háromdimenziós virtuális világ, melyet az 1999-ben alapított Linden Research, Inc hozott létre 2003-ban, teljesen új formáját alkotva meg az online virtuális közösségi tereknek.

A Second Life nyitóoldala
A virtuális tereteket nagyrészt a közösség tagjai hozzák létre, akik
több mint 11millióan vannak és több mint 100 millió órát töltöttek idáig el
az oldal felfedezésével...
A virtuális tér a http://secondlife.com weboldalon keresztül érhető el,
ahol néhány perc alatt a közösség tagjaivá válhatunk:
Első lépésként, látogassunk el a https://join.secondlife.com/ oldalra,
és válasszunk ki a felkínált 11 avatárból egyet, amelyik szimpatikusnak
tűnik (később megváltoztathatjuk a megjelenését).
Végezzük el a regisztrációt a kért adatok megadásával, majd válaszszuk ki, hogy ingyenes vagy fizetős (prémium) hozzáférést szeretnénk-e
használni (ez utóbbi a saját 3D lakás mellett számos extrát is kínál).
A következő lépés, hogy letöltsük a segédprogramot, ami elengedhetetlen a 3D környezet megjelenítéséhez. A telepítés közben hasznos
információt olvashatunk a virtuális közösségről.
A sikeres telepítés után meg kell adnunk felhasználónevünket és jelszavunkat, majd természetesen el kell fogadnunk a felhasználási feltételeket, és máris a virtuális térben találjuk magunkat. Az első helyszín egy
különleges sziget (Welcome Island), ahol elsajátíthatjuk a karakterünk irányításának alapjait. Néhány másodperc kell ahhoz, hogy a ruházatunk tex-
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túrája is megjelenjen (erre egy üzenet is figyelmeztet), és már meg is kezdhetjük a hangokkal és zenével kísért barangolásunkat a virtuális világban,
kiválasztva, hogy a felkínált teleportáló kapuk közül melyiken lépünk be…
(művészetek, legnépszerűbb stb.)
A Second Life felhasználó avatárok formájában jelennek meg a virtuális világban. Az avatár kifejezés a valós külsőnk virtuális megjelenési
formáját jelenti, amelyet a virtuális terekben használunk. Amikor tehát belépünk a virtuális térbe (elindítunk egy programot, kapcsolódunk egy weboldalhoz vagy a kettő kombinációját tesszük), az általunk kreált karakter
fog képviselni minket, ez fog megjelenni a képernyőn és ezt a karaktert
fogja látni a virtuális közösség többi résztvevője is.
Az avatárunk létrehozásakor kiválaszthatjuk összes külső megjelenési jellemzőnket, kezdve a nemünktől a hajunk, szemünk színéig stb. A
különböző virtuális terek és közösségek különböző mértékben testreszabható avatárokat kínálnak fel, sőt vásárolhatunk (akár több százezer
forintot elköltve) előre elkészített karaktereket is. A tapasztalatok szerint a
virtuális terek felhasználóinak az első avatárjai nagyon távol állnak a felhasználó valós külsejétől és többnyire extrém külsővel rendelkeznek, de a
virtuális térben eltöltött idő növekedésével a szélsőséges külső jellemvonások száma csökken, és az avatár többé-kevésbé hasonlítani kezd a valós személyhez.
8.2.6 A Second Life oktatási platformja
Second Life külön oktatási platformmal rendelkezik, amelyet elsősorban a felsőoktatási intézmények számára terveztek. A Second Life oldalán olvasható ismertető felhívja a figyelmet arra, hogy az oktatási intézmények költségvetése egyre csökken, ugyanakkor az elvárások egyre
nőnek az intézményekkel és az oktatókkal szemben. A Second Life alkotói
szerint a virtuális színterű oktatás lehet az egyik megoldás erre a problémára, amit az is bizonyít, hogy szinte alig van olyan ország, amelyik felsőoktatási intézményének ne lenne legalább egy kurzusa a Second Life virtuális terében (jelenleg több mint 700 felsőoktatási intézmény képviselteti
magát a Second Life oktatási platformján).
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A Second Life oktatási portáljának nyitóoldala
Ennek oka többek között az lehet, hogy a Second Life oktatási platformja a nap 24 órájában elérhető, ami nagyszerű lehetőséget biztosít
arra, hogy a hallgatók közösen dolgozzanak projektjeiken, illetve ha szükségesnek látják, akkor egyedül is visszatérhetnek a virtuális tanulási környezetükbe. Különösen hasznos ez a lehetőség akkor, ha a hallgatók
munkájuk vagy az időeltolódás miatt nem tudnak rendszeresen ugyanabban az időben együtt dolgozni a kiadott feladatokon. A tapasztalatok szerint a Second Life infrastruktúráját nemcsak azok az oktatók és hallgatók
használják szívesen, akik egymástól földrajzilag távol helyezkednek el, hanem azok is, akik egy osztályteremben tartózkodnak.
8.2.7 A Second Life népszerűségének okai
A virtuális jelenlét során az oktatóknak és a hallgatóknak lehetőségük van online prezentációk és szimulációk megtekintésére is. A Second
Life alkotói szerint éppen ez a nehezen megfogalmazható érzés, a virtuális
jelenlét az, ami hatékonnyá teszi az oktatási alkalmazását ennek a virtuális
környezetnek. Az oldal üzemeltetői szerint a siker másik kulcsa az, hogy
az online képzések akkor lehetnek hatékonyak, ha el tudják érni, hogy a
hallgatók rendszeresen leüljenek a számítógép elé, belépjenek az oktatási
platform felületére és aktívan részt vegyenek az oktatási folyamatban. A
Second Life vonzó közösségi terei pedig ennek a megvalósításában segíthetik a felsőoktatási intézményeket, pl. az aktivizálásra számos apró
trükköt alkalmaznak az oldal programozói: ha a hallgató a virtuális órán
huzamosabb ideig nem mozdítja meg az egerét, vagy nem használja a
billentyűzetet, az avatárja elalszik a virtuális térben, így az óra résztvevői
látni fogják, hogy nem figyel.
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8.2.8 Oktatás a Second Lifeban
A Second Life virtuális környezetében megvalósított képzések rendkívül színesek, de a leggyakrabban alkalmazottak az alábbiak:
− a távoktatási kurzusok,
− online prezentációk és megbeszélések,
− szerepjátékok,
− valósághű virtuális történelmi környezetben történő oktatás,
− szimulációk,
− multimédia- és számítógépes játékfejlesztés,
− idegennyelv oktatása.
A legnépszerűbb képzési forma a Second Lifeban kétségtelenül az,
amikor tananyag a valóság pontos leképezésének eredményeképpen tárul a hallgatók szeme elé. Az egyik leggyakrabban említett példa a Second
Life hatékonyságára, amikor azt a kérdést feszegetik, hogy mi a jobb, olvasni a Sixtusi kápolnáról vagy a virtuális térben együtt bejárni és közösen
felrepülni a mennyezethez és megcsodálni a freskókat?
8.2.9 A WizIQ online virtuális osztályterem
A WizIQ cég (www.wiziq.com) online oktatással foglalkozik, szolgáltatásai között az LMS rendszer mellett megtaláljuk a virtuális online osztályterem szolgáltatást is. A szolgáltatások jelenleg 19 nyelven érhetőek
el, a magyar nyelv sajnos nincsen közöttük.

A WizIQ nyitóoldala
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Ahhoz, hogy virtuális osztálytermünk lehessen, regisztrálnunk kell
az oldalon, és ki kell választanunk az üzleti modellt is. A WizIQ szolgáltatása – annak ellenére, hogy számos helyen ezt olvashatjuk – nem ingyenes. Precízebben fogalmazva: van ugyan ingyenes virtuális osztálytermük
is, de ez csak 3 felhasználót enged be a virtuális osztályterembe, ami a
rendszer tesztelésére megfelelő, de oktatási alkalmazásra természetesen
nem alkalmas.
A WizIQ által kínált egyik legkisebb csomag (egy osztályterem és 25
felhasználó) éves díja (csak éves elszámolásra van lehetőség) a mai árfolyamon (2015. július) 83 000 forint és ez csupán 25 felhasználót engedélyez, ami szűken elegendő egy felsőoktatási gyakorlati óra hallgatói számára. Ha szeretnénk a hallgatók létszámát 100-ra, a virtuális
osztálytermek számát pedig 3-ra növelni (ez a tanteremszám illetve létszám sokkal közelebb áll a valósághoz a távoktatási illetve blended képzésekben), akkor az éves bérleti költség 560 000 forintra növekszik, ami
valószínűleg meghaladja a legtöbb magyar felsőoktatási intézmény hasonló célra fordítható költségvetését.
A WizIQ online virtuális osztályterme lehetővé teszi a valós idejű ismeretelsajátítást a kibertérben tartott virtuális tanórákon, az alábbi szolgáltatások segítségével:
− Valós idejű audiovizuális kommunikáció és szövegalapú kommunikáció (chat)
− Interaktív tábla
− Kollaboráció támogatása
− Előadások rögzítése
− Integráció lehetősége már meglévő LMS rendszerekbe
− Táblagépek operációs rendszerének támogatása
− Letölthető WizIQ alkalmazás
A valós idejű audiovizuális kommunikáció során minden hallgató
látja illetve hallja az előadót. Az előadónak lehetősége van arra, hogy megossza számítógépe képernyőjét, az audiovizuális csatornán beszélgessen
a hallgatókkal (összesen hat résztvevővel képes egy időben
videokapcsolatot és elvileg korlátlan számú audiokapcsolatot fenntartani
a rendszer). A tanárnak arra is lehetősége van, hogy minden bejelentkezett hallgatónál külön-külön engedélyezze az auditív, a vizuális és az írásbeli kommunikációt a tanárral. Az előadás során rendszerint minden kommunikációs forma le van tiltva a tanár és a hallgatók között annak
érdekében, hogy ne zavarják az előadást, kivételt ez alól csak a hallgatói
beszámolók, vélemények, hozzászólások jelentenek.
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8.2.10 Interaktív tábla
Az interaktív tábla eszköz a WizIQ legfontosabb eleme a virtuális
óratartás során. Ezen az eszközön oszthatjuk meg a hallgatóval az információt. Alapértelmezésben az interaktív tábla egy fehér vászon, amelyre
szöveget írhatunk, alakzatokat rajzolhatunk, még szmájlikat is elhelyezhetünk.

Prezentáció a WizIQ interktív tábláján
Lehetőségünk van arra is, hogy különböző dokumentumokat importáljunk az interaktív tábla felületére. Ezt két helyről tehetjük meg: az előre,
a tárhelyünkre feltöltött dokumentumok közül választhatunk, illetve lehetőségünk van közvetlenül a számítógépünkről feltölteni. Ha ez utóbbit választjuk, vegyük figyelembe, hogy a rendszer az optimális megjelenítés
érdekében előbb átkonvertálja a dokumentumokat, ami viszonylag sok időt
vesz igénybe.

225

ONLINE VIRTUÁLIS OSZTÁLYTERMEK

Konvertálás az optimális megjelenítéshez
A WizIQ támogatja többek között3 a szöveges, audió, videofájlok és
prezentációk feltöltését és bemutatását. A virtuális osztályteremben több
interaktív táblát is létrehozhatunk, így egyszerre több dokumentummal is
tudunk dolgozni. A prezentációk és a médiafájlok lejátszásáról a WizIQ
automatikusan gondoskodik, a gyártó ígérete szerint a prezentációba beépített animációk is változatlanul megjelenítésre kerülnek illetve a videók
és hanganyagok streamelése még viszonylag nagy felhasználószám esetén sem okoz a rendszernek problémát. A rendszer az alapbeállításokkal
1332 MB-ig támogatja az animációk, mozgóképek és hangfájlok feltöltését.

3

A WizIQ virtuális osztályterme az alábbi fájltípusok alkalmazását támogatja: .doc(x),
.xls(x), .ppt(x), .pps(x), .pdf, .rtf, .mov, .avi, .flv, .swf, .wav, .wma, .mp3, .mp4, .mpeg,
.wmv
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Szavazóeszköz a WizIQ virtuális osztálytermében
Az órai munkához tartozó visszacsatolás hasznos eszköze lehet a
szavazás eszköz, amely segítségével lehetőségünk van megkérdezni a
hallgatók véleményét egy adott témában: a kérdést illetve a válaszlehetőségeket az oktató az óra alatt bármikor megjelenítheti a bejelentkezett
hallgatók számítógépnek képernyőjén, és arra is lehetősége van, hogy elmentse a válaszokat.
8.2.11 Kollaboráció támogatása
A WizIQ online virtuális osztályteremben a Brakeout Room lehetőséget ad arra, hogy csoportokat hozzunk létre, ahol a hallgatók közösen
dolgozhatnak egy probléma vagy egy feladat megoldásán. Legfeljebb öt
csoportot alkothatunk, és minden csoporttal külön-külön tudunk kommunikálni. Természetesen lehetőség van arra is, hogy a csoportok összetételét
bármikor megváltoztassuk.
A WizIQ azt is lehetővé teszi, hogy egy hallgatónak adjuk át az óra
irányítását, akinek így lehetősége van az ő gépén található dokumentumokat bemutatni a többiek számára az interaktív táblán.
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8.2.12 Előadások rögzítése
A WizIQ virtuális osztálytermének alapértelmezett beállítása szerint4
minden előadás rögzítésre kerül. Ez azt jelenti, hogy a tanár gépének képernyőképét és az audiocsatornák adatait mozgókép formájában megörökíti a rendszer. A mozgóképet tárolhatjuk online a WizIQ szerverén, de
arra is lehetőségünk van, hogy letöltsük a fájlt.
8.2.13 Beépülö modulok LMS rendszerekbe
A WizIQ virtuális osztályterme integrálható már meglévő LMS rendszerekbe (pl. Blackboard, Moodle, Sakai stb.). Ennek többek között az az
előnye, hogy a hallgatóknak és az oktatóknak nem kell egy újabb rendszer
elérhetőségét megjegyezniük illetve a tanárok sokkal egyszerűbben végezhetik el a hallgatókkal kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket.
8.2.14 Táblagépek integrációja
Kétségtelen, hogy az elektronikus oktatás jövőjében nagyon fontos
szerepet játszanak a táblagépek. Ezt szem előtt tartva a WizIQ kifejlesztett
a két legnépszerűbb tablet-operációs rendszerre, IOS-re és Androidra egy
alkalmazást, amely lehetővé teszi a csatlakozást az online virtuális osztálytermekhez.

4

Ezt a beállítást a virtuális osztályterem jobb felső sarkában elérhető Settings menüben
tudjuk megváltoztatni.
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Az iPad alkalmazás képernyőképe
Sajnos az androidos változatot nem sikerült futásra bírni, de az IOS
verzió gond nélkül működött.
8.2.15 Letölthető WizIQ alkalmazás
Korábban már említettük, hogy a WizIQ virtuális osztályterméhez
nincs szükség kliensprogram letöltéséhez, elegendő csupán egy webböngésző. Ez a megoldás nagyon kényelmes abból a szempontból, hogy
az oktatók és a hallgatók bármely számítógépen igénybe vehetik a szolgáltatást, azonban mivel a böngészők a legdinamikusabban fejlődő alkalmazások közé tartoznak, ezért bizonyos esetekben az online szolgáltatást
nyújtó cégek nem láthatják előre, hogy mely technológiai komponenseket
fogják a böngészők támogatni. A WizIQ a stabilitást és a gördülékeny
munkamenetet szem előtt tartva ezért létrehozott egy letölthető alkalmazást (egyelőre csak Windows operációs rendszerre tölthető le, de a gyártó
ígérete szerint hamarosan Mac OS X operációs rendszeren is futtatható
lesz), és így elkerülhető a bizonyos biztonsági kockázatot jelentő Flash és
Java szoftverkomponensek használata.
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8.3 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK
8.3.1 Összefoglalás
A fejezet célja az volt, hogy a hallgatók megismerjék az online virtuális
osztályterem fogalmát és tudjanak különbséget tenni a virtuális osztályterem az üzleti célú videokonferencia-rendszer és az oktatási keretrendszer
között. A lecke célja volt továbbá, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek a Second Life háromdimenziós virtuális világáról és annak oktatási
alkalmazásáról illetve a WizIQ virtuális osztályterem szolgáltatásáról.
8.3.2 Önellenőrző kérdések
−
−
−

Mi a különbség a virtuális osztályterem, az üzleti célú videokonferencia-rendszer és az oktatási keretrendszer között?
Melyek a virtuális osztályterem legfontosabb szolgáltatási?
Mit tud a Second Life-ról?

8.4 KIEGÉSZÍTÉSEK
8.5 IRODALOMJEGYZÉK
KOVÁCS László: NIIFP hálózati multimédia pilot projekt. Budapest, SZTAKI, 2008 [online dokumentum]. URL: http://www..sztaki.hu [2010. 02. 01]
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9. MOZGÓKÉP- ÉS HANGSZERKESZTŐK (KOMLÓ CSABA)
9.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK
A digitális médiumok mind nagyobb szerepet játszanak mindennapjainkban és elengedhetetlen, hogy a hallgatók tisztában legyenek a digitális álló- és mozgóképek feldolgozásának alapvető ismereteivel. A lecke
során a hallgatók megismerik a mozgókép-feldolgozásra alkalmas online
szerkesztőeszköz használatát, alkalmazásának korlátait. Elsajátítják az
offline, a Windows operációs rendszer alatt használható ingyenes mozgóképszerkesztő használatának alapvető ismereteit.
A lecke második felében a hallgatók ismereteket szereznek a hangfeldolgozásra alkalmas online szerkesztőeszközről, az Audio Cutterről,
majd elsajátítják az offline, a Windows, Mac OS X és Linux operációs rendszerek alatt használható ingyenes hangszerkesztőnek, az Audacitynek a
kezelését.

a lecke tartalma

9.2 MOZGÓKÉP- ÉS HANGSZERKESZTŐK
9.2.1 A digitális médiumok kora
A digitális médiumok mind nagyobb szerepet játszanak mindennapjainkban. Ahogy egy számtalanszor ismételt kínai bölcsesség utal rá: „Egy
kép felér ezer szóval”. A 21. század kultúrája egyre inkább a vizualitás
irányába tolódik el. Nap mint nap annyi információt kell közvetítenie felénk
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a különféle médiumoknak, hogy azt képtelenség lenne pl. szöveges formában átadni, erre csak az audiovizuális média alkalmas. Gondoljunk
csak a reklámokra: A televízióban, az interneten, az utcák óriásplakátjain
szereplő hirdetésekre csupán egy pillantást vetünk, ennyi idő alatt kell
meggyőzni minket, fogyasztókat a termék létező vagy nem létező pozitív
tulajdonságairól, vagy használatának, birtoklásának felemelő érzéséről.
Hasonló a helyzet az oktatásban is: Comenius már a 17. században
felhívta a figyelmet a szemléltetés fontosságára és a képi fogalmazásnak
kitüntetett szerepe van az információs társadalom élethosszig tartó tanulásra predesztinált polgárai körében is.
9.2.2 Digitális mozgóképek
A digitális mozgókép kialakulásának a története a 90-es évek közepére nyúlik vissza, amikor a Sonyn és a Panasonicon kívül még több mint
50 cég megegyezett a Digital Video szabvány elfogadásában. Kezdetben
csak professzionális célra használták ezt a rendszert, aminek az oka elsősorban a rendkívül magas ár volt. A 90-es évek második felében a kamerák egyre olcsóbbak és egyre jobb minőségűek lettek, míg napjainkra az
okostelefonok és a tabletek vették részben át a helyüket, ráadásul ez
utóbbi eszközök olcsóbakká váltak, mint a minőségben és hordozhatóságban szerényebb tulajdonságokkal rendelkező 90-es évekbeli analóg kamerák.
9.2.3 A digitális mozgóképek technikai jellemzői
A digitális mozgóképek számos technikai jellemzővel leírhatóak (pl.
tömörítés típusa, eszköze; színmélység stb.), de mi ezek közül csak a legfontosabbakat tekintjük át: A képráta: az egy másodpercenkénti képkockák számát adja meg. Szemünk (illetve agyunk) már 10 képkocka/másodperctől – a kép tartalmától függően – folyamatos mozgóképnek érzékelheti
a képsorozatot, de ma már elvárás, hogy mozgóképeink legalább 25 képkockából álljanak másodpercenként. A digitális mozgóképek egyik legszembetűnőbb jellemzője a felbontás. A felbontás adja meg a mozgóképet
felépítő állóképek pixeleinek a számát. A 90-es években az átlagos asztali
számítógépek rendszerint kb. 320x240-es felbontású mozgóképek megjelenítésére voltak csak alkalmasak. Tíz évvel később már a 720x576 volt
az általános, ma pedig a HD, azaz a 1920x1084. A felbontás a mozgókép
információhordozó képessége szempontjából is nagyon fontos:Digitális
mozgókép segítségével szeretnénk bemutatni a hallgatóinknak, hogyan
kell eljutni az Eszterházy Károly Főiskola weboldalára. Mindhárom videó
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ugyanezt a tevékenységet mutatja be, de más-más felbontásban. Vizsgáljuk meg a három mozgóképet abból a szempontból, hogy vajon melyik
felbontás alkalmas erre a feladatra?
12. Weblap megnyitása 320x240 (https://youtu.be/qrVr3-4NUq8)
13. Weblap megnyitása 720x576 (https://youtu.be/5lMxodcgBR8)
14. Weblap megnyitása 1024x768 (https://youtu.be/ZalWffAGpCw)
9.2.4 A digitális videó szerepe az elektronikus oktatásban
A digitális videó kiemelt szerepet játszik az elektronikus oktatásban.
Elegendő csak arra gondolnunk, amikor 2011-ben Sebastian Thrun, a
Stanford egyetem professzora (akit a MOOC keresztapjának is tartanak)
úgy hirdette meg a mesterséges intelligencia kurzust, hogy ahhoz az interneten keresztül bárki csatlakozhasson. Thrun előadásai a Stanfordon
már korábban is nagyon népszerűek voltak, hétről-hétre teljesen megtöltötte a 200 fős előadót, azonban ezzel ő nem volt elégedett. Szeretett
volna több hallgatót, pontosabban sokkal több hallgatót tanítani. Az órákat
a házának a nappalijából tartotta egy olcsó digitális kamera segítségével,
és tábla helyett szalvétákra írt. Az elkövetkező három hónapban Thrun a
digitális videó segítségével ugyanazokat az előadásokat tartotta, amit korábban csak az évi 52 000 dollárt fizető hallgatók tekinthettek meg, de a
szokásos 200 stanfordi diák mellé virtuálisan csatlakozott még 160 000
érdeklődő.
9.2.5 A mozgóképszerkesztés szoftverei
A mozgóképek szerkesztéséhez speciális programokra van szükségünk. A kilencvenes években ezek a programok még nagyon drágák és
többnyire lassúak voltak, azonban mára megváltozott a helyzet: szinte
minden operációs rendszerre elérhetőek olyan programok, amelyek ingyenesek, mélyebb informatikai ismeretek nélkül is könnyedén kezelhetőek,
illetve alkalmasak az alapvető mozgókép-feldolgozási feladatok elvégzésére. A Mac OS X operáció rendszeren ilyen program az iMovie, Windowson pedig a Movie Maker.
9.2.6 Online videoszerkesztés
Az online videoszerkesztés azt jelenti, hogy a mozgóképet feltöltjük
egy cég szerverére, ahol a nélkül tudjuk elvégezni az editálási műveleteket, hogy rendelkeznénk az ehhez szükséges szoftverrel. A szolgáltatástól
függően rendszerint lehetőségünk van arra, hogy az elkészült filmünket az
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adott cég webtárhelyén tároljuk és megosszuk, de arra is van példa, hogy
kész filmet letölthetjük a saját gépünkre.
Néhány éve még elképzelhetetlen volt, hogy digitális mozgóképeket
online szerkesszünk: a számítógépes hálózatok adatátviteli sebessége
miatt órákba, esetenként napokba telt volna, csupán a mozgókép feltöltése és akkor még nem beszéltünk a feldolgozáshoz és a letöltéshez szükséges időről. Bár ma már számos cég kínál online mozgóképszerkesztési
lehetőséget, a viszonylag gyors hálózati kapcsolatok és olcsó tárhely ellenére is rendszerint korlátozzák a feltölthető, feldolgozható illetve közzétehető filmek hosszát.
9.2.7 A Youtube Editor
A Youtube Editor, ahogyan a nevéből is sejthető, a Youtube
videocsatorna-szolgáltatás része. Ahhoz, hogy használni tudjuk, természetesen rendelkeznünk kell Youtube fiókkal, majd el kell látogatnunk a
http://www.youtube.com/editor oldalra, ahol az alábbi kép fogad bennünket:

A Youtube Editor nyitóoldala
Itt láthatjuk a korábban már feltöltött videóinkat, illetve az editor munkafelületét. A szerkesztés megkezdéséhez a képernyő alsó részében látható videosávra kell húznunk a szerkeszteni kívánt mozgóképeket (öszszesen ötven mozgóképet használhatunk egy projekten belül).
Ekkor lehetőségünk van a videó hosszának megváltoztatására (a
kék sáv hosszának megváltoztatásával) illetve ketté is vághatjuk egy adott
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ponton a filmünket, miután lejátszófejre illetve az olló szimbólumra klikkeltünk.

A videó kettévágása
A mozgókép hosszának megváltoztatásán túl lehetőségünk van számos egyéb műveletre. Ehhez először is klikkeljünk a videóra az idővonalon. Ekkor megjelenik a médialejátszó ablaka mellet egy eszköztár, amelyben lehetőségünk van négyféle jellemző módosítására:
Az első elem neve a Gyorsjavítás. Itt lehetőségünk van többek között
a fényerő és a kontraszt manuális vagy automatikus javítására, illetve a
kép elforgatására (pl. telefonnal készített felvételek esetén) illetve a mozgóképek lejátszási sebességének a megváltoztatására. Ha a módosítások
közben szeretnénk összehasonlítani az eredeti videóval a módosított változatot, érdemes bekapcsolnunk a Hatások előnézete az eredeti videó
mellett opciót.

A Gyorsjavítás panel
A gyorsjavítások mellett lehetőségünk van különféle szűrök alkalmazására, ami látványos módon megváltoztatja a felvétel színhatását. Ehhez
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először klikkeljünk a Szűrők feliratra, majd klikkeléssel válasszuk ki a kívánt hatást. Ha a módosítások közben szeretnénk összehasonlítani az
eredeti videóval a módosított változatot, érdemes bekapcsolnunk a Hatások előnézete az eredeti videó mellett opciót.

A Szűrők panel
A következő elem a Szöveg, ahol szalagszerűen megjelenő szövegelemeket helyezhetünk el a képernyőn. Ehhez először a Szöveg bekapcsolása elemet kell választanunk, ekkor megjelenik a videón az Enter text
here felirat, amit a képernyő közepén található szövegdobozban tudunk
megváltoztatni. Itt tudjuk megváltoztatni a szöveg többi jellemzőjét is: betűtípus, méret, pozíció, átlátszóság stb. Ha a módosítások közben szeretnénk összehasonlítani az eredeti videóval a módosított változatot, érdemes bekapcsolnunk a Hatások előnézete az eredeti videó mellett opciót.

A Szöveg panel
Az utolsó elem a Hang, itt tudjuk megváltoztatni a mozgókép hangsávjának tulajdonságait: hangerő, balansz, mélyhangok aránya (itt egy fordítási hiba miatt basszusgitár felirat olvasható), magas hangok aránya. Ha
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a módosítások közben szeretnénk összehasonlítani az eredeti videóval a
módosított változatot, érdemes bekapcsolnunk a Hatások előnézete az
eredeti videó mellett opciót.

A Hang panel
Ahhoz, hogy vissza tudjunk térni a videó szerkesztéséhez, klikkeljünk a jobb oldalon található X szimbólumra.
Ahol az imént a videó jellemzőinek megváltoztatására alkalmas eszközöket láttuk, ott egy másik, öt elemű eszköztár jelenik meg:
Az első Creative Commons szimbólummal jelöltre klikkelve lehetőségünk van arra, hogy olyan videókat szerkesszünk, amelyeknél ezt a videó feltöltője a CC jogállásnak megfelelően engedélyezte.

A CC videók importálása panel

237

MOZGÓKÉP- ÉS HANGSZERKESZTŐK
A második, fényképezőt szimbolizáló elem fotók elhelyezését teszi
lehetővé a mozgóképben, de csak olyan fotókat tudunk használni, amit
korábban már feltöltöttünk a Google + fiókunkba. Összesen 500 állóképet
adhatunk egy projekthez.

A Fotók hozzáadása panel
A harmadik, hangjegy szimbólum segítségével aláfestő zenével láthatjuk el a videónkat. Az itt látható listában csak olyan elemek közül választhatunk, amelyek a szerzői jogok és a szabad felhasználás szempontjából rendezett jogállásúak.

A Hangok hozzáadása panel
Az ötödik szimbólumra klikkelve kiválaszthatjuk, hogy milyen vizuális
átmenetek legyenek a videorészletek között:
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A Videoátmenetek panel
Az utolsó elem segítségével pedig szöveges elemeket (pl. cím) helyezhetünk el a mozgóképen. Ehhez a kiválasztott szövegtípust a mozgóképre kell húznunk.

A Szöveg hozzáadása panel
Ha elkészültünk a filmünkkel, akkor a jobb felső sarokban található
Videó létrehozása szövegre klikkelve elindul a renderelési folyamat,
amelyről egy új képernyő értesít minket:
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A renderelési folyamat képernyőképe
A videó hosszától függően ez viszonylag sok ideig is tarthat, a folyamat végét az alábbi képernyő jelzi:

A renderelési folyamat vége
Animációk elemre, majd válasszuk ki a filmünk hangulatához leginkább illeszkedő átmenetet. Az átmenetek megtekintéséhez –a film elindítása után – elegendő az egeret az adott átmenet felé húznunk.
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9.2.8 A Windows Movie Maker
A Windows Movie Maker 2000 szeptemberében jelent meg a Windows ME operációs rendszer részeként (ahogy később a Windows XP és
a Windows Vista is integráltan tartalmazta a szoftvert). A 64 nyelven (köztük magyarul is), továbbra is ingyenesen elérhető alkalmazás 2009-től a
Windows Live Essentials programcsomag részévé vált, ennek megfelelően a neve is Windows Live Movie Maker-re változott.
Ha a számítógépünk nem tartalmazza a Windows Movie Maker
programot, akkor innen tölthetjük le: http://windows.microsoft.com/huhu/windows/get-movie-maker-download. A letöltés és telepítés után a
programot elindítva a nyitóképernyő fogad bennünket:

A Movie Maker kezdőképernyője
A médiaelemek importálására két lehetőségünk is van: vagy a képernyő középső tartományában látható „Kattintson ide…” feliratra klikkelünk, vagy válasszuk a „Videók és fényképek hozzáadása” elemet, ami a
bal felső sarokban (a képen sárgával kiemelve) látható.
A megfelelő fájl(ok) kitallózása és megnyitása után azok a programablak jobb oldalán filmszalag-szerűen jelennek meg. Ha szeretnénk lejátszani a mozgóképet, azt a programablak bal oldalán tehetjük meg a középső, háromszög alakú gombra klikkelve.
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A mozgókép lejátszása
A mozgóképszerkesztés során az egyik leggyakrabban alkalmazott
művelet a felesleges mozgóképelemek kivágása. Mielőtt ennek nekikezdünk, érdemes a projektünket elmenteni (és rendszeresen menteni a változtatásokat is)1. Ez azért hasznos, mert a gép esetleges lefagyása, vagy
bármilyen egyéb probléma esetén nem kell elölről kezdenünk a munkát,
illetve különféle változatokat próbálhatunk ki más-más projektnevek alkalmazásával. A projekt mentéséhez válasszuk a bal felső sarokban legörgethető Projekt mentése másként menüpontot.

1

A projekt mentése eredményeképpen létrejövő fájl nem mozgóképfájl, csupán egy lista
eddigi tevékenységünkről, ami ennek ellenére nagyon hasznos lehet pl. egy áramszünet
esetén.

242

MOZGÓKÉP- ÉS HANGSZERKESZTŐK

A lejátszófej pozícionálása
Ehhez először is vigyük a lejátszófejet a kívánt helyre a mozgóképben, majd klikkeljünk a sárga színnel kiemelt Videóhoz használható eszközök elemre a képernyő tetején: itt elvégezhetjük a megfelelő szerkesztési műveleteket a Kettéosztás vagy a Levágóeszköz segítségével.
Ugyanitt van lehetőségünk a videorészletek hangerejének fokozatos csökkentésére, növelésére illetve a mozgókép sebességének a beállítására.

A videóhoz használható eszközök
A következő lépésben a mozgóképünket zenei aláfestéssel, vagy
narrációval látjuk el. Ehhez klikkeljünk a Kezdőlap elemre, majd válasszuk
a Zene hozzáadása opciót. A megfelelő fájl kitallózása után a mozgóképsáv felett megjelenik zöld háttéren a hangfájl címe és előadója.
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A mozgóképsáv felett megjelenő információs sáv.
Az aláfestőzene vagy narráció tulajdonságait (zene/narráció hangereje, felerősítés, halkítás, kettéosztás) a képernyő tetején található, zöld
színnel kiemelt Zenei eszközök panelen tudjuk beállítani.

A Zenei eszközök panel
Az utolsó előtti lépésben címet adunk a filmünknek, illetve elkészítjük a stáblistát. Az előbbihez klikkeljünk a Kezdőlap elemre, majd válaszszuk a Cím opciót. A megjelenő munkaablakban lehetőségünk van beírni
a filmünk címét. A cím megadásánál- a lejátszófej pozíciójától függetlenül
–, a cím minden esetben a mozgókép elejére kerül.
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Cím hozzáadása
A cím elkészítéséhez hasonlóan hozhatjuk létre a stáblistát, ebben
az esetben Kezdőlap elemre klikkelés után, majd válasszuk a Stáblista
opciót (természetesen a lejátszófej pozíciójától függetlenül a stáblista minden esetben a mozgókép végére kerül). A szöveges elemek tulajdonságait
(betűtípus, betűméret, megjelenés hossza, animáció stb.) a képernyő tetején található, barack színnel kiemelt Szöveghez használható eszközök
panelen tudjuk beállítani.
Mozgóképünk hangulatát megváltoztathatjuk a mozgóképek közötti
különböző átmenetek és vizuális effektusok alkalmazásával. Az előbbihez
klikkeljünk a menüsoron az Animációk elemre, majd válasszuk ki a filmünk
hangulatához leginkább illeszkedő átmenetet. Az átmenetek megtekintéséhez – a film elindítása után – elegendő az egeret az adott átmenet felé
húznunk.

Avideó-átmenetek panel
Hasonlóan tudjuk kiválasztani a megfelelő vizuális hatást is: klikkeljünk a menüsoron a Vizuális hatások elemre, majd válasszuk ki a filmünk
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hangulatához leginkább illeszkedő effektet, amelynek megtekintéséhez –
a film elindítása után – elegendő az egeret az adott vizuális hatás felé
húznunk.

A Vizuális hatások panel
Miután filmünk elkészült, utolsó lépésként mentsük el egy megfelelő
mozgóképformátumban. Ehhez klikkeljünk a menüsoron a Kezdőlap
elemre, majd válasszuk ki a Film mentése opciót a jobb felső területen. Itt
lehetőségünk van számos előre létrehozott formátum közül választani, de
saját magunk is létrehozhatunk és elmenthetünk mozgóképmentési beállításokat. A Windows Live Movie Maker program a Megosztás panelen
arra is lehetőséget ad, hogy azonnal elérhetővé tegyük művünket a legnépszerűbb közösségi oldalakon (pl. YouTube, Flickr stb.).
9.2.9 Hangszerkesztés
9.2.10 Az Audacity
Az Audacity egy kiváló, ingyenes, többcsatornás hangszerkesztő
program, amely ráadásul Windows és Mac OS X és Linux platformon is
használható. A program letöltéséhez látogassunk el a
http://audacity.sourceforge.net/ oldalra. A program telepítése és elindítása
után ez a kép fogad minket:
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Az Audacity alkalmazás nyitóképernyője
Egy hangfájl megnyitásához a Fájl menü megnyitás parancsát válasszuk ki. A megnyitás után a program munkafelületén megjelenik a
hangfájl hullámformája (monó hangfájl esetén egy, sztereó estén kettő) és
a hullámforma előtti részben leolvashatjuk a fájl nevét, a mintavételezési
frekvenciát (ebben az esetben 44,1KHz) és a kvantálási bitmélységet
(32bit). Lehetőség van továbbá ara, hogy elnémítsuk ezt a csatornát (némítás), illetve minden más hangcsatornát elnémítsunk ezek kívül: ez
utóbbi két parancsnak természetesen csak akkor van igazán értelme, ha
több hangcsatornát is használnák. Ugyanezen a felületen látható két
csúszka közül a felsővel a hangerő, az alsóval pedig a jobb és bal hangcsatorna arányát állíthatjuk be.

A hangfájl tulajdonságai
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A képernyő alján láthatjuk a projektünk mintavételezési frekvenciáját, (ha alkalmaztunk kijelölést, akkor) a kijelölés kezdetét, végét (vagy
hosszát) illetve a lejátszófej pozícióját.

A kijelölési információk
A megnyitott hangfájl lejátszásához illetve megállításához nyomjuk
le a Szóköz billentyűt. Természetesen arra is van lehetőségünk, hogy a
szoftver médiavezérlőjét használjuk, ezek funkciói sorban, balról jobbra:
− Szünet (pillanat állj): leállítja a lejátszást vagy felvételt, addig, míg
újra meg nem nyomjuk a gombot.
− Lejátszás: A lejátszófej pozíciójától kezdve lejátssza a hangfájlt.
− Állj: Megállítja a lejátszást, illetve a felvételt.
− Ugrás a kezdetére: A hangfájl elejére ugrik a lejátszófej.
− Ugrás a végére: A hangfájl végére ugrik a lejátszófej.
− Felvétel: Hangrögzítés elindítása az aktuális bemenetről. Az aktuális bemenetet a Szerkesztés menü Beállítások menüpontjában a
Devices panelen állíthatjuk be.

A médialejátszó-panel
A hangeditálás során az egyik leggyakrabban alkalmazott művelet a
hangfájlok bizonyos részeinek kijelölése és kivágása. Ehhez válasszuk ki
az eszköztárból a kijelölés eszközt (ez az alapértelmezett) klikkeljünk a
hangfájlon a megfelelő pontra vagy jelöljük ki a kívánt részt.

A kijelölőeszköz
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A kijelölés után a Delete gomb megnyomásával törölhetjük a nem
kívánt részt. Fontos megjegyezni, hogy az editálási műveletek nem hajthatóak végre abban az esetben, ha a lejátszás folyamatban van, vagy a
Szünet gombbal állítottuk meg a hangfájl lejátszását.
Mielőtt az editálásnak nekikezdünk, érdemes a projektünket elmenteni (és rendszeresen menteni a változtatásokat is)2. Ez azért hasznos,
mert a gép esetleges lefagyása, vagy bármilyen egyéb probléma esetén
nem kell elölről kezdenünk a munkát, illetve különféle változatokat próbálhatunk ki más-más projektnevek alkalmazásával. A projekt mentéséhez
válasszuk a Fájl menü Projekt mentése másként menüpontját.
A kijelölt részeken további műveleteket is végrehajthatunk, pl. különböző effekteket alkalmazhatunk. Az Effektek menüben számos hasznos
elemet találhatunk, de ezek közül ki kell emelni a Felkeverés és Lekeverés
elemeket. Az előző arra szolgál, hogy a hangfájl a csendből fokozatosan
érje el a normál hangerőt, míg az utóbbi ennek a fordítottja.
Ha végeztünk a hangfájl szerkesztésével, akkor különféle formátumokban
menthetjük el. Alapértelmezés szerint a program a .wav formátumot
ajánlja fel, de akár a népszerű .mp3 formátumot is választhatjuk, de ehhez
előbb telepítnünk kell a Lame encodert. A mentéshez válasszuk a Fájl
menü Exportálás menüpontját.
9.2.11 Online hangszerkesztés
Az online hangszerkesztés azt jelenti, hogy a hangot feltöltjük egy
cég szerverére, ahol a el tudjuk elvégezni az editálási műveleteket. A szolgáltatástól függően rendszerint lehetőségünk van arra, hogy az elkészült
hangfájlt az adott cég webtárhelyén tároljuk, de arra is van példa, hogy
kész hangot letölthetjük a saját gépünkre.
Néhány éve – hasonlóan a digitális mozgóképek szerkesztéséhez –
még elképzelhetetlen volt, hogy digitális hangfájlokat online szerkesszünk:
a számítógépes hálózatok adatátviteli sebessége miatt órákba telt volna,
csupán a mozgókép feltöltése és akkor még nem beszéltünk a feldolgozáshoz és a letöltéshez szükséges időről. Bár ma már számos cég kínál
online hangszerkesztési lehetőséget, a viszonylag gyors hálózati kapcsolatok és olcsó tárhely ellenére is rendszerint korlátozzák a feltölthető, feldolgozható illetve közzétehető fájlok hosszát.

2

A projekt mentése eredményeképpen létrejövő fájl nem hangfájl, csupán egy lista eddigi
tevékenységünkről, ami ennek ellenére nagyon hasznos lehet pl. egy áramszünet esetén.

249

MOZGÓKÉP- ÉS HANGSZERKESZTŐK
9.2.12 Az Audio Cutter online hangeditáló
Az Audio Cutter online hangeditáló szolgáltatás a http://mp3cut.net
oldalon érhető el. Az oldal egyszerű. átlátható felépítésű és minimalista
megközelítésben foglalkozik a hangeditálással. Összesen 3 lépésen kell
csak végigmennünk: az első a fájlok megnyitása. Lehetőségünk van
Google Drive-ról, Dropboxból vagy egyéb URL-ről hangfájlt feltölteni, de a
gépünkön található fájlok közül is választhatunk.

Az Audio Cutter nyitóoldala
A fájl megnyitása után a Play gombbal vagy a szóköz billentyű lenyomásával lejátszhatjuk a felvételt, illetve két csúszka segítségével levághatjuk a felesleges részeket a hangfájl elejéről és végéről.

Az Audio Cutter eszköztára
A Fade in és Fade out kapcsolók bekapcsolása arra szolgál, hogy a
hangfájl a csendből fokozatosan érje el a normál hangerőt (Fade in), míg
az utóbbi ennek a fordítottja. Utolsó lépésként már csak ki kell választanunk a megfelelő fájlformátumot (.mp3, iPhone csengőhang, .aac, .amr,
.wav). A Cut gombra klikkelés után megjelenik a következő képernyő, ahol
lehetőségünk van letölteni a művünket.
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Az elkészült hangfájl letöltése

9.3 ÖSSZEFOGLALÁS, KÉRDÉSEK
9.3.1 Összefoglalás
A fejezet célja az volt, hogy a hallgatók tisztában legyenek a digitális
álló- és mozgóképek feldolgozásának alapvető ismereteivel. A lecke során
a hallgatók megismerték a mozgókép-feldolgozásra alkalmas online szerkesztőeszköz használatát, alkalmazásának korlátait és elsajátították az
offline Windows Movie Maker használatának alapvető ismereteit is.
A lecke második felében a hallgatók ismereteket szereztek a hangfeldolgozásra alkalmas online szerkesztőeszközről, az Audio Cutterről,
majd elsajátították az offline használható, ingyenes hangszerkesztőnek,
az Audacitynek a kezelését.

9.4 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
−
−

−
−

Melyek a legfontosabb különbségek az online és az offline mozgóképszerkesztők között?
Melyek a legfontosabb különbségek az online és az offline hangszerkesztők között?
Mit tud elmondani a Windows Movie Makerről?
Mit tud elmondani az Audacityről?
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10. DOKUMENTUM- ÉS PREZENTÁCIÓMEGOSZTÓK, KÖZÖSSÉGI KÖNYVJELZŐK
(RACSKO RÉKA)
10.1 CÉLKITŰZÉSEK, KOMPETENCIÁK
Kompetenciák
A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a web 2.0 nyújtotta
felhőalapú alkalmazások sajátosasságaival és a kollaboratív munkaszervezés lehetőségeivel és a tartalommegosztás alternatíváival. Betekintést
nyernek a különböző szolgáltatók által nyújtott lehetőségekbe. Gyakorlati
képzés formájában megismerkednek a Google Drive fejlesztéseivel. Ezen
túlmenően a virtuális pendrive-ok alternatíváit is megismerik, mint a
dropbox vagy a Jolicloud Drive.
A hallgatók megismerik a személyes tartalomszervezés (Personal
Information Management) internetes lehetőségeit, például a címkézés és
a címkefelhők készítését.
A kurzus során a hallgatók képessé válnak a tartalomszervezés új
módjainak gyakorlati alkalmazására, valamint saját intézményünknél hasonló metódusú adatmegosztás és kollaboratív munkaszervezés megvalósítására.
Képesek lesznek különböző dokumentumtípusok létrehozására
(szöveg, táblázat, kérdőív, prezentáció, ábrák) és ezek közös szerkesztésére, megosztására és kiexportálására.
Megismerik a virtuális tárhelyek főbb jellemzőit, majd az ebben történő fájlkezelés sajátosságaiba is betekintést nyernek, valamint a szinkronizálás lehetőségeit is megismerik az eszközök, és az offline-online mappák között. Képessé válnak a metaadatolás adekvát kiválasztására és
alkalmazására a felhőalapú szolgáltatásokban.
Megismerik az olyan kisegítő lehetőségeket, mint a közösségi
könyvjelző szolgáltatás, mint a linkek tárolásának egy alternatívája.
A hallgatók nyitottá válnak a felhőalapú szolgáltatások intézményi
használatára, és a közösségi tartalomszervezés magasabb szintű alkalmazására. Nyitottá válik az olyan szolgáltatások iránt, amelyben a tartalmak kezelése egy távoli szerveren történik, és tudatosan bánik ennek lehetőségeivel. A hallgató a kurzus elvégzésének eredményeképpen
törekszik a kollaboratív munkaszervezésre és felelősségteljesen alkalmazza a tartalommegosztás eszközeit.
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A lecke teljesítésének feltételei
A kurzus sikeres teljesítéséhez végezze el az alábbi feladatokat:
 A hallgató készítsen egy SWOT-analízist a felhő-alapú szolgáltatásokkal leendő alkalmazásával kapcsolatban saját környezetéből
vett példák alapján. A munka során készítsen rövid értékelést egy
konkrét példa kapcsán, a Google Diák alkalmazásban, és ossza
meg a kurzus vezetőjével olvasási joggal. Csoportmunkában is készíthető.
o

A diasor 5 diából álljon:

o

1.dia: cím és név

o

2-5. dia: elemzési szempontok

A lecke tartalma
 Google Drive
o

A felhő-alapú szolgáltatások bemutatása: Google Drive

o

A Google Drive szolgáltatásai

o

Tartalmak létrehozása a Google dokumentumok (szöveges állomány) segítségével

o

Megosztási lehetőségek

 A felhő-technológiák egyéb megoldásai
o

Dropbox.com

o

JoliCloud Drive

o

Közösségi könyvjelzők/linkmegosztás

 Az online prezentációk eszközei
o
o
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Fogalomtérkép: https://www.text2mindmap.com/
15. A lecke tartalma (https://youtu.be/Ry5Ob_R8eaw)

10.2 TANANYAG
10.2.1 Google Drive
A fejezet célja kialakítani a tanulókban a kollaboratív munkaszervezés főbb lépéseit, és tudatosítani bennük a felhő-technológia előnyeit és a
csoportmunka szerepét.
A használat során a szolgáltatások tér-és időfüggetlensége, a több
résztvevő általi valós idejű munkavégzés még tudatosabbá válik.
A fejezet célja, hogy bemutassa a Google Drive alkalmazás szolgáltatásait, és támpontot adjon egy szervezet számára az intézményi munkafolyamatok megkönnyítésére.
A témakör célja, hogy a hallgatók megismerjék a Google Drive felületét, valamint azokat a beállítási lehetőségeket, amelyek a dokumentumhoz való hozzáférést, valamint annak szabályozási lehetőségeit mutatja
be.
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Ezen túlmenően olyan ismereteket sajátítathatnak el a hallgatók,
mint a felület beállításnak lehetőségei, és az asztali alkalmazás letöltés
lehetősége.
A felhő-technológiák szoftveres megoldásai közül a Google Drive az
egyik legtöbbet használt, ingyenes alkalmazás a világon, amely nagyban
megkönnyítheti a kollaboratív munkavégzést, valamint a tér- és
időfüggetlen munkavégzést. A lecke segítségével megismerhetik a Megosztás a jogosultságok adásának lehetőségeit és funkcióit. Ezen témakör
segíti a későbbi kollaboratív munkavégzés menedzselését, és egy konkrét
alkalmazás lehetőségeinek megismerésében.

A téma szófelhője
A felhő-alapú szolgáltatások bemutatása: Google Drive
 A Google Drive egy fájlok tárolását, szinkronizálását és szerkesztését lehetővé tevő szolgáltatás, amit 2012. április 24-én jelentett be
a Google.
A Google Drive szolgáltatás nem csupán ingyenes internetes tárhelyet biztosít a felhasználóknak, hanem egy online szerkesztőeszköz-csomagot is biztosít, amivel különféle (saját google dokumentum formátumú)
dokumentumtípusok hozhatók létre.
A Google Drive használata A regisztráció után a Google Drive nyílik meg a Google Dokumentumok helyett.
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A létrehozott, vagy feltöltött állományokat közösen szerkeszthetünk
másokkal, valamint az elkészült állományok megosztása is lehetővé válik
különböző jogosultságokkal (írási, olvasási jog).
A megosztásnál lehetőségünk van konkrét személyekkel történő
megosztásra, valamint van lehetőségünk arra, hogy a Link birtokában
bárki megnézhesse, vagy szerkeszthesse a dokumentumot. Ezen túlmenően a világhálón történő nyilvánossá tételre is van lehetőségünk.
A Google Drive szolgáltatásai
A felhő-technológiák szoftveres megoldásai közül a Google Drive az
egyik legtöbbet használt, ingyenes alkalmazás a világon, amely nagyban
megkönnyítheti a kollaboratív munkavégzést, valamint a tér-és
időfüggetlen munkavégzést. A lecke segítségével megismerhetik a Megosztás a jogosultságok adásának lehetőségeit és funkcióit. Ezen témakör
segíti a későbbi kollaboratív munkavégzés menedzselését, és egy konkrét
alkalmazás lehetőségeinek megismerésében.
−
−
−
−
−
−

Google Dokumentumok: szöveges állományok létrehozását teszi
lehetővé,
Google Táblázatok: táblázatok, adattáblák létrehozását valósíthatjuk meg.
Google Diák: bemutatók, diasorozatok elkészítését teszi lehetővé
Google Űrlapok: kérdőívek, regisztrációs űrlapok szerkesztését és
az eredmények gyors összegzését állíthatjuk vele össze
Google Webhelyek: weboldalak létrehozását teszi lehetővé,
amelyhez a tárhelyet a Google szolgáltató adja
Fájltárolás-tárhelyszolgáltatás: A Google Drive minden felhasználó
részére 10 gigabájt ingyenes tárhelyet biztosít, amelyben tárolhatjuk az állományainkat, mintegy virtuális pendriveként lehet használni.
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Tartalmak létrehozása a Google dokumentumok (szöveges állomány) segítségével

A Google Drive kezdőlapja

Az állományok szervezésének lehetőségei
A drive.google.com felületre történő belépést követően a bal felső
sávban található az Új fül, amelyre kattintva tudunk állományokat felölteni,
mappákat létrehozni, valamint új dokumentumokat létrehozni. A felületen
létrehozott fájlok nem számítanak bele a virtuális tárhely-terhelésbe, azaz
a Google Drive-ban létrehozott saját formátum nem foglalnak helyet a tárhelyből.
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Új állomány létrehozása
Új állomány készítését az Új menüponton belül a készíteni kívánt
dokumentumtípusra kattintva tudjuk létrehozni. Alapértelmezés szerint az
alábbi típusok közül választhatunk:
− Dokumentum
− Táblázat
− Prezentáció
− Űrlap
− Rajz
A többi típust, például Ábrák a Továbbiak menüpontból választható
ki (pl. ábra-folyamatábra-szerkesztő: Draw.io)
A kívánt típus kiválasztása után a böngészőben megjelenő online
szerkesztőfelületet kapunk, elkészíthetjük az adott dokumentumot. A
rendszer a módosításokat automatikusan elmenti körülbelül egy percenként a háttérben
Az állományok szerkesztőfelülete
Minden dokumentum esetében egy hasonló szerkesztőfelületet kapunk, amely nagyban hasonlít, az általunk korábban megszokott (MS Office, OpenOffice) felületekhez. Minden dokumentum esetében a következő lehetőségek közül választhatunk:
− A Fájl elnevezése (Lásd névtelen dokumentum)
− Fájl menü
− Szerkesztés
− Nézet
− Beszúrás
− Formázás
− Eszközök
− Táblázat
− Bővítmények
− Súgó
A jobb sarokban található Megjegyzések lehetőséggel a dokumentumhoz fűzhetünk korrektúra-megjegyzéseket, míg a Megosztás gombbal
tudjuk szabályozni a dokumentum megosztási lehetőségeit.
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Megosztási lehetőségek
A Google Drive szolgáltatásban az állományok, vagy akár teljes
mappák megosztásának legegyszerűbb módja Megosztás gombra kattintás.
A Megosztás előtt a dokumentumot mindenképpen el kell nevezni, e
nélkül nem működnek a megosztási beállítások.
A Megosztás gombra kattintva megjelennek Megosztási beállítások ablak.
Itt a Megosztás másokkal lehetőséggel közvetlenül hozzárendelhetünk személyeket az adott dokumentumokhoz, amelyhez Szerkesztő vagy
Megtekintő jogot adhatunk.
Megosztási beállítások-testreszabás

Megosztási lehetőségek 1. lépés
A Haladó gombra (piros keretben kattintva) további lehetőségek érhetőek el a megosztással kapcsolatban.
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További megosztási beállítások
A további beállításoknál lehetőségünk van egy megosztott link előállítására, amely az alább megadott „Kinek van hozzáférése” felirat alatt
látjuk felsorolva, hogy kik tudják megtekinteni a kiválasztott tartalmakat. Itt
lényegében két szinten állíthatjuk be a hozzáféréssel kapcsolatos tulajdonságokat:
1. Kinek van hozzáférése – azaz kik férhetnek hozzá az adott
dokumentumhoz
2. A hozzáféréssel rendelkezőknek milyen szintű jogosultságot kapnak az állományhoz (szerkesztés-írás vagy néző-olvasás jog)
Alapértelmezés szerint a létrehozott/feltöltött állomány Privát hozzáférést kap, ami azt jelenti, hogy csak a létrehozó/feltöltő (tulajdonos)
fér hozzá, illetve azok a személyek, akiknek a tulajdonos ezt kimondottan engedélyezi! (A Privát hozzáférés tehát nem feltétlenül azt jelenti,
hogy csak a dokumentum létrehozója fér hozzá az állományhoz!)
A jogosultságok kiosztásánál fontos, hogy a Tulajdonostól a Szerkesztő jogok kapók nem vehetik el ezt a funkciót, tehát nem történhet meg,
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hogy egy Tulajdonost megfosztanak a saját dokumentumától. A hozzárendeltek jogosultsági funkcióit bármikor lehet változtatni a tulajdonosnak és
a többi, szerkesztő jogot kapott egyénnek, ha ezt a beállításokban a Tulajdonos engedélyezte..
A Megosztási beállítások ablakban a Személyek hozzáadása mezőnél tudjuk az adott dokumentumot másokkal megosztani: a szövegdobozba írjuk be azokat az e-mail címeket (vagy akár levelezőlistákat), akikkel szeretnénk a kiválasztott tartalmat megosztani. A címek beírása után
a szövegdoboz melletti lenyíló listában meghatározhatjuk, hogy a meghívottak milyen szinten férhetnek hozzá a dokumentumhoz:
− Szerkesztheti
− Írhat megjegyzést (Táblázatok esetén ez a hozzáférési szint nem
elérhető!)
− Megtekintheti

Google Drive – együttműködők meghívása
A megfelelő beállítás elvégzése után a Megosztás és mentés
gombra kattintva véglegesíthetjük a megosztási beállításokat. Természetesen utólag ezeket a beállításokat (akár külön-külön személyenként)
módosíthatjuk, sőt arra is van lehetőség, hogy a tulajdonosi „jogot” átadjuk valakinek.
Megosztás másokkal
A Megosztási beállításoknál a „Megosztható link létrehozása”
gombra kattintva érhetőek el a láthatósági beállítások.
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Megosztási lehetőségek
Ha ezt a lehetőséget kiválasztjuk a link birtokában bárki:
− megtekintheti
− szerkesztheti vagy
− megjegyzéseket fűzhet a dokumentumhoz.
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Megosztási beállítások
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Ebben az esetben a Megosztási beállítások ablakban a Privát –
Csak az alábbi személyek férhetnek hozzá sorban kattintsunk a Módosítás feliratra és a Privát láthatóságot módosíthatjuk az alábbiak szerint:
− A link birtokában bárki beállítás esetén bárki hozzáférhet a tartalomhoz, aki ismeri a hozzá tartozó linket (URL címet). (De pl. a keresők nem indexelik a dokumentumban lévő tartalmakat.)
− A Nyilvános az interneten beállítás esetén, az interneten bárki
megtalálhatja és hozzáférhet a tartalomhoz.
Navigációs sáv

Navigációs sáv
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Google Drive fejléce alatti navigációs sávban tudjuk kezelni a létrehozott/feltöltött dokumentumokat és mappákat. Itt a Saját meghajtó
elemre kattintva az oldal középső részén található dokumentumlistában
megjelenik az összes létrehozott, szinkronizált és feltöltött állomány és
mappa.
A Saját meghajtó elemre kattintva a Drive fejlécében megjelenik
egy mappa létrehozása ikon, melyre kattintva új mappát tudunk készíteni. Az egyes mappákat kiválasztva ezzel a módszerrel természetesen
további almappákat is létrehozhatunk..

Velem megosztott dokumentumok
A Saját meghajtóban az általunk létrehozott (és esetlegesen megosztott) elemek jelennek meg, míg a Velem megosztottak részen értelemszerűen azok az elemek, amelyeket nem mi hoztunk létre, de jogosultak vagyunk megtekinteni és/vagy szerkeszteni azokat.
A Továbbiak feliratra kattintva lehetőségünk van az Összes elem
megjelenítésére – így a dokumentumlistában tulajdonostól függetlenül
minden tartalom megjelenik. A Tulajdonos, típus, továbbiak feliratra kattintva pedig különböző egyéb szempontok (pl. tartalomtípus, láthatóság
stb.) szerint szűrve jeleníthetjük meg a tartalmakat.
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Drive fejléc és dokumentumlista

Drive fejléc és dokumentumlista
Az oldal középső részén található dokumentumlistában látjuk a létrehozott, megosztott állományokat, melyeket a címükre kattintva (jogosultság függvényében) megtekinthetünk, vagy szerkeszthetünk.
A Drive fejlécében található Rendezés gombra kattintva az alábbiak
szerint rendezve jeleníthetjük meg a tartalmakat:
− Utoljára módosítottam
− Utoljára módosítva
− Utoljára megnyitottam
− Cím
− Felhasznált kvóta
Szintén a fejlécben a Rendezés melletti gombokkal választhatunk,
hogy listanézetben, vagy ún. rácsnézetben szeretnénk megjeleníteni a dokumentumokat. Ez utóbbi esetben egy rövid betekintést kapunk a dokumentumok tartalmi részébe.

Google Drive dokumentumlista rács nézetben
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Google Drive dokumentumlista „lista” nézetben
A fejlécben jobb oldalán található Beállítások gombra kattintva
− beállíthatjuk a listanézet megjelenítési sűrűségét,
− választhatunk a feltöltött fájlok konvertálására vonatkozó lehetőségek közül,
− további alkalmazásokkal egészíthetjük ki a Google Drive szolgáltatást,
− megjeleníthetjük a használható billentyűparancsokat,
− megnyithatjuk a súgót.
A dokumentumlistában (mind a listanézetben, mind a rácsnézetben)
lehetőségünk van arra, hogy az egyes állományokat csillaggal jelöljük meg
– ezzel a megjelölt (fontos) állományok bekerülnek a Csillagozott elemek
mappába. Ami valójában nem is klasszikus értelemben vett „mappa”, hanem egy olyan blokk, ami egy címke/tag (jelen esetben a csillag) szerint
szűrt elemek megjelenítésére szolgál.
A dokumentumlistában az egyes állományok előtt (ill. rácsnézet esetén alatt) található jelölőnégyzetek segítségével egy vagy több állományt
is kiválaszthatunk. Amennyiben ezt megtesszük, a Drive fejlécében megjelenik néhány gomb: Megosztás, Rendezés, Eltávolítás, Előnézet és
Egyebek.

A fájlok rendezéséhez, mozgatásához használhatjuk a rendezés
menüt, de ún. drag & drop módszerrel is mozgathatjuk a fájlokat,
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vagyis az egérmutatóval a fájl fölé navigálva és az egérgombot nyomva
tartva mozgathatjuk őket a megfelelő mappákba!
10.2.2 Összefoglalás, kérdések
Összefoglalás
A kollaboratív munkaszervezés egyik jól alkalmazható szoftveres
megoldása a felhőalapú szolgáltatások, amelyek célja, hogy egy
online felületen a munkához szükséges irodai és egyéb alkalmazások és egy tárhely is rendelkezésre álljon, hogy tér-és
időfüggetlen módon el tudjuk érni a tartalmainkat. A másik célja,
hogy az adott tartalmakat közösen, másokkal együttműködve létrehozzuk, és fejlesszük.
Önellenőrző kérdések
−
−
−

−

Mit nevezünk felhőalapú szolgáltatásnak?
Melyek a felhőalapú szolgáltatások fő előnyei?
Milyen feladatokra használható a Google Drive alkalmazás! Említsen meg egy konkrét példát a saját területén, amelynél tudná használni!
Jellemezze, hogy a fájltáráson kívül milyen funkciók érhetőek el a
Google Drive-ban?
10.2.3 A felhő-technológiák egyéb megoldásai
Célkitűzések és kompetenciák

A témakör célja, hogy a virtuális fájltárolás lehetőségeit megismerjék
a hallgatók, annak elérhető szolgáltatásait és a funkciókat.
A virtuális tárhelyek nagyon fontos részét képezik a 21. századi
munkaszervezésnek, valamint az adatok tértől és időtől független elérésének.
A témakör elsajátítása után a hallgatók megismerik a fájltárolás- és
megosztás online lehetőségeit. Az elsajátított ismeretek segítik a szermélyes információszervezés hatékonyabbá tételét és közös munkavégzés
szervezésével kapcsolatos problémák kezelését.

269

DOKUMENTUM- ÉS PREZENTÁCIÓMEGOSZTÓK…
Egyéb megoldások
Dropbox.com
Jellemzői
 A Dropbox online fájltárolási szolgáltatás, amelyet a Dropbox Inc.
üzemeltet. Lehetővé teszi állományok felhőben tárolását, szinkronizálását és megosztását. A szolgáltatás használatával különféle
eszközök – mobiltelefonok, számítógépek stb. – kapcsolhatóak öszsze egy közös könyvtár révén: az egyik eszközzel létrehozott vagy
módosított állományokat a rendszer automatikusan szinkronizálja
a többi eszközzel.
o
o

A Dropbox Inc.-t Drew Houston és Arash Ferdowsi, MIT-en
végzett mérnökök alapították 2007-ben.
A szolgáltatás a következő rendszereken érhető el: Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS, BlackBerry
OS, valamint böngésző segítségével.

A Dropbox.com logója
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Funkcionalitás
o Egy helyre mentés-szinkronizálás
 A szinkronizációs funkció (Megosztás/Sharing) segítségével közös dokumentumszerkesztés valósítható meg.
o Megosztott csatolmányok
 Olyan számítógép használata esetén, amellyel nem
érhető el a Dropbox, a SendToDropbox alkalmazásra való regisztráció segítségével elküldhetőek
az állományok egy saját email címre, ezt követően
pedig megjelennek a saját tárolóban az
„Attachments” mappán belül.
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o

Több ingyenes tárhely
 A szolgáltatás ingyenesen 2Gb tárhelyet biztosít,
amelyhez további vásárolható. A vásárlás elkerülhető, további tárhelyhez juthat a felhasználó:
 Meghívottakért: minden meghívott és a szolgáltatást igénybe vevő új felhasználó után
500 megabájtnyi extra tárhely jár, a meghívottnak is.
 250 MB jár továbbá a bevezető lépések végignézéséért („Getting Started”).
 125 MB jár közösségimédia-szolgáltatások
csatolásáért is.

Megosztási lehetőségek


A fájlok vagy mappák megosztásánál két lehetőségünk van:
o Mások meghívása a dokumentumok szinkronizálására
vagy szerkesztésére (Invite people to collaborate)

A Mappa megosztása másokkal együttműködésre
o

Linken keresztül történő megosztás, amellyel meg tudják
nézni az állományokat és le tudják tölteni azt
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A megosztott linken keresztül elérhető tartalom
 (letöltés .zip állományként vagy a saját Dropbox fiókba mentés)
 JoliCloud Drive: A JoliCloud Drive tárhely szolgáltatás több hasonló szolgáltatás integrálását teszi lehetővé, amely során a tárhelyek és az egyes szolgáltatások lehetőségei összeadódnak.
Az oldal lehetővé teszi az OpenID-val történő bejelentkezést
(Dropbox, Google, FaceBook fiókkal).

A JoliCloud.com logója
A JoliCloud Drive legalább 10 tárhely-szolgáltatás egy fiókba kapcsolását teszi lehetővé, amely révén a tárhelyek összeadódnak.

272

DOKUMENTUM- ÉS PREZENTÁCIÓMEGOSZTÓK…

Az integrálható szolgáltatások listája
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Közösségi könyvjelzők/linkmegosztás
A közösségi könyvjelző-alkalmazások nagyon fontos részét képezik
a személyes információszervezésnek (PIM-Personal Information Management), amely a 21. századi munkaszervezésnek, valamint az adatok tértől
és időtől független elérésének központi eleme.
A témakör elsajátítása során a hallgatók megismerik címkézés és a
kollektív intelligencia közösségi megoldásait, a linkek átvételének módjait,
valamint az adatok ábrázolásának alternatíváit az online környezetben.
A szolgáltatás során az interneten elérhető tartalmak linkek segítségével történő elmentését teszi lehetővé, amely során a linkek, és az azokat
visszakereshetővé tévő címkék, kulcsszavak (TAG) valamint a tartalmat
leíró rövid ismertetések nem a lokális gépen tárolódnak, hanem egy távoli
szerveren az internetfelhőben.
Delicious.com szolgáltatás
 A del.icio.us hivatalos meghatározása szerint egy ’social
bookmarking service’, azaz körül-belül ‘közösségi könyvjelző szolgáltatás’.
 Az egyes könyvjelzőkhöz címkéket, ún. tag-eket lehet rendelni, ezzel mások számára is hasznos információt generálunk. Mindez
nemcsak nekünk könnyíti meg a hivatkozások rendezgetését, kategorizálását, hanem másoknak is.


Természetesen tudjuk importálni a már meglévő könyvjelzőinket a böngészőből.

A deliciois.com/elektornikuserorrasok linkgyűjtemény
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10.2.4 Az online prezentációk eszközei
Prezi.com
A Prezi (vagy Prezi.com) Flash-alapú, internetes prezentációkészítő
szoftver. A Prezi mottója, „Ideas matter” – középpontban az ötletek, középpontban a gondolatok.
 A Prezi egy nem-lineáris felépítésű prezentációs eszköz, valójában
egy virtuális vászon, melyre a prezentáció elemeit szabadon fel lehet vinni és rendezni.
Mivel internetes szolgáltatás, ezért a számítógépre nem kell feltelepíteni, a regisztrációt követően azonnal használható a böngészőből. A felhasználók a webes felületen bejelentkezve láthatják saját prezentációikat,
a megosztottakat, és a nem fizetők által gyártottakat is. A felhasználók
csoportosíthatják ismerőseiket és prezentációikat is. Bármelyik prezentációt bárhonnan lehet módosítani, lejátszani, letölteni. Nincs dia, lap, oldal
vagy bármely más korlátozás.
A programban a path funkció helyettesíti a diaképsor linearitását.
Eszköztára egyszerű, inkább a felhasználók kreativitására épít. Nyolc
előre gyártott stíluscsomagot kínál a felhasználók részére, sem betűtípust,
sem színeket nem lehet váltani még. A prezentációk tárolására 100 megabájtnyi tárhelyet biztosít. A képernyő bal felső sarkában helyezkednek
el a kezelőszervek. A kezelőfelület egyszerű, a legtöbb funkció billentyűkombinációkkal is elérhető. Az oldalon oktató videó és kézikönyv segíti a
tájékozódást.
Készítsünk egy prezentációt a prezi.com alkalmazással!
A prezihez választhatunk előre kialakított, személyre szabható sablonok közül. A sablonok között kereshetünk is, míg jobb oldalon a legújabbakat látjuk kiemelve.
Ha nem szeretnénk sablont használni, kattints a „Start blank prezi”
gombra, ekkor egy üres rajzvásznat kapunk.
A rajzvászonra bárhova írhatunk, beilleszthetünk médiaelemeket
(képet, videót stb.) Ehhez mindössze kattintsunk bárhova a rajzvásznon.
Ekkor megjelenik egy szövegdoboz.
1. Ha szöveget szeretnénk írni, akkor egyszerűen gépeljük be.
2. Ha képet, videót, ábrát stb. illesztünk be, kattints a felső menüsorban az Insertre, majd válasszuk ki a megfelelő opciót (Image, Diagram, Youtube video stb.)!
3. Az útvonal beállítása
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Az Explore menüben számos olyan nyilvános prezentációt is találhatunk, amelyet használhatunk sablonként. Ezek azok a prezik, amik alatt
a „reusable” felirat található. A felhasználáshoz egyszerűen kattintsunk a
prezire, majd a prezi alatt található „Make a copy” lehetőségre, és már
szerkeszthetjük
A lineárisan gondolatmenetű előadásokhoz érdemes továbbra is a
Power Pointot használni, hiszen bár a Prezi egy nagyon hasznos és látványos eszköz, a Power Pointnak is megvannak a maga előnyei.
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Slideshare.net
 A Slideshare egy webkettes tartalommegosztásra alkalmas online
eszköz, amellyel prezentációkat és dokumentumokat oszthatunk
meg másokkal.
Többféle lehetőség áll erre rendelkezésünkre, ugyani a megosztási
beállításoknál megadhatjuk, hogy a link birtokában mások letölthetik-e a
tartalmat, vagy csak olvasási jogot adunk. A meta-adatolás nagyban segíti
a visszakeresést, amelyet tag-ek (címkék) formájában adhatunk meg.

A Slideshare.net felülete
Egy másik alkalmazás a Reel (http://www.reelapp.com/) , amellyel
elkészült online prezentációt pedig akár weboldalba ágyazható embed
kóddal, akár közvetlen link segítségével is megoszthatjuk és megjegyzéseket fűzhetünk minden diához.
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A Reel (http://www.reelapp.com/ kezdőlapja
Forrásként képfájlokat, PPT fájlokat, vagy PDF dokumentumokat
használhatunk (aki Keynote-ban dolgozott, annak talán ez utóbbi a legjobb
megoldás).
A feltöltött fájlt a Reel, átalakítja saját formátumra, majd a következő
lépésben már címmel és rövid leírással láthatjuk el az anyagot, illetve
egyenként akár minden slide-ot
10.2.5 Összefoglalás, kérdések
Összefoglalás
A prezentációkészítés számos eszközét kínálja az online világ, amelyek
segítségével számos módon (lineáris, non-lineáris) előállíthatóak a kívánt
tartalmak. Ezen alkalmazások használatához az internetes közösség számos segédanyagot, videós tartalmat kínál. Az elkészült tartalom megvalósításának csak a kreativitásunk szab határt.
Önellenőrző kérdések
Jellemezze a prezi.com-ot?
Milyen lehetőségeket tartalmaz a slideshare.net?
Milyen új prezentációmegosztó alkalmazásokat ismer?
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11. A TÖRTÉNETMESÉLÉS ONLINE KÖRNYEZETBEN
(SZÍJÁRTÓ IMRE)
11.1 CÉLOK
Ez a jegyzet a történetmesélés vizsgálatát tűzi ki célul – a vizsgálat
fogalomkészletét és szempontrendszerét a narratológia, a filmet és a mozgóképes kifejezést tanulmányozó filmtudomány egyik ága szolgáltatja.
Célunk a hallgatók elemzési készségeinek, filmértéssel kapcsolatos
kompetenciáinak fejlesztése. Szándékaink szerint az alábbi leckék áttanulmányozása és a leckék után található feladatok megoldása után a hallgatók képesek lesznek a mozgóképi elbeszélés értő befogadására és
szakszerű elemzésére.
11.1.1 A tananyag tartalma
BEVEZETÉS
TANANYAG
A narratív szerkezet
A történet és a cselekmény
A mozgóképes elbeszélés
A mozgókép és a valóság
A nézőpont kérdése

A lecke tartalma
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16. A lecke tartalma (https://youtu.be/qKL4RnBq-es)

11.2 BEVEZETÉS
Arról beszélünk az alábbi öt leckében, hogy a különböző kulturális
szövegek miként adnak elő történeteket. A narrativitás elemzésének alapjául irodalmi művek szolgálnak majd, de hangsúlyt helyezünk a mozgóképes elbeszélés természetének feltárására is. Elbeszélő alakzatokat
ugyanakkor további művészeti ágakban is találunk, ezekre csupán utalásokat teszünk.
A történetmesélés lényegének megértéséhez vizsgálnunk kell az elbeszélő, a narrátor és a szerző szerepét, ezeket el kell tudnunk egymástól
különíteni. Példákat hozunk majd a cselekmény és elbeszélés, azaz a szüzsé és a fabula megkülönböztetése érdekében.
Ha történetmesélésről beszélünk, akkor befogadóként elbeszélői
struktúrákat igyekszünk azonosítani: az elkülönülten észlelhető részletek
között oksági viszonyokat hozunk létre. A történetek megképzésének során a néző aktívan vesz részt – ezt a jelenséget megpróbáljuk több oldalról
megvilágítani.
Az elbeszélés során a mű a világnak olyan összefüggéseit teremti
meg, amelyek korábban nem léteztek, és a legtöbb esetben megismételhetetlenek. Azt szoktuk mondani, hogy a történeteknek van kezdete és
vége, a történetek alkotóelemei az egymásutániságnak létezik valamiféle
elve. Az alábbiakban látjuk majd, hogy ez ugyan valószínűleg így van, ám
a történetek és szerkezeteik bonyolult formákat mutatnak. Elbeszélni anynyit tesz, hogy az elbeszélő kitalál és a befogadók elé tár egy történetet,
ezt azonban rendkívül sokféle módon teheti meg.
Témánk sok felületen érintkezik azzal a területtel, amit az elméleti
szakemberek valamint a filmes vagy a színházi alkotók dramaturgiának
neveznek. Tulajdonképpen elbeszélői stratégiákról beszélünk, hiszen a filmekben, a televíziós műsorokban vagy a színházi darabokban a nézők elé
tárt világ felépítését az elbeszélő viselkedése, szempontrendszere vagy
történetmesélői terve határozza meg. Az alábbiakban beszélünk majd
mindentudó és a korlátozott tudással rendelkező elbeszélőről (az előbbi
jellemzően a klasszikus regényekben fordul elő, az utóbbit gyakran alkalmazzák a krimikben), az én-elbeszélésről, a szubjektív formákról (amelyek
például naplókban szerepelnek).
Az elbeszélt történetek valamilyen módon az idővel gazdálkodnak,
azaz az az elbeszélő idő és az elbeszélt idő problémája meghatározó
problémának tűnik. A történetek rendkívül szabadon bánhatnak az idővel:
az idősűrítés és időnyújtás, az előreutalás és a visszafordulás az elbeszélő gyakori fogása.
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A történetmesélés online környezetben című jegyzet a filmtudomány
– vagy tágabban véve: a művészetelmélet – egyik területének fogalomtárát alkalmazza: a szövegben a narratológia eredményeit használjuk fel.
Összefoglalás
Elbeszélést a legkülönbözőbb kulturális szövegekben találunk. Az
irodalmi művek közül jellemzően az epikai alkotások mesélnek történeteket, de a drámai, sőt a lírai művek is tartalmaznak történetszálakat. A mozgókép különösen alkalmas történetek változatos elbeszélésére, hiszen a
film és a televízió kifejezőeszközei lehetővé teszik az idő rendkívül rugalmas kezelését. A cselekmény megjelenésének két elemi feltétele van:
egyrészt a történet állításainak legyen időbeli vonatkozásuk, másrészt a
történet egyes elemei ok-okozati viszonyban kell hogy legyenek egymással. Az elbeszélésben található időrendi és motivációs elemeket a
narratológia tudományága vizsgálja, az alkotómunkában dramaturgiai tényezőkként szerepelnek.

11.3 TANANYAG
11.3.1 A narratív szerkezet
Bevezetésül két irodalmi művet idézünk fel. Tandori Dezső Hérakleitosz-emlékoszlop című művének az a sajátossága, hogy a vers a saját
befogadási szabályát tartalmazza, azaz a vers elolvasásával az olvasó tulajdonképpen megsemmisíti a művet. A vers másik tanulsága az, hogy a
legkülönbözőbb kulturális alkotásokat első olvasásra nem érthetjük meg,
mert az első olvasás során nem ismerjük maradéktalanul a mű és befogadása törvényszerűségeit.
Esterházy Péter Termelési-regény (kisssregény) című műve két
részből áll. A második rész lábjegyzeteket tartalmaz az elsővel kapcsolatban, így megismerhetjük a regény keletkezésének körülményeit és a regény írójához meglehetősen közel álló elbeszélő megjegyzéseit, amelyeket a törzsszöveghez fűz.
A két irodalmi alkotás egyrészt arra mutat rá, hogy valamennyi szövegnek megvannak a befogadásra vonatkozó törvényszerűségeit, másrészt képet kaphatunk az olvasás irányának szabad kezeléséről – ugyan
eredetileg papíron, könyv formájában megjelenő művekről van szó, de befogadásuk nem egyenes vonalú, nem lineáris.
A két irodalmi mű megjelenésének könyvészeti adatai:
TANDORI Dezső: Hérakleitosz-emlékoszlop (1970). In: Tandori
Dezső: A feltételes megálló. Budapest, Scolar Kiadó, 2009. In:
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Képversek / vál., szerk. és a bevezető tanulmány írta Aczél Géza.
Budapest, Kozmosz könyvek, 1984. p. 112. [online

dokumentum]. URL: http://bit.ly/1SPPC7J
ESTERHÁZY Péter: Termelési-regény (kisssregény). Budapest,
Magvető, 1979. [online dokumentum]. URL: http://bit.ly/1IWNbe3
Az elbeszéléssel kapcsolatban elsőként érdemes kitérni a narratív
szerkezet fogalmára. A narratív szerkezet az elbeszélésmód alapelemeit
és fő elveit jelenti. Ezek a következők:
− Az időrend felépítése. Vizsgálhatjuk, hogy az adott szöveg az idő
folyamatosságára vagy az idő megszakításaira épül – ha az idő
folyamában kihagyások vannak, ezeket ellipszisnek hívjuk. A cselekményszálak futhatnak egyazon időben, ilyenkor egyidejűségről
vagy a cselekményelemek időbeli párhuzamosságáról beszélünk.
A cselekményszálak össze is csúszhatnak, azaz közöttük kisebb
vagy nagyobb átfedések lehetségesek. Beszéltünk már arról, hogy
az elbeszélő művek rendkívül szabadon bánhatnak az idővel – az
idő lineáris, órával és naptárral mérhető folyását megfordíthatják,
jelentős torzításokat alkalmazhatnak az időfolyamban (egyes cselekményrészeket alaposabban követhet a cselekmény, másokra
csupán utalhat, bizonyos idődarabok a kimaradhatnak a történet
megértésének veszélyeztetése nélkül stb.).
− A cselekményszálak összefűzése. Az egyes cselekményszálakat
az elbeszélés a legkülönbözőbb módokon ábrázolhat: a szereplők
eltávolodhatnak egymástól, majd újra összetalálkozhatnak, egyes
cselekményelemeket a mű lezárhat, másokat nyitva hagyhat.
− Az elbeszélés információinak rendszerezése és közlése. Az elbeszélés egyes dolgokat elhallgathat a befogadó elől, másokat akár
többszörösen megerősítve közölheti. A narratív szerkezet fontos
ismertetőjegye ez, hiszen a történésekkel kapcsolatos ismereteket
a befogadó folyamatosan értékeli és elemzi. A befogadó tájékoztatásának félretájékoztatásának nagy szerepe van egy bűnügyi történetben, de egy tévéhíradós tudósításban nem képzelhető el a
néző összezavarása vagy elbizonytalanítása, ahogy az egy krimivel előfordul – egy helyszíni riportban a műfaj szabályai szerint
pontosan meg kell jelölni az események helyét, idejét és lefolyásuk
rendjét.
Az információk adagolásában az elbeszélő játssza a kulcsszerepet.
Az elbeszélő az írott szövegekben nyilvánvalóbban mutatkozik meg, míg
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a mozgóképes alkotásokban az esetek legnagyobb többségében rejtve
marad – a mozgókép elbeszélőjéről a továbbiakban lesz szó.
Az elbeszélő művek cselekményvezetését elbeszélői stratégiák irányítják: bizonyos művek célirányosan, pontról pontra viszik előre a történéseiket (ilyenek a kalandregények), mások leíró jellegűek, azaz ráérősen
vezetik a cselekményüket (például a klasszikus regények), míg mások spirális szerkezetet mutatnak, mint azok a filmek, amelyekben valamiféle
nyomozás zajlik.
Az elbeszélés szerkezeti elemeinek viszonyai bizonyos narratív sémákat alakítanak ki. Ilyen narratív sémát jellemzik a westernt vagy a szappanoperákat. Az egész cselekményt átfogó narratív sablont műfajnak nevezzük, bizonyos történetvezetési fogások ugyanis műfajképző szerepet
vehetnek fel – megvan a saját narratív szerkezete a melodrámának, a
szappanoperának vagy a westernnek. A szappanopera vagy a krimi
ugyanakkor rendkívül változatos történetvezetési eljáráskészletet használ.
− A konfliktus helye az elbeszélés felépítésében. Bizonyos filmekben
a központi esemény azonnal a mű elején bekövetkezik, ahogy a
Columbo sorozat legtöbb epizódjában. Más történetek a konfliktust
a film vagy a regény folyamatában helyezik el.
A narratív szerkezet vagy narráció tehát egy elbeszélt világra vonatkozó tudás felépülésének rendje; tudásadagoló és –rendszerező folyamat.
A szakirodalom ismeri a ’problémamegoldó’ és a ’leíró’ elbeszélésmód fogalmát. Az előbbi bizonyos, a történet elején még ismeretlen körülmények felderítésével foglalkozik, míg az utóbbi végigvezeti a befogadót
egy eseménysoron.
A klasszikus elbeszélésmód szerkezetileg motivált elemekből tevődik össze a fő egységesítő elve az ok-okozatiság. A művészfilmes elbeszélésmódra kihagyások jellemzők, az ok-okozatiság egyes láncszemeit
a történet gyakran elrejti a befogadó elől. A művészfilmes elbeszélés gyakran úgy forgatja fel az időbeli viszonyokat, hogy ezek logikáját sem teszi a
néző számára nyilvánvalóvá. A történések, a szereplők cselekedetei lélektani motivációja a klasszikus elbeszélésmód sajátja, de a történések
lélektani indoklását természetesen a művészfilmek is alkalmazzák.
Az epikus művek legizgalmasabb összetevője az elbeszélő. Az irodalom esetében elbeszélő mint személy nem azonos az íróval mint személlyel, a film esetében az elbeszélőt sem a rendezővel, sem az operatőrrel, sem a forgatókönyvíróval nem azonosíthatjuk, de a szó szoros
értelmében nem elbeszélő a kamera sem, hiszen a kamera ugyan valóban
elbeszél, de maga csupán technikai eszközként viselkedik. Az elbeszélő
valamiféle szemszög inkább, amely az elbeszélt világot befogja – nagyon
sok esetben egyébként nem is emberi módon viselkedik, hiszen olyan
helyzeteket vehet fel, amelyekben ember nem kerülhet (épületek felett
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száguldozhat, rohanó autó utasait szemlélheti kívülről stb.). A film továbbá
a montázstechnikának köszönhetően rendkívül gyorsan és rugalmasan
képes nézőpontot változtatni, ez az egyik legfontosabb sajátossága.
Összefoglalás
A narratív szerkezet elemei a következők: 1. Az időrend felépítése:
az elbeszélő művek rendkívül szabadon bánhatnak az idővel. 2. A cselekményszálak összefűzése. 3. Az elbeszélés információinak rendszerezése
és közlése. Az információk adagolásában az elbeszélő játssza a kulcsszerepet. Az elbeszélő művek cselekményvezetését elbeszélői stratégiák irányítják. Az elbeszélés szerkezeti elemeinek viszonyai bizonyos narratív
sémákat alakítanak ki. 4. A konfliktus helye az elbeszélés felépítésében.
A klasszikus elbeszélésmód szerkezetileg motivált elemekből tevődik össze a fő egységesítő elve az ok-okozatiság. A művészfilmes elbeszélésmódra kihagyások jellemzők.
A film esetében az elbeszélőt sem a rendezővel, sem az operatőrrel,
sem a forgatókönyvíróval nem azonosíthatjuk, de a szó szoros értelmében
nem elbeszélő a kamera sem, hiszen a kamera ugyan valóban elbeszél,
de maga csupán technikai eszközként viselkedik. Az elbeszélő valamiféle
szemszög inkább, amely az elbeszélt világot befogja
A narratív szerkezet tehát egy cselekményvilágra vonatkozó tudás
felépülésének meghatározott rendje
 Definíció
Határozza meg a narratív szerkezet fogalmát!
 Feladat
Olvassa el Tandori Dezső versét! Határozza meg, hogy a vers milyen elbeszéléstechnikai megoldásra épül!
 Kérdés
Mi jellemzi a mozgókép elbeszélőjét?
 Példa
Keressen olyan filmeket, amelyek különleges időkezelést alkalmaznak!


Gyakorlás

Alkalmazza egy választott filmre a narratív szerkezet leckében ismertetett négy jellemzőjét!
 Megjegyzés
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11.3.2 A történet és a cselekmény
A történet és cselekmény fogalompárjáról szóló leckénk elején érdemes rögzítenünk, hogy külön kell választani az elbeszélésben a kronologikus történetet, azt, aminek megtörténtét az elbeszélés leírja, illetve azt a
módot, ahogy az elbeszélés ezt a leírást megvalósítja – ez az utóbbi a
cselekmény.
A fogalompár tagjainak jelentését másféleképpen is meg lehet világítani: egy történetet többféle módon lehet cselekménnyé alakítani (erre a
legjobb példát a sokszor feldolgozott irodalmi művek szolgáltatják), illetve
fordítva, egy cselekményből többféle történetet is lehet rekonstruálni (lásd
azt a jelenséget, amikor a nézők egy-egy filmet különbözőképpen értenek
és mesélnek el).
Az elbeszélt történetet fabulának is nevezzük, míg az a mód, ahogy
ez az eseménysor az elbeszélésben megjelenik, a cselekmény, azaz a
szüzsé.
A fabula (a mese, a történet) tulajdonképpen egy kronológiai és okozati vázlat. A hasonló vázlatokat Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső
játékaiban találhatjuk meg – Karinthy az irodalmi alkotásokból készült parodisztikus sűrítményeket zanzának nevezte. A szüzsé (cselekmény) a
történetet ezt öltözteti fel szereplőkkel, fordulatokkal, helyszínekkel – ha
tehát a Rómeó és Júlia valamelyik feldolgozásában a szereplők 20. századi helyszíneken jelennek meg és sportkocsikkal közlekednek, az már a
szüzsé része.
A befogadás során a néző igyekszik felismerni az elbeszélői fogásokat és azonosítani az elbeszélői fogásokat megjelenítő stilisztikai elemeket. Mindezekből alkotja meg a történetet. A történet tehát a néző gondolati konstrukciója azoknak a jelzéseknek az alapján, amelyeket a film
formai elemei számára nyújtanak.
A cselekmény funkciói közé tartozik a téridő létrehozása, hiszen az
elbeszélő mű a történetet bizonyos, sajátosan kezelt tér- és időviszonyok
közé helyezi – a Rómeó és Júlia példájánál maradva: egyes feldolgozások
a történetnek más és más részét hangsúlyozzák, egyeseket el is hagyhatnak stb. A néző az utalásokból hozza létre a cselekmény téridejét.
Összefoglalás
Külön kell választani az elbeszélésben a kronologikus történetet,
azt, aminek megtörténtét az elbeszélés leírja, illetve azt a módot, ahogy
az elbeszélés ezt a leírást megvalósítja – ez az utóbbi a cselekmény. Egy
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történetet többféle módon lehet cselekménnyé alakítani, illetve fordítva,
egy cselekményből többféle történetet is lehet rekonstruálni.
Az elbeszélt történetet fabulának is nevezzük, míg az a mód, ahogy
ez az eseménysor az elbeszélésben megjelenik, a cselekmény, azaz a
szüzsé. A befogadás során az a néző feladata, hogy a szüzsé-eljárásokból
és a stilisztikai elemekből konstruáljon magának egy mesét. A cselekmény
funkciói közé tartozik a téridő létrehozása.
 Definíció
Határozza meg a történet és a cselekmény fogalmát!
 Feladat
Találja ki, hogy Karinthy melyik irodalmi mű zanzáját írta meg az
alábbi vázlatokban!
„Házaspárt lopás gyanúja miatt kilakoltatnak. Rossz körülmények
között álmodoznak a jövőjükről, míg végre az asszony anyának érzi magát, és elhatározzák, hogy nem törődve semmivel, dolgozni fognak.”
„Ravasz kapitány hazaindul szőnyegszövödét vezető nejéhez, akit
többen jó partinak tekintenek. Közben a ravasz kapitányt női zenekar csábítgatja, de ő nem dől be, és a textilaspiránsokat sportegyletté átalakítva,
gerelyvetésben elsőnek jön be, majd fiával társulva felvirágoztatja a régi
üzletet.”
„Utazó szigetre kerül, ahol mindent egyedül csinál, míg szolgához
nem jut, akiről elnevezi a hét egyik napját és hazamegy.”
„Hajóorvos alacsony és magas emberek közé kerül, és megutálja a
normális termetű embereket.”
„Ázalék átalakul emberré, de nem derül ki, hogy így jobb-e neki, vagy
rosszabb. (Még nincs befejezve, folytatása következik.”
 Kérdés
Mit nevezünk zanzának?
 Példa
Keressen olyan filmeket, amelyek ugyanazt a történetet alakítják cselekménynyé!
 Gyakorlás
Egy ismert regény filmváltozatában keresse meg azokat az elemeket,
amelyeket a cselekmény részeinek lehet tekinteni!
 Megjegyzés
A témáról bővebben KOVÁCS András Bálint: Film és elbeszélés. In: KAB: A
film szerint a világ. Budapest, Palatinus, 2002 című tanulmányában olvashat.
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A tanulmány ebben a kiadványban is megjelent: KOVÁCS András Bálint: Film
és elbeszélés. Korona Kiadó, 1997.
11.3.3 A mozgóképes elbeszélés
Ebben a leckében sorra vesszük azokat a felismeréseket, amelyek
a mozgókép narratológiájának alapjait jelentik.
A szakirodalom szerint a filmes elbeszélés során három tényező határozza meg a filmes narrációt. Ezek a következők: az elbeszélés szemszöge, az elbeszélés alanya (a narrátor), illetve az elbeszélés során feltárulkozó világ.
Elsőként az elbeszélés szemszögéről beszélünk. Az elbeszélő tekintettel való azonosulás elemi része a klasszikus narrációnak – a néző
egyszerűen nem tud mást tenni, mint felveszi azt a látószöget (szempontot), amelyet a film mindenkori beállításai felkínálnak neki. A filmben mindent, amit látunk, elsősorban és mindenekelőtt valamilyen szemszögből
látjuk, a képek egymásutánjából kibomló elbeszélést a szemszögek váltakozása és e váltakozás logikájának rendje határozza meg. Az elemzők
szerint lehetséges, hogy a nézőnek ez a film elbeszélői szempontjaihoz
való kötöttsége gyengül vagy végső esetben megszűnik olyan mozgóképek befogadásakor és olyan technikai feltételek mellett, amelyek lehetővé
teszik a néző számára a saját szempontjának megválasztását – a jövőben
elképzelhető olyan sportközvetítés, amely egy menüsorban kameraállásokat kínál a nézőnek; bizonyos interaktív alkotások ugyancsak lehetővé teszi, hogy a néző egy készletből válassza meg az elbeszélés szemszögét.
Ezeknél a fejlesztéseknél azonban nem történik más, mint a lehetséges
szemszögek szaporítása, azaz az elbeszélői beállítás mint a narratív szerkezetet meghatározó jelenség megmarad.
A szerző és az elbeszélő az előbbi leckékben tárgyalt elkülönítésével kapcsolatban tehetjük fel a kérdést: az elbeszélői szemszög mögött
mindig áll-e szubjektív alany? Másként megfogalmazva: fel kell-e tételeznünk, hogy az adott szemszög egy potenciális alany (egy hús-vér ember)
szemszöge, és ezt látná valaki, ha éppen ott állna, ahonnan a kamera
néz? A kérdés azért látszik indokoltnak, mert a film minden képét valaki
valahonnan mutatja. A kérdésre a narratológiai szakirodalom kétfajta választ ad. Az egyik szerint ez a nézőpont ablak a világra, anélkül, hogy ennek a világnak azonosítható elbeszélője lenne, azaz a nézőpontot nem
azonosíthatjuk valamiféle személlyel. A másik elképzelés szerint az emberi tudás és vélekedés kizárólag a tapasztalatból ered, tehát a mindenkori
nézőpont azonosítható az emberi személy (egy emberi személy) irányultságával.
Másodikként az elbeszélés alanyát (a narrátort, az elbeszélőt) vizsgáljuk meg. Beszéltünk már arról, hogy az elbeszélő személye nehezen
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ragadható meg, mert a mozgókép váltogatja a szemszögeket. Még az is
meglehet, hogy a mozgóképpel kapcsolatban nem lehet szigorú értelemben vett, akár az irodalmi művekben szereplő elbeszélőről beszélni, mert
a film nem elbeszél, hanem inkább egyenesen, közvetítők nélkül az elbeszélt tények jelenlétébe helyezi a nézőt. Ezzel együtt világosnak látszik,
hogy érdemes azonosítanunk valamiféle elbeszélőt, aki azonban egyrészt
állandóan változtatja a helyzetét és az alakját, másrészt ez az elbeszélő
felvehet olyan szemszögeket is, amelyek nem köthetők hús-vér emberhez.
A filmes elbeszélés harmadik pontja az elbeszélés során feltárulkozó világ. Elvi kérdésnek tekinthetjük, hogy az elbeszélésből kibontakozó
világot nem szabad azonosítani valamiféle „kamera előtti” valósággal, ez
a világ valójában mentális konstrukció, amely a befogadóban keletkezik.
A szakirodalom szerint a filmkép ikonikus jellegéből – a filmkép és a valóság kapcsolata ugyanis a hasonlóságon alapszik – nem következik, hogy
a film világa azonosítható volna bármiféle „valósággal”. A mozgóképek tehát saját teret és időt hoznak létre, amelynek az alapja kétségtelen módon
a tapasztalati valóság, ám a mozgóképen a valóság új összefüggései teremtődnek meg.
A narratológia fontos fogalma a tekintet – a tekintet a narráció mozgatója, ellenőrzést gyakorol az események felett. A klasszikus filmben ez
a meghatározó tekintet jórészt férfi szereplőkhöz tartozik, tehát a férfiaknak van módjukban a jelenet tere feletti uralomra. Ez a beállítási rend a
férfi szereplővel kínál azonosulást.
A filmhez három különféle tekintet kapcsolódik. Az első a kameráé,
amely rögzíti az előtte zajló eseményeket. Tulajdonképpen az elbeszélő
szemszögéről van szó. A második a közönségé, amely a jelenetet figyeli,
a harmadik pedig a szereplőknek a film illúzióján belül egymásra irányuló
tekintete.
Összefoglalás
A filmes elbeszélés során három tényező határozza meg a filmes
narrációt: az elbeszélés szemszöge, az elbeszélés alanya (a narrátor) illetve az elbeszélés során feltárulkozó világ. A narratológia fontos fogalma
a tekintet – a tekintet a narráció mozgatója, ellenőrzést gyakorol az események felett.
 Definíció
Határozza meg filmes narráció három összetevőjét!
 Feladat
Egy választott filmrészletben értelmezze a filmben megjelenő háromfajta tekintet szerepét.
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Kérdés
Hogyan jellemezné az elbeszélőt mint a filmes elbeszélés egyik öszszetevőjét?


 Példa
Néhány példa a mozgóképi valóság konstruált jellegére: Homérosz
eposzában Odüsszeusz elmeséli kalandjait, azaz a története sajátos keretezést kap (hasonló keretezést hoz létre az egérfogó jelenet a Hamletben, de ilyenek a remake-k és a filmek a film forgatásáról, vagyis a werkfilmek); a szerzők gyakran beszélnek arról, hogy „megölik” a hősüket; az
elbeszélő művek gyakori fogása, hogy a szerző azt színleli, hogy magával
viszi a helyszínre az olvasóját; a színészek furcsán hatnak hétköznapi környezetben; Woody Allen filmjeinek gyakori fogása a rendező főszereplő
megjelenése és kibeszélése a jelenetből a kamera felé; a Dallas több részét utólag állították be álomként, mert az egyik szereplőt „meg kellett
ölni”.


Gyakorlás

Értelmezze a férfitekintet fogalmát Alfred Hitchcock választott filmjének egyik jelenetében!
 Megjegyzés
A témáról bővebben ebben a tanulmányban olvashat: EDWARD,
Branigan: Metaelmélet. In: Metropolis II. évf. 2. sz., 1998 nyár
SZIJÁRTÓ Imre: Történetmesélés régen és ma [online dokumentum]. URL: http://bit.ly/1NHQ9Zj
Nézze meg ezt az előadást, azonosítsa a leckében és az előadásban használt fogalmakat!
11.3.2. A mozgókép és a valóság
Az eddigiekben szó volt róla, hogy a mozgókép elbeszélői rendje
segítségével létrejövő valóság olyan konstrukció, amely a néző tudatában
keletkezik. A filmkép és a tapasztalati valóság között ugyan hasonlóság
van, de a filmkép ikonikus jellege nem teremt valamiféle valóságot. A mozgókép valóságábrázolásával kapcsolatban van továbbá egy másik, lényeges megállapításunk is: a mozgóképet befogadó a látás soha nem a világgal találkozik, hanem egy olyan kódrendszerrel és ideológiával, amely a
világhoz kapcsolódik – ezt a kódrendszert nevezhetjük formanyelvnek, a
hatáskeltő vagy kifejezőeszközök rendszerének. A hatáskeltő eszközök a
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leginkább valósághűnek gondolt, a valóságot a legközvetlenebbül leképező dokumentumfilmben is jelen vannak, de könnyen belátható, hogy a
mozgókép formanyelve jelentős stilizálásokra képes.
Mindez összefügg a mozgókép kettős természetével. A mozgókép
egyrészt a valóság közvetlen (optikai) lenyomata, ilyenként valóban a legközelebb áll a valósághoz az összes ábrázolási forma vagy művészeti ág
közül – gondoljunk arra, hogy egy festmény vagy egy szobor nem ilyen
módon mutatja meg a valóságot, az irodalmi alkotás vagy egy zenemű
esetében pedig egyáltalán nem beszélhetünk a valóság leképezéséről. A
mozgókép tehát lenyomata a valóságnak, másrészt viszont ábrázoló szerepe is van, amit a formanyelv tesz lehetővé.
Összefoglalás
A filmkép és a tapasztalati valóság között ugyan hasonlóság van, de
a filmkép ikonikus jellege nem teremt valamiféle valóságot. A mozgóképet
befogadó a látás soha nem a világgal találkozik, hanem egy olyan kódrendszerrel és ideológiával, amely a világhoz kapcsolódik – ezt a kódrendszert nevezhetjük formanyelvnek, a hatáskeltő vagy kifejezőeszközök
rendszerének. A mozgókép kettős természetű: egyrészt a valóság közvetlen (optikai) lenyomata, másrészt ábrázoló szerepe is van, amit a formanyelv tesz lehetővé.
 Definíció
Határozza meg a filmkép ikonikus természetének fogalmát!
 Feladat
Értelmezze a formanyelv szerepét a mozgókép valóságábrázolásában!


Kérdés
Mit jelent a mozgókép kettős természete?

 Példa
Hozzon példákat a lehető legközvetlenebb mozgóképes valóságábrázolási módokra!
 Gyakorlás
Egy választott filmrészletben figyelje meg a stilizált ábrázolás eljárásait!
 Megjegyzés
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11.3.3. A nézőpont kérdése
David Bordwell megfogalmazása szerint a cselekményt egy elbeszélő meséli el, a történés egy drámai cselekményben mutatkozik meg,
miközben a szerző a szereplőkön keresztül mesél, azaz közvetlenül alig
látható. A mozgókép mindezt sajátos eszközökkel valósítja meg, ugyanis
a mozgóképnek különösen nagy lehetőségei vannak a változatos történetmesélésre. A film és a televízió összekapcsolja a mimetikus és a
diegetikus narrációt: úgy mesélnek el valamit, hogy az elmesélt világot érzéki és tárgyias módon képezik le, ugyanakkor képesek valamiről úgy is
beszélni, hogy bizonyos dolgokat nem mutatnak meg.
A narráció tehát egy eseménysor kibontakozása, miközben a befogadó ellentétek vagy alternatívák halmazával találkozik: a befogadó, miközben előrehalad az eseménysor megismerésében, értelmezési változatokat alkot és bírál felül, ellentétekre épülő, bonyolult jelentéstulajdonítási
műveleteket végez. A narráció tehát valaki által valaki másnak történő irodalmi „elmesélése”, egy elbeszélés nyújtásának tevékenysége. Lényege
a szakirodalom szerint az elbeszélés tényében rejlik, és nem az elbeszélés eredményében.
Narráció mindezek értelmében a néző pozícionálása a tér egy bizonyos fajta, az adott elbeszélő műben megvalósuló leképezéséhez képest.
Az elbeszélés nézőpontjával kapcsolatban kétféle elképezés létezik.
A narráció racionalista felfogása szerint az elbeszélőt olyan helyen rögzítjük, ahol az nyíltan nem tűnhet fel – ez a „kiiktatott elbeszélő”. A szerző
eszerint a háttérbe húzódik, kiiktatja magát a szereplők és a cselekmény
kedvéért. A filmi ábrázolás ténye nem a cselekmény mögött láthatatlanul
meghúzódó, s azt létrehozó szerzőből ered, hanem annak az ábrázolt térben megjelenő maszkjaiból. A szerző ugyanis minden esetben szerepet
vesz fel.
A narráció empirikus elképzelése úgy érvel, hogy ha nincs valaki, aki
észleli a szöveget, akkor nincs szükség arra, hogy feltételezzük a létezését. A mozgóképes szövegekben ennek megfelelően nem lehet szigorú
értelemben vett elbeszélőről beszélni, a film ugyanis nem elbeszél, hanem
inkább egyenesen, közvetítők nélkül az elbeszélt tények jelenlétébe helyezi a nézőt. Az elbeszélő nézőpontja ennek megfelelően az emberi személy irányultsága.
Összefoglalás
A narráció egy eseménysor kibontakozása, miközben a befogadó
ellentétek vagy alternatívák halmazával találkozik. Lényege az elbeszélés
tényében rejlik, és nem az elbeszélés eredményében.
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Az elbeszélés nézőpontjával kapcsolatban kétféle elképezés létezik.
A narráció racionalista felfogása szerint az elbeszélőt olyan helyen rögzítjük, ahol az nyíltan nem tűnhet fel – ez a „kiiktatott elbeszélő”. A narráció
empirikus elképzelése szerint a mozgóképes szövegekben nem lehet szigorú értelemben vett elbeszélőről beszélni, a film ugyanis nem elbeszél,
hanem inkább egyenesen, közvetítők nélkül az elbeszélt tények jelenlétébe helyezi a nézőt.
 Definíció
Határozza meg a kiiktatott elbeszélő fogalmát!
 Feladat


Soroljon fel olyan filmeket, amelyek térkezelése különleges!
Kérdés
Mit jelent a narráció racionalista felfogása?

 Példa
Keressen példákat arra, hogy egy film bizonyos beállításaiban olyan
szempont érvényesül, amely nem azonosítható emberi szemszöggel!
 Gyakorlás
 Megjegyzés
A témáról bővebben lásd: DAVID, Bordwell: A klasszikus elbeszélésmód. In: A kortárs filmelmélet útjai / szerk. Vajdovich Györgyi. Budapest,
Palatinus, 2004. 183-229.
A leckéhez ajánljuk ezt a tanulmányt: BRANIGAN, Edward:
Metaelmélet. In: Metropolis, 2. évf. 2. sz., 1998 nyár

11.4 ÖSSZEFOGLALÁS
A jegyzet első leckéjében a narratív szerkezet elemeiről volt szó, beszéltünk továbbá a klasszikus elbeszélésmód és a művészfilmes elbeszélésmód különbségeiről, majd a szerző és az elbeszélő megkülönböztetésének szükségességéről. A továbbiakban a történet és a cselekmény
fogalmát határoztuk meg. A filmes elbeszélés jellegzetességei után a mozgókép valóságábrázoló szerepét értékeltük. A narratív szerkezet összetevői közül a nézőpont problémáját érdemes kiemelni.
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11.5 KIEGÉSZÍTÉSEK
11.5.1. FOGALOMTÁR
Narráció
Egy elbeszélt világra vonatkozó tudás felépülésének rendje; tudásadagoló és –rendszerező folyamat. Ellentétek halmaza, alternatívák halmaza, valaki által valaki másnak történő irodalmi „elmesélése”, olyan tevékenység, amelyben az elbeszélő egy elbeszélést nyújt a befogadónak;
lényege az elbeszélés tényében rejlik. A narráció tulajdonképpen a néző
pozícionálása a tér egy leképezéséhez képest.
Történet és cselekmény
Az elbeszélés leírja az eseményeket (ez a történet/fabula) – tulajdonképpen a történetet valamiféle vázlat, kronologikusan szervezett sűrítmény. A cselekmény (szüzsé) az a mód, ahogy az elbeszélés ezt a vázlatot megvalósítja.
A néző szerepe
A néző szüzséeljárásokból (az elbeszélői fogásokból) és a stilisztikai
elemekből konstruáljon magának egy mesét – a mese tisztán a néző gondolati konstrukciója azoknak a jelzéseknek az alapján, amelyeket a film
formai elemei számára nyújtanak
Az elbeszélés
A történet egyes elemei ok-okozati viszonyban vannak egymással,
ehhez járulnak hozzá az időrendi és motivációs elemek az elbeszélésben.
Narratív szerkezet
A narratív szerkezet az elbeszélésmód alapelemeit és fő elveit jelenti: az időrend felépítése (folyamatosság, ellipszis, egyidejűség, összecsúszás, megfordítás, torzítás), a cselekményszálak összefűzése, az elbeszélés információinak rendszerezése és közlése, a narrátor szerepe –
közlékenysége, a konfliktus helye az elbeszélés felépítésében, az elbeszélés szerkezeti elemeinek viszonya, narratív sémák; elbeszélésmód –
célirányos, leíró, spirális.
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A klasszikus és a művészfilmes elbeszélésmód
A klasszikus elbeszélésmód szerkezetileg motivált, a fő egységesítő
elve az ok-okozatiság. A művészfilmes elbeszélésmód nem feltétlenül alkalmaz lélektani motivációt, esetleg a szereplők cselekedeteinek ezt a típusú indoklását elrejti.
11.5.2. FOGALOMTÉRKÉP
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

történet és cselekmény
a néző tevékenysége
az elbeszélés
narráció
téridő
a narratív szerkezet
az elbeszélő szerepe
klasszikus elbeszélésmód
művészfilmes elbeszélésmód
műfaj
a filmes elbeszélés
a szerző és az elbeszélő
a mozgókép és a valóság
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SZIJÁRTÓ Imre: Történetmesélés régen és ma [online dokumentum].
URL: https://www.youtube.com/watch?v=A8Evgcn5CDk&list=UUTOUE4uDab2EaHJj9XOv3g
További internetes források
Aristotle's Element and Freytag's Pyramid [online dokumentum].
URL: http://bit.ly/1IGMaMq
Freytag’s Triangle [online dokumentum]. URL: http://bit.ly/1lRh1eC
An Online Resource Guide to Freytag's Pyramid [online
dokumentum]. URL: http://intuit.me/1jPRFMX
Influence of Aristotle's Theory and Relevance [online dokumentum].
URL: http://bit.ly/1OjM2z9
MORRA, Samantha: 8 Steps to Great Digital Storytelling [online
dokumentum]. URL: http://bit.ly/1PL4jqY
Plot and Story. Plot is the cause‐and‐effect sequence of events in a
story [online dokumentum]. URL: http://bit.ly/1NOzQpp
Elements of Plot [online dokumentum]. URL: http://bit.ly/1RGhxIZ
Understanding the storytelling arc [online dokumentum]. URL:
http://bit.ly/1nEOLGQ
A film jövője a digitalizáció korában. Adatbázis és/vagy narratíva? (A
Dragon-Sághy vita) [online dokumentum]. URL: http://bit.ly/1OjMaP3
11.5.2. Önellenőrző kérdések
1. Narratológiai szempontból mi a különbség egy bűnügyi történet
és egy televíziós tudósítás között?
2. Kivel azonosítható az elbeszélő?
3. Mi jellemző a klasszikus elbeszélésmódra?
4. Mi az a zanza?
5. Képes-e a néző átvenni az elbeszélői tekintet szemszögét?
6. Mit jelent a filmkép ikonikus jellege?
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