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mezőgazdasági kutatásokban
14.20–14.40
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Video-Instruktion for Drivers
Szilárd - Pápay Gergely - Kovács Márk - Pap
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elemek az on-line felületen (növénymorfológia
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16.50–17.10 – Dr. Szász Gábor – Dr. Szász
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helyettesítése
és
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ILIAS
gyakorlatok segítségével
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12:00 – 13:00 – Szünet
12:45 – 13:00 – A3 és B3 előadók technikai regisztrációja
A3. Szekció: Multimédia-fejlesztések,
eredmények, alkalmazások bemutatása/
Az űrkutatás és űrtevékenység a modern
oktatásban, szekció elnök: Dr. KozmaBognár Veronika/Dr. Berke József
13.00–13.20 – Együd Bence Norbert - Dr.
Kriska György: Távoktatási tananyagok a
biológia oktatásához és tanulásához
13.20–13.40 – Zentai István: Spacebuzz
Esettanulmány
egy STEM
oktatás
támogató projektről
13.40–14.00 – Sikné Dr. Lányi Cecília Guzsvinecz Tibor - Halmosi Bence:
Programozási
nyelvek
oktatási
tapasztalatai a COVID-19 járvány idején
14.00–14.20 – Bak Gerda: IP cím, felhő és
widget, avagy a digitális tudás rendhagyó
mérése
14.20–14.40 – Kaczur Sándor: Analysis of
the Sorting with distribution and counting
algorithm; is it worth or not?

B3. Szekció Tanulási élmény a XXI.
Században/ Élethelyzethez igazított tanulás,
szekció elnök: Gulyás István

13.00–13.20 – Dr. Kovács Szilvia: A
magyartanítás
lehetőségei
digitális
eszközhasználattal
13.20–13.40 – Kis Márta: Tanuló központú
online oktatás a Budapesti Metropolitan
Egyetemen
13.40–14.00 – Osztrovszki Gabriella: Új IKT
kompetenciák és a Burnout kapcsolata 14.00–
14.20 – Rumbus Anikó: Valós idejű online
alkalmazás az oktatásban (Google
Jamboard
alkalmazása
az
online
távoktatásban)
14.20–14.40 – Dr. Magyar Miklós:
PARADIGMAVÁLTÁS
SZOKATLAN
MÓDON? DIGITÁLIS TÁVOKTATÁS?
„HATALMAS
INNOVÁCIÓS
LEHETŐSÉG GYERMEKEINKÉRT?!”
14.40–15.00
– szünet
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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
e-learning
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 Péter*, Oláhné Dr. Téglási Ilona** és Dr. Racsko Réka***
*

Eszterházy Károly Egyetem/Matematikai és Informatikai Intézet, Eger, Magyarország
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Korábbi felmérésekből (Csányi, Pozsonyi, Szabó 2014;
Csányi, Fábián, Pozsonyi, Szabó 2014) kiderült, hogy a
számelmélet oktatásának középiskolai helyzete rendkívül
siralmas. A kritikai gondolkodás elengedhetetlen a
számelmélet tanulásához, ezért az okostelefonok tanórai
használata a matematikaoktatás számára is hasznos lehet,
hiszen megfelelő webes eszközökkel az algoritmikus
gondolkodást, a logikus gondolkodást és a koncentráló
képességet is fejleszti (Fehér, Hornyák 2013). A webes
szemléltető eszközök nem csak ösztönzik a diákokat, de
elősegíti kritikai gondolkodásuk fejlődését is (Agustina,
Farida, Wicaksono 2020).
Ezen
elméletek
támogatására
fejlesztettük
a
https://negyesipeter.hu weboldalt, készítettünk el egy
számelméleti feladatgyűjteményt és hoztunk létre egy
kollaborációs felületet. Kutatásunkban azt vizsgáltuk,
hogy eszközeink elősegítik-e a gimnáziumi tanulók
problémamegoldási hatékonyságát a számelméleti
feladatok megoldását tekintve. Hipotézisünk szerint a
webalkalmazásaink és az együttműködési felületünk
elősegítik a feladatgyűjteményünkben megtalálható
feladatok hatékony megoldását a diákok által, ezáltal a
gimnáziumi matematikai tantervekben nem szereplő
témakörök is sikeresen bevzethetők az oktatásba.
Kutatásunk
elsődleges
célja
az
IKT-eszközök
használatának hangsúlyozása a matematikaoktatásban
azáltal, hogy a webalkalmazásainkat számítógépre,
okostelefonra és tabletre is optimalizáljuk mind
megjelenés, mind funkciók tekintetében. Mindezeken felül
nem titkolt céljaink a diákok érdeklődésének felkeltése,
motivációjuk növelése.

Kivonat— Noha a számelmélet a matematika egyik
legrégebbi és legáltalánosabb szegmense,
bizonyos
témakörei nem találhatók meg a magyar gimnáziumok
matematika tantervében. 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. Ebből a célból, a https://www.negyesipeter.hu
weboldal fejlesztését, a számelméleti feladatgyűjtemény
elkészítését és az együttműködési felület létrehozását
követően, felvettük a kapcsolatot 4 Jász-Nagykun-Szolnok
megyei gimnáziummal (N=352). A vizsgálati személyeket
véletlenszerűen osztottuk be egy vizsgálati illetve kontroll
csoportba. Míg a vizsgálati csoport tagjai és tanáraik
hozzáfértek a weboldalunkhoz az új témakörök
feldolgozásakor, addig a kontroll csoport tagjai és tanáraik
nem. Hipotézisünk szerint a vizsgálati csoport tagjai
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 segítségével végeztük el. A vizsgálati
csoportban résztvevő diákok szignifikánsan (p < .001) jobb
eredményt értek el, mint a kontroll csoport tagjai (átlag +/szórás). Minden feladat esetében jobban teljesítettek a
vizsgálati csoport tagjai (p < .05), mint a kontroll csoportéi
az önálló feladatmegoldás során. Mindezek jelzik
weboldalunk sikerét. Célunk a minta méretének növelése és
további webes alkalmazások fejlesztése a jövőbeli
vizsgálataink során.
Kulcsszavak:
feladatgyűjtemény;
kollaboráció;
számelmélet; szemléltetés; webalkalmazás

oktatás;

II.

ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK

A. Vizsgálati személyek
A vizsgálatunkban résztvevő 9-11. évfolyamos diákokat
(N=352) az őket tanító matematika tanáraik bevonásával
véletlenszerűen osztottuk be egy vizsgálati ill. kontroll
csoportba.

I.
BEVEZETÉS
Az egész oktatási rendszer egyik legkritikusabb
kérdésévé vált napjainkban a diákok motivációja, amely a
matematikatanulással szemben alacsony. Érdeklődésüket
főként a képi és mozgóképi információk uralják. Ebből
következően a szokásos módszerek kevésbé bizonyulnak
hatásosnak érdeklődésük felkeltésében, koncentrációs
képességük is rövidebb időtartamra terjed ki. Új
módszerekre van szükség! Pólya (1968) rámutatott arra,
hogy bármilyen probléma megoldása valamilyen nehéz
helyzetből kivezető út megtalálását jelenti, olyan cél
elérését, amelyhez egyébként közvetlenül nem tudtunk
volna eljutni. Ebből a célból hasznos lehet a hallgatók
közötti kollaboráció, amely interfészek és eszközök
biztosítását igényli (Lopez-Morteo, López 2007).

B. Vizsgálati eljárások
Míg a vizsgálati csoport tagjai és tanáraik hozzáfértek a
weboldalunkhoz az új témakörök feldolgozásakor, addig a
kontroll csoport tagjai és tanáraik nem. 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. A tanulók minden iskolában
ugyanazt a feladatlapot oldották meg, megoldásaikra
egységesen max. 8 pontot kaphattak feladatonként.
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C. Adatgyűjtés, adatelemzés és statisztikai elemzések
A vizsgálatok elvégzésére, a résztvevő gimnáziumok
kérésére, 2020. február 10.-28. között került sor, mely
időintervallumba beletartozik a dolgozatok kiértékelése
és a statisztikai adatelemzésünk (adattisztítás, outlierek
kiszűrése, statisztikai próbák elvégzése) is. A vizsgálati
és kontroll csoport összesített eredményei közötti
különbségek feltárására a Mann-Whitney U próbát
végeztük el. A részletesebb elemzéshez Kruskal-Wallis
teszteket végeztünk annak meghatározására, hogy a
vizsgálati és kontroll csoportban lévő diákok
feladatonként is eltérő eredményeket mutattak-e. A
szignifikancia szintet p < 0.05-re állítottuk be. Az
eredményeket 95%-os konfidencia intervallumokon
értelmeztük.
III. EREDMÉNYEK ELEMZÉSE
A Mann-Whitney próba [U = 10641,500 Z = -5,085 p <
.1 (2-tailed) r = .27] eredményeként megállapítást nyert,
hogy összességében a vizsgálati csoport tagjai
szignifikánsan jobb eredményt értek el, mint a kontroll
csoport tagjai. Ezen felül a Kruskal-Wallis tesztek
kimutatták (2. ábra), hogy a vizsgálati csoport tagjai
feladatonként nézve is szignifikánsan magasabb pontokat
szereztek (minden esetben p < .05), mint a kontroll
csoport tagjai, ami jelzi weboldalunk sikerét.
IV. KÖVETKEZTETÉS
Hipotézisünkkel összhangban a vizsgálati csoport tagjai

2. ábra. A kontroll (1) és vizsgálati (2) csoport közötti különbség
feladatonként

V. TÁVLATI TERVEK
Célunk a minta elemszámának növelése vizsgálatunk a
gimnáziumok 12. osztályaira való
kiterjesztésével.
További webalkalmazások fejlesztésén kívül azt is
tervezzük, hogy összehasonlítjuk a közép- és az
emeltszintű számelméleti feladatok megoldásait annak
megállapítása érdekében, hogy a feladat szintje
befolyásolhatja-e a matematikai szoftverünk hatékony
alkalmazását. Végül arra törekszünk, hogy kifejlesszünk
egy automatikus megfigyelési / értékelési rendszert.
IRODALOMJEGYZÉK

1. ábra. A kontroll (1) és vizsgálati (2) csoport közötti összesített
különbség

[1] S. Agustina, N. Farida and S. Wicaksono, “Experimentation of
problem-based learning model on critical thinking ability in
learning number theory,” in Journal of Physics: Conference
Series, vol. 1467, 2020.
[2] P. Csányi, K. Fábián, E. Pozsonyi and Zs. Szabó, “Számelmélet
tegnap és holnap,” in ELTE, Budapest, 2014.
[3] P. Csányi, E. Pozsonyi, Zs. Szabó, “A számelmélet tanításának
hatékonysága általános- és középiskolában.” in ELTE,
Budapest, 2014.
[4] P. Fehér and J. Hornyák, “8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, avagy a
Netgeneráció 2010 kutatás tapasztalatai,” in ELTE Eötvös Kiadó,
Budapest, pp 101-109, 2011.
[5] G. Lopez-Morteo and G. López, “Computer support for learning
mathematics: A learning environment based on recreational
learning objects,” in Computers & Education, vol. 48, pp 618-641,
2007.
[6] Gy. Pólya, “A problémamegoldás iskolája,” in Tankönyvkiadó
Vállalat, Budapest, 1968.

összességében szignifikánsan jobb eredményt értek el (1.
ábra), mint a kontroll csoport tagjai, ami azt jelzi, hogy
webalkalmazásaink hatékonyan felhasználhatók új
témakörök sikerese bevezetésére a gimnáziumi
matematika oktatásban.
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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

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.

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,

Kulcsszavak (3-10 szó): oktatás,
önértékelés, IKT kompetenciák

burnout,

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

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.

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

Kulcsszavak: digitális
Microsoft Teams
I.

oktatás,

testnevelés,

Bevezetés

A 2020. március 13-án este bejelentett rendkívüli
kormányzati intézkedések alapján a koronavírus
terjedésének lassítása érdekében március 16-tól az
általános-, és középiskolákban tantermen kívüli,
digitális munkarend lépett életbe [1].
A rendkívüli helyzet gyors reagálást igényelt, ezért
iskolánk vezetősége és rendszergazdája a kialakult
helyzet megoldása érdekében másnap nekiláttak a
digitális oktatásra való átállás feltételeinek
megteremtéséhez. A tankerület javaslatára a
Microsot Teams nevű program használata mellett
döntött a vezetőség, amilyre a feltételek a Jedlik
Ányos Gimnáziumban adottak voltak. A Microsoft
365 szolgáltatás nyújtotta lehetőségek között az
Outlook nevű levelezőrendszert használtuk eddig is,
aminek köszönhetően a tanárokat és diákokat a
rendszergazda szinkronizálni tudta a Teams-el.
A hétvége folyamán kaptunk értesítést, hogy a hét
első két napjában kis csoportokba osztva
továbbképzésben részesülünk a Teams használatával
kapcsolatban, annak érdekében, hogy szerdán
elkezdhessük az új munkarendű oktatást. A
vezetőség úgy döntött, hogy a tanítás két hetes
próbaidőszakban órarend szerint fog zajlani,
amennyiben beválik, így is folytatódik. A gyakorlat
az mutatta, hogy nincs szükség változtatásra, ezért a
megszokott ütemben zajlott az oktatás tovább
A rendszergazda az előkészületeket is elvégezte,
létrehozta minden tanárnak a csoportjait a Teams17

A kialakult váratlan helyzet meglehetősen
felkészületlenül ért. A módszerek, feladatok, amiket
alkalmaztam, az idő múlásával, menet közben
alakultak ki. Ha már olyan helyzet adódott, hogy
digitálisan oktatunk, elsődleges feladatként a Teams
adta lehetőségek megismerését tűztem ki célul. A
gyakorlatokat, feladatokat úgy alkottam meg, hogy
közben a használt rendszer felkínálta lehetőségeket
fedezzem fel.

ben. A létrehozott csoportok a tanított osztályok
illetve csoportok lettek. (1. ábra)

A. Tesztek
A csoportok osztálytermekként funkcionálnak, ahol
a tanárok tanár, a diákok pedig diák feladatkörrel
rendelkeznek. Tudnak mind a tanárok, mind a
diákok bejegyzést írni, videókonferenciát indítani,
jegyzetfüzetet készíteni, fájlokat feltölteni. A tanár
tud feladatot kiosztani, amit a diáknak meg kell
csinálnia majd az elvégzett feladatot be kell adnia. A
feladat kiosztását megelőzően beadási határidő
beállítására is van lehetőség. A teszteket a Microsoft
Forms nevű program segítségével készítettem el,
amiket kétféleképpen is kiosztottam a gyerekeknek,
hogy minél több funkcióját ismerjük meg és
használjuk a Teams-nek.
Feladtam az elkészített kvízt feladatként, a
csoportban a feladat fülre kattintva, ahogy azt
például az 5.a esetében tettem. (2. ábra)

1.ábra Microsoft Teams csoportok

A Microsoft Teams elérhető webes felületen,
letölthető asztali gépre, laptopra, mobiltelefonra. A
Microsoft 365 szolgáltatás programjai beépítve a
Teams-be és webes felületen is elérhetőek [2]. A
digitális átállásra tekintettel elérhetővé váltak ezek
közül ingyenesen letölthető programok, amiknek a
letöltött verziója több funkcióhoz való elérést
biztosít, mint a Teams-be beágyazott verzió. Ilyen
például a OneNote, aminek a használatával
készítettem el a későbbiekben bemutatásra kerülő
szabadulószobát.
II.

Testnevelés tantárggyal kapcsolatos
előkészületek

A testnevelés tantárgy oktatása mentességet kapott a
digitális átállás után, ami nagyfokú tehetetlenséget
ébresztett a munkaközösségünkben. A Teams-ben a
testnevelőknek nem lettek létrehozva a csoportok,
amiket a későbbiekben mi pótoltunk, miután arra a
közös megegyezésre jutottunk, hogy megpróbálunk
alkalmazkodni a helyzethez és a körülményeket
abszolút figyelembe véve kitalálunk valamilyen
megoldást arra, hogy megmaradjon a kapcsolattartás
köztünk és diákjaink között.
Fontosnak tartottam, hogy gyermekközpontú és még
inkább élményalapú módszereket helyezzek előtérbe
az oktatást tekintve, emellett fontos szempont volt,
hogy a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott
testnevelés és egészségfejlesztés tantárggyal
kapcsolatos alapelveknek és céloknak eleget tegyek
az oktatási folyamat alatt [3.]. Az a cél, hogy a
diákok
megtanulják
a
testnevelés
és
egészségfejlesztés
szakkifejezéseit,
helyes
terminológiáját, ebben az időszakban előtérbe
helyeződhetett, de mégis talán ennél is fontosabb
volt, hogy fizikai aktivitásra bírjuk a gyerekeket,
ösztönözzük őket kooperációra, csapatmunkára.
III.

2. ábra Feladatok

Ebben az esetben kosárlabda tesztet adtam fel nekik,
aminek a diák szemmel való nézetét a 3. ábra
mutatja.

Alkalmazott jó gyakorlatok
3. ábra Feladat diák nézetből
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A tesztre kattintva elérhetővé válik a teszt (4.ábra),
amit a kitöltés után be tud küldeni a diák. Az
ellenőrzés során az elért pontszámot közzéteszem a
diákoknak, hogy összevethesse a helyes válaszokat
az általa adott válaszokkal.

preferált oktatási módszerként leggyakrabban a
csoportmunkát
alkalmaztam. A
csoportban
létrehoztam csatornákat A, B, C stb. csoport
elnevezéssel (7. ábra), majd az adott csoportba
beosztott diákok a csatornájukon indítottak egy
konferenciahívást, ahol tudtak együtt dolgozni. Én
tudtam ugrálni a csatornák között, így lehetőségem
volt segíteni illetve ellenőrizni a gyerekeket a
munkában.

4. ábra Kosárlabda teszt egyik kérdése

A teszt kiosztás másik lehetőségeként az Órai
jegyzetfüzetet használtam (5. ábra), ahol minden
diák Tesztek mappáján belül, Kosárlabda című
lapjukba osztottam ki a feladatot. A teszt ellenőrzése
ugyanolyan módon történt, mint az előbb leírt
módszernél.

7. ábra Csatornák

Az egyik órai feladat, amit ebben a formában
csináltunk meg, egy szabadulószoba volt. A
szabadulószobát a korábban említett OneNote
program letöltött verziójában készítettem el. Ez egy
olyan jegyzetfüzet, amelyben szakaszokat lehet
létrehozni, amelyeket jelszóval védetté tehetek. A
szakaszokat szobáknak neveztem el, 6 jelszóval
védett szoba vezetett a kijáratig. (8-11. ábra) A
következő szoba kulcsa az adott szobában lévő
feladat megfejtése volt. A feladatok témája:
gimnasztika, fogásmódok a tornaszereken, rajzírás,
egészség definíciója, kartartások, test tengelyei.

5. ábra Órai jegyzetfüzet

A lapjukat nem csak a diákok, hanem én is tudom
szerkeszteni, így aki 5-ös tesztet írt, azoknak
beszúrtam egy matricát, hogy megdicsérjem őket. (6.
ábra)

8. ábra Szabadulószoba Köszöntő

6. ábra Dicséret

B. Szabadulószoba
Az általam legtöbbet használt funkciója a Teams-nek
a konferencia beszélgetés volt, ahol a leginkább

9. ábra Jelszóval védett szakasz
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13. ábra Irányítás kérése
10. ábra 1. Szoba

A csatornák között ugrálva az volt a tapasztalatom,
hogy élvezték a feladatot, emellett rendkívül
ügyesen használták az internetet a hasznos
információk kiszűrésére. Játékos formában tanultak
pár fogalmat, szakkifejezést a testkultúra
tudományterületének szeletéből.
C. Mozgásos óra
Elméleti óra mellett volt gyakorlati órájuk is a
gyerekeknek. A gyakorlati órát megelőzően
hasonlóan a szabadulószobához, csoportokban
összeállítottak egy 5-6 gyakorlatból álló köredzést az
általuk meghatározott nagyobb izomcsoportok
erősítésére, amit a későbbiekben el is végeztünk az
órákon. ( 14. kép)

11. ábra 5. Szoba

A szabadulószobát ugyanúgy osztottam ki a
gyerekeknek, mint korábban a Kosárlabda tesztet,
feladtam feladatként, ahova a szabadulószoba linkjét
másoltam be. A Kijáratban a visszaküldendő feladat
leírása volt és annak beküldési útmutatója. A
kiosztott feladatban egy üres word dokumentumot is
beillesztettem, amiben a gyerekeknek le kellett
írniuk, hogy mit tesznek az egészségük érdekében.
(12. ábra)

14. kép Köredzés

A mozgást megelőző órákban megbeszéltük, hogy
mely izomcsoportokra milyen saját testsúlyos illetve
szerrel végzett gyakorlatok adekvátak. Az Órai
jegyzetfüzetükben, Órai munka mappájukba
kiosztottam egy lapot az emberi test izmainak
ábrázolásával (15. kép), amit tanulmányoztunk az
órák alatt.

12. ábra Kijárat

A feladatot úgy csinálták, hogy a csoportban egy
valaki megosztotta a képernyőjét és azon dolgoztak
közösen. Ha az a valaki nem tudta helyesen beírni az
adott fogalmat, a másik elkérte tőle az irányítást és
ugyan azon az űrlapon dolgozva, beírta a helyes
megoldást. (13. ábra)
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15. kép Izmok

18. kép Hogyan eddz házikedvenceddel challenge gyerekek
megoldásai

A testnevelő kollégákkal igyekeztünk úgy mozgásra
bírni a diákokat, hogy különböző videókat
készítettünk, melyeket, ha teljesítettek és
visszaküldtek nekünk, jutalmaztuk őket. A jutalom
mellett igyekeztünk kreatívak lenni a videók
készítésében, hogy felkeltsük az érdeklődésüket.
Készült egy 32 ütemű gimnasztika, végeztünk
gyakorlatokat a kamrában lévő élelmiszerekkel,
kitaláltunk
kihívásokat:
Hogyan
eddz
háziákedvenceddel challenge, Tetőtől talpig kihívás,
Hogyan dekázz WC papírral. (16-20. kép) A
kihívások teljesítése mellett rengetek olyan videót
küldtek vissza a gyerekek, amelyekben ők találtak ki
kihívásokat, akadt olyan is a diákok között, aki
akadálypályát épített az udvaron, majd azt
teljesítette.

19. kép Tetőtől talpig kihívás

D. Videók

20.kép Erősítés felhalmozott élelmiszerekkel

E. Egyéb feladatok
Készítettek csoportmunkában közös prezentációt
Hogyan sportoltunk a karantén alatt címmel,
állítottak össze képmontázst olyan képekből,
amelyeken mozgásos tevékenységet végeznek a
digitális oktatás ideje alatt, készítettek
edzésterveket annak függvényében, hogy milyen
hatást szeretnének elérni az edzéssel (zsírégetés,
izomnövelés, regeneráció stb.) és beszélgettünk
sokat arról, hogy hogy érzik magukat, mi okoz
nekik nehézséget.

16. kép Gimnasztika

IV.

Digitális oktatással kapcsolatos
tapasztalatok a gyerekek részéről

A tanév végén megkérdeztem a gyerekek
véleményét, tapasztalatait a digitális oktatással
kapcsolatban. Sokan mondták, hogy fásultak,
fáradtak. Kicsit személytelen az oktatás, hiányoznak
a társas kapcsolatok. Ha élnének vele, sokkal
egyszerűbb lenne csalni, a saját lelkiismeretükre és
józan belátásukra van bízva, hogy becsületesek

17. kép Hogyan eddz házikedvenceddel challenge
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legyenek. A kiosztott feladatok eredményei nem
mindig a tudásukat tükrözte, előfordult, hogy
technikai problémák adódtak illetve nem tudták
olyan gyorsan használni a billentyűzetet, hogy
befejezzék
a
dolgozatot.
Megértőbbek,
türelmesebbek voltak a tanárok. Nem volt
fegyelmezési
probléma,
az
óra
kezdés
gördülékenyebben zajlott, mint a tantermekben.
Véleményük szerint fesztelenebb volt a felelés így,
hogy nem zavarták őket a háttérzajok, nem
feszélyezték őket osztálytársaik figyelme, jelenléte.
Sok időt megspóroltak azzal, hogy nem kellett
utazni.
Megkérdeztem őket, hogy mit gondolnak, milyen
előnyei lesznek a jövőben ennek az időszaknak.
Szerintük azok a tanárok, akik eddig nem feltétlenül
használták az IKT eszközöket, ezentúl bele fogják
csempészni a módszertanba. Felvetették, hogy talán
a papír alapú dolgozatírást kiváltják az online
tesztek. Javasolták, ha esetleg beteg egy osztálytárs,
bejelentkezik a tanár a Teams-be is, így a hiányzók
is tudják követni az órát illetve ez fordítva is
működhet, ha beteg a pedagógus, de otthonról meg
tudja tartani az órát, akkor megtarthatja digitálisan.
A gyerekek
véleménye szerint kiváltságos
helyzetben lehettek, hogy iskolánkban ilyen gyorsan
lezajlott az átállás. Tapasztalataik alapján a tanárok
a három hónap alatt rengeteget fejlődtek a digitális
oktatás területén. Elmondták, hogy érzékelhető volt
az igyekezet a tanárok részéről, hogy az oktatás
minősége ne romoljon és a lehető legjobbat hozzák
ki a helyzet adta lehetőségekből.
V.
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Összefoglalás

Egyik napról a másikra egy új munkarendű oktatásra
áttérni útmutatás nélkül nem volt egyszerű feladat.
Az első ijedtséget követően a rengeteg próbálkozás
után ma már úgy gondolom, hogy rengeteg lehetőség
rejlik a digitalizálásban, még egy olyan tantárgy
esetében is, mint a testnevelés. A kialakult helyzetre
való reagálás sok olyan új gyakorlatot, módszertant
eredményezett, amivel ki lehet egészíteni a már
meglévőket esetleg továbbgondolni és vegyes
oktatást alkalmazni egy éves tanmenetet, de akár egy
órát tekintve is. A jövőben azon fogok dolgozni,
hogy az elmúlt hónapok alatt szerzett
tapasztalataimmal színesítsem, kiegészítsem a
testnevelés tantárgy oktatásmódszertanát.
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Tizenöt rendszergazdátlan év
Dr. Seres György
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar,
Katonai Műszaki Doktori Iskola

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 elearning 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.

1. ábra. Az angol válogatás címlapja.

Kulcsszavak: e-learning, hálózat, oktatási portál, tanításitanulási folyamat, multimédia, JAMPAPER

I.
BEVEZETÉS
Amikor megkaptam az idei konferencia meghívóját,
kiderült, hogy az idei MMO konferenciát online tartjuk
meg. Valamennyien ott ülünk a képernyő előtt a világ
bármely pontján, nézzük és hallgatjuk, amit megpróbálunk
üzenni egymásnak. Kipróbálhatjuk a gyakorlatban, amiről
az eddigi konferenciák szóltak.
Egy külföldi „gyöngyhalász”, Print on Demand
(Nyomtatás Igény Szerint) kiadó felkérésére éppen
befejeztem a Rendszergazdátlanok Klubja válogatott
publikációinak szerkesztését. Az angol nyelvű kötet [1] (1.
ábra) 13, magyar nyelvű [2] (2. ábra) 18 tanulmányt
tartalmaz.

2. ábra. A magyar válogatás címlapja.

Elgondolkodtam azon, hogy az MMO már 25 éve, kis
csapatunk pedig 15 éve hirdeti az igét az e-learningről, a
multimédiás- és a távoktatásról – és mire jutottunk?
És akkor jöttek a hírek, hogy a világméretű
vírusjárvány miatt sok országban bezárják az egyetemeket
és az iskolákat. Ekkor írtam a barátaimnak, hogy „Eljött a
mi időnk!”
Másnap Magyarországon is megjelent maga a
koronavírus, és közölték, hogy „hétfő reggeltől digitális
távoktatás lesz”. És lőn!
Hogy ez az átállás milyen eredményeket hozott és
milyen hatása lesz a jövőre nézve, azt már a jelen
konferencián is sokan elemzik, azonban pontosan majd
csak a későbbi MMO konferenciákon lehet értékelni. Ma
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Megújítottuk portálunkat (6. ábra), felvettük a
Rendszergazdátlanok Klubja nevet, és sokat tanultunk
egymástól.

csak arról tudok számot adni a két kötet alapján, hogy mi
eddig mire jutottunk.
Sok újat persze nem fogok mondani, mert ebben a két
kötetben minden fontos benne van, amit ebben a témában
15 év alatt elkövettünk.
II. KEZDETI LÉPÉSEK
Miután a kétezres évek elején elindítottam saját,
interaktív e-learning portálomat (3. ábra), próbakurzusokat
vezettem és a tapasztalatok alapján témát és tantárgyat
hirdettem a Katonai Műszaki Doktori Iskolában.

6. ábra. A megújult portál címlapja1

III. DOKTORI KÉPZÉS
Öt rendszergazdátlan kezdte el a doktori képzést és egy
kivételével – aki családi és anyagi okokból kénytelen volt
abbahagyni az iskolát – megvédték értekezésüket.
A. Ildikó
A csapatból Ildikó védte meg elsőnek PhD értekezését
[3]. Ő már 10 éve a gyakorlatban bizonyította a hiteles
online vizsga lehetőségét [4] (7. ábra).

3. ábra. A portál nyitóképe.
Oktatók kis csoportja gyűlt össze a portál körül (4.
ábra). Mivel szinte egyikünk sem tudott a saját
intézményének
informatikusaira
támaszkodni,
létrehoztunk öt, saját domainen telepített moodle portált
(5. ábra).

7 ábra. Egy online vizsga videófelvétele2

Ezen kívül Tőle tanultuk meg, hogy az élethosszig tartó
tanulás az élet minden szükséges és érdekes területén
zajlik formális és informális keretek között (8. ábra).

4. ábra. A Rendszergazdátlanok csapata

1

http://drseres.com/elearning/

2

5. ábra. Az öt saját moodle portál összevont képe.

https://www.youtube.com/watch?v=8NoM1ELb23E&list
=PL99254153C9B2C57C&index=3
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8. ábra. Az élethosszig tartó, az élet minden területére kiterjedő tanulás
modellje.

10. ábra. A módszertan folyamatábrája.

C. Piroska
Piroska publikációiból [7], portáljáról4 és PhD
értekezéséből [8] a tanulási élmény és a játékosítás
fontosságát tanultuk el (11. ábra). Ő mutatott rá a tanulási
ciklusokba beépített aktív pihenési fázis szükségességére
is (12. ábra).

B. Péter
Bekerült a csapatba egy igazi tanár is –Péter. Ő mutatta
meg, hogy van az oktatásnak is egy „google”-ja – a
„moodle”. Azt is Tőle tudtuk meg, hogy az NJSzT MMO
szakosztálya 1996 óta évente rendez „Multimédia az
oktatásban” címmel konferenciákat3. Ezeken 2010 óta
rendszeresen, több előadással mi is résztveszünk.
Péter egyetemi tankönyve [5], illetve PhD értekezése
[6] alapján ismertük meg: hogyan lehet a „szakanyag”
fogalmának bevezetésével két lépésben átugrani azt a
„szakadékot”, ami a beléptető és a záró méréssel definiált
belépési és elvárt kompetenciák különbsége, valamint a
tananyag és előadói, konzulensi, tutori, mentori
segítségnyújtás; a tanulási színterek és eszközök között (9.
ábra) létezik, illetve hogyan kell a tanulást az
„élethelyzethez igazítani” (10. ábra).

11. ábra. Példa az élménypedagógiára és a játékosításra.

9. ábra. A „szakadék” átugrása két lépésben

3

4

http://www.mmo.njszt.hu/rendezvenyek.htm
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http://lengyelpiroska.hu/site/

14. ábra. A tanítási-tanulási folyamat kibernetikai rendszermodellje.

12. ábra. A tanulási folyamat SQ4R modelljének kibővítése a pihenés
fázisával.

E. Márta
Márta ugyan még nem szánta rá magát a doktori
iskolai képzésre, azonban Tőle is sokat tanultunk. Saját
YouTube csatornáján6 tart online matematika órákat (15.
ábra).

D. Antónia
Kutatásaink során kiderült, hogy annyi e-learning
oktatási modell van, ahány tanár, és annyi e-learning
stratégia, ahány oktatási intézmény. Vagyis az e-learning
olyan, mint a bekötött szemű emberek által leírt elefánt –
attól függ, hogy honnan nézzük (13. ábra).

15. ábra. Online videó matematika oktatáshoz7

A Budapesti Metropolitan Egyetem Módszertani Intézet
vezetőjeként nagy szerepet vállalt a myBrand oktatási
rendszer8 és az online oktatási módszertan9 (16.ábra)
kidolgozásában és bevezetésében. A koronavírus
járvánnyal összefüggő korlátozások bevezetése után ez
utóbbi nyilvánossá tételével napok alatt sikerült átállítani
az egyetemi oktatást.

13. ábra. Milyennek „látják” a bekötött szemű emberek az elefántot

Ezért dolgozta ki Antónia PhD értekezésében [10] és
egy önálló portál5 formájában is az e-learning modellek és
stratégiák
legkülönbözőbb
szempontok
szerinti
osztályozásának metodikáját [11].
Antónia értekezésében emellett felismerte, hogy a
tanítási-tanulási folyamat – az általam a fegyveres
küzdelem vizsgálatára kidogozott kibernetikai modell
analógiájára – konfliktusos modellként is leírható [12],
melyben azonban a nem antagonisztikus konfliktusok
feloldásához jelentős mértékben hozzájárulhat az
oktatástechnológia (14. ábra).
6

https://www.youtube.com/user/kismarti7
https://www.youtube.com/watch?v=e1wkZQ9LF6U&t=
33s
8
https://mybrand.metropolitan.hu/
9
https://www.metropolitan.hu/online-oktatas-modszertan
7

5

https://elearning-modellek.hu/.
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18. ábra. Néprádió a 40-es évekből

Az e-tanulással több mint 40 évvel később, 35 évvel
ezelőtt, 1985-ben találkoztam ismét. Ekkor egy Spectrum
számítógép, egy Junoszty tv (19. ábra), illetve
videókamera és egy VHS videómagnó (20. ábra)
segítségével
elkészítettem
az
első
multimédiás
oktatófilmemet (ami azóta sajnos elveszett).
16. ábra. A Budapesti Metropolitan Egyetem online oktatási
módszertanának vázlata.

IV. SAJÁT TAPASZTALATOK
A kötetek válogatott írásainak szerkesztése közben
néhány érdekes dátum is eszembe jutott.
Az első ilyen dátum a születésem éve, 1936. Ebben az
évben mutatkozott be a világnak a televízió, mint eszköz
(17. ábra), a berlini olimpia közvetítésével. (Ha jól
megnézitek, a katódsugárcső még függőlegesen áll, mivel
nagyon hosszú a nyaka és a képet a fölötte elhelyezett
tükörben kell nézni.) Persze akkor még senki sem
gondolta, hogy az akkori képernyő lesz a 21. század
iskolatáblája.
19. ábra. Spectrum számítógép Junoszty
tv-monitorral.

20. ábra. VHS kamera és képmagnó.
17. ábra. Televíziós készülék 1936-ból

V. VALÓDI E-LEARNING
Húsz év telt el az első kísérletem után, amikor 2005-ben
elkészítettem Kende professzor „Haditechnikai kutatásfejlesztés” egyetemi tankönyvének mai értelemben is
multimédiás e-learning tananyagát, amely még ma is
elérhető a portálomon (21 ábra). Ez korábban a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Oracle
iLearning
oktatási portálján is működött (amíg a szerverbe bele nem
csapott a villám).

A második dátum a negyvenes évek eleje, amikor hadat
üzentünk Amerikának, ezért – amikor második osztályos
voltam – elkezdődött Budapest bombázása, és a gyakori
légiriadók miatt bevezették az iskolarádiót [13]. A
rádióban (18. ábra) elmondták a feladatokat, amiket el
kellett készítenünk, és amikor – hetenként egyszer –
bementünk az iskolába, a tanítónéni kijavította és
osztályozta azokat. Ez akkor már mai fogalmaink szerinti
e-learning és távoktatás volt.
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21. ábra. A „Haditechnikai kutatás-fejlesztés” portál címlapja10.

Mivel az internet elérési sebessége akkoriban még
nehézkessé tette a prezentációk és a videók letöltését,
illetve az online tanár-diák kapcsolatot, a portál teljes
anyagát html formátumban CD lemezre rögzítettük (22.
ábra). Így egy böngésző segítségével bárhol, teljes
értékűen lehetett használni.

24. ábra. A jegyzőkönyv CD borítója.

VI. BEFEJEZÉS
A doktoranduszok mellett a többi rendszergazdátlantól
is sokat tanultam, és a tavalyi MMO konferencián
bemutattam egy olyan általános modellt [14] (25. ábra),
amelynek segítségével elemezni tudjuk, hogyan igazodnak
az élethez a legkülönbözőbb elengedhetetlen, szükséges és
érdekes kompetenciák megszerzésére irányuló formális és
informális tanítási-tanulási folyamatok.

22. ábra. A „Haditechnikai kutatás-fejlesztés” CD.

A következő évben az Egyetem angol nyelvű AARMS
folyóiratában publikáltuk a fejlesztés és az alkalmazás
tapasztalatait. Ezt követően, meglepetésünkre meghívót
kaptunk a Pentagon ADL Initiative igazgatójától a NATO
Training Group washingtoni konferenciájára. A
konferenciára egy kollégánk utazott el, de a vele küldött
előadásunk önbemutató prezentációja (23. ábra) bekerült a
kiadott CD jegyzőkönyvbe (24. ábra).

25. ábra. A tanítási-tanulási folyamat általános modellje.

Ezek voltak a legfontosabb eredményeink, amivel a
Rendszergazdátlanok Klubja 15 év alatt megpróbált
hozzájárulni az oktatás korszerűsítéséhez.

23. ábra. A prezentáció címlapja11.

10
11

http://drseres.com/tavoktatas
http://drseres.com/ADL/adl_presentation.pps
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ZÁRSZÓ
Befejezésként szeretném idézni Vass Vilmos tanár úr
gondolatát
a
jelenlegi
helyzetről,
amit
a
koronavírusjárvány kellős közepén fejtett ki egy
interjúban [15]:
„Sokat hallunk arról, hogy mi lesz a válság után.
Többen elmondják, hogy nem lehet úgy folytatni, ahogy a
válság előtt volt. Én is így vagyok ezzel, különös tekintettel
az oktatást illetően. … képzeljük el, hogy egyszer vége
van, a tanár bemegy a suliba. Hosszú idő után végre
meglátja a gyerekeket, mindenki borzasztóan boldog,
majd úgy kezdi az órát, ahogy a válság előtt. Osztály,
vigyázz, hetes jelent, napló kinyit, felelő jön és a többi.
Biztos, hogy ez nem így fog történni.”
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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
módszertani-szemléletbeli megújulás szükségességét, a váltás nehézségeit hozza felszínre. Mindez megfigyelhető
a tervezés és az óraszervezés folyamatában, a feladattípusok és munkaformák megválasztásában, a mérésértékelés, 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
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Laboratóriumi foglalkozások helyettesítése és
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Absztrakt — A koronavírus-járvány miatt a Gábor Dénes
Főiskola is átállt ún. távoli oktatásra. A Főiskola másfél
évtizede vezette be az ILIAS e-learning keretrendszert,
amely gazdag funkcionalitásával sokoldalúan támogatta az
oktatói és hallgatói munkát a koronavírus-járvány idején
alkalmazott távoli oktatás idején is. A természettudományos
és műszaki tantárgyak oktatása során nem nélkülözhetőek a
kísérletek.
A
hallgatók
otthoni
munkája
ugyan
megkönnyíthető útmutatók, virtuális műszer, mintapéldák
ILIAS-ra helyezésével, ám a jelenléti képzés hiányát, a tanári
útmutatást és a közvetlen, személyre szabott segítséget is
szükséges pótolni, amit videokonferenciás foglalkozásokkal
és ILIAS gyakorlatok alkalmazásával oldottunk meg. Jelen
tanulmányban egy pneumatikus távolságmérést és egy
irányítástechnikai
szimulációs
mérést
helyettesítő
laborgyakorlatot mutatunk be.
Kulcsszavak:
ILIAS,
tanulástámogatás, értékelés

e-learning,

I. BEVEZETÉS
Már a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási
korlátozások előtt bezártak a felsőoktatási intézmények,
így a Gábor Dénes Főiskola (GDF) is bezárt, és átállt ún.
távoli oktatásra. A GDF kiterjedt távoktatási tapasztalattal
rendelkezik az internetes képzés terén, és amint arról már
korábban beszámoltunk [1], támaszkodva elődeink kb. 60
évre visszanyúló tapasztalataira, számos tantárgyunk
oktatásában alkalmaztunk virtuális műszeres méréseket is.
A GDF másfél évtizede vezette be az ILIAS e-learning
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 való közzététellel
hozzáférhetővé tehető. A hallgatók a mérési útmutatónak
megfelelően elvégezhetik a mérést, majd a mérési
jegyzőkönyvet feltölthetik 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 ILIAS Gyakorlat és tutori funkcióinak
alkalmazásával.
Példaként
egy
irányítástechnikai
szimulációs mérést és egy pneumatikus távolságmérést
helyettesítő laborgyakorlatot mutatunk be.

laborgyakorlatok,

Abstract — Due to the coronavirus epidemic, Dennis Gábor
College also switched to the so-called distance learning. The
College implemented the ILIAS e-learning framework
system a decade and a half ago, which, with its rich
functionality, comprehensively supported the work of
teachers and students during the distance education period.
Experiments are not indispensable in the teaching of natural
science and technology subjects. Although students' activity
and home assignments can be facilitated by means of
instructions, virtual instruments, and sample exercises
placed on the ILIAS e-learning platform, the lack of
attendance training, teacher guidance, and direct,
personalized support also needed to be and was substituted
through video conferencing and ILIAS exercises. In this
study, we present two ILIAS laboratory exercises to replace
a pneumatic distance measurement and a control simulation
measurement laboratory session.

II. RÖVIDEN AZ ILIAS GYAKORLATRÓL
Az ILIAS egy nyílt forráskódú, gazdag és folyamatosan
bővülő funkcionalitású, sokrétű szolgáltatást nyújtó
tanulás- és tartalommenedzsment rendszer – azaz
Learning Management System (röviden LMS) és Learning
Content Management System (röviden LCMS) –, amely
teljes körű megoldást kínál online tanulási környezet
kialakítására, elektronikus taneszközök fejlesztésére és
használatára az oktatásban, illetve a különféle képzési
rendszerekben. Világszerte alkalmazzák különböző
oktatási, állami, magán, önkormányzati intézmények,
profitorientált és nonprofit szervezetek. [2, 3]
Az ILIAS Gyakorlat az ILIAS-ban felvehető
objektumfajta, amely az egyénileg vagy csoportosan

Keywords: ILIAS, e-learning, laboratory sessions, learning
support, evaluation
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elvégzett feladatok beküldését és értékelését teszi
lehetővé. Alkalmazható kötelező, választható és gyakorló
feladatok, házi dolgozatok, mérési jegyzőkönyvek,
zárthelyi 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 (1. ábra).
3. ábra. A mérést kiértékelő Excel-program részlete mintaadatokkal

Az ILIAS-ra feltöltött tananyagok, tanulási segédletek,
útmutatók
áttekintése,
valamint
a
mérőműszer
használatának videokonferenciás foglalkozás keretében
történő megismerését követően a hallgatók elvégezték a
szükséges méréseket és a kapcsolódó mérési
jegyzőkönyvet az erre e célra létrehozott ILIAS Gyakorlat
objektumba töltötték fel. Itt az oktatótól értékelő
visszajelzést kaptak, amely a mérési jegyzőkönyv
megfelelő szakmai minőségben való elkészítését is
segítette. A munkát összegző értékelés zárta.
Szemléltetésül az egyik, pneumatikus távolságmérést
helyettesítő laborgyakorlat feltöltött jegyzőkönyvének a
végét mutatjuk meg. (A kék betűvel szedett szöveget az
értékelő tanár írta, és így tárolta a saját számítógépén.)

1. ábra. Feladat beadási módjának kiválasztása legördülő menüből

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,
rögzítve, hogy milyen szempontokra kell kitérni a
visszajelzés során.
III.

A laborgyakorlat átfogó hallgatói értékelése:
Az érzékelő távolság csökkentésével az abszolút hiba csökken.
A mért értékek átlaga 64 mikrométer tűréshatár mellett, igazi yra beállítva jó, azaz a munkadarab benne van a tűrésmezőben,
yinf-ra kiszámítva azonban nem megfelelő.
Dátum: 2020.03.07.
A mérést végzők aláírása: ………………………

PNEUMATIKUS TÁVOLSÁGMÉRÉST HELYETTESÍTŐ
LABORGYAKORLAT

Tanári értékelés:
yinf-nél az igazi h=180,8 v.o.mm, és nem 184,4 v.o.mm. A többi
mérőszám és az értékelés is jó. Osztályzata: jó (4).

Az egyik méréstechnikai laborfoglalkozás témája a
pneumatikus mérés volt. A hallgatók megismerkedtek a
pneumatikus helyzetértékelővel (2. ábra).

A tanári értékelést az oktató szöveges értékelés ILIASon való megjelenítése, elektronikus üzenet formájában,
illetve fájlfeltöltés funkció alkalmazásával is elküldheti a
hallgatónak (4., 5. ábra).

2. ábra. Pneumatikus helyeztértékelő bemutatása

4. ábra. Visszajelzési lehetőségek

Tekintettel arra, hogy a konkrét pneumatikus mérés
elvégzésére a hallgatóknak otthon nem volt lehetőségük,
egy olyan programot kellett letölteniük az ILIAS-ról,
amely
egy
gázdinamikailag
korrekt
modellel
helyettesítette a műszert, és alkalmas volt az érzékelő
megtervezésére,
valamint
a
„mérési
adatok”
feldolgozására. Ennek egy kis részletét mutatja a 3. ábra.
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8. ábra. PIDT1-szabályozót és DDC-t méretező Excel-program

DDC-vel ideális PID-szabályozó is megvalósítható
többféle algoritmussal. Az egyikre készített program a 9.
ábrán látható. Ez megadja a realizálható analóg
szabályozó paramétereit is.

5. ábra. Tanári visszajelzés a hallgatónak

Az „Értékelve” oszlopban lehet beállítani, hogy a
jegyzőkönyv „Elfogadva” státuszba került (6. ábra).

6. ábra. A jegyzőkönyv elfogadása

Ezt követően a hallgató neve elé egy pipát téve, a
„Kijelöltek mentése” funkció mellett „Végrehajtás”
gombra kattintva lehet elmenteni az értékelést (7. ábra).
9. ábra. Ideális PID-szabályozót közelítő DDC-t méretező
Excel-program

A közelítő algoritmust középen látni, és a hallgatók
megtalálhatják
például
az
ILIAS-ról
letölthető
Írányítástechnika jegyzet [5] függelékében is.
Az egyik modell szimulációs programja és az
eredménygrafikon a 10. ábrán látható.

7. ábra. Az értékelés mentése

IV. IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI SZIMULÁCIÓS MÉRÉST
HELYETTESÍTŐ LABORGYAKORLAT

A korábban LabVIEW programmal, a GDF
számítógéppel felszerelt laboratóriumában, megvalósított
irányítástechnikai méréseket átdolgoztuk a VisSim
programra, hogy a hallgatók otthon, bármilyen
architektúrájú számítógépen elvégezhessék azokat.
A videokonferenciás foglalkozáson kapott tanári
instrukciókat a hallgatók a mérés során ismét
felidézhették, mert a foglalkozásról készített videofelvétel
linkjét is elhelyeztük az ILIAS-on.
Például az egyik mérési feladat egy szabályozási kör
alapjelkövetési és
zavarkompenzálási
minőségi
mutatóinak megmérése volt, de előtte el kellett végezni az
analóg és a közvetlen digitális szabályozók (DDC-k)
méretezését. Amellett, hogy az elméleti háttér az
előadáson elhangzott, még az ILIAS-ról is letölthető
szakcikk [4] és a szintén az ILIAS-ra feltöltött két
méretező program is segítette a hallgatók munkáját. A
realizálható analóg PIDT1-szabályozót és az azt utánzó
DDC-t méretező program a 8. ábrán látható.

10. ábra.Tárolós, holtidős szakasz szabályozása
ideális PID-szabályozót megvalósító DDC-vel,
VisSim32 blokkorientált, szimulációs környezetben

A mérés során a hallgatók kikapcsolják a markert, és a
vékony vonallal készített grafikont kinagyítva mérik le a
kérdéses pont koordinátáit.
A realizálható analóg PIDT1-szabályozó a DDC-vel
irányítottal csaknem megegyező szabályozott jellemző
grafikont produkál.
Például az egyik hallgató jegyzőkönyvében így
található meg ez a rész:
d. Tárolós, holtidős szakasz irányításának vizsgálata a
PID_DDC_TH.vsm programmal
Most a szabályozott szakasz átviteli függvénye: Y s = e−2s .
S( )
3s +1

Az ideális PID-szabályozás fázistartaléka: 60°.
Az ezt megvalósító DDC működését egy analóg PIDT1szabályozóéval kell összehasonlítani. A zavar kezdete most 25 s,
ezért a vége 50 s!
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A szimuláció lépésköze: dt=0,005 s.
A vezetési átmeneti fv. túllendülése:
Tranziens idő ±5 %-os tűrésmezővel:
A zavarátmeneti fv. kilendülése:
Tranziens idő ±5 %-os tűrésmezővel:

Analóg
PIDT1
0,052
8,270 s
0,609
37,809 s

DDC

Megjegyzés

0,127
12,910 s
0,648
37,262 s

romlott
romlott
romlott
javult

és tanulást támogató szolgáltatásaiba jelen tanulmány
csupán betekintést tudott engedni. Fontosnak tartjuk
megemlíteni, hogy az ILIAS rendszerben zajló, személyre
szabott tutorálást igen hasznosnak tartották a hallgatók;
aktívan és eredményesen dolgoztak. Bízunk abban, hogy
mások is kedvet és ötletet kapnak ahhoz, hogy kipróbálják
az ILIAS vagy más e-learning keretrendszer által nyújtott
eszközöket, szolgáltatásokat, és gazdagítsák tanításitanulási eszköztárukat, módszereiket.

A mérés átfogó hallgatói értékelése:
A paraméterek módosításával az értékek javulhatnak és
romolhatnak is. A mérés során kitűnt, hogy a PIDT1 szabályozót
utánzó DDC esetében jelentősen javult a túllendülés a zavar
kilendülésének változatlansága mellett.
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Tanári értékelés:
A c. mérésben a DDC tranziens idői, a d. mérésben pedig a
zavarási tranziensei hibásak, mert ez utóbbiaknál nem vonta ki a
zavar kezdetét (25 s). Az átfogó értékelésben tévesen állítja,
hogy a PIDT1-et utánzó DDC-nél javult a túllendülés, mert az
akkor jó, ha kicsi, márpedig ez a véges beállású DDC-re igaz.
Osztályzata: közepes (3).

Az oktatói visszajelzés az ILIAS Gyakorlat megfelelő
mérésszámú
jegyzőkönyv-feltöltési
lehetőségénél
ugyanúgy történt, mint a pneumatikus távolságmérést
helyettesítő laborgyakorlat esetében.
V. ÖSSZEFOGLALÁS
A kísérletek és laborgyakorlatok távoli oktatási
formában való megvalósításába, valamint az ILIAS
keretrendszer ehhez kapcsolódóan alkalmazható, tanítást
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Az érzelmi intelligencia (EQ) és az
önszabályozás szerepe az online tanulásban
Pásztor Judit
Pannon Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Veszprém, Magyarország
pasztor.judit@gtk.uni-pannon.hu
Absztrakt – A digitalizáció térnyerésének vagyunk jó ideje
szemtanúi az élet minden terültén, így az oktatásban is. Az
online tanulás kiváló lehetőséget nyújthat azoknak, akik
iskolarendszerű képzési formába nem tudnak, vagy nem
akarnak bekapcsolódni; de rengeteg előnye mellett számos
kihívással is szembesíti az oktatókat és a tanulókat egyaránt.
A technikai felkészültségen és a megfelelő tananyag
szervezésen túl, az online tanulás sikeressége érdekében
olyan intrinsik faktorokat is figyelembe kell vennünk, mint
a motiváció, önszabályozás és érzelmi kontroll. A diákok
digitális tanulási környezetre adott (érzelmi) reakciói
sokszor erősebb hatással vannak a tanulás sikerességére,
mint maguk az oktatási módszerek. A külső kontroll hiánya,
a nehézkesebb tanár-diák kapcsolat, a társas támogatás
gyengesége, az online platformokon kialakuló tanulói
közösségek és a tananyag önálló feldolgozása mind
kihívások elé állítják a tanulókat. Ebben a folyamatban
nagyon fontos szerep jut az önszabályozás képességének és
az érzelmi intelligenciának. Jelen tanulmányban az életkor,
érzelmi intelligencia (EQ), társas stressz és önszabályozás
összefüggéseit vizsgáltuk meg, különböző típusú oktatási
típusban résztvevők között (középfokú, felsőfokú és nem
iskolarendszerű tanulmányokat folytatók, valamint nem
tanuló csoportok között). A vizsgált csoportok legfiatalabb
tagjai 14, legidősebb tagjai pedig 70 év fölöttiek voltak.
Kvantitatív felmérésünk eredményei megerősítették a
kapcsolatot az EQ, társas stressz szintje, az önszabályozás
képessége és az életkor között és ezen változók értékei
jelentős eltéréseket mutattak a különböző csoportok között.

Jelen tanulmányban kvantitatív kutatási eredmények
formájában kerül bemutatásra az online formában tanuló,
iskolarendszerű képzéseben részt vevő és a jelenleg
tanulmányokat nem folytató csoportok tagjainak érzelmi
intelligenciája, önszabályozó képessége és stressz szintje
közötti kapcsolat.
II.

ONLINE TANULÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A digitális tanulás folyamatának sikerességét több
tényező is befolyásolja. Az 1. ábrán láthatók a környezeti
faktorok (ide tartoznak az alkalmazott oktatási
módszerek, a technológiai környezet és az oktatási
szolgáltatás/tananyagok minősége) és az egyéni,
úgynevezett intrinsik faktorok. Utóbbiak közé az online
tanulást választó tanulók motivációi, önszabályozási
képessége és érzelmi önkontrollja sorolandók.
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 [5]. 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
tanulók felelőssége ezek hatékony pótlása, ami sok
esetben túl nagy nyomást jelent számukra [6]. Ebben
jelent hatékony eszközt számukra az önszabályozás
képessége és az érzelmi intelligencia.

Kulcsszavak: érzelmi intelligencia, EQ, önszabályozás, online
tanulás, távoktatás, társas stressz

I.
BEVEZETÉS
Napjainkban az oktatás egyre inkább az online térbe
helyeződik át [1]. 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 [2]. A
digitalizáció vívmányai, az okoseszközök, és a tanulók
digitális
képességeinek
fejlesztési
lehetőségei
folyamatosan gyűrűztek be oktatásba Magyarországon is.
A jelenlegi, COVID-19 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 [3-4].

1. ábra – Az online tanulást befolyásoló tényezők

Zimmermann [7-8] önszabályzó tanulás modelljében
jelentős befolyásoló tényezőként szerepel a tanuló
képessége, a motiváció, viselkedés, tudás szabályozása.
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Számtalan kutatás megerősítette az összefüggést az erős
önszabályzó képesség és az akadémiai sikerek között,
kiváltképp amikor a tanulás online környezetben történik
[9-13]. A diákok digitális tanulási környezetre adott
érzelmi reakciói sok szempontból jelentősebb hatással
vannak a folyamat sikerességére, mint maguk az oktatási
módszerek [14]. Az önszabályzás képességén túl olyan
intrinsik jellemzők, mint a motiváció, érzelmi önkontroll
vagy önbizalom, kiemelt szerepet játszanak az online
tanulmányok sikerességében [15-18]. Az emberek
jelentősen különböznek az érzelmi válaszok tekintetében,
emiatt nagyon fontos, hogy a választott tanulmányi
környezettel érzelmi síkon is összhangba tudjanak kerülni
[19]. 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 [20]. Az a tanuló, aki
megfelelően tudja érzelmeit szabályozni, jobban tud
alkalmazkodni bizonyos (akár tanulmányi helyzetekhez)
és tesz ezáltal szert pozitív kimenetelre [21].

életkor 14 év volt, a mintavétel a lehető leszélesebb
körben szerettük volna megvalósítani, így felső életkor
határt nem szabtunk meg.
A végleges kérdőívet demográfiai kérdésekből és
validált, magyar nyelven is elérhető mérőeszközökből
állítottuk össze. Az érzelmi intelligencia mérésére a
Schutte-féle önbeszámolós érzelmi intelligencia skálát
(SSREI) használtuk [21, 32]. 27 kérdést használtunk fel
(Chronbach alfa javítása érdekében eltávolításra került pár
tétel, 𝛼 = 0.89). A válaszadás öt fokozatú likert skálán
történt. A társas stressz szintjét a Félelem a negatív
megítélésétől skálával (BFNES) mértük [33], melyből 12
kérdést használtunk fel (𝛼 = 0.96). A válaszadásra itt is öt
fokozatú likert skálán volt mód. Az önszabályozás
képességének erősségét az Önszabályozás skálával
(SRQ) mértük
[34],
melyben
12
kérdést
használtunk fel, a válaszadás négy fokozatú likert
skálán történt (𝛼 = 0.84).
Az adatok elemzését SPSS 20 programmal cégeztük. A
leíró statisztikai módszereken túl Kolmogorov-Smirnov
teszttel megvizsgáltuk a kapott összpontszámok
eloszlásának normalitását, majd a változók közötti
korrelációs együtthatókat, variancianalízist végeztük a
csoportonkénti átlagok összehasonlítása végett (ANOVA
elemzést és non-parametrikus Kruskal-Wallis tesztet
abban az esetben, amikor a vizsgált változók nem követtek
normális eloszlást). Az eredményeket post-hoc tesztekkel
erősítettük meg (Tukey test).

III. ÉRZELMI INTELLIGENCIA
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 [22]. A szakirodalom több modellt
ismer az EQ leírására, melyek két fő csoportba sorolhatók:
a képesség alapú modellek esetén a kutatók az érzelmi
intelligenciát négy fő dimenzióra bontják [23-24]:
1. Az érzelmek észlelése és kifejezése.
2. Az érzelmek integrálásának képessége.
3. Az érzelmek megértésének, és az érzelmi tudás
alkalmazásának képessége.
4. Az érzelmek szabályozásának képessége.
Ennek az irányvonalnak a képviselői az EQ-t a
következőképpen definiálják: „az érzelmi intelligencia az
érzelmi
információ
észlelésének,
kifejezésének,
felhasználásának és irányításának azon képessége, amely
elősegíti a személy fejlődését” (189.o.) [24]. Más szerzők
az EQ-t mentális képességek, társas készségek és
személyiségvonások együtteseként írják le (ez az
úgynevezett kevert modell). Az érzelmi intelligenciát
számos területtel összefüggésben kutatják évtizedek óta.
Kutatók szerint az EQ szintje előre jelzi a társas és
tanulmányi sikereket mind tantermi, mind online
környezeteben [25-28] és a tanulási technikákra is
jelentős hatással van [29]. Ezen túl védettséget biztosíthat
a problémás internethasználattal és mobilfüggőséggel
szemben [30], valamint növeli a bizonytalanságtűrést és
stresszel szembeni ellenállóképességet [31].

V. EREDMÉNYEK
Az adatok feldolgozása után 844 fős elemszámú
mintatát kaptunk. A válaszadók életkora 14 és 78 év közé
eset, az átlagéletkor 39.06 (SD = 18.160). 77.7% volt a
nők aránya (n = 656, átlagéletkor: 42.21, SD = 18.160),
22.3% a férfiaké (n = 188, átlagéletkor: 31.56, SD =
19.061). A válaszadók jelentős nembeli aránya miatt a
férfiak és nők között fellelhető különbségeket nem
vizsgáltuk. Jelen kutatás nem tekinthető reprezentatívnak.

2. ábra – A felmérésben résztvevők száma oktatásban való részvétel
típusa szerint

IV. MÓDSZER
Az érzelmi intelligencia,
társas stressz és
önszabályozási
képesség,
valamint
az
életkor
összefüggéseinek
feltárására
kvantitatív
kutatást
terveztünk. Célunk annak megállapítása volt, hogy az
iskolarendszerben és az iskolarendszeren kívül tanulók
esetében kimutatható-e eltérés a fenti változók esetében. A
felméréshez használt kérdőívet a
QuestionPro
rendszerében készítettük el, majd hólabda módszerrel a
Facebook-on terjesztettük. A kitöltők esetében az elvárt

A. Érzelmi intelligencia
Az érzelmi intelligencia képesség alapú modellje
szerint egyrészt értékelhetjük az EQ-t összpontszám
alapján, másrészt megvizsgálhatjuk az egyes dimenzióit.
A Schutte-féle EQ kérdőív elemeinek Chronbach alfa
értéke 0.89 volt, így alkalmas volt a kérdőív arra, hogy a
likert skálán adott válaszokból összpontszámot számoljuk,
így megállapítva az egyének EQ szintjét.
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Az kapott EQ értékek normális eloszlást mutattak, így
varianciaanalízissel (ANOVA) igazoltuk, hogy a
korcsoportok között szignifikáns különbségek nincsenek
A felmérésben résztvevő személyek átlag érzelmi
intelligencia szintje 104.75 (SD = 13.166), ami a normális
tartományba esik. A 3. ábrán láthatók a korcsoportonkénti
bontásban feltüntetett EQ értékek.

A csoportok között szignifikáns különbség csak a
középfokú oktatásban résztvevő legfiatalabbak (14-19 év
közöttiek) és az egyáltalán nem tanulók között volt
kimutatható (F = 4.590, p < 0.05). Utóbbiak EQ-ja négy
ponttal magasabb volt. A középfokú oktatásban résztvevő
legfiatalabbak alacsonyabb érzelmi intelligencia szintje
életkori sajátosságból fakad.
B. Társas stressz és önszabályozás az életkor alapján
A másoknak való megfelelés sok ember számára
szorongást okozó feladat. Az iskolarendszerű oktatásban
az erősebb külső kontroll miatt valószínűbben lesznek a
diákok kitéve szorongáskeltő helyzetnek, nagyon
sokaknak okoz enyhe vagy akár súlyos problémákat az
osztálytársak és az oktató előtt történő szóbeli beszámoló
(ún. felelés), később pedig a kortársak és oktatók előtt
tartott prezentációk okozhatnak problémát. A felnőttek
jelentős része küzd a nyilvános beszéd miatti félelemmel
(public speaking anxiety).
A társas stressz szintjét a Félelem a negatív megítéléstől
skála (BFNES) segítségével mértük fel. Mivel a kérdőív
kiváló Chronbach alfa értékkel rendelkezett (0.96), így a
válaszokból összpontszámot tudtunk képezni. Az 5.
ábráról olvasható le, hogy az egyes korosztályokban
milyen átlagos stresszszinttel rendelkeznek a válaszadók.
A másoknak való megfelelés miatti szorongás az
életkor előrehaladtával csökken. Minél idősebb valaki,
annál kevésbé érdekli, hogy mások mit mondanak róla,
hogyan ítélik meg akár a teljesítményét. A két változó
között szignifikáns, negatív kapcsolat van (r = -0.336, p
<0.01).

3. ábra – Az egyes korcsoportok átlagos EQ szintje

. Az életkor és az EQ szintjét Pearson-féle korrelációval
elemeztük, és megállapíthatóvá vált, hogy minimálisan, de
összefüggést mutat az EQ az életkorral (r = 0.141, p <
0.01). Minél idősebb valaki, annál magasabb az
érzelmi intelligencia szintje, ami összecseng a korábbi
szakirodalmi eredményekkel és azzal a felvetéssel, hogy a
képesség alapú EQ fejleszthető.
A 4. ábrán láthatók az átlagos érzelmi intelligencia
szintek a tanulással kapcsolatos csoportok alapján. Négy
csoportba osztottuk a válaszadókat:
- Középfokú
oktatásban
résztvevők:
általános
iskolások, szakközépiskolások, gimnazisták ás
szakiskolák tanulói kerültek ide. Az átlagéletkora
ennek a csoportnak 17.46 év (SD = 5.075).
- Felsőfokú, iskolarendszerű oktatásban résztvevők:
felsőfokú szakképzésben, Bsc vagy Msc szinten,
illetve osztatlan vagy Phd képzésben tanulók. A
csoport átlagéletkora 24.38 év (SD = 8.446).
- Iskolarendszeren kívül tanuló egyének: ide soroltuk a
vállalati
képzésben,
online
képzésekben,
nyelviskolában, vagy akár önszorgalomból tanulási
tevékenységet végző válaszadókat. Az átlagéletkor
ennél a csoportnál 43.11 év (SD = 17.161).
- Tanulmányokat semmilyen formában nem folytatók
csoportja. Az átlagéletkor 49.30 év (SD = 14.42).

5. ábra – Az egyes korcsoportok átlagos társas stressz és
önszabályozási képesség szintje

Az önszabályozás képessége, mely segíti az érzelmek
és gondoltok kontrollját és biztosítja, hogy a nehézségek
ellenére is ki tudjunk tartani céljaink mellett, az életkor
előrehaladtával egyre javul. A válaszadók képességeinek
felméréséhez az Önszabályozás skálát (SRQ) használtunk,
mely a magas Chronbach alfa érték miatt (0.84) alkalmas
volt a likert skálán adott válaszok alapján személyenkénti
összpontszám képzésére. Az életkor és az önszabályozás
képessége között szignifikáns, pozitív kapcsolatot van
(r = 0.261, p <0.01), minél idősebb valaki, annál jobban
tudja kontrollálni az érzelmeit és akár megállítani

4. ábra – Az egyes tanulói csoportok átlagos EQ szintje
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A felsőfokú, iskolarendszerű képzésben résztvevők
önszabályzó képessége magasabb (sokkal inkább
maguknak kell beosztani az idejüket és a számokérés
rendszere is jelentősen változik). A mások megítélése
miatti stressz szintje csökken, eleve kevesebbszer
kerülnek mások előtti megalázó helyzetbe a hallgatók,
hiszen a felsőoktatásban a „felelés” már nem tartozik a
számonkérési technikák közé. Sok tárgyból személyes
jelenlét nélkül lehet jegyet szerezni (beadandókkal,
projektmunkával), illetve jellemzőbb a csoportmunkában
megoldandó feladatok megjelenése is.
A tanulmányokat nem folytató csoportnál az
önszabályozás képessége átlagosan már magasabb,
mint az iskolarendszerű oktatásban résztvevőké, társas
stressz szintjük pedig jelentősen alacsonyabb. Az
iskolapadból kikerülve átlagosan sokkal kevesebb (vagy
legalább is immár más jellegű) társas összehasonlításnak
vannak kitéve az emberek. A társas stressz szintje az
iskolarendszeren kívül tanulmányokat folytatók
esetében a legalacsonyabb, az önszabályozási képeség
pedig a legmagasabb. Ide soroltuk a vállalati képzésben,
online képzésekben, nyelviskolában, vagy akár
önszorgalomból
tanulási
tevékenységet
végző
válaszadókat. Ez a csoport már vagy saját örömérzete
miatt tanul, vagy konkrét szakmai / magánéleti céljaihoz
használj eszközként a tanulást. Jellemző, hogy az ilyen
formában tanulóknak már egy szűkebb spektrumon kell
tudásanyagot elsajátítaniuk. Ennél fogva a tanulás egy
stresszmentesebb tevékenységgé válik.
A 7. ábrán az érzelmi intelligencia szintje és az
önszabályozó képesség közötti összefüggés látható. A két
változó között lineáris kapcsolat van, minél magasabb
valaki érzelmi intelligenciája, annál jobb az
önszabályozó képessége (r = 0.476, p = 0.00). Utóbbi
változó 22%-át magyarázza az EQ.

destruktív gondolatait (mint például „nincs értelme ezzel
foglalkoznom”, „úgysem tudok átmenni a vizsgán”, stb).
Az önszabályozás képessége és a társas stressz szintje
között szignifikáns, negatív kapcsolat van (r = -0.440, p <
0.01). Minél jobb
önszabályozó képességgel
rendelkezik valaki, annál kevésbé okoz stresszt
számára mások vélt vagy valós elvárásai.
C. Társas stressz és önszabályozás tanulói csoportok
alapján
A 6. ábrán látható, hogy a középfokú oktatásban
résztvevő fiatalok (14-19 évesek) rendelkeznek a
legalacsonyabb önszabályzó képességgel és egyben a
legmagasabb társas stressz szinttel. Mindez nem
meglepő, hiszen a középfokú oktatásba erős a külső
kontroll (a tanárok szerepe jelentős, az időbeosztás
megszabott, gondoljunk csak a csengetési rendszerre, napi
házifeladatok jellemzők). A diákoknak feszített
menetrendet adnak a tananyagfeldolgozásban is, nincs
dömpingszerű tanulás és vizsgára készülés, mint a
felsőoktatásban. A terhelés emiatt egyenletesebb, de a
rendszer sokkal rugalmatlanabb, így jelentősebb stresszt
tud szülni a másoknak való megfelelés vágya.

6. ábra – A válaszadók társas stressz szintjének és önszabályozási
képességének átlagértékei csoportos bontásban

A társas stressz szintje az egyáltalán nem tanuló csoport
és az iskolarendszerben tanuló csoportok között
szignifikánsan eltérő (p < 0.01 a nem tanuló és középfokú
oktatásban résztvevő csoportok és p < 0.05 a nem tanuló
és felsőoktatásban tanuló csoport között). A
tanulmányokat nem folytató és iskolarendszeren kívül
tanulók társas stressz szintje között nincs szignifikáns
kapcsolat, ellenben az iskolarendszeren belül és kívül
tanulók között szignifikáns eltérést találtunk (p < 0.01
mindkét esetben).
Ahogy fentebb említésre került, a középfokú oktatásban
tanulók (átlagéletkor 17.46 év) önszabályzó képessége a
leggyengébb, és szignifikánsan alacsonyabb (p < 0.01),
mint az nem tanuló csoporté (átlagéletkor: 49.30 év).
Hasonló, szignifikáns eltérés mutatkozik a legfiatalabbak
és az iskolarendszeren kívül tanulók (átlagéletkor: 43.11
év) között is (p < 0.05).

7. ábra – Az érzelmi intelligencia és az önszabályozási képesség
közötti lineáris kapcsolat

A két változó szoros együtt mozgása erősebb érzelmi
önszabályozást tesz lehetővé, ami segíti a tanulókat a
kitűzött céljaik hatékonyabb elérésében, jobb stressz- és
frusztrációtűrést tesz lehetővé. A magasabb EQ pedig a
tanuló saját és mások érzéseinek pontosabb felimerését
teszi lehetővé, ezáltal gördülékenyebb lehet a
kommunikáció az online térben is, és könnyebb a
visszacsatolás.
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ÖSSZEGZÉS

A kutatás eredményeiből következtethetünk arra,
hogy a magasabb érzelmi intelligencia (EQ) jobb
ellenállóképességet biztosít a társas stresszel szemben és
erősen összefügg a magas önszabályozó képességgel is. A
magasabb érzelmi önszabályozó képesség pedig
általánosságan is jobb stressz- és frusztrációtűrést jelent,
ami növeli az online képzések elvégzésének
valószínűségét. Az eredmények hasznosíthatók az online
képzések kialakításának gyakorlatában is.
(1) Érdemes több visszacsatolási lehetőséget adni
mind az oktatók, mind a tanulók számára, ugyanis ezáltal
csökken a bizonytalanságérzése mindkét félnek, erősödik
a kommunikáció és a
folyamatos kapcsolattartási
lehetőség segítheti a bátortalanabb, vagy gyengébb
teljesítményű tanulókat is, így valószínűbb, hogy nem
morzsolódnak le.
(2) Megfontolandó a tanulókat a különböző oktatási
platformokon, LMS (Learning Management System)
rendszerekben, vagy közösségi média csoportokban
összekapcsolni. A tanulói fórumok, csoportok lehetőséget
biztosítanak az információ cserére és teret biztosítanak a
társas jelenlét kialakulásának, ami az online oktatás
esetében kiemelt fontosságú [35].
(3) Fontos szem előtt tartani a tananyag tervezésekor
a korosztályi különbségeket. Nemcsak az digitális
készésgekben lehetnek jelentős különbségek, ami az
online képzések sikeressége esetén létfontosságúak [36],
hanem a korcsoportok pszichológiai sajátosságaiban is. Az
idősebbek a jobb önszabályozó képesség miatt
alkalmasabbak az önálló tanulásra, nagyobb volumenű
tananyaggal is meg tudnak bírkózni, az idejüket
optimálisabban tudják tervezni és beosztani. A fiatalabb
korosztálynak sokkal fontosabb a társas jelenlét és a
támogató közeg, ennél fogva csportmunkában szívesebben
vesznek részt, a tanulási tevékenységeken kívül is
szívesen összekapcsolódnak kortásaikkal.
(4) Minél fiatalabb korosztály számára készül egy
online tananyag, annél fontosabb, hogy megfelelően
legyen felépítve és jól lehessen „adagolni” a tanulóknak.
A gyengébb önszabályozás miatt ez a korosztály
hajlamosabb elkedvetlenedbni az összefüggő, nagy
volumenű tananyagrészektől.
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internetezéssel [5]. Mindezek mellett több nemzetközi
szervezet is kiemelt fontosságúként tekint a digitalizáció
és az IKT eszközök használatához kapcsolódó digitális
készségekre, tudásra [6]. Ennek hátterében olyan tényezők
állnak, mint a társadalom és a gazdaság nagy mértékű
digitalizációja [7], az ipar 4.0 vagy akár a jelenlegi
COVID-19 járvány miatt kialakult helyzet is. Hiszen
napjaink társadalmára az egyre összetettebb folyamatok,
információs túltelítettség a jellemző, melyben a gazdaság
szereplőinek ugyanúgy helyt kell állnia [8]. Mindezek
következtében többen felismerték azt a tényt, hogy az új
technológia újfajta képességeket, tudást igényel [9], illetve
az iskolarendszerben elsajátítható készségek, tudás nincs
összhangban a digitalizált munkahelyek elvárásaival [10].
A vállalatoknak pedig az ipar 4.0 sikeres adaptációjához
nem csak (digitálisan) szakképzett munkaerőre van
szüksége [11], hanem a vállalat egészét érintő egységes
intézkedésekre és agilis vezetőkre is [7].

Absztrakt— 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. Mind a munkahelyeken, mind az
iskolákban teret nyertek a digitális megoldások és a
robotok, ezáltal új munkakörök és feladatok jöttek létre,
melyek teljesítéséhez szintén szükség van bizonyos szintű
számítógépes ismeretre. Mindezek mellett az információ- és
kommunikációtechnológiai (IKT) eszközök valamely
formája szinte mindegyik 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).

II. DIGITÁLIS KOMPETENCIA
Az Európai Unió az élethosszig tartó tanulás 8
kulcskompetenciáinak egyike közé sorolta a digitális
kompetenciát [12], továbbá az EU 2016-ban
nyilvánosságra
hozta
a
digitális
kompetenciakeretrendszerét [13], melyet egy évvel később, átdolgozott
és továbbfejlesztett változatban közzétett [14]. Azonban
nem csak az uniós polgárok számára került kidolgozásra
keretrendszer, hanem a vállalkozók, a fogyasztók és az
oktatók számára is [15]. A digitális kompetencia
keretrendszerének
magyar
viszonylatba
történő
átültetéséről 2019-ben döntött a kormány [16].
Az Európai Unió mellett az UNESCO is fokozott
figyelmet szentel a digitális kompetencia fontosságának mint az élethez nélkülözhetetlen képességek egyike - az
oktatók oldaláról megközelítve a problémát a szervezet
2008-ban mutatta be keretrendszerét [8].
Az IKT eszközökhöz kapcsolódó kompetenciák
szükségessége az egyén számára is kiemelkedően jelentős,
mivel a megfelelő digitális tudás versenyképessé teheti az
egyént a munkaerőpiacon, elősegíti a munkahelyi jól-létet,
a diákok szemszögéből nézve pedig a tanórákra való
készülést [17], tanulást, illetve a COVID-19 vírushelyzet
miatt
kialakult
távoktatás
sikeres
abszolválása
szempontjából is nélkülözhetetlen [18].
A
digitális
kompetenciával
(DQ)
számos
tudományterületen foglalkoznak, melynek következtében
többféle megfogalmazás és elnevezés is található a
szakirodalmakban a DQ kapcsán [19]. A digitális és
technológiai eszközökhöz, valamint a kezelésükhöz
kapcsolódó kifejezések, mint ahogy azt már említettem,
széleskörűek. Számos publikáció és kutatás is készült ezen

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: digitális kompetencia, IKT, internet

I.
BEVEZETÉS
Jelen társadalmunkat áthatják az információ- és
kommunikációtechnológiai eszközök (IKT). 2020
áprilisában több mint 4,5 milliárdra volt tehető az aktív
internetezők száma, ez a világ lakosságának majdnem 60
%-a [3], az okostelefonokat tekintve az elmúlt 5 év adatai
alapján évente átlagosan 1,4 milliárd került értékesítésre
világszerte [4], továbbá az átlagos felhasználók napi
szinten majdnem 7 órát (6 óra, 42 perc) töltöttek 2019-ben
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a területen. A leggyakrabban előforduló kifejezések a
digitális kompetencia kapcsán a számítógép és
információműveltség [20], internetes képességek [21],
média műveltség [22], új média műveltség [23],
21.századi képességek [24], digitális írástudás [25] vagy
IKT készségek [21].
Látható az előbb bemutatott kifejezések sokszínűsége,
azonban a mögöttük található értelmezés is szükséges
ahhoz, hogy megérthessük, miért létezik ennyi
meghatározás egyetlen jelenségre [26]. A szerzők nem
csak a definíciók tekintetében nem értenek egyet, hanem
abban sem, hogy a különböző meghatározások milyen
kapcsolatban állnak egymással, mivel egyesek szerint
egymással rokonértelműek [27], mások szerint azonban
egyazon terület különböző részei [28].
Az internet és a digitális technológiák megjelenése
mind az említett tényezők használatában, mind a hozzájuk
kapcsolódó
tudástár
esetén
eltéréseket
és
egyenlőtlenségeket eredményezett a társadalomban. Ezt a
jelenséget digitális szakadéknak (digital gap) vagy
digitális megosztottságnak (digital divide) szokás nevezni
[29; 20].

III.

MÓDSZEREKS

A. Minta és eljárás
Az adatfelvétel 2020.06.01-08 között történt online a
QuestionPro platform segítségével, a terjesztés hólabda
módszerrel zajlott. A kutatás során alkalmazott kérdőívet
104 fő töltötte ki (75 nő és 29 férfi; átlagéletkor: 27,46;
SD= 7,758), főként diákok (72 diák, 32 munkavállaló). A
kérdőív két fő részből tevődött össze, a szociodemografikus kérdésekből és a digitális tudást mérő
részből. A minta nem tekinthető reprezentatívnak.
B. Eszköz
A digitálistudás mérésére szolgáló blokk 160 digitális
kifejezést tartalmazott. A kifejezések egyik csoportja 153
olyan kifejezésből állt, melyek az internetezéshez, a
számítógépekhez és kezeléshez, mobiltelefonokhoz,
valamint az adattároláshoz kapcsolódnak. A kifejezések
azonban tartalmaztak 7 db kakukktojást is annak
érdekében, hogy tesztelni, illetve kiszűrni tudjuk azokat a
válaszadókat, akik csak véletlenszerűen válaszolgattak.
A kakukktojás kifejezéseket több csoportba sorolhatók:
• Egy elem egy létező számítógéppel és internettel
kapcsolatos szavakhoz hasonló volt: proxypod,
melyből a proxy valós kifejezés, míg a pod
nem, együtt a két szónak azonban semmi
értelme.
• Egy elem az Android verziók elnevezése alapján
került be a listába: cheesecake, ez azért lehetett
beugratós kifejezés, mert az Android verziók
köztudottan
édességekről, süteményekről
kapják nevüket.
• 3 kifejezés sci-fi műsorokból lettek átemelve a
kutatásba: tricorder, hiperhajtómű és strax.
• Egy kifejezés az egészségügyben alkalmazott
eszközre utal: MR
• Illetve az bekerült egy nem létező szó is a listába:
firering.
A digitális kifejezéseket tartalmazó kérdőívrész 7
kisebb alcsoportból állt össze, a kakukktojás szavakból
minden alcsoportba került egy.
A kitöltőknek 5 fokú Likert skálán kellett jelölniük,
hogy milyen mértékben ismerik az egyes kifejezéseket,
ahol 1 jelentette, hogy egyáltalán nem ismeri és 5, hogy
teljes mértékben ismeri.
Az 1. táblázatban az eredetileg használt 153 kifejezések
egy része szerepel.

A. A digitális kompetencia korábbi mérései
A legtöbb kutatás az én-hatékonyság koncepcióját
alkalmazza [29]. Az én-hatékonyság hasznos fogalomnak
bizonyul annak megértésében, hogy az emberek hogyan
közelítik meg a különböző feladatokat, beleértve az
információs és kommunikációs technológiák alkalmazását
is. A kutatásokból azonban kirajzolódni látszik, hogy ez a
mérési módszer nem a legideálisabb az emberek tényleges
digitális írástudásának felméréséhez [30]. Hargittai [31]
úgy találta, hogy az önértékelés alapú felmérések során
kapott értékek nem megfelelő előrejelzője a tényleges
készség, képesség szintnek nem fedik a tényleges
készségek, képességek szintjét, helyette megbízhatóbb és
valós képet adnak a digitális kifejezések egy 5 fokú Likert
skálán. Ennek oka az, hogy a kifejezések ismerete
mélyebb tudást sugall. Például, ha arra kérjük az
embereket, hogy értékeljék a számítógépes és internettel
kapcsolatos kifejezések megértésének szintjét 5 pontos
skálán, akkor jobban megmutatkozik, hogy mennyire
képesek eligazodni az online tartalmakban vagy a digitális
térben, mintha csak arra keresnénk a választ, hogy miként
értékelik
az egyes tevékenységek elvégzésével
kapcsolatban a képességeiket.
A digitális eszközök folyamatosan fejlődnek, valamint
újabbnál újabb technológiai megoldások jelennek meg. Ez
az állandó fejlődési és újítási hullám megköveteli a
digitális tudás, képességek naprakészen tartását, mivel új
szolgáltatásokat fejlesztenek ki, és azok részét képezik az
emberek internet-felhasználói repertoárjának. Ugyanez a
mérési eszközökre is érvényes, hiszen 10-15 éve az
internethez csatlakozás is más módon történt, mint
napjainkban, valamint az adattárolás is megváltozott, így
nincs értelme a floppy lemezre történő mentésről kérdezni
a válaszadókat, amikor a felhőben tárolás van
elterjedőben.
A felmérés alapkoncepcióját Hargittai [32] digitális
műveltséghez kapcsolódó munkássága adta. Kutatásom
célja az emberek digitális tudásának felmérése volt egy
vagy két szóból álló digitális kifejezések segítségével,
valamint az elképzelés tesztelése.

1.TÁBLÁZAT
A FELMÉRÉSBEN HASZNÁLT 153 KIFEJEZÉS (RÉSZLET)

stream
popup
szerver
HDMI
VPN
Touch pad
SSL
Felhő
VoIP
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SSD
zip
TB
eMMC
Süti
Bővítmény
Bcc (email)
Floppy
4G

Spam
Widget
MicroSD
Vlog
Avatar
Emoji
MSN
Zsarolóvírus
Play áruház

Pendrive
Oreo
Seed
Torrent

C#
Repülőüzemmód
Token
Gif

Avatar
Png
NFC
Jelkód

Vicces tartalmak böngészése
Közösségi oldalak
böngészése

IV. EREDMÉNYEK
A kérdőív első felében többek között olyan kérdéseket
tettem fel a kitöltőknek, mint például:
• Hány éve interneteznek?
• Naponta hány órát töltenek internetezéssel?
• Milyen céllal interneteznek?
• Mire használják az okostelefonjaikat?
A következőkben az említett kérdésekre kapott
válaszokat mutatom be.
Arra a kérdésre, hogy a válaszadók hány éve
interneteznek, viszonylag széles intervallumról érkeztek
válaszok. Ezt bizonyítja, hogy a legrégebb óta internetező
kitöltő 25 éve internetezik, míg akadt olyan is, aki csak 4
éve kezdett el ismerkedni vele. Átlagosan azonban
elmondható, hogy 14 éve interneteznek a válaszadók (SD
= 3,906).
Az internetezéssel töltött évek száma kapcsán
megvizsgáltam, hogy van-e kapcsolat a kitöltők digitális
kifejezések kérdőíven elért pontszáma és aközött, hogy
hány éve interneteznek. Az eredmények alapján
elmondható, hogy nincs szignifikáns kapcsolat a két
tényező között (p > 0,005), vagyis az, hogy valaki hány
éve internetezik, nem befolyásolja, hogy milyen szintű a
digitális tudása.
Az 1. ábrán a kitöltők internetezéssel töltött idejének
megoszlása látható, nemek szerinti bontásban. Az
eredmények alapján elmondható, hogy a férfiak közel
40%-a 3-4 órát internetezik naponta, illetve közel 25%-uk
több mint 7 órát is eltölt online. A nőket tekintve láthatjuk,
hogy közel 30%-uk szintén 3-4 órát internetezik, ezt
követi 17%, akik 4-5 órát tartózkodnak naponta online.

Fájlmegosztás

Online számítógépes játékok

Chatelés

Emailezés

Tanulás

Munka

Vásárlás

Információ keresés

Olvasás
0%

2-3
órát

3-4
órát
Férfiak

4-5
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5-6
órát

6-7
órát

40%

60%

2.ábra A megkérdezettek internetezési céljai
A mobiltelefonok használati céljai láthatók a 3. ábrán.
A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy főként
internetezési
célra
használják
a
kitöltők
az
okostelefonjaikat. Ezt követi nagyobb lemaradással a
közösségi média platformok böngészése, a hírek
böngészése és a zenehallgatás, videónézés.

40%
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20%
15%
10%
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0%
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20%

7+ órát

Nők

1. ábra A napi internetezéssel töltött idő nemek szerinti bontásban
Az internetezési célok (2. ábra) között, a
tevékenységekkel töltött órák tekintetében három
emelkedik ki igazán, melyek az alábbiak: munkacélú
internetezés, chatelés, illetve a közösségi média
platformok böngészése, de viszonylag több időt töltenek
még a megkérdezettek információkereséssel és tanulással
is.
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teljesítettek volna, mint a
hasonlóan, akkor meg
mérőeszköz helyességét,
sugallaná, hogy nem jól
szintjét, ha azt állítják,
kifejezéseket.

Hírek
böngészése
Közösségi
média
oldalak
böngészése

valódi tételek, vagy azokhoz
kellene kérdőjeleznünk a
érvényességét, mivel azt
méri a válaszadók megértési
hogy ismerik nem létező
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4. ábra A proxypod ismertségének megoszlása 5 fokú skálán
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5. ábra Az MR ismertségének megoszlása 5 fokú skálán
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3. ábra Az okostelefonok felhasználási céljai
80

A. A kakukktojások
Az elemzés során a digitális kifejezések közé rejtett
kakukktojás szavakra adott válaszokat is megvizsgáltam,
ami a következő eredményeket hozta.
Sorrendben haladva a 4-10. ábráig az egyes kakukktojás
szavak eredményeit láthatjuk a Likert skála 5 fokozatán
feltüntetve. Az ábrákon látható szavak sorrendje a
következő: Proxypod, MR, Firering, Cheesecake, Strax,
Tricorder és Hiperhajtómű. A hét ábra mindegyikéről
elmondható, hogy a megkérdezettek nagyrésze nem ismeri
ezeket a szavakat, valamint mind a hét esetben közel 10
ember vélekedett úgy, hogy teljes mértékben ismerik az
adott kifejezést. Ez a proxypod esetében magyarázható
azzal, hogy a kitöltők a proxy kifejezéssel keverték, vagy
ahhoz kapcsolódónak ítélték meg. Azonban a scifi
filmekből, sorozatokból átvett szavak esetében fennáll
annak az eshetősége is, hogy olyanok is vannak a kitöltők
között, akik ismerik ezeket a filmeket, sorozatokat. Ebből
kifolyólag a későbbiekben az ilyen jellegű szavak
használata nem biztos, hogy ajánlatos.
A kakukktojás szavak eredményei azért is jelentősek,
mert ha a kakukktojás elemek lényegesen jobban
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6. ábra A firering ismertségének megoszlása 5 fokú skálán
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eszközről van szó, így feltáró jellegű faktorelemzést
végeztem. Ehhez Principal Component Analysist és
Varimax forgatási módszert alkalmaztam. A faktorok
számát Kaiser kritérium alapján határoztam meg.
Eredményül a 153+7 kifejezésből 41 maradt meg,
melyeket 4 faktorba tudtam tömöríteni. Az eredményül
kapott faktorelemzés KMO értéke 0,877, illetve a Bartlett
teszt szignifikanciája 0,000, így mind a két érték
megfelelő. A modell magyarázott varianciája 72,135 %os, ami szintén jó eredménynek mondható.
Az elemzés révén kijött 4 faktort és az egyes faktorokba
tartozó kifejezéseket a 2. táblázat tartalmazza. Az első
faktort a tartalma alapján alapvető ismereteknek neveztem
el, mivel ebben olyan kifejezésekkel találkozunk, mind a
pdf, a QR kód vagy az érintőkijelző, mely szavakkal a
mindennapokban gyakorta találkozhatunk. A második
faktor mélyebb ismereteket jelöl, mivel ebben a retail key,
a pascal és az AMD szavak találhatók. Ezeknek a
megértése és ismerete már specifikus és komplex
ismereteket, tudást igényel. A harmadik faktort
adatmegosztás névvel jelöltem, hiszen ebben a pendrive, a
cd és a firefox szavakkal találkozunk. Ennél a faktornál a
firefox ide nem illőnek tűnhet, azonban ha belegondolunk,
a firefox, mind internetböngészőn keresztül is adatokat
érünk el, tárolunk és osztunk meg, gondoljunk a
könyvjelzőként elmentett weblapokra, vagy a fájlok felilletve letöltésére. Az utolsó, negyedik faktor a közösségi
média nevet kapta, mivel az emoji, hozzászólás és a meme
kifejezések kerültek ebbe a faktorba.
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9. ábra A tricorder ismertségének megoszlása 5 fokú skálán
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10. ábra A hiperhajtómű ismertségének megoszlása 5 fokú skálán
B. Faktorelemzés
A felmérésben használt
faktorelemzéssel
vizsgáltam.

digitális kifejezéseket
Mivel újfajta mérési
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A
faktorelemzést
követően
teszteltem
a
faktorelemzéssel kapott mérőeszközöm megbízhatóságát
mind faktoronként, mind összességében, az egyes
faktorokra kapott Cronbach α értékeket a 3. táblázat
tartalmazza. A mérőeszköz egészére magas értéke kaptam
(α = 0,955), így a 41 itemből álló Digitális kifejezések
Kérdőívhez létrehozhattam egy összpontszámot. Az így
elérhető pontszámok 0-205 között helyezkednek el. A
válaszadók pontszámait tekintve az átlagos érték 152,702
(SD = 30,254), az elért pontok 70-205 pont ingadozott.
3.TÁBLÁZAT
A FAKTOROK CRONBACH ALPHA ÉRTÉKEI

Faktorok
Alap ismeretek
Mélyebb
ismeretek
Adatmegosztás
Közösségi média

Cronbach α
0,976
0,962

Kifejezések száma
18
17

0,916
0,848

3
3

V. KÖVETKEZTETÉSEK
Jelen tanulmány célja a digitális kifejezésekből álló
mérőeszköz tesztelése volt, mely sikeresnek bizonyult. Az
eredmények alapján elmondható, hogy a digitális tudás
mérésére alkalmas az általam választott módszer, azonban
a mérőeszköz további finomításokra és változtatásokra
szorul. Egyik ilyen változtatás a faktorokba tömörített
itemek számának egyenletesebb besorolása. Ezenkívül a
faktorok és a digitális kifejezések szélesebb körű mérését
is érdemes megvalósítani. Továbbá a jövőben a
mérőeszköz nagyobb mintán történő tesztelése
is
kívánatos, valamint esetlegesen
más,
digitális
kompetencia szintet mérő eszközökkel célszerű
összevetni.
Jelen kutatás mindenképpen rejt még magában számos
lehetőséget, melyet a jövőben mindenképpen érdemes
megvalósítani, azonban a későbbiekben a kakukktojások
megválasztására érdemes lesz nagyobb figyelmet szentelni
és kerülni a filmekben, sorozatokban felbukkanó
kifejezések használatát, mivel ezek bevonása a kérdőívbe,
torzíthat.
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1 Bevezetés
Az Y és Z-generáció megváltozott tartalomfogyasztási és tanulási szokásai [1], [2], másfelől
az IKT eszközök széleskörű elterjedése, mindennapi felhasználása (pl. okostelefonok) a
felsőoktatás számára is számos új kihívást jelent [3]. 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 [4], [5], 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

alkalmazására fókuszálok. 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.
Az általam oktatott mester tárgy keretén belül, kutatásom során azt vizsgáltam, hogy modern,
a fent felsorolt nehézségeket figyelembe vevő módszertani megközelítések alkalmazása
esetén megváltozik-e (remélhetőleg pozitív irányba) a hallgatók motivációja, elégedettsége.
Illetve, hogy sikerül-e a kurzushoz kapcsolódó szemléletformáló üzeneteket eljuttatni a
hallgatókhoz.
A fent összefoglalt kutatást akciókutatási kutatásmódszertani keretek között kívánom feltárni.
Az akciókutatás alkalmazásakor fontosabbak a gyakorlati tényezők azonosítás és elemzése,
mint a megvalósuláshoz kapcsolódó elméletek vizsgálata, igazolása, elvetése [6]. 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 [7]. A kutatás hármas
szemlélete: (1.) a kutatás tárgya egy változtatásra szoruló gyakorlati probléma; (2.) a kutató
részese a folyamatoknak; (3.) a kutatás ciklikusság szerint működik: tervez, cselekszik,
megfigyel, visszacsatol [8]. A pedagógiai módszertani megközelítés esetében elsősorban az
ún. „gameful” tervezés [9]

által fontosnak tartott belső motivációt kialakító [10]

tényezőket vettem figyelembe. Ezek közül is kiemelten az öndeterminációs elméletet [11],
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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 emberközpontú, jelen esetben tanuló-központú megközelítésének alkalmazása [12], [13]. A tanári
1

felkészítésről szóló rendelet is kiemelten foglalkozik a motiválás kérdésével a tanulás
támogatása kompetenciacsoporton belül.
A hallgatók tevékenységét, (remélt) fejlődését egyfelől kérdőívek (félévkezdő és -záró) és
évközi tesztek, másfelől pedig a hallgatói véleményezésre adott visszajelzések alapján
értékeltem.

Az alábbi területeket vizsgálom a kutatásom során:
-

Emelkedik-e a hallgatók önértékelése alapján a tudatos internet használat szintje a
kurzus elvégzésének hatására?

-

Mely szempontok és módszertani elemek támogatják a hallgatók belső motivációjának
kialakulását?

-

Milyen eredményeket ad a gameful elvek alkalmazása összességében a tanulók
szempontjából?

2 Elméleti háttér
2.1 Tanulóközpontú megközelítés
Alapvető megközelítésként tekintek a tanulóközpontú hozzáálláshoz, amely nem csak azért
fontos, mert az alapját jelenetheti a tanulók motivációjának kialakításához, hanem azért is
mert jól megfogalmaz egy váltást a tanárközpontú nézőpontból, amely meglátásom szerint
elkerülhetetlen minden oktatási szinten. Valamint Csillik Olga a BCE hallgatók körében
végzett kutatása alapján is a tanári jellemző között a leglényegesebb a hallgatóközpontúság.
Robinson [12] úgy közelíti meg a tanulóközpontú szemléletet, hogy a tanulás közös
alakítójának tekinti a tanulót. Saját tanítási folyamatához négy különböző megközelítést
vizsgál és alkalmaz: behaviorista tanulás, közösségi tanulás, helyzetfüggő tanulás,
egzisztenciális tanulás. Ezekkel kapcsolatosan arra jut, hogy ezen megközelítések együttes
1

8/2013. (I. 30) EMMI rendelet, 2. számú melléklete (A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről)
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alkalmazás nem hogy nem zárják ki egymást, hanem kifejezetten jobb tanulási élményt
jelentettek. Elsősorban az által, hogy nem a tárgy (vállalkozási ismeretek) elméletét és elemeit
tanították, hanem vállalkozói gondolkodásra ösztönözték a tanulókat, olyan helyzetekkel és
élményekkel, amelyek erős belső motivációt alakítottak ki.
Hoidn [13] a mély fogalmi megértés esetében – amely egyszerre jelenti, hogy értelmet adunk
a tanultakhoz, másrészt pedig nem csak tudást, hanem annak megvalósítási képességét is
nyújtjuk – a tanulók részvételén alapuló tanulását, és a gyakorlat megtanítását fogalmazza
meg elvásárként. A tanulóközpontú tananyaghoz pedig öt szempontot ír le:
1. Olyan kihívást jelentő célok és tartalmak megfogalmazása, amelyek relevánsak.
2. A kurzusok felépítése rugalmas.
3. A tevékenységek és tananyagok a tanulók részvételén alapulnak.
4. Olyan viselkedési rutinok és normák meghatározása, amelyek jól meghatározhatók (pl.
közösen egyeztetett szabályok).
5. Formatív értékelés, nyílt végű feladatokkal.
Weimer [14] öt gyakorlatban alkalmazható kulcs elemet definiál a tanulóközpontú oktatáshoz:
1. A tanulás funkcióját tekintve egy eszköz. A tanulás által lehet képességeket,
készségeket kialakítani.
2. A tanári szerep megváltozása: támogató, mentori, facilitátori szerep. A tanári munka
célja a tanulási folyamat támogatása, és az ehhez szükséges környezet megteremtése
(pl. differenciálás által).
3. A tanuló felelős a saját tanulmányaival kapcsolatban.
4. Fejlesztő értékelés fontossága. Illetve már nem csak a tanár értékel, hanem
önértékelés, társértékelés és a tanár értékelése is része a folyamatnak.
5. Döntési lehetősége van a tanulóknak is.

2.2 A tanulók motiválása
A tanulók motivációjának kialakításához izgalmas elméleti hátteret jelent az ún. gameful
learning és gamful design (GD) keret. Megfelelő magyar kifejezés nincs sajnos, így a
folytatásban maradok az angol megfelelőknél, ugyanis a magyar szakirodalomban megjelenő
„játékosítás” inkább az angol gamification megfelelője. Arról pedig, hogy mi a gameful
design és a gamification közötti különbség (vagy netán ugyanaz mind a kettő?) vita zajlik a
szakirodalomban is [15], [16]. E vitát nem jelen tanulmány keretében kívánom feloldani, de
fontosnak tartottam megemlíteni.
Számomra Dichev és munkatársai [16] megközelítése a mérvadó: a gameful design lényege,
hogy egy tanulási szituációba ültetünk olyan, a játékokban sikeresen alkalmazott elveket,
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amelyek lényege nem maga a játék, hanem az élmény és ezáltal a belső motiváció kialakítása
és

fenntartása.

Abban

tér

el

a

„gameful”

a

„gamificationtől”,

hogy

nem

játékmechanizmusokat, játékeszközöket épít a tanulási folyamatba, hanem olyan rendszert
alkot, amely játékszerű élménnyé teszi a tanulást. Röviden összefoglalva: a játékosítás lehet
eszköz, míg a GD szemléletmód. A GD szemlélet szerinti tanítási környezet vélhetően
alkalmaz játékos eszközöket, de önmagában játékos eszközök használta nem teremti meg azt
a környezetet, amely a szükséges motiváció kialakításának feltétele lehet [15]. Ha az
eszközök kiválasztásához és a személetmód kialakításához egy folyamatot is tudunk
definiálni, akkor már „kész is lehetünk” kurzusunk kialakításával.
Az egész gameful szemléletmód lényege a belső motiváció kialakítása, mégpedig azért, hogy a
tanulás élvezetből valósuljon meg, így növelve a tanulás eredményességét és hatékonyságát,
hogy ne csak külső motiváció (pl. érdemjegy, máshol: pont vagy jelvény megszerzése egy
játék során vö. játékosítás) befolyásolják a tanulási szituációkat [9], [16].
A belső motiváció kialakításának jobb megértéshez az önmeghatározás-elméletre (selfdetermination theory, SDT) szeretnék reflektálni. Az SDT három alapvető pszichológiai
szükségletre alapoz: 1. autonómia (autonomy), 2. kapcsolódás/kötődés (relatedness) és 3.
kompetencia (competence) [11]. Amely mindegyike visszaköszön az előzőekben tárgyalt
tanulóközpontú tanítás elveiben is.
A külső befolyásolástól mentes, szabad és saját elhatározáson múló cselekvés jelenti az
autonómiát. Míg a másokkal való közös munka, együtt dolgozás és támogatásuk jelenti a
kötődést. Addig az eredményes tanuláshoz nélkülözhetetlen, hogy a tanuló kompetensnek
érezze magát, vagyis értse és befolyásolni tudja a tanulási folyamatot [17].
Saját doktori kutatásom során is sikerült azonosítanom tanulói visszajelzések elemzése során,
hogy mennyire valósak az SDT által megfogalmazott pszichológiai szükségletek a digitális
tananyagokkal történő tanulás során [18]. Valamint Sziváknál [19] is megjelennek a fentiek a
„szociális biztonsággal” kiegészülve.

3 Gyakorlati alkalmazás
3.1 E-business üzleti modellek tárgy és tanulók bemutatása
Az elméleti kereteket a gyakorlatba a 2019/2020-as tanév őszi félévében kezdtem meg a
Budapesti Corvinus Egyetemen oktatott E-business Üzleti Modelljei tárgy (EBÜM) keretén
belül. A kurzust az Informatikai Intézet, Infokommunikációs Tanszéke égisze alatt kerül
meghirdetésre, és a gazdaságinformatikus mester képzés választható tárgy, de más szakokról
is szoktak részt venni hallgatók a képzésen.
51

A tárgyat több-kevesebb kihagyással, de már sok-sok éve tanítottam, jellemzően
többedmagammal. Az őszi félévtől azonban – még PhD hallgatói minőségben – egyedül
vittem a tárgy „hétköznapjait”. Szinten minden évben próbáltunk kisebb változtatásokat tenni
a tárgy tanítása és értékelési rendszerében, de összeségében frontális oktatás zajlott,
klasszikus számonkérési megoldásokkal. Saját doktori tanulmányaim során

egyre

komolyabban érdeklődtem a pedagógia módszertanok irányába is, de a tárgy teljes
módszertani átalakításához a végső lökést az adta meg, hogy közgazdász tanári képzésre
jelentkeztem. A doktori disszertáció írásához kapcsolódó önképzésből tanultakat, de nagyobb
részt a tanári képzésen tanultakat ültettem a gyakorlatba. A folytatásban az őszi és a tavaszi
félév tevékenységeit, tapasztalatait is be kívánom emelni, hiszen a távoktatásra történő
váratlan átállás újabb pedagógiai módszertani kihívások elé állított.
A személyes motiváció mellett fontos eleme volt az őszi félévnek, hogy a tárgyat szinte csak
marketing szakirányos hallgatók vették fel. Itt emelném ki a

konstruktivizmus

tanulásfelfogását, amely ugyancsak fontos nézőpont számomra: a konstruktivizmus azt vallja,
hogy „… a tudás nem egy közvetítődési folyamatban lesz a megismerő ember sajátja, hanem
azt maga hozza létre, konstruálja. […] a megismerés egy aktív […] folyamat. […] A
konstruktivizmus alapgondolata […] az, hogy a meglévő ismereteink bázisán szerezzük meg
az új tudást.” [20, o. 81]. Mivel a marketing szakos hallgatók előzetes tudása, általános
érdeklődése,

hozzáállásuk

az

informatikai

témákhoz

egészen

más,

mint

a

gazdaságinformatikus hallgatóké, akikkel az előző évek során dolgoztam, mindenképpen
komoly változásokat terveztem.

3.2 Elmélet gyakorlati alkalmazása
3.2.1 Célok
A kurzus átalakítását több szempont terveztem, de a legfontosabb része a tartalom teljes
felfrissítése jelentette. A tárgy célját, az átadni tervezett kompetenciákat tekintve nem
terveztem átalakítani a kurzust, hiszen a tárgy ugyanúgy egy akkreditált képzést része, de új
szempontokat,

leginkább új tanítási módszereket, a tanulók motivációjának gyökeres

átalakítását szerettem volna elérni. A tárgy alapvető célja korábban is az volt, és most is az
maradt, hogy „[…] megismertesse hallgatóit azokkal a területekkel és összefüggésekkel,
amelyeket az e-business, azon belül az elektronikus üzletviteli megoldások vállalati
alkalmazásához – üzleti szempontból – feltétlenül ismerni kell.” [21] Ezt egészítettem ki
„puhább” célokkal: „Továbbá kritikus gondolkodást alakítson ki az online eszközök, a
közösségi média és a hírfogyasztással kapcsolatosan.” [21].
A szakmai tartalom frissítése mellett, szerencsésen egybeesett, hogy az Egyetemen a tanulási
eredményekre (learning outcomes, LeO) [22], [23] épülő képzésfejlesztési kultúrára történő
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átállás zajlik [24]. Ennek örvén a tantárgyi adatlapok átalakítása is terítéken volt, így sokkal
tágabban és a tanulók szempontjából tudtam megfogalmazni az elvárt kompetenciákat: tudást,
képességeket, attitűdöt és az autonómia és önállóság (remélt) eredményeit. Ezen
kompetenciák meghatározása már önmagában igen komoly módszertani fejlesztési lehetőség,
amelyet így rögtön meg is valósíthattam.
Tudás tekintetében mivel a tárgy internetes üzleti modellekkel foglalkozik, ezért a tartalmi
megújítás valójában félévről-félévre szükségszerű. A frissítésnél azonban komolyabb terveim
voltak, amelyek részletesebben a következő alfejezetben térek ki. A képességek körébe pedig
beemelhettem olyan elemeket, amelyek túlmutathatnak a tárgy üzleti keretein is, pl. „Fel tudja
mérni, hogy számára melyek a fontos adatvédelmi irányelvek.” [21].
Az egész kurzus tekintetében azonban számomra a legfontosabb az attitűd formálás célja,
amely lényege egyszerűen, hogy tudatosabb (internetes) felhasználók legyenek a hallgatók.
Ezt kiemelten fontosnak tartom azért is, mert a jellemzően 21-23 éves hallgatók hiába már
digitális beszülöttek, valójában a felhasználásban tudatosságuk már bőven hagy teret a
fejlődésre [25], [26]. Az attitűdhöz kapcsolódó kompetenciák tekintetében többek között
megfogalmaztam, hogy „Felelősen gondolkodik az online üzleti modellek alkalmazásával
kapcsolatosan.”, továbbá „Kritikus gondolkodást alakít ki az online elérhető hírekkel, blog
bejegyzésekkel

kapcsolatosan.”,

valamint

„Nyomonköveti

a

használt

szolgáltatások

adatvédelmi irányelveinek változását.” [21] Ez utóbbihoz kötődnek az autonómia és
felelősséghez kapcsolódó kompetencia fejlesztési célok lényegesebb elemei is.
3.2.2 Gyakorlati megvalósítás
A kurzus szintű célok megfogalmazását követően a folytatásban az ezekhez vezető konkrét
módszertani megoldásokat tekintem át az elméleti felvezetésben bemutatottak tükrében.
A tanulóközpontú megközelítés Weimer [14] féle ötös szempontrendszere mellett az
alábbiakat terveztem bevezetni:
1. A tanulás funkcióját tekintve egy eszköz. A tanulás által lehet képességeket,
készségeket kialakítani.
Ahogy a fentiekben már utaltam rá az EBÜM tárgyra, mint szemléletformáló tárgy tekintek,
amely fontos célja, hogy a tanulók tudatos (internet)felhasználókká váljanak. Másodsorban
pedig célom volt, hogy ösztönözzem őket a kritikus és rendszer szintű gondolkodásra és az
empátia fontosságára. Ezek mind „nehezen kézzelfogható” célok, mégis sokkal fontosabbnak
gondolom ezeket, mint a terabyte és a petabyte közötti különbség meghatározását (előbbi
1012, utóbbi 1024 byte-ot jelent), amely amúgy ugyanúgy felmerült a félév során. A fentiek
megvalósításához a félév során az előadásokat arra a megfigyelésre fűztem fel, hogy az elmúlt
évek során valóban azok a vállalatok lettek a „világ urai” (legértékesebb cégek, legjelentősebb
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márkaértéket képviselő vállalatok), amelyek valójában e-business területén értelmezhető
vállalatok: Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon. A tanulási keretet történetek (pl. a
Facebook vagy az Apple világhódító működése), üzleti modellek (pl. közösségépítési modell,
e-kereskedelmi modell), személyek (sikeres technológiai vállalkozók: pl. Bill Gates, Steve
Jobs, Jeff Bezos) bemutatása, és az ezekkel kapcsolatos fogalmak (pl. skálafüggetlen-hálózat,
privacy by design, freemium modell, longtail stb.) megismerése jelentette. Ezek mentén
kaptak olyan feladatokat a hallgatók, amely egyfelől a fenti célok elérését szolgálták, másfelől
további puha készségek fejlesztését (pl. kommunikáció, csapatmunka stb.) is célozták.
2. A tanári szerep megváltozása: támogató, mentori, facilitátori szerep. A tanári
munka célja a tanulási folyamat támogatása, és az ehhez szükséges környezet
megteremtése (pl. differenciálás által).
Az előadásokat is úgy terveztem meg, hogy kisebb részben frontális oktatás, nagyobb részben
egyéni és kiscsoportos feladatvégzés (pl. szakértői mozaik stb.) valósuljon meg. Ezekben a
helyzetekben pedig facilitátorként vettem csak részt. Több esetben akár én is tanulva a
tanulóktól. Fő feladatom az volt, hogy gazdálkodjak az idővel, elgondolkoztató kérdéseket
vessek fel, illetve párbeszédet vagy vitát kezdeményezzek azokkal a fogalmakkal,
modellekkel kapcsolatosan, amelyek az óra témái voltak. Ez a távoktatási helyzetben
ugyancsak megvalósítható volt, sőt az egyéni felkészülések mellett még inkább megerősödött
ez a szerep, csak a személyes találkozás helyét átvette a levelezés és a csevegőprogramok
aktív alkalmazása.
3. A tanuló felelős a saját tanulmányaival kapcsolatban.
Ezt a szempontot a tárgy teljesítése, értékelése kapcsán próbáltam érvényesíteni. A hallgatók
több részfeladatát értékeltem a félév során, és ezekből áll össze egy megajánlott jegy. Ennek
egyik része volt, hogy (szakmai) könyveket olvashattak, és pontot is kaptak az olvasásért,
amelynek megvalósulását nem ellenőriztem, önbevallás alapján lehetett pontot szerezni. Ezzel
is a tanulással kapcsolatos saját felelősséget kívántam megerősíteni a hallgatókban. Illetve a
távoktatási helyzetben az online leckévé átalakuló „előadások” elvégzése nem volt kötelező,
ám próbáltam úgy feldolgozni a fent is említett témákat, amely a leckék elvégzésére
ösztönözhetik a hallgatókat, többek között a saját tanulmányaik felé érzett felelősségükkel
kapcsolatban is.
4. Fejlesztő értékelés fontossága. Illetve már nem csak a tanár értékel, hanem
önértékelés, társértékelés és a tanár értékelése is része a folyamatnak.
A félév során a gyakorlathoz kapcsolódtak tesztek, amelyeket egyfelől akárhányszor
megoldhattak a hallgatók, másfelől pedig adaptívak voltak. Vagyis a válasz megadását
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követően rögtön ellenőrizhették azokat. Ezekre pedig jó válasz esetén pozitív megerősítést és
újbóli magyarázatot (pl. „Remek, jól válaszoltál …” vagy „Valóban …”) kaptak, rossz válasz
esetén pedig elgondolkodtató és bíztató (pl. „Gondold át újra, hogy …”) visszajelzést kaptak.
A tesztekre elsősorban mint egy újabb tanulási/tanítási lehetőségként tekintek, nem pedig
mint a tudás szummatív értékelésre. Ezen felül a gyakorlathoz kapcsolódó kiscsoportos
feladatmegoldás során folyamatos visszajelzést adtam a hallgatók csoportos és egyéni
munkájával kapcsolatban is.
A tanár értékelése pedig több formában megvalósult: külön félévzáró kérdőívet töltetek ki,
amely erre is kitért, másfelől bíztattam őket a hallgatói véleményezés kitöltésére. A
társértékelés a gyakorlaton valósult meg, ahol az utolsó alkalom során, mindkét negyedév
tekintetében online formában, egymás megoldásait tesztelték a hallgatók, és az alábbiak
szerint kellett visszajelzést adniuk egymás munkájára: 1. Mondják el, hogy mi az, ami
működött. 2. Mondják el, hogy mi az, ami fejlesztésre szorul. 3. Írjanak kérdéseket. 4. Írjanak
további ötleteket a megvalósításhoz.
A tanulók önértékelése nem valósult még meg, ez egy további fejlesztendő terület.
5. Döntési lehetősége van a tanulóknak is.
Három elemet is megemlítenék: 1. a tanulók választhatták ki szavazás útján, hogy mely
témákat ismerjék meg a félév során öt választható témából végül háromra jutott idő. 2. A
másik önálló döntési lehetőség pedig a pontok összegyűjtésében valósult meg a tavaszi félév
során: 100 pontos skálán értékelem a hallgatókat, de 125 pontot lehet gyűjteni, vagyis
választhatnak, hogy hogy teljesítik a kurzust. 3. Az őszi félév tapasztalatai alapján, a tavaszi
félév során a gyakorlatokat két részre bontottam, és a hallgatók egy része az 1. negyedévben,
míg a másik része a 2. negyedévben végezhette el ugyanazt a gyakorlatot. Az előzetes tervek
persze a távoktatásra való átállás kapcsán eléggé megváltoztak, de alapvetően a tanulók
döntése volt, hogy inkább a félév elején, vagy inkább a végén teljesítik a gyakorlatot.
A folytatásban az SDT három elvének érvényesülését [11] térképezem fel, elsősorban Aguilar
és Fishman [9] alapján:
1. Autonómia
Az autonómia támogatása esetében – ahogy arra a BCE-n folyó kutatások is rámutattak [5] –
elősegíti a hallgatók érzelmi bevonódását is. Az autonómia érzését több szempontból
kívántam erősíteni a hallgatókban. Egyfelől ők dönthettek bizonyos témák esetében, hogy
miről tanuljunk. Továbbá a gyakorlati tesztek kitöltésének a végső határideje a félév legvége
vége volt, mindkét csapat esetében. Így saját tempójuk alapján juthattak el a tárgy
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teljesítéséhez. Valamint – ahogy már fent is írtam – 125 pontból kellett a 100-as skálán
értékelhető teljesítményt nyújtani, így választási lehetőségük is volt, hogy milyen formában
szereznek pontokat, milyen megközelítés alapján tanulnak. Ugyancsak az autonómia érzést
erősíthette, hogy a gyakorlathoz kapcsolódó tesztek kitöltése során azonnali visszajelzést
kaptak a válaszról, és adott esetben újra kitölthették a tesztet. A lényeg nem a tudások
visszamérése és értékelése volt – bár az előbbihez a naplókból kiolvasható, hogy mik voltak
az első válaszok – hanem egy újabb tanulási lehetőség. Az autonómia erősségének
fokozásához az is fontos, hogy igazságosnak tekintsék a tanulók a pontozást. Ezt úgy
próbáltam megoldani, hogy minden kérdés ugyanannyi pontot ért, és körülbelül azonos
„nehézségi” szinten voltak.
2. Kötődés
A kötődés egyik fontos lehetőségét az adja, ha a hallgatók érzik azt, hogy számítanak az
oktatónak, és figyel a véleményükre. Valamint olyan tényezőkkel lehet még erősítani a
kötődést, hogy név szerint ismerjük a tanulókat. Ezzel próbálkoztam a jelentléti alkalmak
során, azonban mivel 40 és 80 fős kurzusokról volt szó, így eleve nehéz fába vágtam a
fejszémet, de az őszi félév során voltak kisebb eredmények. A távoktatási helyzet ilyen
szempontból nem adott lehetőséget az ilyen kapcsolódás megteremtésére. Ettől függetlenül
próbáltam elérhető lenni és gyorsan reagálni a megkeresésekre.
Fontos a kötődés szempontjából, hogy saját készségeik, egyéni igényeik alapján is
fejlődhessenek. Erre több lehetőséget is adtam: egyfelől a könyvolvasási feladat során bár volt
ajánlott lista, de szabadon is hozhattak irodalmat. Voltak is hallgatók, akik éltek a
lehetőséggel, és olyan könyvet választottak, amelyet már rég óta terveztek elolvasni. Másfelől
a tavaszi félév során, az egyéni felkészülésre átalakított távoktatási gyakorlati feladat során is
ajánlottam konkrét témákat, amelyekkel kapcsolatosan az 5 hetes összefüggő feladatokat
megkapták, de hozhattak saját témákat is.
Továbbá a kötődést is erősíti, ha „egyéni tanulási útvonalakat” járhatnak be. Azt gondolom,
hogy a többször leírt pontszerzési kínálat erre is adott lehetőséget. Valamint szinten minden
téma esetében ajánlottam további irodalmakat, amelyek alapján elmélyülhetett az, aki
szeretett volna. A távoktatási környezetben létrehozott leckék azonban lineárisak voltak, így
itt még sok lehetőség adódik, hogy valóban kialakíthatók legyenek egyéni útvonalak.
A kötődés kapcsán fontos lenne még a kurzus résztvevői közötti kohézió, együttműködés,
kommunikáció kialakítása, erősítése. Erre lehetőség lett is volna, hiszen „gazdinfós” és
marketinges társaság keveredett eleve, valamint az is kiderült, hogy a marketingesek között is
volt első és másodéves is. Valamint eleve olyan mester hallgatókról van szó, akik más és más
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felsőoktatási intézményből is jöhettek. Így igen színes csapatok is kialakíthatók voltak mind a
jelenléti alkalmak, mind a távoktatást megelőző hetekben. Erre törekedtem is, és a
kiscsoportos feladatok esetében mindig más és más csoportokat hoztam létre. A távoktatási
helyzet sokkal individualizáltabbá tette a kurzus elvégzését, de úgy ítéltem meg, hogy a
hirtelen váltás miatt (az órám csütörtökön volt, és egy szerdai naptól vezették be a
korlátozásokat az egyetemeken), nem tudtam felkészíteni erre a társaságot, nem ismerték
eléggé egymást. Így nem adtam nekik „táv-kiscsoportos” feladatokat.
A kötődést tovább erősítheti, ha jól kialakított és igazságos, együttműködésen alapuló
versenyhelyzetet alakítunk ki a hallgatók vagy hallgatói csoportok között. Ezt a szempontot
egyáltalán nem érvényesítettem ezekben a félévekben, de mindenképp érdekes lenne ennek
mentén továbbfejleszteni a kurzust.
3. Kompetencia
Az ehhez kapcsolódó tervezés volt a legnehezebb számomra, és itt merülhet fel a legtöbb
fejleszthető lehetőség is. Az egyik kiemelhető elem, hogy olyan témák és olyan nehézségi
szinten jelenjenek meg, amelyek megértéséhez erőfeszítéseket kell tenni, de ez az erőfeszítés
ne legyen túlzó sem mennyiségében, sem intellektuálisan. Vagyis érdekes, és a gyakorlatban
is hasznosíthat témákat érdemes választani.
A kompetencia érzetet erősítheti, ha lehetőséget adunk, hogy a tanulók rizikót vállaljanak és
lehetőségük legyen (kis) kudarcot átélni. Persze csak megfelelő és motiváló mértékben. Ehhez
elsősorban alacsony szintű kockázatok „bejárását” érdemes felkínálni. Ilyen lehetőséget nem
teremtettem a félév során, de a jövőben tervezek olyan teszteket, amelyek nem adaptívak,
hanem kifejezetten egyszer tölthetők csak ki, bónusz pontokért. További lehetőség, hogy az
előadásokon Kahoot2 -hoz hasonló kvízeket kapnának, amely ugyancsak bónusz pontokat
adna. Mivel ezeket a kvízeket extra lehetőségként értékelném, a tárgy „hivatalos” pontozásán
kívül, így a hibás kitöltés rizikója alacsony. Valamint a gyakorlatok során a kreativitás
ösztönzéséhez kapcsolódó bemelegítő játékokat alkalmaztam és tervezek is még alkalmazni,
pl. pillecukor verseny, amely során kis csoportokban nyers tésztából cellux és spárga
segítségével szükséges olyan tornyot építeni, amely megtart egy pillecukrot. Ezek esetében
lesznek „nyertes” és „vesztes” csapatok, de nyilván a kurzus értékelése szempontjából nem
releváns az eredmény.
Fontos szempont a kompetencia érzés kialakítása során, hogy minden tevékenység, amit a
kurzushoz kapcsolódóan végeznek a hallgatók, pontot érjen. Sajnos a Tanulmányi- és

2

Online kvíz alkalmazás: https://get.kahoot.it
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vizsgaszabályzat nem ad lehetőséget, hogy az előadásért pontot adjon az oktató, de ettől
eltekintve a kurzus esetében sok egyéb tevékenységért adtam pontokat (pl. könyvolvasás,
tesztek stb.). Ezt a rendszer is tovább lehet még erősíteni, pl. a fenti előadásokhoz kapcsolódó
bónusz pontok révén. Vagy a gyakorlat során megvalósított feladatok további pontozásával,
akár társértékelés útján.
Ide kapcsolódik továbbá, hogy minél kisebb egységekre bontsuk a tanulási folyamatot. Ezt a
szempontot próbáltam érvényesíteni az előadások tervezése során, és minden 90 percet több
külön is értelmezhető téma és kapcsolódó feladat köré építeni.
További kompetencia szempont, hogy a kurzuson kívüli tanulásért is lehet pontot szerezni, de
legalábbis értékelni, hogy ha beszámolnak róla. Ennek a szempontnak a beépítését is
tervezem a következő félév során.

4 Eredmények
A folytatásban a fent megfogalmazott hipotéziseket veszem sorba. Elsősorban a kurzusok
során kitöltött félévkezdő (összesen 117 kitöltés, 90%-os kitöltési arány) és félévzáró (104,
80%) kérdőívek, az anonim hallagatói véleményezés (42 kitöltés /csak őszi félév/, 86%),
valamint hallgatói interjúk alapján értékelem a megfogalmazott terveket.
Mind a belső motiváció kialakulásával kapcsolatban mind a magasabb tanulási élményhez
kapcsolódó módszertani elemek esetében elsősorban arra alapoztam, hogy felmértem, hogy
milyen elvárásokat fogalmaznak meg a hallgatók a félévet megelőzően. Majd rákérdeztem a
félév lezárásakor arra, hogy miben váltotta be a kurzus a hozzáfűzött reményeket és miben
nem, illetve, hogy mik voltak a legjobb és a legrosszabb tapasztalatai a hallgatóknak. Illetve
az egész félév során vissza-visszatérő formában kértem meg a hallgatókat, hogy írjanak 1-1
mondatot, amelyek úgy kezdődnek, hogy 1. „Eddig azt gondoltam, hogy ...” 2. „Most már azt
gondolom, hogy ...”.
A tudatos internetfelhasználással kapcsolatosan pontszámos önértékelésre kértem a
hallgatókat, mind a félév elején, mind a végén. Illetve szöveges formában is kértem, hogy
definiálják mit jelent, ha valaki „tudatosan használja az internetet”.
A hallgatók többsége (60%) önmagát a félévek elején 4-es szintre értékelte. 1-es osztályzatot
senki sem adott saját magának, 2-est is csak 3%, 3-ast 23% és a legjobbat 15%. A félév
végére a 4-es osztályzat felé billent még jobban a mérleg: 66% tekintett így saját magára.
Mind a 3-as, mind az 5-ös osztályzatok aránya csökkent.
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Önmagában az összesített értékek még nem adnak egyértelmű választ a kérdésre, így
megvizsgáltam, hogy egyéni szinten milyen változások történtek. Az összes válaszadó közül
94 fő töltötte ki a félév elején és a végén is a kérdőív vonatkozó kérdéseit. Összességében
vizsgálva 55 fő esetében nem változott az önértékelése, 23 fő esetében nőtt, míg 16 fő
esetében csökkent az érték. A szöveges értékelések tekintetében ezt az utóbbi két csoportot
vizsgáltam részletesen. Azok körében, akik tudatosabbnak jellemezték magukat, elsősorban a
személyes adatok védelme jelent meg újdonságként. Meglátásuk szerint ezen adatok körével
érdemes biztonságosabban, tudatosabban, felelősségteljesebben viselkedniük. Azon hallgatók
körében, ahol csökkent önértékelésük pontszáma érdekes megfigyelni, hogy sok esetben nem
változott érdemben a félév elején és végén található – amúgy jól meghatározott –leírásuk a
„tudatos internetfelhasználással” kapcsolatban. Ez azt jelentheti, hogy még annyira sem
alkalmazzák az amúgy meglévő, és jó ismereteiket, mint a kurzus elején hitték.
A belső motiváció kialakításának és a gameful elvek hatásának kérdéseit elsősorban a
hallgatók szöveges értékelései, a hallgatói véleményezés és személyes interjúk eredményei
alapján elemzem. Ezek alapján azonosíthatók, hogy a hallgatók számára mely szempontok és
módszertani elemek voltak azok, amelyek támogatták a belső motiváció kialakulását. Ehhez a
fentiekben bemutatott tanulóközpontú szemlélet, kompetencia, kötődés és autonómia elemekre
történtő hallgatói reflexióikat azonosítottam, és kategorizáltam.
A visszajelzések alapján kiemelkedik a kötődés fontossága. A két félév eltérő megvalósítása
kapcsán szembeötlő volt, hogy míg a kontaktórákkal megvalósított őszi félév során a
hallgatók közel fele reflektál olyan elemekre, amelyek a kötődést hivatottak erősíteni (pl.
„Nagyon új szemléletmóddal tanított az oktató […]. Nyitott volt és közvetlen. Az oktató
hallgatóközpontú volt, mindenben kikérte a véleményünket. Ez alapján alakított is a
tanmeneten, ha szükséges volt. […] A gyakorlatok során olyan módszerrel dolgoztunk, ami
nagyon 'mai'.” vagy „Ez a félév amellett, hogy sokat tanultunk, egyfajta mentorlásáként is

59

szolgált, hiszen bármilyen felmerülő kérdést alaposan átbeszéltünk órán.”). Míg a tavaszi
félév során sokkal több visszajelzés érkezett az autonómia csoportba sorolható elemek
kapcsán. Ez utóbbi esetében elsősorban a távoktatás megvalósításával voltak elégedettek a
hallgatók:
– „A távoktatás miatt felmerülhető nehézségek ellenére is ez volt a legeslegjobb órám
ebben a félévben.”,
– „Nagyon jó tapasztalatként kiemelném a távoktatásra való átállást. Szerintem ennél a
tárgynál jól volt kezelve.”,
– „[…] különösen tetszett, hogy gördülékenyen ment a távoktatásra való átállás, teljesen
jól működtek így is az órák”),
– „A távoktatásos előadásokkal nem igazán voltam megelégedve, hiányzott a személyes
vagy legalább videós kapcsolat.”
Ez utóbbihoz hasonló vélemény többször megjelent, a fentiekből jól látható a különböző
tanulási szokások, stílusok megjelenése. Erre – ha újabb távoktatási helyzet adódik – érdemes
nagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben.
Az alkalmazott módszerek közül kiemelhető a csoportmunkák tudatos alkalmazása, a
szakértői mozaik újdonság és jól működő megoldás volt. Fontos, legtöbbet kiemelt szempont
volt a hallgatóknak a kompetencia körbe sorolhatóan a témák érdekessége, hasznossága és a
gyakorlati alkalmazhatósága. Pl. „[A] felsőoktatásban eltöltött lassan 5 évem alatt szerintem
ez volt az első tárgy amire katalógus, és mindenféle plusz követelmény nélkül bejártam,
pusztán azért, mert nagyon érdekesnek tartottam.”, „[…] azt gondolom, hogy az egyik
leghasznosabb tárgy volt az egyetemei éveim során.”.

5 Összefoglalás
Összességében két igazán eltérő félév valósult meg a járványhelyzet kialakulása
következtében, és bár a hallgatói véleményezés eredménye – jelen tanulmány lezárásakor –
még csak az őszi félévről elérhető, a saját értékelő kérdőív eredményei összevethetők és
értékelhetők. Ezek alapján a tudatos módszertani kialakítása az óráknak, és a különböző
motivációt értintő szempontok érvényesítése „kifizetődő”, és magas szintű hallgatói
elégedettség valósulhat meg ki, amelyre a hallgatók is reflektáltak: „A legjobb a Corvinuson
nem megszokott tanítási módszer volt.” vagy „Teljesen eltérő volt az eddigi tárgyaimtól és úgy
gondolom, hogy hasznos és gyakorlatias tudást szereztem a gyakorlatokon […].” vagy „nem
szokványos, innovatív kurzuson vettem részt”.
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Személyes, oktatói oldalról pedig egyértelműen megéri a többlet-tervezés és az aktívabb
részvétel.
Az elkövetkező félévek tekintetében, a fentiekben kifejtett motivációs elméletekhez
kapcsolódóan, az SDT-n túl további motivációs elméletekből fakadó módszertani elemeket
szeretnék beépíteni a kurzusba. Elsősorban saját szakirodalmi tudástáram erősítésével, majd
az óratervek átalakítása által. Ilyen további elméleti háttér pl. a Dweck [27] féle Achievement
Goal Theory, vagy James Gee szocikognitív megközelítése a jó játékokról [28].

A tanulmányt megírását az MNB Kutatási Kiválósági Díj pályázat ösztöndíja támogatta.
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• 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)

I.
INTRODUCTION
The basic idea of counting sorts is as follows: let us
assume first that the keys are different, and then (1) the jth 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].
II.

III. 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 vu 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).
Figure 1. 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.

Figure 2. The main() entry point (Java source code)

Figure 3. 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.

IV. 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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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
kompetencia-központú 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.

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

Kulcsszavak (3-10 szó): Google
Redmenta, memoriter, frontális
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Classroom,

A fénymikroszkópos fotózás problémája és
megoldási lehetőségei
Pintér Csaba - Szolcsányi Éva
(Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely)
pintercsaba45@gmail.com)
ppi@georgikon.hu

Összefoglaló
A mikroszkópos fényképezés nem új keletű dolog. Fontosságához, szükségességéhez nem fér
kétség, napjainkban már a multimédia részét képezi. A „mikro-objektumok” bemutatásakor akár biológiai, akár egyéb témájúak – egyértelműen (kötelezően) szükség van eredeti, jó
minőségű mikroszkópos fényképfelvételekre.
Ismert, hogy a tudományos mikroszkópos fényképezéshez többirányú szakmai tudás kell (pl.
fotózási- mikroszkópi- biológiai- számítógépes stb.), s ez a tudás egyre fontosabbá válik
napjainkban. Egyetemi- és szakmérnök hallgatóinknál igény van a mikroszkópos képalkotó
ismeretekre, így ezt a témacsoportot gyakorlati oktatás keretében a tantárgyaikba is
beépítettük, s minden évben oktatjuk.
A mikroszkópos objektumok (esetünkben biológiai objektumok) használható, egzakt fényképes
rögzítésének van egy komoly akadálya, 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 és jelen cikkünk ennek a problémának a kiküszöbölési lehetőségével foglalkozik.
A módszer neve rétegfelvételezés - „focus stack” - (ismert a „kiterjesztett mélységélesség”, a
fókuszsorozat elnevezés is). Kivitelezésének első része mikroszkópos fotós- a második része
számítógépes munka, amelynek végeredménye olyan fénymikroszkópos kép, amelynek minden
része éles, jól megfigyelhető- és tanulmányozható.
Kulcsszavak: fénymikroszkópos fényképezés (fotózás), mikrofotó, mikrométer,
mélységélesség, focus stack.
A mikroszkópos fényképezés
tulajdonképpen határterület az alkalmazott
és a tudományos fényképezés között –
amennyiben besoroljuk a fényképezés
műfajai közé.
A szabad szemmel való láthatóság
(felbontóképesség)
határa
egyéntől
függően mintegy 0,2-0,4 mm, azaz 200400 mikrométer (a mikrométer a
milliméter ezredrésze). Ami ennél a
méretnél kisebb, annak megfigyeléséhez
már valamilyen nagyító eszköz szükséges.
Legegyszerűbb
esetben
valamilyen
nagyítólencse,
komolyabban
már
fénymikroszkóp (átvilágítós- vagy a

rávilágítós sztereo-mikroszkóp), de a
kisméretű – pár mm vagy cm –
objektumok
részletesebb
tanulmányozásához is szükség van ezekre
az
eszközökre.
Mivel
a
mikroobjektumokat – akár biológiai, akár egyéb
témájúak – nem lehet „bármikor”,
„bárkinek” megfigyelni, ezért szükség van
az
eredeti
mikroszkópos
fényképfelvételekre.
Ezek
pontos
elkészítéséhez viszont többirányú szakmai
tudás kell (pl. fotózási, mikroszkópi,
szakmai, és napjainkban már számítógépes
ismeretek is). A mikroszkópos fénykép
napjainkban már a multimédia szerves
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előállításával elkezdődött a mikroszkóp
története.
A „mikroszkóp” kifejezést először 1625ben használta J. Faber. Az 1700-as
években már állványra szerelt, komoly
felépítésű mikroszkópokat is készítettek.
A mikroszkópos fényképezés kezdete
nyilván jóval későbbi, miután jelentősen
fejlődött maga a fényképezés, s csak ez
utánra datálható a „képkészítés”, ami a
XIX sz. végére, XX. sz. elejére tehető (1.
ábra).

részét képezi. Egyetemi oktatásunk is
beépítette a szakmérnöki tananyagba –
igény volt rá.
A
nagyító
eszközök
„feltalálása”,
használata visszanyúlik az ókorba. Már
Seneca (közvetlen időszámításunk kezdete
utáni kor) leírta, hogy a vízzel töltött
üveggömb jól felnagyítja a betűket. A
középkorban már „csiszolt lencséket” is
tudtak készíteni, s az 1600-as évek elejétől
a bikonvex és bikonkáv lencsék

1. ábra: A fénymikroszkópos fényképezés fejlődése a XIX. sz. végétől az 1930-as évekig
(átvett ábrák)
Gyors fejlődés után napjainkban már szinte
nyomon sem követhető a mikroszkópos
fotózás berendezéseinek, sokrétűsége,
elterjedtsége. Elmondható, hogy az analóg
(filmes) korszakot követően ma már szinte
teljes mértékben a digitális berendezések
uralják a mikro-képkészítést.
Csak felvázoljuk az ismertebb fényképező
berendezéseket, amelyekkel – és a
különféle mikroszkópok használatával –
mikrofotók készíthetők:

a.) tükörreflexes (DSLR) és mikronégyharmados
(MILC)
fényképezőgépek,
b.) kompakt
és
bridge
fényképezőgépek,
c.) speciális mikroszkóp-kamerák
(számítógéppel összekötöttek).
Mindegyik eszköznek vannak előnyei,
hátrányai, ezekre jelen esetben nem térünk
ki. A saját (később tárgyalandó) fotók
készítését
MILC
fényképezőgéppel
készítettük. Lényeges kérdés a mikroszkóp
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és
a
fényképezőgép
kompatibilis
összekapcsolása, ezt esetünkben gyári, ún.
„mikroszkóp-kiosztó”
(trinokuláris)
toldalékkal, ill. speciális közgyűrűkkel
oldottuk meg.
Bár fontosak, de néhány téma kivételével
jelenleg szintén mellőzzük a fotózási
alapismeretek részletesebb ismertetését (pl.
gépkezelés,
záridő,
fényérzékenység,
fehéregyensúly, nagyítás, zajcsökkentés,
képstabilizálás stb.), illetve a preparátumkészítés,
beállítás,
megvilágítás,
színszűrés, háttér, utómunkálatok stb.
szerepét.
Közismert, hogy az értékelhető, jó
minőségű
fénymikroszkópos
fényképezésnél meghatározó tulajdonság
az ún. mélységélesség (DoF=Depth of
Field). Ez természetesen a makrofotózásra
is igaz. Ez a kérdéskör a legnagyobb
akadály, probléma a fotózáskor (lencse

fénytani sajátság). A háromdimenziós
tárgyak fényképezésekor ugyanis szükség
van a minél kiterjedtebb, szélesebb („-tólig”) élességre, ez a legtöbb esetben nagyon
fontos kritérium.
A gond az, hogy minél nagyobb a nagyítás,
annál kisebb a mélységélesség, tehát az
objektum teljes terjedelmének az élessége –
és fordítva, azaz minél kisebb a nagyítás,
annál nagyobb a mélységélesség. Ezért a
mikro-objektumok pontos tanulmányozása
a csak „sima” (egy kockás) fényképeken
rögzítve meglehetősen hiányos, mert a
képeken sok az életlen rész, az
objektumnak vagy az eleje, vagy a közepe,
vagy a vége lesz csak éles (2. ábra). „Élő”
megfigyeléskor könnyebb a helyzet, mert
akkor folyamatosan lehet változtatni az
élességet.

2. ábra: Egy kockás mikro-felvételek.
A bal oldali képen az élesség csak a szár felső szélén van (szőrök),
a jobb oldali képen az élesség csak a szár közepén van (szár átmérő 4 mm)
Fotók: Dr. Pintér Csaba (a továbbiakban is)
Fontos lenne, hogy az objektum (jelen
esetben a szár) minden része éles legyen. A
továbbiakban ennek elérési lehetőségeivel
foglalkozunk.

1.)
Kisebb nagyítás (a fenti
alaptételből egyértelműen következik). Ha
csökkentjük a nagyítás mértékét, növekszik
a tárgytávolság, ezzel növekszik a
mélységélesség is.

A mélységélesség kiterjesztésének több
lehetősége is van. A teljesség igénye nélkül
kiemeljük az alábbiakat, amelyeket pl. a
mikroszkópos
fényképezésnél
lehet
alkalmazni.

2.) Fényrekesz (blendenyílás) szűkítés.
Alapesetben a mélységélesség, a
tárgytávolságtól és a fényrekesztől
függ. Minél kisebb a tárgytávolság,
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annál kisebb az a köz, amelyen belül jó
az élesség. Ha szűkítjük a fényrekeszt
(mikroszkópon a kondenzor lencse
fölötti íriszt), megnyúlik a „-tól-ig”
köz, ahol megfelelő az élesség. Viszont
a blendeszűkítést nem lehet a végsőkig
fokozni, mert fellép a diffrakció
jelensége, s romlik a kép minősége.

3.) Az objektum egy síkban való
kiterítése.
A
háromdimenziós
objektumoknál
az
objektum
„magassága” behatárolhatja a téma
teljes élességét. Ilyen esetben, ha
síkban kiterítjük az anyagot, akkor a
„magas” objektum az aljától a tetejéig
egy síkban lesz, ezáltal elfogadható (de
nem tökéletes) élességben fotózható (3.
ábra).

3. ábra: Síkban „kiterített” fejespenész (3-4 mm), így az aljától a tetejéig
elfogadható a mikrogomba élessége. „Állva” csak egy kis része lenne éles.
.
4.) Konfokális pásztázó fénymikroszkóp
(CLSM). Ennek a technikának a
nagyítása általában nem haladja meg a
„sima” fénymikroszkópokét, viszont
lézerfénnyel működik, s ennek pontos
fókuszálásával rétegesen fotózható az
objektum, azaz lényeges mélységi
kiterjesztést ad, továbbá élő anyag is
vizsgálható vele. A berendezés
meglehetősen költséges, szélesebb
körben csak kutatóhelyek használják.
Napjaink legfrissebb technikái már a
„molekuláris
képalkotásoknál”
tartanak. Ezek zömmel lézerfényes
fluoreszcensz digitális módszerekkel
dogoznak.
Részletesebben
nem
foglalkozunk
velük,
mert
csak
kutatóhelyeken használatosak, s még
ott sem gyakoriak (TIRF, STORM,
SIM, SRRF – módszerek).

5.)
Scanning
(pásztázó)
elektronmikroszkóp (SEM). Ez a
mikroszkóp
már
elektronsugárral
működik, így lényegében nem tartozik
szorosan a témánkhoz, de meg kell
említeni. Nagy nagyítású (több
ezerszeres), kiváló, plasztikus, sztereo
képeket lehet vele készíteni, s főleg
felületi
ornamentációk
pontos
vizsgálatára
alkalmas.
Szintén
költséges berendezés, kutató, oktató
intézményekben használatos.
6.)Fénymikroszkópos rétegfelvételezés
(focus stacking) vagy - kiterjesztett
mélységélesség, - fókuszsorozat, fókuszsík-összevonás,
fókuszhalmozás stb.
Jelen fő témánk.
Maga a módszer nem túl régi keletű, kb. 2
évtizede használják, ennek ellenére – saját
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tapasztalatunk szerint – sokszor a fotósok
sem ismerik, vagy nem használják. Pedig
nagyszerű képeket lehet vele készíteni,
különösen a mikroszkópos dimenzióban.
Esetenként még SEM-os fényképeket is
meg lehet vele „közelíteni”. Erre később
példát is mutatunk.
A képkészítésnek két fő lépése van. Az
egyik maga a fényképezés, a másik már
számítógépes szoftver-programból áll, és
speciális
képfeldolgozást
jelent.
A
módszert tulajdonképpen a számítógépes
fejlődés tette lehetővé, ugyanis a végleges
kép
megjelenítéséhez
speciális
számítógépes program(ok) kell(enek).

A fotótéma teljes „felszeletelése” után (ami
akár több száz kocka is lehet - saját
esetemben általában 5-115 kocka)
a
képeket fel kell tölteni a számítógépre,
onnan pedig egy feltelepített szoftverprogramra. Ez a program az elindítása után
csak az éles rész-szeleteket rakja össze
egy képpé, így a mélységélesség "kitágul",
azaz az egész kép éles lesz (lásd: 4. ábrán
a csalánszőrök bemutatásán). A képösszerakás
időigényes
még
a
számítógépnek is. Ez főleg a kockaszámtól
függ (ill. a számítógép teljesítményétől) pár perctől, a jóval hosszabb ideig is
eltarthat.

Lényege:
A
beállítások
után
a
mikroszkópos képkészítés során fix
expozíciós
idővel,
ugyanarról
az
objektumról több (sok) képet kell
exponálni, de minden felvétel után
nagyon kicsit (mikrométereket) odébb
kell állítani a mikroszkópon az élességet,
mindig egy irányban (fókusztávolság
változtatása). Így a témáról több, „élesszeletű” kocka készül (rétegfelvételezés
elnevezés). Ezt addig kell folytatni, amíg a
léptetésekkel a térben teljesen lefedjük a
témát, az aljától a tetejéig. Sok kocka
esetén időigényes a fotózás is.
Egyes mai, modern fényképezőgépeken
már „beépítik” a gép programjába is a
focus stack fényképezési lehetőséget, sőt, a
gép össze is rakja a kockákat egy képpé.
Viszont ezek behatároltak a kockaszámot
illetően.
Amennyiben nem mikroszkópon készül a
sorozat, akkor stabilizált makrósínen kell
odébb vinni nagyon kicsit – rendszerint a
mikroszkóp-objektívvel
ellátott
fényképezőgépet.
Napjainkban már léteznek előre beállított
mikrométeres,
gombnyomásra
továbbléptető berendezések is, ezekkel
pontosabb és könnyebb a léptetés.
Természetesen általános fotótémáknál is
működik a módszer, csak itt szigorúan
állványt kell használni, s a fókuszváltoztatást az objektív zoomjával végzik.

Napjainkban az összerakó programok
száma már bőven 10 fölött van, amelyek
részben „ingyenesen” letölthetők, részben
„fizetősek”. Ilyen szoftverek pl. a Combine
ZM (CZM), Combine ZP (CZP), Helicon
Focus, Zerene Stacker, Picolay, Adobe
Photoshop-verziók stb.
Esetünkben 2-3 programot használunk
(CZM, CZP, Picolay), ezekkel jók a
tapasztalatok, mellesleg nem is fizetősek…
A Picolay programmal még sztereo-fotókat
is lehet készíteni ún. anaglif módszerrel, de
„red-cián” szemüveg kell a térhatás
látásához.
A programok további tulajdonsága, hogy
az optikai sajátosságokból adódóan a
fókusz állandó megváltoztatásával a kép
bizonyos fokig „elmászik”, amelyet az
összerakott képnél a láthatóan tükrözött
részek levágásával lehet korrigálni. Ha
nem túl sok kockával (exponálással) kell
dolgozni, és az objektum természete is
megengedi, akkor célszerű előzetes
léptető-próbát lefuttatni exponálás nélkül,
hogy az objektum minden része bent
marad-e az elmászás után is a tervezett
képkockában. Az összerakott, kész képet a
végén még képjavító programokkal
ajánlatos „finomítani”, tisztítani, vágni,
stb.
Tudni kell, hogy ennek a módszernek azért
van egy gondja (némi
túlzással
nevezhetjük hátránynak, buktatónak is),
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elmozdul, „odébb megy” a téma (türelem,
kitartás és pl. a biológiai objektum
természetének ismerete fontos)… Célszerű
előre megtervezni a beállításokat, a
megvilágításokat is. Viszont, ha sikerül,
nagy élmény a kész kép (lásd a saját
ábrákat a cikk végén).

nevezetesen az, hogy a fényképezés során
a témának teljesen mozdulatlannak kell
maradni, mert az összerakáskor a
programot megzavarja az elmozdulás,
többszörösen „beteszi” az elmozdult
képrészt
is,
ami
a
végén
felhasználhatatlanná válik. Mozdulatlan
objektumoknál nincs semmi gond, de élő,
mozgó témáknál (pl. apró rovarok) már
nagy kihívás elé állítja a készítőt, mert
általában többször is elölről kell kezdeni a
fényképezést, ha közben jelentősebben

A következőkben fotókockákon (nagy
csalán csípőszőrei) is bemutatjuk egy rövid
sorozattal az „eltolt” élességeket, és
mellette az összerakott képet (4. ábra).

4. ábra: A „focus stacking” bemutatása a nagy csalán csípőszőrein – 1-3 mm (balról a
rétegkockák, ahol az élesség minden kockán máshol van, jobbról az „összerakott”, kész kép).

Mint korábban már említettük, esetenként
nagy odafigyeléssel és pontossággal
részben „utánozhatjuk” a scanning
elektronmikroszkóp alkotta képet,

természetesen
nem
olyan
kiváló
minőségben. A következő, 5. ábrán ez
látható
egy
nagyon
kisméretű
növénypatogén üszögspóra bemutatásával
(a SEM-os kép is saját, a MÁFI-ban
készítettük).
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5. ábra: A scanning elektronmikroszkópos kép „utánozása” fénymikroszkóppal, amely a
rétegfelvételezés (focus stack) módszerével készült. A fényképezett két spóra nem
ugyanaz, de a faj igen, így összehasonlíthatók (további adatok a képen).

Az utolsó, 6. ábrán bemutatunk még
néhány, biológiai, de eltérő témájú képet,
amelyeken jól tanulmányozható ez a
különleges fénymikroszkópos technika. A
képek nagyításának megadása helyett
(amely képenként változó) inkább az
objektumok valós méretét ismertetjük, így
jobban elképzelhetők a méretek.

fotózás legnagyobb problémáját, a nagyon
kis mélységélességet végül is egész jól
lehet ezzel a módszerrel kezelni - egyszerű
körülmények és berendezések segítségével
is, s ez sem elhanyagolható szempont.
Az ilyen felvételek – amelyek esetenként
akár művészi elemeket is hordozhatnak –
mivel részleteket is mutatnak, jól
felhasználhatók a tudományos, illetve az
ismeretterjesztő munkákban. Ugyanakkor
jelentős szerepük van az oktatásban,
kutatásban, és a multimédiában.

Remélhetően,
mindez
megfelelően
illusztrálja, hogy a fénymikroszkópos
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6. ábra: Bemutató jelleggel további néhány mikrofotó, amely
az ismertetett rétegfelvételes (focus stack) módszerrel készült.
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1

Kivonat: Az előadó 2009 óta foglalkozik iskolai és
vállalati
ILIAS
e-learning
keretrendszerek
üzemeltetésével,
abban
használt
multimédiás
oktatóanyagok/objektumok készítésével, valamint az elearninghez
és
az
ILIAS
üzemeltetéséhez/alkalmazásához
kapcsolódó
tanácsadással.
Az ILIAS1 nyílt forrású, internetes felületen működő elearning 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 1997-ben
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 ILIASon 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.
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LMS: Learning Manament System.

A felnőttképzés kihívásai
a digitalizálódó világban
Sulyok Tamás
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1054 Budapest, Báthori u. 16.
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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.

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:

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

-

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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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 1996ban adta ki ismert és elismert hazai szakemberek
részvételével. Keszthelyen, 1995-ben 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.

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

Kulcsszavak (3-10 szó): multimédia, digitális
képfeldolgozás, mesterséges intelligencia, mesterséges
látás, oktatás, képfeldolgozás
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[5] BERKE, J. (1997): Digitális képfeldolgozás a Georgikon Karon (Digital Image Processing at Georgikon Faculty), I. Magyar
Képfeldolgozók és Alakfelismerők Országos konferenciája (KEPAF Conference on Image Analysis and Pattern Recognition),
Keszthely, pp. 156-163., DOI: 10.13140/RG.2.2.23739.62248.
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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
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 én felfogásomban a tanulás-segítésnek négy fő
szerepköre van.
Az egyik az ismeretközlő. Ezt a szerepkört a
média, az internet már átvette, csak sok pedagógus
kolléga ezt még nem vette észre. Rengeteg témakör
rengeteg olvasható, hangzó, nézhető anyaga áll
rendelkezésre didaktikus, a feltételezett tanulóhoz,
sőt annak élethelyzetéhez igazított formában – és a
gyűjtemények gyorsan gyarapszanak.
A konzulens a témakör szakértője, akihez konkrét
szakmai kérdésekkel lehet fordulni és aki ezekre
precíz választ ad. Az általános és a helyi helpszövegek, a hibás teszt-megoldásra megjelenő
magyarázatok mind-mind „automata konzulensek”:
ez a szerepkör csak azért nem algoritmizálható teljes
egészében, mert mindig lehetnek sosemvolt új
kérdések.
A tutor-szerepkör a tanulási folyamat segítése,
aminek akkor van szerepe, ha a tanulási folyamat
fontos „mérföldkőhöz”, váltási ponthoz érkezett,
vagy ha bármi okból megakadt. A klasszikus tanártevékenységek közül ehhez talán az „osztályfőnök”
áll leginkább közel – de ezt most csak az értheti,
akinek volt igazán jó osztályfőnöke.
Itt van az egyetlen összeférhetetlenség a
szerepkörök között: a tutor, akivel a tanuló a
személyes gondjait is megoszthatja, nem lehet
egyszersmind értékelő, osztályzó, vizsgáztató.
Azt tartanám ideálisnak – összhangban az
élethelyzethez igazított tanulás módszertanával – ha
minden
tantárgyhoz,
témakörhöz
tartozna
konzulens, és minden tanulóhoz tartozna személyes
tutor, aki a teljes tanulási folyamat során,
tantárgyaktól függetlenül végigkíséri a tanuló
haladását.
A mentor-szerepkör: a „tapasztalt mester”, akitől
a gyakorlati fogásokat lehet ellesni: aki, ahogyan
mondják, nemcsak a szabályokat ismeri, hanem a
kivételeket is.
A tutor- és a mentor-szerepkörnek van egy-egy
része,
amely,
véleményem
szerint,
nem
algoritmizálható. Ez pedig a személyreszóló
visszajelzés. Az algoritmus (még a bármilyen fejlett
mesterséges intelligencia is) helyzetekre és nem
személyekre reagál. Az ember az, aki tudhatja a

Kedves Kollégák!
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
közvetett kapcsolatban állnak a tanulással és a
tanítással (tanulás-segítéssel).
Ezekkel azért sem érdemes egy szakmai
konferencián foglalkozni, mert a koronavírusjárvány 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
tanulás-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 tanulássegítésnél (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
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Van harminc előadó: beszámozzuk őket, és az
előadásaik hírverése így jelenik meg a konferencia
honlapján. Aki pedig az x-edik sorszámot kapta, az
egy adott időszak x-edik napjának
adott
időpontjában (akár például június x-edikén délután
fél 3-kor) webináriumot kezd az előre megállapodott
online színtéren, ígéretet téve arra, hogy az esetleges
beszélgetés, vita végéig ott marad. Tart húsz perc
bevezetőt, majd várja a hozzászólásokat. Lehet,
hogy aznap hárman jelentkeznek be és lehet, hogy
huszonhárman. Ha sokan: örülünk az érdeklődésnek.
Ha
kevesen:
örülünk
a
bensőségesebb
beszélgetésnek. Ha valaki sorra mindegyik
webináriumba bekapcsolódik, összességében az se
hosszabb idő, mint egy jelenléti konferencia. Ha
valakit érdekelne az adott előadó és előadás, de nem
ér rá aznap: ugyanaz történik, mint amikor két
szekció érdekes előadásai ütköznek: ez most, az
online konferenciánk idején is előfordulhat, hiszen
most sem csak egy szekció van. A végén úgyis lesz
gyűjtemény a felvételekről: meg lehet nézni.
A „Multimédia az oktatásban” konferencián olyan
szakemberek vannak, akik messze átlagon felüli
hozzáértéssel és könnyedséggel kezelik az online
multimédia eszközrendszert. Megragadhatnánk a
lehetőséget, hogy ezzel az eszközrendszerrel
elhárítsuk a szokásos jelenléti, szoros időbeosztású,
mindig sietős konferenciák kötöttségeit és
nehézségeit, megtartva az előnyeiket (a fogadáson
elfogyasztható édességet kivéve, de azt megvenném
magamnak).
Ugyanez a gondolatmenet arra a tevékenységre is
lefordítható, amelyet most iskolai tanulásnak
nevezünk. Ha az elmúlt hetekben még testnevelésfoglalkozásokat is lehetett online módon tartani
(márpedig lehetett), akkor a projekt-rendszerű
csoport-módszereknek olyan lehetőségeik vannak...
de ezt most nem folytatom, mert semmi esélyt nem
látok arra, hogy a döntések errefelé mutassanak:
inkább a korábbi rendszer gyors visszaállítására számítok.
Maradok annál, amihez közelebb vagyok: a
magunk konferenciáinál. Ahogy az iskolai és
mindenféle más tanulás esetében, úgy a konferencia
kapcsán is meggyőződésem, hogy ha nem a
hagyományos formát valósítjuk meg online
eszközökkel, hanem a célra, az elérendő értékekre
figyelve választunk eszközt, akkor a szokásos
konferenciák legtöbb előnye kiemelhető és a legtöbb
hátrány csökkenthető vagy kiküszöbölhető.
Amit ezzel kapcsolatban elmondtam, az nem
javaslat, nem előterjesztés. Nem gondoltam végig,
hogy ha ez a multimédia-konferencia – vagy a
további multimédia-konferenciák – módszere a
széttagolt, időben nem ütköző webinárium-sorozat
lenne, akkor hogyan állna össze a konferenciák és a
workshopok rendszere, attól kezdve egyes
workshopok lennének-e a személyes külföldi
kapcsolattartás színterei, hogyan zajlanának a díjátadások és így tovább. Csak elmondtam, ami a saját
magam által írt előadás-címről eszembejutott. Kő a
kútba
–
vagy
csobban,
vagy
koppan.

másik emberről (ebben az esetben: a tanulóról),
hogy mik az őt igazán inspiráló céljai, az adott
pillanatban milyen – a tanulási folyamattól esetleg
teljesen független – nehézségei vannak vagy az
adott időszakban mi más köti le a figyelmét és így
tovább.
Itt tartottam az előadás összeállításában, amikor
hirtelen felismertem – hogy ezeket a szempontokat
mi magunk sem vesszük figyelembe. Durvábban
mondom: mi magunk sem tudunk szabadulni a
sémáinktól. Most például, a XXVI. „Multimédia az
oktatásban” konferencián ahelyett, hogy az online
kapcsolattartás
adta
lehetőségek
révén
megszüntetnénk a szokásos
konferenciák
kötöttségeit és nyűgjeit, inkább ellenkező irányba
léptünk egyet: a szokásos, kötött és nyűglődő
konferencia-szerkezetet erőltettük bele az online
eszközrendszerbe.
Szerintetek egy szakmai konferenciának mi a
legfontosabb, a legértékesebb része? Szerintem a
szünet. Hát olyankor találkozunk!
Találkozunk és amennyire a szűkre szabott idő
engedi, felfrissítjük a szakmai kapcsolatokat.
Én a „Multimédia az oktatásban” szakosztály
mindenkori rendezvényei közül az egyik csúcsnak
azt tartom, amikor Gulyás Pista és Zsuzsa valami
kemping-szerű nyári találkozót szerveztek. A
kolozsvári konferencia legnagyobb élménye
számomra az volt, amikor visszafelé jövet az
autóbuszban Magyar Miklós mellett ültem és az utat
végigbeszélgettük. Egyébként volt rá példa, hogy
elutaztam Kaposvárra dr. Magyar Miklós (Törpapa)
barátomhoz: kétszerannyi idő ment el utazásra, mint
beszélgetésre, de egy szakmai kérdést alaposan
megbeszéltünk, és nem volt ott egy szekcióelnök,
aki hivatalból korlátozta volna a beszélgetés
időtartamát. A Papp Gyula - Vágvölgyi Csaba
ikerpárt többször is meglátogattam Debrecenben, és
nem elsősorban azért, mert olyankor mindig jót
ebédeltünk, hanem mert úgy tehettem fel kérdéseket,
hogy elgondolkodtak (sőt volt, hogy vitatkoztak)
rajta; képernyőn mutatták meg a választ; végtelen
türelemmel kivárták, mire megértettem...
Ezekután most szervezünk egy konferenciát,
ugyanolyan kötöttségekkel, mint a jelenléti
konferencia, csak rosszabb és bizonytalanabb
technikai környezetben, és még esti fogadás sincsen,
ahol legalább némi édességhez juthatnék.
Én a „Multimédia az oktatásban” szakosztály
elnökségének azon tagjai közé tartozom, akik az
elnökségi döntések némelyikéről csak utólag
értesülnek. Bevallom: ha nem így lenne, akkor sem
valószínű, hogy a járványhelyzet okozta sokk
heteiben időben eszembejutott volna, hogy itt az
alkalom – ahogyan az előbb hiányoltam – az online
kapcsolattartás adta lehetőségek révén megszüntetni
a szokásos rendezvények (akár az iskolák, akár a
konferenciák) kötöttségeit és nyűgjeit.
Ha ma tennék javaslatot, akkor ezt vetném fel:
A konferencia formája webinárium-sorozat
legyen.
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A Magyar
Khan Academy
első éve
Dr. Griechisch Erika1,2 és Dr. Lovas Eszter3,4
magyar képviselő helyettes, Khan Academy
egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
3 magyar képviselő, Khan Academy
4
ügyvezető kurátor, Akadémia Határok Nélkül Alapítvány
{griechisch.erika, esterlovas}@gmail.com
info@akademiahataroknelkul.hu
1

2

elérhető tesztek azonnali visszajelzést adnak, emellett a
szülők is segíthetnek gyermekeiknek illetve követhetik
tanulási folyamatukat.
Nem csak tanulók vagy szülők, hanem tanárok is
használhatják a platformot akár iskolai oktatás keretében
is. A platform felületén létrehozhatóak osztályok – a
Google Classroommal is összeköthető. A platform
szemléletes grafikonok és összefoglaló táblázatok
segítségével ad betekintést a tanulók haladásába, lehetővé
téve a differenciált oktatást. A számonkérésekhez könnyen
használható eszközöket ad: másodpercek
alatt
kijelölhetünk feladatokat az egész osztálynak, vagy akár
több témakört érintő ismétlő feladatsort vagy felmérőt
lehet generálni. Beállítástól függően kaphatja minden
tanuló ugyanazt a feladatsort, vagy mindenki egyedileg
generáltat.

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”1, 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 tavaly 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.

II.
RÉGI TANTÁRGYAK, ÚJ TÉMAKÖRÖK
A magyar honlap megnyitáskor 2019. augusztusában
alsós matematika, informatika, zene, és kémia tananyagok
álltak készen. Az 1. táblázat mutatja, hogy mennyi videót
jelentett az elkészült tananyagmennyiség és azt is
láthatjuk, hogy a megnyitás óta eltelt 10 hónapban
mennyiben bővült a tartalom.
A videók a tananyagoknak csak egy részét képezik,
nem csak ezekből áll egy-egy témakör: szöveges
tananyagok és feladatok is tartoznak a legtöbb tantárgyhoz

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: fizika, biológia,
történelem, valamint tanári segédlet a programozási
tananyag oktatásához. A statisztika és valószínűségszámítás
tananyag fordítása folyamatban van.

A. Matematika tananyagok
A matematikán2 belül a honlapnyitásra 1. 2. és 3.
évfolyamok számára készültek el tananyagok. Az elmúlt
közel egy évben egy erős matematika fordító csapat
alakult ki, ennek köszönhetően felsős és középiskolás
tananyagokkal is bővült a magyar honlap. Egy nagyobb
kurzusnak a Trigonometriának is nagy része készen van.
Itt négy nagyobb témakörről van szó, ebből három teljesen
elkészült:
1. Trigonometria derékszögű háromszögekben;
2. Trigonometria általános háromszögekben;
3. A szinusz, koszinusz és tangens egységkörös
definíciója.

Kulcsszava:
multimédia,
oktatás,
Khan
Academy,
személyreszabott tanulás, fejlődésközpontú szemléletmód,
önkéntes fordítás, önkéntesség

I.
KIKNEK ÉS MIRE HASZNÁLHATÓ?
A Khan Academy segítségével a tanulók saját
otthonukban, önállóan tanulhatnak. Ha regisztrálnak az
oldalra (ami nem kötelező, enélkül is megnézhetik a
tananyagokat), akkor a platform személyre szabott
tanulási programmal segíti a haladásukat. A platformon
Bármit meg tudsz tanulni – Khan Academy magyar,
YouTube videó https://youtu.be/mC3fBpaijno
1

2
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Matematika https://hu.khanacademy.org/math

A trigonometria mellett Számtanból a törtek témakör,
illetve az Algebra alapjaiból a negatív számok,
abszolútérték és hatványozás témák készültek el.

szimfonikus zenekar hangszerei témakör, amelyben az All
Star Orchestra zenekar egy-egy zenésze bemutatja a
hangszerét, és elmeséli,mi motiválta arra, hogy ezt a
hivatását válassza, és mit jelent neki zene.
Fordítás alatt áll a Régi és új mesterművek témakör,
amiben Gerard Scwarz karmester elmagyarázza, milyen
történelmi háttér, kontextus és zeneszerzői technikák
állnak híres zenekari darabok mögött Beethoventől
kezdve napjaink legfontosabb zeneszerzőiig.

B. Informatika
Az Informatika tárgy keretén belül egyelőre a
Programozásra3 koncentrálunk.
A magyar honlapnyitáskor a Bevezetés a JS-be:
Rajzolás és animáció témakör volt részben kész, a nyitás
óta ennek fordítása befejeződött, és elkészült teljesen a
Haladó JS: Játékok és vizualizáció témakör is. Folytattuk
a Bevezetés az SQL világába témakörrel, ennek jelenleg
az első fejezete az SQL alapok már elérhető, a többinél a
videók várnak még hangalámondásra, a szöveges
tananyagok és a programok illetve projektek elkészültek.
A Bevezetés a HTML/CSS világába: Hogyan készítsünk
weblapot? témakörben még sok videó feliratozásra vár,
ezután hangalámondás következik, illetve a szöveges
anyagok kis része jelenleg lektorálásra vár. A másik
fordítás alatt álló kurzusunk a Természet által inspirált
szimulációk (Natural Simulations) és heteken belül
várható, hogy a teljes témakör publikálásra kerül.
A Kódóra külön érdekessége a Khan Academy
programozás palettájának: három, körülbelül egy-másfél
órás időintervallumra kialakított tananyagolat foglal
magába, ami évekkel ezelőtt az Informatika Oktatás
Hetének keretében a programozás oktatás népszerűsítésére
alakult Hour of Code mozgalom4 részeként készült.
Három rövidített kurzust foglal magába, rövid bevezetést
adva a JavaScript, a HTML/CSS és az SQL világába.
A programozás kurzusok többsége 10-12 éves
korosztálynak szól, de bármilyen korosztálynak ajánljuk.
Játékos módon mutatják be a programozás alapjait.
Interaktív videókat tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy
nem csak meghallgatni tudják a videókat a diákok, hanem
megállíthatják a videókat, a videón magyarázott
programkódot módosítani is tudják és azonnal láthatják a
módosításuk eredményét. A videók mellett szöveges
tananyagok és automatikusan kiértékelt feladatok is
tartoznak a tananyagokhoz, illetve minden fejezet egy
projektmunkával zárul. A projektek nem kerülnek
automatikus kiértékelésre, ezeket a Khan Academy
regisztrált felhasználói egymásnak értékelik, megadott
szempontok szerint.
A tananyagokhoz tanári tudástár is tartozik, praktikus
tanácsokkal megkönnyítve a tanároknak, hogy a
tananyagot az iskolai oktatás keretében is átadhassák.
Nem szükséges a tanároknak programozási előismeret
ahhoz, hogy a Khan Academy programozás kurzusának
bármely témakörébe a tanulóival együtt belekezdhessen.

D. Kémia
A honlapnyitásra kémiából az Atomok, vegyületek,
ionok6 témakör készült el, azóta a paletta a Kémiai
reakciók és sztöchiometria7 témakörrel bővült. A célból,
hogy a tanulók egyben angol tudásukat is fejlesszék, a
természettudományos videókat - melyek a középiskolás és
egyetemista korosztálynak szólnak - feliratozzuk.
III.

ÚJ TANTÁRGYAK

A. Fejlődésfókuszú szemléletmód
Idén tavasszal egy nem szokványosnak mondható
tantárgy is megjelent a magyar platform palettáján, Carol
S. Dweck [4] a Stanfordi Egyetem pszichológia
professzorának ún. fejlődésfókuszú szemlélete kapcsán
elért kutatási eredményeire építő tananyagnak készült el a
teljes magyar fordítás8. A foglalkozások elérhetőek alsó és
felső tagozatosok, valamint gimnazisták számára, és a
pedagógusok részére tanári útmutató is készült.
B. Biológia
Biológiában A sejtek felépítése9 témakörrel készültünk
el, ez bevezetést ad a sejtekbe, a prokarióta és eukarióta
sejtekbe, illetve az extracelluláris és sejtek közötti
sejtkapcsoló struktúrákba.
C. Fizika
Fizikából a Geometriai optika10 témakörből a
Fényvisszaverődés és fénytörés tananyag készült el eddig,
ez szemléletes videókból álló tananyagot jelent.
D. Középiskolai történelem
Nagy örömünkre szolgált, hogy a főként reál tárgyú
témák mellett zenén kívül, a történelembe is
belekezdtünk.Az elmúlt egy évben már három témakör is

6

Kémia: Atomok, vegyületek és ionok
https://hu.khanacademy.org/science/chemistry/atomicstructure-and-properties
7
Kémia: Kémiai reakciók és sztöchiometria
https://hu.khanacademy.org/science/chemistry/chemicalreactions-stoichiome
8
Szemléletmód: Fejlődésfókuszú szemlélet
https://hu.khanacademy.org/partner-content/learnstormgrowth-mindset-activities-world
9
Biológia: A sejtek felépítése
https://hu.khanacademy.org/science/biology/structure-ofa-cell
10
Fizika: Geometriai optika
https://hu.khanacademy.org/science/physics/geometricoptics

C. Zene
A honlap nyitásakor a Zene5 kurzuson belül A zene
alapjai témakörünk állt készen, ez bevezetést ad a hangok
és a ritmusok világába, és a kottaolvasásba.
A honlap nyitása óta több zenei fordítónk is aktívan
dolgozik a tananyagokon, így nemrég elkészült A
3

Programozás
https://hu.khanacademy.org/computing/computerprogramming
4
Hour of Code honlapja: https://hourofcode.com/hu
5
Zene: https://hu.khanacademy.org/humanities/music
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elkészült: az Ókor11, Középkor12 és a Reneszánsz és
reformáció13. Ezek a témakörök főként feliratozott
videókat, szöveges tananyagokat és néhány tesztet
tartalmaznak.

•

Van fordítási tapasztalatuk, vagy ha nincs,
kiváló kifejezőkészséggel rendelkeznek magyar
nyelven;
• Minimum heti 2 órát rá tudnak szánni a
fordításra, és hosszú távon el tudják kötelezni
magukat.
Ha szeretne csatlakozni csapatunkhoz, kérjük, tölse ki a
Khan Academy honlapján található jelentkezési lapot. Ha
további információra van szüksége, kérjük írjon az
info@akademiahataroknelkul.hu email címre.
Jelenleg fordítókat várunk a statisztika és
valószínűségszámítás tantárgyhoz.

IV. STATISZTIKÁK
A magyar honlapra regisztrált felhasználók számát az 1.
ábra mutatja: látszik, hogy a 2019. augusztusában a
honlapnyitáskor történt egy nagyobb ugrás, illetve a 2020.
márciusi
távoktatás
bevezetése
óta
növekszik
folyamatosan a regisztráltak száma. Nem csak a tanulók,
hanem a tanárként és szülőként regisztrálók száma is
fokozatosan növekszik.

B. Anyagi támogatás
A
magyar
oldalak
megvalósítását
végző
fordítóközösségnek azonban saját erőforrásból kell
dolgoznia. Az Akadémia Határok Nélkül Alapítvány
koordinálásával 2017. óta kizárólag önkéntes fordítók
végzik ezt a munkát. Ha megfelelő anyagi támogatáshoz
jutnánk, több tízszeresére nőhetne a tananyagok
publikálásának tempója.
A támogatási lehetőségek további részletei az
Akadémia Határok Nélkül Alapítvány honlapján
megtalálhatóak14.
1. ábra

KÖSZÖNET
Szeretnénk köszönetet mondani az összes eddigi
önkéntes fordítónknak, akik az elmúlt három évben
hozzájárultak ahhoz, hogy a Khan Academy magyar
honlapja bővüljön, ezzel támogatva a magyar anyanyelvű
tanulók, tanárok és szülők tanulását, tanítását.

Regisztrált magyar felhasználók

Világszerte a honlap forgalma 30 millió perc / nap volt
a 2020. március előtt, azóta 80-90 millió perc / napra nőtt.
A tantárgyak népszerűségét tekintve egész évre
levetítve az informatika volt a legnépszerűbb terület. Az
elmúlt 3 hónapban (a távoktatás óta) azonban a
trigonometria vette át az első helyet míg az informatika, a
második helyre szorult., A harmadik helyen az alapszintű
matematika áll, a negyedik helyen pedig a zene szerepel.

MEGJEGYZÉS
A tantárgyak illetve témakörök weboldalainak
linkjeinél, ahol nem tüntettük fel, az utolsó hozzáférés
dátuma 2020. június 28-a volt.

V. TÁMOGATÁS
Törekvéseinket kétféleképpen támogathatja: önkéntes
munkával vagy adománnyal.

HIVATKOZÁSOK
[1] Lovas Eszter, Griechisch Erika: Khan Academy otthon és az
iskolában - magyarul. A XXV. Multimédia az Oktatásban
Konferencia kiadványa, Berke József (szerk), Neumann János
Számítógép-tudományi Társaság Multimédia az Oktatásban
Szakosztály (NJSZT MMO) 2019, p 44.
[2] Khan Academy magyar nyelvű oldala
https://hu.khanacademy.org
[3] Akadémia Határok Nélkül Alapítvány
https://akademiahataroknelkul.hu
[4] Carol S. Dweck: Szemléletváltás - A siker új pszichológiája, HVG
könyvek, 2015, ISBN 9789633042250
https://hvgkonyvek.hu/konyv/szemleletvaltas-a-siker-ujpszichologiaja
[5] Khan Academy magyar YouTube csatorna:
https://www.youtube.com/user/KhanAcademyMagyar
[6] Khan Academy magyar facebook oldal:
https://www.facebook.com/khanacademymagyar

A. Önkéntes fordítás
Örömmel fogadjuk azok jelentkezését, akik szívesen
részt vennének a Khan Academy tananyagainak magyarra
fordításában, amennyiben eleget tesznek az alábbi
feltételeknek:
• 18 éven felüliek;
• Felsőfokú angol tudással rendelkeznek;
• Matematika, informatika, természettudományi
vagy humán szakterületen jártasak;

11

Történelem: Ókor
https://hu.khanacademy.org/humanities/kozepiskolaitortenelem/x3c94c9499459dcd5:okor
12
Történelem: Középkor
https://hu.khanacademy.org/humanities/kozepiskolaitortenelem/x3c94c9499459dcd5:kozepkor
13
Történelem: Középkor
https://hu.khanacademy.org/humanities/kozepiskolaitortenelem/x3c94c9499459dcd5:kozepkor

14

Akadémia Határok Nélkül Alapítvány, Támogatás
https://akademiahataroknelkul.hu/tamogatas
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Abstract: 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 Kárpátmedencében a morfometriai vizsgálatok tükrében. Az
alkalmazott metódus mindkét esetben hasonló volt:
digitális kamerával felvételeket készítettünk különböző
varietasba és convarietasba tartozó magpopulációk
egyenként százas nagyságrendű magtételeiről. A képi
adatbázisba került felvételek szoftveres mérése a Fovea
Pro 4.0 program segítségével történt. A statisztikai
adatfeldolgozást Excel és SPSS program segítségével
végeztük. A diszkriminancia-analízissel lehetővé vált a
progenitor fajok elkülönítése a termesztettektől. 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. A módszer lehetőséget
nyújthat egy Mesterséges Intelligencia alapú automatizált
taxonómiai azonosító rendszer kidolgozásához.

I.

BEVEZETÉS

2020 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.
Emődi Andrea vizsgálatainak középpontjában az
alakorbúza állt, amely egyike az emberiség első
gabonáinak, termesztésének kezdete 12 ezer évvel
ezelőttre tehető. A környezetkímélő mezőgazdaság és az
egészséges élelmiszerek szerepének növekedésével ismét
megnőtt az ősi termesztett fajok és a tájfajták jelentősége.
Kiváló
beltartalmának
és
igénytelenségének
köszönhetően számos korszak uralkodó gabonaféléje
volt, csupán hántolási igénye miatt szorította ki az őszi
búza a termesztésből. Ahhoz, hogy az alakor
visszatérhessen a termesztésbe, új fajták nemesítéséhez a
régi fajták ismeretére van szükség. A termesztéshez
szükséges információk és genetikai alapanyagok a
régészeti és génbanki alakorszemekből nyerhetőek ki.
A termesztéshez szükséges információk és genetikai
alapanyagok a régészeti és génbanki alakorszemekből
nyerhetőek ki. Erre alkalmas módszer a genetika, de az a
génbanki és régészeti alakorszemek roncsolásával jár,
ennek kiküszöbölése érdekében a legrégebbi termesztett
gabona elemzéséhez az egyik legújabb vizsgálati
módszert választottam, a digitális magmorfometriát.
Alkalmazásával a szemtermésből egyaránt kinyerhetőek a
faj taxonómiai osztályozhatóságára, domesztikációs
fejlődésére és diverzitására vonatkozó információk.
Emődi Andrea célja volt egy képi és magmorfometriai
adatbázis létrehozása a magyarországi génbankokban
tárolt Triticum monococcum tételekről, majd így
elkészített magmorfometriai adatbázis alapján: a
domesztikált
alakor
(T.
monococcum
subsp.

Kulcsszavak: digitalalis magmorfometria, képelemzés,
alakor, szőlő
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monococcum) elkülönítése a vad őstől (T. monococcum
subsp. aegilopoides), a háziasítás
folyamatának
vizsgálata, valamint egy ismeretlen
taxonómiai
besorolású mag meghatározása varietas szinten.

Ezért Nikon D5200 fényképezőgépet (AF-S DX Micro
NIKKOR 40mm f/2.8G objektívvel), körvakut, 360
fokban forgatható állványt, és távkioldót alkalmaztunk, a
kalibráláshoz milliméterpapírt, háttérként pedig fehér
rajzlapot használtunk. Az alkalmazott metódus
megtalálásával a jobb felbontást biztosító digitális
kamerával felvételeket készítettünk az alakor, illetve a
szőlő különböző varietasba és convarietasba tartozó
magpopulációk
egyenként
százas
nagyságrendű
magtételeiről.
Az így készült képi adatbázis szoftveres mérésével 17
alakor tétel 2454 szemtermésének 42 paraméterre
vonatkozó adatait rögzítettük, mely magában foglal
méretre, alakra és intenzitásra vonatkozó információkat
[2]. Az így létrejövő adatbázis méret (terület, hosszúság,
szélesség, kerület stb.), alak (topológia, kiterjedés nélküli
arányok, fraktál dimenziók) és intenzitás (sűrűség, szín)
adatokat tartalmazott (1. ábra).

II. ANYAG ÉS MÓDSZER
Mravcsik Zoltán célja volt összegyűjteni a régi fajták
eredetére vonatkozó információkat, majd létrehozni a
Vitis fajokból és régi fajtákból álló maggyűjteményt,
amely alapot adhat morfometriai vizsgálatokhoz. Olyan
morfometriai
jellemzők
felvételezésére
alkalmas
módszertant kívánt kidolgozni, amellyel a magvak
jellemző tulajdonságai rövid idő alatt lemérhetőek és
adatként tárolhatók, lehetőséget adva a későbbi
feldolgozásra. Az adatbázis létrehozását követően azokat
a paramétereket kereste, amelyekkel a termesztett kerti
szőlő és annak vad őse elkülöníthető. Mivel a kerti szőlő
esetében a domesztikáció bélyegeit a magok alaki és
méretbeli tulajdonságaival jellemezni lehet, kíváncsi volt,
hogy más szőlőfaj esetében is hasonló változások
mutatkoznak-e. Végül a Vitis vinifera-hoz tartozó fajták
és
a külföldről származó
direkttermő
fajták
elkülönítésének lehetőségét kívánta vizsgálni,
a
felhagyott szőlőkben fellelhető régi fajták felkutatása
érdekében.
Vizsgálataik a magmorfometria területén folytak. A
magmorfometria a növényi magvak, szaporítóképletek
vizsgálatával
foglalkozik,
melyben
kétés
háromdimenziós paraméterek kerülnek lemérésre és
feldolgozásra. Korábban a magokat egyenként mérték le
egyszerű eszközökkel (tolómérő, vonalzó, számológép).
A digitális technológia fejlődésének köszönhetően egyre
gyorsabb,
pontosabb,
részletesebb
és
emberi
szubjektivitástól mentes vizsgálatokra van lehetőség.
Ezek a módszerek felválthatják vagy kiegészíthetik a
korábbi aprólékos munkával járó határozásokat.
Az alkalmazott módszer mindkét esetben ugyanaz volt. A
mérésekhez Fovea Pro programot használtunk, amihez
megfelelő eszközöket és módszereket választottunk [1].
A módszerrel szembeni elvárások voltak, hogy mindenki
számára elérhető eszközöket használjunk, állandó legyen
a kamera-minta távolság, a minta síkjára merőleges
legyen az optikai tengely, egyenletes megvilágítás érje a
vizsgált magokat, egy felvételen a lehető legtöbb mag
szerepeljen, a képek minél nagyobb felbontásúak
legyenek, a nem kívánatos objektumokat és zajokat ki
tudjuk szűrni. A felvételezéshez mikroszkópot, szkennert
és digitális fényképezőgépet is kipróbáltunk. A
statisztikai adatfeldolgozást Excel és SPSS program
segítségével végeztük el, amelyek egyszerű és komplex
vizsgálatok gyors lefuttatására alkalmasak.
Az alakor esetében a minták 6 vad alfajba tartozó,
valamint 11 domesztikált tételt tartalmaztak, utóbbiból 5
tájfajta volt.
Az alkalmazott képrögzítő eszközök közül az első
próbálkozás a síkágyas szkennerre esett, amelynél ugyan
megtaláluk a megfelelő beállításokat, de a felbontás így
sem volt elégséges, így másikat volt szükséges keresni.

1. ábra. A mért fontosabb alak- és formaparaméterek

III. EREDMÉNYEK
Az eredmények meggyőzők volt: a mérettel kapcsolatos
adatsorok alkalmasnak bizonyultak az alakor 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. Egyöntetűbbé válnak a
termesztett egyedek, amit a hisztogramok unimodális
alakja is jelez
A hosszúságra és szélességre vonatkozó hisztogramokon
jól kivehető, hogy a vad aegilopoides alfaj egy diverz,
változatos képet mutat, míg a háziasított alakorra a
domesztikációnak köszönhetően a beszűkült diverzitás
eredményeképpen egy unimodális haranggörbe jellemző
(2. ábra). A trendvonalak metszéspontjai igazolják az
elmélet helyességét az alakorra vonatkoztatva is.
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adatait rögzítettük, szőlő esetében 42 tétel 6735 magjának
56 paraméterét[2]. A statisztikai adatfeldolgozást Excel és
SPSS program segítségével végeztük,

IV. EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
A mérettani paraméterek első csoportjáról elmondható,
hogy a T. monococcum subsp. aegilopoides adatai
szélesebb skálán mozognak, kevesebb szem tartozik a
legjellemzőbb
értékhez
is,
ugyanakkor
széles
intervallumon
található
magasabb
elemszám.
Összességében egy erőteljesen diverz alfaj képét mutatja.
Ezzel szemben a T. monococcum subsp. monococcum
kisebb
értékhatárok
között
mozog,
magasabb
elemszámmal a jellemző értékeken. Ez a beszűkült
intervallum az aegilopoides értékein belül található, ami
azt jelzi, hogy a domesztikáció során a monococcum
szemek területe nem haladta meg a vadon élő ősének
értékeit, csak egyöntetűbb lett azon belül. Az
aegilopoides multimodális hisztogramján két módusz
látható,
ebből
a
magasabb
értékhez
tartozó
megközelítőleg egybe esik a monococcum móduszával, a
kisebb értékhez tartozó csoport azonban már
kiszelektálódott, a monococcum tételből csak kevés szem
mutat olyan alacsony területi értéket. Ugyanez mondható
el a területértékkel szorosan korreláló konvex terület
értékéről és az ekvivalens átmérő adatairól.
Egyértelműen jelentkezik a szelekciós hatáson felül egy
ebből adódó evolúciós változás. Az a terjedelem, ami az
aegilopoides
tételeket
jellemzi,
megegyezik
a
monococcum terjedelmével, ugyanakkor eltolódott
értékekkel. Az aegilopoides legalacsonyabb értékei a
monococcum esetében már egyáltalán nem fordulnak elő,
kiszelektálódtak. Emellett azonban a monococcum
szemeire már olyan szélességi értékek is jellemzőek,
amelyeket a vad aegilopoides nem ér el, jelezve, hogy a
domesztikált alfaj ezen paraméter esetében már
felülmúlja vad ősét (4. ábra). A két alfaj azonban még
nem vált szét teljes mértékben, vannak olyan szélességi
értékek, melyek még mindkét alfaj esetében nagy
arányban előfordulnak, és a monococcum értékeinek
módusza is azon a határon van, ahol bár már csak
minimálisan, de még jellemzőek aegilopoides szemek. Ez
is jelzi, hogy bár a T. monococcum subsp. monococcum
egy domesztikált alfaj, de a háziasítás első szintjét
képviseli.

2. ábra. A vad alakor hosszúsági multimodális és a
kultúralakor hosszúsági unimodális haranggörbéi
További elkülönítési lehetőséged ad az a tény, hogy az itt
látható táblázatban feltüntetett paraméterek átlagai egy
határérték mentén elkülönülnek a vad és háziasított alakor
esetében (3. ábra).
Átlagértékek

Breadth (mm)
Inscrib.Rad. (mm)
X-Feret
Formfactor
Roundness
Aspect Ratio
Radius Ratio
Elongation
WidthStd.Dev.(mm)

T.
monococcum
ssp.
aegilopoides
2,556>
1,245>
192,867>
0,596>
0,347>
2,791<
0,356>
5,179<
0,638>

T.
monococcum
ssp.
monococcum
2,556<
1,245<
192,867<
0,596<
0,347<
2,791>
0,356<
5,179>
0,638<

3. ábra. A vad alakor és kultúralakor fontosabb alak- és
formaértékeinek átlaga
A képi adatbázisba került felvételek szoftveres mérése
mindkét esetben a Fovea Pro 4.0 program segítségével
történt. Az alakor esetében 17 különböző faj alatti tétel
2454 szemtermésének 42 alak és forma paraméterének
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A szőlőmagtételek morfometriai méréseit is a Fovea Pro
4.0 programmal végeztük, az így létrejött adatbázis 6734 db szőlőmag 56 paraméterét tartalmazza, melyek
között mérettani, alaktani és színnel kapcsolatos
tulajdonságok szerepelnek. Így jött létre a 172 tételt
tartalmazó gyűjtemény, melyben a kerti szőlő fajták
mellett egyéb Vitis fajok és direkttermő fajták is helyet
kaptak: 115 különböző fajtától származó 137 db Vitis
vinifera L. tétel, 16 db Vitis nemzetséghez tartozó egyéb
faj 22 db magpopulációja és 7 db direkttermő szőlőfajta
13 magpopulációja.
Az adatok elemzése során először az tűnt fel, hogy a
ligeti szőlő magjai minden mérettani paraméternél a
legkisebb értékeket veszik fel.
Ebből adódóan a mérettel kapcsolatos adatsorok
alkalmasnak bizonyulnak a két faj elkülönítésére.

4. ábra. A vad alakor és a kulttúralakor tételek
szélességértékei
Rovner és Gyulai (2007) vizsgálatai alapján a vad ős
hisztogram alapján elkülöníthető a domesztikált fajtól,
mivel a digitális morfometria eszközével mért
paraméterek
hisztogramjai
vad
fajok
esetében
többcsúcsúak, vagyis multimodálisak, míg a háziasított
fajok esetében unimodálisak [3]. Mivel a Fovea program
ilyen index képzéséhez szükséges paramétert nem mér,
ezért más megoldást kellett találni a multi- és unimodális
hisztogramok
elkülönítésére.
Hisztogramokat
készítettünk azonos termőterületről származó, azonos
évjáratú és azonos elemszámú tételek mért adataiból. A
két trendvonal metszéspontjainak száma
egzakt
eredményt mutat. A 2-es periódusú mozgó átlag és 2-es
sorrendű polinomiális trendvonal metszéspontja alapján a
2: unimodális, míg a 2< érték multimodális jelleget
mutat.
A hosszúságra és szélességre vonatkozó hisztogramokon
jól kivehető, hogy a vad aegilopoides alfaj egy diverz,
változatos képet mutat, míg a háziasított alakorra a
domesztikációnak köszönhetően a beszűkült diverzitás
eredményeképpen egy unimodális haranggörbe jellemző
(5. ábra). A trendvonalak metszéspontjai igazolják az
elmélet helyességét az alakorra vonatkoztatva is [4].

Paraméter neve

Vitis

Vitis

sylvestris

vinifera

Terület (mm2)

≤ 9,30

≥ 13,19

Konvex terület (mm2)

≤ 9,64

≥ 13,81

Hossz (mm)

≤ 4,33

≥ 5,38

Szélesség (mm)

≤ 3,11

≥ 3,34

≤ 3,44

≥ 4,10

Beírható kör sugara (mm)

≤ 1,53

≥ 1,66

Y-Feret átmérő (pixel)

≤ 230,32

≥ 387,46

Területtel azonos kör sugara
(mm)

6. ábra. A ligeti szőlő és a kerti szőlő tételek fontosabb
átlagértékei
A ligeti szőlő esetében az tapasztalható, hogy a magok
mérete növekedett és alakjuk nyújtottabb lett a
domesztikáció hatására.
A kultúrkonvergencia jelei azonban más faj esetében is
megmutatkoznak. Az idegenhonos Vitis labrusca L. és
termesztésbe vont alakja az „Izabella” esetében is
igazolható, hogy növekedett a magok mérete. Területük
majdnem duplájára emelkedett, a hosszúságok átlaga
pedig szintén szignifikánsan növekedett. Az alaktani
paramétereknél is hasonló tendenciák láthatók, az
Izabella fajta magjai nyújtottabbak, mint az alapfajé (7.
ábra). Ez alapján igazolható, hogy a termesztésbe vonás
során a szőlő esetében a magok megnyúltak, karcsúbbá
váltak.

5. ábra. A vad alakor szélességi multimodális és a
kultúralakor szélességi unimodális haranggörbéi

Vitis labrusca

Izabella

Terület (mm2)

10,84

19,51

80%

Hossz (mm)

4,54

6,56

45%

Szélesség (mm)

3,3

4,08

24%

13,48

19,02

41%

Kerület (mm)
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7. ábra. A Vitis labrusca és az Izabella fajta eltérő
alaktani paraméterei
Mindezek alapján jól látható, hogy a direkttermő fajták
elkülöníthetők az őshonos fajtáktól. A vizsgált
paraméterek közül a színárnyalat (Mean Hue) esetében
megfigyelhető, hogy a 4 direkttermő fajta elkülönül a
többi fajtától (8. ábra). Ez a paraméter mindhárom
színcsatornát figyelembe veszi, értékének kiszámítása
algoritmusok segítségével történik.

9. ábra. Vizsgált szőlőfajok
diszkrimináló függvény segítségével

elkülönítése

két

Bizonyossá vált, hogy a Vitis vinifera és V. sylvestris
elkülönítése pusztán hisztogrammok alapján lehetséges.
A termesztett fajoknál jellemző, hogy a domesztikáció
hatására a genetikai diverzitás beszűkül, ami a magokon,
terméseken is megmutatkozik.
Csökken a változatosság és egyöntetűbbé válnak a
termesztett egyedek, amit a paraméterek alapján készített
hisztogramok unimodális alakja is jelez.
A vad progenitorok genetikai diverzitását a multimodális
hisztogrammok igazolják, amit a ligeti szőlő esetében is
tapasztalni (10. ábra).

8. ábra. A Vitis fajok elkülönítése a színárnyalat és az
akvivalens átmérő alapján
Ezt a faktort az ekvivalens átmérővel együtt ábrázolva jól
láthatóan elválnak a direkttermő szőlőfajták a többi
tételtől. Emellett a Vitis sylvestris és az egyéb Vitis fajok
is különválnak a termesztett szőlőfajták halmazától, igaz
ezek már nem annyira egyértelműen.
Tapasztalatból mondhatjuk, hogy érdemes több
paramétert is figyelembe venni, főleg kisszámú minták
feldolgozásakor, mert az adatsorokból kitűnt, hogy egyegy faj vagy fajta magpopulációi nagy variabilitást
mutatnak.
A szórásértékkel súlyozott átlagértékek néhány paraméter
esetében egyértelműen különböznek a két fajnál, így ezek
határozókulcsként használhatóak.
Az SPSS programcsomaggal lefuttatott diszkriminanciaanalízis alapján is elmondható, hogy a ligeti szőlő magok
jól elkülönülnek a többi tételtől, csak a kerti szőlőhöz
tartozó „Csókaszőlő” és „Mézesfehér” fajták néhány
magja áll közel hozzá.
Emellett az is megfigyelhető, hogy a direkttermő fajták és
a kerti szőlőhöz tartozó fajták nem válnak
el
egyértelműen egymástól, azonban a vizsgált Vitis fajok, a
ligeti szőlőtől és a direkttermőktől is elválasztható
csoportokba tömörülnek, a Vitis vinifera L. fajtákkal kis
átfedést mutatnak (9. ábra).
Ez az eredmény abból a szempontból is fontos, hogy a
ligeti szőlő és a természetes élőhelyén veszélyeztető
szőlőfajok ezeknek a függvényeknek a segítségével
elkülönülést jeleznek.

10. ábra. A ligeti szőlő hosszúság paramétereinek
multimodális haranggörbéje
A Vitis vinifera L. esetében ahhoz, hogy a V. sylvestrissel
C.C. Gmel. egy rendszertani szintet vizsgáljunk, a fajták
összességét elemeztük. Ebben az esetben nem a várt
unimodális hisztogramot kaptam, ami a Gauss-görbének
megfelelő lefutású, hanem több csúcsa is van.
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].
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Hamarosan a taxonómiai, populációgenetikai
kutatások elengedhetetlen
részévé
válhat,
egyben lehetőséget biztosít régészeti magleletek
fajtaazonosítására is.
A módszer lehetőséget nyújthat egy Mesterséges
Intelligencia alapú automatizált taxonómiai
azonosító rendszer kidolgozásához.
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11. ábra. A kerti szőlő hosszúság paramétereinek
multimodális haranggörbéje
A két fent bemutatott két „summa cum laude”
eredménnyel megvédett doktori disszertáció az alábbi új
tudományos eredményekkel szolgált:
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.
A morfometriai adatbázison alapuló, Euklideszitérben 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.
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Adatbázis modellek automatikus kiértékelése – az
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Kivonat — Az oktatás számos területén hódít az e-learning,
elterjedőben vannak az önállóan feldolgozható és tanulható
tananyagok.
Ezeknek
szerves
részét
képezik
a
gyakorlófeladatok és vizsgatesztek is. A ma ismert és
elterjedt rendszerek többnyire szöveges adatokat,
egyezéseket tudnak vizsgálni. Az Adatbázisok tárgyon belül
nem
csupán
szöveges,
de
diagram
alapú
feladatmegoldásokat is ki kell értékelnünk, ráadásul egy
feladatnak több lehetséges jó megoldása van. Az általunk
fejlesztett kiértékelő rendszer nem csupán karakter-alapú
megoldások, de megfelelően alkalmazva diagramok
automatikus kiértékelésére is alkalmas. A célunk az, hogy
elősegítsük a hallgatók számára az online, automatikus
kiértékelésen és azonnali visszajelzésen alapuló gyakorlási
lehetőséget, és a számonkérésekre történő
egyéni
felkészülést.

véleményezik a projekteket. Ez a feladat a szakmai
elmélyülést és az összetett problémamegoldást segíti,
hiszen az egész rendszert a hallgatónak kell megtervezni
és megvalósítani. A feladatokat illetően jól ismert
mintaalkalmazások vannak, amelyekből a hallgatók ötletet
meríthetnek, de el is térhetnek a sablonos megoldásoktól.
A gyakorlati órákon megoldandó feladatokhoz
készítettünk egy feladatgyűjteményt is, amely az órai
feladatokon túl, a számonkérésre, zárthelyi dolgozatokra
történő felkészülést segíti. A feladatgyűjteményhez
jelenleg nincs megoldókulcs, aminek egyik oka az, hogy
ezeknek a feladatoknak több jó megoldása is lehetséges.
Egyes feladattípusoknál mindet felsorolni, szinte
képtelenség. A gyakorlatok során módszert mutatunk a
feladatok megoldására, van, hogy több jó megoldást is
bemutatunk. A hallgatói megoldásokat a gyakorlatvezető
oktatók értékelik ki a zárthelyi dolgozat során.
A ma ismert és elterjedt rendszerek, mint például a
CooSpacea és Moodleb többnyire szöveges válaszokat
tudnak kiértékelni és összehasonlítani az oktatói
megoldásokkal. Léteznek olyan kiértékelő modulok is (pl.
Virtual Programming Lab [2][3]), amelyek egy-egy
programozási nyelven írt forráskódot le tudnak futtatni és
az eredményt össze tudják vetni az oktató által elvárt
eredménnyel, de ezek a rendszerek is szöveges
összehasonlításon alapulnak. További
hiányossága
ezeknek a rendszereknek, hogy a megoldásokat nem
tudják
részpontszámokkal
értékelni. A
Virtual
Programming Lab az általunk tanított Adatbázisok tárgy
tekintetében, csupán egy nagyobb fejezetet illetően juthat
szerephez, nevezetesen az SQL programozás kapcsán. A
gyakorlaton a feladattípusokat illetően vannak diagram
alapú technikák is, amelyek automatikus kiértékelésére
nem ismerünk létező rendszereket.
2019-ben fogalmazódott meg az ötlet, hogy hasznos
lenne egy olyan kiértékelő rendszert készíteni, amely
• nem csupán szöveg alapú eredményt tud
kiértékelni,
• kezeli a több jó megoldás lehetőségét,
• azonnal, részpontszámmal értékeli az eredményt,
• megmutatja a hibás részleteket a megoldásban.
A cikk II. fejezetében ismertetjük az Adatbázisok
tantárgyon belüli feladatokat, azok speciális jellegét. A III.
fejezetben bemutatjuk annak az eljárásnak az elvét, amely
segítségével automatikus módon is ki tudjuk értékelni az

Kulcsszavak: adatbázisok, adatmodellezés, SQL, oktatás,
gráfelmélet

I. BEVEZETÉS
Az
Adatbázisok
című
tantárgy
a
Szegedi
Tudományegyetemen
több
évtizede
folyó
informatikusképzésnek 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 tantárgy tematikáját illetően a tananyag
három nagy fejezetre bontható: adatmodellezésre, az SQL
programozási
nyelv
megismerésére,
valamint
adatbázisokkal támogatott alkalmazásfejlesztésre [1].
Mindhárom részre nagy hangsúlyt fektetünk, mivel ezek
önállóan
rendkívül
fontos
részét
képezik
az
programozóképzésnek.
A tantárgy – szerkezetét illetően – heti 2 óra (90 perc)
előadásból és 1 óra (45 perc) gyakorlatból áll. A
gyakorlati órák a tananyag átadására szolgálnak, a
hallgatók az órai feladatokon kívül projektmunkaként egy
választott témában egy adatbázissal támogatott webes
vagy asztali alkalmazást készítenek el a félév során. Ez
kellően nagy feladat ahhoz, hogy a félév alatt
folyamatosan dolgozzanak rajta. A projektmunkákhoz jól
ütemezett mérföldkövek is tartoznak, ahol oktatók
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egyes feladattípusokat. Végül összegezzük munkánk
eddigi eredményeit.
II.

FELADATTÍPUSOK AZ ADATBÁZISOK GYAKORLATON
BELÜL

A tantárgy keretén belül a hallgatók négyféle
feladattípussal
találkoznak
a
gyakorlatokon.
A
következőkben ezeket tekintjük át.
A. Egyed-kapcsolat diagramok
Az adatbázis tervezés kapcsán mindenki a táblákra és
adatokat tartalmazó rekordokra gondol, hiszen aki
adatbázissal foglalkozik, alapvetően ezekkel dolgozik. Az
adatbázis tervezés azonban nem itt kezdődik! Az adatbázis
tervezés első lépése, hogy átgondoljuk, összegyűjtsük
azokat az adatokat és a közöttük lévő viszonyokat,
amelyeket majd adatbázisunkban tárolni szeretnénk, ezt
követően pedig megalkossuk az adatbázis logikai
modelljét. Az adatbázisok logikai modellezésnek az
eszköze az egyed-kapcsolat diagram [1][4]. Az egyedkapcsolat diagram egy kötött szimbólumrendszerű
diagram, amelyben egyértelműen megadhatók a tárolt
adatok, valamint látszódnak az összetartozó adathalmazok
közötti logikai kapcsolatok. Az egyed-kapcsolat
diagramokban az egyedeket – amelyek fizikai tárgyakat,
élőlényeket, fogalmakat reprezentálnak – téglalappal
jelöljük, és beleírjuk a téglalapba az egyed nevét. Az
egyedeket tulajdonságaikkal jellemezzük, amelyeket az
egyed-kapcsolat
diagramban
ellipszissel
jelölünk,
megadva a tulajdonság nevét is. Az egyedek tulajdonságai
lesznek valójában azok az adatok, amelyeket az
adatbázisunkban tárolni fogunk. Az egyedek közötti
logikai viszonyt a rombusszal jelölt kapcsolatokkal adjuk
meg. A többi szimbólum ezeknek a speciális változatai,
ezért itt rájuk nem térek ki.
A kurzusokon szereplő feladatokat illetően ezen
tervezési fázis kapcsán a hallgatók egy szöveges leírást
kapnak az adatokról, amelyeket értelmezve fel kell
vázolniuk az adatbázis logikai modelljét egyed-kapcsolat
diagram formájában. Tekintsünk itt egy könnyen átlátható
példát, amelyeket a hétköznapokból is jól ismerünk!
„Egy
könyvtári
adatbázisban
eltároljuk
a
könyvadatokat (szerzők, cím, leltári szám, kiadó, kiadás
éve), az olvasók adatait (olvasószám, név, születési dátum,
lakcím). A könyvtárból egy könyvet egyszerre csak egy
olvasó vehet ki, de egy olvasó egyszerre több könyvet is
kikölcsönözhet. Az adatbázisban a kölcsönzés dátumát is
nyilvántartjuk.
Az adatbázis logikai modellje az 1. ábra látható.
Könnyű belátni, hogy megoldás szempontjából ugyanezt a
megoldást jelentené, ha az ábrát elforgatnánk, az egyedkapcsolat diagramnál ugyanis nem számít az egyes
szimbólumok fizikai helye, csak az számít, hogy mely
szimbólumok vannak összekötve. Az összehasonlítás
szempontjából viszont ez megnehezíti a feladatunkat.

1. ábra. A könyvtári kölcsönzés egyed-kapcsolat diagramja

tulajdonságait. A sématulajdonságok azon legszűkebb
halmazát, amelyek egyértelműen be tudják azonosítani a
rekordokat, kulcsoknak nevezzük és aláhúzással jelöljük.
A sémák között a kulcs - külső kulcs tulajdonságpárok
teremtenek kapcsolatot. A külső kulcsokat nyomtatásban
dőlt betűvel jelöljükc. A leképezés szinte algoritmikusan
végigvezethető:
1. Az egyedekből sémák, az egyedek tulajdonságai
pedig a séma tulajdonságok lesznek.
2. A kapcsolatokból is relációs adatbázissémák
lesznek, a séma tulajdonságainak halmazát pedig a
kapcsolódó egyedek kulcsai, valamint a kapcsolat
saját tulajdonságai alkotják. A kapcsolat
leképezése után meg kell határozni a tulajdonságok
közül azt a legszűkebb halmazt, amely
egyértelműen azonosítja a rekordokat, vagyis a
kulcsot.
3. A harmadik lépésben konszolidálást végzünk,
vagyis amely relációs adatbázissémák kulcsai
megegyeznek, azokat összevonjuk.
Példaként képezzük le az 1. ábra látható egyedkapcsolat diagramot! A leképezés után a következő
sémákat kapjuk:
Könyv(leltári szám, cím, kiadó, kiadási év)
Szerzők(szerző, leltári szám)
Olvasó(olvasószám, név, lakcím, születési dátum)
Kölcsönzés(olvasószám leltári szám, mikor)
A feladat megoldásainak tekintetében meg kell
jegyeznünk, hogy a leképezés sem a relációs adatbázisok
sorrendjét, sem pedig a relációs adatbázissémákon belüli
tulajdonságok sorrendjét nem köti meg. Ha szöveges
egyezést vizsgálnánk, amelyet nagyon sok tananyagkezelő
kezelő rendszer kínál, akkor bizony az összes jó megoldás
felsorolása igen körülményes lenne.
C. Relációs adatbázissémák normalizálása
Az adatmodellezés harmadik lépéseként a relációs
adatbázisséma tulajdonságainak egymástól való függését
vizsgáljuk meg. A normalizálás során ezen függések
mentén bontjuk ketté a sémákat bizonyos szabályokat
követve [1][4]. Ennek célja az adatok redundáns
tárolásának csökkentése. A felbontást mindaddig
végezzük, amíg bizonyos, általunk elvárt normálformákat
(1NF, 2NF, 3NF, BCNF) nem teljesítenek a relációs
sémák.

B. Relációs adatbázissémák készítése
Az adatbázis tervezés és az adatmodellezés következő
lépése az, hogy az egyed-kapcsolat diagramokat
leképezzük relációs adatbázissémákká. Ezzel egy lépéssel
közelebb kerülünk a jól ismert táblákhoz, hiszen a sémák
a táblaszerkezetet jelölik. Az adatbázissémák névvel
vannak ellátva és zárójelben felsoroljuk a sémák
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Ez megállapodás kérdése, másképp is lehet jelölni.

A feladat tekintetében itt a bemenet is és a kimenet is
relációs adatbázisséma halmaz, vagyis a megoldások
vizsgálatakor ugyanolyan problémákkal kerülünk szembe,
mint az előző alfejezetben tárgyalt esetben.

igényel az, hogy az feladat eredménye hogyan alakítható
gráffá.
Az egyes feladatok kapcsán az oktatóknak több jó
lehetséges megoldással kell előállni, mivel nem lehet
tudni, hogy a hallgatók milyen megoldással rukkolnak elő.
A hallgatói megoldásokból készített gráfokat minden
oktatói megoldásból készített gráffal össze kell vetni, és a
gráfok között ki kell számolni a szerkesztési távolságot.
Ebből határozható meg ugyanis az a hibapont, amelyet le
kell vonni a feladat maximális pontszámából. A korrekt
értékelés szempontjából a szerkesztési műveletek súlyai
rendkívül kritikusak!

D. SQL programozás
Az SQL programozási nyelv az adatbázis létrehozására
és kezelésére szolgáló utasításokat tartalmaz. A tantárgy
kapcsán
megismerjük
az
adatdefiníciósés
adatmanipulációs utasításokat is. Egy-egy SQL utasítás
kulcsszavakat tartalmaz, amelynek használata lehet
kötelező vagy nem kötelező az utasításban, de ezt
általában az utasítás célja határozza meg.
A feladatok tekintetében a hallgatók egy adatbázisséma
halmazt, valamint egy adatbázis műveletnek a szöveges
leírását tartalmazza. A hallgatóknak le kell írniuk azt az
SQL utasítást, amely megvalósítja az elvárt műveletet.
Ezek a megoldások többnyire egyértelműek, de bizonyos
kulcsszavaknak a cseréje ugyanazt a műveletet hajtja
végre. A megoldások tekintetében rendkívül fontos a
szintaktikai helyesség, különösen ami a kulcsszavak
helyességét és megfelelő sorrendjét illeti az utasításban.
Az olyan rendszerek (mint például a Virtual Programming
Lab is), amelyek ezen utasításokat értelmezik és
végrehajtják, vagy kiadnak egy megoldást, ha az utasítás
végrehajtható, vagy hibaüzenetet írnak ki. A hiba helyét
valamelyest jelzik, de ez nem biztos, hogy mindig
egyértelmű, valamint nem tudnak részpontszámot adni a
megoldásra.
III.

IV. ÖSSZEGZÉS
Habár az elektronikus, online tananyagokat kezelő
felületek fejlesztői újabb és újabb feladattípusokkal
rukkolnak elő, sok olyan feladat van, amelyeket a maguk
valójában nem tudnak ezek a rendszerek kiértékelni.
Jelenleg egy olyan rendszeren dolgozunk, amely alkalmas
lesz az adatbázis tervezési és SQL feladatok
kiértékelésére. A rendszer jelenlegi verziója képes
összehasonlítani egyed-kapcsolat diagramokat, relációs
adatbázissémákat, SQL utasításokat. Jelenleg a pontozási
módszer validálása zajlik valós, oktató által értékelt
zárthelyi dolgozatokon, és az első eredmények ígéretesek.
A tervek szerint 2020-2021 tanév őszi félévében Moodle
beépülő modul formájában be tudjuk vezetni az oktatásba
is, ezáltal reményeink szerint többszáz hallgató
próbálhatja ki a rendszert. Távolabbi terveink között
szerepel annak a funkciónak a megvalósítása, amely
megmutatja a hallgatói és oktatói megoldás közötti
különbségeket. Tapasztalatainkat felhasználva más
tantárgyakhoz fogunk készíteni hasonló kiértékelő
rendszert.

ADATBÁZIS MODELLEK ÉS SQL UTASÍTÁSOK
AUTOMATIKUS KIÉRTÉKELÉSE

Mostanra világossá vált, hogy miért nehéz ezeknek a
feladatoknak az automatikus kiértékelése a jelenleg
elterjedt rendszerekkel. A megoldást valami más
matematikai modellben kell keresnünk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Jelen kutatás eredményei az "Integrált kutatói
utánpótlás-képzési
program
az
informatika
és
számítástudomány diszciplináris területein" című, EFOP3.6.3-VEKOP-16-2017-00002
számú
projekt
támogatásával készültek. A projekt az Európai Unió
támogatásával,
az
Európai
Szociális
Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A. Gráfok és gráfok összehasonlítása
A gráfok élekkel összekötött ponthalmazok [5]. Az
irányított gráfok esetében az éleknek iránya is van, vagyis
fontos, hogy mely pontból mely pontba húzódik él, míg az
irányítatlan gráfok esetében az éleknek nincs irányuk.
A gráfok összehasonlításának tekintetében akkor
tekintünk két gráfot megegyezőnek (izomorfnak), ha
ugyanolyan a szerkezete. A gráfelmélet számos eredményt
kínál a gráfok összehasonlítására. A gráfelméletben fontos
szerepe van a részgráfizomorfizmus vizsgálatának, amely
meglehetősen számításigényes probléma.
Két gráf összehasonlításának egy másik módja a gráf
szerkesztési távolság kiszámítása. A gráf szerkesztési
távolság két gráf között azon műveletek összköltsége,
amely egyik gráfot a másikba viszi át. Ilyen műveletek a
pont beszúrása, pont törlése, él beszúrása, él törlése, vagy
az él irányának megváltoztatása. Ezeknek a műveletek az
egyedi költsége tekinthető 1-nek is, de súlyozhatók is.
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B.

Adatbázis feladatok kiértékelése
A feladatok kiértékeléséhez az eredményeket gráffá kell
alakítani. Ez nem feltétlen egyszerű és triviális feladat.
Minden egyes feladattípus esetében egyedi megoldást
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Unreal Engine 4 játékmotor használatának
bemutatására készült videótutoriál-sorozat
készítésével szerzett tapasztalatok
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Rendszergazda, Szent Margit Gimnázium, 1114 Budapest Villányi út 5-7.
2
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1

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
videótutoriál-készítés, Unreal Engine 4.
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Digitális oktatás tapasztalatai a COVID 19
járvány idején: kérdőíves felmérés a diákok
körében
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A tanulók tudnak tanulni, a tanárok tudnak tanítani, és
az érettségire is föl tudnak készülni a diákjaink, ezért jó
esélyünk van arra, hogy a szokott rendben meg tudjuk
tartani az érettségi vizsgákat – fogalmazott Orbán Viktor.
Olyan tanítási módok lesznek csak, amik a személyes
találkozásokat egyáltalán nem igénylik.” [4]
Gyakorlatilag az egyetemeken kívül egy hétvége állt a
pedagógusok rendelkezésére, hogy előkészítsék a
tantermen kívüli oktatást. Az egyetlen megoldás a
távoktatás volt, annak ellenére, hogy Magyarországon az
oktatás ezen szintjén a távoktatás nem, vagy alig létezett.
A cikk bemutatja egy a diákok körében három iskolában
való kérdőíves felmérés eredményét. Hogyan vették az
akadályt a diákok.
A cikk további második része a kutatás módszerét írja
le, míg a harmadik rész az eredményeket mutatja be és
elemzi azokat. A negyedik részben pedig levonjuk a
konklúziókat.

Absztrakt—A cikk bemutatja a COVID 19 járvány idején
történt tantermen kívüli oktatásra való áttérés diákok
szemszögéből való tapasztalatait. Ehhez egy online kérdőív
készült, melyet 3 iskola diákjai töltöttek ki 2020 áprilisában.
A kiválasztott iskolák kismértékben ugyan, de reprezentálni
tudják a magyarországi helyzetet, ugyanis falun, városban,
illetve a fővárosban találhatóak.
Kulcsszavak: digitális oktatás, online oktatás, általános iskola,
középiskola, kérdőív

I.
BEVEZETÉS
A távoktatás, más néven e-tanulás és online tanulás, az
oktatás olyan formája, amelynek fő elemei a tanárok és a
hallgatók fizikai szétválasztása az oktatás során, valamint
különféle technológiák használata a hallgatók-tanárok és
hallgatók-hallgatók közötti kommunikáció megkönnyítése
érdekében. A távoktatás hagyományosan a nem
hagyományos hallgatókra összpontosult, mint például a
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalókra, a
katonai személyzetre, valamint a távoli régiókban élő
egyénekre, akik nem tudnak osztálytermi előadásokat
tartani, vagy abban részt venni. [1]
Számos cikk és tanulmány található a távoktatásról.
Kentnor [2] tanulmánya a távoktatás fejlődését vizsgálja,
kezdve levelezéssel és a csomagküldéssel, a rádióval,
majd a televízióval és végül az online oktatással. Ebben a
cikkben nem a hagyományos távoktatásról lesz szó,
hanem a közelmúltban kényszerből kialakult oktatási
helyzetről.
A folyamatban lévő COVID-19 világjárvány 2020.
március 4-én terjedt Magyarországra, amikor bejelentették
az országban az első eseteket. [3]
A magyar kormány nagyon gyorsan lépett, a kormányfő
2020 márc. 13-án bejelentette, hogy:
„Új oktatási munkarend lép életbe március 16-tól, a
tanterven kívüli oktatási munkarend – jelentette ki a
kormányfő. Ez azt jelenti, hogy a tanulók nem
látogathatják az oktatási intézményeket. Az igazgatóknak
viszont be kell menniük, míg a tanároknak folytatniuk kell
az oktatást, digitális eszközökkel – aki tudja otthonról, ha
vannak ilyen eszközei, ha nincsenek, akkor az iskola
digitális eszközeit veheti igénybe (tehát bemehetnek az
iskolába).

II. MÓDSZER
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 volt. Szerencsére
rengeteg kiváló, ingyenes eszköz állt 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.
A kutatás első részében kiválasztottunk három iskolát.
Az iskolák kismértékben ugyan, de reprezentálni tudják a
magyarországi helyzetet, ugyanis falun, városban, illetve a
fővárosban találhatóak.
A kutatás második részében igyekeztünk úgy
elkészíteni az online kérdőívet, hogy ne legyen hosszú, ne
legyen sok idő kitölteni. Kérdéseink célirányosak voltak,
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 az említett három iskolában két hét alatt.
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A kérdőív 21 kérdése a kérdőívet kitöltő korosztálya,
lakhelye (falu, város, főváros) és iskolatípusán kívül négy
fő kérdéscsoportra koncentrált:
• tantárgyak, feladatok, online órák;
• milyen digitális eszközökkel tudták megoldani a
diákok a feladatokat otthon;
• milyen szoftvereket használtak ehhez;
• a diákok hozzáállása a digitális oktatáshoz.
A következő kutatási kérdéseket (K) és hipotéziseket
(H) állítottuk fel:
K1: Milyen web-es rendszert használnak az egyes
iskolák, tanárok a diákokkal való kapcsolattartásra?
H1: Nincs egységes rendszer, a tanárok különböző
platformokat használnak a feladatok küldésére.
K2: Milyen rendszerességgel kapják a diákok a
feladatokat és mennyi idő áll rendelkezésre a feladatok
beküldéséhez?
H2: Naponta többször kapnak a diákok feladatot és
többségében 2-3 nap áll rendelkezésre a feladatok
visszaküldésére.
K3: Milyen a diákok hozzáállása az online oktatáshoz?
H3: A diákok pozitívan értékelik az online oktatást.
K4: Hiányzik-e az iskolába járás a diákoknak?
H4: A diákok szeretnének újból iskolába járni.
K5: Okozott-e a gondot a diákoknak a digitális oktatás?
H5: A diákok többségének nem okozott gondot a
digitális oktatásra való áttérés.

Ábra 2.

Ábra 3.

III. EREDMÉNYEK, ONLINE KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉSE
Ebben a fejezetben részletesen leírjuk a kutatás során
feltett kérdéseket és azok kiértékelését.

A kérdőívet kitöltő lakóhelye

Ábra 4. Milyen rendszerességgel kaptak a diákok feladatokat?

A. Iskolák kiválasztása
A kutatásban résztvevő iskolák egyike egy faluban, a
következő városban, míg a harmadik a fővárosban
található:
Bakonyszombathelyi Benedek Elek Általános Iskola:
altisk-bakonyszhely.sulinet.hu
Zafféry Károly Szalézi Középiskola:
zaffery-szalezi.hu
Kerék Általános Iskola és Gimnázium:
kerekiskola.hu

Ábra 5.
Mennyi idő állt rendelkezésükre megoldani,
teljesíteni és visszaküldeni a feladatot kiértékelésre.

A feladatokra irányuló kérdésekből (4. és 5. ábra), lehet
látni, hogy naponta többször kaptak a diákok feladatokat
tantárgyakként, többnyire 2-3 napot biztosítottak a tanárok
az elvégzésükhöz. De voltak feladatok, amikre csupán
csak 1-2 óra volt az elvégzéséhez megadott idő.

B. A diákok kérdőívre adott válaszai és kiértékelésük
Ebben a részben bemutatjuk az online kérdőív 21
kérdését és a kapott válaszok alapján való kiértékelését.
Az 1., 2. és 3.ábrán lászik, hogy 478-an töltötték ki az
online kérdőívet 3 iskolában, melyek a fővárosban, vidéki
városban és falun találhatóak. A kérdőívet kitöltők 3
korcsoportba tartoztak.

Ábra 1.

A kérdőívet kitöltő iskolájának település típusa

A kérdőívet kitöltő korosztálya

Ábra 6.
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Az oktatási intézmények milyen felületet használtak?

A diákok a feladatokat a Krétán kapták 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 használták a facebook csoportokat,
e-mail
levelezést és a Redmenta, ugyancsak ingyenes programot.

Ábra 7.

Hogy szeretnének-e a gyerekek iskolába menni?
Érdekes eredmény született a kérdésre. Megoszlanak
nagyon a válaszok (9. ábra). De többségük szeretne menni
újra iskolába, a barátok miatt, de fontos nekik a tanárok
magyarázata, az osztályteremben tanulás, jobb a
többiekkel, mint egyedül otthon, ha valamit nem értenek
tudnak kérdezni (10. ábra).
Az egyik legfontosabb kérdés volt, hogy okoz-e
problémát a digitális formában történő tanulás? A 11.
ábrán látszik, hogy szerencsére a kitöltő diákok 2/3-ának
nem okozott problémát. Sajnos azt nem tudjuk, hogy
melyik korosztálynak okozhatott gondot, de feltételezzük,
hogy az alsós korosztálynak inkább. Ott fontos nagyon a
tanítói segítség nyújtás. Ezen kérdés után, lehetőségük
volt írásban válaszolni, mi okozott gondot és 478 kitöltő
közül 134-en írtak is választ. Olyan problémák hangzottak
el, hogy: túl sok a feladat, kevés az idő hozzájuk,
eszköz/internet problémáik voltak, „matekot” nem értik
így, szükség van tanári magyarázatra, gép előtt sokat kell
ülni stb.

Minden tantárgyból kaptak a diákok feladatokat?

Ábra 8.

Diákok hozzáállása a digitális oktatáshoz
Ábra 11.

Motiváltoknak 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.

Digitális oktatás okoz-e gondot a diákoknak.

Ábra 12. Használtak-e már a diákok korábban digitális
eszközöket tanulásra?

Ábra 9.

Érdekesség, hogy a kérdőív kitöltők közül csak a fele
használta okos/digitális eszközét korábban tanulásra. Akik
használtak, azok leírták, hogy mire és hogyan: pl. házihoz
internetes keresések, nyelvtanuláshoz, matek tanuláshoz,
prezentációk készítésére, Wordben gépelve házik, sokan
wikipédiát használnak, Zanza TV, Youtube videó anyagok
miatt, telefon, laptop, tabletek használata volt elsősorban
stb.

Szeretnének-e a diákok újból iskolába járni?

A 9. ábrán lévő kérdésből, hogy szeretnének-e a diákok
újból iskolába járni ötfokozatú skálán kellett válaszolni
(ötös a legjobb osztályzat), látszik, hogy a diákok
többsége szeretne ismét iskolába járni.

Ábra 10.

Az ok, amiért a diákok újból iskolába szeretnének járni.
Ábra 13.
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Online órák gyakorisága tantárgyanként

Szerencsére valóban azon tantárgyakból volt a legtöbb
online óra, ahol a tanári magyarázat, illetve szóbeli
gyakorlás nélkülözhetetlen: idegen nyelvek, matematika,
történelem, magyar nyelv és irodalom (13. ábra).
Ugyanakkor a heti osztályfőnöki óra is létfontosságú volt,
a gyerekek problémáit, "hogylétét" felmérni, megbeszélni
mivel van problémájuk. Valamint, ha valakivel gondja
volt a szaktanároknak az osztályfőnök a heti kapcsolat
miatt, általában tudta, hogy valóban problémája van-e a
diáknak, vagy csak szimplán lusta.

Ábra 17.

: Otthon lévő eszközpark

Otthon lévő eszközparkok (17. ábra), ki hogyan tudta
megoldani ezt a helyzetet. 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 segítettek ebben,
vásároltak, kértek a (távolabbi) családtagoktól.

Ábra 14.

Ábra 18.

Családi eszközpark túlterheltsége

Ábra 19.

Internetszolgáltatás minősége

Online órákhoz használt alkalmazás

Meglepő, hogy az online órákhoz a leginkább a skypeot használták és nem egy kimondottan professzionális
oktatási felületet (14. ábra).

Szerencsére a kitöltők háromnegyedének nem okozott
problémát az eszközök hiánya vagy az
internet
szolgáltatás otthon. A tanárok türelmesek voltak, ha a
diákok szóltak, hogy valami miatt késett a lecke elküldése.

Ábra 15.

IV. KONKLÚZIÓ
A cikkben ismertetett kutatás arra vonatkozott hogyan
élték/élik meg az alsófokú oktatásban résztvevő diákok a
CPVID-19 pandemia miatt bevezetett a kijárási
korlátozásbeli tantermen kívüli digitális oktatást. Ehhez
kiválasztottunk három iskolát az alsófokú oktatás tipikus
szintjeiről három településről (főváros, város, falu). A
három iskola 478 diákja töltötte ki a kérdőívet két hét alatt
2020 árilisában.
A kutatás elején megfogalmazott kutatási kérdéseink és
hipotéziseinket megválaszoltuk az előző eredmények,
online kérdőív kiértékelése részben. Ezek alapján a
hipotéziseket kisebb kiegészítésekkel el tudjuk fogadni,
így a következő téziseket (T) fogalmazhatjuk meg:
T1: Sajnos nincs egységes informatikai rendszer. A
tanárok különböző platformokat használtak a feladatok
küldésére. Ez sokszor nehézséget okozott, hogy a diákok
és szülök követni tudják melyik feladatot hova és mikorra
kell beküldeni.

Online órák gyakorisága

Naponta többször is volt a diákoknak online élő óráik,
legtöbben a skype-ot használják. Elsősorban matematika
és idegen nyelv órák voltak online, de az osztályfőnök is
heti egyszer bejelentkezett minden osztálynál.

Ábra 16. Családi háttér, egy családban van-e másik iskolás korú diák

Ahol több diák is van egy családban problémát okozhat
a családban lévő digitális eszközök csekély száma (16.
ábra).
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T2: Naponta többször kaptak a diákok feladatot és
többségében 2-3 nap állt rendelkezésre a feladatok
visszaküldésére.
T3: A diákok pozitívan értékelik az online oktatást. Bár
a félév végére elvesztették motiváltságukat, ugyanis
sokkal több egyedül megoldandó feladatot kaptak.
T4: A diákok szeretnének újból iskolába járni,
többségében a barátok, osztálytársaik miatt és jobb,
könnyebb tanulni a tanár magyarázatával.
T5: A diákok többségének nem okozott gondot a
digitális oktatásra való áttérés. A válaszadók egyharmada
jelzett problémát: a sok feladatra, kevés rendelkezésre álló
időre, a tanári magyarázat hiányára és a sok számítógép
előtt töltött időre panaszkodtak.
A COVID-19 pandemia gyakorlatilag egy „főpróba”
volt hogyan lehet beilleszteni a kijárási korlátozási
helyzetben a távoktatást az alapfokú oktatásba. Ez a
jövőben hasonló helyzetben az okosvárosok része lehet
tanulva a tapasztalatokból és jobbá téve azt. A mostani
tapasztalatok segítség lehet a fogyatékkal élőknek is, akik
nem tudják az otthonaikat elhagyni.
Bár kutatásunk nem egy országos reprezentatív
felmérés volt, mégis 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 a társaikkal és a
tanáraikkal és ami a legfontosabb, hogy látják, mennyire
is fontos a tanár szerepe az oktatásban.
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Absztrakt—A cikkben bemutatjuk a programtervező
informatikus B.Sc. hallgatóknak újonnan indított
„Programozási nyelvek” tantárgy célkitűzéseit, tematikáját
és teljesítési követelményeit. Valamint a COVID-19 járvány
idején történt tantermen kívüli oktatásban való oktatási
tapasztalatait.

bizonyítékok nagy része kissé anekdotikus, ám ezeknek a
környezeteknek az a képessége igaz, hogy megoldják az
online és a technológia által közvetített oktatás
hagyományos problémáit - elsősorban a tanulók
elszigeteltségét. Ezek a tények a közelmúltban jelentős
beruházásokhoz vezettek a virtuális világ platformjaihoz,
mint például a Second Life. A folyamatos és tartós
beruházás igazolása érdekében az intézményeknek és a
szimulált tanulási környezetek támogatóinak megbízható
bizonyítékokat kell felmutatniuk, amelyek bemutatják
ennek a hatékony tanulási eszköznek a leghatékonyabb
felhasználását [5].
A távoktatás az oktatás világának beépített részévé vált,
és a trendek az egész világon folyamatos növekedésre
utalnak. Magyarországon is népszerű, főleg az
egyetemeken, de a magyar általános és középfokú
oktatásban nem. A távoktatás hagyományosan a nem
hagyományos hallgatókra koncentrál, pl. akik nem tudnak
részt venni a hagyományos oktatási rendszerben, mert
messze vannak a hagyományos iskolától [6]. Ezért ez volt
az egyetlen megoldás, amikor az iskolákat bezárták a
COVID-19 világjárvány miatt.
Tavaly december 31-én, a kínai Wuhan Városi
Egészségügyi Bizottság beszámolt a tüdőgyulladás
eseteinek csoportjáról Wuhanban, Hubei tartományban.
Végül egy új koronavírust azonosítottak. Mélységesen
aggódva mind a riasztó szétterjedés és a súlyosság, mind a
riasztó szintű tétlenség miatt, a WHO azt nyilatkozta
2020. március 11-én, hogy a COVID-19 világjárványnak
tekinthető [7].
Az Európai Uniós vezetők az oktatás és a képzés terén
folytatott
európai
együttműködés
stratégiai
keretrendszerének (Oktatás és képzés 2020) egyik
céljaként tűzték ki, hogy 2020-ig a 30–34 év közöttiek
40%-a felsőfokú (vagy azzal egyenértékű) képesítést
szerezzen. Azonban annak ellenére, hogy a felsőfokú
végzettség
javítja
a
végzett
hallgatók
foglalkoztathatóságát, a tantervek gyakran nem követik
eléggé gyorsan a munkaerőpiac változó igényeit. A
„Tanulmány
a
felsőoktatás
relevanciájának
előmozdításáról” című bizottsági tanulmány megállapítja,
hogy a felsőoktatás abban az esetben tudja betölteni a
szerepét, ha:
• elősegíti a tartós elhelyezkedést,
• támogatja a személyes fejlődést,
• és ösztönöz az aktív polgári szerepvállalásra. [8]
Mindez azonban veszélybe került a világjárvány miatt.
Barcelonától kezdve Bostonig a koronavírus miatt számos
felsőoktatási intézménynek kell átgondolnia, hogyan adja
át online a tudásanyagot a koronavírusos korlátozások
miatt, amiért elmaradnak a diplomaosztó ünnepségek, és
korlátozzák a külföldi utakat is. A felsőoktatást mindenhol

Kulcsszavak: programozási nyelvek, Unity, B.Sc. képzés,
online oktatás, online tanulás

I.
BEVEZETÉS, PÁR SZÓ AZ E-LEARNING-RŐL
Az elmúlt évtized technológiai fejlődése, különösen az
információs technológia területén fokozta a távoktatásban
való alkalmazásának változatosságát, és új dimenziókat
adott az ilyen típusú oktatásnak. A távoktatást manapság
több elmélet is támogatja, amelyek mindegyike
különbözik egymástól formális hozzáférés, tananyagának
elemzése,
tanácsadási
lehetősége,
valamint
a
résztvevőkkel folytatott kommunikáció terjedelme
szempontjából. A távoktatás fontos eszköz és lehetőség az
oktatás új kommunikációs trendjei területén [1].
A távoktatásnak kiterjedt irodalma van mind elméleti,
mind gyakorlati szempontból. Pl. Chen et al. [2]
meghatározta a távoktatás jelenlegi trendjeit és jövőbeli
kilátásait az általános, közép- és felsőoktatásban Kínában.
Tanulmányukban osztályozták az e-tanulás fő gyakorlati
modelljeit Kínában.
Wang és munkatársai [3] feltárták az e-learning
helyzetét Kínában. Cikkük olyan releváns témákat
mutatott be, mint például a keleti fejlett régió és a nyugati
fejletlen régió közötti kiegyensúlyozatlan fejlődés,
valamint az a tény, hogy a középiskolai végzettségűek
nagy része nem mehet a legjobb egyetemekre. A gyors
gazdasági fejlődés mellett Kína képes volt jobb
infrastruktúrát és egyéb szükséges feltételeket biztosítani
az iskolák és egyetemek számára. Az e-tanulást ígéretes
megközelítésnek tekintik, mivel lehetőséget kínál a
hallgatók számára, hogy kapcsolatba lépjenek tapasztalt
tanárokkal vagy professzorokkal. A kínai kormány számos
nemzeti
projektet
kezdeményezett
az
iskolák
infrastruktúrájának felállításához vagy korszerűsítéséhez,
és számos kínai online iskolát és távoktatási felsőoktatási
intézményt hoztak létre különféle e-tanulási programok
biztosítására.
Panchabakesan [4] hangsúlyozta, hogy az oktatás
tervezése, a technológia és a támogatás azok az elemek,
amelyek kiemelkedően fontosak minden sikeres
távoktatási program számára.
A háromdimenziós magával ragadó virtuális világokról
azt állítják, hogy képesek megkönnyíteni a nagyon
interaktív, vonzó, multimodális tanulási tapasztalatokat.
Az ezen állítások alátámasztására összegyűjtött
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nagy kihívás elé állítja a helyzet. A Financial Times
kiemeli, hogy a nemzetközi egyetemek bevételeit is
érinthetik hosszútávon a korlátozások, hiszen kevesebb
külföldi diák fogja megkezdeni tanulmányait az
intézményekben. Az ausztráliai International Education
Association of Australia arra figyelmeztet, hogy az
országban akár 6-8 milliárd ausztrál dollár kieséstől
eshetnek el az egyetemek, ha a kínai tanulók nem tudják
elkezdeni a következő tanévet. A QS elemzőcég úgy
jósolja, hogy a továbbtanulást eddig külföldön tervező
diákok 10 százaléka inkább a saját országában marad
majd, míg 37 százalék megváltoztathatja a célországot [9]
A járvány miatti helyzetben az egyetlen megoldás az
egyetemek számára a távoktatásra való hirtelen átállás
volt, de ez korántsem volt a hagyományos értelemben vett
távoktatás. A hagyományos értelemben vett távoktatásnak
számos előnye és hátránya is van. De jelen helyzetben
nem erről van szó. Akkor ezt nevezhetnénk „Blended
learning-nek, vagy sem?
A vegyes-tanulás (Blended-learning), mint az
osztálytermi oktatás és az e-tanulás kombinációja, széles
körben képviselt mondhatni szabvánnyá vált a
munkavállalók körében. A „Blended Learning @
University” felmérésében 2008-ban vizsgálta a vegyes
tanulás integrációját a felsőoktatásban. A felmérés
eredményei azt mutatják, hogy a résztvevő egyetemi
oktatók többsége vegyes tanulást alkalmaz egyetlen
tanfolyamon, de nem, mint tanulmányi programot, és így
nem használja ki a vegyes tanulás alapvető potenciálját.
Az integrált vegyes tanulmányi programok a legjobb
eredményeket nyújtják. A vegyes tanulásban a tanulási
infrastruktúra szempontjából (a szoftver, a kultúra, a
készségek, a finanszírozás, a tartalom biztosítása stb.) nem
a teljesítmény mozgatórugója, hanem a vegyes tanulás
elősegítője [10]
A mostani járvány idején azonban nem lehetett szó
Blended -learning-ről. Ugyanis a félévből már több, mint
1 hónap eltelt, mikor szinte egyik napról a másikra az
iskolákat be kellett zárni, azaz kezdődhetett a tantermen
kívüli digitális oktatás. Mindenkit villámcsapáskén ért a
hirtelen átállás a távoktatásra. De számos segítség is akadt,
pl. a koronavírus-járvány ideje alatt
szabadon
hozzáférhető nemzetközi szakirodalmi források is
elérhetővé váltak [11]
Ami még megnehezítette számunkra az átállást a
tantermen kívüli oktatásra, hogy a programtervező
informatikus szak képzésében először hirdettük meg a
„Programozási nyelvek” című tantárgyat, tehát nem volt
előtte akár féléveken átívelő oktatási tapasztalatunk róla.
A cikk először bemutatja a tárgy oktatási célját, majd
tárgyalja az eredeti tematikát és a követelményeket. Utána
bemutatjuk a módosított tematikát és követelményeket,
majd a beadandó feladatokat és oktatási tapasztalatokat.
II.

A PROGRAMOZÁSI NYELVEK OKTATÁSI CÉLJA ÉS
TEMATIKÁJA

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 B.Sc.
hallgatóknak. A tárgy 3 kredites, melyhez két óra előadás
és egy óra laborgyakorlat tartozik.
Az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetenciaelemeknek (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 volna ismertetésre. Majd az utolsó részben a Unity
játék motort ismerték volna meg.
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Eredetileg egy elméleti zárthelyi és két beadandó
feladat lett volna a tárgy szorgalmi időszakban való
teljesítési követelménye.

folytatódott a Pl/1, Fortran, Perl és R nyelvekkel. Ehhez
nagy segítség volt az ELTE oktatái oldala [12] és egyéb,
hallgatók által felderített angol nyelvű források. Ezeket a
nyelveket szintén a hallgatóknak kellett kiselőadások
keretében bemutatni. Nem meglepő, hogy a csoportok
ugyanazok voltak, mint a Python beadandó feladatnál.
Hogy a különböző nyelvek specialitásait, előnyüket,
hátrányukat össze tudjuk hasonlítani, minden nyelven
(kivéve az R-t) a kiselőadások végén ugyanazokat a példa
programokat kellett bemutatni a különböző nyelveken.
Ezek a következők voltak:
1. feladat: Számoljuk ki a személyi szám utolsó
ellenőrző számjegyét. Erre a születési adatok
alapján több módszer is van.
2. feladat: Az indiánok 1626-ban 60 Guldenért (kb.
24 USD) eladták Manhattan szigetét a
hollandoknak. Mi lett volna, ha ezt a pénzt
beteszik a bankba csupán 2%-os kamatra?
Mennyit érne most? Kicsit bonyolíthatjuk, ha azt
kérdeznénk, hogy legyen input adat egy évszám,
ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott
évben mennyit ért volna a betétjük. Tovább
bonyolíthatjuk, ha a kamatláb is input adat lenne.
A tantárgy utolsó moduljában 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.
Ehhez a modulhoz előre készült 36 rövid videó tutoriál,
melyeket a YouTube-n [13] érhettek el a hallgatók, egyéb
segítség pedig a tárgy Moodle oldalára lett feltöltve nekik.
A videók feldolgozására 4 hét időtartamuk volt. Ezen 4
hét alatt szintén kérdezhettek, illetve kérhettek segítséget
online.
A Unity esetén a beadandó feladatok nem voltak
megszabva, hiszen célunk az volt, hogy kicsit segítsük a
hallgatók kreativitását is. Annyi volt a kikötésünk, hogy a
beadandó feladatoknak vagy 2D-s vagy 3D-s multimédiás
játékoknak kell lennie. Emellett, mivel elég tág témakör a
multimédiás játékfejlesztés, a feltöltött videó tutoriáloknál
nem vártunk el bonyolultabb beadandó feladatot egyik
hallgatótól sem. Tehát, főként egyszerű, 2D-s multimédiás
játékokat vártunk. A hallgatók 20-30%-ának voltak saját
ötleteik a beadandóval kapcsolatban, de akiknek nem,
azoknak elérhetővé tettünk egy „ötletek” nevű listát,
amiből válogathattak. Ez a lista többek között tartalmazott
Pac-man-szerű, Flappy bird-szerű, Tetris-szerű, illetve 2D
platformer stílusú (pl. Super Mario) játékokat is.
A tárgy utolsó két online óra alkalmával, (az eredeti
tárgy oktatásának időpontjában), szintén a Webex
rendszeren keresztül be kellett mutatni mindenkinek
egyenként a Unity-vel készült beadandó feladatát.

III. MÓDOSÍTOTT TEMATIKA
Mindent összevetve átállni a távoktatásra gyakorlatilag
egy hét alatt először lehetetlennek tűnt. Először fel kellett
mérni, hogy a tantárgy oktatása mehet-e probléma nélkül a
továbbiakban online. Az egyes oktatókat ki tudja
helyettesíteni, ha bármelyik oktató beteg lenne. Felmérni a
rendelkezésre álló eszköz parkot, szerverek, digitális
oktatási rendszerek. Szerencsére számos cég ingyen
felajánlotta távoktatásra használatos platformjait, illetve
professzionális
kollaborációs
és
konzultációs
szolgáltatásait. Át kellett gondolni, hogy a face to face
módon tanteremben elkezdett szorgalmi időszakban
hogyan legyenek módosítva a beadandó feladatok,
számonkérések módja stb. Oktatóként a digitális átállás
után minden óráról jelentést kellett írni egy Google
táblázatba, hogy mi volt az online órán. Ha probléma volt
a vezetőség felé jelezni. Az elsődleges cél a szorgalmi
időszak normál időpontban való befejezése
volt.
Ezenkívül folyamatosan számon kérni a hallgatókat a
szorgalmi időszakban. A digitális oktatásra való átállás
nem a klasszikus értelemben vett távoktatás volt, ugyanis
az online órákat a nappali oktatás szerinti időpontokban
kellett megtartani minden héten. Hogy az oktatók fel
tudják mérni, hogy a hallgatók az eredeti tantervnek
megfelelően haladnak a tanulmányaikkal, folyamatosan
beadandó feladatokkal kellett ellátni őket és azokat
folyamatosan ellenőrizni. A cikk további része ezen
időszak problémáiról, de ugyanakkor sikereiről is szól.
Az első hónapi tantermi oktatás időszakában a
Pythonból már három alkalmon túl voltunk, amikor
hirtelen bezárt az egyetem és a hallgatóknak haza kellett
utazniuk. Így a következő rész elméletét és gyakorló
feladatait megkapták a Kar Moodle rendszerébe feltöltve.
Majd az eredeti órai időpontban a Cisco Webex Meetings
rendszerén bejelentkezve kérdezhettek. A Python példáján
keresztül a hallgatók megismerkedhettek a compiler és
interpreter alapú nyelvek közti különbségekkel, valamint,
hogy ez milyen különbségeket jelent a programozás
menetében. Elsajátították a nyelv alapjait, szintakszisát,
megtanulták a virtuális környezetek használatát és
gyakorolhatták 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. A modul végén pedig
csoportos beadandó feladatok közül választhattak.
Melyeknek elkészítésére három hét állt a rendelkezésükre.
A tervezett játékok, amiket választottak: Aknakereső,
Sodoku, Torpedó, Ultinate tic-tac-toe, Memóriajáték,
Ötödölő, Amőba volt. Sajnos senki nem vállalta a
nehezebb feladatokat: GO, Sakk, Francia dáma
megvalósítását. Amit fel kellett tölteniük ellenőrzésre a
Moodle rendszerbe: a játék forráskódja és a virtuális
környezet, amiben futtatni lehet őket. A játékokhoz nem
volt szükséges grafikus felületet készíteni, a feladat
lényege a Python nyelv megértése, gyakorlása.
Amíg a Python beadandó feladatokon dolgoztak
folytattuk tovább a különböző programozási nyelvek
megismerését. (Az első időszakban volt az Assembly,
Ruby és Bash.) A tantermen kívüli oktatási időszakban

IV. OKTATÁSI TAPASZTLATOK, ÖSSZEFOGLALÁS
A félév harmadánál 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
101

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
hallgatók végig szorgalmasan dolgoztak és jó minőségű
beadandó feladatokat készítettek el. Így a beadandó
feladataik és beszámolóik alapján a félév végén
megajánlott jegyet kaptak. A konferencián bemutatunk pár
beadandó feladatot is.

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.
Mivel sok önállóan feldolgozandó anyag volt, ezért a
zárthelyi írásának nem láttuk sok értelmét. Így is
folyamatosan kellett a hallgatóknak dolgozni, folyamatos
személyenkénti ellenőrzéssel. Ami természetesen nemcsak
a hallgatóknak, de az oktatóknak is sokkal több munkát
jelentett, mint a hagyományos tantermi oktatás.
A kiselőadásokat nagyon komoly felkészüléssel és
lelkiismeretesen készítették el és mutatták be.
Tapasztalatként elmondható, hogy a hallgatóknak tetszett,
hogy régebbi programozási nyelvekbe is betekinthettek.
Így nagyobb rálátásuk lett a programozási nyelvek
fejlődésére.
A Python órákon a hallgatók túlnyomó többsége
lelkesen és lelkiismeretesen dolgozott a feladatokon, így
nem meglepő, hogy a beadandó feladatok is nagyrészt
kiváló színvonalúra sikerültek. A csapatok mindegyike
működőképes játékot adott le, melyek egy-két kivételtől
eltekintve hibátlanul működötek, emellett nagy örömmel
láttuk, hogy több csapat túlteljesítette a feladatát.
Láthattunk több beadandóban grafikus interfészt, többféle
(nem elvárt) játékmódot, illetve volt aki kiegészítette pár
tesztelést segítő funkcióval a programját. Több esetben is
használtak a megoldáshoz az órai törzsanyagba nem
tartozó Python csomagokat a kiegészítésekhez, ami
szintén a lelkesedésüket bizonyítja. Összességében
elmondható a beadandók alapján, hogy az órákon részt
vett hallgatók jól elsajátították a Python nyelv alapjait és
jó fejlődési lehetőségnek tekintették a tárgyat, hiszen
többen kértek részletes értékelést is a kódjukról,
melyekben tájékoztatást kaphattak a kisebb-nagyobb
hiányosságokról. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy
objektum orientált megoldást sajnos nem láthattunk,
viszont azt is meg kell jegyezni, hogy az objektum
orientált programozással kapcsolatos órák elmaradtak az
egyetem bezárása miatt és a feladatok komplexitása se
feltétlenül követelte meg a paradigma használatát.
A Unity beadandók is igényesek lettek. Ahogy
korábban említésre került, főként 2D-s multimédiás
játékokra számítottunk, de több hallgató belemerészkedett
a 3D-s multimédiás játékok világába is. A hallgatók
igényességére vall, hogy nyolc pontnál rosszabb
beadandók nem kerültek beküldésre. A maximálisan
elérhető pontok száma tíz volt.
Érdemes megemlíteni, hogy a hallgatók szabadon
engedték a fantáziájukat is. Még azok a hallgatók is, akik
az „ötletek” listából válogattak, valamilyen egyedi dolgot
építettek be az elkészült játékukba. A legtöbb játék
szórakoztató céllal készült, de elkészült egy oktató
szándékú, szöveget gépelős multimédiás játék is.
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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.

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

Kulcsszavak: oktatás, oktatástechnológia, virtuális
valóság, Virtual Reality (VR)
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mezőgazdaságban számos területen hasznosítható,
kutatásokban és a gyakorlati növénytermesztésben
egyaránt.
Alkalmazzák
fajta-monitoringra
[3],
gyomtérképek készítéséhez [4], [5], a fajták növekedési
állapotának meghatározására, biomasszatömeg becslésére
egyaránt. A digitális képfeldolgozás közvetettem
termésbecslésre is alkalmazható, mivel a növényi
biomasszatömeg szoros összefüggésben áll a növények
klorofill- és nitrogéntartalmával [6], [7], [8], [9], [10], a
nem
elégséges
nitrogéntartalom
pedig
a
terméscsökkenéshez járulhat hozzá [11], [12].
Jelen kutatás célja RGB digitális kamerával kontrollált
körülmények között, növénynevelő klímakamrában
vizsgálni különböző gabonafajták növekedési képességét
kontroll, tápanyaghiányos és szárazságkezelt egyedek
esetében. Kutatási kérdéseink a következők voltak: (i)
Lehetséges-e
megbecsülni
a
föld
feletti
biomasszatömeget RGB kamera használatával? (ii) Van-e
növekedésbeni különbség a fajták között a kezelések
hatására? Ha igen, a különbségek kimutathatók-e RGB
kamerával? (iii) Miként változik a biomasszatömeg az idő
függvényében?

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. Célunk
volt, hogy RGB digitális kamera használatával,
növénynevelő klímakamrában vizsgáljunk különböző
gabonafajták növekedési és stressztűrő képességét. Három
kezelést alkalmaztunk – kontroll, tápanyagmegvonás és
szárazságkezelés – 5 gabonafajta esetében: (i) Mv
Magdaléna martonvásári nemesítésű őszi búza, (ii) Bánkúti
1201 hagyományos nemesítésű őszi búza, (iii) Mv Alkor
martonvásári nemesítésű alakor, (iv) Bözödi erdélyi tájfajta
alakor, (v) Schiemann alakor, a Nemzeti Biodiverzitás- és
Génmegőrzési Központ génbanki tétele.
A növényi egyedekről készült RGB felvételek digitális
képfeldolgozásával és a feldolgozott felvételek szoftveres
mérésével számos információt nyertünk a fajták morfológiai
jellemzőiről, melyek a növények biomasszatömegével állnak
szoros összefüggésben. Az alaktani jellemzőket idősoros
skálán értékeltük, és az idő függvényében következtettünk
az egyes fajták és kezelések közötti eltérésekre. Az alaktani
jellemzők 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 eltérő fenológiai szakaszokban.
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.

Absztrakt—A

II. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN
A kísérletben alkalmazott fajták az alábbiak voltak: (i)
Mv Magdaléna, termesztésben lévő martonvásári
nemesítésű őszi búza [13], (ii) Bánkúti 1201, régi
nemesítésű őszi búza, amit napjainkban felhasználnak a
modern búzafajták nemesítésénél, mivel kedvező
genetikai állománnyal rendelkezik, rendkívül toleráns a
szárazságra [14]. A két őszi búza mellett három alakort
vetettünk: (iii) MvAlkor, martonvásári nemesítésű,
ökológiai termesztésben elterjedt alakor [13], (iv) Bözödi,
erdélyi tájfajta alakor [15], (v) Schiemann alakor, a
Növényi Diverzitás Központ génbanki tétele (NÖDIK,
RCAT 074129). A gabonákat előneveltük a Szent István
Egyetem Genetikai, Mikrobiológiai és Biotechnológiai
Intézet fűtetlen üvegházában. A tőzegkorongban, majd
tápkockában előnevelt gabonákat 11,5 cm átmérőjű
pálmacserepekbe ültettük át az MTA Mezőgazdasági
Intézetének Fitotron Osztályán. [14] és [16] módszere
alapján állítottuk össze a növénynevelési programot.
Átültetés után a gabonák Conviron PGR-15 típusú tavasznyár
növénynevelő
klímakamrában
10/15˚C-on
(éjszaka/nappal) két hétig fejlődtek, halogén megvilágítás
mellett. Két hét után fénycsöves kamrába kerültek át, ahol
13/17 ˚C-ra emelt hőmérséklet és átlagosan 65 - 75%

Kulcsszavak: digitális képfeldolgozás, mezőgazdaság, RGB
digitális kamera, biomasszatömeg

I.

BEVEZETÉS

A digitális képfeldolgozás alkalmazása mezőgazdasági
kutatásokban lehetővé teszi az egyes növényfajok és
fajták precíz és időtakarékos vizsgálatát. További előnye,
hogy nem jár a vizsgált növényi egyed károsodásával [1],
[2]
és viszonylag alacsony laborköltségű. A
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1.

ábra: RGB digitális kamerával készített felvétel előfeldolgozása az Adobe Photoshop CC 20.0.4 szoftver Camera RAW 11.2
bővítményével.

.

páratartalom mellett növekedtek. A napi megvilágítás
időtartama 12 óra volt. Az öt fajtából álló kísérlet 3
kezelésből állt. Öt ismétlésben 75 növényt vizsgáltunk,
elérve a kamra maximális befogadó képességét. A
növénynevelés kezdeti fázisától három időpontban
felvételeket készültek Canon EOS 30D DSLR RGB
digitális kamerával. A szoftveres mérést megelőzően a
digitális képi adatokat Adobe Photoshop CC 20.0.4
szoftver [17] Camera RAW 11.2 bővítménnyel 16 biten
előfeldolgoztuk (1. ábra). Az előfeldolgozás célja, hogy a
mérésre szánt képekről törlésre kerüljön minden oda nem
illő információtartalom. Ezt a fél manuális feldolgozást
további előzetes korrekciós műveletek előzték meg,
melyek magába foglalták a fehéregyensúly, a világosítás,
a szaturáció és a vibráció, az árnyékok, a sötét és világos
árnyalatok beállításait. A paraméterezés után egy kijelölő
maszkot hoztunk létre, mely segítségével az eredeti nyers
RAW képet körbe vágtuk, és mentettük.
Ezt követően az előfeldolgozott felvételeket ImageJ
képelemző szoftverrel [18] mértük, így számos numerikus
adatot kaptunk. A paraméterek közül kiválasztottuk
azokat, amelyekből következtethetünk az egyes fajták
morfológiai jellemzőire, egyúttal információt nyújtanak a
növények biomasszatömegéről. Ilyen a szoftver által
kijelölt (i) terület pixeleinek száma, ami megegyezik a
fajta területével, a kijelölt terület (ii) kerülete, (iii) Feret
átmérője, a kijelölt terület (iv) magassága és (v)
szélessége. SPSS Statistics 17.0 szoftverrel [19]
statisztikailag elemeztük, hogy az egyes változók milyen
mértékben korrelálnak egymással. Az egyes fajtákra,
kezelésekre és az időre, mint független változókra,
valamint a morfológiai paraméterekre, mint függő
változókra többváltozós variancianalízist alkalmaztunk.
Többszempontos varianciaelemzéssel a fő függő változót
elemeztük a kezelések és az idő függvényében.
III.

EREDMÉNYEK

Az alaktani jellemzők elemzésével következtettünk a
fajták biomasszatömegére az idő függvényében, és
értékeltük az egyes fajták és kezelések közötti eltéréseket.
A Pearson-féle lineáris korrelációszámítás szerint az
egyes alaktani paraméterek szorosan (0.7 ≤ r < 1) és

közepesen (0.2 ≤ r < 0.7) korreláltak egymással, a
kezelésekkel közepesen (0.2 ≤ r < 0.7), a felvételek
időpontjaival pedig erősen (0.7 ≤ r < 1) és közepesen (0.2
≤ r < 0.7) p < 0.001 szignifikancia szint mellett. A
többváltozós varianciaanalízis alapján megállapítható,
hogy az egyes független változók a fajták területére
voltak a legnagyobb hatással. A legerősebb kapcsolat az
idő függvényében állt fenn, de a kezelések és a fajták is
szignifikánsan befolyásolták a területváltozást. A kontroll
és a tápanyaghiányos egyedek között szignifikáns
különbség nem volt kimutatható, míg a kontroll és a
szárazságkezelt egyedek közti különbség szignifikáns
eltérést mutatott. Közepesen erős kapcsolat állt fenn a
terület és a fajták között. A legnagyobb átlagos
biomasszatömeget az őszi búza fajták érték
el,
mindhárom
alakor
fajta
ennél
alacsonyabb
biomasszatömeggel rendelkezett az összpixelek száma
alapján (2. ábra)
Minden fajta esetében folyamatosan nőtt a pixelek
száma az idő függvényében (F = 443.804; η2= 0.831; p <
0.05). Szintén szignifikáns kapcsolat volt kimutatható a
pixelek száma és a kezelések között (F = 214.260; η2=
0.704; p < 0.05). Közepesen erős volt a kapcsolat a
pixelek száma és a fajták között (F = 67.243; η2= 0.599; p
< 0.05), valamint a pixelek száma és az idő és a kezelések
együttes hatása között (F = 75.366; η2= 0.626; p < 0.05).
A független változók 91,8%-át magyarázták a fajták
pixelszám változásainak. A kontroll és a nitrogénkezelt
egyedek között nem volt kimutatható szignifikáns eltérés,
míg
a
szárazságkezelt
egyedek
szignifikánsan
alacsonyabb értéket vettek fel. A kontroll és a
tápanyagkezelt növényeknél a három
felvételezési
időpont terület szerint elkülönült, míg a szárazságkezelt
egyedek esetén a felvételezés utolsó két időpontja nem
tért el.
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3.

2.

ábra: A terület változása az (i) idő, a (ii) kezelések és
az egyes (iii) fajták függvényében.

IV.

KÖVETKEZTETÉSEK

A kontrollált körülmények között végzett kísérletek
alapján megállapítható, hogy a fő meghatározó faktorok
az idő és kezelések voltak. Az alkalmazott
gabonafajtáknál szignifikánsan nőtt a biomasszatömeg az
idő függvényében.
A szárazságkezelt egyedek
elkülönültek a kontroll és tápanyaghiányos egyedektől (3.
ábra). A fajták, a kezelések és az idő 91,8%-át
magyarázták a fajták területi változásainak.

ábra: Az alkalmazott gabonafajtáknál szignifikánsan
nőtt a biomasszatömeg az idő függvényében. A
szárazságkezelt egyedek elkülönültek a kontroll és
tápanyaghiányos egyedektől.

A pixelszám emelkedés, azaz a területi változás az
egyes fajták esetében RGB kamerával kimutatható. A
legnagyobb biomasszatömeggel a Bánkúti 1201 és Mv
Magdaléna őszi búzák rendelkeztek mindhárom
felvételezési időpontban. A három alakorfajta közel
megegyező biomasszatömeget ért el. A pixelek száma
csökkent a szárazságkezelés hatására minden fajta
esetében. Vizsgálati eredményeink szerint az RGB
digitális képfeldolgozás módszerei alkalmasak a növényi
biomasszatömeg-változás
kimutatására,
mind
a
szárazságkezelés, mind az idő függvényében. Emellett az
RGB digitális kamera alkalmas volt a különböző fajták
eltérő fenológiai szakaszaiban szignifikáns különbségek
kimutatására.
A növényi paraméterek monitorozása digitális
eszközökkel sikeresen alkalmazható nemcsak a
mezőgazdasági kutatásokban, de a gyakorlati szántóföldi
és kertészeti növénytermesztésben egyaránt [20].
Mindemellett a nagy mintaszámú vizsgálatok képi és
numerikus adatainak gyorsabb és automatizált
feldolgozása fontos fejlesztési irányt jelöl.
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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
tudástranszfertechnológiák 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
gépjárművezetőképzésben 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 E- Educatio
Informácótechnológiai Zrt. nyújtotta lehetőséggel.
Az E-Educatio 2012 óta biztosít lehetőséget a
tantermi képzéssel egyenértékű online KRESZtanfolyam 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 járművezető-képzést 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
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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
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, gépjárművezetőképzés, 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
Abstract—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.
Kulcsszavak: (távoktatás,felmérés,kérdőív,felsőoktatás)
itális oktatásra, illetve az oktatási intézmények erre vonatkozó felkészültségére.
Ennek felismerése, és a tény, hogy nap mint
nap társadalmat érintő témákkal foglalkozunk, arra sarkalt minket, hogy számos –
összesen 11 – egyetem hallgatóinak tegyünk
fel
kérdéseket
a
távoktatás
megvalósulásáról.
A
vizsgált
egyetemekről összesen 2225 kitöltés
érkezett. A kitöltők közül 935-en fővárosi,
míg 1290 fővároson kívüli lakosok, akik
többsége, 1597 fő nő és 628 férfi. A korábban kollégista hallgatók közül az egyetemenként 1-2 főt leszámítva mindenki hazaköltözött és az előzetesen albérletben
lakók is többségükben hazaköltöztek.

I. BEVEZETÉS
Egyetemi hallgatóként váratlanul ért
minket is a távoktatás, a saját tapasztalatainkon és a hallomásokon túl szerettünk volna
utána járni, hogy milyen formában és főleg
milyen sikerességgel valósult meg a távoktatás. Ezért arra jutottunk, hogy készítünk
róla egy kutatást, megnézve a tapasztalatokat különböző egyetemekről.
Az elkészült kutatás– valamint annak
eredménye – a közvélemény-kutatások azon
táborába tartozik, amelyet nem egy hipotézis
megerősítésének vagy cáfolatának igénye
hívott életre, inkább a puszta kíváncsiság; és
talán nemcsak a saját, hanem rengeteg diáktársunk nyílt és hallgatólagos kíváncsisága.
Az eddig ismeretlen szituáció tagadhatatlanul mindannyiunkat érint – tanárt,
tanulót, szülőt, testvért egyaránt –, innentől
kezdve már másképp fogunk tekinteni a dig110

tudjunk elérni, így végül a kérdőívünket

2225-en töltötték ki. Habár nem volt célunk,
érdemes megjegyezni, hogy nem reprezentatív a kutatás: az elemzett minta
arányai, nem tükrözik az alapsokaság összetételét. Kvalitatív és kvantitatív, hiszen kérdéseink egy része önálló feleletet igényelt,
míg mások esetén az adott válaszlehetőségek valamelyikére kellett kattintani,
melyeket
az
elemzés
során
számszerűsítettünk.
Célunk volt a kérdést több oldalról
körbejárni, hogy komplex képet kaphassunk
a távoktatásról és láthassuk milyen a jelenlegi helyzet, mi az, amit később hasznosítani
lehet és mi az, amin csiszolni kell még. Ezért
a szokásos demográfiai adatok mellett, az
egyetem részéről biztosított feltételekkel, tehát az órákra, a számonkérésre, a segédanyagokra vonatkozóan adhattak választ a
megkérdezettek; továbbá reagálhattak, hogy
a saját oldalukról mennyire tudják teljesíteni
a távoktatásba való bekapcsolódáshoz
szükséges feltételeket.
A beérkező válaszokat SPSS
segítségével kiértékeltük összesítve is, illetve egyetemekre és azon belül egyes karokra lebontva is.

II. MÓDSZERTAN
A Google adta lehetőségeket
kihasználva egy Google Űrlapot készítettünk, ahol 45 kérdést tettünk fel
felsőoktatási intézményben tanuló hallgatóknak. Előzetesen kiválasztottunk 11
egyetemet, amit vizsgálat alá vetünk. A kiválasztás során figyelembe vettük az intézmények méretét és azt is, hogy minél jobban lefedjük az ország különböző területeit.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, a
Debreceni Egyetemet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, a Budapesti Műszaki
Egyetemet, a Semmelweis Egyetemet, a Budapest Corvinus Egyetemet, a Szegedi
Tudományegyetemet, a Károli Gáspár
Református
Egyetemet,
a
Pécsi
Tudományegyetemet, Budapesti Gazdasági
Egyetemet és a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemet.
Az elkészült kérdőívet a Politológus
Műhe y és a saját közösségi média oldalainkon népszerűsítettük és kiküldtük a Hallgatói Önkormányzatoknak és Tanulmányi
Osztályoknak is, hogy minél több hallgatót

III.
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nem intézménytől, hanem egyéb szervtől,
például a Hallgatói Önkormányzattól. 667
hallgató volt, aki azt jelezte, hogy egyáltalán
semmilen tájékoztatást nem kapott, a többi
kitöltő a kettő között, tehát vagy ré-

Összesen 2225 kitöltés érkezett 11
felsőoktatási intézményből, amiből 8 budapesti egyetem és 3 nem budapesti nagyvárosban található (Debrecen, Pécs, Szeged).
Ebből látható, hogy többségében fővárosi
egyetemeket értünk el, de a hallgatók tekintetében nagy az országos lefedettség, hiszen
mint látható a kitöltők nagyrésze az oktatás
miatt költözött Budapestre és a távoktatás
bevezetése okán hazaköltözött korábbi
lakóhelyére.
Az egyetemek közötti
megoszlás látható az alábbi diagramon is.
A kitöltők között különböző képzési
szintek is megjelentek, 1328 alapszakos
kitöltőnk volt, 265 mesterszakon tanuló hallgató vett részt a kutatásban, kitöltők között
volt továbbá 626 osztatlan képzési formában
tanuló hallgató, míg 6 doktori képzésben résztvevő.
A nemek arányát tekintve többségében női hallgatókat értünk el, ami
számszerűsítve azt jelenti, hogy 1597 nő és
628 férfi. Összeségében a felső oktatásban
valamivel több női hallgató van, de jelen
kutatásban magasan felül reprezentálva vannak a női hallgatók.

IV.

szleteiben, vagy csak szű tájékoztatást kapott. Így megkérdeztük, hogy mennyire érzik magukat tájékozottnak, az 1 legkevésbé,
míg a 7-es a teljes mértékben, összesítve
4,48 volt a hallgatók tájékozottnak érzettsége.
Ez hozzá vezetett ahhoz, hogy nagy
volt a bizonytalanság a hallgatók körében,
hiszen a visszajelzések között a legtöbb arról
érkezett, hogy nagyon bizonytalannak érzi a
helyzetét, erről egy oszlop diagram látható,
ahol minél kisebb a szám, annál kevésbé érzi
biztosnak a helyzetét az adott hallgató. 3,8as átlagérték jött a kérdés kapcsán.
Az interpretáció és érzésekhez tartozik az is, hogy mennyire elégedettek a hallgatók a távoktatás megvalósításában. Az
elégedettség kapcsán nem figyelhetőek meg
kiugró szélső értékek, ahogy a bizonytalanság kapcsán, az itt visszajelzett
átlagérték 4,1-as értékű ami jelzi, hogy a
hallgatói önállóságot, láthatóan alacsonyabb
fokú tájékoztatás mellett is meg tudták oldni
a félévüket. Külön érdekes eredmény, hogy
az oktatói munkával mennyire voltak elégedettek a hallgatók, hiszen tudták, hogy az
oktatók számára is új ez a helyzet, őket is
kihívás elé állítja az ebben a formában tör-

ÉRZÉSEK A TÁVOKTATÁS KAPCSÁN

A publikáció terjedelmi korlátai miatt nincs lehetőség a teljes kutatás bemutatására, így csak pár részletet villantanánk fel az eredményekből.
Fontosnak tartottuk, hogy ne csak
arra kérdezzünk rá, hogy milyen
eszközökkel és formákban valósul meg a
távoktatás, hanem milyen érzésekkel és hangulatban telik, a hallgatók hogyan interpretálják a kialakult új helyzetet. Így kitért a
kérdőív arra, hogy mennyire részletes és
precíz tájékoztatást kaptak a hallgatók,
amiből látható, hogy abszolút nem volt egységes a tájékoztatás, hiszen 1256 hallgató
jelezte egyértelmű n, hogy megfelelő
tájékoztatást kapott, de közülük is sokan
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tózkodik, de 197 fő, a teljes minta 8,8%-a
továbbra is albérletben lakik, továbbá volt,
aki az ingázást írta be saját válasznak.
Azok közül, akik a korlátozások előtt
saját lakásban vagy albérletben laktak, de
jelenleg nem, 61-en válaszoltak úgy, hogy
ugyanannyit kell fizetniük a lakhatásért, 8an kevesebbet fizetnek, 64 főnek nem kell
fizetnie, 316-an pedig üresen hagyták ezt a
mezőt. A jelenleg is saját lakásban vagy albérletben élők közül 184 ember ugyananynyit, 33 pedig kevesebbet fizet.

ténő oktatás. Itt látható, hogy inkább pozitívabb visszajelzések születtek, tehát értékelték a hallgatók a megfeszített munkát, amit
az oktatók tettek, hogy a körülményekhez
képest zökkenőmentesen haladjon az oktatás. 4,8-as értékű ami felülmúlja az összegéledettséget a távoktatás kapcsán.

A kollégiumból való kiköltözés szinte egyik
napról a másikra kellett, hogy megtörténjen.
A korábban kollégiumban élő válaszadók
közül 71-en egyedül költöztek ki, 70-en barátok segítségével, 325-en szülők és család
segítségével, viszont többen írták, hogy holmijukat nem volt szükséges a kollégiumból

V.LAKHATÁS

elvinni vagy maguk ki sem költöztek. A hirtelen kiköltözés ellenére megoszlottak a vélemények ennek a folyamatnak a nehézségét
és
megoldhatóságát
illetően.
A jelenleg otthon tartózkodók közül
az eddig máshol élők 2,7%-a, az ezelőtt is
otthon élők 3,5%-a számára nem áll rendelkezésre minden megfelelő eszköz a távoktatásban való részvételre. A jelenleg sem otthon élők tekintetében ez az arány 4,2%. A

Fontosnak tartottuk a lakhatással és körülményekkel kapcsolatos kérdéseket is, hiszen
alapvetően változtatta meg a távoktatás és a
költözés sok egyetemista mindennapját. A
március közepén elkezdődő járványügyi folyamatok előtt a válaszadók 36,9%-a (820
fő) otthon, 23,8%-a (529 fő) albérletben,
22,4%-a (498 fő) kollégiumban, valamint
16,1%-a (358 fő) saját lakásában élt, de volt
olyan, aki a párjánál, rokonoknál vagy éppen
ösztöndíjprogram keretein belül külföldön
tartózkodott. A távoktatás bevezetése óta a
kérdőívet kitöltők túlnyomó többsége, egészen pontosan 76, 5%-a (1703 fő) otthon tar-

hatékony tanulási folyamat megvalósulásához ezen felül szükség van nyugodt környezetre is, melynek meglétére szerencsére
többnyire pozitív válaszokat adtak a
kérdőívet kitöltők, viszont így is releváns
különbségek fedezhetők fel a válaszadói
csoportok között, hiszen például azok, akik
eddig nem, de jelenleg otthon tartózkodnak,
jelentősen nyugodtabbnak érzik az otthoni
környezetet, mint a tartósan otthon vagy éppen tartósan máshol tartózkodók. Nincs
szignifikáns kapcsolat az állandó lakóhely
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telre és nagyobb részüknek a velük egy háztartásban lévőknek is megvannak a szükséges eszközei. A kitöltők általánosságban jól
informáltnak tekintették magukat az oktatási
eszközök és segédanyagok használatának és
elérésének tekintetében. A záróvizsgákat illetően minden egyetem esetében azt tapasztaltuk, hogy a hallgatók többsége nincs tisztában azzal, hogyan fog lezajlani. Azok, akik
tudták nagyobb részt az online kisebb részt
az offline megoldást jelölték. A szakmai
gyakorlatok lebonyolításáról a többség szintén nem informált, azok esetében, akik tájékozottak ebben a kérdésben a válaszok arányosan oszlottak meg az online teljesítés az
elhalasztás és az eredeti kikötésnél kisebb
óraszámmal való elfogadtatás között.

(Budapest, vidék, külföld felosztásban) és a
rendelkezésre álló megfelelő eszközök között. A hazaköltözések arányát viszont nagy
mértékben befolyásolja az állandó lakóhely,
hiszen amíg a budapesti lakcímmel rendelkezők csupán 10,3%-a költözött haza, míg
ez az arány vidéken élők vonatkozásában
55,9%, külföldi lakcímmel rendelkezők esetén pedig 60%.
VI.

ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEK

A, Szöveges válaszok értékelése a teljes
minta alapján:
A szöveges válaszok értékelése alapján
megállapítható, hogy a vizsgált egyetemeken az online órák lebonyolításának elsődlegesen Microsoft Teams felületet használnak.
Ezt a Zoom és a Skype követte, ezen kívül
pedig jitsi meet, a Discord és az NKE esetében a LudovicaWebinar került elő. Az online segédanyagok megosztásának eszközei,
alkalmazásuk számét tekintve viszonylag
egyenlően oszlottak meg a Canvas, a Google
Drive, a Microsoft Temas és az e-mail között. Ezek a segédanyagok minden egyetem
esetében alapvetően kiegészítő olvasmányanyagok, hangfájlok. A számonkérés minden vizsgált egyetemen első sorban beadandókon és online ZH-kon keresztül zajlik,
ezeken kívül minden egyetemen alkalmaznak szóbeli vizsgákat is. A BGE esetében
felmerült az előző féléves teljesítmény alapján való értékelés, illetve a távoktatás bevezetéséig történt számonkérések alapján való
értékelés. Az oktatók minden egyetem kitöltései alapján elsődleges a feladatok teljesítésére adott rövid időkeretekkel próbálja megakadályozni a csalásokat. Ezen kívül jellemző még a rossz válaszokért járó mínusz
pont. A kitöltők többsége nehezítésnek
érezte ezt a rövid időkeretet. A hallgatók
többségének rendelkezésre állnak a szükséges eszközök az online órákon való részvé-

B, Skálás válaszok értékelése a teljes minta
alapján:
A skálás válaszokat mérve kimutatható,
hogy az órák nem minden egyetem esetében
valósulnak meg hatékonyan. Az NKE, a
BGE és az ELTE esetében a hallgatók 4 pont
(azaz a középérték alá) értékelték z órák
megtartását. Az órák időkeretének be nem
tartására csak az NKE esetében volt példa.
Az oktatók órai jelenlétére vonatkozóan pozitív értékeléseket adtak a kitöltők. Az internet elérés problémája a hallgatók véleménye
alapján sem a saját sem az oktatók részéről
nem áll fenn és a távoktatás eszközeit öszszességében kielégítőnek találták a normál
rendszer pótlására (kivéve a PPKE-n), azonban az online számonkérés módjaira vonatkozóan sehol sem kérik ki a hallgatók véleményét. A PPKE, az ELTE és a BCE kivételével minden egyetemen összehangoltnak
értékelték az oktatókat. Minden a kutatásban
szereplő egyetem hallgatói rendelkeznek a
megfelelő környezettel tanulmányaik végzéséhez és alapvetően nem bizonytalanok a
helyzetüket illetően. A félévet minden egyetemen átlagosan teljesíthetőnek ítélték meg
és hozzáférhetőnek ítélték a szakirodalmakat
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és elégedettek voltak a megosztott segédanyagokkal. Ezzel együtt minden egyetemen
kijelenthető, hogy a hallgatók határozottan
úgy érzik, hogy teendőik megnövekedtek a
normál oktatáshoz képest.

VII. ÖSSZEFOGLALÁS
Jelen írás csak kis szelete a teljes
kutatásnak. Pár elemet emeltünk ki, de
ezekből is látszik, hogy mennyi változást és
nehézséget okozott a távoktatás a hallgatók
életében. Egy új kihívás elé került a magyar
felsőoktatás, amiről igyekeztünk egy pillanatképet készíteni. Látható, hogy a magas
bizonytalansági faktor ellenére jól vizsgázott
a távoktatás, amiben nagy szerepet játszott
az oktatói munka is, aminek köszönhetően
jól átvészelhetővé vált a helyzet és a hallgatók is a körülményekhez képest elégedettek voltak a megvalósítással.
A teljes kutatás elérhető az alábbi
linken keresztül: http://politologusmuhely.hu/kutatasok/
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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 etananyagokkal 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 LMSéből, 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, elarning, felhő
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Hangszeroktatás a karanténban
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Fuvolatanár, SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium,
6720 Szeged, Tisza L. krt. 79-81.
2
Egyetemi adjunktus, Kaposvári Egyetem,
Kaposvár, Guba S. u. 40.
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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,
eszközök, Microsoft Teams, BigBlueButton
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Újszerű génbanki vizsgálatok
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Kivonat — Az ENSZ a 2020-as évet a „Biodiverzitás

megismerésére is adaptálható vizsgálati módszerek. A

Szuperévének” nyilvánította ráirányítva a figyelmet a

Nemzeti

kérdéskör

idén

tápiószelei génbankja (korábban Növényi Diverzitás

szeptemberben New York-ban az ENSZ közgyűlés

Központ) kutatói együttműködés keretében 2013 óta

keretében Biodiverzitás Csúcstalálkozót (UN Summit

végez hőkamerás vizsgálatokat gyűjteménye magjain. A

on Biodiversity) rendeznek, ami azért is kiemelten

hőkamera rendszer segítségével külső beavatkozás

fontos mert jelenleg zajlik a biológiai sokféleség

nélkül

megőrzés

tárgyáról, a magokról anélkül, hogy bármilyen fizikai

fontosságára.

következő

Ennek

keretében

évtizedre

szóló

világszintű

Biodiverzitás-

tudunk

és

információt

gyűjteni

vizsgálat

A

hőkamera

a

hagyományos

roncsolást

miatt 2020. október helyett 2021 elején a Biológiai

használatával,

Sokféleség Egyezmény részes feleinek konferenciáján

életképesség vagy csíraképesség vizsgálatokat, melyek

lesz elfogadva a globális keretstratégia. Az ENSZ fenti

elvégzését követően a mag már nem

kezdeményezése is jól mutatja, hogy a biológiai

további

sokféleség fenntartása és megőrzése egyre nagyobb

vizsgálatható objektumok száma, mely sok esetben a

szerepet kap. A klímaváltozás elsődleges hatása ugyanis

rendelkezésre álló véges számú készleteket tekintve

a biológiai sokféleség csökkenése, mint közvetlen

nem

megfigyelhető

az

felvételezések során a magok élettani paraméterei sem

emberiség élelmezésére, egyben az agrobiodiverzitásra:

változnak, így a későbbiek folyamán a csíraképességük

mind a mezőgazdaságban használt növényekre és a

megmarad,

haszonállatokra

sokféleség

amennyiben a mag a vizsgálat előtt is csíraképes volt.

fenntartása alapvető fontosságú, így az élelmezési célú

Mivel semmilyen befolyásoló hatása nem ismert az

Mindez közvetlenül

egyaránt.

A

genetikai

kiválhatjuk

vizsgálatokra.

elhanyagolható

Ezáltal

kevesebb

tényező.

természetesen

használható
a

hőkamerás

A

abban

lesz

az

esetben

megőrzése

és

általunk fejlesztett rendszernek, ezért a vizsgálat

szélesebb

körű

bármikor megismételhető, újra elvégezhető anélkül,

megismerése kiemelt jelentőségű. A hagyományos

hogy magokat a további vizsgálatokból kivonnánk. A

fejlődő

hőkamerás rendszerrel történő magvizsgálat számos

növényi

genetikai

fenntartása,

morfológiai

illetve

erőforrások

hat

így

rajtuk.

a

Központ

keretstratégiájának kidolgozása. koronavírus járvány

hatás.

végeznénk

Génmegőrzési

annak

vizsgálatok,

minél

illetve

az

egyre

laborvizsgálatok mellett egyre nagyobb

szerepet

laborvizsgálatot

kiválthat,

amelynek

nagy

a

kapnak olyan vizsgálati módszerek, amelyek nem a

vegyszerigénye, ezzel együtt mind a költsége, mind a

klasszikus biokémia vagy genetika, illetve botanika

környezeti terhelése.

körébe tartoznak, hanem más tudományágakban már
sikeresen

alkalmazott,

a

genetikai

diverzitás

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
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Bedő Ferenc, (2002): A pedagógitörténet tanuláselméletei, Budapest.
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a
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tanterem,

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

A Mesterséges intelligencia felhasználói
nézőpontból
(analóg, digitális, multimédia, rendszer
hálózatok, az alkotó ember)
összeáll.: Magyar Miklós*

* 1Alelnök, 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)

KEZELHETŐ NAGYSÁGREND a megfelelő viszonyítási alap
Az ember és az autó esetében az eltelt száz évben mindez
viszonylag jól működött. A közlekedésben a valós
élethelyzetekben alkalmazott, motorizált eszköz esetében ma
még szükséges a mintakövetéses gépjármű-vezetőképzés, de nem
elégséges. A közlekedésben megváltozott gépi feltételek,
(először kerékpár, segédmotor a járdán, korszerű, motorok,
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 folyamatos közlekedési úthálózat
autópálya, gyorsforgalmi úthálózat építése nem tudja csökkenti a
közlekedési környezet alkalmassága 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 inkább a nagy sebesség miatt vagyok sebezhető, védtelen?
Akkor hogyan tovább? A Mesterséges intelligencia egy
lehetséges új technológia működő tudásával segíthet a törékeny
embernek? Eddig ismeretlen megoldást működtet? A
GÉPKOCSI A KOMPLEX TANULÁST TÁMOGATÓ
ESZKÖZ. A hölgyek pontosan tudják, hogy legalább olyan
bonyolult, mint egy automata mosó- és szárítógép együtt, vagy
az univerzális okos telefon. Ez a kis kitérő azért szükséges, hogy
érzékeltessem a mesterséges intelligencia nem az égből hullott
alá, hanem a fejlődés szükségszerű következménye, amelynek a
tömeges használata a gépkocsikban nem egyszerű
gombnyomogatást jelent, amit bármikor, bárki megtehet
helyettünk. Ez, az a pont, amikor nem új játékot kapunk a
fejlesztőktől, hanem olyan 21. századi segítséget, támogatást,
amellyel csak felkészülten működő digitális kompetenciák és
valós gyakorlati tapasztalatok birtokában vagyok, amelyekkel
rendelkezem és az aktuális n+1. feladatot meg tudom oldani (pl.:
a folyamatirányítást át tudom adni, a közlekedési balesetet az AIel ,MI-el tudom hárítani, vagy nem stb.)?

Absztrakt: Minden dolog hatása, ami újdonságként jelent meg
életünkben, csak rövid ideig tartott. Ez általában természetes
volt. A mondás szerint is „minden csoda három napig tart.”
Napjainkra sok minden megváltozott, a csodára várás is. Így
vagyunk ezzel az AI., az MI fejlesztésével és alkalmazásával. A
globális fejlődési iram, ütem, változás nagyságrendekkel tér el ez
eddig ismert, kezelt változatoktól. A felhasználó ma már többet
szeretne tudni az általa használni kívánt, jelenleg csak a hírekből
szalagcímek szintjén ismert. termékekről. A témát vázoló erre
keresi a válaszokat.
Kulcsfogalmak. a robotok, a gépek az ember helyett? AI, MI
TISZTELT MMO 2020 ONLINE KONFERENCIA!
A nagybetűs ÉLET színpadán a játszmákhoz rendezett kellékek,
a szereplők időben megérkeznek. A rendező helyükre teszi a ma
még lineáris történet bemutatásához szükségszerűen fontos
életképeket. EGY PÉLDA. Az általános iskolai tanárképzésben a
műszaki ismeretek és gyakorlatok szak (leánykori nevén
politechnika) kivezetésével a technika szak 1974-es indításával a
robotika (előkészítését, megalapozását a gyakorlati képzésbe (a
gimnáziumokba is). 1984-től már az általános iskolákban is
rendelkezésre álltak a basic programmal működő személyi
számítógépek, amelyekkel különböző számítógépes programok
futtatásával modellezni lehetett az ember-gép munkakapcsolatot.
Az ELTE TTK-n Dr. Szűcs Ervin Prof. gondozásával folyt a
kutatás ebben a témakörben. 1997-ig még hatása volt a COCOM
listának. A technikai fejlesztésekkel párhuzamosan felerősödött
a technológiai megoldások megvalósítása. A minőségi határ a
mesterséges intelligencia. A technika, technológia történeti
előadásokban fejlesztések eredményei mellett az alkalmazó
ember felhasználói sikerei is meghatározók. Számos területen
folytak, folynak a jobb megoldások, hatékonyabb teljesítések,
megalapozottabb döntések, különböző rendszerek felügyelete, az
életminőség, életbiztonság javítása.”1 Az ember a mesterséges
intelligenciát is minőségi eszközként, minőségi, megbízható
tárgyként kezeli, amelynek szüksége van az alkotó, a bajban
segítő emberre. Az egyes EMBER SZÁMÁRA AZ ÁLTALA
1

Vö.: Dr. Kollár Csaba PhD : Életünk és biztonságunk a
mesterséges intelligencia elsősorban városi léptékében
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veszély lehetőségek sötétben, éjszaka 02-03 óra között inger
szegény, 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 értelmezése 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 . …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

1. ábra: A mikro tanulás G. Munsch nyomán
Oktatóként a szabályok betartásával történő, gépkocsival való,
balesetmentes közlekedésre tanítottam felnőtt tanítványaimat. Ez
azt jelenti, hogy nem csupán elméleti és gyakorlati vizsgára
készítettem fel őket., hanem gépkocsival közlekedni is. A
mesterséges intelligencia alkalmazása megfelelő helyen,
minőségi előkészítettséggel, megfelelő cél elérése érdekében
nem vitatható. Ezen a ponton találkozunk azzal a felismeréssel,
hogy AZ EMBERI KORLÁTAINK VALÓBAN LÉTEZNEK,
amelyek működése szükség esetén az MI segítségével
korrigálhatók. Mindent megtanultam, ami ehhez a
tevékenységhez előírt (hivatásos jogosítvány, szakoktató,
vizsgabiztos). Több, mint, 50 éve vezetek gépkocsit, stb. Ezzel
együtt minden megváltozott körülöttem. Megjelentek az
önvezető autók, folyamatosan változik a közlekedési környezet,
2-4-6-8 sávon, jelentős sebességgel fut a forgalomban a
gépkocsi. 15-20 év múlva már nem lesz benzin és diesel
üzemeltetésű autó. Furcsa ez a fordított gondolkodású
feladatmegoldás, problémakezelés. Hagyományos eszközökkel
nem kezelhető a vezetés közbeni szembejövő forgalom
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 új
megoldás. Az emberi reakció által megjelenő választ kerülöm
meg. A hírtelen fékezésnél az MI, az autó reakciója a domináns.
Nem az emberi idegrendszer visszajelzését, tevékenységét
várom. Az önvezető, nagy teljesítményű munkagépek a
mezőgazdaságban már évek óta 5-10 százalékban jelen vannak.

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? Földrengés,
hurrikán, 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.

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

„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.“ Ez természetesen komoly kihívást jelent, különösen a
jármű környezetének érzékelése terén. Csakis olyan automatizált
jármű választhatja mindenkor a megfelelő vezetési stratégiát és
közlekedhet biztonságosan, amely minden pillanatban
megbízhatóan tudja, mi történik a környezetében – hangsúlyozta
Harald Kröger, a Bosch igazgatótanácsának tagja a cégcsoport
legújabb, az automatizált vezetést támogató kamerájának
bemutatása kapcsán. A Bosch különböző elven – egyebek mellett
ultrahangradar- és videótechnika segítségével – működő
szenzorokat alkalmaz a környezet érzékelésére. A kamerák azért
is nagy jelentőségűek az automatizált vezetés szempontjából – és
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őriznie.”

nem csupán itt, hanem már a vezetéstámogató rendszerek terén is
–, mert felépítésük és működésük tekintetében egyaránt a
legközelebb állnak az emberi szemhez. A Bosch legújabb
kameratechnikája 2019-ben jelenhet meg a gépkocsikban. Az
egyedülálló többcsatornás megközelítés és az egyes objektumok
felismerésében alkalmazott mesterséges intelligencia (AI)
együttesével a környezet érzékelése jóval megbízhatóbbá, a
közlekedés pedig biztonságosabbá válik. ÉRDEKES KÍSÉRLET
AZ ELSŐ SZÉLVÉDŐRE TÜKÖR ALJA MAGASSÁGÁBAN
VONALBAN ELHELYEZETT 11 DB LÁTÁS INFÓGYÜJTŐ,
ADATELEMZÖ AI MŰKÖDTETÉSE. Az emberi vezető – néz,
de nem mindig lát.” KÜLÖNÖSEN INGERSZEGÉNY ÉJSZAKAI
SÖTÉTSÉGBEN. „Az autóknak a vezetéstámogató rendszerek és
az automatikus vészfékberendezések működése, valamint az
automatizált vezetés során is minden objektumot pontosan
látniuk kell a környezetükben. Emellett villámgyorsan fel kell
ismerniük, melyek relevánsak ezek közül, vezetési stratégiájuk
szempontjából. Az autónak azt is gyorsan kell meghatároznia,
hogyan reagál a számára meghatározó objektumokra: fékeznie
kell, kikerüli őket, vagy akár át is hajthat rajtuk? E
követelmények jegyében fejlesztette ki a cég új MPC3 monovideokameráját, – amely az emberi szemtől eltérően működik.

2. ábra: A műszaki egység MI

A látás és a látottak felismerése ugyanis az ember számára két
meglehetősen eltérő folyamat. Még ha szemünk kétségkívül
csodálatos alkotás is, gyenge pontjaink is mutatkoznak a vizuális
érzékelésben: csupán, mert látunk valamit, korántsem jelenti,
hogy érzékeljük is és fel is ismerjük. Számos baleseti résztvevő
idézi fel például az ütközést követően, hogy elnézett ugyan a
másik fél irányába, mégsem látta. Becslések szerint a közúti
balesetek akár 50 százaléka is erre a jelenségre vezethető vissza.
Az új kamera e tekintetben egyértelműen felülmúlja az emberi
szemet: nem fárad el, és többórás vezetést követően is pontosan
úgy működik, mint az első kilométereken.”
„Továbbfejlesztett vezetéstámogató rendszerek”
Az új technológia nagy erőssége a megbízható objektum
felismerésben rejlik a többcsatornás (multi-path) módszerének
köszönhetően. Ehhez egyebek mellett mesterséges intelligenciát
(AI) alkalmaztak a tervezők, például arra is megtanítva a
kamerát, hogy akár útburkolati jelek hiányában is megbízhatóan
megállapíthassa az út szélét. A kameraalapú intelligencia a Bosch
szaktudására épül és a japán Renesas vállalat V3H chipjébe
integráltan működik. Egyaránt továbbfejleszthetők vele a már
rendelkezésre álló vezetéstámogató rendszerek, illetve bővíthető
alkalmazási területük. A vadütközések megelőzése érdekében
például bizonyos állatfajokra is kifejleszthető az automatikus
vészfékezés funkciója. A kamera a részlegesen takart
gyalogosokat is felismeri, ezért használatával a vészfékezés
megbízhatósága is növelhető. A Bosch innovációja emellett a
közlekedési táblák felismerését is javítja: az új kamerák ugyanis
az optikai jelfelismerés segítségével megbízhatóan olvashatják le
a szöveget és a számokat a közlekedési táblákról, a
műszeregységen jelenítve meg információikat az autósok
számára. Tovább lép-e a digitalizációs veszélyen az MI
fejlesztése és alkalmazása. A korábbi fejlesztési fázisokban
szinte szükségszerűen nyomakodott felszínre a csapda,
amelynek célja a fétis jelenség felébredése, a - technika, játék
szintű leegyszerűsítése, a technológiát alkotó ember
hanyagolása, a hármas egység, egyensúlyának, működési
harmóniájának megbontása. „Az a célunk, hogy az emberek
megbízzanak az MI-alapú termékeinkben.” A Bosch MI etikai
kódexének alapelve, hogy az MI-alapú döntéseket mindig az
emberek ellenőrzik. „A mesterséges intelligenciának az
embereket kell szolgálnia. A haladás és a növekedés globális
hajtóereje.
Az
ellenőrzést
embernek
meg
kell

3. ábra: A helyzet napjainkban
Magyar mérnökök a fejlesztésben
A különleges kamerák fejlesztésében egy nemzetközi
projektcsapat tagjaként a Bosch Magyarországon dolgozó
mérnökei is részt vesznek. A Budapesti Fejlesztési Központ
munkatársai a hardver- és szoftverfejlesztésben, valamint a
rendszerszintű tesztelésben érintettek. A szoftverfejlesztés során
a közlekedési táblák felismerésén alapuló funkció, a sávtartás, az
intelligens fényszóróvezérlés, a vészfékezés és a videó alapú
intelligens tempomat (ACC) megvalósításához járulnak hozzá.
Emellett a magyarországi központban dolgozó mérnökök
szimulációs teszteket végeznek, illetve ellenőrzik a rendszer
helyes működését tesztautók segítségével. A kamerák
elektronikájának gyártása pedig a Bosch hatvani telephelyén
történik majd.
Szerző: Bosch Rudolf
2019.09.2”

A fejlesztő oldaláról a dolog rendben van. A szerző jól
érzékeli a fétis elemek próbálkozását és útkeresését a
rendszer megbontására tett kísérletére. Az IM és az AI bent
lesz a gépkocsikban. A látással, az információ és
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tanítanak, tanulunk azt magyar nyelven teszik, tesszük. Ez ugye
természetes?

helyzetelemzés összehangolását és sebességét a hivatásos
képzésre történő felvételin vizsgálták 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 és
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 felkészültségével. A gépkocsi
önmagában, MI nélkül is, veszélyes üzem. Kvázi kognitív
disszonancia élményben van részem, mert az irányítás
átvételével az MI működteti az autót.

A lakosság idegen nyelvű tudásának hiánya hasonló állapotot
mutat, az analfabetizmussal és a digitális írástudatlansággal. Nem
furcsa? Vagy ez is természetes?

4. ábra

TANULSÁG. A legmagasabb szintű technológia is csődöt mond,
ha a technikai hibák azonnali, profi elhárításához nincs pénz,
paripa, fegyver és szakember. Önmagában a helyzetfelismerés, a
problémakezelés, a szerencse, a találékonyság stb. kevés. A
történet folytatódik.

CSETTEGŐ* Internetről

Lehetséges, vagy nem? Ha leamortizáljuk az emberek háztáji
autóját, ismét csettegőket-csotrogányokat fognak barkácsolni.
Áttérhetnek a vízzel (hidrogénnel) működő gépjárművekre, ha az
üzemanyag igazoltan nem robbanás veszélyes! (régóta létező,
magyar találmány). Melyiket választod: AZ ÖRDÖGI KÖRT?
VAGY A BOLDOGSÁG MODELLT? Esetleg egy minőségi
váltást? Ez már egy másik történet. Köszönöm megtisztelő
figyelmüket és türelmüket.

A dolgok menetrendszerűen történtek, történnek. „Az ember
segítése a cél” (a Bosch autógyártás működési filozófiájának
alapelve.
ÖSSZEGZÉS HELYETT. Létezik-e magyar mesterséges
intelligencia? Abból az analógiából levezetve, hogy a Trabant, a
Zsiguli, a Skoda, a Moszkvics, az Opel, a Citroen, a Fiat
stb.gépkocsi tulajdonosának és használójának az autó
vezetésekor, karbantartásakor, a gépkocsival történt bármilyen
tevékenységkor, szervizben végzett munkákhoz elegendő volt a
magyar nyelv tudása és kommunikációs működtetése.

IRODALOMJEGYZÉK - FORRÁSOK
[1] MAX TEGMARK: ÉLET 3.0 EMBERNEK LENNI A
MSTERSÉGES INTELLIGENCIA KORÁBAN hvg könyvek.
[2] A ZSOLTÁROK KÖNYVE 36:8, 127:3. GRÓF SPANYOL
ZOLTÁN: VÍZBŐL ÜZEMANYAG. CMM TV.*

Ugyanez a 21. században már nem elegendő. Két-három idegen
nyelv angol, német, francia. Esetleg orosz, olasz konyhanyelven
szükséges. Napjainkban a magyar nyelv jelenti a legnagyobb
akadályt a mesterséges intelligencia hazai terjedése előtt, a maga
ragozós, szabad szórendes formájával. A magyar nyelv
bonyolultsága ellenére több szolgáltató (mint a Google vagy a
Nuance) is fejlesztett már olyan öntanuló megoldást, amely
felismeri és szöveggé alakítja a beszélt magyar nyelvet – ez
fontos lépés afelé, hogy a mesterséges intelligencia a
hétköznapokban is használható legyen. Az Apple operációs
rendszerébe beépített magyar beszédfelismerő használható SMS
írására és e-mailek megfogalmazására. (2018.02.10.Vass Enikő.)
Amúgy mellesleg majdnem mindent, amit az iskolákban

(3) POKOL BÉLA: A MESTERSÉGES ÍINTELLIGENCIA
TÁRSADALMA Kairosz Kiadó. Bp. 2018 pp. 123-136
(4)
BOSCH RUDOLF Interjú Harad íkeöger nyilakozat.
Gépjármű Kiállításon. 2018.
(5) WASS ENIKŐ: BESZÁMOLÓ A MAGYAR MI NYELVI
KÉRDÉSEIRŐL. 1918.
(6) DR.KOLLÁR CSABA PhD: Életünk és biztonságunk a
mesterséges intelligencia elsősorban városi léptékében listáról. A
vágyott nyugat kereszthúzásai. 2014. aug. 21.
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A szakember, felnőttoktató? „a szakmunkás
képzés: szakoktató!”
Magyar Miklós*

* 1Alelnök, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az oktatásban
Szakosztály, 1054 Budapest, Báthori u. 16.
mmiklos13@gmail.com
A GARANCIA, plusz a minőséget képviselő 2 fő
ajánló véleménye. Minden élethelyzetben azt az
elvet követtem, hogy előttem az utódom, és a
találkozásunknak oka van. Ők a szakmát tanuló
fiatalok (leendő szakmunkások) szakmai, gyakorlati
felkészítését megvalósító szakemberek. Pedagógusképzésünkből sokáig hiányzott ezeknek a
szakembereknek a pedagógusi felkészítése. Jelenlegi
képzésük is elsősorban elméleti pedagógiai,
pszichológiai jellegű. Ezért a pedagógus„mesterség” hatékony gyakorlásához szükséges
tevékenység elemeik (tevékenység komponenseik)
hatékony fejlesztéséhez a kompetencia fejlesztése,
korrekciója esetleges, hiányos. Miért tartjuk őket
másodrendű státuszban. Korábban ezt, mint a
háborút követő hiányokkal és a tömeges
gyermekáldás következményével indokolta az
oktatásirányítás. Kétszer annyi gyermek születése
jelezte, hogy velük kapcsolatban folyamatosan
kétszer annyi tárgyi és személyi feltétel biztosítása
szükséges. A „Ratkó Gyerekeket” tanító pedagógus
hiánynak a csökkentését a képesítés nélküli
önkéntesek toborzásával, a levelező képzésbe
történő beiskolázással és támogatással kezelte az
illetékes szaktárca. Ez csupán átmeneti jelenség? A
MEZŐGAZDASÁG ÁTALAKÍTÁSA. A VAS ÉS
ACÉL ORSZÁGÁNAK
MEGVALÓSÍTÁSA
jelentős gazdasági, társadalmi változtatásokat
generált, és felgyorsította a szakképzés szakember
utánpótlásának menetét, ütemét. Az érintett Szakmai
Kamarák ennek gondozását, a Szakminisztériumok
irányításával és a gyárak, termelőüzemek által
biztosított gyakorlati képzések működtetésével
megfelelően mentorálták. Ebben az időszakban a
legjobb szakember tanította az inasokat, a leendő
szakmunkásokat. Ő lett a későbbi szakoktató.
Kortársaim és Én is ilyen szakemberektől tanultunk.
A képzési keretek között fellelhetők voltak a duális
elemek az 1960-as években is. A szakmunkás
vizsgán a TMK vezető és négy gépész mérnök
vizsgáztatott. Az elméleti képzésre létrehozott
iskolahálózattal teljes lett a MAJDNEM DUÁLIS
KÉPZÉS. A minőségi munka tanulása egész
emberes feladat. Ennek tanítása szintén. Mi

Absztrakt: A társadalmak, gazdasági, jogi, pénzügyi,
életvezetési, működési feltételeinek olyan humánerőforrás
gazdálkodási feladatok teljesítését feltételezi, a
megoldásokat folyamatosan generálja, amely lehetővé
teszi a rendszerek működését a mindennapok szintjén is. A
téma fontosságát napjaink rendkívüli, az egész világot
érintő eseménye indokolja.
Kulcsfogalmak: képesítés nélküli pedagógus, képesítés
nélküli szakember.
TISZTELT MMO 2020 ONLINE KONFERENCIA!

Túlvagyunk a vírusfertőzés első felvonásán. A
szerencse mellé szükség volt a lakosság és a
szolgáltatók fegyelmezettségére, az egészségügyben
ránk vigyázók áldozatkészségére. A mentők, az
orvosok, az ápolók, a laborok profi szakmai
teljesítményére. A családok, a civilek és az
önkéntesek nélkül nem működött volna.
Miközben a 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.). Az

egykori kisiskolások, ma már felnőttek és a
kompetenciák hiányának pótlása felnőttkorukra
tolódott. Szükség lenne olyan felnőtt oktatókra, akik
ezt segítenék megoldani. A képet tovább színesíti
egy sajátos félreértés szerint a pedagógus bármelyik
korosztályt képes oktatni, tanítani. Egy apróság, amit
tudnom kell, hogyan működik a tanuló serdülő és
hogyan működik a felnőtt, aki nem óriás csecsemő,
amikor tanul. A magyarországi iskolarendszerben
létezik egy speciális ’pedagógusréteg’, a
szakközépiskolákban,
a
szakiskolákban,
szakmunkásképző
intézetekben
működő
SZAKOKTATÓK. A státusuk jogi rendezése
folyamatban van. Azt olvasom, hogy az agrár
kamara rugalmasan kezeli a helyzetet. Elegendő egy
50 órás elvégzett és eredményes vizsgával záruló
tanfolyam. A szakmai képviseletek általában
hasonlóan gondolkodnak. A lényeg, hogy a
szakoktató munkája eredményes legyen, de mi a
garancia? AZ INDULÁSNÁL A KAMARA VOLT
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megoldásokat, a korábbiról eltérő feladatmegvalósításokat kíván a pedagógiai-szakmai
folyamat szereplőitől. A tanítási-tanulási folyamat
átalakulásában nem csupán hangsúlyváltásra kerül
sor, hanem a résztvevők (tanuló, pedagógus)
szerepmódosulásáról is. A szakképzésben (ilyen a
felnőtt-, és a felsőoktatás is) tevékenykedő
szakemberek a tanulók szakmai felkészítését
pedagógusként biztosítják. Felfogásunk szerint a
szakoktató, a felnőttoktató olyan gyakorlati-munka
orientált szakmai-pedagógiai vezető, aki pedagógus
szerepkört lát el. A pedagógus személyiség
kutatásával foglalkozó szakirodalom
és
tapasztalataink
alapján
a
következő
„
TEVÉKENYSÉG-ELEMEK SZÜKSÉGESEK ÉS
NÉLKÜLÖZHETETLENEK
a
pedagógus
MŰKÖDÉSÉNEK, a szerep
eredményes
megvalósításához:

indokolja, hogy ismét a képesítés nélküli oktatók
bázisa legyünk? A századvégi globális átrendeződés,
amely nagyságrendjét és átalakulási sebességét
tekintve még nem volt. Napjainkban sem célszerű
ezt a kérdés azzal lesöpörni az asztalról, hogy volt
nálunk három évtized, amikor képesítés nélküli
pedagógusokkal „pótolta” a szakember 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.) tanítani 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 felnőttoktatói kompetenciákkal,
félkarú óriások vagyunk. Ha nem tudok a célcsoport
nyelvén beszélni, nem megy át az info 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, így erősítve a szakmai
szocializációt. Hasonló feladat vár ránk a felnőttek
esetében szükséges pályamódosítás támogatásában a
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 fiatal korúaknál, azt szükséges
náluk felnőttkorukban velük együtt helyre hoznunk,
pótolnunk, még időben? Jelenleg a többség hárítja a
feladatot. Ezekről vázlatosan. Még időben?
Aktuális kérdések:
➢ Megismertethető-e az oktatóval saját szakmaipedagógiai-vezetői tevékenysége?
➢ Fejleszthető pedagógusi tevékenysége?
➢ Kialakítható egy komplex fejlesztő eljárás?
➢ A program megvalósítható-e kompetencia
fejlesztési, személyiség karbantartás keretein
belül?

-

„a kapcsolatteremtés és fenntartás,
a közlés,
a szerepvállalás,
a tervezés és előrelátás (pedagógiai
fantázia),
az elemzés és döntés,
a szervezés és irányítás,
az értékelés,
a munkavégzés és tanulása és tanítása,
empátia és a pedagógiai tapintat,
a pedagógiai hatáskeltés,
az együttműködés mindenkivel és minden
tevékenység-elemmel.”

.

Mi a pedagógusszerep lényege?
Modellalkotás, minta- és értékközvetítés az
egyéniség megteremtésével; azaz a pedagógusi
működés és a személyiség teljességének, egészének
harmonikus egysége. Ez magában foglalja a
pedagógiai-szakmai-vezetői funkciókat, a stílust, a
személyiség-jegyeket, a komplex szerepkört és az
alkalmazott tevékenységek összességét. A 21.
század kihívásai, a tanuló- és tudás-társadalom
lehetőségének folyamatos megvalósulása, a lifelong
learning szemléletének gyakorlattá válása, a
felnőttképzés, a munkaerő-piaci képzés iránti
igények
megnövekedése
másfajta
szerep-

A tanulás-tanítás mint rendszer
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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. Látszólag
egyszerű témáról van szó. Ne lepjen meg bennünket,
hogy lebontjuk azt is, ami működőképes, közben
máshol a Pató Pál effektusba kapaszkodunk. Az
előre jelzett, várható helyzetet nem vesszük
komolyan.
„A szervezet piaci versenyben maradásához fontos
az emberi erőforrással való tudatos gazdálkodás, s
ebben az oktatás és a képzés. A képzők képzése.
szervezet létező keret a valós pedagógiai –
andragógiai felkészültségének biztosítása1”.
2014 „A szervezet, mint képzőhely”
=/= 1986-ban ”Hasonlóságok a termelő
üzem, és az oktatási intézmény tevékenységei
között. A megfogalmazás” szakmai, tudományos
szinten még nem volt elfogadott, általánosított.

oktatáselméleti,
pedagógiai,
pszichológiai
ismeretek).
Milyen változások jelentek meg a (szak)oktató
tevékenységével összefüggésben:
➢ Eltérő a társadalmi, gazdasági, piaci,
technológiai, háttér és a tulajdonviszonyok.
Globalizáció. Modernizáció.
➢ Bővült a szakképzés komplex jellege.
➢ A szakképző intézmények finanszírozásában
meghatározó az oktatók tevékenysége.
➢ A pályakezdőket a munkaerőpiac „várja?”
➢ A csúcstechnika jelenléte feltételezi,
követelményként
jeleníti meg a
kulcskvalifikációk működtetését.
➢ Általánossá vált a felnőttképzés. A szakmai
képzés nemcsak iskolarendszerű.
➢ Új elem a minőségbiztosítás.
➢ A képzésekben egyszerre van jelen a
funkcionális analfabetizmus és az új típusú
funkcionális analfabetizmus.
2010 után egy új, a 21. században működő duális képzés
felépítése a cél, a gazdaság újra működése és
szakemberekkel történő feltöltése lehetőségeként. Ez
humánerőforrás gazdálkodást feltételez az élet minden
területén. A közgazdasági szemlélet látszólag idegen
elemként jelenik meg, annak ellenére, hogy a
valóságban pl.: a családot termelő és fogyasztó
egységként kezeljük, működtetjük. Az átalakulási
folyamat következménye, hogy a társadalom, a
gazdaság mindenkivel szemben gyökeresen eltérő
követelményeket támaszt folyamatosan, amelyek
eredményes teljesítése nem lehetséges a csak régi
beidegződések alapján. Az új kihívásoknak való
megfeleléshez,
a
másfajta
és
minőségi
tevékenységet, személyiségfejlődést előmozdító
tudatos tanulásirányítás nyújt(hat) segítséget,
biztosíthat esélyt az újra kezdéshez, a munkaerőpiacon való versenyképességhez. A feladatmegoldásra fel lehet készülni.
A megoldáshoz a kulcs(szó): a tanulás, a
tevékenység-fejlesztés
Az oktatók tevékenységfejlesztéséhez kialakított
hipotézisek:
➢ Hogyan fejleszthetők az oktatók tanulási –
tanulásirányítási tevékenysége az adott
piaci – társadalmi – gazdasági –
technológiai viszonyok között és képzési
feltételrendszerben?
➢ Melyek az egyéb, korábban nem fejlesztett
területek?
➢ Milyen lehetőségeket kínál ehhez a
távoktatás?
„A felnőttoktatás fokozatosan tért nyerő
demokratizmusa és a felkészítési folyamatokban
közreműködők között szükségszerűen kialakuló
partneri kapcsolat hátterében nem csak a társadalmi-

Marx Károly gazdaság elemző közgazdasági
munkáiban jelzi annak lehetőségét, hogy a
fejlődésnek bekövetkezik az a szintje, minősége,
amikor, ahol a munkás olyan feladatokat old meg,
teljesít, amihez mérnöki szintű, komplex tudás
szükséges. Ő feltehetően nem ismerhette a csak
egyszer használható tartós fogyasztási cikk fogalmát
és a terméket sem. Napjainkban ez az új kihívás,
amelynek
teljesítésében
a
felnőttoktatásban
felkészített szakembereknek számtalan, újtípusú,
oktatási, tanulásirányítási, szakmai feladat jut. A 21.
század kihívásai, a tanuló társadalom lehetőségének
folyamatos megvalósulása, a lifelong learning
szemléletének gyakorlattá válása, a felnőttképzés, a
munkaerő-piaci
képzés
iránti
igények
megnövekedése másfajta szerepmegoldásokat, a
korábbitól eltérő feladat-megvalósításokat kíván a
pedagógiai, andragógiai folyamat szereplőitől. A
tanítási-tanulási folyamat átalakulásában nem
csupán hangsúlyváltásra kerül sor, hanem a
résztvevők (tanuló, pedagógus, kliens, felnőttoktató)
szerepmódosulásáról is. A szakképzésben (ilyen a
felnőtt-, és a felsőoktatás is) tevékenykedő
szakemberek a tanulók szakmai felkészítését
pedagógusként, andragógusként biztosítják.
Képzések: mesterképzés és vizsga. A mestercím
2015 szeptember elsejétől a képzési tevékenység
alapfeltétele. Továbbképzések: 60 órás (jogi,
1

Vö: Magyar Miklós: A szakoktatók pedagógiai
tevékenységének fejlesztése képmagnetofonnal.
1985.
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A gyakorlati képzések szakaszai: Bevezető
szakasz az alapkészségek kialakítása, fokozatosság
elve szerint.
A termelőmunkába történő átmenet szakasza a
tanuló a megoldandó feladat ismeretében dolgozik, a
képzést vezető a végrehajtás folyamatát és
eredményét ellenőrzi.
A tudás forrása a termelési folyamat, amit a
folyamat adott része és a szakoktató közvetít.
Műveleti komplex eljárás improduktív munkával, a
termelő munkában történő tevékenység szakasza.
„Az iskolarendszerű szakképzés a hosszútávú
szakember utánpótlás bázisa. A felnőttképzés a
gyorsan változó igények kielégítését szolgálja. A
szakoktató és a felnőttképző pedagógiai, andragógiai
felkészültsége nélkülözhetetlen.” Cél: műveltség,
szakértelem, kompetencia a kettős szocializációban!
Fontos a felnőttképzési (andragógiai) tudás
integrálása. A képzés, andragógiai, pedagógiai és
intellektuális tartalommal történő további feltöltése
stratégiai érdek.

gazdasági-politikai átalakulás hatása, a társadalmi
kontroll felerősödése sejthető, hanem az eredményes
tanulási,
személyiségfejlesztési
tevékenységet
biztosító szolgáltató funkciók igénylése, a
megrendelő, a szolgáltatást igénylő minőségi
elvárásainak megjelenése is érzékelhető. A
társadalmi gyakorlat, a munkaerőpiac konvertálható,
teljesítményképes, hasznosítható tudást preferál. A
változás aktuális szükséglete szerint differenciáltan,
esetenként, ellentmondásosan.” Vigyázat! ha
felszámoljuk az alapokat, a forrást, akkor nem lesz
hova és mire építeni, valamint nem lesz kitől
megtanulni. A digitalizáció nagy csapda. Ha nincs

A munka világában lezajlott történések komoly
feladatok megoldását várták az érintettektől. Ezek
jelentős része sikerült. A
hullámvölgyek
megjelenése átmeneti, természetes. A globális
egyéni, közöségi társadalmi változások, átalakulások
21. század új, fontos kulcsembere az andragógus.
Annak
az
európai
oktatás-fejlesztési
dokumentumokban sokszor hangoztatott hiátusnak a
betöltésére hivatott szakember, aki képes a képzési
rendszer és a munka világa között, a szervezett,
oktatási,
szakképzési,
intézményen
kívüli
területeken is a humán szempontokat érvényesítő,
közvetítő feladatok ellátására, és segítséget tud
nyújtani, nemcsak az ember élhető élete feltételeinek
megteremtésében.” A különböző képzési, oktatási ,
tanítási,
tanulási
tevékenységet
képviselő
személyiség MAGÁNEMBERKÉNT IS jelen van a
működtetett tevékenységekben, folyamatokban.

működő áramforrás, csak az offline használható. A
hálózatok rendszereket alkotnak. Minden összefügg
mindennel. Hogyan tovább? Tudástranszfer alapú
megoldások alkalmazásával.
„Képzési lehetőségek: A dolgozva tanulj
program! a termeléssel, a termékkel szinkronban
támogatott.

TEVÉKENYSÉGCSOPORTOK:

A szakoktatókat, a felnőttoktatókat. támogató segítő,
a képzés és a munka világa között jól működő
Andragógust említettem. Ma a gazdaság és az
oktatás együtt képes a munkaerőpiaci szakember
igényeket teljesíteni. Speciális szakember. Mindez
velünk történt/történik. Részesei vagyunk!

FELNŐTTOKTATÓ – AZ
ANDRAGÓGUS
A pedagógus pályán működők általában három
tevékenységcsoportban tevékenykednek szimultán: a
szakmai ember, a nevelő. a vezető. A
tevékenységcsoportok oktatás, munkáltatás, nevelés,
önnevelés, irányítás, vezetés. A digitalizációval
megjelenő új helyzetekben történő változások
kezelése új helyzet, mivel a tanítás mellett,
tanulásirányítás, és önálló tanulás is megjelenik a
felkészülési palettán.
A TANULÓ MELLETT A TANÍTÓ IS TANUL.

Felkészítésük Magyarországon 2006 óta az
akkreditált
Andragógus
alapképzés
BA,
mesterképzések M. formájában elindult. A
Kaposvári Egyetem az alapozó képzés BA kifutása
után sajnos, megszüntette ezt a képzést. Az
átalakulások a globális változások során kialakult új
helyzetben az andragógusokra szükség van. A
minőségi, profi szakember teljesítménye jelen van a
gazdálkodási eredményben. nem létezése is
hiányzik gazdálkodási eredményből. A Ratkó
Gyerekekkel
kezdtem.
A
kiegyensúlyozott
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gazdasági, jogi, pénzügyi működést, minőségi, profi
szakembereket és mestereket igényel. Ez már egy
másik történet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket,
és türelmüket.
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Paradigmaváltás szokatlan? Digitális órák,
munkarend (távoktatás)? „Hatalmas innovációs
lehetőség gyermekeinkért?!”
Magyar Miklós*

* 1Alelnök, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az oktatásban
Szakosztály, 1054 Budapest, Báthori u. 16.
mmiklos13@gmail.com
Abstrakt

életre szóló tapasztalat. Remélem, minden pedagógus
megerősítést kapott, hogy ŐK szakemberek, és a nem
pedagógusok elfogadják, tudomásul veszik, hogy
„egyedül nem megy”, tevékenységük megfizethetetlen. A
DIGITÁLIS
ÓRÁK
MUNKAREND
FURCSA
fogalmazás, SOKFÉLE
MEGOLDÁST JELENT.
ENNEK beindítása és próba-üzemeltetéséhez. nagy
körültekintés, fegyelem és az Önök helyzetfelismerésére,
kreativitására, megcsináljuk, teljesítünk döntésére volt
szükség. Szükség volt a tanítók, az általános és
középiskolai tanárok a felsőoktatásban oktatók és a
tanulók együttműködésére. A tanítók biztosították 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, az akarás, a figyelés 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? Itt,
most ezt a körülményt a vírus fertőzés veszélye generálta.
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. Az analóg eszközök helyett digitális
eszközökkel tanulunk. Az érintett személyek találkozása
természetes, offline. Személyiség alapú. A technológiai
alapú tudásközvetítés esetében a személyek közé belép az
eszköz és a szoftver, online technológia alapú. De
kiderült, hogy másról és többről van szó. „Az illetékesek
ajánlása: az új munkarend komoly kihívás mindannyiunk
számára. Próbáljunk rá úgy tekinteni, mint a magyar
oktatást ért legnagyobb innovációs lehetőségre!” A
technikai, technológiai fejlesztés alkalmazása nem csak az

Az ÉLET NAGY TANÍTÓMESTER. Úgy tűnik, hogy baj van
nálunk a tanulással. Miért? Mikor? Megfeledkezünk arról, hogy
életünkben léteznek és megtörténnek rendkívüli, váratlan
események, amelyek kezelése, következményei súlyos terhet
jelenthetnek több generációnak. A címben jelzett kérdések az
éppen aktuális változás feladatait vázolják a lehetséges

működéshez.
Kulcsfogalmak: digitalizáció, multimédia , próba munkarend,
távoktatás, önálló tanulás, kreativitás, online

ELŐZMÉNYEK – HELYZETKÉP
Köszönöm, hogy itt lehetek és a nagybetűs ÉLET online
színpadán ismét tanulhatok és tanulást is irányíthatok.
Amit állítok, az az én tapasztalatom, véleményem. Ezt
lehet vitatni, és/vagy egyetérteni velem. Ez természetes
egész életemben. Amiről szólok, írok az a jelen. Régóta
halogattuk ezt a lépést, annak ellenére, hogy számos jelét
kaptuk, hogy itt az idő, meg kell lépni a következőt.
Írásom/szólásom széljegyzet: egy kényszerű döntés?, egy
szűkszavú utasítás? rövid feladat meghatározás? nem várt
hatásának, teljesítésének, eredményességének margójára!
Miért lehet fontos a 21. század küszöbén a távoktatásról
párbeszédet folytatni? A kérdésre többféle válasz is
adható. A távoktatás elmélete gazdag, gyakorlata
sokszínű. Hazai elterjedése, alkalmazása a tömegoktatási
feladatok megvalósításában, megoldásában mégsem
meghatározó. A neten több mint, két évtizede ennek
lehetséges összefüggéseiről tájékozódhat az olvasó.
Egy nem várt, rendkívüli esemény miatt, szokatlan, gyors
átrendezésre volt szükség, hogy a 2020. június 11-12-re
tervezett, 2020 MMO online konferencia létrejöhessen. A
szokásos személyes offline találkozás helyett, életvédelmi
okok miatt online módon kommunikálunk, folytatva több
évtizedes szakmai eszmecseréinket. 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
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létrehozta Magyarország első hat regionális távoktatási
központját és folyamatosan dolgozott ki nemzetközi
együttműködési projekteket. A hat Regionális Távoktatási
Központ (RTK) felsőoktatási intézmények keretében
kezdte meg működését: Debrecenben, Gödöllőn, Győrött,
Pécsett, Szolnokon és Veszprémben.1 A Pedagógia
Tudományterület AZ ÖNÁLLÓ CSOKI TANÍTÓKÉPZŐ
FŐISKOLÁHOZ,
MAJD
AZ
EGYETEMI
INTEGRÁCIÓVAL A KAPOSVÁRI EGYETEM
PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KARA FelnőttképzésiTávoktatási Alközpontjához tartozott. Az indulási
fázisban a távoktatás megismerésének, elfogadásának,
szemlélet formálásnak lehetőségei, feladatai működtek. A
SZERVEZET HÁLÓKÉNT ÉPÜL.
Ezzel
egyidőben
a
távoktatásban
működő
tanulásirányitást, mentorálást végzők, régi/új szakmai
tevékenységét
segítő
továbbképzések
biztosítása.
Együttműködés a FOK-kal, ’A tanulás titkai’ önálló
tanulást támogató multimédia tesztelésén, Pannon
Egyetem Georgikon Karával Távoktatásban, a Gábor
Dénes Műszaki Főiskola távoktatási területen működő
tanár kollégák online munkáját segítő oktatócsomag
elkészítésével, továbbképzési alkalmazásával. A Pannon
Egyetem Georgikon Karával volt lehetőségünk egy 4 fős
csoportban műholdas számítógépes online kapcsolatú,
szinkron egyetemi távoktatás bemutatón részt venni. A
foglalkozást vezető távoktatási mentor az amerikai
egyetemről kapcsolt be. A másik hallgató magyar
helyszínről Szegedről, a harmadik hallgató Varsóból. A
negyedik keszthelyi. A team két óra/hét időkeretben
szemináriumi témafeldolgozás azonos idejű szinkron
műholdas TV konferenciával három hónapig. Később
hasonló módszert a nemzetközi, taszári katonai bázison a
műholdas távoktatási kommunikációs bemutatóján
láthattuk főiskolai hallgatókkal. az ott szolgáló katonákkal
(1991-1995 IFOR, SFOR NATO katonák). Ez a
technológia a katonák szakmai képzését, továbbképzését is
segítette, tanulmányainak távoktatási támogatását és a
civil életben magánéleti kommunikációját is biztosította.
A
LEHETŐSÉGEK
TÉNYLEG
KÖVETHETŐ
MINTÁK?
Ez a kis kitérő azt érzékelteti, hogy számtalan út vezet a
távoktatáshoz, és alkalom kínálja a tapasztalatszerzést, az
önálló tanulás használatának segítő lehetőségét. A
tanultakra akkor, adott időben és helyen szükségünk lehet.
Életünkben nincs felesleges tanulás.

informatikusok, oktatástechnológusok, szaktanárok és az
érdeklődó tanulók magánügye, az idő múlatása régi, új
játékszerekkel, hanem egy várható paradigmaváltás
előjele. A feladatok megoldása nem sikerült volna a
tanítók műveltségi alapozása nélkül és a családok, a szülők
logisztikai támogatása nélkül. A digitális szó használata
egyenlőre verbális hangsúly. Amikor ezt írtam, az online
tanulásirányítás negyedik hetét kezdték el, folytatva az
önálló tanulást. Közeledik a Húsvét. Bizakodom, hogy az
illetékesek érdemben döntenek az ezévi érettségiről.
Érvényesítve azt az alapelvet, miszerint minden esetben a
tanuló élete, egészsége és tanulási eredményessége a
legfontosabb. Ehhez biztosítani kell a tanuló számára a
szükséges időt, a tanulásképes állapotot és optimális
környezetet, egyéb feltételeket. Mindez a vizsgákra is
vonatkozik. Fontos a tanulás. Ők most is ezt végzik.
Számunkra
pedagógusok,
szaktanárok,
tanárok,
szakoktatók, tanulásirányítók már régóta nem az a fontos,
hogy mi mit akarunk tanítani, a gyorsan változó világban,
hanem, hogy a tanulóknak, mire van szükségük az adott
időben, adott helyzetben kapott feladatok megoldásához.
Mi pedagógusok, felnőttoktatók stb. a lehetséges,
szükséges megoldásokból ’n’ variációt megtanítunk, de az
’n+1-t’ mindenkinek akkor, és ott kell összeraknia,
bemutatnia, működtetnie, ahol erre szüksége lesz. Ez a
vírus generálta rendkívüli esemény következményeként
kapott feladatteljesítés egyfajta éles gyakorlat az általam
vázolt tanulási stratégia céltételezéseként. Ebben az
összefüggésben is fontos, hogy kerüljük a Pató Pál
effektust. A szülők és a civilek támogatása egy nagyon
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 önálló 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. Ebben
a változást elősegítő teljesítésben nekünk is jut feladat.
A TÁVOKTATÁSI EGYETEM megvalósítása nem
utópia. Olyan valós stratégiai célról volt/van szó, amely
ma is időszerű. Sőt a több mint 20 éves hálózati
előrehaladás, tapasztalat gyűjtés lehetővé tette az előre
nem látható akadályoknak a kezelését, oldását,
helyretételét stb. Az előzmények és a kiteljesedés
részletes leírása Kovács Ilma Új út az oktatásban. A
távoktatás? című monográfiájában, 1997-től olvasható. Az
indulás, kapcsolódás szerint történt a már működő
központok mellé. „A tanács (Nemzeti Távoktatási Tanács)
a távoktatás bevezetésében és fejlesztésében érdekelt
tárcák és néhány intézmény bevonásával működik 1991
óta. Az NTT megalakulását követően Távoktatási
Szakértői Kollégiumot (TSZK) hívott létre. A tanács a
TSZK segítségével 1992-ben – pályázat alapján –
1

Az idei MMO 2020 online konferencia számunkra egy új
kihívás az eddigi személyes találkozások helyett. Önök a
saját területükön, most eredményesen működtek.
Reméljük, mi sem okozunk csalódást. Ha az oktatás
fogalom elé egy jelzőt teszünk, attól az még nem lesz
távoktatás. Rafinált a dolog, hogy a változtatás alapja az
önálló tanulás segítése.
ÖSSZEGZÉS HELYETT

Vö.: Kovács Ilma: Új út az oktatásban A távoktatás? BKGT egyetem
FKI. Budapest 1997. pp.28-33.
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Közgazdaságtudományi Egyetem Felsőoktatási
koordinációs Iroda, Budapest, 1997

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 feltételrendszerre van szüksége most, a jelenben. Tanulságos a
vázlatos vélemény? Ezekre a kérdésekre keresem a
választ. Remélem Önök is megtalálják. Ehhez viszont
logisztikai háttér kell. A második cím, a munkarend jelzi,
hogy kezdjünk digitálisan gondolkodni és cselekedni, a
tízes számrendszernek lejár az ideje? áttérünk a kettes
számrendszerre? A tartalom mögött mindig az alkotó
ember van.
„A tanulás = élettevékenység! Meghívó egy egész életre
szóló együttműködésre!”* Az információ hordozó eszköz
lehet digitális? Az új változat általam sem ismert: halálos
koronavírus
fenyegetettség,
korlátozott
napi
tevékenységek, mozgások, felborult életvitel, az iskolai
tanulás digitálisra formálva, kvázi távoktatás, kreatív
tanulás, semmi nem a régi, a megszokott, a begyakorolt.
Mindenki teszi a dolgát, a logisztika működik, szavak
helyett tettek. Az eredmény: feladatok teljesítve. Hogyan
tovább? Okosan, kölcsönösen egyeztetve, együttműködve,
eredményesen, vidáman. A távoktatás azt a lehetőséget
kínálja, hogy visszakapjuk azt a tudásunkat, az önálló
tanulást, amelyiket fogantatásunktól iskolába lépésünkig
használtunk. A változások ezt a tudásunkat preferálják.
Ami nekem evidens, az a tanulónak lehet, hogy nem, de
fordítva is igaz lehet.

[2] MAGYAR MIKLÓS – SEVIDINÉ
BALASSA ILDIKÓ. A TANÍTÁSI TANULÁSI
FOLYAMAT
ÚJSZERŰ
ÉRTELMEZÉSE . A tanár-tanuló megváltozott
szerep-helyzete’
távoktatási
szakemberek
képzése’. Kaposvár-Keszthely, 1999
[3] MAGYAR MIKLÓS: A távoktatás
lehetőségei a jelenléti oktatásban – In:
MŰHELYTANULMÁNYOK BMGE GTK BP.
2002
[4] MAGYAR MIKLÓS: A TANULÁS =
ÉLET-TEVÉKENYSÉG?!
CSOKI.
1999.
KAPOSVÁR.
[5] MAGYAR MIKLÓS: DIGITALIZÁCIÓ –
INNOVÁCIÓ
–
KREATIVITÁS.
2017.
JAMPAPER. EU.

KÜLÖN KÖSZÖNÖM a Gábor Dénes Főiskola
rektorának Prof. Dr. Keszthelyi-Szabó Gábor Rektor
Úrnak, hogy nyilvánossá tette a rektori intézkedési
előírását és javaslatát a járványügyi helyzettel kapcsolatos
teendőkről, az intézménylátogatás rendjéről: a távolléti
oktatás-tanulás,
valamint
a
digitális
ügymenet
lebonyolításának rendjét, az eredményeket és a közösség
hangulatát. Az olvasó képet kapott a profi vezető profi
csapatának működéséről. Köszönöm!
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. Ne
feledjék! A tudatos, spontán, megérzés jelzésű cselekvés
funkcióját! Köszönöm munkájukat, türelmüket és
megtisztelő figyelmüket!

FORRÁSOK, HIVATKOZÁSOK
[1]
KOVÁCS
OKTATÁSBAN?

ILMA:
ÚJ
ÚT
AZ
A távoktatás. Budapesti
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Távoli oktatásra áttérés intézményi szintű
tervezésének szükségessége és szempontjai
Berecz Antónia1,2
Adjunktus, tehetségpont-koordinátor, ILIAS-adminisztrátor – Gábor Dénes Főiskola, Budapest
2
Titkár – Magyar ILIAS Közösség Egyesület
3
Szakmai tanácsadó testületi tag – NJSZT Multimédia az Oktatásban
berecz.antonia@gmail.com

1

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 IFT1-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 elearningre, 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.

1

IFT: intézményfejlesztési terv, Institutional
Development Plan.
132

IRODALOMJEGYZÉK
1.
2.

3.

4.
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.

133

Digifestő online mentorálásának tapasztalatai
Nagy Tamás Lajos1, Bartúcz Anna2
Informatikai munkatárs Gábor Dénes Főiskola;
Műhelyvezető, Gábor Dénes Tehetségpont Digitális Festészet Diákműhely
2
Tanuló, Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium; Műhelytag, Digitális Festészet Diákműhely
1
nagyt@gdf.hu
1

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 hangés 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
hardver-szoftver
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
tehetségmentorálás.
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Az első online MMO konferencia
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Absztrakt—Napjainkban a koronavírus járvány miatt

kialakult krízishelyzet rendkívüli módon érintette
hazánk népességét és a magyar gazdaság minden
szereplőjét. A járvány megelőzésére tett országos
szintű intézkedések között szerepelt, hogy a nagyobb
létszámú rendezvények megtartása határozatlan ideig
betiltásra
kerül.
Mindez
rendhagyó
módon
befolyásolta az NJSZT-MMO Szakosztály éves
konferenciájának megszervezését is. A Szakosztály
Elnöksége az aktuális hazai vészhelyzetet figyelembe
véve arra a döntésre jutott, hogy a tervezettektől
eltérően az idei konferenciáját online konferenciaként
fogja meghirdetni. Jelen publikációban röviden
bemutatásra kerül 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.
Keywords: multimédia, oktatás, online konferencia, MMO2020

I.

BEVEZETÉS

A COVID-19 vírus okozta világméretű krízishelyzet
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, 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) konferenciasorozat szervezését is
az új kihívásoknak megfelelően átstrukturálta. Ennek
következtében az idén 26. alkalommal megrendezésre
kerülő konferencia az eddigi hagyományoktól eltérően
teljes mértékben online módon került megrendezésre. A
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
kapcsolódó
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
konferencia megvalósítása és lebonyolítása alapvetően
még személyes közreműködésen alapult. A 2020-ban
megrendezésre kerülő konferencia megszervezésének
feladatait mindezek figyelembevétele mellett, bizonyos
tevékenységekre vonatkozón, teljesen új alapokra kellett
helyezni.
II.

MMO SZAKOSZTÁLY

A. MMO Szakosztály céljai és tevékenységei
Szakosztályunk jogelődje a Multimédia Fejlesztők,
Alkalmazók és Forgalmazók Országos Egyesülete volt,
mely 40 fő részvételével alakult meg 1999. május 28-án.
Ezt követően a Neumann János Számítógép-tudományi
társaság tagjaként (NJSZT) 2007. április 19-én került
jogilag is megalapításra a Multimédia az oktatásban
Szakosztály. Az NJSZT független szakmai fórumként
segíti hazánkban, illetve a magyar nyelvterületeken az
informatikával foglalkozó és az informatikát alkalmazó
egyéni és jogi személyeket, valamint közösségeket [9].
Jelenleg 25 szakmai közösséget működtet, melyek közül
az MMO Szakosztály több mint 100 fős taglétszámával
kiemelten kezeli a multimédia és az oktatás
összefonódását. A Szakosztály irányítói szerepét 11 fős
Elnökség látja el. A kapcsolódó szakmai feladatokban a
Szakmai Tanácsadó Testület, valamint a határon túli
Erdélyi és Újvidéki Tagozatok segítik az Elnökség
munkát. Az MMO Szakosztály széles körű tevékenységi
köre is mutatja a szakosztály azon törekvéseit, hogy egy
stabil háttérintézményként, a multimédia szakterületének
minél több szereplője számára nyújtson elérhető módon
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szakmai támogatást. A Szakosztály céljaként tekinti, hogy
a multimédia számos területein és az oktatás különböző
szintjein elhelyezkedők részére lehetőséget teremtsen a
multimédia eszközeinek, fejlesztési és felhasználási
módszereinek megismerésére. A hazai és nemzetközi
tapasztalatok, eredmények bemutatása mellett, teret ad a
pedagógiai, pszichológiai és módszertani kérdések
megvitatására is.
A Szakosztály tevékenységi köre rendkívül széleskörű,
mellyel alkalmazkodik a multimédia és az oktatás
magyarországi és határon túli szereplőinek, valamint
feladatainak
átfogó
spektrumához.
A
jelenlegi
tevékenységei kiterjednek többek között:
 a
multimédia
oktatási
területeken
történő
alkalmazásának elősegítésére,
 az interaktív alkalmazások bővítésére,
 a fejlesztési és adattömörítési eljárásokra,
 a tudásbázisok és tudáskinyerési lehetőségek
bemutatására,
 a hazai és határon túli magyar oktatók és hallgatók
szakmai munkába történő bekapcsolására, valamint
bemutatkozási lehetőség biztosítására,
 az új technológiai eredmények bemutatására,
 a fejlesztéssel és alkalmazással foglalkozó hazai és
nemzetközi cégek eszközeinek, eredményeinek,
módszereinek bemutatását támogató rendezvények
szervezésére,
 szakmai fórumok szervezésére,
 a multimédia
szakmai
kérdéseiben
történő
állásfoglalásra,
 tanulmányok, szakvélemények kidolgozására,
 szakterületet érintő kutatási, fejlesztési, oktatási és
továbbképzési programok véleményezésére,
 szakmai kiadványok létrehozására és fenntartásának
támogatására,
 az informatikai írástudás terjesztésére,
 a digitális írástudatlanság kezelésére.
A
Szakosztály
korábbi
tevékenységeinek
továbbviteléhez nyújtott segítséget az a
szakmai
támogatás is, amelyben a Kreativitás és Innováció Európai
Éve 2009 hazai pályázat egyik nyerteseként részesült [8].
A MultiMédia az oktatásban Szakosztály központi
céljainak elérése érdekében számos platformot, illetve
fórumot hozott létre, erősítve ezzel a tevékenységeinek
végrehajtását:
1. Szakmai folyóirat szerkesztése és kiadása
2. Szakmai nap szervezése és lebonyolítása
3. Szakmai munkásság elismerése és díjazása
4. Nemzetközi
konferencia
szervezése
és
lebonyolítása.
B. MMO Szakosztály szakmai folyóirata
A Szakosztály 2006-ban indította el hivatalos
szakfolyóiratát
Journal
of
Applied
Multimedia
(JAMPAPER) néven. Az angol nyelvű folyóirat
létrehozásával lehetőséget biztosítunk a szakemberek
számára, hogy a multimédia és oktatás területén elért
módszertani, alkalmazói,
fejlesztői
eredményeiket
ingyenesen publikálják. A negyed évenként megjelenő
elektronikus folyóirat lektorálási feladatait 17 kiváló hazai

és külföldi szakértő végzi, ezenkívül két technikai
szerkesztő és egy vezető szerkesztő felel a magas
színvonalú megjelenésért.

1. ábra Journal of Applied Multimedia folyóirat online felületének nyitó
oldalából részlet

A JAMPAPER nemzetközi folyóirat ingyenes
tudományos folyóiratként érhető el, melyet számos kereső
és referált indexelő rendszer jegyez (1. ábra), [3]. A
teljesen online megjelenő folyóirat egyes cikkei külön
DOI-számmal ellátottak. Első megjelenése óta 2019-ig
bezárólag 14 évad jelent meg. Az eddigi számokat
tekintve a 2006-2019 közötti időszakban összesen a 201
szerző, 1242 oldal terjedelemben jelentetett meg 131
tudományos művet. A cikkek száma szerzőnként: 0,64
volt, és a megjelent átlagos oldalszám pedig 6,09
oldal/szerző. Az indulástól (2006.09.28.) jelen cikk
zárásáig (2020.06.30.) közel 20 000 látogatója volt
folyóiratunknak.
C. MMO Szakosztály szakmai nap
Az NJSZT MMO Szakosztály az éves konferenciája
mellett szakmai napok megszervezését is megcélozta. Az
egy napos rendezvény egy-egy kiemelt téma köré épül,
így tematikus napként más rendezvényektől függetlenül,
különállóan kerül megrendezésre. Az első MMO Szakmai
napra 2012-ben Budapesten került sor, melynek központi
témája a Multimédia szerepe a kutatás és oktatás
kapcsolatában volt. A meghívott öt előadó, a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság Székházában
mutatta be az M-learning, Interaktív kutatás, Podcasting,
Multimédia az oktatásban, valamint a Tanítás és tanulás
digitális környezetben témaköreit. A második szakmai nap
2018-ban került megrendezésre szintén budapesti
helyszínnel, ahol Alföldi István megnyitóját követően a
pedagógiai kihívások, valamint a mesterséges intelligencia
(MI) é s V R/ A R volt a tanácskozás témája [10]. Az MI
került ismét központba a harmadik szakmai nap
alkalmával, amely Keszthelyen 2019. június 29-én
került megtartásra a Balatoni Múzeum patinás
környezetében (2. ábra). A Mesterséges Intelligencia
koalíció magyarországi megalakulása mellett az MI
kihívásai és oktatási alkalmazása került előtérbe, továbbá
kiemelt témaként jelent meg a fogyatékkal élők
mindennapjaiban történő alkalmazása is.

136

spektrumú kutatási és oktatási tevékenységek mutatnak
be, mely munkákat a szakmai zsűri díjazásban részesített.
Az NJSZT-MMO Szakosztály által adományozható
díjak odaítéléséről a Szakosztály Elnöksége dönt és az
általa kijelölt Díjbizottság látja el a kapcsolódó szakmai
feladatokat. A hagyományainknak megfelelően a díjak az
évente megrendezésre kerülő konferencia nyitó
ünnepségén kerülnek kiadásra, oly módon, hogy a
díjazásban részesülő személyek csak az átadó alkalmával
értesülnek a díjazásukról. Ez a feladat a konferenciát
megelőzően a Szakosztály Elnökségének, valamint a
Díjbizottság
tagjainak
teljes
titoktartása
mellett
koordinálódik, annak érdekében, hogy a díjazottokat
valóban „meglepetésként” érje a kapott elismerés.
III.

2. ábra Szakmai nap meghívó a Balatoni Múzeumba

A szakmai napok hivatalos része - az előadásokat
követően - minden alkalommal kerekasztal beszélgetéssel
folytatódik, majd kötetlen beszélgetés formájában egy
fogadással zárul a szakmai rendezvény adott napja.
D. MMO Szakosztály szakmai elismerései, díjai
Az NJSZT-MMO Szakosztály külön figyelmet fordít
arra, hogy a multimédia és az oktatás szakterületén kiváló
eredményt elérő szakemberek, oktatók és hallgatók
teljesítményeit elismerje. Az alapszabályban rögzítettek
szerint négy fő szakmai díj adományozható:
I. Multimédia az oktatásban gyűrű - tananyagdíj
II. Multimédia az oktatásban gyűrű - képzési díj
III. Multimédia az oktatásban gyűrű - életmű díj
IV. Multimédia az oktatásban - örökös tagdíj
A Tananyag díj 2010 óta azon személy(ek) számára
kerül adományozásra, akik a módszertanilag legjobbnak
ítélt, pedagógiailag illetve andragógiailag megalapozott
multimédiás tananyag szerzője/szerzői. A Képzési díj
2009 óta a multimédia felhasználást segítő képzés szakmai
létrehozója/létrehozói számára adható ki. Az Életmű díj
2007-től kezdődően évente egy személy számára adható ki
annak, aki a legtöbbet tette a pedagógiailag illetve
adragógiailag
megalapozott
multimédia-felhasználás
módszerének, felfogásának, pedagógiai illetve andragógiai
szemléletének népszerűsítése és elismertetése érdekében.
A legrégebbi díj a 2006 óta létező örökös tag díj, amely
azon személyt illeti meg, aki a legtöbbet tette a
„Multimédia
az
oktatásban”
konferenciasorozat
létrehozása, működtetése, és szakmai támogatása terén.
Az I-II. díjak alapítójának Dr. Gerő Péternek a
kezdeményezése alapján, minden díjazott egy egyedi
készítésű, több részből álló, Multimédia az Oktatásban
gyűrűt is kap munkásságának elismeréséül.
Az idei évvel bezárólag 53 szakember munkája kerül
elismerésre a díjaink által. A díjazottak közül összesen 11
fő részesült tananyag díjban, 12 fő képzési díjban, 14 fő
életmű díjban és 15 fő örökös tag díjban. A hallgatói
munka külön értékelésére céljából Szakosztályunk 2018ban hirdetett meg először olyan pályázati felhívást,
amelyre BSc szakdolgozat, MSc diplomadolgozat, TDK
dolgozat és PhD értekezés beérkezését várta. Az elmúlt
három évben összesen 14 pályaművet nyújtottak be,
melyek a kutatási eredmények oktatásban történő
alkalmazását is bemutatják. A különböző felsőoktatási
intézmények hallgatói által benyújtott pályázatok széles

MMO KONFERENCIASOROZAT

A. MMO konferenciák
Az MMO évenként megrendezésre kerülő szakmai
rendezvénysorozatának fő célkitűzése, hogy elősegítse az
oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés különböző
területein dolgozó, oktató hazai és külföldi szakemberek,
PhD és felsőoktatási hallgatók találkozóját, a közoktatás
szereplőinek tapasztalatcseréjét, az egyes képzési
szakterületekhez kapcsolódó kreditek gyűjtését [3].
A Multimédia az oktatásban konferenciasorozat első
rendezvényére már az MMO Szakosztály megalakulását
megelőzően sor került. A legelső Multimédia az
oktatásban elnevezésű konferencia szervező intézménye a
Pannon Agrártudományi Egyetem, Georgikon Kara volt,
mely 1995. március 23-24. között egy kétnapos
konferencia keretében Keszthelyen hívta össze hazánk
érintett
szereplőit
és
nemzetközi
szakembereit.
Magyarországon ebben az időszakban még a multimédia
elnevezés is kevesek számára volt ismert fogalom (3.
ábra), [1], [2], [3].

3. ábra Multimédia fogalmának az első konferencia általi
meghatározása, 1995-ben [1]

A multimédiát alkotó piramis legalsó szintjén a
szöveges állományok álltak, ez felett az audió, valamint a
videó fájlok helyezkedtek el. Ezt követő rétegként kisebb
számosságban jelenik meg az akkor újdonságnak számító
CD ROM és a legfelső szinten az interaktív videó. A
multimédiát támogató
eszközök
és alkalmazási
lehetőségek is nagyon korlátozott számban álltak ekkor
még rendelkezésre a szakemberek számára.
A konferenciasorozat ezt követő éveiben, eltérő̋
intézmény rendezésével, változó helyszínnel, de töretlen
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szakmai elhivatottsággal került megrendezésre ez a
szakmai találkozó. A Szakosztály határon túli
kapcsolatteremtési kezdeményezéseinek köszönhetően
2011-ben a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem adott otthont a konferenciának. Azóta
a Kárpát-medence multimédia szakmai közösségének
minél szélesebb körű erősítése céljából a Szakosztályunk a
környező országok felsőoktatási intézményeivel is felvette
a kapcsolatot (Kassa, Szabadka, Kolozsvár), akik ennek
eredményeképpen több alkalommal segítettek a
nemzetközi rendezvény határon túli lebonyolítását [5].
A teljes konferenciasorozat 26 évet átölelő időszaka
alatt a témakiírások között számos speciális szakterület
kapott helyet a rendező intézmény sajátságos
tudományterületéhez kapcsolódóan. Kezdetben kiemelt
szerepet kapott a nyelvoktatás, a tanárok továbbképzése,
és a közvélemény, hiszen ezen területek esetében jelent
meg potenciális alkalmazási lehetőségként a multimédia.
A későbbiek folyamán az egyes rendező intézmények
szakmai profiljával összefüggő speciális oktatási területek
önálló témakörként is szerepet kaptak, ezek közé tartozott
a
mezőgazdaság,
katonai
alkalmazások,
orvosi
alkalmazások, közgazdaság, művészetek, múzeumi
oktatás, vállalati oktatás. A 2000-es évek elején kiemelt
felsőoktatási tevékenységként jelent meg a távoktatás és
az e-learning módszerek bemutatása. Önálló, de nem
közvetlenül oktatási területként jelent a konferencia
témakörei között a multimédia és az internet kapcsolata, a
kommunikáció, az információtechnológia, a tömörítési
eljárások, a műszaki-technológiai fejlesztések és
eszközök.
A
magyarországi
közoktatás
eszközfejlesztéseinek köszönhetően az interaktív tábla
alkalmazásai 2010. évet követően már külön szekciókban
foglaltak helyet. A tudásbázisok megismertetéséhez és a
kutatási eredmények oktatásban történő megjelenéséhez
kapcsolódóan előtérbe kerültek a szerzői jogok és jogdíjak
kérdése is. A Web alapú alkalmazások és a közösségi
média megjelenésével felmerült a személyes és a
közösségi tudás elkülönítésének szükségessége. A
köztudatba begyűrűzött az élethelyzethez igazított tanulás
fogalma, valamint a hallgatók és az oktatók XXI. századi
tanulási
élményekhez
igazodó
reakciói.
A
konferenciasorozat
utolsó
pár
évének
plenáris
előadásaiban is új technológiai elemek jelentek meg, mint
az 5G technológia, a mesterséges intelligencia és a
virtuális valóság. Ezen témaköröket kiegészítve 2020-ban
pedig kiemelet témaköreként a koronavírus okozta
világméretű járványügyi helyzet feladatmegoldásai
kerültek
kihangsúlyozásra
(1.
táblázat).
A
konferenciasorozat egyik fontos tevékenységi területe a
nemzetközi kitekintés és a nemzetközi tapasztalatok
bemutatása is. Ennek megvalósításaképpen 2002 óta
meghívott külföldi előadók videokonferencia keretében
prezentálták aktuális eredményeiket.
A 26. év konferenciasorozatának teljes időtartama
összesen 57 nap volt, melyből 21 alkalommal 2 napig, 5
alkalommal 3 napig tartott a rendezvény. Az MMO eddigi
történetében 1272 előadás hangzott el, 1636 szerző
tollából. A résztvevők száma 2474 volt, további 210 fő
figyelte online az előadásokat 2019-ig, ami átlagosan
közel 100 fő konferenciánként. Az egy szerzőre eső
előadások száma 0,60, vagyis a résztvevők döntő
többségben előadásokat is hoztak magukkal. A résztvevők
és a szerzők aránya 1,51.

I. TÁBLÁZAT MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN KONFERENCIASOROZAT

Időpont

Szervező(k)

Helyszín

Speciális
témakör

1995.
03.23-24.

Pannon
Agrártudományi
Egyetem

Keszthely

Nyelvtanulás

1996.
10.10-12.

Eszterházy Károly
Tanárképző Főiskola

Eger

Tanárok képzése

1997.
06.25-26.

Budapest Műszaki
Egyetem

Budapest

Közvélemény

1998.
Budapest Műszaki
Tömörítési
Budapest
06.30.-07.01 Egyetem
módszerek
Pannon
1999.
Keszthely Mezőgazdaság
Agrártudományi
05.27-28.
Egyetem
2000.
SZÁMALK
Budapest
Távoktatás
05.25-27.
Zrínyi Miklós
2001.
Katonai
Nemzetvédelmi
Budapest
05.30.-06.01
alkalmazások
Egyetem
Dunaújvárosi
2002.
Dunaújvár
e-learning
Főiskola, Apple IMC
20.21-22.
os
Magyarország
2003.
Pécsi
Pécs
Kommunikáció
10.09-11.
Tudományegyetem
2004.
Orvosi
Szegedi Egyetem
Szeged
05.27-29.
alkalmazások
2005.
Budapesti Gazdasági
Budapest
Közgazdaság
05.05-06.
Főiskola
2006.
Művészeti
Kaposvári Egyetem
Kaposvár
08.24-25.
alkalmazások
2007.
Budapesti Műszaki
Műszaki
Budapest
08.23-24.
Főiskola
technológia
2008.
Zsigmond Király
Budapest
Kommunikáció
09.25-26.
Főiskola
Debreceni Egyetem 2009.
Kölcsey Ferenc
Információ
Debrecen
06.24-25.
Református
technológia
Tanítóképző Főiskola
2010.
Szabadalom,
Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza
07. 8-9.
jogdíjak
Sapientia Erdélyi
2011.
Magyar
Csíkszereda Interaktív tábla
07.8-9.
Tudományegyetem
2012.
07.12-13.

Károly Róbert
Főiskola

2013.
06.13-14.

Kassai Műszaki
Egyetem
NyugatMagyarországi
Egyetem
Újvidéki Egyetem
szabadkai
Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kara

2014.
06.5-6.
2015.
05.22-23.
2016.
06.3-4.
2017.
06.9-10.

Balatoni Múzeum

Babes-Bolyai
Egyetem
Nemzeti
2018.
Közszolgálati
05.31.-06.01
Egyetem
Ericsson
2019.
Magyarország
06.6-7.
K+F Központ
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2020.
06.11-12

NJSZT MMO
Szakosztály

Gyöngyös

Kutatás és oktatás

Kassa

Web-alapú
kurzusok

Sopron

Személyes/
közösségi tudás

Szabadka

Multimédia és ICT

Keszthely

Múzeumi oktatás

Kolozsvár

Élethelyzethez
igazított tanulás

Budapest

Tanulási élmény a
XXI. században

Budapest

Vállalati oktatás,
5G

Online

COVID-19 hatásai,
mesterséges
intelligencia,
virtuális valóság

A megtartott előadások alapján, a konferencia szakértői
bizottsága által javasolt szakmai anyagok lehetőséget
kapnak
a
„Journal
of
Applied
Multimedia”
(http://www.jampaper.eu)
nemzetközi,
referált
folyóiratokban DOI-számmal történő megjelenésre.

B. Konferencia kiadványok
Az MMO konferenciákra történő regisztráció során az
előadóként regisztrálók kötelesek a regisztrációs oldalon
egy kivonatot is feltölteni a prezentálni kívánt témáról
(korábbi években a központi emailre kértük továbbítani).
Az ilyen formában benyújtott előadás-összefoglalókat
Szakosztályunk elnöksége áttekinti és a Programbizottság
a jelentkezést követően szakmailag véleményezi. Gyakran
kiegészítéseket kér, ritkábban elutasítja a benyújtott
kivonatokat. Az elfogadott kivonatok alapján az előadók
tematikus előadásának és a konferencia témaköreinek
összekapcsolása megtörténik. Az előadóknak lehetőségük
van teljes terjedelmű publikáció benyújtására is. Az előre
megadott formai és tartalmi követelmények szerint
benyújtott cikkek és absztraktok egy nemzetközi
programbizottság által lektorált konferencia kiadványként
kerülnek szerkesztésre, melyet az éves konferencia
alkalmával minden résztvevő megkap és online is elér (4.
ábra).

4. ábra MMO konferenciák kiadványainak elérhetősége

A MMO történetében a konferenciasorozat első
összefoglaló kiadványa 2005-ben jelent meg, melyben a
1995. évet követő időszak publikációit gyűjtöttük össze,
és a résztvevők egy CD formájában személyesen vehettek
át a konferencián [1]. Ezt követően 2006-ban, 2008-ban és
2010-ben még összesítve kerültek kiadásra a konferenciák
anyagai, amelyben a legelső kiadvány publikációitól
egészen az adott évben benyújtott cikkek is rendszerezésre
kerültek. A 2011 után már csak az adott évi konferencia
publikációit helyeztük el az átadott adathordozón. A
konferencia kiadványt a technológiai változásokat és a
kiadvány terjedelmét figyelembe véve, a konferencia
résztvevői számára 2008-2013 DVD, majd 2014-től
pendrive formájában került átadásra a résztvevő kollégák
számára. Minden eddig megjelent kiadvány már elérhető a
Szakosztályunk honlapján, lehetőséget nyújtva a
módszertani, technikai, technológiai visszatekintésre,
valamint különböző célú elemzések elvégzésére (4 ábra)
[3].

2011 óta az összes kiadványunk ISBN számmal ellátott
proceedings-ként van számontartva és 3 éve már
hivatalosan az Magyar Tudományos Művek Tára
(MTMT) keretrendszerébe is bejegyzésre került. 2011 óta
önálló egyedi prefix azonosítóval (10.26801/MMO)
ellátott
DOI számokat is
kapnak az egyes
konferenciakiadványok.
IV.

MMO 2020 KONFERENCIA

A. Konferencia előzményei
Az idén 26. alkalommal került megrendezésre a
Multimédia az oktatásban nemzetközi konferencia, a
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság,
Multimédia az Oktatásban Szakosztály szervezésében. Az
előzetes tervek szerint a konferencia helyszíneként
Debrecen került kiválasztásra, ahol a Debreceni Egyetem
és azon belül a Multimédia és E-learning Technikai
Központ munkatársai vállalták el a fő szervezői
feladatokat [7]. A hagyományoknak megfelelően az
MMO Szakosztály Elnökségének képviselői 2020. január
31-én helyszíni bejárást tartottak, amely során a szervezők
bemutatták
a
rendelkezésükre
álló
kimagasló
infrastrukturális és egyéb, országosan is egyedülállónak
mondható
infokommunikációs
lehetőségeiket.
Egyeztetésre kerültek a konferencia megrendezéséhez
kapcsolódó konkrét feladatmegoldások, megalakult a
szervező bizottság, valamint a konferencia tervezett
időpontja is pontosításra került. Az MMO Szakosztály
Elnöksége 2020. június 11-12. időponttal véglegesítette a
rendezvény időpontját és elkezdődtek a konferencia
szervezéséhez kapcsolódó általános teendők. Ezen időszak
alatt kialakult egészségügyi helyzet, majd a felsőoktatási
és később a közoktatási intézményeket közvetlenül érintő
speciális szabályok bevezetése, a rendezvények tilalma,
valamint a soron következő hónapok bizonytalansága a
Szakosztály Elnökségét is választás elé állította. Döntést
kellett hoznia arról, hogy hasonlóan sok más hazai és
nemzetközi konferenciához lemondja-e az idei évi
konferenciát, megtörve ezzel az eddigi 25 éves
konferenciasorozat
hagyományait.
További
alternatívaként merült fel, hogy elhalasztja és az év utolsó
szakaszára helyezi át a tervezett időpontot, kockáztatva
ezzel más konferenciákkal történő ütközést. A Szakosztály
szellemisége,
a
multimédia
terjesztése
iránti
elkötelezettsége és szakmai tapasztalatai, továbbá a
multimédia krízishelyzetben történő még inkább előtérbe
kerülő alkalmazási lehetőség megerősítést adott abban,
hogy a multimédia és az IKT eszközeit felhasználva
valósítsuk meg az idei évi konferenciánkat.
Mindezen lehetőségeket figyelembe véve és a
járványügyi helyzethez igazodva az MMO Szakosztály
Elnöksége március végén azt a határozatot hozta, hogy
2020-ban az MMO konferenciasorozat történetében első
alkalommal a konferencia teljes mértékben online módon
kerüljön megrendezésre. A szervezői és programbizottsági
feladatokat ily módon, teljes mértékben a Szakosztálynak
kellett felvállalnia.
B. Konferencia megvalósítása
Az Elnökség jóváhagyásával a fennmaradó rövid
határidő (közel 2 hónap) ellenére változatlanul maradt a
konferencia tervezett időpontja. Rögzítésre kerültek a főbb
határidők, elkészítettük a felhívás szövegét és a
regisztrációs felületet, majd április elején hivatalosan is
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meghirdetésre került a 2020. évi online MMO
konferencia. A felhívás a Szakosztály saját honlapján és
az NJSZT honlapján sajtóközleményként is megjelent.
Email formájában is kiküldésre került a felhívás a
Szakosztály tagjai számára. A felhívás tartalmazta a 2020.
évi MMO konferencia meghirdetett témaköreit is. Ezek
között szerepelt a közoktatás szerepvállalása, igazodva
ezzel is az aktuális helyzethez, valamint több tudományos
szakterület, mely még tovább növelte a rendezvény
sokszínűségét:
 A tanulási környezet módszertani, didaktikai és
andragógiai kérdései,







Tanulási élmény a XXI. században,
Multimédia a köznevelésben,
Élethelyzethez igazított tanulás,
Személyes tudás vagy közösségi tudás,
Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása,
A multimédia alkalmazása a felsőoktatásban és a
felnőttképzésben,
 A tanulási környezet technikai, technológiai
változása,
 www-alapú kurzusok, tananyagok és interaktív
tanulói környezetek,
 mLearning, eLearning és környezete,
 Felhőalapú szolgáltatások az oktatásban,
 Személyes
tartalmak
és közösségi
oldalak
alkalmazása az oktatásban,
 Multimédia/hipermédia rendszerek, információs és
kommunikációs központok az oktatásban,
 Virtuális valóság az oktatásban,
 Jogi kérdések az oktatásban,
 Multimédia-fejlesztések, eredmények, alkalmazások
bemutatása,
 Telemedicina,
 Multimédia a zeneoktatásban,
 Múzeumi oktatás és a multimédia eredményei,
 Az űrkutatás és űrtevékenység a modern oktatásban,
 Vállalati oktatás, kompetencia-fejlesztés,
 A jövő kommunikációs eszközei, technikái,
 5G-vel a multimédia oktatása,
 Mesterséges Intelligencia.
Az szervezés időszaka alatt megalakult a korábbi
évekhez hasonlóan a 35 fős nemzetközi Programbizottság.
Az NJSZT MMO Szakosztály 2020. évi Díjbizottsága is
elkezdte a tevékenységét és a konferencia felhívással
párhuzamosan meghirdetésre kerültek az oktatói és
hallgatói pályázatok.
A megrendezés egyik hangsúlyos kérdése, az online
konferencia megbízható platformjának megtalálása volt.
Az Elnökség tagjainak közbenjárásával az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) szakmai támogatásával
a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
(KIFÜ) által kifejlesztett PEXIP rendszer került
kiválasztásra, mely a hivatalos engedélyeztetést követően
a konferencia online helyszínévé vált. A KIFÜ az ITM
irányítása alatt végzi tevékenységeit, mely két nagyobb
területre bontható. Az egyik az uniós és hazai forrásból
megvalósuló
informatikai
projektek
vezetési,

minőségbiztosítási feladatainak ellátása, a projektek
előkészítésétől a megvalósításán keresztül azok lezárásáig.
A másik fő tevékenységi köre az informatikai
infrastruktúra fejlesztése és üzemeltetése, valamint az arra
épülő szolgáltatások nyújtása a hazai közoktatási,
felsőoktatási, kutatási intézmények, közgyűjtemények
számára. Az ITK és multimédia szolgáltatásai között
szerepel
saját
fejlesztésű
keretrendszerben
a
videokonferencia szolgáltatás, a videotórium, valamint a
videostreaming és közvetítés is [6].
A szervezés lebonyolításáért felelős MMO2020
Szervezőbizottsága 8 fővel megkezdte a működését,
melyet az MMO Szakosztály Elnökségének néhány tagja,
titkárai, valamint a KIFÜ munkatársai alkottak:
 Berke Dávid
 Dr. Berke József
 Dr. Kozma-Bognár Veronika
 Enyedi Attila
 Gulyás István
 Kongó Krisztián
 Mezei Péter
 Nagy Gábor Árpád
A konferencia tervezett felületének host szintű kezelése
érdekében a konferencia szervezői egymás között számos
alkalommal szerveztek egyeztetéseket, megbeszéléseket, a
program teljes lebonyolításának korrekt technikai
megvalósítása érdekében. A már elfogadott és a
véglegesített programban rögzített előadok számára külön
időpontokat adtunk meg a konferencia felület felhasználó
szintű alkalmazásának tesztelésére, az egyes előadók
eltérő technológiai alkalmazásainak kipróbálására. Az
online megvalósítás során, tekintettel a rendelkezésre álló
háttérkapacitásokra, az előadók akár előre rögzített videó
formájában is elkészíthették prezentációjukat. A hálózat
leterheltségének optimalizálása érdekében ezen technikai
információkat a program összeállítása során természetesen
figyelembe vettük.
Az első online MMO konferenciát 2020. június 11-én
az ünnepélyes megnyitó alkalmával a Szakosztály Elnöke
Gyulás István nyitotta meg (5. ábra).

5. ábra MMO Szakosztály elnökének ünnepélyes megnyitója

Ezt követően az ITM részéről Dr. Solymár Károly
Balázs helyettes államtitkár Úr tartott köszöntőt, valamint
összefoglalót az ITM és
az MMO Konferencia
kapcsolódási lehetőségeiről, valamint a Minisztérium
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szemszögéből
röviden értékelte a magyarországi
járványügyi helyzet oktatást érintő aspektusait.
A megnyitó ünnepség egyik látványos eleme az MMO
Szakosztály 2020. évi díjainak átadása (6. ábra). A
Díjbizottság szakmai javaslata alapján a 4 fő kategória
díjazottjai:
MMO Tananyagdíj: Dr. Bohus Mihály
MMO Képzési díj: Berecz Antónia Klára
MMO Életmű díj: Dr. Seres György
MMO Örökös tagdíj: Gulyás István
A hagyományaiknak megfelelően a díjazottak a
díjkiosztón értesültek a kapott elismerésről, így személyük
kiléte a méltatási szöveg ismertetése végén került csak
kihirdetésre.

színvonalon mutatták be a multimédia az oktatásban
tárgykörét.
A szekciók elnevezései a következő formában kerültek
kategorizálásra:
 A1 szekció: Multimédia és a tudományos kutatás
összefonódása / Multimédia-fejlesztések, eredmények,
alkalmazások.
 B1 szekció: Multimédia a köznevelésben.
 A2 szekció: A tanulási környezet technikai,
technológiai és módszertani változása.
 B2 szekció: A tanulási környezet módszertani,
didaktikai és andragógiai kérdései.
 A3 szekció: Multimédia-fejlesztések, eredmények,
alkalmazások bemutatása / Az űrkutatás és
űrtevékenység a modern oktatásban.
 B3
szekció:
Tanulási
élmény
a
XXI.
században/Élethelyzethely igazított tanulás.
 A4 szekció: A tanulási környezet technikai,
technológiai változásának tapasztalatai / felhőalapú
szolgáltatások az oktatásban.
 B4
szekció:
A
multimédia
alkalmazása
a
felsőoktatásban és a felnőttképzésben / A tanulási
környezet technikai és technológiai változása.
Az előadások témái rendkívüli széles spektrumot
öleltek fel. Az előadók között szerepeltek a köz- és
felsőoktatás, valamint a felnőttképzés szereplői, akik a
különböző módszertani, technológiai alkalmazások
hallgatói és oktatói oldalát is bemutatták (7. ábra).

6. ábra MMO2020 Díjkiosztó részlet

Az idén BSc szakdolgozat, MSc diplomadolgozat, TDK
dolgozat és PhD értekezés hallgatói pályázatok felhívására
mindösszesen 8 pályaművet nyújtottak be. A Díjbizottság
tagjainak szakmai értékelését követően 3 db I helyezett, 3
db II. helyezett, 1 db III. helyezett és 1 db I. különdíj
került kiosztásra és oklevéllel jutalmazva. A Szakosztály
történetében első alkalommal került adományozásra
Elnöki különdíj, melyben a szervező bizottság tagjai közül
két személy (Dr. Kozma-Bognár Veronika és Dr. Berke
József) részesült, az első online konferencia szervezésében
nyújtott teljesítményük elismeréseként.
A szakmai rendezvény két napja alatt a délelőtti
órákban plenáris előadások hangzottak el, a délután
folyamán pedig az egyes szekciók levezetésére került sor.
Az első nap plenáris előadója Kongó Krisztián a KIFÜ
infrastruktúráért felelős elnökhelyettese tartott előadást a
KIFÜ multimédia-szolgáltatásai és az abban rejlő
lehetőségek címmel. Majd a következő 2021. évi MMO
konferencia tervezett szervezői intézménye részéről Dr.
Bacsa-Bán Anettától hallhattunk egy prezentációt a
Dunaújvárosi Egyetemen folyó multimédiáról, az ott folyó
képzésekről, kutatásokról és jövőbeli tervekről. A
második napon elhangzott plenáris előadások a
mesterséges intelligencia és a virtuális valóság témakörét
ölelték fel. Ennek keretében Szertics Gergely Úr a
Mesterséges Intelligencia Stratégia szakmai vezetőjétől,
valamint a Szakosztály Elnökségének 3 tagjától hallottunk
lebilincselő
tematikus
előadásokat.
A
két-két
párhuzamosan futó délutáni szekcióüléseken 83 szerző
tollából összesen 51 előadás hangzott el, melyek magas

7. ábra Az első online MMO konferencia néhány résztvevője

Találkozhattunk a multimédia és az oktatás technikai
fejlesztéseinek újdonságaival. Külön szekció foglalkozott
a kutatás és oktatás összefonodásaival, ahol az űrkutatás, a
képfeldolgozás, a magmorfometria is helyet kaptak.
Számos előadást hallhattunk a koronavírus okozta
járványügyi helyzethez igazított oktatás feladatairól. Több
kérdőíves felmérés és esettanulmány született, melynek
céljai, célcsoportjai, módszertani háttere és a kiértékelés
eredményei is részletesen bemutatásra kerültek. Számos
tantárgy oktatási tapasztalati hangzottak el az előadások
között úgy, mint a hangszeroktatás, testnevelés, biológia,
magyar nyelv és irodalom, matematika, programozás.
Gyakorlati tapasztalatokat mutattak be a beteggondozás, a
laboratóriumi foglalkozások, valamint az érzelmi
intelligencia és önszabályozás szerepéről az online
tanulásban témakörökben. A vészhelyzeti kihívások
között
szerepeltek
a
kapcsolódó
e-learning
keretrendszerek megfelelősége, a felhő alapú tananyagok
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elkészítése, és a végzős diákok számára fontos ballagás
online megvalósítása. Teret kapott a távoli oktatás jelene
és jövője is.
Az online konferencia ezen előadásait 8 országból,
közel 300 résztvevő kísérte figyelemmel a köznevelési
intézmények osztályaitól, a felsőoktatás hallgatóin és
oktatóin keresztül, a K+F+I szakemberekig. A
magyarországi résztvevőkön túl számos más ország
képviseltette magát. Horvátországból, Romániából,
Ausztriából, Angliából, Norvégiából, Kanadából, az USAból is bekapcsolódtak a konferencia online közvetítéseibe.
A konferencia teljes programját az egyes szekciókra
bontott konferencia szobákból az előadókon kívül a
Szakosztály Elnökségének és Szakmai Tanácsadó
Testületének tagjai követhették. A többi résztvevő
videostreaming formájában kapcsolódhatott be a
szekcióülésekbe,
és
a
felmerülő
kérdéseiket,
észrevételeiket külön emailben jelezve, a szekcióelnökök
tolmácsolták az előadók részére. Más platformon is
érkeztek hozzászólások, több esetben telefonon keresztül,
sms-ben vagy Messenger-en történt a kommunikáció. A
hagyományos
kávészünet online
változataként
létrehozásra került 3 virtuális tárgyaló/csevegő szoba, ahol
kötetlen beszélgetés formájában a szekcióülések közötti
szünetekben beszélgethettek a konferencia résztvevők. A
szobákban - hasonlóan a kávészünetekhez - szűkebb
körben lehetőség volt további kérdések és észrevételek
megvitatására, az előadókkal történő eszmecserére. A
külön belépési kóddal ellátott helyiségekben lehetőség
volt szakmai tapasztalatok gyűjtésére, ismerős arcokkal
történő találkozásra, és a még ismeretlen emberek
megismerésére. A kialakított virtuális térben szinte
személyes találkozást szimuláló helyzetben a résztvevők
online közös kávézása/teázása valósulhatott meg. A
konferencia szünetekben a program további részleteiről és
sok egyéb hasznos technikai információkról kaptak
tájékoztatást
a
bekapcsolódó
személyek.
„Kikapcsolódásként” az MMO konferenciasorozat elmúlt
éveinek pillanatképei is kivetítésre kerültek a
nagyközönség számára (8. ábra). Felelevenítve a
személyes
találkozáson
alapuló
konferenciák
élménygazdag eseményeit.

8. ábra Pillanatkép egy korábbi MMO konferencia szabadidős
programjáról

Az előadások témakörei mellett az előadók életkora és
szakmai hovatartozása is széleskörű réteget képviselt. Az
első online konferenciára Magyarország szinte minden
szegletéből érkeztek résztvevők, a multimédia és az
oktatás minden szintjéről. Legfiatalabb előadóként Polgár

Zsolt színesítette előadásával a szakmai palettát (9. ábra).
Előadásában egy 10 éves kisfiú szemszögéből mutatta be
a koronavírus okozta járványügyi helyzet alatt az online
oktatással kapcsolatos tapasztalatait. Az idősebb
korosztály egyik kiemelt képviselőjeként Dr. Seres
György előadását hallgathattuk „15 rendszergazdátlan év”
címmel.

9. ábra Polgár Zsolt konferencia előadásának részlete

A XXVI. MMO konferencia záró eseményének része a
szekciók legjobb előadása elismerések kiosztása, valamint
a stafétabot átadása a következő évi konferencia rendező
intézmény képviselője számára. Az idén első alkalommal
a Szakosztály az előadók közül 3 főt jutalmazott a
következő szakmai napra történő ingyenes meghívással A
záró események a konferencia többi eleméhez hasonlóan
szintén virtuálisan történtek.

C. Konferencia utókövetése
A MMO éves szakmai konferenciájának online
megvalósítását követően a már meglévő feladatok mellett
számos új feladat jelentkezett a szervezők számára. Az
megnyitó alkalmával - online térben - virtuálisan átadott
díjak és a hallgatói elismerések, valamint a legjobb
előadóknak járó oklevelek fizikai átadására/elküldésére a
konferenciát követően került sor.
2020-ban is kiadásra került a szerzők által benyújtott
teljes terjedelmű publikációkat és kivonatokat tartalmazó
kiadvány. A cikkek leadási határideje a korábbi évektől
eltérően a konferenciát követő időszakra került át. Ezzel
segítve a szerzőket, hogy az előadások elkészítésére adott
rövid határidő ellenére a cikkek megírására több idő álljon
a rendelkezésükre. A kiadványt természetesen a korábbi
gyakorlatnak megfelelően egy nemzetközi bizottság
lektorálja, és a szerkesztői munkák elvégzését követően az
összeállított dokumentum ISBN és DOI számmal kerül
véglegesítésre. A konferencia kiadványt az idei online
konferencia tükrében szintén online térben tesszük közzé,
a Szakosztály honlapján mindenki számára elérhető és
ingyenesen letölthető formában a „Kiadványok” rovatban.
Az MMO Szakosztály kiadványai mellett egyéb
dokumentumok (pl. díjak és események) is elérhetőek a
honlapon [4].
A Szakosztály folyóiratának következő számaiban
lehetőséget biztosítunk a konferencia legjobb előadói
elismerésben részesültek számára, hogy munkájukat
szakcikk formájában is közölhessék. A JAMPAPER
folyóiratban az eddigi eredményeiket kibővített anyaggal,
nagyobb terjedelemben és angol nyelven publikálhatják.
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A konferencia utókövetési időszakában jelent meg az
NJSZT honlapján egy összefoglaló cikk [9]: „Rekord
részvétellel, 8 országból, 300 résztvevővel került
megrendezésre a Multimédia az oktatásban nagy
hagyománnyal bíró konferencia, ezúttal online.” A
közzétett
sajtóanyagban
az
MMO2020
online
megvalósítását mutatták be, kiemelve a rendezvény főbb
momentumait (10. ábra).

korlátozások ellenére az MMO Szakosztály Elnöksége a
kihívásokat felvállalva megrendezte az aktuális éves
konferenciáját. A két napos rendezvény időszaka alatt
számos hallgató, oktató, multimédiás szakember oszthatta
meg elért eredményeit, a járványügyi helyzethez igazított
tapasztalatait. A visszajelzések alapján az MMO szakmai
elkötelezettsége, szellemiségének megtartása és a
hagyományainak megőrzése az online fórum esetében is
maximálisan teljesült.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Szerzők és az NJSZT-MMO Szakosztály Elnöksége
ezúton is szeretné megköszönni az ITM szakmai
támogatását, segítségét, valamint a Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) vezetőinek,
szakértőinek
és
munkatársainak
a
konferencia
előkészítési, szervezési munkálataiban, valamint az online
lebonyolításban és a kapcsolódó IKT háttérfeladatok
megvalósításában nyújtott kimagasló teljesítményét.
Külön köszönet illeti Kongó Krisztián igazgatóhelyettes
úrat, valamint Nagy Gábor Árpád irodavezető úrat magas
színvonalú szakmai és segítőkész emberi munkájukért!
Köszönet illeti az előadókat kiváló előadásaikért, a
résztvevőket, hogy megtisztelték konferenciánkat. A
Szervezőbizottság tagjainak hálával tartozunk az
elszántságukért, a kitartásukért és a teherbírásukért.
Köszönjük! Jövőre is számítunk mindenki részvételére!
IRODALOMJEGYZÉK

10. ábra NJSZT honlapján közzétett cikk részlete

A fentieken kívül számos más interaktív formában (pl.
email, SMS, iMessage, Facebook, Messenger, és szóbeli
közlés) is érkeztek további pozitív irányú visszajelzések,
előremutató észrevételek az Elnökség tagjai, valamint a
programbizottság és szervezőbizottság számára is.

V.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az MMO nemzetközi konferenciasorozat első online
XXVI. szakmai konferenciája az MMO konferenciák
történetének egyik legsikeresebb rendezvénye volt, mind a
létszámát, mind a szakmai tevékenységet tekintve. A
2020. évben Magyarországot is érintő Covid pandémiás
helyzet miatt kialakult, országos szintű szabályozások és

[1] Berke J. (editor): Multimédia az oktatásban (Multimedia in
Education). 1995-2010, MMO v16.0 DVD, ISBN: 978-615-503604-0.
[2] Berke J. - MAGYAR, M. (2006): The History of Hungarian Applied
Multimedia, Journal of Applied Multimedia, I/1., 2006, pp. 1-15,
ISSN 1789-6967, www.jampaper.eu.
[3] JAMPAPER (Journal of Applied Multimedia) online folyóirat
hivatalos oldala – www.jampaper.eu .
[4] MultiMédia az Oktatásban Szakosztály hivatalos internet oldala:
https://www.mmo.njszt.hu/index.htm .
[5] BERKE, J. – KOZMA-BOGNÁR V. 2016. The Hungarian Multimedia
in Education Section in the light of the last 21 years, International
Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications
(ICETA), 24-25 Nov. 2016, Stary Smokovec, The High Tatras,
Slovak Republic, pp. 23-27., ISBN 978-1-5090-4702-4, DOI:
10.1109/ICETA.2016.7802085.
[6] KIFÜ hivatalos honlap: https://kifu.gov.hu/rolunk/bemutatkozas.
[7] Multimédia és E-learning Technikai Központ hivatalos honlap:
https://metk.unideb.hu/.
[8] Kreativitás és Innováció Európai Éve 2009 pályázat.
http://eupalyazatiportal.hu/2009_a_kreativitas_es_innovacio_europa
i_eve/ .
[9] NJSZT
cikk:
https://njszt.hu/hu/news/2020-06-23/mindenmultimedia-mindenki-karantenoktato-nem-volt-meg-ilyen-aktualiskonferenciank
[10] Gulyás I. – Bokor R. (2018): The Examination and Teaching of
Different Geographic Conditions with VR/AR Instruments, Journal of
Applied Multimedia 2./XIII./2018DOI: 10.26648/JAM.2018.2.003
.
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3D nyomtatás a COVID-19 elleni harc
szolgálatában
Krupa Gábor
Mérnök-informatitkus, vállalkozó – Rapid Factory, 1035 Budapest, Berend u. 24.
Főiskolai tutor, SolidWorks műhelyvezető, Gábor Dénes Főiskola, 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 70.
info@rapidfactory.hu
Kivonat: A 3D nyomtatás fejlődése az elmúlt években
töretlen lendülettel haladt előre. Legfőképp az FDM1
(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 „karanténintézkedései” 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

IRODALOMJEGYZÉK
[1] KRUPA GÁBOR: A 3D nyomtatás otthoni lehetőségei, avagy mire is használható a technológia a mindennapokban? Journal of Applied
Multimedia 3./XI./2016, 35-43. oldal. ISBN: 978-615-5036-04-0.
http://www.jampaper.eu/Jampaper_H-ARC/2016._XI._3._sz._files/JAMPAPER160302h.pdf

1

FDM: Fused Deposition Modelling, szálolvasztásos modellezés.
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Klasszikus oktatási elemek az on-line felületen
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Abstract—A multimédia alapú tananyagok világában

aminek gyakorlati haszna is van vagy lehet. Emiatt a cél
miatt került a választás a „Botanikus a konyhába”
címmel, aminek jelenleg eddig 28 része tekinthető meg
[3-30].

egy nagy kérdés, hogy az analóg oktatási módszerek
eszközeit szinte nélkülözve lehetnek. A munkánk
során a bemutató anyagokon keresztül ennek a
lehetőségét és kombinációját mutatjuk be. Az első
felvétel 2016-ban volt, csak egy fényképező gép video
felvételi lehetőségének a kipróbálására, de később
ebből kinőtt egy sorozat. A „hagyma”, mint a sorozat
első része 2019. április 11-én került fel a youtube
csatornára, majd ősszel 2 rész a facebook-on is közzé
lett adta, mai elindította nézettséget. Ezt követően a
növény morfológiai ismereteket szisztematikus
módszerrel építettük fel, összhangba hozva a kézi
rajzot a mondanivalóval és a hozzá tartozó szöveges
magyarázattal. Jelenleg 28 résznél tartunk, amit a
koronavírus miatt kialakult helyzet és az aktuális
közimert növények bemutatását a szezonazilást
figyelembe véve történt. Az általános morfológiai
ismerteken túl gasztronómiai oldalról is megközelítve
mindenki számára szeretnénk közérdekű, érdekes,
figyelemfelkeltő szórakoztató tudományos anyagot
vagy tudományos szórakoztatást biztosítani.
Keywords:

morfológia,

rajz-kép-hang

II.

A mobiltelefonnal vagy fényképezőgéppel felvett
nyersanyagot Pápay Gergely vágta meg, a Sony Movie
Studio Platinum 13.0 program segítségével. 2020
februárjától heti rendszerességgel, lehetőleg ugyanazon a
napon tettük fel a Youtube csatornára.
III.

EREDMÉNYEK

Az első kisfilm a „hagyma” volt, ami 2019. április 11én került fel a youtube csatornára. A munkánk során a
bemutató anyagokon keresztül ennek a lehetőségét és
kombinációját mutatjuk be. Az első felvétel 2016-ban
volt, csak egy fényképező gép video felvételi
lehetőségének a kipróbálására, de később ebből kinőtt
egy sorozat. A „hagyma”, mint a sorozat első része 2019.
április 11-én került fel a youtube csatornára, majd ősszel
2 rész a facebook-on is közzé lett adta, mai elindította
nézettséget.
Jelenleg 28 rész készült és látható. Összeségeben eddig
16 644 megtekintés történt és 437 feliratkozó van. A
hagymára eddig 3735 megtekintés érkezett. A növények
összeállításánál morfológiai ismeretek elrejtése és
ismertetése is megtörtént, didaktikai sorrenben. Először a
földbeli szervek vagy módosult szervek kerültek
bemutatásra: hagyma, sárgarápa, cékla [1-2]. A viágokra
és a levelekre is lehetőleg minél több filmben kitértünk,
amik lehetőleg rajzos magyarázattal is ki lettek egészíve.
Külön foglalkoztunk a virágzatok csoportosításával, így a
fürtös és a bogas virágzatokat külön elemezve
(cseresznye, alma, körte, szelídgesztenye, fekete bodza,
hagyma). A termések nagyon fontos csoport, amire
szintén nagy hangsúlyt fektettünk. Karácsony előtt külön
figyelmet szánva a „csonthéjasnak” tekintett dió, mandula
és a mogyoró bemutatására.

összhang,

gasztronómia
I.

ANYAG ÉS MÓDSZER

BEVEZETÉS

Az online felületek talán már semmilyen oktatási
tevékenységnél nem nélkülözhetők. Különösen érdekes
és fontos azoknál a diszciplínáknál, ahol a képi
felismerés, bemutatás elengedhetetlen. Ebbe a sorba
tartozik a növénytan is. Az oktatás el elmúlt időszakban a
fóliáról történő vetítés, fekete-fehér és majd színes
felvételeken keresztül a projektoros világ mindennapi
életünk szerves részévé vált. Sőt már az interaktív oktatás
az önellenőrzés, önfejlesztés lehetőségével is kecsegtet.
Szinte már alig képzelhető el olyan óra, ahol táblára
rajzol az oktató, olyan analóg módszert használva. Ez a
technika élőbbé teheti az elmondottakat és a réészleteket
is jobban ki fogja emelni.
Célunk a munkával az volt, hogy széles közönség
számára is korrekt növényismereti anyagot adjunk [1-2].
A kiválasztáskor szempont volt, hogy jól ismert
növényeket mutassunk be, de olyan megközelítésből,

IRODALOM
[1] Penksza K. (szerk.) Balogh J. - S-Falusi E. - Penksza K. Turcsányi G. - Turóczi Gy.(2018): Általános növénytan:
Agrárszakos hallgatók számára. Gödöllő, Magyarország: Szent
István Egyetemi Kiadó, 183 p.
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[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15] https12:
https://www.youtube.com/watch?v=UAvjTXjQFYE&t=58s
[16] https13: https://www.youtube.com/watch?v=wu2xeljgv2I&t=3s
[17] https14: https://www.youtube.com/watch?v=qOHmwF_bJ6A
[18] https15: https://www.youtube.com/watch?v=P3OWFKg3srE
[19] https16: https://www.youtube.com/watch?v=bh-5VuOBOFk&t=1s
[20] https17: https://www.youtube.com/watch?v=RT_dLlP73go&t=2s
[21] https18: https://www.youtube.com/watch?v=8_AqGBdJ72M
[22] https19: https://www.youtube.com/watch?v=plY7N4WQy5s
[23] https20: https://www.youtube.com/watch?v=z4nPwKz03-Y
[24] https21:
https://www.youtube.com/watch?v=sj6RLtRNSH0&t=23s
[25] https22: https://www.youtube.com/watch?v=zN00mP1gPDM
[26] https23:
https://www.youtube.com/watch?v=lKaPwjPNBaQ&t=391s
[27] https24: https://www.youtube.com/watch?v=uN3wqPlqHYc
[28] https25: https://www.youtube.com/watch?v=3eXIK73Uvrk
[29] https26: https://www.youtube.com/watch?v=GCg2M9Z2MUA
[30] https27: https://www.youtube.com/watch?v=Hg8vIixfY_k

Penksza K.. (szerk.) Járdi I. - Pápay G. - Szabó G. Zimmermann Z. - S-Falusi E. - Penksza K. (2018): Növénytan II.:
Növényrendszertan és társulástan (fajok jellemzése) Gödöllő,
Magyarország: Szent István Egyetemi Kiadó, 63
https1: https://www.youtube.com/watch?v=uHJe2jER-6o&t=44s
https2:
https://www.youtube.com/watch?v=rwRhWzVoqOs&t=19s
https3:
https://www.youtube.com/watch?v=mdExDPxS4PQ&t=169s
https4: https://www.youtube.com/watch?v=MjeEqDErj-E&t=43s
https5:
https://www.youtube.com/watch?v=8_UrCyxZ6us&t=143s
https6:
https://www.youtube.com/watch?v=XZFB883mXrA&t=59s
https7: https://www.youtube.com/watch?v=rpu1rz3wi-U&t=44s
https8: https://www.youtube.com/watch?v=IU_q3kTek3w
https9: https://www.youtube.com/watch?v=IiQZ2glRgCY
https10: https://www.youtube.com/watch?v=dLw6SWe7Wgk
https11: https://www.youtube.com/watch?v=X6PfM4b_vug&t=2s
https11: https://www.youtube.com/watch?v=OPWYfrTAAv8
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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

1.
2.
3.

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
távoktatás, módszertan

szó):

e-learning,

oktatás,

IRODALOMJEGYZÉK (MAX. 5 HIVATKOZÁS)
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)

147

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.

Összességében megállapítható, hogy egy rendkívüli
félév után vagyunk, ami nagyon sok munkát igényelt
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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
megváltoztatja.

jövő

oktatását

is

alapjaiban

Kulcsszavak (3-10 szó): online oktatás, myBRAND,
módszertan, szemlélet, aktív tanulás, tapasztalati
tanulás

IRODALOMJEGYZÉK
[1] Carl R. Rogers-H.Jerome Freiberg (2013): A tanulás szabadsága. Edge 2000 Kiadó, Budapest
[2] Prievara Tibor (2015): A 21. századi tanár. Neteducatio Kft., Budapest
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A dokivideo alkalmazás
- beteggondozás távolról
Dr. Griechisch Erika1,2, Zelczer Tamás1, Dr. Rajda Cecília3, Dr. Salamon András3, Dr. Klivényi Péter3
1

2

Cursor Insight
Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
3 Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika
{erika, tamas}@cursorinsight.com
{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, időpontegyeztetés nélkül hajthatja végre és rögzítheti videóra az
orvos által szintén videón küldött vizsgálati feladatokat.

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.

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].

Kulcsszavak: multimédia, telemedicina, beteggondozás,
távgondozás, távkonzultáció, neurológia, fejlesztés

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.

HIVATKOZÁSOK
[1] A dokivideo weboldala (utolsó elérés 2020.06.28.)
https://dokivideo.hu
[2] Hack the Crisis Hungary - 2020. április 3-5. (utolsó elérés 2020.
06.28.) A hazai fejlesztői társadalom összefogása 48 órás online
hackathon és ötletverseny
https://rendezveny.hwsw.hu/hackthecrisis/1/hack-the-crisishackhathon
[3] Digitális Összefogás különdíjat kapott négy informatikai
fejlesztőcsapat (utolsó elérés 2020.06.28.)
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiaiminiszterium/hirek/digitalis-osszefogas-kulondijat-kapott-negyinformatikai-fejlesztocsapat
[4] Dokivideo - Időpontegyeztetés és online videóchat lehetőség
bemutatása (utolsó elérés 2020.06.28.) https://youtu.be/IuhmT0fJQ8

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
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Távoktatási tananyagok a
biológia oktatásához és tanulásához
Együd Bence Norbert *, Kriska György **
*

Eszterházy Károly Egyetem, Biológiai Intézet, Eger, Magyarország
Bence.Egyud@mdakft.hu
** Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Szakmódszertani Csoport, Budapest, Magyarország
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** Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet, Budapest, Magyarország
kriska.gyorgy@okologia.mta.hu

Absztrakt

I. BEVEZETÉS
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.
Előadásunkban az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Biológia Szakmódszertani Csoportja által készített digitális
tananyagokat 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, pedagógus továbbképzéseken mutatjuk be
a hazai és határon túli biológia szakos pedagógusok
számára.

Kulcsszavak:
biológioktatás,
tanárképzés, tananyagfejlesztés

A
Nemzeti
alaptantervben
megjelenő
kulcskompetenciák között szerepel a
digitális
kompetencia, amely magában foglalja az információs
társadalom technológiáinak és a technológiák által
hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos,
kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a
munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ennek
fejlesztése tantárgytól független feladat, amely a
kompetencia fogalmához tartozó három alapegység szem
előtt tartásával valósítható meg. Jelesül az információs és
kommunikációs technológiák (IKT) alapvető ismereteinek
átadásával (pl.: számítógépes alkalmazások kezelése,
internetes kommunikáció lehetőségei, jogi előírások stb.),
a fontos képességek kialakításával és fejlesztésével (pl.:
eszközök használata, információ szelektálása és
feldolgozása), továbbá a kritikus gondolkodás és a
körültekintő hozzáállás attitűdjének formálásával (NAT
2013). Az IKT-s eszköztár által megújuló módszerek a
diákokat aktív részvételre, önálló információszerzésre és
feldolgozásra késztetik. Innovatívnak azonban csak akkor
nevezhető a tanítási folyamat, ha az IKT
eszközpalettájának
segítségével
valami
újszerű
megközelítésmódot, más szemszöget mutat be a
pedagógus.
Az e-tanulás tágabb fogalomkörébe beletartozik minden
olyan tanítási-tanulási tevékenység, melyben alapvető
szerepet játszanak az interaktivitásra lehetőséget adó
számítástechnikai eszközök. Ennek alkalmazása széles
körű, hiszen idetartozik a tantermekben végzett és
számítógéppel segített tanulás, az IKT alapú távoktatás, az
internetes előadás, az interaktív televíziós kurzusok, a
multimédiás oktatóprogramok és a mobil informatikával
támogatott oktatás. Az e-tanulás során megszüntethetők
azok a tér- és időbeli korlátok, amik a hagyományos
oktatást jellemzik. A tanár és a diák gyakran csak a
virtuális térben találkozik, így az ilyen típusú tanuláshoz
mindig nagyobb önállóság szükséges. Kiemelt szerepet
kapott az online digitális oktatás 2020. március második
felétől
a magyar
közoktatásban,
valamint
a
felsőoktatásban és felnőttképzésben. A hazánkat is elérő
koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt az
oktatási tevékenységeknek online módon, digitális
távoktatás formájában kellett megvalósulnia a tanév
végéig. Ekkor kapott kiemelt szerepet a már korábban

szakmódszertan,
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kialakításra kerülő és az ELTE Biológiai Intézetének
Biológiai Szakmódszertani Csoport munkatársainak,
valamint az egyetem hallgatóinak köszönhetően
folyamatosan bővített digitális tudásbázis, a Távoktatási
tananyagok a biológia oktatáshoz és tanulásához c.
szakmai weboldal is.
II.

A SZAKMÓDSZERTANI WEBOLDAL SZERKEZETE

1. ábra. Biológia érettségire felkészítő sorozat

ÉS FELÉPÍTÉSE

Vizes élőhelyek növényvilága – száras növények,
Édesvízi gerinctelenek – folyók és patakok,
Édesvízi gerinctelenek – állóvizek

A folyamatosan fejlődő honlap a biológia oktatásához
és tanulásához nyújt segítséget. Jelenleg 8 könyv, 1571
feliratozott és felirat nélküli fotó és 243 Flash animáció
tölthető le az oldalról. A weblap menürendszerében jól
elkülönítetten szerepelnek azok a tematikus egységek,
melyekre kattintva az általános- és középiskolai, valamint
a felsőoktatásban is érintett szakmai segédanyagok
megtalálhatók.

A vizes élőhelyeken végzett makrogerincteleneken
alapuló ökológiai állapotfelmérések (BISEL, MMCP)
során nagy segítséget jelenthet, ha a begyűjtendő állatok
mellett az adott élőhelyről és ennek növénytársulásairól is
alapos ismeretekkel rendelkezünk. Az élőhely jellegéből
fakadó információk fontosak például annak eldöntésében,
hogy egy adott helyszínen milyen gyűjtési technikákat
alkalmazzunk. Egy kőgörgeteges
középhegységi
patakban, ahol a víztestben nem jelennek meg a hajtásos
növények, leginkább az algákkal bevont kövek
felszínéről, egyelő gyűjtéssel, vagy a „kick and sweep”
módszer alkalmazásával, a kövek felrugdosásával és az
alóluk elsodródó állatok összehálózásával gyűjthetünk
hatékonyan. A síkvidéki patakokban és állóvizekben már
a víztestbe hatoló növényzet kiemelése és átvizsgálása,
vagy áthálózása lehet leginkább hasznos. A begyűjtött
makrogerinctelenek
azonosítását
nagymértékben
segítheti, ha tudjuk azt, hogy az állóvizek egyes zónáiban
és az áramló vizek különböző sajátságú szakaszain és
szinttájain milyen állatok megjelenésére számíthatunk. A
vizes élőhelyeken megjelenő változatos növényvilág
vizsgálata jó lehetőséget ad a növényszervezettani,
rendszertani és társulástani ismeretek bővítésére is. A
fenti célok és tevékenységek támogatására készült el egy
3 kötetes könyvsorozat, amely röviden és tömören
foglalkozik a témával. A sorozat két kötete élőhely
szerinti csoportosításban mutatja be az édesvízi
gerinctelen állatokat, míg egy kötet a vizes élőhelyeken
kialakuló legjelentősebb növénytársulásokkal és ezek
típusfajaival foglalkozik. A könyvben szereplő saját
ábrák jelentős hányada részletesen feliratozott, ami jól
segíti az ismeretanyag feldolgozását.

PDF-ben letölthető könyvek és digitális mellékleteik
Biológia érettségire felkészítő sorozat (4 kötetes
kiadvány)
Az „érettségire felkészítő” könyvsorozat kiadását elsősorban
a közoktatást szabályozó dokumentumok (pl. részletes érettségi
követelmények) megjelenése tette szükségessé, amelyek nagy
hangsúlyt fektetnek a tanulók gyakorlati ismeretszerzésére és a
korszerű ismeretek átadására. Az önálló kísérletezést,
kísérletelemzést elváró biológia érettségi és versenyfeladatok
általánossá válását nem előzte meg és nem is követte olyan
gyakorlatorientált segédanyagok megjelenése, amelyek az
évtizedekkel korábban megjelent praktikumok keretein túllépve
segítették volna az általános és középiskolás diákok, a
természettudományos pedagógusképzésben részt vevő hallgatók
és a biológiatanárok felkészülését. A kiadvány az évtizedekkel
korábban megjelent praktikumok keretein túllépve, a modern kor
elvárásainak megfelelve, ad elsősorban a középiskolások
számára olyan gyakorlati biológiaismereteket, amelyek a
korszerű elméleti részekkel együtt hatékonyan segítik a diákok
felkészülését az érettségire közép- és emelt szinten egyaránt. A
könyvben szereplő látványos és tanulságos kísérletek
elvégzéséhez csak olyan eszközökre van szükség, amelyek
megtalálhatók egy átlagosan felszerelt biológia szaktanteremben,
ezért ezek részét képezhetik a középszintű érettségi gyakorlati
tételeinek és a gyakorlati vizsgarészt kiváltó tanulói projekteknek
is. [1]A kiadvány lényeges tartozéka egy DVD-melléklet, amely a
könyv teljes képanyaga mellett eredeti elektronikus segédleteket
(hagyományos és térhatású képek, HD minőségű filmfelvételek
és ellenőrző programok) tartalmaz. Ezek támogatást nyújtanak az
interaktív táblás oktatáshoz, a gyakorlati foglalkozások
előkészítéséhez, értékeléséhez, az önálló otthoni felkészüléshez
és csoportmunkához. A páratlanul gazdag, 1321 eredeti, önállóan
is felhasználható illusztrációt tartalmazó korszerű oktatóanyag
megfelelő alapját képezi az emelt szintű biológia érettségire való
felkészülésnek. A könyvben és a DVD-mellékleten szereplő
illusztrációs anyag (fotó, videó) elkészítésénél a legfontosabb
szempont az volt, hogy valóságos képet adjon a vizsgálati
objektumról. A gyakorlatokat illusztráló fotók középkategóriás
analóg és digitális fényképezőgéppel, iskolai sztereo- és
fénymikroszkóppal készültek. A képek többsége részletesen
feliratozott, ami elég támpontot nyújt az egyes makro- és
mikroszkopikus jellegzetességek felismeréséhez. A kiadvány
teljes egészében ingyenesen elérhető a szakmódszertani
weblapról. [2]

A biológia tanításának elmélete és gyakorlata
Az ingyenesen hozzáférhető kiadvány és terjedelmes
digitális melléklete minden olyan felsőoktatási
intézményben felhasználható, ahol biológiatanár-képzés
folyik, de az új eredmények és módszerek közlése és
feldolgozása miatt a gyakorló biológiatanárok, illetve a
továbbképzésüket végző intézmények körében is jelentős
érdeklődésre számíthat. A műben a szerzők célkitűzése a
következők megjelenítése volt [5]:
– a biológia tantárgy helyének
és
szerepének
bemutatása a nemzeti köznevelés rendszerében az új
tartalmi szabályozók (a 2013-tól bevezetett NAT és
kerettantervek) szellemiségének megfelelően;
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–

–

–

–

Mobilos bioszos – Mobiltelefon kompatibilis
feladatok

az oktatásmódszertan új eredményeinek, illetve az
aktuális nemzetközi trendek (pl. IBST, inquiry based
science teaching) ismertetése, a hazai viszonyokhoz
történő adaptálása;
az új oktatástechnikai eszközök (pl. digitális tábla, elearning technikák) biológia oktatásában alkalmazható
módszertana, a digitális és hagyományos laboreszközök
együttes használatának elősegítése;
a modern pedagógiai irányzatok módszereinek
(konstruktív pedagógia, kompetenciaalapú oktatás,
kooperatív
csoportmunkák)
természettudományos
tartalmakkal történő megtöltése, interdiszciplináris
szemlélettel;
a környezetkultúra, környezetetikus magatartás és a
helyes egészségmagatartás fejlesztése a biológia
tantárgyhoz kapcsolódó környezeti nevelésen keresztül.

Mivel napjainkban az okostelefonok használata sok
esetben kiváltotta az asztali számítógépeket a tanulók
körében, így kiemelten szükségessé vált olyan
oktatóprogramok létrehozása, amelyek során a tanulók
okostelefonjaik segítségével
vehetnek
részt
az
ismeretanyagok elsajátításában. A honlapról mobiltelefon
kompatibilis tananyagok érhetők el 3 témakörben:
fotoszintetizáló szervezetek, sejttan és állati szövettan,
valamint környezeti nevelés témában. Az ezekhez a
témakörökhöz kapcsolódó egyetemi szakdolgozatok
szintén letölthetők az oldalról (pl. Digitális tananyag
fejlesztése a sejtbiológia és az állati szövettan
témakörének tanításához kapcsolódóan, Fundoklia-völgy
tanösvényének
szakmódszertani
feldolgozása,
Üvegépület, mint poláros fényszennyező objektum terepi
vizsgálatának szakmódszertani feldolgozása).

Képgyűjtemények és interaktív Flash animációk
A Biológia Szakmódszertani Csoport által közzétett
képgyűjtemény és interaktív Flash animációk tára
lehetővé teszi az ismeretek elmélyítését. Két fő biológiai
téma köré csoportosítva találhatók meg a tanórai- és
tanórán kívüli tanulást segítő produktumok: a
fotoszintetizáló
szervezetek,
valamint
az
állati
szervezetek. A Flash animációk hozzájárulnak a tanulók
feladatrutinjának kialakításához, az önálló tudásellenőrzés
során folyamatos visszajelzést kaphatnak a diákok az
elsajátított részismereteket illetően. A fotoszintetizáló
szervezetek
témakörében
növényszervezettani
és
növényrendszertani bélyegek alapján elkészített feladatok
várják az érdeklődőket, az állati szervezetek témaköre a
középiskolai tananyagban is megjelenő nagy rendszertani
csoportokat mutatja be játékos formában: csalánozók és
férgek, puhatestűek, rákok és ugróvillások, rovarok,
halak, kétéltűek, madarak, valamint az emlősök
témakörben [3].

Androidos mobilalkalmazás édesvízi
makrogerinctelenek meghatározásához
A
PC-s
határozóhoz
hasonló
működésű
mobilalkalmazás terepi körülmények között is hasznos
eszköze az édesvízi makrogerinctelenek azonosításának.
A program működtetése mindenki számára egyszerű,
elindításakor a képernyő alsó részén jelenik meg a
határozó szövege. A kékkel kiemelt szöveg alatt látható a
két választási lehetőség. A megfelelő szöveges részt
megérintve lép tovább a program a határozó egyik, vagy
másik lapjára. A további oldalakon a kékkel kiemelt
szöveg mindig a legutóbbi választásunkat mutatja (pl. A
test szelvényezett). Ez alatt latható a 2 újabb választási
lehetőség. A megfelelő állítások megérintésével jutunk el
a „végállomásig”, egy taxonhoz, ahová a vizsgált élőlény
tartozik. A honlapon látható példánk a cifra rák
határozásának néhány lépését mutatja be. Az oldalon egy
zöld pipa jelzi a határozó utolsó oldalát. A felső sorban a
„Képtár” feliratot megérintve léphetünk be a különböző
rákokat
bemutató
képgyűjteménybe,
amelynek
áttekintésével azonosíthatjuk a begyűjtött élőlényt. Az
„Útvonal” feliratot megérintve megjelenik sorrendben az
összes határozó szöveg, amelyeken áthaladtunk. Itt az
adott állításokat megérintve vissza tudunk lépni a
határozás bármelyik lépéséhez. Kiemelten fontos szerepe
van az interaktív határozónak az egyes rendszertani
bélyegek elkülönítésének elmélyítésében.

2. ábra. A digitális képgyűjtemény részlete

4. ábra. Édesvízi makrogerinctelen határozó
mobiltelefonra

3. ábra. Flash animációk gyűjteménye
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Édesvízi makrogerinctelenek egyszerűsített PC-s
határozója

Állatszervezettani ismeretek oktatása és tanulása
magyar és angol nyelvű interaktív programokkal

A határozó használatához le kell tölteni a program
fájlokat tartalmazó tömörített zip fájlt, majd ennek
tartalmát egy tetszőleges mappába kell kicsomagolni. A
program telepítés nélkül a hatarozo.exe-re, vagy a
start.swf-re történő dupla kattintással indul. Az
egyszerűsített édesvízi makrogerinctelen határozó PC-s
verziója az állatok kép alapján történő felismerését segíti.
A képernyő bal oldalán jelenik meg a fotó az adott
taxonról, míg a határozó rövid szöveges részeit
tartalmazó léptető gombok a kép alatt láthatók. Az egyes
állításokhoz tartozó képek és ezek feliratai akkor jelennek
meg, ha az egeret ezek fölé visszük. A gombok aktív
állapotát az oldalak egy részénél a gomb bal oldalán
elhelyezkedő narancssárga jel mutatja. A szöveges részek
melletti zöld gombokra kattintgatva a határozó
végállomásait jelentő állatcsoportok taxonjairól készült
fotókat lehet megtekinteni. A képek megnevezése mindig
a képernyő bal felső részén jelenik meg. A programban
való léptetésre a jobb oldalon sorakozó taxongombokat is
használhatjuk, amelyekre kattintva közvetlenül léphetünk
az adott állatcsoportokhoz. A határozóban megjelenő
képre kattintva a határozó szöveges része jelenik meg,
amelynek a segítségével több lépést is egyszerre
áttekinthetünk. A program telepítés nélkül a start.exe-re
történő dupla kattintással indul.

A
magas
interaktivitásfokú
program
az
állatszervezettani
ismeretek
demonstrálását,
gyakoroltatását és ellenőrzését teszi lehetővé a következő
típusállatok esetében: földigiliszta, tavi kagyló, éti csiga,
cifrarák, óriáscsótány, ponty, kecskebéka, vörösfülű
ékszerteknős, házi tyúk, laboratóriumi patkány. A
program segítségével az egyetemi állatszervezettan
tantárgyak során elsajátítandó ismeretanyag kerül
bemutatásra, megkönnyítve ezzel a hallgatók otthoni
felkészülését. A metszetanatómiai atlaszban bemutatásra
kerülő példaállatok a középiskolai oktatás során előkerülő
példafajok is egyben, az elektronikus kiadvány és
interaktív feladattár nagyban segíti biológiából az
országos középiskolai tanulmányi versenyre készülő
tanulók, valamint szaktanáraik felkészülését.

Interaktív mozgóképtár a természetismeret és a
biológia tanításához, tanulásához
Számítógépes segédanyagunkkal olyan 420, a
biológia jelentős területét átfogó filmgyűjteményt
bocsátunk az érdeklődők rendelkezésére, amely sokoldalú
navigációs keretrendszerének köszönhetően villámgyors
keresést és kiválasztást tesz lehetővé a filmrészletek
között. Az ismeretterjesztő-oktató DVD mozgókép
anyagát a hazai videomikrográfia megteremtőjének dr.
Lovas Bélának a legendás „Mikroszkóp
–
mikrokozmosz” és „Az édesvízi parányok I., II.” könyvek
szerzőjének filmhagyatéka és Kriska György felvételei
képezik. A filmrészletek különleges mikroszkópos és
makroszkópos
technikákkal
készültek.
Ennek
köszönhetően olyan jelenségeket is bemutatnak, mint
például a baktériumok szétesése fágfertőzés hatására, a
ragadozó Arthrobotrys gomba fonálféreg zsákmányolása,
a búvárpók (közismert nevén vizipók-csodapók)
harangépítése, amelyekkel a hazai és a külföldi oktató- és
ismeretterjesztő filmekben is csak ritkán találkozhattunk.
A program a start.exe-re kattintva indul el. Az oktató
program lehetővé teszi az egyes filmrészletek címeinek,
kísérőszövegeinek elhagyását és a filmvetítő felület
tetszőleges kinagyítását is.

5. ábra. Az éticsiga metszetanatómiája – interaktív
szervezettani segédlet
Édesvízi gerinctelen állatok - oktató program
magyar angol és német nyelveken
A digitális anyag kép- és filmvetítő programokat,
valamint olyan interaktív feladatsorokat tartalmaz,
amelyek állatcsoportonként és összességében ellenőrzik
és gyakoroltatják a gerinctelen állatismeretet. A
segédanyag különleges részét képezi egy térhatású
vetítőprogram (3D vetítő), amely három dimenziós
(anaglif) képek megjelenítését teszi lehetővé számítógép
monitoron vagy projektorral kivetítve, mely utóbbi
megoldás csoportos vetítésekre is lehetőséget ad. Az
anaglif képek megtekintéséhez piros-kékeszöld (redcyan) szemüvegre van szükség. Az oktatóprogram
bevezetőjében a program használatát segítő információs
mezőt láthatjuk, majd képvetítő és filmek tárulnak elénk
bemutatva az édesvízi gerinctelen állatokat. Ezt követően
rendszerezhetjük ismereteinket a taxononkénti interaktív
feladatok segítségével, majd teljes feladatsorok és
morfológiai feladatok teszik lehetővé az átfogó
ismeretanyag elsajátítását.
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Abstract— 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. 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] Cikkemben egy általam használt online
alkalmazást, a Google Jamboard appot mutatom be,
mely lehetővé tette számomra, hogy a matematika
órákat valós időben tarthassam meg.

Figure 1. Google Jamboard, real time online application

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 élő közvetítéssel tanítottam meg 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 LiveBoard, Microsoft 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,

Multimédia, oktatás, Google Jamboard,
NJSZT-MMO, valós idejű alkalmazás, okoseszköz,
távoktatás, online oktatás, módszertan.
Keywords:

I.
INTRODUCTION
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
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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.
II.

tanártól kaphatják meg, hanem online is hozzáférhetnek. A
valós idejű online alkalmazások okoseszközökön való
használata épp ezek miatt is sok előnyt is rejt magában:
– A tanóra helye nincs tanteremhez kötve.
– Az alkalmazások nem csak online érhetők el,
hanem okostelefonon és tableten is egyaránt
használhatók.
– Az eszközök közt vannak kisebb méretűek is,
az okostelefonok, melyek zsebben is elférnek,
könnyen hordozhatók, és szinte minden
diáknak ott lapul a zsebében.
– Az okosestelefonok használata növelheti a
diákok motivációját.
– Különféle audiovizuális elemekkel, képekkel,
hivatkozásokkal még színesebbé tehetjük az
órai anyagunkat.
– A valós időben zajló kommunikáció
lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok
azonnali visszacsatolásban részesüljenek.
– Az oktatásban ezek az appok és online
alkalmazások
innovatív
eszközöknek
számítanak.
A diákokat is megkérdezték az online oktatás
előnyeiről. Az általuk adott válaszokat olvashatjuk az
alábbi képen:

A TÉMA AKTUALITÁSA

A XXI. században egyre többet hallhatunk, olvashatunk
és tapasztalhatunk valós idejű rendszerekkel kapcsolatban.
Elterjedőben vannak az okosotthonok, okosvárosok,
önvezető autókat tesztelünk, videóbírók figyelik a football
játékokat, élő közvetítéseket nézünk, és még számos
felhasználási területet említhetnék, ahol fontos szerepet
töltenek be a valós idejű operációs rendszerek
alkalmazása. Napjainkra fontossá vált, hogy a különféle
rendszereinket, például szabályozó rendszereket, valós
időben menedzseljünk, azonnali beavatkozásra legyenek
képesek, valós időben tudjanak a külső ingerekre,
változásokra reagálni.
A. Valós idejű online rendszerek
A valós idejű operációs rendszerek megbízható, nagy
rendelkezésre állású és villámgyorsan reagáló rendszerek.
Képesek a másodperc töredéke alatt sorba rendezni a
feladatokat fontosság alapján, majd a nagyobb prioritású
folyamatokhoz rendelni a szükséges erőforrásokat. A
megoldás a reakcióidőt virtualizációval is csökkenti, és
maximalizálja az alkalmazások teljesítményét. Azzal is
javítja a működési hatékonyságot, hogy lehetővé teszi a
valós idejű, és nem valós idejű szolgáltatások együttes
alkalmazását egyetlen virtuális gépen. [3]
A tantermekben is alkalmazhatunk valós idejű operációs
rendszereket, okos tanteremmé téve azokat, például egy
olyan alkalmazás használatával, amely a tanárnak elküldi a
diákoktól beolvasott adatokat, kész házi feladatokat, van e
hiányzó az adott csoportban, és még számos funkciót
lehetne ide sorolni, melynek csak a képzeletünk szabhat
határt. [4]
B. Valós idejű online alkalmazások
Mire is gondoltam azzal, hogy valós idejű online
alkalmazás? Mindenképpen arra, hogy ezen alkalmazások
és a valós idejű operációs rendszerek tulajdonságai közt
nagy hasonlóság van.
Az
események,
feladatmegoldások,
probléma
megoldások a valós időben történnek helytől függetlenül.
Valós időben tudunk a diákokkal kommunikálni, a
feladatok megoldásait lépésről lépésre valós időben tudják
követni, ha nem értenek valamit, azonnal tudnak kérdezni,
amelyre a tanár azonnal tud reagálni is.
A cikkemben tárgyalt Google Jamboard alkalmazás
esetén a valós idejű kommunikációt Messenger-en
keresztül tudtuk megoldani, mert az alkalmazáson belül
erre nem volt lehetőség. Egy másik fehértáblás
alkalmazásnál pedig azért a Messengert választottuk
kommunikációs csatornának, mert ott ezért a funkcióért
már fizetni kellett volna.

Figure 2. Diákok válaszai

D. Valós idejű online alkalmazások hátrányai
Az okoseszközök használata számos hátrányt is rejteget.
– A nem megfelelő mennyiségű használatuk
hozzászokást eredményezhet.
– A tanórákon való túl sok alkalmazás
csökkentheti a motivációt.
– Az
appok
használatához
megfelelő
eszközökre
van
szükségünk,
tablet,
okostelefon. Fontos, hogy érintőképernyős
legyen az eszköz ahhoz, hogy valós időben
tudjunk rajtuk dolgozni.
– Az érintőképernyőre való íráshoz speciális
tollra van szükségünk.
– Megfelelő internet hozzáférésre és elegendő
sávszélességre van szükségünk.
– A felhasználók tudják letölteni és telepíteni
az appokat.

C. Valós idejű online alkalmazások előnyei
A XXI. századra olyan digitalis eszköz ellátottságunk
van, illetve szinte mindenhol alap szolgáltatás a WIFI-s
internet elérés, hogy teljesen hozzászoktunk ahhoz, hogy
problémáink megoldására azonnal kapjunk megoldási
lehetőséget. A tudást a diákok mára már nem kizárólag a
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A választott alkalmazáshoz megfelelő
felhasználói fiókkal kell rendelkeznünk.
A folyamatos motiváció fenntartása is
megoldandó probléma. Könnyen el tudnak
“bújni”, passzívan vehetnek részt a
tanórákon.

–
–
–
–

FEHÉRTÁBLÁS ALKALMAZÁSOK

Támogatja a kreativitást.
Színes, “beszédes” ábrákat készíthetünk.
Az elkészült Jam-eket megoszthatjuk,
lementhetjük pdf állományként.
A krétánk sosem fogy el, nem leszünk
krétaporosak.

C. A fehértáblás akalmazás hátrányai
A fehértáblás alkalmazásoknak előnyeik mellett számos
hátrányukat is tapasztalhattuk.
– Internet szükséges a használathoz.
– Eszközigényes. Érintőképernyős eszközre
és speciális tollra van szükségünk.
– Kevésbé szép ábrákat tudunk készíteni.
– Bizonyos témakörök esetén, például
geometria, függvénytan, kevésbé jól
alkalmazhatók az ábrázolás nehézségei
miatt.
– Okostelefonon nem működött az írás
funkció, csak a törlés, mely passzív
hallgatóvá tette a diákot.

A COVID-19 vírushelyzet miatt minden oktatási
intézménynek át kellett állnia a távoktatásra, amelynek
számos előnye mellett hátrányai is jelentkeztek. Az egyik
ilyen probléma, amellyel szembesültem az volt, hogy az
általam tanított Alkalmazott matematika II. tantárgy
oktatása során milyen digitalis eszközök segítségével
oktathatnék hatékonyan. A real tárgyak, különösen a
matematika esetében a feladatmegoldások során fontos,
hogy a lépések közti összefüggések, a hogyan következik
egyik lépésből a másik megértése és megértetése nem
könnyű feladat az oktató számára még élő szóban sem,
plane nem online. Eleinte készítettem hangos
prezentációkat, tartottam streaming előadásokat a Big
Blue Button alkalmazás segítségével. Az előadásanyagok
elkészítése rengeteg időmet elvette. Megszerkesztettem a
képleteket, a feladatokat lépésről lépésre dolgoztam ki,
minden egyes diához készítettem hangos magyarázatot,
ám ennek ellenére is sok visszajelzést kaptam az miatt,
hogy nem értik a feladatmegoldások lépéseit.
Elkezdtem az interneten kutakodni, hogy a kollégák
milyen
megoldásokat
találtak
ezen
problémák
kiküszöbölésére. Ekkor találtam rá a fehértáblás
alkalmazásokra, melyeket eddig leginkább az üzleti
szférában alkalmaztak hatékonyan.

IV. GOOGLE JAMBOARD HASZNÁLATA
Az alkalmazás használatához a mai fiataloknak nincs
szükségük tanulásra. Az app letöltése és telepítése után
azonnal tudták is használni azt.
Különféle funkciókat találunk az appban.
– A bejelentkezési felületen találjuk a
jogosultságok beállítási lehetőségeit, melyek
a Jam-ek tulajdonosaira vonatkoznak. (Bárki
tulajdona, Saját tulajdonom, Nem saját
tulajdonom).
– Megosztás személyekkel és csoportokkal
funkció, mely hasonlóképpen működik, mint
a többi Google alkalmazás esetén.
Beállíthatjuk,
hogy
olvasás,
írási
jogosultságot szeretnénk e adni.
– Háttérformázási
funkció,
melynek
segítségével a háttér színét tudjuk
változtatni, valamint annak kitöltését.
Tudunk sima fehér, fekete és sötétkék
háttérszín közül választani. A kitöltés lehet
pöttyös, vonalas és négyzetrácsos.
– Fájlok feltöltése, mely funkcióval tudunk
képeket feltölteni, Google Drive fájlokat
csatolni.
– Stickersek
használata,
mellyel
még
színesebbé, még kreatívabbá tudjuk tenni
munkánkat.
– Toll
funkció,
mely
segítségével
kiválaszthatjuk a tollunk vastagságát,
fajtáját, akár ecsetet is használhatunk,
valamint hat színből választhatunk.
– További műveletek lehetősége, mellyel át
tudjuk nevezni a Jam-et, letölthetjük
elkészült munkánkat pdf formátumban,
menthetjük
képként,
törölhetjük,
készíthetünk másolatot, frissíthetünk és
visszajelzést küldhetünk.

A. Néhány általam kipróbált fehértáblás akalmazás
Három fehértáblás alkalmazást, a LiveBoard, Microsoft
Whiteboard és Google Jamboard, próbáltunk ki a
hallgatókkal, ám választásom a Google Jamboard-ra esett.
Ennek egyik oka az, hogy mindegyik hallgatóm
rendelkezett már Google fiókkal, valamint a Jamboard-ban
egy Jam-hez (táblához) egyszerre több hallgatót is
társíthattam anélkül, hogy fizetni kellett volna érte. A
LiveBoard app esetén ez a lehetőség már a fizetős funkciók
közé tartoztak.
Már az első Jamboard-os foglalkozás után érkeztek a
pozitív
visszajelzések.
Könnyebben
értették
a
magyarázatot, a lépéseket valós időben közösen végeztük
el, probléma esetén azonnal tudtak kérdezni. Szükség
esetén könnyen lehetett törölni, vagy visszavonni az előző
lépést, és újra átbeszélni a magyarázatát. Úgy érezték
magukat, mintha mind egy helyen lennénk, mintha ott
lennék velük.
B. A fehértáblás akalmazás előnyei
Számos
előnyét
tapasztaltuk
a
fehértáblás
alkalmazásnak.
– Használhatták saját okoseszközüket.
– Könnyen kezelhetőek.
– Bárhol,
bármikor,
bárhonnan
csatlakozhattak a tanórához.
– Csoportos tanulási lehetőséget biztosít.
– Kooperatív technikákat is alkalmazhatunk.
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így online, mint élőben. Amellett, hogy el tudtak néha bújni
a “felhőben” sikeresen tudták a félév követelményeit
teljesíteni. Azt is tapasztaltam, hogy az első zárthelyi
dolgozat, melyet még úgy írtak meg, hogy előtte nem a
Jamboardot használtuk, gyerngébben sikerült, mint a
második zárthelyi, amire már az app segítségével
készültünk fel. A táblára való digitalis írás nehezebben
ment, külalakilag nem volt olyan szép, mint élőben, ám
egészen jól belejöttünk a második, harmadik alkalomra. A
vizsgára való felkészüléshez a konzultációt is úgy kérték a
hallgatók, hogy használjuk a Jamboard-ot. Összességében
tehát nekem is, illetve a hallgatóknak is bevált a Google
Jamboard app Alkalmazott matematika II. tárgy online
oktatása során.

Figure 3. Példa egy Jam-re
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V. REFLEXIÓ
A fehértáblás alkalmazások kiválóan megfeleltek annak
az elvárásomnak, hogy valós időben tudjam a
hallgatóimnak a matematika feladatokat elmagyarázni
lépésről lépésre. Az alkalmazás könnyű használata a
hallgatók számára is előnyt jelentett, hiszen nem kellett
nekik egy újabb bonyolult rendszer kezelését
megtanulniuk, a meglévő Google fiókjukkal tudták
használni, nem kellett egy újabb sokadik fiókot létrehozni,
és a használt funkciók ingyenesek voltak. A hallgatók
bátrabban tették fel kérdéseiket, többször is jelezték, ha
nem értették a lépéseket. Úgy tapasztaltam, hogy egy
közvetlenebb, oldottabb hangulat volt a foglalkozásokon
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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
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.

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

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
1

Innovációs igazgató, SkillDict Adaptive eLearning & Software Solution, SkillDict Szolgáltató Zrt.1036 Budapest,
Lajos u. 78.
2
Programfejlesztő, SkillDict Adaptive eLearning & Software Solution, SkillDict Szolgáltató Zrt.1036 Budapest,
Lajos u. 78.
3
Egyetemi tanár, SzIE, MKK, 2010 Gödöllő Páter K. u. 1.
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 kompetenciafejlesztésemegvalósulhasson.
A SkillToolkit Virtuális Tanulási Környezet1 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 agrárképzésben folyamatban 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.
A Szent István Egyetem új generációs kurzusainak módszertani megoldásait az Egyetem Növénytan2
tananyagának virtuális tanulási környezetbe illesztésének példáján keresztül részletezzük, az alábbi ábrán
szemléltetett fejlesztési folyamatnak megfelelően.
A differenciált tanulási útvonalak az önálló és reflektív tanulást támogatják avval, hogy a tanuló mindaddig
önállóan, az automatikusan javított tesztkérdésekkel tud haladni, - meghagyva az időt és teret a hallgató és az
oktatónak az egyéni egyeztetésekre3 -, amíg olyan tanulási problémával találkozik, amely kontakt tanári konzultációt
igényel. A tanulási stílusok4 mentén kidolgozott tanulási útvonalak a tananyag elsajátítása mellett a tanuló saját
tanulására való reflektivitását és autonómiáját is fejleszti, a saját észlelés-figyelem-emlékezet felismertetésével és
tanulási stílushoz rendelésével.
A SkillToolkit az eLearning tanulási környezetből hiányzó legfontosabb, a jelen idejű tanár-hallgató
interakciókat a kompetenciaszint szerint differenciált és tanulási stílushoz igazított tanulási útvonalakkal váltja ki.
Az offline taneszközökből (tankönyvek, munkafüzetek stb.) is hiányzó, a tananyag elsajátítását a tanulási stílusnak

1

Pedagógiai szemléletváltás és emelt tanítási-tanulási módszertannal támogatott eTanulás az egyetemi képzésben.

Könczöl Tamás Balázs – Vitéz Gyöngyvér. Budapest. 2017.
2
ÁLTALÁNOS NÖVÉNYTAN (AGRÁR SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA). Dr. Balogh János – Dr. S.-Falusi Eszter – Prof. Dr.
Penksza – Dr. Turcsányi Gábor – Dr. Túróczi György. Gödöllő. 2017.

Egyéni egyeztetések, egyéni konzultációk a saját tanulási eredményért érzett felelősséget fejlesztve.

3
4

A SkillToolkit a társas, a kinesztetikus, a vizuális és az auditív tanulási stílusoknak megfelelő virtuális tanulási környezet
kialakítására biztosít platformot. Kinesztetikus tanulási stílushoz: szimulációs szinten tud a SkillToolkit tananyagot betanítani.
Pl. a repülőgépgyártásban a konkrét szimuláció előtti tanulási fázis oktatható SkillToolkittel Vizuális tanulási stílusnak
megfelelő képek, animációk és kisfilmek, illetve feladattípusok (képkiegészítések, videofelvételek, gondolattérképek, képek,
gifek, animációk) készítésével. Az auditív tanulási stílusnak megfelelő hangfájlok integrálásával. Társas tanulási stílusnak
megfelelő, online kommunikációs eszközök (pl. Skype) rendszerbe integrálásával.
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megfelelő tanári instrukciókat a cél-követelmény-tanári instrukciók-feladatok56 összefüggésében értelmezi az alábbi
ábrának megfelelően, a következőkben egy növénytani fejezettel illusztrálva.

1. ábra A Virtuális Tanulási Környezet kialakítása tanulási stílus alapján a SkillToolkitben
Az ábrának megfelelően a tananyagfejlesztés a tananyag (KKK-ban definiált) céljából kiindulva,
kompetenciákban definiálja a tanulási követelményeket. A tananyagtartalom ezeknek a kompetenciáknak a
fejlesztését úgy támogatja, hogy a minden tanuló számára azonos tananyagtartalmak elsajátítását egyénre szabottan,
a tanulási stílusnak megfelelően, azaz vizuális, auditív, verbális, vagy kinesztetikus tanári instrukciókkal,
feladatokkal, végül a tanulási eredmények értékelésével és visszajelzéssel biztosítja.
A SkillToolkit virtuális tanulási környezetének vizuális tanulási stílusra kialakított példája a Növénytan
tananyag fejlesztéséből7 a cél-követelmény-tanári instrukciók-feladatok8 összefüggésében a Növényi sejtalkotók
tananyagrészhez:

5

E-LEARNING TARTALMAK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI BUKTATÓI. Dr. Nagy Tamás.
Interaktív, médiaelemekkel támogatott e-tanulás feladattípusok és azok szerkesztési módja. Könczöl Tamás Balázs–Vitéz
Gyöngyvér. Budapest. 2017.
7
A növénytan e-learning-alapú képzésben megvalósuló tanulási eredményeinek kialakításához. Penksza Károly–Kopp
Gyöngyvér. Jegyzet.
8
E-LEARNING TARTALMAK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI BUKTATÓI. Dr. Nagy Tamás.
6
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2. ábra A növényi sejtalkotók vizuális tanulást támogató képernyőképe
Cél:A növényi sejtek organellumai fejezetek célja a tipikusan a növényi sejtekre jellemző sejtalkotók, azaz a sejtfal,
kloroplasztiszok, a zárványok és vakuólumok felépítésének, feladatainak a megismerése.
A tipikusan növényi sejtalkotók megismerése azért fontos, mert így a hallgató képes lesz megérteni a növények
életfunkciókat (anyagcsere folyamatok, anyagfelvétel, tápanyag előállítás, szállítás, kiválasztás, raktározás) és
összekapcsolni a funkciót a felépítéssel.
Követelmény: Meg tudja különböztetni továbbá le is tudja rajzolni és egymáshoz arányos méretükkel jelölni a
növényi sejtalkotókat. Képes legyen elsajátítani az egyes alkotók feladatainak az ismeretét. Meg tudja különböztetni
egymástól a sejtfal, kloroplasztiszt, a zárványt és a vakuólumot. Ki tudja választani a növényi sejtalkotók közül a
kloroplasztiszt, a zárványt és a vakuólumot a sejtalkotók képe alapján.
Vizuális tanulási stílusnak megfelelő tanári instrukciók az ábrához:
- Jegyezze meg a sejtrészecskék pontos sejten belüli elhelyezkedését!
- Jegyezze meg a sejtrészecskék egymáshoz viszonyított méreteit! Ügyeljen a különbségekre és a
hasonlóságokra is!
- Jegyezze meg a sejtrészecskék színét és alakját! Ügyeljen a különbségekre és a hasonlóságokra is!
Vizuális tanulási stílusnak megfelelő tanári instrukciók az animációhoz:
- Nézze meg figyelmesen az animációt és jegyezze meg a sejtalkotók nevét!
- Jegyezze meg a vakuólum legfontosabb feladatát!
- Jegyezze meg a sejtfal funkcióit!
- Jegyezze meg a kloroplasztisz elnevezéseit és feladatát!
Vizuális tanulási stílusnak megfelelő tanári instrukciók a gondolattérképhez:
- Keressen az interneten a legkisebb és a legnagyobb sejtrészecskéről egy-egy képet és töltse fel
gondolattérképébe!
- Indítsa el az animációt és jegyezze meg a speciális növényi sejtalkotók színét és alakját!
- Keressen az interneten a vakuólumról, a kloroplasztiszról és a zárványról egy-egy képet és töltse fel
sejttani gondolattérképébe!
Vizuális tanulási stílusnak megfelelő a tanári instrukciókon alapuló feladatok:
- Rajzolja le, majd hasonlítsa össze a rajzán a sejtrészecskéket az ábrával!
- Töltse fel gondolattérképébe a vakuólumról, a kloroplasztiszról és a zárványról készített, legjobb
rajzának fotóit!
- Állítsa sorba a sejtrészecskéket méretük szerint!
- Húzza a kiemelt növényi sejtrészecske nevét a sejtalkotóhoz!
- Húzza a kiemelt növényi sejtrészecske képét a sejtbe!
- Párosítsa a sejtalkotó rajzát a sejtalkotó nevével!
- Válassza ki annak a sejtalkotónak a képét, amelyet definiáltunk!
- Rendezze halmazba a sejtrészecskék képeit a sejtrészecske feladatai szerint!
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Csoportosítsa a sejtalkotókat a szerint, hogy melyik csak növényi, melyik növényi is, húzza a
sejtalkotó képét a megfelelő halmazba!
- Kattintson arra a képre, amely a vakuólumot ábrázolja!
- Kattintson arra a képre, amely a kloroplasztiszt ábrázolja!
- Kattintson arra a képre, amely a zárványt ábrázolja!
Vizuális tanulási stílusnak megfelelő visszajelzések: a tanulás eredményességétől függetlenül minden esetben a
vizuális észlelés-, emlékezet- és figyelemfejlesztésére irányuló tanulási erősségek és gyengeségek értékelései.

A SkillToolkit rendszerével a digitális átállás nemcsak tanítható, hanem megtanítható.

.
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Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság Multimédia az oktatásban Szakosztály
www.mmo.njszt.hu

2020. évi Multimédia az oktatásban – Tananyag díj

Programtervező matematikusként végzett 1973-ban. Az egyetem elvégzése óta a József
Attila Tudományegyetem tudományos munkatársa, majd az SZTE Természettudományi
és Informatikai Karának adjunktusa.
Kezdetben számítógépes kommunikációval foglalkozott. Ezen a területen végzett
kutatási tevékenységéből készíti el „Számítógép-hálózati protokollok szimulációs
vizsgálata” c. egyetemi doktori disszertációját, melyet 1984-ben véd meg. Jelentős
szerepet vállal a hazai fejlesztésű X.25-ös országos adathálózat létrehozásában és
üzemeltetésében.
Oktatási tevékenysége is meghatározó. A Számítógép-hálózatok c. tárgy vezető előadója.
2001 óta vezeti a Cisco Laboratóriumot, ahol a hálózat-építés gyakorlatai részleteiről
lehet tapasztalatot szerezni. Hallgatói szerint „nagyon tud, még ha nem is mindig
mutatja! Mondogattuk, hogy egy darab mágnesszalagról is le tudná olvasni a biteket,
akár szabad szemmel is”. Oktatói munkájának elismerései közül a hallgatóktól kapott
Aranykréta díjra a legbüszkébb.
1997 óta egyre több szabadidejét foglalja le az Informatikai Gyűjteményben végzett
munka. 60 éves korában többek között ezért a tevékenységéért Rektori elismerésben
részesül. – 2012-tól a szegedi Informatika Történeti Kiállítás (ITK) meghatározó alakja.
Számtalan konferencia szervezésében, ill. indításában vett részt. Kamaszként már a
számítógépekről álmodozott. Remélhetőleg, 60 évvel később, 2023-ban sok-sok
kamasznak ad (adnak) egy életreszóló élményt, az informatikai diákolimpián, amit a
tervek szerint, Szegeden rendeznek meg. Reméljük, hogy azt a sok-sok tudást,
segítőkészséget, korrektséget és az álmok szövögetését át tudod adni a fiataloknak.
A tananyag díj idei díjazottja, a Kalmár- és Tarján-díjas Dr. Bohus Mihály.
És ami még fontos: 5 gyermeke van.

NJSZT MMO Szakosztály 2020. évi Díjbizottsága

XXVI. Multimédia az oktatásban online konferencia, 2020. június 11-12.
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Társaság Multimédia az oktatásban Szakosztály
www.mmo.njszt.hu
2020. évi Multimédia az oktatásban gyűrű - Képzés díj

A díjazott 2000-ben szerzett informatikus mérnök diplomát a Gábor Dénes Főiskolán, majd
2005-ben Mérnök-informatikus végzettséget a Miskolci Egyetemen. 2012-től a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola hallgatója, ahol 2020-ban megvédte
doktori disszertációját „Az e-tanítás-tanulás folyamata – stratégiák és modellek” témakörben.
1996-97 között szakmai tanfolyamok oktatási referenseként került közvetlen kapcsolatba az
oktatási munkával. 2007-2011 között a Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézetében a
Moodle keretrendszer menedzselése és rendszeradminisztrálása volt feladata. 2000-től
napjainkig a Gábor Dénes Főiskola vezető oktatója. 2010-től a GDF 3D Grafika és Animáció
diákműhely alapítója és vezetőtanára. 2016-tól a Gábor Dénes Tehetségpont vezetője és
meghatározó egyénisége.
Projektvezető helyettesként részt vett a 2004-ben indult GDF ILIAS e-learning keretrendszer
bevezetése és menedzselése projektben. Feladata rendszerszervezés, rendszeradminisztrálás és
elektronikus tananyagkészítés volt. 10 évig gondozta az ILIAS magyar nyelvi fájlt. Jelenleg is
a rendszer egyik adminisztrátora.
2008-tól aktív részese a Multimédia az Oktatásban konferenciasorozatnak. Növendékeit
szívesen készíti fel multimédia alapú oktatási tananyagok és ismeretterjesztő anyagok
készítésére. Ezek közül az elmúlt években az NJSZT-MMO konferenciákon jónéhánnyal
találkozhattunk, mint díjazott előadók.
2017-ben az NJSZT-MMO Szakosztály Tananyag-díját kapta kiemelkedő tananyagfejlesztői
munkájáért.
Mindene az oktatás és a hallgatóknak történő ismeretátadás. Szívesen és önzetlenül segíti
hallgatóit TDK munkák, szakdolgozatok, pályázatok írásában. Oktatói magatartása, fiatalos
lendülete és elhivatottsága példa értékű.
2020-ban a „Multimédia az oktatásban gyűrű - Képzés díját Berecz Antónia Klára, a Gábor
Dénes Főiskola oktatója kapja.
NJSZT MMO Szakosztály 2020. évi Díjbizottsága
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2020. évi Multimédia az oktatásban – Örökös tag díj

A jelölt hosszú utat tett meg, hogy teljesítse azokat az elvárásokat, amelyek ennek a
díjnak az elnyeréséhez szükségesek.
Felsőoktatási tanulmányait a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karán
szervezési mérnökként kezdte, majd műszaki informatikusként folytatta. Később
doktori képzésbe kezdett az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának
Neveléstudományi Doktori Iskolájában.
1995-ben, mint tanár, és alkalmazó lépett be a 26 éves konferencia sorozat történetébe.
2000-től pedig már, mint „taneszköz forgalmazó” képviselte a jelent és a jövőt, az
Apple oktatási igazgatójaként. Tevékenysége eltért a megszokott piaci működéstől,
hiszen nem terméket árult, hanem szemléletet. A változó világ kihívásait teljesíthető
technológiai megoldások mellett továbbképzési lehetőségeket és szakmai
tanulmányutakat biztosított a multimédiával foglalkozó szakemberek számára,
felejthetetlen élményekkel gazdagítva őket.
Kifogyhatatlan lelkesedéssel törekszik a határon túli kapcsolatok kiépítésére és a hazai
valamint nemzetközi felnőttképzés előremozdítására, amely során az élménypedagógia
magas szintű megvalósítását célozza meg.
2013-ban oktatási koordinátorként és stratégiai referensként kezd el dolgozni az
Emberi Erőforrások Minisztériumában, ahol azóta is a szociális ágazathoz tartozó
szakemberek továbbképzéseivel foglalkozik. Ezenfelül oktatási civil és tudományos
kutatói tevékenységet folytat a virtuális valóság, valamint a szélesebb körű innovatív
oktatásmodernizáció támogatásáért.
2007-től az NJSZT-MMO Szakosztály elnökségének tagja, nevéhez fűződik az MMO
konferencia sorozat élő közvetítésének elindítása. Külföldi tanulmányutakat szervezett
a hazai pedagógusok, oktató szakemberek számára a legmodernebb technológiák
megismerésére. 2014-től az NJSZT-MMO Szakosztály elnöke, aki számára nem a PR a
meghatározó, hanem a management, amely elhárítja az akadályokat és helyzetbe
hozza a munkatársakat.
Kommunikációja korrekt, és kapcsolatépítő. Állandó optimizmusa és közösségépítő
tevékenysége sokunk számára követendő példát jelenthet. Meglátása szerint „A
megoldás-, az empátia-, a figyelem-, a kommunikáció-, a motiváció- és diplomácia
eszközrendszerével többnyire minden szituáció kezelhető”.
2020-ban, a „Multimédia az oktatásban – örökös tag” díjat Gulyás István Elnök
Úr kapja.
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2020. évi Multimédia az oktatásban - Életmű díj
A blended learninget minden bizonnyal elterjedten fogják alkalmazni a kijárási korlátozás
után az oktatás minden szintjén és képzési formájában, ahogy tették a II. világháború alatt is,
amikor például a kisiskolások tananyagát a rádió közvetítette, házi feladatot bemutatni/felelni
pedig hetente mentek be az iskolába. Az idei életműdíjjal elismert tagtársunk is
megtapasztalta ezt, és máig példának hozza fel, ha az e-learning kezdetéről beszélgetünk.
Magától értetődő számára – addig is, amíg kutatómérnökként majd tanárként dolgozott és
ma is –, hogy a mindenkor elérhető innovatív e-eszközöket/technológiákat használja,
legyenek azok analógok vagy digitálisak. Munkáit/tananyagait multimédiás elemekkel tette
könnyen érthetővé és tanulhatóvá: programozott, készített oktató CD-t, web 1.0-ás és aztán
web 2.0-ás oktatószájtokat/-anyagokat, majd lettek mobilszámítógépei/felhőbe töltött/jelen
lett a közösségi médiában az oktatás terén is – igen aktív. Folyamatosan ír és olvas az elearning/multimédia terén, és tanítványainak megküldi az érdekesebb híreket/cikkeket.
Tavasszal néhány könyvet is szerkesztett saját, illetve az általa összefogott szakmai-baráti
kutatótársaság elmúlt másfél évtizedes cikkeiből válogatva. Tehát
„haladt/halad a korral”. Addig ismerkedik egy-egy szoftverrel/hardverrel/mobilapplikációval,
amíg rá nem jön a nyitjára – ez azért néha türelmet kíván például tőlem, mert ha beszélgetés
közben akadunk rá valamire, akkor azt ott kell megoldani – folyton tanít ezzel és ekkor is.
Hogy követi a technika oktatásban való használatát, következik abból is, hogy
híradásipari technikusként végzett 1954-ben, majd villamosmérnöki oklevelet szerzett 1959ben. Később kutatásaival tudományos fokozatokat ért el: a hadtudomány kandidátusa lett
1971-ben,
egyetemi doktor 1972-ben, a hadtudomány (MTA) doktora 1991-ben.
Munkaköreiben, illetve oktatóként szakterületei/kutatási területei voltak többek között
(terjedelem hiányában összefoglalóan):
a légvédelmi rakéta rendszertechnika és
irányítástechnika, az elektronika, az automatika, a mikrohullámú technika, a
telefontechnika, az automatizált vezetési rendszerek; a katonai rendszerek modellezése;
haditechnikai K+F; digitális hadszíntér; az e-tanulás (e-learning) és a távoktatás
alkalmazása a katonai felsőoktatásban. Oktatott a Légvédelmi Kiképző Központban, a Kandó
Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és
jogelődjein, a szovjetúnióbeli Kalinyini Légvédelmi Parancsnoki Akadémián és a Minszki
Légvédelmi Rakéta- technikai Katonai Műszaki Főiskolán.
Aktív szakmai közéleti munkát is végzett/végez, ehhez tartoznak a tudományos
társaságok, amelyekben tag volt: a Tudományos Minősítő Bizottság Hadtudományi
Szakbizottság; a KGST INTERASZU Főkonstruktori Tanács; az MTA Műszaki
Tudományok Osztálya, Távközlési Rendszerek Bizottsága; az MTA Műszaki Tudományok
Osztálya Informatikai Bizottsága. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai
Műszaki Doktori Iskola Tanács állandó külső tagja és a Multimédia az oktatásban NJSZ
Szakosztály tagja. Szerkesztőbizottsági munkát hét évig végzett a HADITECHNIKA című
folyóiratnál.
A 2020. évi „Multimédia az oktatásban gyűrű – Életmű díjat” Dr. Seres György nyá.
mérnök- alezredes, nyá. egyetemi docens, MTA doktora kapta.
Budapest, 2020. június 11.
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ÖSSZEFOGLALÓ
Berecz Antónia – MMO2020 PhD pályázat I. díj
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola
Témavezetők:
Dr. Seres György DSc
Tibenszkyné Dr. Fórika Krisztina PhD

Az e-tanítás-tanulás folyamata – stratégiák és modellek
„A tanulás, mint pszichikus tevékenység folyamatosan elemekkel bővül, mert a tanulási eszközök (tanulási környezet, annak tárgyi és személyi komponensei, feltételei), az eszközök
kínálta pedagógiai lehetőségek, az újszerű együttműködési kommunikációs kapcsolatok folyamatosan gazdagodnak. Ezért értekezésemben megvizsgáltam a tanítási-tanulási folyamat
modellezésének lehetőségeit és megindokoltam, hogy a modellező ember megfigyelései alapján készített változatos e-learning modellek valóságosak és hasznosak.
Tanulmányoztam az oktatástechnológia oldaláról az atipikus oktatási formákat, hangsúlyt
helyezve a felnőttoktatás jellemzőire. Kutatásaimmal felhívtam a figyelmet arra, hogy a globális e-learning trendek képet adnak az elektronikusan támogatott tanulás-tanítás tendenciáiról, figyelembe vételük hasznos e-learningbeli modelljeink kialakításához.
Mivel az e-learning ernyője alatt újabb és újabb fogalmak keletkeznek az e-learning változatos formáinak, súlypontjainak megjelenése kapcsán, szükségszerű, hogy találó új kifejezéseket alkossunk. A médiumtípusok megfontolt „keverését” napjaink technológiái és technológiai lehetőségei mellett korlátozza, hogy nincs elegendő forrás a tanárok támogatására például
oktatástechnológiai/tananyagfejlesztői csoporttal, korlátlan mobilinternet-eléréssel, saját számítógéppel.
Hangsúlyoztam, hogy paradigmaváltástól függetlenül igaz, hogy a tanulási stratégiák a tanuló
tanulási stílusa(i) szerint választott tanulási technikákból épülnek fel, valamint a tanulóra külső és belső tényezők is hatnak.
Hangsúlyoztam, hogy a tanítási stratégiák nyílt rendszerek, alkalmazásuk függ a tanítás céljától és tartalmától, a tanítási-tanulási környezettől és a tanárok módszertani felkészültségétől,
technikáitól és gyakorlatától is, továbbá a tanítási stratégia megközelíthető a tanítási célok, a
módszerek és a tanulásszervezés oldaláról is. Példamodellekkel és az interjúk eredményeivel
alátámasztottam, hogy az e-tanítási-tanulási modellek alapja az andragógia, a transzformatív
tanulás és a médiaszinkronicitás elmélet.
Rámutattam az e-tanítási-tanulási stratégia és az e-learning stratégia fogalmak közötti különbségekre, továbbá igazoltam, hogy az oktatási intézmények és a benne dolgozó tanárok is képesek nagy súlyt helyezni a tanítás és a tanulás tanítására. Megállapítottam, hogy a tanítási,
illetve a tanulási stratégia a tanulási folyamatban résztvevők szintjén értelmezett, vagyis a
tanulás a tanuló dinamikus, tudatos problémamegoldó tevékenysége; míg a tanítási stratégia
didaktikai szempontú megközelítésben foglalkozik a tanítás szervezésével. Az e-learning stratégia esetén – amelynek hagyományos megnevezése oktatási stratégia – a magasabb társadalmi szintű stratégiákon és az intézményi stratégiákon át jutunk el a tanítási-tanulási tevékenységek szintjére. A stratégiát a műveletek és a cselekvések hierarchikus rendjében vizsgálva,
alul helyezkedik el a tanítási-tanulási tevékenységek szintje. Kellőképpen alátámasztottam a
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megkülönböztetés jelentőségét.
Létrehoztam az e-learning működését vizsgáló két elméletorientált modellt, amelyekben az elearninget használó és fejlesztő emberi tényező szerepét hangsúlyoztam. Az első kapcsán alátámasztottam, hogy az e-learning korszakolására, a lehetőségek és a korlátok vizsgálatára árnyaltabb képet kapunk, ha a hardverben bekövetkező változások követése mellett a szoftverben bekövetkezőket is követjük és a szoftvert tágan értelmezzük, továbbá bevonjuk a humánerőforrás súlypontjait is. Ennek összefoglalására létrehoztam saját HW–SW–HR modellemet,
amelyben a hardver a tanítás és a tanulás során használt elektronikus eszközöket foglalja magában; a szoftver a hardveren futó programokat, keretrendszereket, internetes keresést, alkalmazásokat, oktatóprogramokat, tananyagot; a humánerőforrás pedig a tanítás és a tanulás emberi erőforrásait, beleértve az oktatási intézmény minden alkalmazottját, valamint a manwaret és az orgware-t. A HW–SW–HR e-learning modell kapcsán bizonyítottam, hogy az elearningben, illetve annak fejlődésében a hardver és a szoftver lehetőségeit felhasználó humánerőforrás a legfontosabb.
Az emberi tényező szerepét hangsúlyozó másik modellem egy fegyveres küzdelem modellt is
felhasználva alkotott konfliktuscsökkentő elméleti e-learning modell, amellyel bizonyítottam,
hogy e-eszközök alkalmazásával a tanítás-tanulás folyamatát kibernetikai rendszerként vizsgálva az oktatásban felmerülő konfliktusok nemcsak csökkenthetők, hanem megelőzhetők, sőt
a rendszer hatásfoka növelhető, optimalizálható is. Ezzel igazolt 1. hipotézisem: Más tudományterületek eredményeinek felhasználásával további új elméleti és gyakorlati tanításitanulási modellek hozhatók létre, amelyek a katonai és a polgári felsőoktatásban, valamint az
állami és az önkormányzati szerveknél dolgozók továbbképzésében is alkalmazhatóak.
Az általam meghatározott feladatokat elvégezve, illetve egy általam megfelelőnek ítélt logikával biztosítva az e-learning stratégiák bővülő, szerteágazó világában az e-learning stratégiák
rendszerezése terén modellkategóriákat hoztam létre: e-learning stratégiák készítésének szintjeit áttekintő modellek, e-learning stratégiákat tipizáló modellek, e-learning stratégiai modellek. Az e-learning stratégiák készítését áttekintő hierarchikus modelljeim alapján megállapítottam, hogy azok megkönnyíthetik a stratégiakészítés szintjeinek áttekintését. Továbbá vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy az oktatásban a vonatkozó stratégiai dokumentumoknak, illetve jogszabályoknak támogatniuk kell, hogy az alsó, hálózatos alapról a visszahatások
eljuthassanak a felső stratégiai szintig. A hierarchikus, szintenként hálózatos rendszer modellemben az e-learning rendszer az oktatási rendszert – beleértve az intézmény struktúráját és
tanító hálózatát – egyaránt lefedő, támogató rendszerként értelmezhető. Az e-learning stratégiákat tipizáló modellek közé sorolandó a „revolúciós, evolúciós és inkrementális e-learning
bevezetési stratégia” modellem, amelynek kialakításakor szempont volt, hogy rámutasson, a
szervezetet milyen főbb megoldásokkal lehet átállítani az e-learning alkalmazására. 2. hipotézisemet, amelyben feltételeztem, hogy az e-learning stratégiák a lehetséges stratégiák teljességére kiterjedően megfelelő rendező elvek alapján rendszerbe foglalhatóak, elfogadottnak
tekintem.
Az emberi tényező szerepét hangsúlyozó elméleti e-learning modelljeim megfelelőségében is
megerősítettek a „pillanatfelvételként” 2018 nyarán 7 hét alatt 16 magyarországi felsőoktatási
intézményben oktató 25 tanárral és 25 GDF1-es mérnökinformatikus szakos hallgatóval készített félig strukturált interjúim e-learning attitűdöt vizsgáló válaszainak a kiértékelésével nyert
eredmények. Az egyes interjúkérdésekre adott válaszokat adatokká konvertáltam, így online
kérdőív zárt kérdéseihez használhatók válaszokként. A kérdőívvel például országosan, hatá1

GDF: Gábor Dénes Főiskola.
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ron túli magyar tanítási nyelvű felsőoktatási intézményekben, valamint az NKE2 intézményfejlesztési tervében (IFT) megjelölt együttműködő nemzetközi társegyetemek tanárainak és
hallgatóinak körében végezhető kvantitatív kutatás az e-learning attitűdről. Az eredmények
kiértékelése után javaslatok fogalmazhatók meg a széles körben elérhető e-learning eszközök
és kapcsolódó módszerek használatára a tanítási és a tanulási gyakorlat fejlesztéséhez.
Az aktuális időszak IFT-inek mint stratégiai dokumentumoknak az elemzésével megállapítottam, hogy az e-learninget a magyarországi felsőoktatásban az intézmények stratégiájukba
integráltan igyekeznek beépíteni. A tanári/hallgatói félig strukturált interjúk intézményi stratégiájával kapcsolatos véleményét a Rosenberg által megfogalmazott e-learning kritikus öszszetevőkhöz szorosan kötődő kérdésekkel vizsgáltam. A kiértékelés eredményei közül most
csak egyet emelek ki: a tanárok többsége szerint nincs intézményüknek e-learning stratégiája,
a hallgatók kevesebb mint 1/3-ad része szerint van egyértelműen.
Irodalomkutatással feltártam az eddig készített e-learning modell osztályozásokat. Meghatároztam, hogy miért van szükség a felsőoktatásban az e-learning modellek átfogó rendszerben
való elhelyezésére. Az általam meghatározott feladatokat elvégezve, illetve egy általam megfelelőnek ítélt módszerrel biztosítva az e-learning modellek bővülő, szerteágazó világában
bebizonyítottam, hogy az e-learning modellek a lehetséges modellek teljességére kiterjedően
megfelelő rendező elvek alapján rendszerbe foglalhatóak, és kialakítottam az e-learning modellek egyesített, bővülő rendszertanát. Ezzel igazoltnak tekintem 3. hipotézisemet.
A félig strukturált tanári interjúk kapcsolódó kérdései kapcsán bizonyítottam, hogy a
https://elearning-modellek.hu portálnak azért is van létjogosultsága, mert a mintakutatásban
meginterjúvolt felsőoktatásban oktatók kevés modellosztályt ismernek, valamint mert nincs
mindegyiküknek megfogalmazott saját e-learning modellje. A hallgatói interjúk kiértékelésével megállapítottam, hogy a hallgatók általában elégedettek a Főiskola3 e-learning modelljével, szolgáltatásaival, viszont konstruktív kritikai javaslatokat adtak az egyes tantárgyakhoz.
Megalkottam a tehetséggondozáshoz a projektmunka lehetőségeit is felhasználó gyakorlati
AKIM (alkotó, kreatív, innovatív munka) e-learning modellt, és többéves gyakorlati alkalmazása során bizonyítottam annak hatékonyságát a Gábor Dénes Tehetségpontban. Ezzel igazoltam 4. hipotézisemet, amely szerint igény van e-eszközök felhasználásával, projektmunkák
mérföldkövein keresztül, kis közösség tagjává vált motivált hallgatók tehetségkibontakozásához modell létrehozására, amely modell különösen hatékony és eredményes. A
modell alkalmazható a katonai és a polgári felsőoktatásban alapképzésben résztvevő hallgatók, valamint az állami és önkormányzati szerveknél dolgozók továbbképzésében is fejlődésük támogatásához. Az AKIM modellel is igazoltam 1. hipotézisemet, amely szerint más tudományterületek eredményeinek felhasználásával további új elméleti és gyakorlati tanításitanulási modellek hozhatók létre, amelyek a katonai és a polgári felsőoktatásban, valamint az
állami és az önkormányzati szerveknél dolgozók továbbképzésében is alkalmazhatóak.
A félig strukturált hallgatói interjúk vonatkozó kérdésére adott válaszok alapján a hallgatók
elégedettek az AKIM modellel.
Az e-learning modellek egyesített, bővülő rendszertanának széles körű megismertetéséhez,
valamint az osztályozás és a modellpéldák bővítésének támogatásához internetes portált hoztam létre. A portálon megtalálható az e-learning stratégiák általam létrehozott rendszere is a
példamodellekkel és az értekezésemben bemutatott e-tanítási-tanulási stratégiák, továbbá fog-

2
3

NKE: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
Gábor Dénes Főiskola.
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lalkozik az e-learning minőségbiztosítás területén is rendszerezéssel”4.

4

Berecz Antónia: „Az e-tanítás-tanulás folyamata – stratégiák és modellek”, doktori (PhD) értekezés, Budapest,
2019, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola, p. 312, https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13724/K%E1roly_Kriszti%E1n_PhD_%E9rtekez%E9s.pdf;jsessionid
=A1A19590C2FF691247ED6860AABB922B?sequence=1.
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Mravcsik Zoltán – MMO2020 PhD pályázat II. díj
Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola
Témavezetők:
Dr. Gyulai Ferenc DSc
Dr. Berke József PhD, CSc

A VITACEAE CSALÁD TERMESZTETT FAJAINAK
EVOLÚCIÓJA, DOMESZTIKÁCIÓJA ÉS DIVERZITÁSA A
KÁRPÁT-MEDENCÉBEN AMORFOMETRIAI
VIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN
Értekezésemben beszámoltam az első magyar szőlőmaggyűjtemény létrehozásának
körülményeiről, valamint bemutattam a kialakított módszertant a Vitis fajok morfometriai
felvételezésére.
Mindenki számára elérhető mérési folyamatot dolgoztam ki, amellyel bármely szőlőfaj- vagy
fajta magjai felvételezhetőek és lemérhetőek, így is összehasonlíthatóvá téve tulajdonságaikat.
A módszer lehetőséget ad régészeti, gyűjteményes és egyéb recens tételek adatainak
rögzítésére. Lehetővé teszi nagyszámú anyagok felvételezését viszonylag rövid idő alatt. A
modern digitális eszközöknek köszönhetően nagy pontosság érhető el, a szoftveres kiértékelés
után a numerikus adatok számszerűsítik a morfológiai jellemzőket, amelyek számos formában
kiértékelhetőek.
A kidolgozott módszertant alkalmazva készítettem egy morfometriai adatbázist a hazai
szőlőfajta-gyűjteményekből származó tételek paramétereiből. A 172 db eltárolt tételből eddig
42 esetében végeztem el a felvételezést. Összesen 6734 db szőlőmag 56 paramétere került bele,
amelyek mérettani, alkaktani és színre és intenzitásra vonatkozó információkat hordoznak.
Az irodalmi adatokat összegyűjtve, a legrégebbi fajták feldolgozásával kezdem meg a
morfometriai adatbázis feltöltését, amely az archaeobotanikai elemzések során nyújthat
segítséget.
Az adatbázis alapján meghatároztam a ligeti szőlő és a kerti szőlő elkülönítésére alkalmas
változókat. Sikerült elkülöníteni a ligeti szőlőt, a direkttermő szőlőfajtákat, a Vitis vinifera
fajtákat, valamint a vizsgált Vitis fajokat (Vitis amurensis, V. labrusca, V. riparia, V. rupestris).
Ez segítséget nyújthat a felhagyott szőlőkön fellelhető régi magyar fajták kiválasztásához és a
Vitis sylvestris élőhelyén előforduló inváziós fajok felismeréséhez.
Az adatsorok alapján felfedezhetőek olyan alaktani különbségek a Vitis vinifera L. és a Vitis
labrusca L. esetében, amelyek megegyeznek a kerti szőlőnél már régóta felismert,
domesztikáció okozta morfológiai változásokkal.
Az adatbázis bővítését követően egy osztályozó program segítségével a magok csoportosítása,
azonosítása automatikusan történhet, teljesen kiválthatóvá válik a korábbi emberi hibákat és
szubjektivitást magán viselő határozás.
A gyűjtemény és az adatbázis alapja lehet egy mesterséges intelligencia (MI) alapú
magfelismerő rendszer létrehozásának, ami lehetővé teszi a régészeti és génbanki azonosítást,
pontos, gyors és automatizált módon, kiváltva a sok esetben lassú, emberi hibákkal terhelt
hagyományos módszereket.
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Kozma-Bognár Kristóf - MMO2020 TDK pályázat I. díj
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék,
Környezetgazdálkodási agrármérnöki MSc
Témavezető: Dr. Anda Angéla, Simon Brigitta

Az eltérő vízellátás hatása a szója (Glycine max L.)
levélterületének és termésmennyiségének alakulására
Hazánk földrajzi helyzetének köszönhetően igencsak gazdag felszíni és felszín alatti
édesvízkészletekben, melynek értéke felbecsülhetetlen. Azonban a csapadék mennyisége és
időbeni eloszlása egyre kiszámíthatatlanabb, és a jövőben várhatóan még inkább az lesz,
így a lakosság élelmiszerrel való ellátása is bizonytalanabbá válik. Emellett a száraz
időszakok és a hőmérséklet alakulása is egyre nehezebben előre jelezhető. A szója
magas fehérje, illetve olajtartalma miatt jelentős szerepet tölt be mind az iparban, mind a
világélelmezésben,

ezért

nemzetközi

szintű

kutatásokban

is

egyre

gyakrabban

megjelenik.
Vizsgálatunkban a szója víz-stresszre adott válaszának jobb megismerésére kísérletet
állítottunk be a Pannon Egyetem Georgikon Kar Agrometeorológiai Kutatóállomásán
található Thornthwaite–Matter-féle kompenzációs evapotranspirométerekben, illetve az
azt körülvevő mezőgazdasági művelés alatt álló területen. A világon egyedülálló módon
átalakított tenyészedényekben az optimális vízellátás mellett a kádak egy részét
vízmegvonásra használtuk. A kutatás során vizsgáltuk két szója fajta (Sinara és Sigalia)
levélterületének tenyészidőszakbeli fejlődését, továbbá a termés, illetve a terméselemek
alakulását.
Célunk volt meghatározni a vízellátás hatását a levélterület és termésmennyiség
alakulására, illetve, hogy az egyes fajták eltérően viselkednek-e a különböző vízkezelések
mellett. Eredményeink azt mutatják, hogy a korlátozott vízellátás hatására szignifikánsan
csökkent a levélterület és a termésmennyisége is, emellett a Sigalia fajta esetében kisebb
levélterület, illetve terméseredményeket kaptunk.
A dolgozat elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
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Gábor Dénes Főiskola, gazdaságinformatikus szak, IV. évfolyam
Konzulens: Berecz Antónia főiskolai adjunktus

Új riportolási eszközök fejlesztése
a Bonduelle Central Europe Kft. értékesítési osztályán
Napjainkban egyszerre nagy mennyiségű adat (big data) áll rendelkezésre, ezért az
adatbányászat és az adatvizualizáció fontos szerephez jut. Az adatbányászat vagy Howar
Dresner a Gartner cég üzleti elemzője által használt üzleti intelligencia (Business Intelligence,
BI) terminológia olyan szoftver használatát jelenti, amely a döntéshozás folyamatát javítja és
tényalapú adatbázisokra, adatmodellekre épül. Használatával az adatok közti összefüggéseket
tárhatjuk föl.
Az adatvizualizáció nem csak az adatok megjelenítését, hanem logikai egységekbe való
szervezését is jelenti, amely által információhoz juthatunk a döntéshozatal előtt. Stephen Few
a Perceptual Edge szerzője szerint bár adatgyűjtő és -tároló kapacitásunk hátterét gyorsan
növekvő „medence” biztosítja, de azon képességünk, hogy értelmezzük és közöljük az
információt, passzív marad. A számítógépek meggyorsítják az adatok feldolgozását, de azt
nem mondják el nekünk, hogy mi az információ vagy hogy milyen módon szükséges azt a
döntéshozók felé kommunikálni. Ezen a téren az úgynevezett vizualizációs képességek nem
velünk születettek, az elemző és a prezentációs képességekkel együtt kell ezeket
megtanulnunk.1
Az adatvizualizáció fontosságát esettanulmánnyal támasztom alá, amelyhez a fejlesztést
munkahelyemen, a Bonduelle Central Europe Kft. értékesítési osztályán végeztem. A területi
képviselők látogatják a boltokat, ellenőrzik a termékszortimentet (disztribúciót), a vezetők
(Key Account Managers) felelősek a vevőknek való eladásért. A Kft. meglévő
vállalatirányítási rendszeréből (ERP) hiányzik az eladási modul, ezért ezen osztály munkáját
támogató önálló informatikai rendszer kialakítása látszott szükségesnek, amelyből naprakész
információk nyerhetők a termékek disztribúciójáról, a boltokban való megjelenésükről és a
képviselők munkájáról. A vezetők számára az üzleti eredménykimutatás riport megfelelő
1

http://www.perceptualedge.com/
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Gábor Dénes Főiskola, gazdaságinformatikus szak, IV. évfolyam
Konzulens: Berecz Antónia Klára főiskolai adjunktus

E-learning tananyag készítése MS Excel VBA programozás
haladó szintű elsajátításához – Az International Grocery Shop Kft.
teljesítménybér-rendszerének fejlesztése
A dolgozat olyan e-learning tananyag elkészítését mutatja be, amely a már MS VBA
programozási alapokkal rendelkező, tanulni vágyó diákokat vezeti végig egy összetett, a valós
életből vett szoftverfejlesztési példán, bemutatva nekik az Excel VBA kódolás rejtelmeit. A
tananyagot az teszi egyedivé, hogy összetett szoftver fejlesztését mutatja be, nem több
különálló fogást vagy kisebb egység elkészítését. Igen sok tanulást támogató anyag található
az interneten, amelyek nagy segítséget nyújtanak, de ritka az olyan, amely a tanulót konkrét
példán végigvezetve mutatja be komplex szoftver fejlesztését. Megközelítésem lehetővé teszi,
hogy ne csak VBA-ban kódolást, hanem programozási módszertant, szemléletmódot is
átadjak a tanulóknak.
De ennél is többet nyújt tananyagom, mert olyan, jelenleg bárki számára elérhető eszközöket
állítok a szoftverfejlesztés, illetve a tanítási-tanulási cél elérésének szolgálatába, amelyek az
általános számítástechnikai érdeklődés középpontjában állnak a mai modern világban. Az
Office eszközökön kívül médiaszerkesztési eszközöket és ismert internetes médiumokat
használok. Összesen tizenegy online, offline szoftver használatát mutatom be a
dolgozatomban.
Módszertanom szerint az alábbi fázisokon keresztül készítettem el a tananyagot:
•
•
•
•
•
•
•
•

Képzés és szakanyag tervezése
Videótutoriál-részekhez tananyag-elemek előállítása: hanganyag szöveges leirata,
hozzá animált diasorok vagy videófelvételek, hanganyag felvétele vagy utómunkája
Videótutoriál-részek utómunkái: bevezető és záró képsorok
Videótutoriál-részek tesztelése
Tananyag elkészítése
Tananyag tesztelése
Szükséges módosítások elvégzése
Publikálás

A VBA lehetőségeiben elmélyülés az élelmiszer-logisztikával
foglalkozó
képzelt
International Grocery Shop Kft. teljesítményalapú mozgóbér-elszámolás komplex fejlesztési
projektje köré épül. A tananyag szöveget, képeket és hangzó oktatói magyarázatokkal
videótutoriálokat tartalmaz. Az elkészült tananyag publikálásra került a GDF ILIAS-ban, a
videótutoriál-sorozat, amely magában is megállja tananyagként a helyét, a Youtube-on.

177

Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság Multimédia az oktatásban Szakosztály
www.mmo.njszt.hu

ÖSSZEFOGLALÓ
Bérces Miklós - MMO2020 TDK pályázat Különdíj
Gábor Dénes Főiskola, mérnökinformatikus szak, IV. évfolyam
Konzulens: Berecz Antónia főiskolai adjunktus

E-LEARNING MOBILAPPLIKÁCIÓK HASZNÁLATÁNAK
VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK KÖRÉBEN
Az e-learning nem csak hogy mindennapjaink része, hanem bárhol és bármikor igénybe
szeretnénk venni. Mivel egy évtizede dolgozom az e-learning területén (keretrendszerek
bevezetése és üzemeltetése, adminisztrálása, illetve tananyagok fejlesztése), látom hogy
milyen nagy igény van a mobilapplikációkra itt is.
Dolgozatomban dokumentálom mintakutatásomat, amelyet felnőttek körében végeztem arról,
hogy használnak-e mobilapplikációt tanuláshoz; ha igen, akkor milyen típusúakat (például
szótár, videótutoriál, ételreceptes, képek leírásokkal, teszt), milyen tanulási céllal, illetve
melyeket.
A kutatást Earl Babbie által javasolt lépésekben végeztem. Módszerként kérdőívet
használtam, amelyet a Google Forms-szal valósítottam meg.
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Konzulens: Dr. Hülber László intézetigazgató

E-learning megjelenése a KRESZ-oktatásban
A gépjárművezető-képzés fontos mindennapjainkban, mégis alig folyik kutatás a területen. A
KRESZ (Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása) a Magyarország területén lévő
közutakon, közforgalom elől el nem zárt magánutakon szabályozza a közlekedést. Mind
gazdasági, mind társadalmi szempontból áttörést jelent a gépjárművezető-tanfolyam elméleti
képzésrészében 2015 elejétől az online végezhető KRESZ-tanfolyam.
A szakdolgozat célja az e-learning képzési forma KRESZ-oktatásban megjelenésének
vizsgálata, illetve az elektronikusan támogatott és a hagyományos jelenléten alapuló KRESZtanfolyamok összehasonlítása. A dolgozat képet ad arról, hogy készítésének idején, 2019 első
negyedévében mi volt az oktatók véleménye a digitális képzésről, illetve hogy a tanulók
milyen okok miatt választották egyik vagy másik képzési formát; vizsgasikeresség
szempontjából eredményesebbnek találták-e az e-learning képzést a tanterminél.
A dolgozatban dokumentált primer kutatás során kérdőíves megkérdezés került alkalmazásra,
hogy a felállított négy hipotézis igazolható/cáfolható lehessen. Három kérdőív készült,
amelyet három megyében töltöttek ki a tanulók a képzés elején (n=157) majd végén (n=124)
és az oktatók (n=136). A kérdőív rákérdezett a háttérváltozókra (életkor, iskolai végzettség,
nem stb.) is, hogy látható legyen, milyen jellemzőkkel bíró tanulóknál/oktatóknál melyik
típusú képzés jár nagyobb vizsgaeredményességgel.
A dolgozatot a kutatás összefoglalása, illetve a született következtetések, javaslatok zárják.
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LOLLIPOP KNIGHT JÁTÉK KÉSZÍTÉSE
UNREAL ENGINE 4-BEN
Szagdolgozatomban dokumentáltam az Unreal Engine 4-gyel megismerkedni kívánók
számára fejlesztett videótutoriál-sorozatom készítését. A tutoriálokban az Unreal Engine 4
program, illetve alapvető kezelésének bemutatása után lépésről-lépésre vezetem a tanulni
vágyókat a Lollipop Knight című játékom fejlesztésében. A videókban látottak elvégzése
során a tanulók megszerezhetik a háromdimenziós játékmotorok, illetve a szerepjátékok
készítésének legfontosabb tudnivalóit.
Mióta a nagy tudású, közkedvelt Unreal Engine 4 2015-től ingyenes lett (csak annak kell 5%nyi juttatást átadnia, akinek a játékából bruttó bevétele negyedévente meghaladja a 3.000 $-t),
megtöbbszöröződött a program felhasználói tábora. Tutoriál-sorozatom elkészítését emellett
az is indokolta, hogy szakdolgozatom készítéséig még nem publikáltak az Unreal Engine 4hez magyar nyelvű oktatóanyagot.
Videósorozatomat az „SG Tanulmányok” című YouTube-csatornán p
ublikáltam.
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