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XXVI. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia program
2020. június 11–12.
2020. június 11., csütörtök
09.00–10.00 – Előadók technikai regisztrációja
10.00–10.20 – Ünnepélyes megnyitó
10.20–11.00 – MMO díjkiosztó – levezető elnök: Dr. Kozma-Bognár Veronika
11.00–12.00 – Plenáris előadások, levezető elnök: Dr. Berke József
11.00–11.30 – Kongó Krisztián: KIFÜ multimédia-szolgáltatásai és az abban rejlő lehetőségek
11.30–12.00 – Dr. Bacsa-Bán Anetta: Multimédia a Dunaújvárosi Egyetemen
12.00–13.00 – szünet
12:45 – 13:00 – A1 és B1 előadók technikai regisztrációja
A1. Szekció – Multimédia és a tudományos kutatás
összefonódása/ Multimédia-fejlesztések, eredmények,
alkalmazások bemutatása,
szekció elnök: Dr. Berke József

B1. Szekció – Multimédia a köznevelésben,
szekció elnök: Gulyás István

13.00–13.20 – Szolcsányi Éva – Dr. Pintér Csaba: A 13.00–13.20 – Dr. Griechisch Erika – Dr. Lovas
fénymikroszkópos fotózás problémája és megoldási Eszter: A magyar Khan Academy első éve
lehetősége
13.20–13.40
–
Négyesi
Péter:
13.20–13.40 – Dr. Gyulai Ferenc – Dr. Emődi Andrea – Problémamegoldást segítő matematikai szoftver
Dr. Mravcsik Zoltán – Dr. Berke József: Digitális gimnáziumi alkalmazása
magmorfometriai kutatások a Szent István Egyetemen
13.40–14.00 – Lehota Krisztina: Testnevelés
13.40–14.00 – Baktay Borbéla: Újszerű génbanki tantárgy oktatása a koronavírus terjedésének
vizsgálatok
lassítása érdekében elrendelt digitális átállás után
14.00–14.20 – Csákvári Edina - Enyedi Attila – Dr. 14.00–14.20 – Mezei Péter: Magyartanítás a
Gyulai Ferenc – Dr. Berke József: A digitális megváltozott helyzetben
képfeldolgozás alkalmazási lehetőségei mezőgazdasági 14.20–14.40 – Szabó Norbert: Hangszeroktatás a
kutatásokban
karanténban
14.20–14.40 – Dr. Griechisch Erika – Dr. Rajda Cecília 14.40–15.00 – Vargáné Dudás Piroska - Rákó
– Dr. Salamon András – Dr. Klivényi Péter: A Kíra: 2020 a COVID éve, gondoljunk rá kicsit
dokivideo alkalmazás - beteggondozás távolról
másképp: Car-Online-Video-Instruktion for
14.40–15.00 – Dr. Penksza Károly – Dr. Szentes Szilárd Drivers
- Pápay Gergely - Kovács Márk - Pap Lóránt - Gyalus
Boglárka: Klasszikus oktatási elemek az on-line
felületen (növénymorfológia mindenkinek)
15.00–15.30 – szünet
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XXVI. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia program
2020. június 11–12.
2020. június 11., csütörtök
15:15 – 15:30 – A2 és B2 előadók technikai regisztrációja
A2. Szekció – A tanulási környezet technikai, B2. Szekció – A tanulási környezet módszertani,
technológiai és módszertani változása, szekció didaktikai és andragógiai kérdései, szekció elnök:
elnök: Dr. Kozma-Bognár Veronika / Dr. Berke Gulyás István
József
15.30–15.50 – Polgár Zsolt – Polgár Győző: Egy
10 éves tapasztalatai a 2020-as online oktatásról
15.50–16.10 – Metz Norbert - Szteblák Zsuzsa Szőke Erika - Sikné Dr. Lányi Cecília: Digitális
oktatás tapasztalatai a COVID 19 járvány idején:
kérdőíves felmérés a diákok körében
16.10–16.30 – Berkéné Várbíró Beáta - Ferge Rita:
Online ballagás a Keszthelyi Vajda János
Gimnáziumban
16.30–16.50 – Sulyok Tamás: A felnőttképzés
kihívásai a digitalizálódó világban
16.50–17.10 – Dr. Gerő Péter: Mi is az, amit nem
pótol az online tanulási környezet?
17.10–17.30 – Gulyás Zsuzsa: MÚLT JELEN
JÖVŐ COVID 19, Hogyan tovább, mi lesz az
oktatással, mi lesz a pedagógusokkal, mi lesz a
szülőkkel, mi lesz a gyermekekkel?

15.30–15.50 – Berecz Antónia: Távoli oktatásra
áttérés
intézményi
szintű
tervezésének
szükségessége és szempontjai
15.50–16.10 – Dr. Seres György: 15
rendszergazdátlan év
16.10–16.30 – Dr. habil. Palkó Gábor - Smrcz
Ádám: A digitális bölcsészet oktatása e-learning
környezetek segítségével – elmélet és tapasztalatok
16.30–16.50 – Dr. Balkányi Péter: Gameful
learning elvek alkalmazása
16.50–17.10 – Dr. Szász Gábor – Dr. Szász
Antónia:
Laboratóriumi
foglalkozások
helyettesítése és értékelése ILIAS gyakorlatok
segítségével
17.10–17.30 – Dr. Magyar Miklós: A
SZAKEMBER,
FELNŐTTOKTATÓ?
„A
SZAKMUNKÁS KÉPZÉS SZAKOKTATÓ!”

17.30–18.00 – Technikai információk, szekció összefoglalók, érdekességek
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XXVI. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia program
2020. június 11–12.
2020. június 12., péntek
09:00 – 10:00 – Előadók technikai regisztrációja
10:00 – 12.00 – Mesterséges Intelligencia tematikus plenáris előadások,
levezető elnök: Dr. Kozma-Bognár Veronika
10:00 – 10.30 – Dr. Solymár Károly Balázs: Mesterséges Intelligencia Stratégia
10:30 – 11.00 – Dr. Berke József:
Mesterséges intelligencia alapú képfeldolgozó rendszerek fejlesztése
és oktatási alkalmazása
11:00 – 11.30 – Dr. Magyar Miklós: Mesterséges intelligencia felhasználói nézőpontból
11:30 – 12.00 – Gulyás István: Minden út VR-ba vezet?
12:00 – 13:00 – Szünet
12:45 – 13:00 – A3 és B3 előadók technikai regisztrációja
A3.
Szekció:
Multimédia-fejlesztések, B3. Szekció Tanulási élmény a XXI. Században/
eredmények, alkalmazások bemutatása/ Az Élethelyzethez igazított tanulás, szekció elnök:
űrkutatás és űrtevékenység a modern Gulyás István
oktatásban, szekció elnök: Dr. Kozma-Bognár
Veronika/Dr. Berke József
13.00–13.20 – Együd Bence Norbert - Dr. Kriska 13.00–13.20 – Dr. Kovács Szilvia: A magyartanítás
György: Távoktatási tananyagok a biológia lehetőségei digitális eszközhasználattal
oktatásához és tanulásához
13.20–13.40 – Kis Márta: Tanuló központú online
13.20–13.40 – Zentai István: Spacebuzz oktatás a Budapesti Metropolitan Egyetemen
Esettanulmány egy STEM oktatás támogató 13.40–14.00 – Osztrovszki Gabriella: Új IKT
projektről
kompetenciák és a Burnout kapcsolata
13.40–14.00 – Sikné Dr. Lányi Cecília - 14.00–14.20 – Rumbus Anikó: Valós idejű online
Guzsvinecz
Tibor
Halmosi
Bence: alkalmazás az oktatásban (Google Jamboard
Programozási nyelvek oktatási tapasztalatai a alkalmazása az online távoktatásban)
COVID-19 járvány idején
14.20–14.40
–
Dr.
Magyar
Miklós:
14.00–14.20 – Bak Gerda: IP cím, felhő és PARADIGMAVÁLTÁS SZOKATLAN MÓDON?
widget, avagy a digitális tudás rendhagyó mérése DIGITÁLIS TÁVOKTATÁS?
„HATALMAS
14.20–14.40 – Kaczur Sándor: Analysis of the INNOVÁCIÓS
LEHETŐSÉG
Sorting with distribution and counting algorithm; GYERMEKEINKÉRT?!”
is it worth or not?
14.40–15.00 – szünet
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XXVI. Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia program
2020. június 11–12.
2020. június 12., péntek
14:45 – 15:00 – A4 és B4 előadók technikai regisztrációja
A4. Szekció: A tanulási környezet technikai,
technológiai
változásának
tapasztalatai,
Felhőalapú szolgáltatások az oktatásban, szekció
elnök: Dr. Berke József
15.00–15.20 – Dr. Kozma-Bognár Veronika – Dr.
Berke József: Az első online MMO konferencia
15.20–15.40 – Szolcsányi Péter - Hajnal Boglárka
Dóra: A távoktatás jelene és jövője a magyar
felsőoktatásban
15.40–16.00 – Király Zoltán: Veszélyhelyzeti
távoktatás gyakorlati tapasztalatai a Debreceni
Egyetemen
16.00–16.20 – Koltányi Gergely - Halmosi Gábor:
A felhő alapú e-learning tananyagok jövője
16.20–16.40 – Vitéz Gyöngyvér - Kopp
Gyöngyvér – Dr. Penksza Károly: A multimédia
alkalmazása
a
felsőoktatásban
és
a
felnőttképzésben
16.40–17.00 – Pásztor Judit: Az érzelmi
intelligencia (EQ) és az önszabályozás szerepe az
online tanulásban

B4. Szekció A multimédia alkalmazása a
felsőoktatásban és a felnőttképzésben /A tanulási
környezet technikai, technológiai változása,
szekció elnök: Gulyás István
15.00–15.20 – Sárközi Gergely: Unreal Engine 4
játékmotor használatának bemutatására készült
videótutoriál-sorozat
készítésével
szerzett
tapasztalatok
15.20–15.40 – Nagy Tamás Lajos - Bartúcz Anna:
Digifestő online mentorálásának tapasztalatai
15.40–16.00 – Krupa gábor: 3D nyomtatás a
COVID-19 elleni harc szolgálatában
16.00–16.20 – Bérces Miklós: Oktatástechnológusi
és rendszerüzemeltetői tapasztalataim az ILIAS elearning
keretrendszer
versenyszférában
alkalmazása terén
16.20–16.40 – Németh Gábor - Korom Richárd:
Adatbázis modellek automatikus kiértékelése – az
első verzió

17.00–17.45 – Konferencia zárás (technikai információk, szekció összefoglalók,
szekció díjak, érdekességek, ünnepélyes zárás)
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Problémamegoldást segítő matematikai szoftver
gimnáziumi alkalmazása
Négyesi Péter1
hallgató, Eszterházy Károly Egyetem, 3300 Eger, Leányka u. 4.
mathnek@gmail.com
Kivonat: Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy bevezethetők-e a gimnáziumi matematika tanterv zömében nem
megtalálható számelméleti témakörök a tanórák keretébe az általunk készített számelméleti webalkalmazások, a hozzájuk
szorosan kapcsolódó feladatgyűjteményünk és az együttműködési felület segítségével.
Munkánk első fázisa a https://www.negyesipeter.hu weboldal fejlesztése, a számelméleti feladatgyűjtemény elkészítése
és az együttműködési felület létrehozása volt. Ezek sikeres megvalósítását követően felvettük a kapcsolatot 4 JászNagykun-Szolnok megyei, nagyvárosi gimnáziummal.
A vizsgálatunkban résztvevő 9.-11. évfolyamos diákokat (N=352) az őket tanító matematika tanáraik bevonásával
iskolánként felosztottuk 1-1 kontroll és kísérleti csoportra. A kontroll csoport tagjai és az őket oktató pedagógus kollégák
az új témakörök feldolgozásához nem használhatták a weboldalunkat, míg a kísérleti csoport tagjai és tanáraik igen. A
feldolgozásra hat 45 perces óra keretében került sor, majd ezt követően, a weboldalunkon található feladatlap generáló
alkalmazás segítségével, a vizsgálati személyeknek önállóan meg kellett oldaniuk egy kinyomtatott, 6 feladatból álló,
középszintű feladatlapot. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy minden iskolában ugyanazt a feladatlapot oldották meg a
gyerekek, valamint, hogy a megoldásaikra egységesen max. 8 pontot kaphattak.
A vizsgálatok elvégzésére, a résztvevő gimnáziumok kérésére, 2020. február 10.-28. között került sor, mely
időintervallumba beletartozik a dolgozatok kiértékelése és a statisztikai adatelemzésünk is. Hipotézisünk szerint a kísérleti
csoportok résztvevői összeségében szignifikánsan jobb eredményt érnek el a kontroll csoport tagjaival szemben, így
módszerünk révén sikeresen bevezethetők az új, eddig nem szereplő témakörök is.
A statisztikai adatelemzést a Mann-Whitney U és a Kruskal-Wallis próbák, valamint a Wilcoxon rangösszeg segítségével
végeztük el. A Mann-Whitney próba [U = 10641.500 Z = -5.085 p < .001 (2-tailed) r = .27] és a Wilcoxon [W = 26217.500
Z = -5.085 p < .001 (2-tailed) r = .27] rangösszeg kimeneteként megállapítást nyert, hogy összességében a kísérleti csoport
résztvevőinek eredménye szignifikánsan jobb, mint a kontroll csoport résztvevőié. A Kruskal-Wallis próba kimeneteként
1Egyetemi

•
•
•
•
•
•

F1: [χ2 (1, N = 352) = 4.610 p = .032
F2: [χ2 (1, N = 352) = 4.602 p = .032
F3: [χ2 (1, N = 352) = 4.143 p = .042
F4: [χ2 (1, N = 352) = 4.116 p = .042
F5: [χ2 (1, N = 352) = 3.988 p = .046
F6: [χ2 (1, N = 352) = 4.803 p = .028

pedig arra a következtetésre jutottunk, hogy módszerünk hatékonysága nem csak összeségében, de feladatonként
összevetve is szignifikánsan megmutatkozik a kísérleti csoportban.
Vizsgálatunkat összességében sikeresnek tekintjük. Jövőbeli terveink közt szerepel a minta elemszámának növelése,
valamint további webalkalmazások fejlesztése.
Kulcsszavak: oktatás, számelmélet, webalkalmazás, feladatgyűjtemény, kollaboráció

IRODALOMJEGYZÉK
[1] Chandra, V. - Briskey, J. 2012. ICT driven pedagogies and its impact on learning outcomes in high school mathematics. International Journal of
Pedagogies and Learning. Volume 7. Issue 1. pp 73-83.
[2] Csányi P. - Fábián K. - Pozsonyi E. - Szabó Zs. 2014. Számelmélet tegnap és holnap. ELTE. Budapest.
[3] Csányi P. - Pozsonyi E. - Szabó Zs. 2014. A számelmélet tanításának hatékonysága általános- és középiskolában. ELTE. Budapest.
[4] Kale, U. - Goh, D. 2012. Teaching style, ICT experience and teachers’ attitudes toward teaching with Web 2.0. Education and Information
Technologies. Volume 19. Issue 1. pp 41-60.
[5] LOPEZ-MORTEO, G. - LÓPEZ, G. 2007. Computer support for learning mathematics: A learning environment based on recreational learning objects.
Computers & Education. Volume 48. Issue 4. pp 618-641.
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Spacebuzz
Esettanulmány egy STEM oktatás támogató projektről
Zentai István1
A Spacebuzz Hungary alapítója, NJSZT tag 1536 Budapest Pf. 265
2

Űgyvezető, Vizuális Torony Kft., 1131 Budapest, Topolya utca 4-8
spacebuzz@visualtower.hu

Kivonat:
A SpaceBuzz program elérhető bármely olyan partner részére világszerte, aki csatlakozni akar a küldetéshez: a jövő generáció
inspirálásához az asztronautáknak a Föld bolygóval kapcsolatos szempontjain keresztül. A program három témakört foglal
magában: Világűr, STEM3 (tudomány, technológia, műszaki tudományok és matematika) valamint a Föld. A program arra is
ösztönzi a gyerekeket, hogy továbbfejlesszék 21. századi készségeiket, mint pl. kommunikáció, kreativitás és együttműködés.
Napjainkra - egyebek mellet - jellemző a gyermekek érdeklődésének felkeltése és fenntartása a reál tantárgyak iránt, új
technológiák megjelenése és alkalmazása, az oktatásban, mint például a VR (Virtual Reality, virtuális valóság) AR
(Augmented Reality, kiterjesztett valóság), MR (Mixed Reality, kevert valóság), XR (extended reality, kibővített valóság.)4,
4D.
A Spacebuzz program célkitűzései:
1. Növeljük a gyermekek körében a környezettel és a klíma célkitűzésekkel kapcsolatos ismereteket.
2. Növeljük a gyerekek (állampolgárok) cselekvési hajlandóságát és ehhez szerezzék meg a megfelelő ismereteket
és készségeket. (tanulással kapcsolatos hozzáállás)
3. Javítsuk a STEM oktatás minőségét:
• Növeljük a tanárok magabiztosságát a STEM oktatás esetére.
• Növeljük a gyerekek érdeklődését a STEM-hez kapcsolódó témakörök iránt.
• Alkalmazzunk technológiai innovációt a STEM oktatás tökéletesítése érdekében.
A célkitűzések elérése érdekében a holland tapasztalatok alapján 5 EU tagállam (Hollandia, Luxemburg, Franciaország,
Olaszország és Magyarország) tanárai és oktatói fognak együtt dolgozni a honosításokon, valamint az innovatív új tanulási
módszernek a továbbfejlesztésén.
A megvalósuló Spacebuzz program fázisai:
1. A repülés előtti űrhajós képzés.
• Oktatási eszközök eljuttatása az osztályba egy űrbéli ládában.
• A küldetés ismertetése egy hazai repülési parancsnok által.
• Az osztályterem átalakul „Küldetés Vezérlő Központtá”.
2. Utazás a világűrben.
• A SpaceBuzz izgalmas megérkezése az iskolába
• Kivonulás az „űrjárműhöz”.
• 3-2-1 a SpaceBuzz felszállása. VR és 4D élmény.
3. Repülés utáni küldetések.
• A gyerekek sajtókonferenciája az iskolában, hogy megosszák az élményüket az iskolatársakkal és a helyi
sajtóval.
• A barátok és a család lelkesítése az egyedülálló élménnyel.
• Az élmény online megosztása más iskolákkal/gyerekekkel más régiókban és/vagy országokban.
Kulcsszavak: VR, STEM, gyermekek, környezeti és klímavédelemi tudatformálás.

IRODALOMJEGYZÉK, LÁBJEGYZETEK
[1] Zentai István 1993 óta több ezer rendezvény megszervezésében, lebonyolításában vett rész. Alapítója a magyar piac egyik
kiemelkedő,
teljeskörű vizuáltechnikai szolgáltatásokat nyújtó cégének. Alapított ingyenes, országos kulturális
rendezvénysorozatot. Volt a Magyar Reklámszövetség alelnöke. A Magyar Digitális Látványtechnikai Szövetség alapító-elnöke.
Mint MSc. végzettségű villamosmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara tagja, tanácsadója, Informatika Projekt Felügyelő. Több
szakmai és civil szervezet tagja.
[2] www.visualtower.hu
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_technology,_engineering,_and_mathematics
[4] https://medium.com/@northof41/what-really-is-the-difference-between-ar-mr-vr-xr-35bed1da1a4e
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Új IKT kompetenciák és a Burnout kapcsolata
Osztrovszki Gabriella
szakértő-oktató, Ezokert
Studio
gosztrov@gmail.com

Kivonat: Előadásomban bemutatom, hogy milyen helyzetekben alakulhat ki a kiégés tünete, valamint milyen
lehetőségek vannak a felismerésére és annak kezelésére, továbbá rávilágítok a megelőzés fontosságára.
Már több, mint 15 éve foglalkozom a lelki egészség megőrzésével, az érzelmi stresszoldással és az önértékelés, azaz
a “Képes vagyok-e erre?” attitűd megerősítéshez szükséges módszerek oktatásával, amely a jelenlegi váratlan
változások által generált IKT kompetenciák gyors megerősítését is eredményesen szolgálja.
Ez idő alatt számos technika elsajátítására tettem szert, amelynek alapja az élethosszig tartó tanulás, itt is
elengedhetetlen feltétel. Széleskörű elméleti és gyakorlati tapasztalatra tettem szert, amely tudásra egyre szélesebb
társadalmi rétegek száma érintett, kiemelten a Burn-out jelenség kapcsán és hangsúlyosan a segítő szakmában
dolgozók, pedagógusok esetén, akik elhivatottságot éreznek szakmájuk iránt. A megváltozott világunkban, ők egyre
nagyobb felelősséggel tartoznak a jövő nemzedéke iránt, ezért egyre nagyobb mértékben is ki vannak téve a stressznek.
Az oktatásnak a XXI. században megjelenő új kihívásai a pedagógus szakemberek felé is számos új megoldásra váró
feladatot állít, amelynek megoldásához részben új eszközökre, új kompetenciákra és készségekre van szükség
Eltűnőben van a hagyományos családmodell és a csonka családból érkező, az érzelmi biztonság hiányával élő
gyerekekkel való foglalkozás extra kihívás elé állítja a pedagógusokat. Ahhoz, hogy mind lelkiekben, mind
mentálisan, mind fizikailag egészségesek maradjanak, a kiégés időben történő felismerésében és megelőzésében látom
a megoldást.
Kulcsszavak (3-10 szó): oktatás, burnout, önértékelés, IKT kompetenciák

IRODALOMJEGYZÉK
[1] Gordon, Thomas - A tanári hatékonyság fejlesztése, 2010, ISBN 9789639766037
[2] Pál Ferenc, Dr. Bagdy Emőke, Dr. Szondy Máté, Kádár Annamária, Kozma-Vízkeleti Dániel: Bízz magadban! - Önértékelés,
önelfogadás, önbecsülés, 2014., ISBN: 9786155281181
[3] Thomas M. H. Bergner - BURNOUT - A kiégés megelőzése 12 lépésben, 2020, ISBN 9789639493612
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Testnevelés tantárgy oktatása a koronavírus
terjedésének lassítása érdekében elrendelt
digitális átállás után
Lehota Krisztina
Testnevelő tanár, Jedlik Ányos Gimnázium, 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 92.
lehotakriszti@gmail.com

Kivonat: A koronavírus-járvány terjedése miatt március 16-án a kormány által, a köznevelési és szakképzési
intézményekben bevezetett új munkarend értelmében, kezdetét vette az iskolákban a tanterven kívüli, digitális oktatás. A
mi iskolánk egy 4 és 8 évfolyamos gimnázium. A tankerület javaslatára, miszerint legyen egységes az oktatás csatornája,
az iskola a Microsoft Teams nevű alkalmazás használata mellett döntött.
Felmerül a kérdés, hogyan oktassak testnevelést digitálisan, ami minden aspektusában társas, gyakorlati tantárgy? Első
lépésként a tanév hátralevő részére új tanmenet készítése volt szükséges az alapvető célrendszer megtartása mellett.
Alapvető célok: rendszeres fizikai aktivitási rutin kialakítása; testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismeretek
fejlesztése; csapatmunka, együttműködési készség fejlesztése és nem utolsósorban kikapcsolódás, pozitív élményszerzés
lehetőségének megteremtése. Következő lépésként a célok elérése érdekében új feladat- és követelményrendszert
állítottam fel, ami a hirtelen kialakult helyzet miatt a mai napig is bővül, változik.
Az általam készített videóban ezeket a megoldásokat fogom illusztrálni. Bemutatom, hogyan alkalmaztuk a gyerekekkel
a Microsoft Teams program adta lehetőségeket, hol játékos feladatmegoldás, hol mozgásos gyakorlatvégzés alkalmával.
Végrehajtottak a gyerekek gimnasztika gyakorlatot; megoldottak kvízeket; kiszabadultak a szabadulószobából;
challengeket oldottak meg; készítettek online, csoportmunkában előadást; erősítettek workout applikációk segítségével;
mozogtak online. Végül ismertetem a diákok véleményét, mely a digitális átállás utáni oktatás és tanulás minőségére
reflektál.
A kényszerhelyzet, mely rendkívül nagyfokú együttműködést indukált mind a pedagógus kollégák között, mind a
pedagógusok és diákok között, meglehetősen gyors, merőben új és kreatív alkalmazkodást igényelt. Kieszközölt rengeteg
kísérletet, amelyek olyan megoldásokat szültek, amiket fogok tudni alkalmazni akkor is, amikor visszatérünk a
tantermekbe, tornaterembe. Sőt, a testnevelés tantárgy oktatásának átgondolásához, megreformálásához adhat
lehetőséget.

Kulcsszavak: digitális oktatás, testnevelés, Microsoft Teams
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15 rendszergazdátlan év
Seres György
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Műszaki Doktori Iskola
1031 Budapest, Kazal u. 87.
drseres@drseres.com

Kivonat: 15 éve, 2005-ben a leánykori nevén Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi (ma Nemzeti Közszolgálati) Egyetem
Katonai Műszaki Doktori Iskolája meghirdetett egy kutatási témát „Az e-tanulás (e-learning) és a távoktatás alkalmazása
a katonai felsőoktatásban” címen.
Azóta öten vállalkoztak a téma kidolgozására – négyen a végére is jutottak.
Ezalatt a kiber-téridő egy távoli galaxisában kialakult egy e-learning hálózat, amelyben ezek a kutatási szenvedéllyel
megáldott – vagy megátkozott – doktoranduszok és munkájukhoz segítőként, vagy bírálóként kapcsolódó kutatók gyakran
összegyűltek a közösségi médiatér valamelyik szigetén – virtuális tanteremben, print vagy online folyóiratban, illetve
konferencián – és kicserélték tapasztalataikat. Tanították egymást és tanultak egymástól.
A hálózat tagjai közül többen saját, önálló oktatási portált hoztak létre. Ezért vette fel a csapat – és (az eredetileg e-Tanár)
portálja a Rendszergazdátlanok Klubja nevet.
A hálózat a hazai és nemzetközi publikációkon, konferenciaelőadáskon, valamint a tagok saját oktatási hálóján keresztül
kapcsolódik az online és offline környezethez.
Ezalatt a 15 év alatt rájöttünk, hogy az e-learning annyiféle, ahányan művelik vagy vizsgálják. Ezt bizonyítják magyar és
angol nyelvű előadásaink és publikációink, melynek válogatását most állítottuk össze. A válogatás 18 magyar, illetve 13
angol nyelvű tanulmányt tartalmaz, melyek mindegyike valamilyen lektorált folyóiratban, illetve konferenciakiadványban
jelent meg.
A csapat tagjai egy, vagy több előadással szinte minden évben részt vettek az NJSzT-MMO szakosztálynak „Multimédia
az oktatásban” konferenciáin melyek több értékes díjat is kaptak Sok publikációink jelent meg a szakosztály folyóiratában
a JAMPAPER-ben.
Kutatásaink eredményeként – többek között – feltártuk, hogy:
• nem csak az élethez kell igazítani a tanulást (Gerő Péter [1]), hanem
• a tanítási-tanulási folyamatok maguk is igazodnak az élethez;(Seres György [2])
• nem csak élethosszig kell tanulni, hanem
• az élet szinte minden területén (Miskolczi Ildikó [3});
• a tanítási-tanulási folyamatba be kell illeszteni az élményszerzést, a játékosságot és a pihenést is (Lengyel
Piroska [4]);
• ahány tanár, annyi e-learning modell van,
• és ahány oktatási intézmény, annyi e-learning stratégia (Berecz Antónia [5]).
Kulcsszavak (3-10 szó): e-learning, hálózat, oktatási portál, tanítási-tanulási folyamat, NJSZT-MMO, JAMPAPER
IRODALOMJEGYZÉK

[1]. Gerő Péter Az élethelyzethez igazított E-tanulás (E-learning) alkalmazása a katonai felsőoktatás példáján,
2012. (PhD értekezés), https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12357
[2]. György Seres: A life-to-life teaching-learning process as a system, Journal of Applied Multimedia
2./XIV./2019., http://www.jampaper.eu/Jampaper_E-ARC/No._2_XIV_2019/Entries/2019/10/24_A_life-tolife_teaching-learning_process_as_a_system_files/JAMPAPER190202e.pdf
[3]. Miskolczi Ildikó Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban,
Budapest, 2011. (PhD értekezés), https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12236
[4]. Szegediné Lengyel Piroska Tanulói kompetencia-fejlesztés e-oktatási modelljének korszerűsítése, 2012. (PhD
értekezés), https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12260
[5]. Berecz Antónia Az e-tanítás-tanulás folyamata – stratégiák és modellek, 2019. (PhD értekezés),
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/14727
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A magyartanítás lehetőségei digitális
eszközhasználattal
Kovács Szilvia
Tanár, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
4029 Debrecen, Csengő u. 4.
Óraadó oktató, Debreceni Egyetem, 4031, Debrecen, Egyetem tér 1.
kovacs.szilvia@kossuth-gimn.unideb.hu
A tervezett előadás a tantermi és a tantermen kívüli, digitális eszközhasználttal zajló tanítási-tanulási folyamat reflexióira
épül. A tanteremben zajló órák tanításmódszertani tapasztalatai továbbélnek a távolsági tanításban is a maguk
sokféleségében: az új tanulási környezetbe való átörökítésük részben stabilitást jelent, részben a módszertaniszemléletbeli megújulás szükségességét, a váltás nehézségeit hozza felszínre. Mindez megfigyelhető a tervezés és az
óraszervezés folyamatában, a feladattípusok és munkaformák megválasztásában, a mérés-értékelés, illetve általában véve
a visszacsatolás lehetőségeiben. A digitális tudásmegosztás pedig olyan alapvető kompetenciává vált, mely minden
további kompetenciaterület fejleszthetőségét befolyásolja.
A tervezési feladatokat tartalmában és fejlesztési területeiben a NAT szerint végezzük, illetve támaszkodunk a meglévő
tankönyveinkre is. Ezenkívül figyelembe kell vennünk, különösen az irodalom tanításának esetében azt is, hogy az
olvasásra szánt szövegek elérhetőek-e az elektronikus könyvtárakból, így például a Magyar Elektronikus Könyvtár és a
Digitális Irodalmi Akadémia felületén keresve. A tartalom és a rendelkezésre álló eszközhasználat, valamint az általa
kínált módszertani lehetőségek összehangját nem könnyű megteremteni. Ez a feladat épp olyan fontos része a tanár
munkájának, mint a diákokkal való aktív kapcsolattartás formáinak kialakítása. Emellett rá vagyunk utalva a gyerekek
eszközhasználatára, illetve eszközeik meglétére, technikai állapotára.
A magyartanítás eddig is támaszkodhatott az internet segítségével elérhető forrásokra, tartalmakra. Ami az alkalmazásuk
nehézségeit illeti, az többek között az olvasási stratégiák és szokások összefüggésében fogalmazható meg. Ha a felület a
nyomtatott szöveg úgynevezett monomédiumához hasonlóan közvetít tartalmat, azzal megbirkózni a diákoknak
elektronikus eszközhasználattal sem könnyebb, mint papíralapon. A digitális tanításnak is fegyelembe kell vennie ezt a
tapasztalatot. Jelenleg az olvasás támogatásához olyan feladatokat, tanítási segédleteket kell előállítanunk, melyek a
szövegekkel való találkozást segíthetik. Amennyiben a próbálkozások eredményre vezetnek, tovább lehet vinni őket a
tantermi órákra. Jelenleg a tanárok számára ez igen erőteljes motivációja a módszertani megújulásnak. A módszertani
próbálkozások továbbra is az olvasás folyamatára koncentrálnak, tehát nem a szövegekkel való találkozást akarják
helyettesíteni, inkább arról van szó, hogyan lehet az irodalmi művet például a szöveg, a kép, a film, a hangzó anyag
komplex élményével bevonni az értelmezésbe, együtt gondolkodásba; hogyan lehet a kooperatív munkát digitálisan
megszervezni. A tanári tevékenység ezen a téren továbbra is mintaadó, de az egymástól tanulás a digitális környezetben
különösen nagy szerephez jut.
Kulcsszavak: magyartanítás, digitális eszközhasználat, módszertan, olvasásmód
IRODALOMJEGYZÉK
[1] RACSKÓ, R.. (2017) :Digitális átállás az oktatásban. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.
[2] POLONYI, T. – ABARI, K. (2017): Digitális tanulás és tanítás, Debrecen,
https://www.researchgate.net/publication/320740707_Digitalis_tanulas_es_tanitas
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Laboratóriumi foglalkozások helyettesítése és
értékelése ILIAS gyakorlatok segítségével
1Főiskolai

Dr. Szász Gábor1 – Dr. Szász Antónia,2
tanár, 2főiskolai docens, Gábor Dénes Főiskola, 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
1szaszg@gdf.hu, 2szasza@gdf.hu

Kivonat: A koronavírus-járvány miatt a Gábor Dénes Főiskola (GDF) is bezárt, és átállt ún. távoli oktatásra. A GDF
kiterjedt távoktatási tapasztalattal rendelkezik az internetes képzés terén. A GDF másfél évtizede vezette be az ILIAS elearning keretrendszert, amely gazdag funkcionalitásával sokoldalúan támogatta az oktatói és hallgatói munkát a
koronavírus-járvány idején alkalmazott távoli oktatás időszakában is.
A természettudományos és műszaki tantárgyak oktatása során nem nélkülözhetőek a kísérletek. A mérési jegyzőkönyv
űrlapja, a mérési útmutató és a virtuális műszer programja az ILIAS-on hozzáférhető. A hallgatók a mérési útmutatónak
megfelelően elvégzik a mérést, majd a mérési jegyzőkönyvet feltöltik a tantárgy ILIAS-ban kialakított felületére. A
hallgatók otthoni munkája ugyan megkönnyíthető mintapéldák ILIAS-ra helyezésével, ám a jelenléti képzés hiányát, a
tanári útmutatást és a közvetlen, személyre szabott segítséget is szükséges pótolni, amit videokonferenciás
foglalkozásokkal oldottunk meg, valamint az ILIAS Gyakorlat alkalmazásával.
Az ILIAS Gyakorlat objektum az egyénileg vagy csoportosan elvégzett feladatok beküldését és értékelését teszi lehetővé.
Alkalmazható kötelező, választható és gyakorló feladatok, házi dolgozatok, mérési jegyzőkönyvek, ZH- és vizsgamunkák
beadására, valamint a hallgatói munkák értékelésére és támogatására. Mind a hallgatói, mind az oktatói/értékelői
felület könnyen kezelhető. A feltöltési lehetőségek közül a GDF ILIAS-ban jelenleg az egyéni és közös fájlfeltöltés (ún.
csapatfeltöltés), valamint a Szöveg beadástípust használjuk. Ezenkívül lehetőség van ILIAS blog, e-portfólió, illetve
csapatwiki (közösen szerkesztett wiki dokumentum) csatolására is. A tutori felületen a feladatok szummatív (összegző)
és formatív (fejlesztő) értékelésére is lehetőség van: az elfogadás vagy elutasítás jelzésére, pont vagy jegy adására,
szöveges értékelés rögzítésére, visszajelzésfájl és e-mail küldésére, valamint mintamegoldás közzétételére. Az értékelés
mezői és lehetőségei testreszabhatók. A beállításoknál útmutatás helyezhető el a feladat(ok) elvégzéséhez, ütemezés
állítható be (kezdő időponttal és határidővel). Engedélyezhető, hogy a résztvevők értékelhessék egymás munkáját a
határidő, illetve a türelmi időszak lejárta után. Kiválasztható a visszajelzés típusa (amely lehet Igen/Nem megfelelés, 5
csillagos értékelés, szöveg, illetve fájlfeltöltés), továbbá szempontgyűjtemény is megadható az értékeléshez.
Az ILIAS Gyakorlat alkalmazására példaként egy irányítástechnikai szimulációs mérést és egy pneumatikus
távolságmérést helyettesítő laborgyakorlatot mutatunk be. A konkrét pneumatikus mérés elvégzésére a hallgatóknak
otthon nincs lehetőségük, ezért egy olyan programot kellett letölteniük az ILIAS-ról, amely egy gázdinamikai modellel
helyettesíti a műszert, és alkalmas az érzékelő megtervezésére, valamint a „mérési adatok” feldolgozására. Az ILIAS
rendszerben zajló, személyre szabott tutorálást igen hasznosnak tartották a hallgatók.

Kulcsszavak: ILIAS, e-learning, laborgyakorlatok, tanulástámogatás, értékelés

IRODALOMJEGYZÉK
[1] Dr. SZÁSZ G., Tanulókísérletek az ILIAS-on, MIKE Publikációk, Magyar ILIAS Közösség Egyesület, 2013.
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10.26801/MMO.2019.1.025; http://www.mmo.njszt.hu/Kiadvanyok/2019.html
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Az érzelmi intelligencia (EQ) és az
önszabályozás szerepe az online tanulásban
Pásztor Judit1
1Phd

hallgató, Pannon Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola,
8200 Veszprém, Egyetem tér 10.
pasztor.judit@gtk.uni-pannon.hu

Kivonat: Napjainkban az oktatás egyre inkább az online térbe helyeződik át. Az úgynevezett MOOC (Massive Open
Online Courses) platformok elérhetővé tették az oktatási lehetőségeket nagyobb tömegek számára is, és egyre több
tanulmány jelenik meg, mely az online oktatási formákat és azok sikerességének kulcsmotívumait vizsgálja. A
digitalizáció vívmányai, az okoseszközök, és a tanulók digitális képességeinek fejlesztési lehetőségei folyamatosan
gyűrűztek be oktatásba Magyarországon is. A jelenlegi, SARS-Cov-2 világjárvány miatt bevezetett szigorító intézkedések
azonban szinte egyik napról a másikra helyezték át az egész magyar oktatási rendszert a virtuális térbe. Míg az utóbbi,
hirtelen átállás következményeit nem ismerjük, addig az online oktatási programok nehézségei már régóta
megmutatkoztak: a MOOC képzések beiratkozási és teljesítési száma elmaradnak a várttól, a lemorzsolódás a legtöbb
online oktatási program esetében jelentős [1]. Mindezek alapján látható, hogy az online tanulást választók sajátos
kihívásokkal szembesülnek, melyek közül a két legjelentősebb terület az önszabályozás és az érzelmi reguláció. Az online
környezetben tanulás legnagyobb kihívása éppen az, hogy a tanulás kontrollja az oktatási intézményről átkerül a (sok
esetben) izolált tanulóhoz [2]. Azok a környezeti elemek, melyeket addig oktatók szabtak meg (mint például a
célkitűzések és pozitív megerősítés rendszere), vagy a társas összehasonlítás az osztályteremben, innentől kezdve
eltűnnek a tanulási folyamatból, így a tanuló felelőssége ezek hatékony pótlása, ami sok esetben túl nagy nyomást jelent
számára. Az önálló tanulási formák sikerességében az önszabályozási képesség és az érzelmi intelligencia szerepe
jelentősen megnő.
Az önszabályzó tanulás modelljében jelentős befolyásoló tényezőként szerepel a tanuló képessége a motiváció,
viselkedés, tudás szabályozására. Számtalan kutatás megerősítette az összefüggést az erős önszabályzó képesség és az
akadémiai sikerek között, kiváltképp, amikor a tanulás online környezetben történik. A diákok digitális tanulási
környezetre adott érzelmi reakciói sok szempontból jelentősebb hatással vannak a folyamat sikerességére, mint maguk az
oktatási módszerek. Az önszabályzás képességén túl olyan intrinsic (belülről fakadó) jellemzők, mint a motiváció, érzelmi
önkontroll vagy önbizalom, kiemelt szerepet játszanak az online tanulmányok sikerességében [3]. Az emberek jelentősen
különböznek az érzelmi válaszok tekintetében, emiatt nagyon fontos, hogy a választott tanulmányi környezettel érzelmi
síkon is összhangba tudjanak kerülni. Bár nincsenek fizikailag jelen oktatók vagy osztálytársak, de a tanulónak képesnek
kell lennie kontrollálni negatív érzelmeit, mint például a szorongását, a stresszt vagy frusztrációt, amit esetleg pont a
sajátos tanulmányi környezet miatt érez. Az érzelmi intelligencia (EQ) egy olyan képesség együttesként definiálható,
mely lehetővé teszi a saját magunk és mások érzelmeinek felismerését és szabályozását, valamint a másokkal való
hatékonyabb kapcsolat kialakítását [4]. A diákok érzelmi intelligencia (EQ) szintje előre jelzi a társas és tanulmányi
sikereket mind tantermi, mind online környezeteben és a tanulási technikákra is jelentős hatással van [5].
Jelen tanulmányban kvantitatív kutatási eredmények formájában kerül bemutatásra az online formában tanuló és jelenleg
tanulmányokat nem folytató csoport tagjainak érzelmi intelligenciája, önszabályozó képessége és stressz szintje közötti
kapcsolat.
Kulcsszavak: érzelmi intelligencia, EQ, önszabályozás, MOOC, online tanulás, távoktatás
IRODALOMJEGYZÉK
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IP cím, felhő és widget, avagy a digitális tudás
rendhagyó mérése
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hallgató, Pannon Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola,
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
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Kivonat (min. 300 szó): Az internet, a digitalizáció és az okostelefonok megjelenésével, valamint elterjedésével az
embereknek új eszközök használatát kellett elsajátítaniuk és ezáltal új képességekre tettek szert. Ezeket a képességeket a
szakirodalom többek között digitális képességeknek, digitális tudásnak vagy digitális kompetenciának nevezi [1]. Mivel
az emberek életébe a digitális átalakulás eltérő módon és mértékben gyűrűzött be, és ezáltal más és más szintű digitális
hozzáértést eredményezett, így ezeknek a különböző tudás és képességszinteknek fejlesztése elengedhetetlen. Az említett
digitális képességek fejlesztését az egyre gyorsabb ütemű technológiai fejlődés és az online oktatás is indokolttá teszi. A
hazai munkahelyeken is teret nyertek az utóbbi években a digitális megoldások és a robotok, ezáltal új munkakörök és
feladatok jöttek létre, melyek teljesítéséhez szintén szükség van bizonyos szintű számítógépes ismeretre. Az iskolákban
szintén jelen van a digitális átalakulás, a diákok az okoseszközeikbe merülve ülnek a tanórákon, miközben az oktatók a
digitális technológia által nyújtott lehetőségek segítségével igyekeznek megnyerni és megtartani a hallgatóságot
maguknak. Mindezek mellett az információ- és kommunikációtechnológiai (IKT) eszközök valamely formája szinte
mindegyik hazai háztartásban megtalálható, melyeket használva az egyén digitális tudása önfejlesztő módon bővíthető.
Azonban egy-egy meggondolatlan, vagy gyanútlan kattintás akár komolyabb problémát is okozhat (vírus, adathalászat,
kiberzaklatás).
Az említett képességek, vagy tudás méréséről többféle elképzelés született, az egyik ilyen mód a digitális eszközök
használatáról és az internetezési szokásokról szóló állítások, melyekről eldönthetjük, mennyire értünk egyet a
mondatokkal, vagy érvényesek ránk. Számos kutatás vizsgálja a digitális tudás mértékét egy-egy digitális eszköz
aspektusából, vagy éppen az online végzett tevékenységekéből [2]. Azonban felmerül a kérdés, hogy hasonló felmérés
lefolytatható-e úgy, hogy egy-egy szónak az ismeretét vizsgáljuk.
Jelen tanulmányban elsősorban erre keressük a választ. A tanulmányban bemutatásra kerül a felméréshez szükséges
eszköz kifejlesztése és tesztelése, valamint maga a mérési eszköz is. A mérőeszköz olyan kifejezésekből tevődik össze,
melyek napjaink modern eszközeihez szorosan kapcsolódnak és esetlegesen a magasabb szintű képességekről is képet
tudnak adni.

Kulcsszavak (3-10 szó): digitális képességek, internet, digitalis tudás, okostelefon
IRODALOMJEGYZÉK (MAX. 5 HIVATKOZÁS)
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Gameful learning elvek alkalmazása
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Kivonat (min. 300 szó): Egyfelől az Y és Z-generáció megváltozott tartalomfogyasztási és tanulási szokásai
másfelől az IKT eszközök széleskörű elterjedése, mindennapi felhasználása (pl. okostelefonok) a felsőoktatás
számára is számos új kihívást jelent. Ilyen kihívás pl. a hallgatók figyelmének fenntartásához kapcsolódó
nehézségek, a hallgatók megnövekedett igénye a gyors és folyamatos visszajelzésekre, a frontális oktatás
elutasítása, a hallgatói motiváció, az IKT eszközök készségszintű használata (ami azok valós ismeretét azonban nem
jelentik) stb.
A számos válasz közül, amelyeket erre a kihívásokra adhatók, oktatóként elsősorban a hallgatók igényeihez
illeszkedő pedagógiai módszerek és technológiai megoldások alkalmazása lehet egy válasz. Természetesen
intézményi szinten is számos fejlesztési lehetőség, és módszertani változtatás lehetséges, de jelen kutatás során az
oktatói szintre, az oktató által adható válaszokra kívánok fókuszálni.
Kutatásom során azt vizsgáltam, az általam oktatott mester tárgy keretén belül, hogy modern, a fent felsorolt
nehézségeket figyelembe vevő módszertani megközelítések alkalmazása esetén megváltozik-e (remélhetőleg
pozitív irányba) a hallgatók motivációja, tanulási eredménye, elégedettsége. Illetve, hogy sikerül-e a kurzushoz
kapcsolódó szemléletformáló üzeneteket eljuttatni a hallgatókhoz.
A fent összefoglalt kutatást akciókutatási kutatásmódszertani keretek között tártam fel és vizsgáltam. Az akciókutatás
alkalmazásakor fontosabbak a gyakorlati tényezők azonosítás és elemzése, mint a megvalósuláshoz kapcsolódó
elméletek vizsgálata, igazolása, elvetése. Az akciókutatás lefolyása éppen ezért nehezen összeegyeztethető
vizsgálódási folyamatokat is jelenthet, és eszményképe Kurt Lewin-től ered, amely szerint akkor lehet megérteni
valamit, ha változtatunk rajta, és aktívan részt is veszünk ebben folyamatban.
A módszertani megközelítés esetében elsősorban az ún. „gameful” pedagógia által fontosnak tartott belső
motivációt kialakító tényezőket vettem figyelembe. Ezek közül is kiemelten az öndeterminációs elméletet,
amelynek lényege, hogy a belső motiváció kialakításához, a motiváció felszabadításához, végső során a produktívabb
tanuláshoz a kompetencia, az autonómia és a kötődés pszichológiai szükségletének kielégítésére van szükség.
Másodsorban pedig további elméleti hátteret jelent az ember-központú, jelen esetben tanuló- központú
megközelítésének alkalmazása.
A hallgatók tevékenységét, (remélt) fejlődését egyfelől kérdőívek (félévkezdő és -záró) és évközi tesztek,
másfelől pedig a hallgatói véleményezésre adott visszajelzések alapján értékeltem.
Kulcsszavak (3-10 szó): gameful, belső motiváció, szemléletformálás, tanulási eredmény
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Analysis of the Sorting with distribution and
counting algorithm; is it worth or not?
Sándor Kaczur
Eötvös Loránd University, Faculty of Information Technology,
Doctoral School of Information Technology, Budapest, Hungary
kaczursandor@gmail.com
• Step 3: In Sz(K(j)), let us collect the sum of elements that are equal to and smaller than K(j) key:
Sz(u+1)=Sz(u+1)+Sz(u), …, Sz(i+1)=Sz(i+1)+
Sz(i) for any i= u, ..., v-1.
• Step 4: let us take the K(j) keys one by one for any
j=n, n-1, ..., 1. Sz(K(j)) indicates the number of K(j)
with equal or lower rate than K(j), that is, which
index indicates the position of K(j) in the series. R(j)
should be placed to this place in array S. If
i=Sz(K(j)) then we have to store R(j) into S(i).
Sz(K(j)) should be decremented because if there is
K(j) with an equal key, and an equal number of
preceding keys then only Sz(K(j))-1 remains.
Note: obviously the transformation of the Sz array index
can be performed if the index were great. For any K(j) of
the key index, the counter i can be calculated with the
formula i=K(j)-(u-1). In this case, the counter index goes
from 1 to v+u-1.

Abstract— There are u and v parameters when we would like
to use the sorting with distribution and counting algorithm.
This sorting algorithm is efficient when the v-u is small and
there is a recommendation to use it. It raises an interesting
question: how small should the v-u be? The author analyzes
the operation of this sorting algorithm with many parameters
implemented in Java programming language.
Keywords: (sorting algorithm, efficiency, programming)

INTRODUCTION
The basic idea of counting sorts is as follows: let us
assume first that the keys are different, and then (1) the j-th
key in the ordered series is larger than exactly j-1 other key
and (2) when we know that one key is larger than other
exactly k keys then the record related to the key will set into
k+1-th place during the sorting [1, 2]. The essence of the
algorithm is to determine how many smaller keys than the
actual analyzed key can be found. In the case of equal keys,
it is essential to maintain the stability of the sorting.
Therefore, the key with a smaller index is considered in the
counting key as if the key were smaller. The keys are not to
be compared to themselves, and if K(i) is compared to K(j)
then later comparing the K(j) to K(i) is unnecessary. Use
these findings to the next two sorting algorithms: (1) sorting
with comparison and counting and (2) sorting with
distribution and counting [3, 4].

TEST ENVIRONMENT AND CIRCUMSTANCES
Working on a simple Java implementation, the author
used MAXSTEP and MAXINTERVAL constants and time
measurement using built-in capabilities (System.nanoTime()). From the main() entry point, the organized
loops call the test() method with correct current parameters.

SORTING WITH DISTRIBUTION AND
COUNTING ALGORITHM

Primarily it is used when the keys are integer numbers
and many of the same key are in a [u, v] interval where v-u
is small. Let the keys be K(1), K(2), ..., K(n) of R(1), R(2),
..., R(n) records and u<=K(j)<=v for any j=1, 2, ..., n. Store
the sorted records in a special storage area S(1), S(2), ...,
S(n). We need a table, where, in case of a given key, we
store the number of keys that are equal to or less than the
key. Let this array be Sz(u), Sz(u+1), ..., Sz(v-1), Sz(v).
The steps of algorithm are as follows [5, 6]:
• Step 1: reset the Sz array.
• Step 2: consider the K(j) keys for any j=1, 2, ..., n,
and do the next incrementation: Sz(K(j))=
Sz(K(j))+1. So for all Sz(K(j)) array elements related to K(j) key, Sz(K(j)) contains the number of
elements in the array that are equal to K(j).
The test() method (Java source code)
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• The average of running time was 133 ns and the
standard deviation was 21 ns. 61% of the data was
located in the average standard deviation environment [112 ns, 154 ns].
• Few cases took a long time: there were few cases
above 180 ns. Probably the reason was the unreliable operation of the garbage collector.
• How small should v-u be? Those were the two
parameters of the random generating operation.
When the difference of v-u (the length of the
interval) was smaller than 10% of the maximum, the
result was linearly increasing. In the environment of
the average, there were no significant differences of
the running time, so it was independent from the
numbers of equals (or not) values of the original
array.

The test results are saved to the file in CSV format. It is
evident that the number of the random values has been set
up and the interval of random values is changed
dynamically in every step from 1 to 1000.

The main() entry point (Java source code)

Measured data: incidence (pieces)/time (ns)

The program saves the average of 10000 runs. In the first
version, there were so many memory leaks and some
strange results that the final version of source code had to
be optimized containing a memory maintainer operation
and using garbage collector (System.gc()).

The algorithm turned out to be more universal than
expected. As it can be seen, it has not turned out clearly
how small the v-u should be and how the sorting with distribution and counting algorithm should be parameterrized
so that it could be optimally used complying with the offer.

RESULTS
We do not have to analyze the memory space because it
is constantly twofold and some more space is needed to
store the calculated variables and data structures. The
number of basic steps is a linear function of n, that is O(n).
When can this sorting algorithm be used?
For analyzing every saved test result there are several
things stated:
• We have to normalize the time results. Using rounding and making groups/clusters with hundreds of
ns are subservient, and it is easy to give an interpretation.
• The minimum running time was 98 ns and the
maximum running time was 270 ns.
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Köznevelési titkár, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az oktatásban Szakosztály,
1054 Budapest, Báthori u. 16.
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Kivonat (min. 300 szó): Számos kollégán látszik, hogy nem uralja megfelelő mértében a helyzetet. Rendre kapjuk az
utasítást, hogy a terhelés és számonkérés mértéke ne legyen aránytalan, hiszen a kollégák jelentős része
kötelességének érzi, az előírt tananyag maximális átadását, és ennek számonkérése közben megfeledkezik róla, hogy
ezzel a technikával már maga a tanítás sem tud teljeskörű lenni. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a multimédiás eszközös
fontos kiegészítői, ám csak kiegészítői a tanári munkának. Szem előtt kell tartanunk, hogy a kevesebb a megváltozott
helyzetben mindenképp több.
Az előadásom hat rövid részből fog állni. Első részében általában a magyartanításról és multimédiás
technikáiról fogok beszéni. A tantermi helyzetből indulok ki, és onnan haladok a megváltozott helyzetben használatos
megoldások felé. Itt hangsúlyom, melyek a nem életképes megoldások szerintem ebben a helyzetben. A továbbiakban
ezek helyett pozitív példák következnek.
A második rész kimondottan a klasszikusan használatos Google Classroom módszer használatáról fog
szólni, mely a megváltozott helyzetben kimondottan előnyős forma, hiszen ezen keresztül nemcsak a kapcsolattartás,
hanem a tananyag továbbítása és a számonkérés is hatékonyan működik.
A harmadik rész egy kitétel. Mivel általában ódzkodok a frontális technikáktól, ám a tanmenetet nem
boríthatom fel önkényesen, például egy aktulis anyagrészből kénytelen vagyok videó előadást készíteni. Emellett a
munkáltató feladatok sem maradhatnak el, de az anyagrész pontos átadása, illetve az esetleges félreértések elkerülése
végett kénytelen vagyok egy viszonylag fronális részt beiktatni egy el nem napolható, majd érettségi tételként
előkerülő anyagrészből.
A negyedik rész a Redmenta felületének bemutatása, hangsúlyozva, hogy a bölcsész (vagy csak nem
informatikus) agyműködésű pedagógusok számára bár ez a megszokott windowsos felülettől elsőre nagyban eltérő
jellegével zavarba ejtő lehet, számos előnye miatt miért javallott.
Az ötödik módszer egy saját fejlesztésű, az középiskolai irodalmi atlasz használatára épülő kompetenciaközpontú mérési feladat, mely a megváltozott helyzetben kimondottan jobban alkalmazható, mint „békeidőben”.
A hatodik, záró szakasz pedig egy magyartanítással tipikusan összefüggő kérdés, a memoriterek taníttatása
és számonkérése, hiszen ez a megváltozott helyzetben különösen problémás lehet. Előadásom zárásaként erre és
ennek prezentálására mutatok egy barátságos megoldást.

Kulcsszavak (3-10 szó): Google Classroom, Redmenta, memoriter, frontális
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A fénymikroszkópos fotózás problémája és
megoldási lehetősége
Szolcsányi Éva – Pintér Csaba
Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely,
Növényvédelmi Intézet
sze@georgikon.hu, pintercsaba45@gmail.com
Kivonat: A mikroszkópos fényképezés nem új keletű dolog. Fontosságához, szükségességéhez nem fér kétség,
napjainkban már a multimédia szerves részét képezi. A „mikro-objektumokat” akár biológiai, akár egyéb témájúak,
nem lehet bármikor, bárkinek megfigyelni, ezért az ismeretközléskor szükség van a tudományos (és ismeretterjesztő)
munkák eredeti mikroszkópos fényképfelvételeire.
Egyetemi- és szakmérnök hallgatóinknál – saját felvetésük szerint – igény van a mikroszkópos képalkotó ismeretekre,
így ezt a témacsoportot gyakorlati oktatásuk keretében a tantárgyaikba is beépítettük, s minden évben oktatjuk. Ismert,
hogy a tudományos mikroszkópos fényképezéshez többirányú szakmai tudás kell (pl. fotózási- mikroszkópibiológiai- számítógépes stb.), s ez a tudás egyre fontosabbá válik napjainkban.
A mikroszkópos objektumok (esetünkben biológiai objektumok) használható, egzakt fényképes rögzítésének van egy
komoly akadálya (speciális sajátság), nevezetesen minél nagyobb a nagyítás, annál kisebb a mélységélesség (DOF)
- azaz az objektum teljes terjedelmének az élessége – és fordítva. Ez a legnagyobb gond a mikrofotózás során.
Előadásunk, bemutatónk ennek a problémának a kiküszöbölési lehetőségével foglalkozik.
A módszer neve „focus stack”–rétegfelvételezés (ismert a „kiterjesztett mélységélesség” elnevezés is).
Kivitelezésének első része mikroszkópos fotós- a második része számítógépes munka.
Az előadásban részletesen bemutatott anyag végeredménye olyan fénymikroszkópos fotó, amelynek minden része
éles, jól megfigyelhető- és tanulmányozható.
Kulcsszavak: fénymikroszkópos fényképezés (fotózás), mikrofotó, mikrométer, mélységélesség, focus stack.
oktatás
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Oktatástechnológusi és rendszerüzemeltetői
tapasztalataim az ILIAS e-learning
keretrendszer versenyszférában alkalmazása
terén
Bérces Miklós12
Tanácsadó, Alphanet Informatikai Zrt., 1054 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
2Hallgató, Gábor Dénes Főiskola, 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.
bmiki86@gmail.com

1Rendszerintegrációs

Kivonat: Az előadó 2009 óta foglalkozik iskolai és vállalati ILIAS e-learning keretrendszerek üzemeltetésével, abban
használt multimédiás oktatóanyagok/objektumok készítésével, valamint az e-learninghez és az ILIAS
üzemeltetéséhez/alkalmazásához kapcsolódó tanácsadással.
Az ILIAS1 nyílt forrású, internetes felületen működő e-learning keretrendszer/tanulásmenedzsment rendszer (LMS2),
amely azon túl, hogy teljes körű megoldást kínál az egyre bővülő taneszközei (tananyagok, teszt, kérdőív, gyakorlat,
blog stb.) online használatára, lehetőséget biztosít virtuális iskola kialakítására, amellyel a csoportok/kurzusok, illetve
taneszközök karbantartása egy keretrendszeren belül valósul meg [1]. Az ILIAS keretrendszer első változatát 1997ben kezdték fejleszteni a Kölni Egyetemen, ma a Verein ILIAS open source e-Learning e.V. biztosítja a szoftver
fenntarthatóságát és az átláthatóságot. 2020 tavaszán már a v6.0 beta-val ismerkedhetünk világszerte, 28 nyelvre
honosított felületén. Magyarországon is szívesen használják az oktatásban – például a Gábor Dénes Főiskolán [2] –,
a nonprofit szférában – például a Magyar ILIAS Közösség Egyesület (MIKE) [3]–, a közigazgatásban és a
versenyszférában.
Az előadó az elmúlt évtizedben több ILIAS-t használó vállalattal került kapcsolatba, amelyek a keretrendszert nem
csak a munkatársak továbbképzéséhez, tudásuk felméréséhez, hanem például versenyek megrendezéséhez is
használják. Az előadás ezekből mutat be öt példát, illusztrálva a használati esetek sokszínűségét, a mögöttük rejlő
elgondolások, illetve vállalati profilok és infrastruktúrák változatosságát. A példák röviden:
1. Budapesti közműcég a teljes vállalatra kiterjedően a számukra testreszabott ILIAS-on keresztül végezteti el
munkavállalóival az éves ismétlődő oktatásokat és vizsgateszteket, tanítja be az új belépőket, illetve képzi
tovább munkatársait belső oktatások keretében.
2. Eszközök javításával foglalkozó cég a testreszabott ILIAS-án keresztül képzi az új belépőket, illetve oktatja
munkavállalóit a munkafolyamatok során feltárt hibákról, ezzel csökkentve az esélyt, hogy többször is
elkövessék ugyanazokat.
3. Hazai bank ILIAS-ában elvégzett tesztekhez köti az informatikai rendszereiben kiosztható jogosultsági
körök megszerzését.
4. Ügyfélszolgálatok között megtartott versenyen, lokális infrastruktúrán beüzemelt ILIAS installáción
töltöttek ki a csapatok időkorlátos teszteket.
5. Országos verseny egyik online fordulójára beüzemelt installáción a csapatok az interneten keresztül léphetek
be és tölthették ki a teszteket.

Kulcsszavak: e-learning, ILIAS, versenyszféra.

IRODALOMJEGYZÉK
1.

ILIAS The Open Source Learning Management System honlapja: https://www.ilias.de/, látogatva 2020.05.03.

2.

GDF ILIAS: https://ilias.gdf.hu/, 2004, látogatva 2020.05.03.

3.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület honlapja: https://iliaskozosseg.hu/, 2011, látogatva 2020.05.03.

1
2

ILIAS: Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System.
LMS: Learning Manament System.
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A felnőttképzés kihívásai
a digitalizálódó világban
Sulyok Tamás
Alelnök, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az oktatásban szakosztály
1054 Budapest, Báthori u. 16.
Főiskolai adjunktus, Milton Friedman Egyetem, 1039 Budapest, Kelta u. 2.
sulyok@uni-milton.hu
Kivonat (min. 300 szó): Napjainkban rendszeresen halljuk, hogy a munka világa jelentős átalakuláson megy
keresztül. A digitalizáció már nem egy új jelenség, a robotizáció ennek egy következő szintje, amely jelentősen áthatja
a munkahelyeket1. A munkavégzés során a digitális megoldások, felületek, a digitális kommunikáció, a
kapcsolattartás már nem csak a személyek közötti viszonyt, hanem az ember és gép (robot) közötti tevékenységet is
jelentősen meghatározza. Azonban ez a munkavégzés egyre összetettebb tudást, új kompetenciákat és magas szintű
eszközhasználatot követel meg. A jelenben meghatározó világjárvány és a következtében kialakuló változások is
rávilágítanak arra, hogy az idestova harminc éve a mindennapokban is jelen lévő digitális cselekvés, a tanulás,
valamint a tudományos világban már több mint fél évszázada meghatározó digitális fejlesztés még mindig nem tudott
olyan áttörést hozni, amely megfelelően felkészült társadalmi és munkaerőpici helyzetet teremtene.
Mindemellett tudomásul kell venni, hogy a globális folyamatok, az ezek mögött húzódó geopolitikai törekvések egyre
jobban átírják a jövő viszonyait2, amelynek alapja a digitális eszközök szövevényes és sokak számára ismeretlen
világa. A munka világa új kompetenciákat igényel, amely kompetenciák részben megjelennek a fejlesztésekben is. A
jelenlegi átalakuló szakképzés3, az iskolarendszerben már komoly hangsúlyt fektet a digitális kompetencia mérésére,
úgynevezett szintvizsgákat épít be, amelyek az egyes szakmai területek követelményeihez is alkalmazkodik. A
köznevelés és a felsőoktatás azonban még mindig nem mozdult el a munkaerőpiaci követelmények irányába. A
felnőttképzés területén pedig ezek a változások szintén váratnak magukra.
A fenti gondolatok a tanulást is új alapokra helyezik. A digitális platformok és megoldások csak az egyik oldalát
jelentik a mai tanulásnak. A közösségi cselekvés, a felnövekvő geberáció jellemző viselkedései, a digitális
eszközökön keresztül történő tanulás nem csak új technikákat, hanem új cselekvéseket és gondolkodást is igényel. 4
Természetesen ez azt is jelenti, hogy a tanulók és tanítók viszonyát, a tanulási folyamatok támogatását is új alapokra
kell helyezni.
A dolgozat és az előadás célja, hogy számba vegye a ma munkaerőpici követelményeit és felhívni a figyelmet a
változás szükségessége mellett azok elengedhetetlen tanulási folyamatokra, a megváltozott tanulási helyzetekre. A
főbb gondolatok, amely mentén a probléma bemutatásra kerül:
- a munkaerőpiaci változások irányai,
- a változás és a következtében kialakuló helyzetek (veszélyek),
- a fejlesztés lehetőségei,
- az ehhez szükséges megoldások,
- a digitalizációból fakadó (bizalmi) helyzet.
Kulcsszavak (3-10 szó): munkaerőpiaci kihívások, digitalizáció, robotizáció, felnőttkori tanulás

IRODALOMJEGYZÉK (MAX. 5 HIVATKOZÁS)
[1] Martin Ford: A robotok kora. Milyen lesz a világ munkahelyek nélkül? HVG Könyvek, 2017.
[2] Abishur Prakash: Új geopolitika. A világ jövője. Technológia I-II. kötet, Pallas Athéné Kiadó, Budapest, 2018.
[3] Szakképzés 4.0. A szakképzés és a felnőttképzés megújulásának középtávú szakmapolitikai stratégiája. A szakképzési rendszer válasza a
negyedik ipari forradalomra.. ITM, 2019.
[4] Benedek András (Szerk.): Digitális pedagógia 2.0. Typotex Kiadó, Budapest, 2013.
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Veszélyhelyzeti távoktatás gyakorlati
tapasztalatai a Debreceni Egyetemen
Király Zoltán József
központvezető, Debreceni Egyetem, Kancellária, Multimédia és E-learning Technikai Központ
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
kiraly.zoltan@metk.unideb.hu
Kivonat: Milyen meglévő és új rendszerekkel valósítottuk meg a veszélyhelyzeti távoktatást a Debreceni Egyetemen?
Célok és fejlesztési szempontok meghatározása. A rendszerek felkészítése, optimalizálása a széleskörű használatra.
Az oktatói támogatás megvalósítása. Új kihívások; mert volt, amire nem számítottunk. Sikerek, nehézségek, tények
és tapasztalatok. Hogyan tovább?

Kulcsszavak (3-10 szó): multimédia, veszélyhelyzet, oktatás
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Mi is az, amit nem pótol az online tanulási
környezet?
Gerő Péter
kósza nyugdíjas
gero.peter@LiTLearning.org
Kivonat (min. 300 szó): Az oktatási intézmények és a tanulás segítői sokféle feladatot látnak el. Az iskola „gyermekmegőrzőként” és szociális intézményként is működik, hatósági funkciói is vannak – hogy csak néhány kerüljön szóba
azok közül, amelyek csak közvetett kapcsolatban állnak a tanulással és a tanítással (tanulás-segítéssel).
Ezekkel azért sem érdemes egy szakmai konferencián foglalkozni, mert a koronavírus-járvány miatt kialakult
helyzetben az oktatási kormányzat sem foglalkozik velük. Az otthontanulást támogatja – pontosabban: eltűri, közben
ideiglenesen sem enyhítve a magántanulói státuszt tiltó szabályozást. Nyitva hagyja tehát a lehetőséget, hogy akár
utólag semmisnek (esetleg a kormányzattal „nem harmonizáló” polgári engedetlenségi mozgalomnak, vagy akár
büntetendő szabályszegésnek) nyilvánítsa az ebben résztvevő intézmények és személyek bármelyikének a
tevékenységét. A közvetlen tanítás-segítő tevékenységen kívül azonban semmivel nem foglalkozik: a tanintézmény
minden további funkcióját egyszerűen a tanulókra és közvetlen környezetükre (például a családokra) engedi hárulni.
Maradjunk tehát a szakmai kérdésnél, a tanulás-segítésnél (nem pedig „tanításnál”, hiszen a tanulás – az
élethelyzethez igazított tanulás módszertanának I. axiómája szerint – nem valamiféle külső hatás „elszenvedése”,
hanem mindig a tanuló tevékenysége).
Ennek a konferenciának „Multimédia az oktatásban” az elnevezése: büszke vagyok arra, hogy a konferencia
rendszeres előadójaként, a konferenciát szervező NJSZT-szakosztály tagjaként azok közé tartozhattam, akik
erőfeszítéseket tettek a tanulás-segítés technikai eszközökkel és technológiával való továbbfejlesztésére. Állandó
gondunk volt, hogy a szemlélet, a hajlandóság messze nem követte a technikai, technológiai lehetőségeket. Most
azonban, hogy „átszakadt a gát” és minden intézményes képzés a technika közvetítésére szorult, megfordult a helyzet:
a (kényszerű) hajlandóság jár elöl és a technikai/technológiai lehetőségek és ismeretek ezt követik.
Ez persze felfutást jelent: a kezdeti buktatók után egyre több a siker, a követhető minta. Nyugodtan mondhatjuk, hogy
hetek alatt évtizedes fejlődés, előrelépés mutatkozik, nemcsak a technikával/technológiával segített (nagyrészt online)
tanulás-segítésben, hanem annak megítélésében, népszerűségében, az iránta érzett bizalomban is. Segítő közösségek
működnek, tapasztalatcsere zajlik, önzetlen segítők és tanácsadók jelennek meg, meglévő segítő anyagok válnak
korlátlanul hozzáférhetővé.
Örülünk ennek – ugyanakkor a szakmai becsület arra kötelez, hogy kicsit ünneprontók legyünk: időben jelenjen meg
a figyelmeztetésünk, mielőtt ezt is olyan csodavárás (majd kis csalódás) kíséri, mint a televízió, majd a videó, majd
az iskolaszámítógép, az okostábla és minden „aktuális csoda” megjelenését.
Az előadás sorraveszi a tanulás-segítés rész-funkcióit, a mechanikus ismeretközvetítéstől a személyreszabott
konzulensi/mentori/tutori kapcsolattartásig: melyiket oldja meg (melyiket oldhatja meg egyáltalán) az online
környezet. Ennek két gyakorlati következtetése: mi az, amiben segítségre, tájékoztatásra szorulnak a jelenlegi tanulássegítők (köztük azok, akik pedagógiai előképzettség nélkül csöppentek hirtelen az otthoni tanulás segítőjének a
szerepkörébe); és mi lesz a tanulás-segítők megmaradó feladatköre, amelyre a jelenlegi és a leendő pedagógusoknak
és más (nem utolsósorban: a felsőoktatásban dolgozó) tanulás-segítőknek fel kell készülniük.

Kulcsszavak (3-10 szó): tanulás, tanulás-segítés, online tanulási környezet.
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A magyar Khan Academy első éve
Dr. Griechisch Erika1,2 és Dr. Lovas Eszter3,4
fordító, Akadémia Határok Nélkül Alapítvány
2egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
3magyar képviselő, Khan Academy
4ügyvezető kurátor, Akadémia Határok Nélkül Alapítvány
{griechisch.erika, esterlovas}@gmail.com
1önkéntes

Kivonat: A Khan Academy oktatási platformja 2009-ben indult az Egyesült Államokban, sikere azóta is töretlen. Fő
mottójuk a „You can learn anything” vagyis „Bármit meg tudsz tanulni”, küldetésük pedig, hogy kiváló minőségű
tananyagokkal segítsék a tanulókat céljaik elérésében, mindezt teljesen ingyen. Ehhez személyre szabott tanulási
lehetőséget adnak, megbízható tartalmakat, és tanárokat illetve szülőket támogató eszköztárat és tudástárat hoztak
létre. Az oktatási platform már több, mint 45 nyelven elérhető..
A Multimédia az Oktatásban (MMO) tavalyi júniusi konferenciáján bemutattuk a magyar Khan Academy oldal
megjelenésének [1,2] előkészítő munkáját, aminek eredményeképpen 50 ember közel két évnyi önkéntes
munkájának, és az Akadémia Határok Nélkül Alapítvány [3] koordinálásának köszönhetően 2019 augusztusában
elindulhatott a magyar nyelvű Khan Academy. Az oldal indulásakor alapfokú matematika, programozás és kémia
tananyagok voltak elérhetőek, mintegy százötven videóval és több száz feladattal.
A munka ezután is folytatódott, a honlap nyitása óta 140 új fordító jelentkezett, közülük 20 fordító maradt
hosszútávon az önkéntes fordító csapat tagja. A kínálatot ez idő alatt tekintélyesen bővítettük matematikából és
informatikából, ezen kívül újabb tantárgyak is megjelentek: zene, fizika, biológia, történelem, valamint tanári segédlet
a programozási tananyag oktatásához. A statisztika és valószínűségszámítás tananyag fordítása folyamatban van.
2020. áprilisában egy nem szokványosnak mondható tantárgy is megjelent a magyar platform palettáján, Carol
S. Dweck [4] a Stanfordi Egyetem pszichológia professzorának ún. fejlődésközpontú szemlélete kapcsán elért kutatási
eredményeire építő tananyagnak készült el a teljes magyar fordítása. A foglalkozások elérhetőek alsó és felső
tagozatosok, valamint gimnazisták számára, és a pedagógusok részére tanári útmutató is készült.
A koronavírus miatt égető szükség lett távoktatásban is használható, jó minőségű tananyagokra, ezért az iskolák
zárvatartása alatt elérhetővé tettünk nem teljesen kész, de már lefordított tananyagrészeket is.
Kulcsszavak: multimédia, oktatás, Khan Academy, személyreszabott tanulás, fejlődésközpontú szemléletmód,
önkéntes fordítás, önkéntesség
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Digitális magmorfometriai kutatások
a Szent István Egyetemen
1Szent

Gyulai Ferenc1, Emődi Andrea1, Mravcsik Zoltán1, Berke József,2
István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi kar, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék,
2013 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
gyulai.ferenc@mkk.szie.hu, emodi.andi@gmail.com, mravcsikz@gmail.com
2Gábor Dénes Főiskola, 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
berke64@gmail.com

Kivonat: Ez év elején két doktori cselekmény sikeres védésére került sor a Szent István Egyetem Környezettudományi
Doktori Iskola Környezet és Tájgazdálkodási programjának keretében. A Berke József és Gyulai Ferenc témavezetése
alatt, a számítógépes morfometria tárgykörében készült disszertációk a következők voltak: Emődi Andrea: Az alakor
sokféleségének vizsgálata a morfometria módszereivel és Mravcsik Zoltán: A Vitaceae család termesztett fajainak
evolúciója, domesztikációja és diverzitása a Kárpát-medencében a morfometriai vizsgálatok tükrében. Az alkalmazott
metódus mindkét esetben hasonló volt: előbb síkszkennerrel, majd a jobb felbontást biztosító digitális kamerával
felvételeket készítettünk különböző varietasba és convarietasba tartozó magpopulációk egyenként százas
nagyságrendű magtételeiről[1]. A képi adatbázisba került felvételek szoftveres mérése a Fovea Pro 4.0 program
segítségével történt. Az alakor esetében 17 különböző faj alatti tétel 2454 szemtermésének 42 alak és forma
paraméterének adatait rögzítettük, szőlő esetében 42 tétel 6735 magjának 56 paraméterét [2]. A statisztikai
adatfeldolgozást Excel és SPSS program segítségével végeztük, Az eredmény mindkét esetben meggyőző volt: a
mérettel kapcsolatos adatsorok alkalmasnak bizonyultak a taxonok elkülönítésére. A diszkriminancia-analízissel
lehetővé vált a progenitor fajok elkülönítése a termesztettektől. Az alakorszemek mérettani adatainak hisztogramjai
vad populáció esetén multimodálisak, domesztikált populáció esetén unimodálisak lettek, ami egyébként ellentmond
a darwini törvényeknek[3]. Egyöntetűbbé válnak a termesztett egyedek, amit a hisztogramok unimodális alakja is
jelez[4]. Ez a szőlőről nem mondható el, valószínűleg azért, mert a domesztikáció hatására a genetikai diverzitás nem
szűkült be annyira, mint más növényfajok esetében. A Vitis vinifera a termesztett növények sorában egyedülálló
genetikai diverzitással rendelkezik, amelyet a több ezer fajtája is prezentál[5]. Gyors és szubjektív változóktól mentes
morfometriai vizsgálatához alkalmas módszertant dolgoztunk ki, olyan eszközökkel, amelyek megfelelnek napjaink
technikai elvárásainak, egyben könnyen elérhetőek. Méréseinkkel igazoltuk azt a régóta tudott empírikus
megfigyelést, amely szerint a domesztikációnak taxon szintű hatása van a magvak alakjára és formájára, ami
genetikailag determinált és öröklötté válik. A digitális morfometria alkalmas növényi termések alapján végzett
adatgyűjtésre, elemzésre, ismeretlen tételek populáció szintű csoportosítására és leválogatására. Az is nyilvánvalóvá
vált, hogy a morfometriai adatbázison alapuló, Euklideszi-térben végzett, legközelebbi-szomszéd alapú taxonómiai
osztályozási módszer alkalmas akár egyetlen mag taxonómiai besorolására varietas szinten. Ugyanakkor pedig része
lehet a génbanki tárolás protokolljának, pontosítva, megkönnyítve a rendszerezést. Hamarosan a taxonómiai,
populációgenetikai kutatások elengedhetetlen részévé válhat, egyben lehetőséget biztosít régészeti magleletek
fajtaazonosítására is. Végezetül pedig a módszer lehetőséget nyújthat egy Mesterséges Intelligencia alapú
automatizált taxonómiai azonosító rendszer kidolgozásához.
Kulcsszavak: digitalis magmorfometria, képelemzés, alakor, szőlő
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Adatbázis modellek automatikus kiértékelése –
az első verzió
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Kivonat: Az Adatbázisok című tantárgy a Szegedi Tudományegyetemen több évtizede folyó informatikus képzésnek
egyik alappillére. Jelen képzési rendszer szerint ezt a tárgyat Programtervező informatikus BSc, Mérnökinformatikus
BSc, Gazdaságinformatikus BSc, Villamosmérnök BSc, Üzemmérnök-informatikus BProf szakos hallgatók vehetik
fel. A 2019/2020 tanév őszi félévében nappali tagozaton az Adatbázisok tantárgy előadását 444 hallgató vette fel, a
gyakorlat 17, egyenként 20-25 fős csoportban zajlott. Levelező tagozaton a létszám alacsonyabb, az előadást 45
hallgató vette fel, a gyakorlat két csoportban zajlott.
Az Adatbázisok előadások és gyakorlatok során két hangsúlyos fejezettel foglalkozunk: először az adatmodellezés
folyamatán, az adatbázisok tervezési lépésein haladunk végig, ezt követően pedig az alkalmazásfejlesztéssel és az
SQL nyelvvel foglalkozunk [1].
Az adatmodellezés első lépése az, hogy egy adott szöveges specifikáció alapján az adatbázis logikai modelljeként
egyed-kapcsolat diagramokat készítünk. Az egyed-kapcsolat diagramok jól meghatározott szimbólumrendszerrel
rendelkeznek. A gyakorló feladatoknál az oktatók szöveges specifikációt fogalmaznak meg, a hallgatók pedig
elkészítik az egyed-kapcsolat diagramokat. Ezeknek az egyed-kapcsolat diagramoknak az automatikus ellenőrzése
azért nehézkes, mert egy leíráshoz többféle helyes egyed-kapcsolat diagram készíthető, ráadásul, mivel az eredmény
nem karaktersorozat alapú, ezért a jelenleg elterjedt rendszerekkel (CooSpace, Moodle) nem ellenőrizhető
automatikusan, sőt, mivel a diagramot és a szöveget is értelmezni kell, a kiértékelés jelenleg az oktató által teljesen
manuális módon történik. Az adatbázis tervezés második fázisában az egyed-kapcsolat diagramokat leképezzük
relációs adatbázissémákká, amelyeket a következő fázisban megfelelő normálformákra (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)
hozunk. Ezeknél a feladatoknál kisebb változatossággal, de különböző jó eredmény jöhet ki mind a leképezésnél,
mind pedig a normalizálásnál (például az adatbázissémán belül az attribútumok sorrendje és az adatbázissémák
felsorolásának sorrendje is kötetlen). Ezen feladatok a jelenleg rendelkezésre álló eszköztárral automatikusan
(szöveges ellenőrzéssel) csak úgy értékelhetők ki, ha az összes lehetséges megoldást, sorrendet megadná az oktató a
javítókulcsban. Az SQL utasítások kapcsán létezik olyan Moodle beépülő modul [2], amely alkalmas az SQL
feladatok ellenőrzésére. Ez a modul a hallgató által írt utasításokat, programokat lefuttatja az oktató által megadott
inputokra és a szövegesen kiírt eredményt összeveti az oktató által megadott elvárt outputtal. Egy-egy input
kiértékelése bináris, vagyis vagy jó, vagy nem, nincs részpontszám.
2019-ben kezdtünk el dolgozni egy olyan rendszeren, amely a hallgatói egyed-kapcsolat diagramokat, relációs
adatbázissémákat és SQL utasításokat gráfelméleti módszerek segítségével összehasonlítja az oktató által megadott
lehetséges megoldásokkal és a hasonlóság alapján kiértékeli azokat. A kiértékelés során figyelembe vesszük az egyező
és eltérő részleteket, így a pontozás részpontszámokon alapul. A több lehetséges megoldás problémáján több oktatói
megoldással próbálunk felülkerekedni, a hallgató által beadott feladatot az összes oktatói megoldással összevetjük és
a legjobb pontszámot adjuk a feladatra. A programot Moodle beépülő modulként szeretnénk az oktatásba is bevezetni.
A célunk ezzel az, hogy elősegítsük a hallgatók számára az online, automatikus kiértékelésen és azonnali
visszajelzésen alapuló gyakorlási lehetőséget, és a számonkérésekre történő egyéni felkészülést az Adatbázisok
tárgyból.
Kulcsszavak: adatbázisok, adatmodellezés, SQL, oktatás, gráfelmélet
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Unreal Engine 4 játékmotor használatának
bemutatására készült videótutoriál-sorozat
készítésével szerzett tapasztalatok
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Kivonat: Az előadás bemutatja az Unreal Engine 4 játékmotorral magyar nyelven megismerkedni kívánóknak ajánlott
videótutoriál-sorozat készítésével szerzett tapasztalatokat. A tutoriálok segítségével a Lollipop Knight című játék
fejlesztése kapcsán sajátítható el lépésről-lépésre az Unreal Engine 4 program alapvető kezelése, illetve a
háromdimenziós játékmotorok, valamint a szerepjátékok készítésének legfontosabb tudnivalói.
Bár több idegen nyelvű videótutoriál-csatorna, illetve független fejlesztő nyújt az Unreal Engine 4-hez minőségi
oktatóanyagokat, de a csak magyarul tudók számára az előadó által készített sorozat hiánypótló, mert nem találhatók
a témában az interneten megfelelő magyar nyelvű videótutoriálok.
A játékkészítést az Unreal Engine 4 segítségével megismerni azért érdemes, mert napjainkban az egyik legfejlettebb
ingyenesen használható játékmotor. A program fejlesztése folyamatos, számos kiegészítővel bővíthető. Továbbá
szabadon publikálhatók/eladhatók azok a benne készített termékek (filmek, képek), amelyek nem tartalmazzák a
program kódját. A szoftverek (játékok) fejlesztőinek akkor kell befizetniük bevételük 5%-át az Unreal Engine 4-nek
a jelenlegi felhasználói szerződés szerint, ha háromhavi bevételük meghaladja a 3 000 $-t.
Az előadás előbb áttekinti, hogy melyek az internetes videótutoriálok előnyei és hátrányai a tantermi gyakorlati
képzéssel szemben. Ez után foglalkozik a célközönség elvárásainak feltérképezésével, amelyhez az előadó zárt
körben kitöltött Google kérdőívet használt. Olyan 15-30 év közötti, főként felsőoktatásbeli hallgatókat kérdezett meg,
akik azelőtt még nem használták a programot, de gyakran játszottak számítógépes játékokkal. A kérdőívkitöltők
között érvényesült a szakok tekintetében a diverzitás, mert a többségében bölcsész és mérnökinformatikus mellett
volt gépészmérnök, történész és közgazdász hallgató is.
A videótutoriál-sorozat készítése az alábbi fő fázisokban történt:
I.
Módszertan és tervezés
II.
Videórészek tartalmának meghatározása
III.
Videórészek megvalósítása
IV.
Tesztelés
V.
Módosítások, korrekciók
VI.
Publikálás
Az előadás áttekintést ad a fő fázisokban végzendő feladatokról és termékekről, a használt szoftverekről. Az Unreal
Engine 4-en kívül a videótutoriálok készítéséhez felhasználásra került az animációkhoz az Adobe After Effects, a 3D
modellekhez a Blender, a képszerkesztéshez az Adobe Photoshop, a videófelvételekhez az Open Broadcaster
Software, a hangfelvételhez az Audacity, a videóvágáshoz a VideoPad Video Editor, valamint a használt billentyűk
képernyőn megjelenítéséhez a QiPress.

Kulcsszavak: e-learning, önálló tanulás, videótutoriál-készítés, Unreal Engine 4.
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Digitális oktatás tapasztalatai a COVID 19
járvány idején: kérdőíves felmérés a diákok
körében
Metz Norbert1, Szteblák Zsuzsa2, Szőke Erika3, Sikné dr. Lányi Cecília4
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2Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola
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3Zafféri Károly Szalézi Középiskola
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Kivonat: Mindenkit szinte villámcsapásként ért, hogy 2020. március 16-tól a magyar iskolákban az oktatás digitális
formában folytatódik határozatlan ideig. Sokak számára ez egy teljesen új, ismeretlen terület. Szerencsére rengeteg
kiváló, ingyenes eszköz áll a tanárok és a diákok rendelkezésére.
Ebben az új helyzetben kíváncsiak voltunk, hogy a diákok, hogyan tudtak átállni a digitális oktatásra, milyen
nehézségekkel találkoztak. Kíváncsiságunk megválaszolására egy kérdőívet készítettünk, így könnyebben felmértük
a helyzetüket és a kérdéseinkre is választ kaptunk. Igyekeztünk úgy elkészíteni az online kérdőívet, hogy ne legyen
hosszú, ne legyen sok idő kitölteni. Kérdéseink célirányosak, többségüknél válaszlehetőségeket is megadtunk. A
kutatásunkat 2020 áprilisában végeztük három iskolában, így gyakorlatilag le tudtuk fedni az általános és
középiskolás korosztályt. Az online kérdőívet 478 diák töltötte ki három iskolában két hét alatt. Az iskolák is
kismértékben ugyan, de reprezentálni tudják a magyarországi helyzetet, ugyanis falun, városban, illetve a fővárosban
találhatóak.
A kérdőív 21 kérdése a kérdőívet kitöltő korosztálya, lakhelye (falu, város, főváros) és iskolatípusán kívül három
fő kérdéscsoportra koncentrált:
• tantárgyak, feladatok, online órák;
• milyen digitális eszközökkel tudták megoldani a diákok a feladatokat otthon;
• milyen szoftvereket használtak ehhez.
A kérdőívet és a kérdésekre adott válaszokat a konferencián részeletesen elemezzük.
Itt csak néhányat mutatunk be.
• A feladatokra irányuló kérdéseknél lehetett látni, hogy naponta többször kapnak a diákok feladatokat
tantárgyakként, többnyire 2-3 napot biztosítanak a tanárok az elvégzésükhöz. Vannak feladatok, amire
csupán csak 1-2 óra az elvégzéséhez megadott idő.
• Feladatokat Krétán kapják a legtöbben, mivel ez az elsődleges felület, ahol tanár-diák kommunikál
egymással.
• A Google Classroom-ot tanulta meg kezelni a tanárok, diákok többsége, mivel ez a program könnyen
elérhető, csupán csak egy gmail-es fiók szükséges hozzá, egyszerű a használata és ingyenes. Sokan
használják a facebook csoportokat, email levelezést és a Redmenta, ugyancsak ingyenes programot.
• Motiváltaknak érezzük a diákokat a digitális oktatással kapcsolatban, mivel többségükben minden tárgyat
tudnak így is tanulni. Igénylik is, hogy maradjon meg a digitális oktatás olyan formában, hogy időnként
otthon kell elkészíteniük feladatokat. Korábban is lehetett érezni az igényüket efelé, mivel körülveszi most
már őket mindenféle okos/digitális eszköz és szeretnék tanulásra is használni ezeket.
• Hogy szeretnének-e a gyerekek iskolába menni? Érdekes eredmény született a kérdésre. Megoszlanak
nagyon a válaszok. De többségük szeretne menni újra suliba, a barátok miatt. De fontos nekik a tanárok
magyarázata, az osztályteremben tanulás, jobb a többiekkel, mint egyedül otthon, ha valamit nem értenek
tudnak kérdezni.
• Az egyik legfontosabb kérdés, okoz-e problémát a digitális formában történő tanulás? Szerencsére a kitöltő
diákok 2/3-ának nem. Sajnos azt nem tudjuk, hogy melyik korosztálynak okozhat gondot, de feltételezzük,
hogy az alsós korosztálynak leginkább. Ott fontos nagyon a tanítói segítség nyújtás.
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•

Érdekesség, hogy a kérdőív kitöltők közül csak a fele használta okos/digitális eszközét tanulásra. Akik
használtak, azok leírták, hogy mire és hogyan. Pl: házihoz internetes keresések, nyelvtanuláshoz, matek
tanuláshoz, prezentációk készítése, Wordben gépelve házik, sokan wikipédiát használnak, Zanza tv,
YouTube a videó anyagok miatt, telefon, laptop, tabletek használata volt elsősorban.
• Naponta többször is van a diákoknak online élő óráik, legtöbben a Skype-t használják. Elsősorban
matematika és idegen nyelv órák vannak online, de az osztályfőnök is heti egyszer bejelentkezik minden
osztálynál.
• Otthon lévő eszközparkok, ki hogyan tudja megoldani ezt a helyzetet kérdésre a válasz is sokrétűséget
mutatott. Akiknél nem volt elegendő eszköz, ott az iskola megpróbálta megoldani, hogy jusson mindenkinek
egy laptop vagy tablet amiről tudnak a diákok otthon is tanulni. Szülők is segítenek ebben, vásárolnak,
kérnek a családtagoktól. Szerencsére a kitöltők ¾-ének nem okoz problémát az eszköz hiánya vagy az
internet szolgáltatás otthon. A tanárok türelmesek, ha a diákok szólnak, hogy valami miatt késik a
leckeelküldés.
Összefoglalásként elmondható, hogy a digitális oktatás jól sült el, szeretik a gyerekek, nagy százalékban könnyedén
is használnak digitális eszközöket, bár hiányzik nekik a személyes kontakt társaikkal és a tanáraikkal és ami a
legfontosabb, hogy látják, mennyire is fontos a tanár szerepe az oktatásban.
Kulcsszavak: digitális oktatás, online oktatás, általános iskola, középiskola, kérdőív
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Programozási nyelvek oktatási tapasztalatai a
COVID-19 járvány idején
Sikné Dr. Lányi Cecília, Guzsvinecz Tibor, Halmosi Bence
Pannon Egyetem, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
lanyi@almos.uni-pannon.hu, guzsvinecz@virt.uni-pannon.hu, halbence96@gmail.com
Kivonat: A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében először került
oktatásra választható tárgyként a „Programozási nyelvek” című tárgy programtervező informatikus BSc hallgatóknak.
A tárgy 3 kredites, melyhez két óra előadás és egy óra laborgyakorlat tartozik.
Az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont szerint)
amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul (tudása: T2, T3; képességei: K1, K3).
• T2: Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb általános elméleteit, összefüggéseit, tényanyagát
és az ezekhez szükséges felépítő fogalomrendszert, különösen az alábbi területeken: a programozás
módszertani alapjai, programozási nyelvek, fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási
környezet; számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok, osztott rendszerek, az
adatbázisok elméleti alapjai.
• T3: Ismeri az informatikai szakterület tervezési, fejlesztési, működtetési és irányítási folyamatainak alapvető
feladatmegoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen - választott specializációjának 3 megfelelően a következő területeken: programozási technológia, adatbázisok felépítése és menedzselése, vállalati
információs rendszerek felépítése és menedzselése, internet eszközök és szolgáltatások fejlesztése,
térinformatikai rendszerek fejlesztése, osztott rendszerek felépítése, menedzselése, információbiztonság,
logika informatikai alkalmazásai.
• K1: Képes az általános és specifikus matematikai, számítástudományi elveket, tényeket, szabályokat,
összefüggéseket alkalmazni informatikai szakterületen.
• K3: Képes az informatikai szakterület tudásanyagát alkalmazni algoritmusok tervezésére, elemzésére és
implementálására a legfontosabb programozási paradigmák figyelembe vételével.
A megkívánt tudás és képességek figyelembevételével alakítottuk ki a tematikát. Ennek szellemében tűztük ki a tárgy
célját:
• Megérteni miért van ennyi programozási nyelv.
• Felfedezni és összehasonlítani a főbb jellemzőiket.
• Hogy a leghatékonyabb nyelvet tudjuk választani a munkánkhoz.
• Rövidebb, hatékonyabb és kevesebb hibával rendelkező kódot írni.
• Egy gondolattal megfogalmazva: Jobb programozóvá válni, jobban megértve a rendelkezésre álló
eszközeinket! A megfelelő nyelvet legyünk képesek választani egy feladathoz!
A tematikát három fő területre osztottuk fel.
1. Régebbi és egyre népszerűbb nyelvek,
2. Python nyelv és specialitásai,
3. a Unity játék engine.
Az eredeti terv szerint:
A hallgatóknak meg kell ismerkedni az eddig tanult programozási nyelveken felül még minimum öt programozási
nyelv alapjaival és ugyanazokat a típus feladatokat elkészíteniük ezen programozási nyelvek segítségével. Ezek
alapján megérthetik a nyelvek specialitásait, előnyeiket és hátrányaikat. Mindezt kiscsoportos feldolgozásban. A
hallgatók választása alapján az Assembly, Fortran, Pl1, Perl, Rubby, Bash és egy speciálisan statisztikai számításokra
készült R nyelv került tanulmányozásra négy héten keresztül.
A tervek szerint a következő négy héten a Python nyelv került ismertetésre. A Python példáján keresztül a hallgatók
megismerkedhetnek a compiler és interpreter alapú nyelvek közti különbségekkel, valamint, hogy ez milyen
különbségeket jelent a programozás menetében. Elsajátítják a nyelv alapjait, szintakszisát, megtanulják a virtuális
környezetek használatát és gyakorolhatják az egyéni és csoportos problémamegoldást egyszerűbb programozási
feladatokon. Az oktatott tananyag, nagy vonalakban, a függvény és objektum orientált paradigmák Python nyelven
való alkalmazásáig öleli fel a szükséges ismereteket.
Az utolsó részben pedig a Unity-vel ismerkedtek meg a hallgatók. A Unity egy széles körben előforduló,
játékfejlesztésre kihegyezett motor, amihez ismerni kell a C# programozási nyelvet és a Unity által használt
függvényeket. A Unity-vel kapcsolatos órákon a hallgatók a C# programozási nyelv és a játékfejlesztés alapjait is
elsajátíthatták, hiszen a Unity segítségével könnyedén elkészíthető 2D-s, illetve 3D-s multimédiás szoftver, legyen
az akár egy készségeket fejlesztő alkalmazás vagy egy szórakoztató számítógépes játék.
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A félév harmadánál azonban a hagyományos megszokott tantermi előadás és gyakorlat formát felváltotta a
tantermen kívüli oktatás, amire nem voltunk felkészülve. A programozási nyelvek ismertetése egyrészt a Webex
rendszeren való online oktatással történt, másrészt előre elkészített online segédanyagok, önálló feldolgozásával és
online konzultációval. A Unity témában lévő előadásokat és gyakorlatokat pedig előre felvett videók formájában
kapták meg a hallgatók önálló feldolgozásra.
A félév során beadandó feladatot kellett készíteni Python nyelven, valamint a Unity segítségével mindenkinek
el kellett készítenie egy egyszerű multimédiás játékot. Idén első alkalommal 20 hallgató vette fel kísérleti jelleggel a
tárgyat. A váratlan körülmények ellenére a félév értékeléseként elmondható, hogy mind oktatói, mind hallgatói
szempontból a vártnál jobban sikerült a félév. A hallgatók végig szorgalmasan dolgoztak és jó minőségű beadandó
feladatokat készítettek el. A konferencián ebből is bemutatunk néhány példát.
Kulcsszavak: programozási nyelvek, Unity, BSc képzés, online oktatás, online tanulás
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A digitális képfeldolgozás alkalmazási
lehetőségei mezőgazdasági kutatásokban
Csákvári Edina1, Enyedi Attila2, Gyulai Ferenc3, Berke József4
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, 1134 Budapest, Váci út 35.
csedina89@gmail.com
2Mérnökinformatikus, Gábor Dénes Főiskola, 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
attila.enyedi.19@gmail.com
3Egyetemi tanár, Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
gyulai.ferenc@mkk.szie.hu
4Főiskolai tanár, Gábor Dénes Főiskola, 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
berke64@gmail.com

1Szakértő,

Kivonat: A digitális képfeldolgozás mezőgazdasági kutatásokban történő alkalmazása lehetővé teszi az egyes
növényfajok és fajták precíz és viszonylagosan gyors vizsgálatát. További előnye, hogy az alkalmazott mérési
módszer nem jár a növényi egyed károsodásával [1], [2]. Célunk volt, hogy RGB digitális kamera használatával,
növénynevelő klímakamrában vizsgáljunk különböző gabonafajták növekedési és stressztűrő képességét, kontroll és
szárazságkezelt egyedek esetében: (a) Mv Magdaléna martonvásári nemesítésű őszi búza, (b) Bánkúti 1201
hagyományos nemesítésű őszi búza, (c) Mv Alkor martonvásári nemesítésű alakor, (d) Bözödi erdélyi tájfajta alakor,
(e) Schiemann alakor, a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ génbanki tétele.
A növényi egyedekről készült RGB felvételek digitális képfeldolgozásával és a feldolgozott felvételek szoftveres
mérésével (Adobe Photoshop, Fovea Pro, ImageJ) számos információt nyertünk a fajták morfológiai jellemzőiről és
színparamétereiről. A színértékek szorosan korrelálnak a növények nitrogénállapotával, ezáltal azok
klorofilltartalmával, míg a morfológiai jellemzők a növények biomasszatömegével állnak szoros összefüggésben [3],
[4], [5]. Az alaktani jellemzőket idősoros skálán értékeltük, és az idő függvényében következtettünk az egyes fajták
és kezelések közötti eltérésekre. A színparaméterek felhasználásával, különböző növényi indexeket képezve,
meghatároztuk a növények klorofill tartalmát. Az alaktani jellemzők és színparaméterek együttes vizsgálatával
mértük a fajták biomasszatömegét, és értékeltük az ahhoz szorosan kapcsolódó egészségi állapotot és stressztűrő
képességet.
Vizsgálati eredményeink szerint az RGB digitális képfeldolgozás alkalmas a növényi biomasszatömeg-változás
kimutatására mind az alkalmazott kezelések esetében, mind az idő függvényében. Az alkalmazott módszer
használható különböző fajták esetén és a növények különböző fenológiai szakaszaiban. Megállapítható, hogy
legnagyobb biomasszatömeggel a Bánkúti 1201 és az Mv Magdaléna őszi búzák rendelkeztek; a Bözödi, Mv Alkor
és Schiemann alakor közel megegyező biomasszatömeget ért el.
A növényi paraméterek monitorozása digitális eszközök segítségével fontos fejlesztési irányt jelent nemcsak a
mezőgazdasági kutatásokban, de a gyakorlati szántóföldi növénytermesztésben is. Jövőbeni célunk az adatok
feldolgozásának megkönnyítése és gyorsítása érdekében automatizált mesterséges intelligencia (MI) alapú rendszerek
felhasználása, melyek alkalmazása jelenleg számos fejlesztési területen folyik, úm. 5G-alapú fejlesztések, drónflotta
alkalmazások, stb. Az MI alapú módszer kidolgozása a mezőgazdasági kutatásokban lehetőséget biztosítana a nagy
mintaszámú vizsgálatok képi és numerikus adatainak feldolgozására.
Kulcsszavak: digitális képfeldolgozás, mezőgazdaság, RGB digitális kamera, biomasszatömeg

IRODALOMJEGYZÉK
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

BERKE, J. – KELEMEN, D. – KOZMA-BOGNÁR, V. – MAGYAR, M. – NAGY T. - SZABÓ, J. – TEMESI, T. (2010): Digitális képfeldolgozás és
alkalmazásai, (v7.0, DVD melléklettel). Kvark, ISBN 978-963-06-7825-4.
Berke J. – Polgár Zs. – Horváth Z. – Nagy T. (2006): Developing on Exact Quality and Classification System for Plant Improvement. In:
Journal of Universal Computer Science, ISSN: 0948-695X, XII/9, 1154-1164.
KAWASHIMA, S. – NAKATANI, M. (1998): An algorithm for edtimating chlorophyll content in leaves uding a video camera. In: Annals of
Botany 81: 49-54.
YADAV, S. P. – IBARAKI, Y. (2010): Estimation of the chlorophyll content of micropropageted potato plants uding RGB based image analysis.
In: Plant Cell Tiss Organ Cult, 100: 183-188, DOI: 10.1007/s11240.009-9635-6.
WANG, Y. – WANG, D. – SHI, P. – OMASA K. (2014): Estimating rice chlorophyll content and leaf nitrogen contcentration with a digital still
color camera under natural light. In: Plant Methodes, 10:36.

36

XXVI. Multimédia az oktatásban online nemzetközi konferencia program és kivonatok
2020. június 11-12.

2020 a COVID éve, gondoljunk rá kicsit
másképp: Car-Online-Video-Instruktion for
Drivers
Vargáné Dudás Piroska1, Rákó Kíra2 1Gépjárművezető
szakoktató, Rasta Autósiskola, Gyöngyös
12
Tag: Gábor Dénes Tehetségpont, 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.
1
dudaspiroska72@gmail.com, 2rako.kira98@gmail.com

Kivonat: Hazánkba az Európai országokhoz képest viszonylag későn érkezett meg a járvány, március 4-én két
igazolt fertőzöttet regisztráltak [1]. A kormány fokozatosan szigorú intézkedéseket hozott, amely nagyban
befolyásolta a gépjárművezető-képzést. 2020. március 19-től visszavonásig az Innovációs és Technológiai
Minisztérium és a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont (KAV) felfüggesztette a járművezetők és a
közlekedési szakemberek vizsgáit, alkalmassági vizsgálatait és utánképzéseit [2]. A tanulók és oktatók/vizsgáztatók
érdekében nem tartható gyakorlati oktatás és tantermi képzés.
Az elmúlt években olyan mértékben és minőségben fejlődtek a tudástranszfer-technológiák nyújtotta lehetőségek,
hogy ha az előnyöket kihasználjuk, hatékonyan támogatjuk a folyamatos tartalmi változásokat, innovációt. Az
e-learning a képzésnek-oktatásnak nagyon gyorsan fejlődő ágazata. Az innovációs folyamatok vizsgálata a
gépjárművezető-képzésben kiemelt területté vált az első szerző oktatói munkájában és tanulmányaiban/kutatásában.
A COVID-19 megjelenésével még fontosabbá vált a tanulók és az autósiskolák számára, hogy hozzájuthassanak az
innováció nyújtotta előnyökhöz. Mivel tantermi képzést nem lehet tartani, egyre több autósiskola él az EEducatio Informácótechnológiai Zrt. nyújtotta lehetőséggel. Az E-Educatio 2012 óta biztosít lehetőséget a tantermi
képzéssel egyenértékű online KRESZ-tanfolyam elvégzéséhez [3]. A koronavírus megjelenésével az otthontanulás
központi szerepet kap, több idő áll a tanulók rendelkezésére, hogy alaposan felkészüljenek és szinten tartsák a
már megszerzett tudásukat a KRESZ-vizsgáig. Az E-Educatio Zrt. a veszélyhelyzetre való tekintettel segítséget
nyújt mind a tanulóknak, mind az autósiskoláknak azzal, hogy többletköltség nélkül válthatnak online tanfolyamra
a félbeszakadt tantermi képzésen résztvevő tanulók [4].
Az oktatási technikák közül az e-learning alkalmazza többek között a szemléltetést, az
aktivizálást/interaktivitást, az önellenőrzést és az ellenőrzést. A szemléltetés (például képek, kisfilmek) után az
önellenőrzés és az ellenőrzés során a tanulók képet kapnak arról, hogy mennyire sikerült elsajátítaniuk a kapott
tudást [5]. Az aktivizálás irányító tevékenység, amely a tanulót cselekvésre készteti. Amennyiben a tanuló
pozitív visszacsatolást kap az elért teljesítményéről és eredményéről, az további információszerzésre motiválja.
A fent leírtak alapján megállapítható, hogy a XXI. században egy vírus megjelenése nem akadályozhatja a
KRESZ elméleti vizsgára való felkészülést, amennyiben a tanulók rendelkeznek valamilyen számítógéppel és
interneteléréssel. A gyakorlati oktatás leállása viszont mindenképpen kiesés a rutinos vezetés tekintetében. A
szimulátoros oktatás elterjedése a B kategóriás képzésben nagyban segítené áthidalni ezt a problémát, betartva
természetesen a megfelelő szabályokat, mint például védőtávolság, limitált számú ember zárt térben stb. Az első
szimulátor a repülésoktatásban jelent meg, Edwin Albert Link építette 1929-ben [6]. A koronavírus járvány miatt a
magyarországi bázisú pilótáknak ingyen biztosít szimulátoridőt a Simnest Pilot Academy a budapesti
szimulátorközpontban, hogy ne essenek ki a gyakorlatból [7]. Az E-Educatio Zrt. stratégiája, hogy a járművezetőképzést a legkorszerűbb eszközökkel támogassa, és a járművezető képző szakma egyre szélesebb körben
megismerhesse az eduSZIM néven forgalmazott szimulátorokat [8].
Az első szerző oktatási tapasztalatai alapján a gyakorlati tanulásban szünetet tartóknak nem szükséges
újratanulniuk mindent, ugyanakkor ismétlésre mindenkinek szüksége van. Az első szerző szakmailag mindent
megtesz annak érdekében, hogy a gyakorlati oktatásukat megkezdettek felkészülését hatékonyan folytassa a
kijárási korlátozás ideje alatt is, hogy a korlátozás feloldása után optimális idő alatt tehessék le sikeres forgalmi
vizsgájukat. Folyamatosan tartja a kapcsolatot a tanulókkal online felületen „Vizsgára hangolódva” címmel, ahol a
tanulók különböző feladatokat kapnak. Megbeszélik, melyek azok a területek, amelyeket még fejleszteni kell.
Nélkülözhetetlen az ösztönzés a gyors tanulás érdekében, a tanulók számára kiemelkedően fontos a
visszacsatolás.
A forgalmi vizsgán parkolási feladatot is végre kell hajtaniuk a tanulónak. A parkolás tulajdonképp kis sebességgel
végrehajtott manőverezés, mégis sokszor több koncentráció és nagyobb figyelem szükséges hozzá mintha teljesen
egyedül autóznánk. A párhuzamos parkolás – akár előre- akár hátramenetben végezzük –, az egyik legkönnyebb
parkolási módszer, mégis sokan ódzkodnak tőle. Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a tanulók

37

XXVI. Multimédia az oktatásban online nemzetközi konferencia program és kivonatok
2020. június 11-12.
rosszul választják meg a két autó közötti távolságot, de erre csak akkor jönnek rá, amikor fizikailag
megtapasztalják, hogy nem férnek be. A másik gyakori hiba, amikor nem megfelelő szögben próbálkoznak a
beállással, így az autó eleje vagy hátulja kilóg a parkolóhelyről. Ezen hibák kiküszöbölésére és a már megtanult
feladatok elvégzésének frissítésére készítettek az előadók oktatóvideó-sorozatot. Ezekben a tanulók a már
megszokott szövegkörnyezetben hallják az instrukciókat, elősegítve ezzel megszerzett tudásuk fejlesztését,
illetve szinten tartását. Az oktatóvideó-sorozat ezen a linken érhető el: Videó 1, Videó 2.
Kulcsszavak: Covid, innováció, gépjárművezető-képzés, e-learning, KRESZ-oktás, videótutoriálok.
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A távoktatás jelene és jövője
a magyar felsőoktatásban
Szolcsányi Péter* -Hajnal
Boglárka Dóra**
*Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
**Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaság és Közpolitika Intézet
zoodiak@me.com, hajnalbogi@gmail.com

Kivonat
A koronavírus-járvány a mindennapjainkhoz képest merőben új élethelyzet elé állított minket, ami kihatott az
oktatási rendszerre is. Bevezetésre került a teljes mértékű távoktatás, mind a közoktatásban, mind a
felsőoktatásban. A Politológus Műhely égisze alatt egy kutatást végeztünk, ami azt vizsgálta, hogy az ország
különböző egyetemein milyen módon sikerült megvalósítani a távoktatást. A kutatás során 11 egyetem hallgatóinak
küldtünk ki kérdőívet, amit közel 2300 hallgató töltött ki, így egy nagy mintát tudtunk vizsgálni, amit utána
feldolgoztunk. A kérdőív kitért a megváltozott lakhatási körülményekre, a kurzusok során használt felületekre,
a számonkérési formákra, illetve többek között érintettük az államvizsga és szakmai gyakorlat megváltozott
formáira is. Előadásunk során ezeket az adatokat kívánjuk prezentálni, levonva a tanulságokat a kérdőívből,
illetve a távoktatásban rejlő további lehetőséget, amivel fejleszteni lehetne a mostani struktúrát.
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A felhő alapú e-learning tananyagok jövője
Koltányi Gergely
Ügyvezető, Ludovika Egyetemi Kiadó, 1089 Budapest, Orczy út 1.
Koltanyi.Gergely@ludovika.hu
Halmosi Gábor
Product Owner, Ludovika Egyetemi Kiadó, 1089 Budapest, Orczy út 1.
Halmosi.Gabor@ludovika.hu

Kivonat (min. 300 szó):
Bár az e-tanulás lebontja a hagyományos oktatás akadályait és az oktatók számára kiváló eszközként szolgálhat a
növekedéshez, ha ez nem a felhőben történik, akkor számos akadály gördül a formátum elé. Azonban a felhőalapú
e-learning lebontja ezeket a falakat. Előadásunkban az öt legfontosabb előnyét szeretnénk bemutatni a felhő alapú
e-learningnek, melyeket mindennapjaink során mi magunk is megtapasztaltunk, hiszen több száz tananyagot
készítettek már saját felhőalapú rendszerünkben.
Frissesség és egyediség biztosítása: képzeljünk el egy olyan világot, ahol a frissítések, hatályosítások, javítások
azonnal elérhetővé válnak az összes tanulónál. Sőt, a tanulók korábbi elvégzett képzéseikkel összefüggésben
mindig értesülnek a változásokról, frissítésekről. A felhő alapú technológia lehetővé teszi, hogy az e-tananyagok
on-the-fly álljanak elő, személyre szabottak legyenek és ne kelljen bajlódni a manapság már igencsak nagyméretű
multimédia állományok másolgatásával és a tárhelygondokkal sem.
Tanulás LMS-en belül és kívül: Bár az e-tananyagokkal való tanulásra legtöbbször úgy gondolunk, mint
amelyekkel formális kurzusokban és menedzselt környezetben való tanulás során kerülnek kapcsolatba a tanulók,
valójában nem mindenkinek van szüksége LMS-re (Learning Management System) és szervezett kurzusokra.
Ilyen pl: egy önfejlesztési célú tananyagtár vagy egy vállalkozás weboldalába ágyazott ügyféledukációs tananyag.
A felhő alapú tananyagok sokkal nyitottabb világot nyújtanak, mint az LMS-be zártak.
Költségek és erőforrások optimalizációja: Vannak olyan helyzetek, amikor egy-egy szervezetnek a szokásosnál
sokkal több tanulót kell kiszolgálniuk. Ilyenkor a képzéseket kiszolgáló infrastruktúra költsége a tanulók
számosságának növekedésével hamar fájdalmas ponttá válhat. A felhőalapú számítástechnika kihasználja a
skálázhatóságot – azaz csak az általunk ténylegesen használt erőforrásokért fizetünk és semmi többért. A
felhőalapú oktatásra való áttéréssel jelentősen csökkenthetők az informatikai beszerzési és karbantartási költségek.
Adatgyűjtés: a felhőalapú rendszerek segítségével betekintést nyerhetünk a tanulók felhasználói szokásaiba,
fejlődésüket nyomon követhetjük. Ezeket az adatokat használhatjuk a problémás területek felderítésére és a
hatékonyság fejlesztésére. A SCORM technológia megfelelően szolgált minket eddig, de itt az ideje az új
technológiák, mint az xAPI felé nyitni. Egy LRS-el (Learning Record Store) támogatott felhőalapú rendszer
rengeteg hasznos információt tár fel tanulóink aktivitásáról.
Személyre szabott képzés és anonim tanuló: Ez a látszólag anakronisztikus ellentét főként a szigorú GDPR
szabályozás bevezetése óta különösen nagy jelentőséggel bír. Személyre szabott tanulási élmény biztosításához
mindenképp azonosításra van szükség, mégis lehetséges az, hogy a felhő tananyag szolgáltató semmilyen
személyes adatok ne kezeljen azokról a tanulókról, akik akár egy igénybevevő szervezet LMS-éből, akár egy
vállalkozás saját weboldalából indítják el a felhőben futó tananyagokat.
Az előadásban bemutatjuk, hogy hogyan képes egy felhő alapú e-tananyag egyszerre több helyen, több verzióban
megjelenni úgy, hogy közben központilag menedzselt, felügyelt és közben teljesen anonimak maradnak a
felhasználók a felhő tananyag szolgáltató számára.
Kulcsszavak (3-10 szó): multimédia, oktatás, e-larning, felhő
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Hangszeroktatás a karanténban
1Fuvolatanár,

Szabó Norbert1,2
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium,
6720 Szeged, Tisza L. krt. 79-81.
2Egyetemi adjunktus, Kaposvári Egyetem,
Kaposvár, Guba S. u. 40.
szabonorbert@szegedikonzi.hu

A 2020. március 23-án Magyarországon elkezdődött a digitális távoktatás. Sokk! Több szempontból,
többféleképpen… Az óvodától a felsőoktatásig napok alatt kellett megteremteni és megszervezni az – addig csak
részlegesen meglévő – infrastrukturális feltételeket, az „egészpályás” digitális oktatás módszertani megoldásait és
azokat a digitális tananyagokat, amelyek kiszolgálják, működtetik, tartalommal megtöltik a digitális térben történő
oktatást.
Jelen előadásomban az oktatás egy szűk metszetében szerezett eddigi tapasztalataimat szeretném bemutatni.
Fuvolatanárként és egyetemi oktatóként a digitális hangszeroktatásban általam eddig feltárt lehetőségeket,
hiányosságokat szeretném a hallgatóság elé tárni.
A március 23-án (hétfőn) a digitális technológia szempontjából többféle kihívással találtam magam tanárként
szemben. A sok előttünk álló kérdésből az első és legfontosabb az volt, hogy milyen platformon kezdjük meg az
oktatást. Ebből a szempontból a középfokú oktatásnál viszonylag egyszerű volt a válasz, hiszen már két éve
használtuk a Microsoft Office365 szolgáltatásait – nem online oktatásra, hiszen csak a levelezést, a naptárat és a
felhőtárhelyet. A Teams szolgáltatást, amely lehetővé teszi a csoportmunkát, még nem. Ezt néhány nap alatt
„belaktuk”, kialakítottuk a virtuális osztálytermeket, belső továbbképzéssel felkészítettük a kollégákat. Eközben a
Kaposvári Egyetem vezetése a Moodle felület használata mellett döntött, amelyet az egyetem rendszergazdái
villámgyorsan konfiguráltak és adtak az oktatók és hallgatók kezébe. Itt a felkészítés online tananyagokkal történt,
de azt el kell mondani, hogy az átállás, az oktatás rendjének kialakulása, mindkét helyen heteket vett igénybe.
A két rendszer összehasonlításával kapcsolatban elmondható, hogy mind a Teams mind a Moodle, tökéletesen
használható a digitális oktatásra. Online órákat tarthatunk, teszteket készíthetünk, kiértékelve visszakapjuk, mind
a csoportos mind az egyéni oktatás igényeit kielégítik.
Ami egy fontos szempont volt mindkét helyen, hogy az oktatást órarend szerint tudjam folytatni, tehát szükség
volt valamilyen videó szolgáltatásra. A Teams-en belül a saját videóértekezlet mellett a Zoom implementációja is
helyet kapott. A Moodle-ben a BigBlueButton videókonferencia lehetősége szintén nagyon sok funkcióval
támogatja az egyéni- vagy a csoportos oktatást, akár vizsgáztatást.
Zenetanárként egy nagyon fájó pontja van, nem csak az eddig felsorolt platformoknak, de a többi általam kipróbált
szolgáltatásnak, ez pedig a HANGMINŐSÉG. Bár vannak a technikai megoldások (hangtömörítési eljárások)
között minőségbeli különbségek, de általában elmondható, hogy a hangszerek hangja ezeken a szolgáltatásokon
keresztül fájdalmas. Erre egy áthidaló megoldást jelenthetett, ha a tanuló hangfelvételeket készített és azt elküldte,
mert ezek lényegesen jobb minőséggel rendelkeztek. Ezeket a felvételeket írásban értékeltem és visszaküldtem.
Összegezve remélem, hogy a karatén alatt a digitális térben szerzett oktatási tapasztalataink, nagyon jó alapját
képezhetik a normál tantermi munkánk szinesítésének és talán hozzájárulnak a hangszeroktatás egy modernebb
módszertanának kialakulásához.

Kulcsszavak (3-10 szó): hangszeroktatás, IKT eszközök, Microsoft Teams, BigBlueButton
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Újszerű génbanki vizsgálatok
Baktay Borbála
Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (Tápiószele)
baktay@mail.nodik.hu
Kivonat — Az ENSZ a 2020-as évet a „Biodiverzitás Szuperévének” nyilvánította ráirányítva a figyelmet a
kérdéskör fontosságára. Ennek keretében idén szeptemberben New York-ban az ENSZ közgyűlés keretében
Biodiverzitás Csúcstalálkozót (UN Summit on Biodiversity) rendeznek, ami azért is kiemelten fontos mert jelenleg
zajlik a biológiai sokféleség megőrzés következő évtizedre szóló világszintű keretstratégiájának kidolgozása.
koronavírus járvány miatt 2020. október helyett 2021 elején a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek
konferenciáján lesz elfogadva a globális keretstratégia. Az ENSZ fenti kezdeményezése is jól mutatja, hogy a
biológiai sokféleség fenntartása és megőrzése egyre nagyobb szerepet kap. A klímaváltozás elsődleges hatása
ugyanis a biológiai sokféleség csökkenése, mint közvetlen megfigyelhető hatás. Mindez közvetlenül hat az
emberiség élelmezésére, egyben az agrobiodiverzitásra: mind a mezőgazdaságban használt növényekre és a
haszonállatokra egyaránt. A genetikai sokféleség fenntartása alapvető fontosságú, így az élelmezési célú növényi
genetikai erőforrások megőrzése és fenntartása, illetve annak minél szélesebb körű megismerése kiemelt
jelentőségű. A hagyományos morfológiai vizsgálatok, illetve az egyre fejlődő laborvizsgálatok mellett egyre
nagyobb szerepet kapnak olyan vizsgálati módszerek, amelyek nem a klasszikus biokémia vagy genetika, illetve
botanika körébe tartoznak, hanem más tudományágakban már sikeresen alkalmazott, a genetikai diverzitás
megismerésére is adaptálható vizsgálati módszerek. A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
tápiószelei génbankja (korábban Növényi Diverzitás Központ) kutatói együttműködés keretében 2013 óta végez
hőkamerás vizsgálatokat gyűjteménye magjain. A hőkamera rendszer segítségével külső beavatkozás nélkül
tudunk információt gyűjteni a vizsgálat tárgyáról, a magokról anélkül, hogy bármilyen fizikai roncsolást
végeznénk rajtuk. A hőkamera használatával, így kiválhatjuk a hagyományos életképesség vagy csíraképesség
vizsgálatokat, melyek elvégzését követően a mag már nem használható további vizsgálatokra. Ezáltal kevesebb
lesz a vizsgálatható objektumok száma, mely sok esetben a rendelkezésre álló véges számú készleteket tekintve
nem elhanyagolható tényező. A hőkamerás felvételezések során a magok élettani paraméterei sem változnak, így
a későbbiek folyamán a csíraképességük megmarad, természetesen abban az esetben amennyiben a mag a vizsgálat
előtt is csíraképes volt. Mivel semmilyen befolyásoló hatása nem ismert az általunk fejlesztett rendszernek, ezért
a vizsgálat bármikor megismételhető, újra elvégezhető anélkül, hogy magokat a további vizsgálatokból kivonnánk.
A hőkamerás rendszerrel történő magvizsgálat számos laborvizsgálatot kiválthat, amelynek nagy a
vegyszerigénye, ezzel együtt mind a költsége, mind a környezeti terhelése.
Kulcsszavak: hőkamera, génbank, biodiverzitás
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MÚLT JELEN JÖVŐ
COVID 19
Hogyan tovább, mi lesz az oktatással, mi lesz a pedagógusokkal, mi lesz a szülőkkel, mi lesz a gyermekekkel?

Gulyás Zsuzsa
Kelet-Pesti Tankerületi Központ
gulyas007@gmail.com
Kivonat (min. 300 szó): Az információs társadalom fontos jellemzője a tudás folytonos újratermelése, a
tudásszervezés és tudásátadás kiemelkedő szerepe. A 21. századra a gazdaság és a hatalom fő forrásává vált a
tudás. Egy – egy ország gazdasági fejlettsége ma már elsősorban a lakossága iskolázottságán, képzettségén,
tudásán múlik. Az információs és kommunikációs technológia (IKT) hatása beleszövődik a társas kapcsolatok, a
kommunikáció, az együttműködés és a tudásmegosztás rendszereibe. Az információs és kommunikációs
technológiák kezelése napjainkban használatos gyűjtőfogalom, a digitális írástudás (digital licerary) integrálni
igyekszik a tudást és a képességelemeket, alapismereteket és a speciális használatot. Az IKT szerepel a Magyar
Nemzeti Alaptanterv kulcskompetenciái között is.
A digitális pedagógia a pedagógusképzés kitüntetett területének számít. A technikai felkészítés egyre kevésbé
releváns, hiszen a tanulók rendszeres számítógép- és internet használóként érkeznek az iskolákba, míg a
pedagógusok még többségében nem a digitális generáció és nemzedék tagjai. Ezért lett volna fontos, hogy a
digitális pedagógia módszereivel megismerkedjenek a szakemberek, még volt idejük rá, hiszen szükségük volt rá.
Nem várt helyezt azonban mindent felül írt. 2020. március 15-én bevezették Magyarországon az online oktatást.
A pedagógusoknak azonnal oktatni kellett az online térben. Felkészültség, jártasság, alkalmazott felhasználói
szintű tudás nélkül, talán eszközök nélkül is megoldást kellett találni egy hét alatt, hogy az elvárásoknak meg
tudjanak felelni. A tanítás-tanulás folyamatában minden szereplőnek tanulnia kellett. A pedagógus tanulta az
online terekben az eligazodást, és kompetenciát kellett magáénak tudnia, hogy tudjon tanítani, feladatokat adni és
számonkérni. A szülő, aki atipikus foglalkoztatással otthonról látta el munkahelyi feladatait, próbált eligazodni és
alkalmazkodni a tanárok különböző platformjain keresztül történt feladatok megoldásával, melyeket a gyermekik
számára előírtak. A gyermek, aki lehet, hogy a legtöbb kompetenciával rendelkezett az IKT alkalmazásával, de ők
sem voltak felkészültek. A „SOKK” bekövetkezett. Hogyan tovább?
Kulcsszavak (3-10 szó): multimédia, oktatás, jövő, IKT

IRODALOMJEGYZÉK
[1]
[2]
[3]
[4]

Bábosik István, (1982): Neveléselmélet, Osiris Kiadó, Budapest.
Falus Iván, (1998): Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Bedő Ferenc, (2002): A pedagógitörténet tanuláselméletei, Budapest.
Gulyás
István,
(2011):
Vissza
a
természetbe-digitális
ARC/No.1_VI._2011_files/JAMPAPER110102h.pdf .

43

tanterem,

http://www.jampaper.eu/Jampaper_E-

XXVI. Multimédia az oktatásban online nemzetközi konferencia program és kivonatok
2020. június 11-12.

A SZAKEMBER, FELNŐTTOKTATÓ? „A
SZAKMUNKÁS KÉPZÉS SZAKOKTATÓ!”
Magyar Miklós3
1Alelnök,

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az oktatásban Szakosztály,
1054 Budapest, Báthori u. 16
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Kivonat (min 300 szó) Miközben az MI fejlődésének, alkalmazásának, társadalmi
hasznosításának kellős közepén vagyunk, olyan visszatérő hiányosságaink vannak, amelyek
pótlása már a 24. órán is túl van (az analfabetizmus, a funkcionális írástudatlanság, a digitális
kompetenciák hiánya, stb.). A hab a tortán, hogy az egykori kisiskolások ma már felnőttek és
a kompetenciák hiányának pótlása felnőtkorra tolódott. szükség lenne olyan felnőtt oktatókra,
akik ezt megoldanák. A képet tovább színesíti egy sajátos félreértés, miszerint a pedagógus
bármelyik korosztályt képes oktatni, tanítani. Egy apróság, amit tudnom kell, hogyan működik
a serdülő és hogyan működik a felnőtt, aki nem óriás csecsemő. A magyarországi
iskolarendszerben létezik egy speciális ’pedagógusréteg’, a szakközépiskolákban, a
szakiskolákban, szak-munkásképző intézetekben működő szakoktatók. Ők a szakmát tanuló
fiatalok (leendő szakmunkások) szakmai, gyakorlati felkészítését megvalósító szakemberek.
Pedagógus-képzésünkből sokáig hiányzott ezeknek a szakembereknek a pedagógiai
felkészítése. Jelenlegi képzésük is elsősorban elméleti pedagógiai jellegű. Ezért a pedagógus„mesterség” hatékony gyakorlásához szükséges tevékenység elemeik (tevékenység
komponenseik) hatékony fejlesztéséhez a kompetencia fejlesztése, korrekciója esetleges,
hiányos. Miért tartjuk őket a másodrendű státuszba. A munka tanulása egész emberes feladat.
Ennek tanítása szintén. Mi indokolja, hogy ismét a képesítés nélküli oktatók bázisa legyünk?
Napjainkban sem célszerű ezt a kérdés azzal lesöpörni az asztalról, hogy volt nálunk három
évtized, amikor képesítés nélküli pedagógusokkal
„pótolta” a szaktanár hiányt az
oktatásirányítás, és túléltük, most itt vagyunk. Erre érdekes az a válasz, hogy napjaink
felnőttoktatói hiánya álprobléma, mert a jó szakember, (villanyszerelő, kőműves, asztalos stb.
közgazdász, matematikus, biológus, jogász stb.)tanitani is tudja. Tökéletes profi, ha ő csinálja.
A munka végzést tanulni az egy dolog. Ezt tanítani az egy másik dolog és ha nem rendelkezünk
a pedagógusi kompetenciákkal és a felnőttoktatói kompetenciákkal, félkarú óriások vagyunk.
Ha nem tudok a célcsoport nyelvén beszélni, nem megy át az infó a színpadról a nézőtérre. Ha
félszavakból is megértjük egymást, akkor nyert ügyünk van. Ezért fontos, hogy profi
szakmunkások szakoktatói alkalmazását a hiányzó, de pótolható pedagógusi kompetenciák
fejlesztésével támogassuk a szakmai szocializáció megerősítését. Hasonló feladat vár ránk a
felnőttek esetében szükséges pályamódosítás támogatásában felnőttoktatói kompetenciák
fejlesztésével és karbantartásával. A feladat teljesítése nemcsak a rendes korúakat, hanem a
felnőtt korosztályt is érinti. Az élet fintora, hogy aminek „létrehozásánál bábáskodtunk” a
rendeskorúaknál, azt szükséges náluk felnőttkorukban velük együtt helyre hoznunk, pótolnunk.
Ezekről vázlatosan. Még időben?
Aktuális kérdések:
Megismertethető-e az oktatóval saját szakmai-pedagógiai-vezetői tevékenysége?
3
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Fejleszthető pedagógusi tevékenysége?
Kialakítható egy komplex fejlesztő eljárás?
A program megvalósítható-e kompetencia fejlesztési, személyiség karbantartás keretein
belül.
Mi a pedagógusszerep lényege?
Modellalkotás, minta- és értékközvetítés az egyéniség megteremtésével; vagyis a pedagógusi
működés és a személyiség teljességének, egészének harmonikus egysége, amely magában
foglalja a pedagógiai-szakmai-vezetői funkciókat, a stílust, a személyiség-jegyeket, a komplex
szerepkört és az alkalmazott tevékenységek összességét.
A pedagógusi kompetenciák birtoklása és működtetése nélkül a szakoktató és a szakember is
kockázati tényező! A tanulási eredményességet negatívan befolyásoló kockázati tényező az
andragógiai folyamatokban, felnőttképzésben működő jelentős számú „képesítés nélküli
felnőttoktató”. A felnőttoktatók többségének az adott szakmai területre megtörtént a
felkészítése, van érvényes szakmai képesítése, de nincs felnőttoktatási gyakorlata és
kompetenciája. A felnőttoktató felkészítése, helye és szerepe. A témakör egyszerre keres
választ hasonló megoldásokra.
Kulcsszavak (3-10 szó): képesítés nélküli pedagógus, szakoktató, szakember, felnőttoktató,
pedagógusi felkészítés
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PARADIGMAVÁLTÁS SZOKATLAN
MÓDON? DIGITÁLIS TÁVOKTATÁS?
„HATALMAS INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉG
GYERMEKEINKÉRT?!”
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Kivonat (min 300 szó) Széljegyzet egy kényszerű döntés?, egy szűkszavú utasítás? rövid
feladat meghatározás? nem várt hatásának, teljesítésének, eredményességének margójára! Egy
nem várt, rendkívüli esemény miatt, szokatlan, gyors átrendezésre volt szükség, hogy a 2020.
június 11-12-re tervezett, 2020 MMO konferencia létrejöhessen. A szokásos személyes offline
találkozás helyett, életvédelmi okok miatt online módon kommunikálunk, folytatva több
évtizedes szakmai eszmecserénket. Hasonló ok miatt mintegy főpróbaként közben megtörtént
az oktatási intézmények bezárása. A tanulás, a tanulásirányítás működtetésében érintettek
rugalmas, kreatív, megoldást kereső feladat megoldási változatainak közreműködésével
mindenki tette a dolgát. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben részt vett.
Tevékenységük egy életre szóló tapasztalat. Remélem, minden pedagógus megerősítést kapott,
hogy Ő szakember és a nem pedagógusok elfogadják, tudomásul veszik, hogy „egyedül nem
megy”, tevékenységük megfizethetetlen. A digitális órák munkarend beindítása és próbaüzemeltetéséhez. szükség volt a tanítók, az általános és középiskolai tanárok és a tanulók
együttműködésére. A tanítók bíztosították az eszköztudást, az alapokat a szaktanárok a
tantárgyakra szabdalt ismerethalmaz beépülését. A tanultak önmaguktól nem állnak össze az
érettségi időpontjáig. Kezdetben a papíralapú levelezőképzést is távoktatásnak neveztük. A
tanulás, a motiváció fogantatásunk pillanatától jelen van az életünkben anélkül, hogy a
történéseknek tudatában lennénk. Mindenki saját tapasztalatként kezeli tanulási élményeit és
ezekből von le következtetéseket. Az iskola megjelenése a tanulási folyamat történéseiben
határkő. Egy a felnőttek által megálmodott, mesterséges világ rátelepszik? a személyi fejlődés
természetes élethelyzeteire (iskolaérettség). Fejlődésünk, szocializációnk során egyre többször
találkozunk a fogalommal. A tartalma a mit? és módszerei a hogyan? csak lassan, fokozatosan
válik valósággá a szükségszerű kudarcokkal, sikerekkel együtt. Fontos befolyásoló tényező a
milyen körülmények között? Ennek hatása van a tanulás, tudáselsajátítás eredményességére. A
folyamat az aktuális taneszköz nemzedékek és az érintett felhasználói generációk egymásra
találásával vált/válik működő valósággá. A digitalizáció egyfajta határkövet jelentett a
minőségi váltásnál. De kiderült, hogy másról és többről van szó. A szülők és a civilek
4
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támogatása is fontos elem. Ha egy fogalom elé egy jelzőt teszünk, attól az még nem lesz az.
A távoktatás önálló tanulást támogató eljárás számos változattal. Ilyen a vásárolt termékhez
mellékelt használati útmutató. Az idegen nyelv tanulását segítő beszédfordulatokat
tartalmazó hanganyag, video. A Recept gyűjtemény. Az életünket elárasztó hírdetéseket
célszerű lecserélni értelmes, tartalmas, a személyiségünk fejlődését támogató örömteli,
vidám, felüdítő pihentető események, tevékenységek, a gyermekeinknek követhető példát
mutató minták bemutatására, ismertetésére. A jövő elkezdődött.
Az idei MMO 2020 online konferencia számunkra egy új kihívás az eddigi személyes
találkozások helyett. Önök eredményese működtek. Reméljük, mi sem okozunk csalódást.
Miért gondoljuk, hogy az oktatás stratégiai ágazat funkcióját a kommunikációs PR-al
helyettesíthetjük, a valós célok, tartalmak megvalósítása helyett? Tapasztalataink alapján
tanítványainknak nem verbális jövőkép lebegtetésére, hanem a megjelölt, önálló tanulást
segítő, valódi, kézzel fogható eszköz- és feltétel-rendszerre van szüksége most, a jelenben.
Tanulságos a vázlatos vélemény? Ezekre a kérdésekre keresem a választ. Remélem Önök is
megtalálják. Tanulság: ha van stratégia, akkor helyére kerül a cél és az eszköz is. Minden, ami a
tanulásról szól. Kedves érintettek és kedves fiatalok, az Önökről szól! Már ma is, de holnap bizonyosan
részesei lehetnek/lehetünk az önálló tanulás lehetőségeinek bővítésében és kiterjedő használatában.
Az életben, a munkában és a tanulásban is az együttműködés a katalizátor a kreatív, gondolkodó ember
irányításával. Önök ezt modellezték az elmúlt hetek probléma kezelésében és feladat- megoldásaiban.
Köszönöm.
Kulcsszavak (3-10 szó): multimédia, távoktatás, digitális órák munkarend, önálló tanulás
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Távoli oktatásra áttérés intézményi szintű
tervezésének szükségessége és szempontjai
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Kivonat: Az előadás témája a konferenciára készülés idején igen aktuális. Bár hazánkban a kétezres évek elején
megérett a helyzet arra, hogy széles körben alkalmazzuk az e-learninget a köz- és felsőoktatásban, de az elmúlt
másfél évtizedben nem volt lehetősége beágyazódni a napi gyakorlatba. 2020 március közepétől a felsőoktatásban
(majd a közoktatásban is) teljesen online/táv-/távoli oktatásra kellett áttérni, mert a Covid-19 miatt elrendelt
kijárási korlátozás kikényszerítette ahol és ahogyan lehetséges volt.
Ez a távoktatás hasonló a Felsőoktatási törvényben definiálthoz, ahol a „távoktatás: sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek, digitális tananyagok
használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelyben
a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát” [1, p. 108. § (44.)].
Az oktatás e-támogatásához 2018 nyarán a magyarországi felsőoktatási intézményeknek már 70%-a használt egy
vagy több LMS-t (jellemzően Moodle-t, de a Coospace-re is többen támaszkodtak, valamint négyen az ILIAS-ra)
[1, pp. 114-116]. A kijárási korlátozás alatt minden bizonnyal még intenzívebb lett az LMS-ek használata,
mellettük pedig az intézmények intenzíven bevontak egy vagy több virtuális osztályteremnek használható
platformot (például MS Teams, Zoom, Google Meet, Skype, Big Blue Button).
Bár 2018 nyarán „Az aktuális időszak IFT5-inek mint stratégiai dokumentumoknak az elemzésével
megállapítottam, hogy az e-learninget a magyarországi felsőoktatásban az intézmények stratégiájukba integráltan
igyekeznek beépíteni” [2, p. 193], de a felsőoktatás két főszereplője (a tanárok és a hallgatók) között 2018 nyarának
elején végzett félig strukturált interjús kutatásomból az is kiderült, hogy „az intézményi stratégia, illetve e-learning
stratégia, valamint az intézmény életéről, folyamatainak megváltozásáról szóló hírek nagyrészt nem »érnek el« az
oktatás két főszereplőjéhez, a tanárokhoz és a hallgatókhoz” [3, p. 13]. Hasonló háttérrel kellett három
szemeszterrel később egyik napról/hétről áttérnie a komplex működésű, teljes, gyakran több karral rendelkező
intézményeknek a kijárási korlátozás miatt a távoli oktatásra. Azonnal át kellett, hogy alakítsák az
intézmények/karok/intézetek és a tanárok is stratégiájukat, valamint az oktatási-tanulási tevékenységek szintjén az
addig alkalmazott oktatási modelleket is azonnal át kellett alakítaniuk. Sajnos a 2018 nyár elejei félig strukturált
interjús kutatásom arra is rámutatott, hogy „a mintakutatásban meginterjúvolt felsőoktatásbeli oktatók kevés
modellosztályt ismertek, valamint… nem volt mindegyiküknek megfogalmazott saját e-learning modellje” [3, p.
12].
A felsőoktatásban használható e-learning stratégiák és e-learning modellek széles körű megismertetését igyekszik
segíteni a https://elearning-modellek.hu/ interaktív internetes portálom [4]. A rajta található modellek közül az
előadás a széles körben ismert, bevált Khan e-learning keretrendszernek [5] egy továbbfejlesztett verzióját
ismerteti, miközben gyakorlati példákat is ad az aspektusai mentén való, gyakorlatban működtetett intézményi
szintű e-learningre, arra hogy miért és hogyan szükséges átgondolni/tervezni a teljesen online/távoli oktatásra
áttérést.
Kulcsszavak: intézményi szintű e-learning stratégia, e-learning oktatási modellek, teljesen online oktatás, LMS,
virtuális tanterem.
IRODALOMJEGYZÉK
1.
2.

3.

4.
5.

5

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100204.tv, látogatva 2020.05.03.
Berecz Antónia: Az e-tanítás-tanulás folyamata – stratégiák és modellek, doktori (PhD) értekezés, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Katonai Műszaki Doktori Iskola, 2019, p. 312, https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14727/berecz_antonia_ertekezes_2019.pdf;jsessionid=65F8D6706B7B6C10D0213C86BD12
44C2?sequence=1, látogatva 2020.05.03.
Berecz Antónia: Az e-tanítás-tanulás folyamata – stratégiák és modellek, doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése, Budapest,
2019, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Tanács, p. 20, https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/14727/berecz_antonia_tezisfuzet_hu_web_2019.pdf?sequence=2.
Berecz Antónia: elearning-modellek.hu, 2018, https://elearning-modellek.hu/, látogatva 2019.05.03.
Badur Huda Khan: Web-Based Training, Education Technology Publications, in Badur Huda Khan (ed.): New Jersey: Englewood Cliff,
2001, ISBN 0-87778-302-0, ISBN 0-87778-303-9, LC 00-051384, p. 624.

IFT: intézményfejlesztési terv, Institutional Development Plan.

48

XXVI. Multimédia az oktatásban online nemzetközi konferencia program és kivonatok
2020. június 11-12.

The Need and Aspects of
Institutional-Level Planning for
Transition to Fully Online Education
1

AntóniaBerecz1,2
Assistant professor, talent point coordinator, ILIAS administrator – Dennis Gabor College, Budapest
2Secretary – Hungarian ILIAS Community Public Benefit Association
3 Professional advisory board member – NJSZT Multimedia in Education Section
berecz.antonia@gmail.com

Abstract: The topic of the presentation is very topical during the preparation for the conference. Although in
Hungary at the beginning of the 2000s the situation was ripe for the widespread use of e-learning in public and
higher education, but in the last decade and a half it has not had the opportunity to be embedded in daily practice.
From mid-March 2020, in higher education (and then in public education as well) had to switch to fully online /
distance education because the curfew imposed by Covid-19 forced it where and how it was possible.
This distance learning is similar to that defined in the Higher Education Act, where “distance education: training
based on using specific information technology and communication teaching tools, as well as knowledge transferlearning methods, using digital teaching materials, interactive relationship between teacher and student and
independent student work, in which the number of lessons is less than thirty percent of full-time training hours.”
[1, p. 108. § (44.)].
In the summer of 2018, 70% of Hungarian higher education institutions used one or more LMSs (typically Moodle,
but more relied on Coospace, and four on ILIAS) to e-support education [1, pp. 114-116]. Under the crawl
restriction, the use of LMSs has certainly become even more intense, and institutions intensively involving one or
more platforms that can be used for virtual classrooms (e.g. MS Teams, Zoom, Google Meet, Skype, Big Blue
Button).
Although in the summer of 2018 “By analyzing the IFTs5 of the current period as strategic documents, I established
that e-learning in Hungarian higher education institutions try to integrate it into their strategy” [2, p. 193], but my
semi-structured interview research between the two main actors in higher education (teachers and students) in the
early summer of 2018 also revealed that “the news about the institutional strategy and e-learning strategy, as well
as about the life of the institution they do not »reach« the two main actors in education, teachers and students ” [3,
p. 13]. Against a similar background, three semesters later, complex, full-time, often multi-faculty institutions had
to move from one day / week to distance education due to curfew restrictions. Institutions / faculties / institutes
and teachers also had to change their strategies immediately, as well as the educational models used so far at the
level of teaching-learning activities. Unfortunately, my semi-structured interview research in the early summer of
2018 also pointed out that “the higher education educators interviewed in the sample research knew few model
classes, and… not all of them had their own e-learning model” [3, p. 12].
My https://elearning-modellek.hu/ interactive internet portal [4] tries to help to make the e-learning strategies and
e-learning models that can be used in higher education widely known. Among the models on it, the presentation
presents an improved version of the widely known, proven Khan e-learning framework, while also providing
practical examples of institutional-level e-learning along its aspects, why and how to rethink / plan the transition
to fully online / distance education.
Keywords: institutional level e-learning strategy, e-learning education models, fully online education, LMS,
virtual classroom.
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Digifestő online mentorálásának tapasztalatai
Nagy Tamás Lajos1, Bartúcz Anna2
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Műhelyvezető, Gábor Dénes Tehetségpont Digitális Festészet Diákműhely
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Kivonat: Az előadás a 2019/20. II. szemeszterbeli Gábor Dénes Tehetségpont (GDT) Digitális Festészet
Diákműhely online foglalkozásainak tapasztalatait foglalja össze.
A félév folyamán az elrendelt vészhelyzeti állapot miatt a felsőoktatás hallgatói nem látogathatták fizikailag
oktatási intézményeiket. Ezért a GDT műhelyfoglalkozások is online kerültek megtartásra. A Gábor Dénes
Főiskolán a virtuális tantermek a Microsoft Teams-ben kerültek létrehozásra.
A Digitális Festészet Diákműhely ütemezése szerint négy foglalkozást szervezett. Ezeken különböző szoftveres
eszközök és művészeti technikák bemutatására és kipróbálására volt lehetőség, illetve az alacsony taglétszám
miatt most még több lehetőség nyíl személyes mentorálásra.
A foglalkozásokon mindig részt vett Bartúcz Anna, a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium tanulója, ezért a
rendelkezésre álló időben az Őt érdeklő témákkal foglalkoztak a műhelyvezetővel, illetve az alkotásaival
kapcsolatos szakmai/művészeti megbeszéléseket folytattak. Terítéken volt többek között a rajzi alapok
átismétlése a kocka- és a drapériarajzoktól az anatómiai rajzokig. Kipróbáltak kevert digitális technikákat, köztük
3D tervezőszoftverekkel készült elemek felhasználását is síkbeli, digitális rajz és festés technikákban.
A foglalkozások a Microsoft Teams online kommunikációs és együttműködési platformon az előre ütemezett
értekezlet funkcióval kerültek meghirdetésre. A platform lehetőséget biztosít hang- és videóbeszélgetésekre, és
ami esetükben a leglényegesebb funkciója, a képernyőkép megosztására, amellyel a különböző digitális, művészi
rajzoló és festő programok funkcióit és az azokban használható rajzi technikákat be tudták mutatni.
A foglalkozásokon mentorként és mentoráltént megtapasztalhatták az online tartott művészeti foglalkozások
előnyeit és hátrányait. Az egyik nagy előny az, hogy a résztvevők saját, jól ismert, kényelmesen beállított hardverszoftver környezetükben dolgozhatnak. Az egyik legnagyobb hátrány pedig természetesen az interakciók
szegényebb lehetőségei. A résztvevők az online foglalkozásokat tutoriál jellegű foglalkozásokra tartják
legalkalmasabbnak. A rendszeres, heti virtuális találkozások is inspirálják a tagokat az önálló, otthoni munkára –
ahogy az a tantermi foglalkozások esetén is tapasztalható –. A soron következő foglalkozásokon most is
bemutatásra és megbeszélésre kerülhetnek a továbbfejlesztett képek. A tapasztalatokon kívül az előadásban
látható a szemeszterben készült alkotásokból is néhány.

Kulcsszavak: digitális festészet, online oktatás, tehetségmentorálás.
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Az első online MMO konferencia
Kozma-Bognár Veronika, Berke József
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az oktatásban Szakosztály,
1054 Budapest, Báthori u. 16.
kozma.bognar@gmail.com, berke64@gmail.com

Kivonat: Napjaink koronavírus okozta világméretű krízishelyzete Magyarországon is rendkívüli társadalmi,
gazdasági és politikai feladatmegoldásokat követelt a döntéshozatalban résztvevők és a lakosság részéről. A
járvány miatt kialakult vészhelyzet országos szinten egyaránt érintette a gazdasági szervezeteket és az oktatási
intézményeket is, többek között a felsőoktatás és közoktatás szereplőit is. A megelőzés érdekében hozott
intézkedések felfüggesztették az eddigi gyakorlatban alkalmazott -személyes találkozáson alapuló- oktatást,
melynek következtében szükségessé vált a távoktatás minél gyorsabb bevezetése és a hallgatókkal történő
teljeskörű elektronikus ügyintézés megvalósítása. Az állampolgárok egészségének és életének megóvása miatt
betiltották a tömeges rendezvényeket is, mely a kapcsolódó szervezetek munkáját is befolyásolta. A 2020
márciusában országosan életbelépett különleges jogrendhez az NJSZT-MMO Szakosztály Elnöksége is
alkalmazkodott, és a Multimédia az oktatásban (MMO) konferencia sorozat szervezését is az új kihívásoknak
megfelelően átstruktúrálta. Ennek következtében az idén 26. alkalommal megrendezésre kerülő konferencia az
eddigi hagyományoktól eltérően teljes mértékben online módon kerül megrendezésre. A már 1995 óta évenként,
változó helyszínnel megrendezésre kerülő konferenciasorozat minden évben közel 100 hazai és nemzetközi
résztvevő számára nyújt lehetőséget arra, hogy oktatási-, kutatási-, fejlesztői- aspektusokból ismertethessék a
multimédiához kapcsolodó eredményeiket és megoszthassák szakmai tapasztalataikat. A konferenciasorozat már
több alkalommal is biztosított lehetőséget az érdeklődők számára, hogy internetes közvetítés formájában, online
módon végigkövethessék a rendezvény programját, viszont ezekben az esetekben a lebonyolítás alapvetően még
személyes közreműködést igényelt. Az országban elsők között - még az ezredforduló előtt – valósították meg
szervezőink a külföldi helyszínekről történő bejelentkezéseket, plenáris előadásokat valamint az egyes szekciók
szakmai előadásait. Az első online MMO konferenciát érintően röviden bemutatásra kerülnek az idei MMO2020
konferencia tervezett helyszíne, a megvalósítás általános feladatai, majd a pandémiás helyzet során kialakult
körülményeket követően a Szakosztály Elnökségének főbb tevékenységeihez kapcsolódó fordulópontok.
Ismertetjük továbbá a konferencia szervezésében bekövetkezett változásokat, a felmerült szakmai és egyéb
próbatételeket. Kitérünk az online konferencia szervezése során tapasztalt előnyökre és hátrányokra. A pozitív és
negatív tapasztalatok mellett betekintést nyújtunk a fellépő nehézségekre adott válaszreakciókra is. A konferenciát
megelőzően beérkezett regisztrációk alapján pedig összefoglaljuk a résztvevők összesített adatait, megoszlási
viszonyait, valamint kiemelten kezeljük az idei konferencia témaköreinek középponti elemeit is.
Kulcsszavak: multimédia, oktatás, online konferencia, MMO2020
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3D nyomtatás a COVID-19 elleni harc
szolgálatában
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Kivonat: A 3D nyomtatás fejlődése az elmúlt években töretlen lendülettel haladt előre. Legfőképp az FDM 6
(szálolvasztásos) 3D nyomtatók árának csökkenése lehetővé tette a kisvállalkozások, hobbi felhasználók számának
jelentős növekedését mind Magyarországon, mind a világ egész területén. Ahogy korábbi dolgozatomban is
felhívtam rá a figyelmet, napjainkra egyre több háztartásban található meg 3D nyomtató, melyet már nem csak
munkavégzésre, hanem hobbitevékenységre, a háztartásban található egyszerűbb alkatrészek pótlására,
kiegészítésére vásárolnak meg a felhasználók [1].
A COVID-19, vagy ahogyan a köztudatban elterjedt, az új koronavírus európai megjelenése olyan gazdasági és
kulturális változásokat hozott el mindennapi életünkben, amelyeket néhány hónappal ezelőtt még elképzelni sem
tudtunk. A kormányok „karantén-intézkedései” nyomán számos korlátozással kellett szembenéznünk, a
munkavállalók jelentős része otthoni munkavégzésre kellett berendezkedjen, és sajnos nagyon sokan elvesztették
állásukat, megélhetésüket. A „home office” intézménye számos mérnököt, grafikust, kreatív szakembert is érintett.
Már a korlátozó intézkedések bevezetésének kezdetén egyre több információ látott napvilágot arról, hogy a
járványhelyzet hirtelen kialakulása miatt az egészségügyi intézményekben, kórházakban, orvosi rendelőkben nem
áll rendelkezésre az ott dolgozók számára elegendő védőfelszerelés, segédeszköz, legfőképpen szájmaszk és
arcpajzs. Ennek hatására a 3D nyomtató tulajdonosok körében hamar megfogalmazódott a szándék, hogy
valamilyen formában szeretnének eszközeikkel, tudásukkal segítséget nyújtani. Az egyéni kezdeményezések
gyorsan közösségi összefogássá formálódtak a különféle online felületeken, legfőképp a Facebookon szerveződve.
A magyarországi 3D nyomtatós közösségekben rövid idő alatt példátlan összefogás alakult ki, melynek keretein
belül megkezdődött a különféle segédeszközök jótékony célú tervezése, tökéletesítése, gyártása és eljuttatása a
megfelelő célállomásra.
Előadásomban a hazánkban található kisvállalkozásokra és az otthoni felhasználókra fókuszálva bemutatom a
közösségi összefogás által 3D nyomtatással előállított orvosi védőeszközöket, megvizsgálom azok
funkcionalitását, felhasználhatóságukat, hatékonyságukat. Saját 3D nyomtatómat is felhasználva mintadarabokat
készítek, melyeket közelebbi vizsgálatoknak is alávetek, kiemelt figyelmet fordítva a gyártási időre, bekerülési
költségekre, az elérhető minőségre, egészségügyi felhasználhatóságra, tartósságra, hosszú távú viselet során a
kényelemre. Egészségügyi dolgozók véleményét felhasználva a frontvonalban küzdők közvetlen visszajelzésein
keresztül törekszem hiteles beszámolók bemutatására.
Dolgozatom zárásaképp pedig kitérek arra, hogy milyen lehetőségek rejlenek a közösségi additív gyártásban, a
kapacitások megfelelő elosztásán alapuló szervezésében, és bemutatom, hogyan képes a köztudottan lassú
előállítási idővel dolgozó 3D nyomtatási eljárás megfelelő koordináció segítségével versenyre kelni a modern
sokszorosító gyártástechnológiákkal.

Kulcsszavak (3-10 szó): 3D nyomtatás, közösségi összefogás, koronavírus, COVID-19
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Klasszikus oktatási elemek az on-line felületen
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Kivonat:
A multimédia alapú tananyagok világában egy nagy kérdés, hogy az analóg oktatási módszerek eszközeit szinte
nélkülözi. A jelen bemutató anyagunk már egy sorozaton keresztül ad erre választ.
Szentes Szilárd 2016.ban vásárolt egy új fényképező gépet, amin video felvételi lehetőség is volt. Reziben
kipróbáltuk a gépet. A konyhában az asztalon volt egy hagyma. Az az ötlet támadt, hogy erről gyorsan beszélek
valamit, de rajzolni is jó lenne. A gyerekek rajztábláját bevittük a konyhába és hirtelenjében felvettük a „műsort”.
Jól szórakoztunk rajta sokáig, de csak ötlet szintig merült fel, hogy tegyük fel az internetre is. A „hagyma” 2019.
április 11-én került fel a youtube csatornára. Nem volt jelentős az érdeklődés egészen 2019. őszig, míg újra nem
voltunk Reziben és nem merült fel az ötlet, hogy folytatni kellene. Az októberben készített 2 új epizódot Pápay
Gerely megszerkesztette, megzenésítette és feltette az internetre plusz a facebook-on is közzé adta. Ez indított el
egy nézettséget.
Ezt követően a növény morfológiai ismereteket szisztematikus módszerrel építettük fel, összhangba hozva a kézi
rajzot a mondanivalóval és a hozzá tertozó szöveges magyarázattal. Jelenleg 23 résznél tartunk, amit a koronavírus
miatt kialakult helyzet és az aktuális közimert növények bemutatását tesszük kőzzé. Az általános morfológiai
ismerteken túl gasztronómiai oldalról is megközelítve mindenki számára szeretnénk közérdekű, érdekes, figyelem
felkeltő szórakozttaó tudományos anyagot vagy tudományos szórakoztatást biztosítani.
Kulcsszavak: morfológia, rajz-kép-hang összhang, gasztronómia
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A digitalis bölcsészet oktatása e-learning
környezetek segítségével – elmélet és
tapasztalatok
dr. habil. Palkó Gábor
társ-igazgató (ELTE BTK Digitális Bölcsészeti Központ)
Smrcz Ádám
tudományos segédmunkatárs (ELTE BTK Digitális Bölcsészeti Központ)
Kivonat (min. 300 szó): Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Digitális Bölcsészeti Központja a 2019-2020-as
tavaszi félévben kísérleti jelleggel egy online kurzust hirdetett, melynek keretében bölcsészhallgatókkal kívántuk
megismertetni a digitális bölcsészet, mint diszciplína alapjait. A kurzus során a hallgatók olyan alapfogalmakkal
ismerkedhettek meg, mint az információs túlterheltség, az információmenedzsment, az információs műveltség, a
big data, de külön órákat (modulokat) szenteltünk annak is, hogy a digitálisan született tartalmak vagy a digitalis
kulturális örökség fogalmait tisztázzuk. A kurzus elindítását nagyban motiválta az a körülmény, hogy – miként az
nemzetközi példákból is jól látható – a 21. század bölcsészettudományi képzésrendszerének egyre inkább
elengedhetetlen részét képezik digitalis bölcsészeti ismeretek és módszerek (forráskeresési módszertan, személyes
tanulási környezetek stb.), hazánkban azonban egyetemi keretek között még csak most van kibontakozóban ez a
diszciplína.
Digitális bölcsészeti ismeretekről lévén szó, kézenfekvőnek tűnt, hogy az oktatás egésze digitalis környezetben
történjék, választásunk pedig ezért esett egy e-learnig felületre (Canvas). Az e-learning melletti döntésünket
részben az is indolkolta, hogy a kar hallgatói számára a jövőben kötelezően választható tárgyként szerepel majd a
kurzus, az egyetem infrastrukturális feltételei viszont nem tennék lehetővé azt, hogy félévenként mintegy 3000
hallgató tantermi körülmények között végezze ezen tanulmányait (a kurzus elindításakor még sejtésünk sem volt
a távoktatás jelentőségének küszöbön lévő felértékelődéséről). Kezdettől fogva tudtuk azonban, hogy az e-learning
felület által nyújtott multimédiás tanulási lehetőségek egyúttal megoldásra váró nehézségekkel is szembesítenek
majd minket: a hallgatók teljesítményének kiértékelésére ezért sajátos módszereket voltunk kénytelenek
kidolgozni, és ugyancsak nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a hallgatóknak lehetősége legyen véleményezni az
egyes feladatokat, modulokat vagy a képzés egészét (mivel úgy véltük, az e-learning módszerének egyik legfőbb
inherens hiányossága a hagyományos tantermin képzéssel szemben a hallgatók felől érkező feedback hiánya, plusz
pontok adásával külön motiválni igyekeztünk őlet arra, hogy éljenek is a visszajelzés lehetőségével).
Tervezett előadásunkban azt kívánjuk bemutatni, hogy a kurzus tervezési stádiumában milyen elméleti
alapvetéseket követtünk, a félév lezárulta során pedig milyen tapasztalatokra tettünk szert, melyek a képzés
folytatására nézve hasznosnak bizonyultak.

Kulcsszavak (3-10 szó): e-learning, oktatás, távoktatás, módszertan

IRODALOMJEGYZÉK (MAX. 5 HIVATKOZÁS)

1.
2.
3.

Palkó G. (2019): Sites of Digital Humanities: About Virtual Research Environments (in. Philology in
the Making: Analog / Digital Cultures of Scholarly Writing and Reading, Transcript Verlag, Bielefeld)
Palkó G. (2015): A „filológiai tárgy” közvetítése: Az irodalom formális prezentációjáról (Szépirodalmi
figyelő)
Palkó G. (2015): Digitális filológia: számítógép anyaszerepben (Filológiai Közlöny)
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Online ballagás a Keszthelyi Vajda János
Gimnáziumban
Berkéné Várbíró Beáta - Ferge Rita
Keszthelyi Vajda János Gimnázium,
8360 Keszthely, Fő tér 9.
berkene65@gmail.com , ritaferge@gmail.com

Kivonat (min. 300 szó): A közoktatás digitális munkarendjének bevezetésekor, március 16-án, még nem sejtettük,
hogy a végzősökkel nem lesz több találkozási lehetőségünk. Igyekeztünk megszervezni az átállást és folytatni a
tanítást, az érettségire való felkészítést.
Április elején még volt némi remény a hagyományos ballagásra, de két héttel a ballagás tervezett időpontja előtt
már nyilvánvalóvá vált, hogy nem tudjuk megszervezni diákjaink és családjaik számára az iskolánkban évek óta
hagyományos ünnepséget.
A gimnáziumunknak ebben a tanévben három végzős osztálya volt, a szerenád, az utolsó osztályfőnöki óra és a
ballagás több, mint 100 tanulót, a szüleiket, a rokonaikat, valamint az őket ballagtató alsóbb éveseket és minket,
tanárokat is érintett.
Április közepétől folyamatosan érzékeltük, hogy a szülők, de leginkább a gyerekek, nagyon vágynak arra, hogy
ez az élmény ne maradjon ki teljesen az életükből, ezért – bár ijesztően kevés idő volt hátra - elhatároztuk, hogy
digitális eszközökkel megvalósítjuk a ballagást.
Előadásunkban szeretnénk bemutatni egy konkrét multimédia alkalmazást, a Keszthelyi Vajda János Gimnázium
online ballagását1. Célunk annak a bemutatása, hogy a rendkívüli körülmények milyen ötleteket eredményeztek és
hogyan sikerült mindezt rövid idő alatt kiviteleznünk.

Kulcsszavak (3-10 szó): online, ballagás, digitális munkarend

IRODALOMJEGYZÉK
[1] Keszthelyi Vajda János Gimnázium 2020. évi online ballagása: http://vajdazala.hu/ballagas-2020/ .
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Tanuló központú online oktatás
a Budapesti Metropolitan Egyetemen
Kis Márta
Budapesti Metropolitan Egyetem, Módszertani Intézet
mkis@metropolitan.hu

Kivonat (min. 300 szó):
A Budapesti Metropolitan Egyetemen néhány félévvel ezelőtt elindult egy úgynevezett myBRAND alapú oktatás,
ahol kiemelt szerepe van az élmény alapú tapasztalati tanulásnak, kompetenciafejlesztésnek, személyes és szakmai
portfólió építésnek. Ennek megfelelően a tantárgyainkat fokozatosan alakítottuk át, és vezettünk be különböző
innovatív módszertanokat. Amikor kiderült, hogy az egyetemeken, szinte egyik napról a másikra, online oktatásra
kell átállnunk, nem volt kérdés, hogy mindezt olyan módon szeretnénk megvalósítani, hogy az teljes egészében
illeszkedjen ahhoz a szemlélethez, amit az egyetemen meghonosítottunk, és amilyen úton a diákjainkkal
elindultunk. Ehhez csak a megfelelő eszközöket kellett megtalálnunk, amik alkalmasak a rendszeres
kapcsolattartásra, közös munkavégzésre.
Már az indulásnál is tudtunk, az online oktatás sikerének a titka leginkább azon múlik, hogy meg tudjuk e szólítani
a diákokat, kapcsolatban tudunk-e maradni velük, érzik-e majd, hogy továbbra is ők vannak a középpontban, és
fontos számunkra, hogy mit tesznek, éreznek, gondolnak. Kellően támogatjuk-e őket, tudunk-e nekik folyamatos
visszajelzést adni, illetve elég érdekesen tudjuk-e mindezt megvalósítani, megőrizve a motivációt. Megállapítható,
hogy ez elsősorban nem az alkalmazott digitális eszközön múlik, hanem a hozzáállásunkon, és a megfelelő
módszertanon. Ennek érdekében készítettünk egy módszertani leírást az online oktatásról, amit minden
egyetemünkön oktató tanárral megosztottunk, és ami alapján két nappal az egyetem lezárása után már online ment
az oktatás.
A kidolgozott módszertan alapja egyfajta ciklikusság, amelyet egy 5 elemből álló módszertani modellel
szemléltettünk.
I.
Heti célkitűzés, feladat megfogalmazása
II. Segédanyagok megosztása
III. Online óra, kérdezés lehetőségének biztosítása
IV. Elkészült munkák beadása
V. Értékelés visszajelzés (oktató és hallgató is)
Az online oktatásra történő átállással, újra kellet gondolnunk a heti célkitűzéseinket, és mindezt
megosztani a diákokkal. Fontos volt, hogy lássák pontosan mit várunk tőlük, milyen támogatást nyújtunk
mindehhez, milyen formában tehetik fel kérdéseiket, hogyan tudnak velünk és társaikkal kommunikálni,
milyen formában zajlik majd az értékelés.
Minden kurzus esetében, minden oktatási alkalomhoz kapcsolódóan újra kellet terveznünk, hogyan
szervezzük meg a diákok tanulási folyamatát, milyen tevékenységeket kell majd elvégezniük egyénileg,
párban, csoportosan.
Kiemelten fontos volt, hogy minden esetben történjen valamiféle visszajelzés az elvégzett feladattal
kapcsolatban. Ez nagy létszámú kurzusok esetén, volt, amikor csoportosan történt, azaz nemcsak a tanár,
hanem ők egymásnak is adtak visszajelzést.
A tervezés ciklikusan történt, azaz minden oktatási alkalomhoz kapcsolódóan mind az 5 elemnek (I.-V.)
meg kellet valósulnia valamilyen formában. Ez a ciklikusság nappalis képzésben a heti rendszerességet
jelentett, levelezős képzésben, pedig az órarendi alkalmak határozták meg a ciklus hosszát.
A modell egyes elemeinek megvalósítására ajánlások készültek, azonban bármilyen, a tanár által jónak
tartott eszköz alkalmazható volt. Keretrendszerként minden oktató a CooSpace-t használta, így a diákok
egy helyen megtalálták a legfontosabb tudnivalókat. Itt osztottuk meg azokat a zoom linkeket is,
melyekkel az online órákhoz tudtak csatlakozni. Többek között itt tudták feltölteni a feladataikat, illetve
itt tudták nyomon követni haladásukat is.
A heti feladatvégzés, folyamatos online kapcsolat a tanárral, alkalmas volt arra is, hogy a legtöbb tárgynál
ez alapján értékelni lehetett a hallgatói teljesítményt, így nem volt szükség a hagyományos
„számonkérési” rendszerre.
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Összességében megállapítható, hogy egy rendkívüli félév után vagyunk, ami nagyon sok munkát igényelt mind
oktatótól, mind hallgatótól. Azonban a visszajelzésekből már most látható, hogy nagyon hasznos volt ez a félév.
Az új helyzet miatt sokkal jobban egymásra volt utalva tanár-diák, melynek eredményeképpen közösen
összefogva, csodálatos felismerések születtek, melyek nagy része, remélhetőleg, a jövő oktatását is alapjaiban
megváltoztatja.
Kulcsszavak (3-10 szó): online oktatás, myBRAND, módszertan, szemlélet, aktív tanulás, tapasztalati tanulás

IRODALOMJEGYZÉK
Carl R. Rogers-H.Jerome Freiberg (2013): A tanulás szabadsága. Edge 2000 Kiadó, Budapest
Prievara Tibor (2015): A 21. századi tanár. Neteducatio Kft., Budapest
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A
alkalmazás
- beteggondozás távolról
Dr. Griechisch Erika1,2, Dr. Rajda Cecília3, Dr. Salamon András3, Dr. Klivényi Péter3
1tudományos munkatárs, Cursor Insight, Dokivideo
2egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
3Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika
{griechisch, rajda.cecilia, salamon.andras, klivenyi.peter}@med.u-szeged.hu
Kivonat: A dokivideo olyan videós webalkalmazás, mely krónikus betegek távoli orvosi követésére, gondozására
szolgál [1]. Segítségével a beteg saját otthonában, időpont-egyeztetés nélkül hajthatja végre és rögzítheti videóra
az orvos által szintén videón küldött vizsgálati feladatokat.
A dokivideo alapötlete a koronavírus járvány alatti egészségügyi helyzetre való gyors megoldáskeresés során
született. Első prototípusa a 2020. áprilisban rendezett magyar Hack the Crisis Hungary hackathonra készült el [2],
ahol megnyerte a save lifes kategóriában az Innovációs és Technológiai Minisztérium Digitális Összefogás
különdíját [3].
A prototípusban alkalmazott technológia lehetővé teszi az aszinkron videós kommunikációt orvos és beteg
között. Bizonyos betegségcsoportoknál az orvosi instrukció alapján a páciens által videóra rögzített feladatok sokat
elárulnak a szakorvosnak arról, hogy javult vagy romlott-e a beteg állapota, így bizonyos esetekben a videós
beteggondozás lehetővé teheti azt, hogy a betegnek ne kelljen feltétlenül személyesen megjelennie az ambuláns
rendelésen, mégis módosításokat lehessen a terápiáján eszközölni, például a gyógyszereken módosítani.
A technológia az aszinkron videóküldés mellett a kezdeti prototípushoz képest továbbfejlesztésre került, és az
orvos már időpontot küldhet a betegnek, és az orvos az előre egyeztetett időpontban élő videó kommunikációt
(videóchat) kezdeményezhet a beteggel, ahol további felmerülő kérdésekről is konzultálhatnak [4]. Már a
kezdetektől is orvosokkal együttműködve teszteltük a rendszert. A kis létszámú early bird belső tesztelés egy
bővítettebb, de továbbra is kis létszámú orvosi csoporttal és a pácienseikkel május közepén indult el. A
konferencián már ennek a tesztelésnek a kezdeti tanulságairól is be tudunk számolni.
A dokivideo jelentősen lecsökkentheti a vizsgálatok idejét, az adminisztrációt, és tervezhetővé teszi a napi
feladatokat. Ideális neurodegeneratív betegségek követéséhez, a terápiás hatás ellenőrzéséhez, valamint fejlesztő
gyakorlatokhoz. A koronavírus járványt követően is segíthet a betegeknek, ha nehezen mozognak, távol laknak a
szakorvosuktól vagy tőlük messze élő szakorvostól szeretnének véleményt kérni.
Kulcsszavak: multimédia, telemedicina, beteggondozás, távgondozás, távkonzultáció, neurológia, fejlesztés

IRODALOMJEGYZÉK
[1] A dokivideo weboldala (utolsó elérés 2020. május 10.): https://dokivideo.hu
[2] Hack the Crisis Hungary - 2020. április 3-5. (utolsó elérés 2020. május 10.)
A hazai fejlesztői társadalom összefogása 48 órás online hackathon és ötletverseny
https://rendezveny.hwsw.hu/hackthecrisis/1/hack-the-crisis-hackhathon
[3] Digitális Összefogás különdíjat kapott négy informatikai fejlesztőcsapat (utolsó elérés 2020. május 10.)
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/digitalis-osszefogas-kulondijat-kapott-negy-informatikaifejlesztocsapat
[4] Dokivideo - Időpontegyeztetés és online videóchat lehetőség bemutatása (utolsó elérés 2020. május 10.)
https://www.youtube.com/watch?v=Iu-hmT0fJQ8
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Távoktatási tananyagok a
biológia oktatásához és tanulásához
Együd Bence Norbert1, Kriska György2, 3
1Biológia

szakmódszertan oktató, Eszterházy Károly Egyetem, 3300 Eger, Leányka u. 6.
Bence.Egyud@mdakft.hu
2Egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Szakmódszertani Csoport, 1117 Budapest,
Pázmány sétány 1/C.
kriska.gyorgy@ttk.elte.hu
3Tudományos főmunkatárs, Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet, 1113 Budapest, Karolina út 29-31.
kriska.gyorgy@okologia.mta.hu

Kivonat:
Napjainkban a természettudományos tantárgyak oktatása során is egyre nagyobb szerep jut a digitális
eszközöknek, online segédanyagoknak. A biológia tantárgy robbanásszerű szakmódszertani fejlődése a 2005-től
bevezetett kétszintű érettségi rendszernek, valamint a 2012-től elfogadott Nemzeti alaptantervnek köszönhető,
melyben külön kompetenciaként megjelent a természettudományos és technikai kompetencia mellett a digitális
kompetencia is. A 2020. március közepétől hazánkat is elérő koronavírus járvány forradalmasította a
magyarországi oktatási rendszert, a veszélyhelyzet ideje alatt az iskolabezárások miatt digitális távoktatás valósul
meg. A digitális kompetencia fejlesztése nemcsak a közoktatásban tanulóknak fontos szempont, hanem kiemelt
figyelmet kap a felsőoktatás során a tanárképzésben is. Fontos, hogy a leendő pedagógusok a szaktantárgyuk
színvonalas oktatásához szükséges naprakész ismeretekkel rendelkezzenek. A biológiatanár-képzés során
tanulmányaik alatt a hallgatók megismerkednek a digitális tananyagfejlesztés különböző lehetőségeivel, a képzés
végére szakszerűen és magabiztosan készítenek önállóan online, mindenki számára elérhető tananyagokat, oktatási
segédanyagokat. A tananyagfejlesztés során az elkészült digitális produktumok közzététele a pedagógusok közötti
aktív kommunikációt is megteremti, kialakítva ezzel az iskolák közötti szakmacsoportok együttműködését.
Előadásunkban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológia Szakmódszertani Csoportja által – a
veszélyhelyzetben kiemelt szerephez jutó – távoktatáshoz készített digitális tananyagainkat mutatjuk be. A
digitális gyűjtemény létrejöttét az EFOP-3.4.4-16 „Pályaorientáció, valamint matematikai, természettudományos,
informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” című pályázat támogatta. A tananyagok
elérhetőségét biztosító honlap a biológia oktatásához és tanulásához nyújt segítséget. Folyamatos bővítése az
ELTE biológiatanár szakos hallgatók közreműködésével valósul meg. A honlapon jelenleg 2 nagyobb témakörben
érhetők el tananyagok: fotoszintetizáló szervezetek és állati szervezetek. Aktuálisan 8 könyv, 1571 feliratozott és
felirat nélküli fotó és 243 Flash animáció tölthető le az oldalról. A Flash animációk ".exe" kiterjesztéssel is
hozzáférhetők, így akkor is futtathatók, ha a felhasználó gépén nincs telepítve Flash player, segítve ezzel a minél
szélesebb körben történő ismeretterjesztést. A fentieken kívül 146 db interaktív ellenőrző animáció is megtalálható
itt, melyek mobiltelefon kompatibilisek. Az oldalról komplett oktatóprogramok is letölthetők: Interaktív
mozgóképtár, Anatómia (magyar és angol nyelven), Édesvízi gerinctelenek (magyar, angol és német nyelveken).
A középiskolai szaktanárok és diákok részéről egyre nagyobb igény mutatkozik az interneten is elérhető biológia
érettségi feladatok digitalizált formában való hozzáférésére, ezért a papíralapú feladatokat interaktív digitális
feladatokkal helyettesítjük, amelyek mobiltelefonon is megoldhatók lesznek. Az elkészült tananyagokat szakmai
konferenciákon, pedagógustovábbképzéseken mutatjuk be a hazai és határon túli biológia szakos pedagógusok
számára.
Kulcsszavak (3-10 szó): biológioktatás, szakmódszertan, tanárképzés, tananyagfejlesztés
IRODALOMJEGYZÉK
[1] KRISKA GY. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 160. o. + DVD
[2] KRISKA GY. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 203. o. + DVD
[3] KRISKA GY., LŐW P. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 222. o. + DVD
[4] KRISKA GY. (SZERK.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása
Tankönyvkiadó, 224. o. + DVD
[5] KRISKA GY., KARKUS ZS. (2015) A biológia tanításának elmélete és gyakorlata. ELTE Eötvös Kiadó, 344. o. + digitális melléklet
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Valós idejű online alkalmazás az oktatásban
(Google Jamboard alkalmazása az online
távoktatásban)
11.éves

Rumbus Anikó1
PhD hallgató, Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Informatika Kar, Média- és Oktatásinformatikai
Tanszék,
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C,
rumbus@inf.elte.hu

Kivonat: A 21. századra a digitális technika fejlődése elérte azt a szintet, amelyben az okoseszközök használata
napi rutinjaink részévé váltak. Okoseszközeinkre fejlesztett appokkal végzünk banki utalásokat, valós idejű
videóhívásokat bonyolítunk le, önvezető autókat tesztelünk, okosotthonokat vezérlünk, és még sok egyéb funkciót
sorolhatnék ide. A digitalizáció az oktatásra is hatással van. Az új eszközök és alkalmazások lehetőséget adnak
arra, hogy a tanulás-tanítás színtere, és a tanítás módszerei megváltozzanak. A tanórák már nincsenek klasszikus
értelemben véve a tantermekhez kötve. [1] A már korábban bevezetett IKT eszközeink (projektor, interaktív tábla
stb.) mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az okoseszközök, melynek egyik lehetséges oka, hogy szinte minden
diák rendelkezik okostelefonnal. Az oktatási intézmények infrastruktúráját átalakítják. Az átalakítás egyik fontos
eleme, hogy az intézmények elegendő sávszélességgel, és megfelelő számú okoseszközökkel rendelkezzenek. Az
okostelefonokra, tabletekre folyamatosan új oktató alkalmazások készülnek, a meglévő appokat fejlesztik. Az
egyik cél ezekkel a fejlesztésekkel az, hogy az oktatás hatékonyságát növeljük, és élményszerűvé tegyük
tanóráinkat. A digitális és online oktatást segítő appok létjogosultsága a Covid-19 vírus okozta helyzet miatt
jelentősen megnőtt. A pedagógusok és a diákok digitális oktatásra való áttérése akuttá vált. A pedagógusok
távoktatásra való átállását digitális módszertani ajánlásokkal támogatják. [2] Előadásomban egy általam használt
online alkalmazást szeretnék bemutatni, mely lehetővé tette számomra, hogy a matematika órákat valós időben
tarthassam meg. Az általam oktatott tárgy az Alkalmazott matematika II., melyet első éves egyetemistáknak
tartottam a Kaposvári Egyetemen. Az első távoktatásos óra alkalmával a hallgatóknak prezentációkat készítettem
elméleti és gyakorlati tananyagokkal. A gyakorlati példákat kidolgozva vetítettem le a Big Blue Button
alkalmazáson keresztül. Az óra után azonban több hallgató is jelezte, hogy nem értették a levezetés lépéseit. A
reál tárgyak tanításában különösen fontos, hogy a hallgatók a feladatok megoldása során ne csak a lépések
eredményeit lássák, hanem a megoldáshoz vezető folyamatot is. Több fehértáblás alkalmazást próbáltam ki,
például a Realtime Board, LiveBoard Interactive, WhiteBoard és a Google Jamboard. Választásom a Google
Jamboard-ra azért esett, mert minden hallgatóm rendelkezett Google fiókkal, és a Google Jamboard ingyenesen
megengedte, hogy több felhasználóval is megoszthassam egyszerre a táblát. A következő tanórák már ennek a
fehértábla alkalmazásnak a segítségével, és a Big Blue Button alkalmazással zajlottak. A hallgatók visszajelzései
alapján sikeresebb óráink voltak, jobban megértették a feladatmegoldások magyarázatát is, valamint a megfelelő
eszközzel rendelkező hallgatók valós időben reagálhattak a problémákra, tehették fel kérdéseiket, és kaptak még
több magyarázatot.
Kulcsszavak (3-10 szó): multimédia, oktatás, Google Jamboard, NJSZT-MMO, valós idejű alkalmazás,
okoseszköz, távoktatás, online oktatás, módszertan
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Egy 10 éves tapasztalatai a 2020-as online
oktatásról
Polgár Zsolt, Polgár Győző
Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium
1035 Budapest, Kerék u. 18-20.
polgarzsolt25@gmail.com, gyozo.polgar@gmail.com

Kivonat: Polgár Zsolt vagyok, 10 éves, negyedik osztályos tanuló egy budapesti iskolában. Családi
házban lakom, a szüleim szerint eléggé önálló vagyok. Már egyedül maradhatok itthon reggeltől kora
délutánig. Van saját telefonom, amire szükség volt ebben az időszakban, és van egy laptopunk, amit
néha kellett csak elővenni a feladatokhoz. Apukám és anyukám is sokat segített a tanulásban, egyedül
azért nem tudtam volna megcsinálni a feladatokat. Az online tanulás előtt az iskolában a Kréta rendszer
működött, de csak a jegyek megnézésére használtuk. Az iskola után járok egy Logiscool nevű iskolába,
ott a scoolcode programon tanulunk programozni, csoportos órán, benti gépeken. A barátaimmal
Messengeren cseteltem és online játékokkal játszottunk, én főképp telefonon, a többiek konzolon. Az
online tanulás első hetében szünet hangulat volt, még nem igazán kaptunk feladatokat. Az iskolában a
Krétán kaptunk néhányat, de azt a felületet nem szerettem, nem jól átlátható. A Logiscoolban szünet
volt, és a barátaimmal sem tartottam a kapcsolatot, el voltam itthon. A második héttől kezdődött az igazi
online oktatás. A mi osztályunkban a Google Classroom felületet használtuk, főleg a feladatok
fogadására és küldésére. Az osztályfőnökünknek küldhettünk Messengeren és e-mailben is üzenetet, a
személyesebb üzenetekre inkább ezeket használtuk. Interaktív órák az iskolai oktatásban nem voltak, de
nekem azok nem is hiányoztak. A Logiscoolban interaktív órák voltak egy héten egyszer, a Microsoft
Teamset használtuk. Előre megkaptuk a videós tananyagot, ezeket beszéltük meg az órán. Ez tetszett,
de időhöz volt kötve, ami nagyobb kötöttséget jelentett. Az időbeosztásom teljesen megváltozott,
délelőtt volt lazább időszakom, és délután csináltam a nehezebb tantárgyakat, és még este is tanultam.
Az „órák” között sokkal több szünetet tartottam, napközben is játszottam a többiekkel. Mi lesz az online
oktatás után? Én úgy gondolom, hogy minden visszaáll az eredeti ütembe, az online időszakból nem sok
mindent viszünk tovább. Én azt szerettem, hogy egyértelmű volt, hogy milyen feladatokat kell
megcsinálni, hogy a Classroomban ez mindig fel volt töltve. Ezt megtarthatnánk, egy betegség, hiányzás
esetén is jó segítség lenne. Összességében én az egész időszakot egyfajta szünetként éltem meg, sokkal
több szabadidőm volt. Az osztálytársaim egy része nem hiányzott, aki igen, azokkal tartottam a
kapcsolatot. Sok iskolai program elmaradt, ami részben jó: nem kellett néptáncgálára menni vagy
szavalóversenyre. Voltak olyan programok is, amiket viszont sajnáltam, hogy elmaradt, például a
fotópályázatok, a heti közös pénteki programok, az erdeit iskola. Szeptemberben az eredeti felállásban
szeretném kezdeni az évet.

Kulcsszavak: Kréta rendszer, scoolcode, Google Classroom, Microsoft Teams, online oktatás
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A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban
és a felnőttképzésben
Vitéz Gyöngyvér1, Kopp Gyöngyvér2, Penksza Károly3
1Innovációs

igazgató, SkillDict Adaptive eLearning & Software Solution, SkillDict Szolgáltató Zrt.1036 Budapest,
Lajos u. 78.
2Program fejlesztő, SkillDict Adaptive eLearning & Software Solution, SkillDict Szolgáltató Zrt.1036
Budapest, Lajos u. 78.
3Egyetemi tanár, SzIE, MKK, 2010 Gödöllő Páter K. u. 1.
gyk@killdict.com

Kivonat: Az oktató-képző intézmények, így az agrárképző intézmények számára (is) az egyik legfontosabb
képzési cél a hallgatók eredményes felkészítése a hatékony munkavégzésre. Ennek megfelelően folyamatosan
fejleszteni kell az agrárképző intézmények képzési rendszerét, tanítási-tanulási módszereit, eszközeit, ezen
belül kiemelten az eTanulás (eLearning) alapú kevert és tisztán eTanulás képzési formákat mind tartalmi,
mind módszertani, mind technológiai szempontból.
A Szent István Egyetem (SZIE) új generációs kurzusait a SkillToolkit adaptív Virtuális Tanulási Környezet
módszertani megoldásaival és szolgáltatásai keretében azért fejlesztjük, hogy a SZIE-n tanuló hallgatók és
dolgozók igazolhatóan eredményes elméleti gyakorlati felkészítése, komplex kompetenciafejlesztése
megvalósulhasson.
A SkillToolkit Virtuális Tanulási Környezet az önálló és reflektív tanulást az egyéni tanulási stílusokhoz,
kompetencia-fejlettségi szintekhez igazított egyéni tanulási útvonalakkal biztosítja. A SkillToolkit az önálló
tanulást a hallgatók kompetencia-fejlettségi szintjéhez igazodva, egyénre szabott, differenciált tanulási
útvonalakkal támogatja. A SkillToolkit az agrárképzés tudásbázisát és képzési módszereit adaptálja e-learning
keretrendszerbe, támogatva az agrárképzésbenfolyamatban lévő digitális átállást.
A SkillToolkit a tanári jelenlétet helyettesítő, a tanulást támogató oktatói instrukciók virtuális tanulási
környezetbe adaptálásával támogatja a digitális átállást.
A SkillToolkit a gyakorlatközpontú, tevékenységbe ágyazott digitális módszertanával fejleszti az
agrárkompetenciákat.
Kulcsszavak: digitális módszertan, virtuális tanulási környezet, tevékenységközpontú reflektív tanul
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Mesterséges intelligencia alapú képfeldolgozó
rendszerek fejlesztése és oktatási alkalmazása
Berke József1,2
tanár, Gábor Dénes Főiskola, 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
1054 Budapest, Báthori u. 16.
2alelnök, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az oktatásban Szakosztály,
berke64@gmail.com
1főiskolai

Kivonat (min. 300 szó): Az elmúlt 30 évben számos kutatási, fejlesztési munkában találkozhattunk a mesterséges
látórendszerekkel, melyeken keresztül érezhető a fejlődés, a megtorpanás, esetenként a túlzott optimizmus. Talán
ezen utóbbi jelző illik leginkább napjaink alkalmazott mesterséges látórendszereire is. Mit is értünk mesterséges
látórendszeren?
Az intelligencia az értelmi működés fokmérője. Elsősorban, mint az egyénnek új körülményekhez való
alkalmazkodó képessége mutatkozik meg, amely szorosan összefügg az előzőleg szerzett tapasztalati anyag
alkalmazásával, a helyzet mozzanatainak széleskörű figyelembevételével és a gondolkodóképességgel (Új Magyar
Lexikon, 1961). Intelligencia (lat), értelmesség: komplex képesség, irányított, logikus, elvont gondolkodásra, az
egyén képessége új információk befogadására és megértésére (tanulására), továbbá ezek célszerű alkalmazására
társadalmi, gyakorlati és elvont problémahelyzetekben egyaránt. (Pedagógiai Lexikon, 1977). Intelligencia,
értelmesség: a probléma megoldási képesség egyénre jellemző foka, illetve a tanult ismeretek hatékony
alkalmazásának képessége (Pedagógiai Lexikon, 1997).
Mesterséges intelligenciának egy gép, program vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló
intelligenciát nevezzük1. Egy ilyen géptől/programtól/tudattól elvárjuk, hogy emberi beavatkozás nélkül képes
legyen a környezettől kapott/szerzett információkra reagálni (automatizáltság), hasonló viselkedést mutasson,
mint egy élőlény (szimuláció) és képes legyen tanulni (tanulás).
Mindezek mesterséges látás esetén az alábbiakban foglalhatók össze: megérti és automatizálja azokat a
feladatokat, amelyeket az emberi látórendszer képes elvégezni. A számítógépes látási feladatok magukban
foglalják a digitális képek megszerzését, érzékelését, feldolgozását, elemzését és megértésének módszereit.
A szerző az első digitális képfeldolgozás alapú, oktatási célú jegyzetét 1995-ben2, majd gyakorlóprogramot is
tartalmazó tankönyvét3 1996-ban adta ki ismert és elismert hazai szakemberek részvételével. Keszthelyen, 1995ben indult útjára a „Multimédia az oktatásban” 4, majd 1997-ben a "Magyar Képfeldolgozók és Alakfelismerők
Országos Konferenciája”5 elnevezésű konferenciasorozat, melyek kezdetben évenként, eltérő intézmény
rendezésével, változó helyszínnel, az aktualitásokat szem előtt tartva és a házigazdák specialitásait bemutatva,
töretlen szakmai elhivatottsággal azóta is megrendezésre kerülnek.
Az előadásban megpróbáljuk vázolni, napjaink mesterséges intelligencia alapú képfeldolgozó rendszereinek
jellemzőit, valamint saját példákon bemutatni ezek fejlesztésének alapvető lépéseit, kitérve az oktatásban történt
alkalmazásokra. Kitérünk a szakterület jövőbeli lehetséges fejlődési irányzataira is.

Kulcsszavak (3-10 szó): multimédia, digitális képfeldolgozás, mesterséges intelligencia, mesterséges látás,
oktatás, képfeldolgozás
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Minden út a VR-ba vezet?
Gulyás István
Elnök, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az oktatásban
Szakosztály, 1054 Budapest, Báthori u. 16.
igulyas@mac.com

Kivonat: Minden kor kihívásait a felfedezések, feltalálások, kutatási eredmények, valamint az innovatív eszközök
egyre szélesebb körben történő felhasználhatósága alakítja, amely kihívások a társadalmi mechanizmusokat is
rendszerint gyökeresen átalakítja. Ennek alátámasztásaként elegendő visszatekintetünk az iparri forradalmak
állomásaira, valamint azon korok társadalmainak, szokásainak jellemzőire.
Ma, amikor az IPAR 4.0 kihívásai és az ezekre adható válaszok átalakítják, megszüntetnek, vagy éppen új
munkahelyeket hoznak létre, akkor az infokommunikációs eszközök még dinamikusabb terjedéséről beszélhetünk.
A
XXI. századunk elejére az emberiség több mint 75%-a tudott a világhálózatra, internetre kapcsolódni, amely
mellett a mobil kommunikációs aktivitásunk közel megegyező értékekekt mutat az eddig hagyományosnak
tekinthető asztali számítógépes online világunk mértékével. Fontos azonban észrevennünk, hogy mint ahogy eddig
is, a jelenleg tapasztalt változások világunnk fejlődésének csupán egyes állomásait mutatják. Kérdésként merülhet
fel bennünk, hogy akkor merre is visz minket ez az út?
A lehetséges irányokat mindig a múltat a jelennel összekötő utak adják, esetünkben a már említett ipari
forradalmak és napjaink vívmányainak kapcsolata. A modern korunk társadalmában szinte elképzelhetetlen lenne
számítástechnikai és digitalizációs eszközök tárháza nélkül élni. Elég ha arra gondolunk, hogy mi magunk mennyi
ideg tudnánk nélkülözni mobil telefonunkat. Egy nap? Két nap? Egy hét? Vagy kettő? ….
Ha ezeket a múlt és jelen közötti kapcsolódásokat felismerjük, akkor azonban továbbra is hiányzik egy láncszem,
amely betekintést enged a lehetséges jövő irányaiban.
Ezen láncszem meghatározását azonban részben, a nem is olyan távoli múltunkban kell keresnünk. Gondoljunk
csak a gépjárművek fejlődésének szakaszaira, a telefónia vívmányaira, a közösségi médiák születésére és
fejlődésükre. Mindezen példák fejlődési szakaszai már jó előre jelezték hatásukat társadalmunkra, amelyek
széleskörű elterjedése jelentős változásokat hozott, miközben a kezdeti időkben szinte elérhetetlen, vagy éppen
megfizethetetlen eszközök voltak.
20 évvel korábban szinte elképzelhetetlen volt video telefonálni akár földünk másik részére is, miközben mára ez
egyre általánosabb. Erre hasonló példa a virtuális valóság (a Virtual Reality - a továbbiakban VR), amely 20 évvel
ezelőtt széleskörben szinte megfizethetetlen eszköznek bizonyult, miközben 2020. márciusában, azaz csupán egy
hónap alatt, már közel 1 millió darab rendszert értékesítettek.
Érdekes tendencia ez az informatikában, ha felfigyelünk arra, hogy a számítógépes monitorjaink közel 70 éve
továbbítját felénk az információt ugyanazon a módon, mintha egy távcsövön keresztül probálnánk egy másik
világba betekinteni. Miközben a VR rendszerek nagyságrendekkel jobb, élethűbb és élménydúsabb formában
tudják, immár elérhető módon biztosítani az információkat.
Éppen ezért elgondolkodtató, hogy a VR lehet-e a monitorjainkat közel 100 évre leváltó új technológiája, amely
szintén lentős fordulatot hozhatnak mindennapjainkban, munkánkba, kikapcsolódásainkba, az oktatásban. Az
oktatásban minding jelentős hatással voltak korunk vívmányai, ezért az oktatástechnológia továbbra is
kulcsszerepet játszik modern korunk pedagógiai, módszertani kihívásainak megválaszolásában.
Fel kell ismerni azonban, hogy a VR rendszerek is csupán egy újabb, bár jelentős mérföldkövet jelenthetnek
életünkben, amely betekintést nyújthat részben a közeli jövőnkbe.

Kulcsszavak: oktatás, oktatástechnológia, virtuális valóság, Virtual Reality (VR)
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Mesterséges intelligencia felhasználói
nézőpontból
(analóg, digitális, multimédia, rendszer hálózatok, az alkotó ember)

1Alelnök,

Dr. Magyar Miklós1
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az oktatásban Szakosztály,
1054 Budapest, Báthori u. 16.
mmiklos13@gmail.com

Mottó: „A tanulás képessége az általános intelligencia legelképesztőbb aspektusa.”(Max Tegmark)
Kivonat (min. 300 szó): A nagybetűs ÉLET szinpadán a játszmákhoz rendezett kellékek, és a szereplők időben
megérkeznek, s a rendező helyükre teszi a ma még lineáris történet bemutatásához szükségszerűen fontos
életképeket. A technika, technológia történeti előadásokban fejlesztések eredményei mellett az alkalmazó ember
felhasználói sikerei, öröme is meghatározó. Az ember és az autó esetében a kezdetektől, az eltelt száz évben
mindez jól működött. Az autó klasszikus gépként funkcionált/funkcionál az eszközök között, amelyet az ember
minden élethelyzetben elégedetten hasznosíthatott. A közlekedésben valós élethelyzetekben alkalmazott
motorizált eszköz esetében ma még szükséges a mintakövetéses gépjárművezetőképzés, de nem elégséges. A
közlekedésben megváltozott jogi és gépi feltételek, (korszerű, nagyobb méretű és teljesítményű gépjárművek, a
változáshoz nem igazított közlekedési környezet), amelyet több típusú jármű használ, így a szűk, zsúfolt
útszakaszon növelt terjedelemmel és sebességgel van jelen. A közlekedési környezet alkalmasságának kockázati
tényezői növekedtek. A közlekedési kultúra javulása nálunk nem erőssége a 21. század emberének. Ezen a
területen, az aktuális minta a meghatározó. Az ezzel foglalkozó statisztikák megdöbbentő eredményeket
rögzítettek, mintha megállt volna az idő. Biztos, hogy az alattam lévő nagy erővel bíró motorral erős vagyok?
Nem. A nagy sebesség miatt vagyok sebezhető, védtelen? Akkor hogyan tovább? A Mesterséges intelligencia egy
lehetséges új technológia tudásával segíthet a törékeny embernek? Esetleg eddig ismeretlen megoldást is
működtethet?

Oktatóként a szabályok betartásával történő, gépkocsival való balesetmentes közlekedésre tanítottam felnőtt
tanítványaimat. Ez azt jelenti, hogy nem csupán a gyakorlati vizsgára készítettem fel őket. A mesterséges
intelligencia alkalmazása megfelelő helyen, minőségi előkészítettséggel, megfelelő cél elérése érdekében nem
vitatható. Ezen a ponton találkozunk azzal a felismeréssel, hogy az ember biológiai, fizikai, érzelmi és cselekvési,
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reagálási korlátai valóban léteznek, amelyek működése szükség esetén az MI segítségével korrigálhatók. Én
mindent megtanultam, több mint 50 éve vezetek autót, stb. Igen, ezzel együtt minden megváltozott körülöttem.
Megjelentek az önvezető autók, folyamatosan változik a közlekedési környezet, 2-4-6-8 sávon száguld a nagy
sebességű forgalom, 15-20 év múlva már nem lesz benzin és diezel üzemeltetésű autó. Furcsa ez a fordított
gondolkodású feladat-megoldás, problémakezelés. Hagyományos eszközökkel nem kezelhető a szemből jövő
forgalom, vezetés közbeni videózása. Lehetséges megoldás: az önvezető autóba beépített MI a leálló sávra tereli
az autót. Gyorsítani akarom a fuvarozást, vasutat játszom a teherkamionokkal. A flotta 3-5 autós. Az emberi
reakció által megjelenő választ kerülöm meg. A hírtelen fékezésnél az MI, az autó reakciója a domináns, nem az
emberi idegrendszer visszajelzése, tevékenysége.
A fejlesztő oldaláról a dolog rendben van. Az IM és az AI bent van/lesz a gépkocsikban. A látással, az információ
és helyzetelemzés összehangolását, sebességét a hivatásos képzésre történő felvételen/alkalmasági vizsgán
értékelték
A felhasználói célcsoport gyakorlott gépjárművezetők, esetleg hivatásos gépjárművezetők.
Automatikus vezetés, gépi látás, az autós irányítás átvétele. Esetükben olyan típusú vezetési továbbképzés
megvalósítása célszerű, amely tudástranszferre épül, gyakorlat-orientált valós közlekedési környezetben
megvalósuló 1 kliens 1 tanulásirányító, mester oktató páros munkakapcsolatú felkészítés. Természetesen a látás,
a hallás, a vezetéstechnikai tevékenységek, irányítás, koordinálás, a rendszer elemek párhuzamos és egymástól
független automatikus működtetése az MI-vel szinkronban magas minőségű bizonyított gyakorlottsággal,
közlekedés biztos. Ez már túllépett a csak okostelefon szintjén, Ahol bárki vehet a boltba telefont, de senki nem
foglalkozik a felhasználó digitális, média felkészültségével. A gépkocsi önmagában, MI nélkül is, veszélyes üzem.
Érzékelésünk szubjektív. A veszély lehetőségek sötétben, inger szegény, hatáscsökkenés, fáradtság és érzékelés,
figyelem tompulás esetében. Fantomképek megjelenése és mozgása. Ezen a szinten nem került az ember
csapdahelyzetbe? A felkészítés során az éjszakai vezetés kimaradt. Lehetséges, hogy a felhasználó másként látja:
Ezekre a kérdésekre keresem a választ. Az új technológiák megvalósítói azonos fogalmi értelemzése a közös
rendező elvek szerinti gondolkodást, szemléletet erősíti.”Az élet három szakaszának értelmezése. az élet 1.0.
egyszerű biológiai evolúció elemzésével, az élet 2.0-ben, a kulturális evolúcióban, az élet 3.0 a technológia
evolúció kapujában fogalomként jelenik meg.” [1]. Az egyes ember esetében izgalmas, az univerzum, a természet
részeként vagyunk jelen és törvényei szerint működünk, a teremtés csodájaként, a fogantatás pillanatától. Ez nem
mond ellent annak a népi bölcsességnek, hogy Mottó:„Az élet és az újszülött, ISTEN ajándéka .A létezés maga.
Folytonos jelenlét a földi létben. A tanulás meghívó egy egész életre szóló együttműködésre.” [2]
Az élet, az intelligencia, a tudat fogalmak esetében zavaró egy-egy fogalom kétféle értelmezése. ez lehet nyelvi
probléma, és a fogalom nem pontos meghatározása. Az érés, fejlődés, szoftver, hardver, 7-9 évenkénti
sejtállomány csere, ügyes párhuzam gép és az ember. A természet törvényei alapján természetes. Rendszerként az
MI is kezelhető. Sajátos módon az érintetlen természet az emberi kategóriák alapján nem összehasonlítható. A
természet intelligens, vagy nem? Miért az ember általában az? víz, tűz, villám, vihar az ember szeretne a világ
ura lenni. A rendkívüli események azt erősítik, hogy arra még egy kicsit várni kell.
Félelmeink az ismeretlen miatt vannak, a történések időterjedelme növeli ezt az állapotot. A megismerési
részletek, korábbi tapasztalatok fontossága. Fegyverkezünk és egy Koronavírus padlóra küldhet bennünket.
Számos terület, élethelyzet igényli a MI jelenlétét és alkalmazását az ember és a gép működési támogatásához.
Ezek: űrkutatás, pénzügyek, közlekedés, energia, egészségügy, oktatás, kommunikáció, törvényhozás, fegyverek
stb.
Az átlagember számára a MI és a gépkocsi együttes említése azt a képet hívja elő, hogy az autóban robot sofőr
ül, aki helyette vezeti az autót. Ez természetes, mert része vagyunk a természetnek. A gépekkel való találkozás
korábban emberléptékű volt, mégis hosszú idő kellett ahhoz, hogy a változás megvalósuljon és életünk szerves
részévé váljon. A napjainkban megvalósuló közlekedési MI fejlesztés példája ízelítőt adhat arról, hogy mivel
szembesülhet az átlag fogyasztó. Nem okos órákról és telefonokról van szó.
„Mesterséges intelligencia a vezetésben” Az automatizált vezetés lépésről lépésre egyre több támogatást nyújt a
sofőröknek. Jövőbeni célja pedig, hogy a jármű végül átvehesse a teljes irányítást.” A kísérlet fontos helyen készíti
elő és valósítja meg a segítséget a biológiai-fizikai-pszichés-érző ember számára.

Kulcsszavak (3-10 szó): kognitív disszonancia, éjszakai vizuális fantom jelenlétek, emberi létrétegek
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