
M-learning – a jelen vagy a jövő oktatási  
eszköze? 

Nemzetközi helyzetkép – felmérés a vajdasági magyar diákok okostelefon-
használati szokásairól1
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EsZTELECKI PéTER

KITEKINTés

„A csendes múlt dogmái alkalmatlanok a viharos jelen számára. A helyzet nehézségek-
kel terhes, és együtt kell felemelkednünk az eseménnyel. Mivel esetünk új, új módon kell 

gondolkodnunk róla, és új módon kell cselekednünk.” 
(Sir Ken Robinson)

BeVeZeTŐ

Bár közhelynek számít, hogy a mobiltech-
nológia átformálja az életünket, és ezáltal a 
tanulást is (Weste, 2012), e tényt senki sem 
vitathatja, mi több, e témával már évek óta 
több világszervezet aktívan foglalkozik, 
például az UNESCO is. 

A jelenlegi trendek alapján a mobil-
technológiák mindinkább beágyazódnak 
a mindennapi életünkbe. Integrált tu-
lajdonságainak köszönhetően szokásos 
hétköznapjaink részévé válnak hely- és 
időfüggetlen tulajdonságaik által. A jelen-
séget néhányan már úgy is jellemezték, 
mint a következő társadalmi forradalmat 
(Rheingold, 2003). Ez az informatikai 
forradalom kihívást jelent majd a közok-

1  A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia (Domus szülőföldi ösztöndíj pályázat) által támogatott E-learning 
eszközök alkalmazása a vajdasági magyar informatikai tehetséggondozásban elnevezésű kutatómunka keretén belül 
készült el.

tatás számára, mivel átalakítja a tanulás és 
tanítás szervezeti, intézményi kereteit. A 
nyomtatott írás fokozatosan elveszti vezető 
szerepét a kommunikációs médiumok kö-
zött, a virtuális tanulás lesz a megszokott, 
bár emellett a személyes kommunikáció 
sem mellőzhető (Nyíri, 2009).

A tanulóknak ezentúl nem kell várniuk 
a hagyományos óráikra, nem kell eljutniuk 
azok helyszínére, hogy tanulni tudjanak. 
A mobil tanulás a drótnélküli technológi-
ának köszönhetően bárki számára elérhe-
tővé teszi az információkhoz és tananya-
gokhoz való hozzáférést, legyenek bárhol, 
bármikor. Az információs társadalomban 
a hangsúly a tanulást végző személyen, a 
tanuló aktivitásán van, ezért az egész tanu-
lási környezet és az elsajátítandó tananyag 
ehhez igazodik (Námesztovszki, 2008). 
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Ennek következtében a tanuló maga hatá-
rozhatja meg, hogy hol, mikor és milyen 
körülmények között kíván foglalkozni 
az adott tananyaggal (Mohamed, 2009). 
Abban is mindenki egyetért, hogy minden 
ember számára létjogosult az a tény, hogy 
joga van a tudáshoz való hozzáféréshez, él-
jen bárhol, bármilyen kultúrában. A dolgo-
zók a munkahelyükön bármely pillanatban 
hozzáférhetnek a tréningjeik tartalmához 
és az információikhoz, amikor erre szükség 
van. Az „épp a kellő idő-
ben” (just-in-time) tanulási 
lehetőség ösztönzi a tanulás 
magas szintjét, mivel a 
tanuló képes azonnal hoz-
záférni az információhoz, 
nem kell azt megjegyeznie, 
hanem csak (később) alkal-
maznia (Mohamed, 2009).

Természetesen lehet vitatkozni a mobil 
által támogatott tanulásról (M-Leraning, 
M-tanulás), de ami biztos, az az, hogy ez a 
legizgalmasabb kutatási terület az utóbbi 
öt évben (Mark, 2012). Az sem feledhető 
tény, hogy a technika történetében a civil 
polgároknak még sosem volt ennyire köny-
nyen elérhető egy technológia, mint ma a 
mobiltechnika (Kismihok, 2007).

E kutatási terület nem újkeletű, bár 
térségünkben az M-learning még mindig 
újszerű, más országokban és az Euró-
pai Unióban már a 2000-es években is 
foglalkoztak ilyen irányú kutatásokkal 
(pl. Európai Unió Socrates II programja 
2000–2006). Amennyiben a Gartner cég 
elemzéseit (Gartner, 2014) vesszük alapul, 
akkor az M-learning a következő kettő-
négy évben a mindennapi életünk részévé 
válik majd.

Ezen tények vonalán elindulva kuta-
tásunkban arra kerestük a választ, hogy 
melyek az M-learning lehetőségei, bukta-
tói, hogyan viszonyulnak ehhez a relatív új 

területhez a világban, és diákjaink a vajda-
sági magyar közoktatásban. 

mI Is vALÓJÁBAN AZ m-LEARNING? 

Többen, többféleképp definiálják azt, hogy 
mi is az M-learning, azonban minden defi-
níció és leírás valahol az e-learning és az 
okostelefon fúziójaként tekint e tudomány-

ágra, kiemeli annak vele-
járóját, legnagyobb elő-
nyét, a bárhol, bármikor 
tanulás lehetőségét. Ez 
utóbbi tulajdonságot leg-
többször az autógyártás-
ból ismert „épp a kellő 
időben” (just-in-time) 
módszeréhez hasonlítják 

(Mohamed, 2009). Vavoula és Sharples 
(2010) szerint ez egy új tanulási terület, 
mely rugalmasan elérhető és személyre sza-
bott oktatást biztosít. Traxler (2007) és 
más szerzők definíciója szerint az 
M-learning a drótnélküli technológiával 
rendelkező digitális eszköz, valamint egy 
technológia, melyet nagy általánosságban 
hétköznapi felhasználásra készítettek, és al-
kalmas tanulási célokra is. Másrészről vi-
szont többen úgy fogalmaznak, hogy az 
M-learning a tanulás mobilitását emeli ki, 
melyhez a felhasználók mobileszközöket 
használnak. Traxler (2007) azt is írta: „az 
ML tehát nem a mobilt vagy a tanulást je-
lenti, hanem egy új mobil társadalmi kon-
cepciót”. A tanulás természete eleve olyan, 
mint a mobilitás fogalma. Vavoula és 
Sharples (2002) arra utalnak, hogy a mo-
biltanulás több módon szemlélhető: a ta-
nulás történhet helyszíntől függetlenül, 
otthon, munkahelyen, és történhet időtől 
függetlenül, eltérő időpontokban.

a tanuló maga határozhatja 
meg, hogy hol, mikor és 

milyen körülmények között 
kíván foglalkozni az adott 

tananyaggal
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AZ m-leARNING leheTŐSÉGeI ÉS 
BUKTATÓI

Ismert tény, hogy az Európai Unió mind a 
27 oktatási minisztériuma évente több mil-
lió eurót költ az oktatási technológia bizto-
sítására a középiskolák, főiskolák és egyete-
mek számára (Kismihok, 2007). A tör- 
ténelemben azonban most először fordul 
elő, hogy rendelkezésre áll egy olyan tanu-
lási technológia, amely egy fillérjébe sem 
kerül az oktatási minisztériumoknak, hi-
szen a diákok máris többnyire birtokolják 
az alkalmazandó technológiát (Kismihok, 
2007). Ha számba vesszük, hogy jelenleg 
5,9 milliárd mobil-előfizetés van a világon, 
mely potenciálisan segítheti az oktatás fej-
lődését, és annak eljuttatását az emberek-
hez (Weste, 2012), egyből világossá válik: 
az M-learning globális térhódításának igen 
nagy a realitása. Hasonlóan vélekedik erről 
Ahmad (2012) is, aki kutatásában azzal 
foglalkozik, hogy az M-leraning mekkora 
szerepet fog játszani a felsőoktatási tanítás 
és tanulás módszerének fej-
lődésében. 

Vavoula és Sharples 
(2010) szerint az 
M-learningre úgy kell te-
kinteni, mint egy feltörekvő 
tanulási és tanítási gyakor-
latra, mely ugyanolyan ha-
tékony lehet, mint az osztálytermi tanítási 
modellek, hiszen itt a hagyományos mo-
delltől eltérően nem az oktatási intézményt 
vagy a tantervet, hanem a tudás és a tanu-
lás vágyát, szükségét helyezzük előtérbe. 
Az M-learninggel kapcsolatban Klopfer és 
munkatársai (2002) öt fontos mobil tanu-
lási tulajdonságot említenek:

 − Hordozhatóság: kis méretük és töme-
gük miatt a mobileszközök használata 
egyben azt is jelenti, hogy a „tudást” 

magunkkal tudjuk vinni, és ha szük-
séges, bármikor hozzá tudunk férni.

 − Társadalmi interaktivitás: adatcsere és 
együttműködés más tanulókkal, mely 
történhet szemtől-szemben is.

 − Kontextusérzékenység: a mobileszkö-
zök képesek az egyedi válaszadásra 
egy valós vagy szimulált helyzetben, 
melyek figyelembe veszik az adott 
helyszínt, a környezetet vagy időt. 

 − Kapcsolat: megosztott hálózat hozha-
tó létre a mobil eszközeinkkel, melyek 
akár adatgyűjtésre vagy közös hálózat 
létrehozására használhatunk. 

 − Egyéniség: az egyes tanulók igényei-
hez igazodva testreszabható tevékeny-
ségeket hozhatunk létre. 

Az oktatók pótlólagos „elektronikus 
fogadóórákat” tarthatnak, és online vi-
tacsoportokat vezethetnek időbeli vagy 
helybeli megszorításoktól függetlenül. A 
hallgatók (még azok is, akik az osztály-
teremben inkább a háttérben maradnak) 
felvethetik hipotéziseiket, és igényelhetik 
társaik reakcióit, vagy leírhatják az általuk 

megoldani próbált prob-
lémákat, társaik segítségét 
remélve (Nyíri, 2009). A 
mai „nomád” életet élő 
tanuló és dolgozó gyakran 
utazik, így szükségszerűen 
használni fogja a mobil 
technológiát az informáci-

ókhoz való hozzáféréshez és a tananyagok 
eléréséhez (Mohamed, 2009).

Természetesen tisztában kell len-
nünk azzal is, hogy a lehetőségek mellett 
több buktatóval, megoldatlan problé-
mával is szembe kell néznünk, hiszen az 
okostelefonok használatával az oktatásban 
képesek vagyunk kitágítani a tantermek 
fizikai falait, ám helyükre más virtuális 
akadályok vagy korlátok kerülnek majd 
(El-Hussein, 2010).

az M-learning globális 
térhódításának igen nagy  

a realitása
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Jobban meg kell értenünk a mobiltech-
nológiák potenciálját az oktatás területén, 
megoldást kell találnunk az olyan „veszé-
lyekre”, mint a rossz minőségű kis kép-
ernyő által megjelenített, 
„torzított” tartalom okozta 
sekély minőségű oktatás. 
Ezt elkerülendő, a világ 
számtalan pontján azon 
dolgoznak, hogy bizton-
ságos és jól alkalmazható 
megoldások szülessenek 
(Weste, 2012).

A mobiltanulással szemben támasztott 
legnagyobb kritika az, hogy elszigeteli a 
közösségeket, szegényes felületet biztosít 
a szemtől szembeni kommunikációnak a 
tanár és a diák között. Ettől függetlenül, a 
technológia képes növelni a kollaborációt, 
a csapatmunkát a diákok között (Weste, 
2012).

Nyíri (2009) négy fontos hiányosságra 
hívja fel a figyelmet: 

1. A személyes kommunikációt virtuális 
kommunikáció váltja fel; nyilvánvalóan 
kognitív veszteségek adódnak majd. 

2. A papírra írt vagy nyomtatott szövegek 
által közvetített információ, illetve a 
képernyőn megjelenő szövegek által 
közvetített információ eltérő kognitív 
minőségű. 

3. A digitális közegben sürgetővé válik az 
a kérdés, hogy vajon a szövegek által 
hordozott információ milyen fokig egé-
szíthető ki képek által hordozott infor-
mációval. 

4. Arra a könnyen felismerhető, de nehe-
zen elemezhető jelenségre utal, hogy 
különböző személyiségtípusok eltérő 
mértékben képesek a virtuális környe-
zettel megbirkózni.

NEmZETKÖZI és HAZAI 
TÖREKvésEK

Az utóbbi 20 évben szám-
talan kormány tett erőfe-
szítéseket az ITC-oktatás 
integrációjára. Mivel 
azonban az M-learning 
csak az elmúlt években 
vált széleskörűen népsze-
rűvé, így gyakorlatilag a 

tanulók és a tanárok igényeitől eltérően 
még mindig csak a „pre-mobil” korszakban 
ragadt (Weste, 2012). Ettől függetlenül az 
elmúlt 10-15 évben világszerte számtalan 
kutatás foglalkozott az adott témával. Míg 
a legtöbb oktatáspolitika tiltja a mobiltele-
fonok oktatási intézményekben történő 
használatát, addig néhány ország vezetése 
támogatja az ilyen jellegű innovációt. Ang-
liában egy újszerű kezdeményezés keretein 
belül (MoLeNet) 7000 résztvevő és 40.000 
diák bevonásával hoztak létre egy 12 millió 
fontos programot. E széleskörű program 
keretén belül készített projektek kimutat-
ták, hogy javult a diákok magatartása, és 
csökkent a lemorzsolódás (Weste, 2012).

Az Európai Unió is már több pro-
jektben foglalkozott az M-learninggel a 
Leonardo Da Vinci projekt keretein belül: 
E-learningtől az M-learningig (2000–
2003), Mobil learning – a következő gene-
rációs tanulás (2003–2005), Mobiltechnoló-
giák beépítése a közoktatásba (2005–2007) 
(Torstein, 2009).

Az NKI (Norwegian Knowledge  
Institute) közel 10.000 tanulót vont be  
a kutatásaiba 400 kurzuson és 130 tanul-
mányi programon keresztül, mely a leve-
lezés- és internetalapú távoktatásra épült. 
2006-ban és 2007-ben a tanulók közel 
70%-a az online kurzust választotta, mely 
bizonyítja, hogy a mobiltechnológiák egyre 
növekvő lehetőségeket jelentenek a hallgatók 

elszigeteli a közösségeket, 
szegényes felületet biztosít 

a szemtől szembeni 
kommunikációnak
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távolsága és a tér-/időfüggetlen tanulás 
interakcióiban (Torstein, 2009). Mind-
emellett számtalan ambiciózus projekt fut 
világszerte, mint például Dél-Koreában 
és Szingapúrban, mellyel az oktatás még 
személyreszabottabb és kooperatívabb lesz 
(Weste, 2012).

A fent leírtakból jól kivehető, hogy a 
fejlett társadalmak pénzt és időt nem kí-
mélve próbálnak meg elsőként profitálni az 
M-learning lehetőségeiből. De mi a helyzet 
Magyarországon? Sajnos, mint sok más 
területen, itt is a sereghajtók között járunk, 
mert bár akadnak magyar kutatások, mint 
pl. Berecz Antónia, Seres György (2013), 
Nyíri Kristóf (2009), Kőrösné Mikis Márta 
(2007), Horváth Cz. János (2013), és pro-
jektek, pl. a Tempus Közalapítvány Digitá-
lis Módszertára (www.digitalismodszertar.
tka.hu), azonban ez messze elmarad a 
nemzetközi szinten tapasztalt érdeklődés-
től. Például Laouris és Eteokleous 2005 
januárjában Google-keresést végzett a 
következő formulával {+ „mobile learning” 
+ definition}, mely 1240 találatot adott, 
ezt ugyanazon év júniusában megismételve 
már 22.700 találatot (El-Hussein, 2010). 
Napjainkra (2014 novembere) ez a szám 
már több mint 230.000. Ebből is látható, 
hogy nemzetközi szinten évről évre na-
gyobb figyelmet kap ez a tudományterület.

Magyarországon szinte nincs is értel-
me a Google-s keresésnek, hiszen ha az 
MTMT-ben (Magyar Tudományos Mű-
vek Tára) végzünk keresést, alig találunk 
M-learninggel kapcsolatos munkákat. És 
ami még ennél is lehangolóbb, az az a tény, 
hogy ezek a munkák négy-öt szerzőtől 
származnak. Ha az előrejelzések szerint 
(Gartner, 2014) kettő vagy négy éven belül 
szinte „hétköznapivá” válik az M-learning, 
akkor ebben a régióban mi miért nem kö-
vetjük ezeket e trendeket?

A magyarországi helyzetnél a szerbiai 
helyzet sem jobb, hiszen a szerb publiká-

ciók adatbázisában (Kobson) „nagyítóval 
kell keresni” az M-learninges kutatásokat. 
Gondolhatnánk azt is, hogy az eredmény 
nem meglepő, hiszen sem Szerbia gaz-
dasági állapota, sem pedig az oktatási 
minisztérium nem járul hozzá a helyzet ja-
vításához. Azonban Malušić (2014) nemrég 
készült kutatása kimutatta, hogy a belgrádi 
diákok több mint 97%-a rendelkezik mo-
biltelefonnal, és ebből 87,4% minden nap 
és mindenhová magával viszi azt. Így a 
technológiai feltételek nem indokolják az 
M-learninggel kapcsolatos közönyt. 

m-LEARNING A vAJDAsÁGI 
mAGYAROK KÖRéBEN

Bár tisztában vagyunk az M-learning (po-
tenciális) jövőjével, azzal, hogy milyen vál-
tozásokat eredményezhet, és körülbelül az-
zal is, hogy milyen a magyar és a szerb 
hozzáállás, de vajon mi a véleményük a té-
máról a diákoknak? Hogyan viszonyul a 
témához a „két ország közé ékelődött” vaj-
dasági magyar kisebbség?

A témához kapcsolódva 11 községben 
454 diák önkéntes online tesztelésével 
végeztünk felmérést a mobiltelefonnal 
támogatott tanulással kapcsolatban. A 
kutatásban 210 fiú és 244 lány vett részt, a 
következő korosztály szerinti eloszlásban: 
129 fő: 11–14 éves; 325 fő: 15–18 éves. 

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a vajda-
sági magyar diákok hogyan viszonyulnak 
az M-learninghez, annak otthoni és órá-
kon történő használatához.

Kérdőívünk első kérdésében azt szeret-
tük volna megtudni, hogy a diákok hány 
százalékának van okostelefonja. Malušić 
(2014) belgrádi felmérésétől eltérően – a 
vizsgált mintánkban a diákok „mindösz-
sze” 71,81%-a birtokol valamilyen típusú 
okostelefont (1. táblázat). Kitűnik, hogy 



107
KITEKINTÉS

M-learning – a jelen vagy a jövő oktatásai eszköze? 

közel 50-50%-os a nemek szerinti meg-
oszlás, továbbá az is jól kivehető, hogy a 
mobiltelefonok birtoklása nem köthető 
korosztályhoz, hiszen közel azonos száza-
lékban birtokolnak saját készüléket. 

1. TÁBLÁZAT

Okostelefonok birtoklása, nemek 
és korosztályok szerint

Össz.LányFiú11-14 
éves

15-18 
éves

71,81%53,40%47,22%68,22%73,46%

További vizsgálatunkban arra szeret-
tünk volna választ kapni, hogy használ-
ták-e már tanulásra a telefonjaikat órán 
vagy azon kívül, s hogy szerintük volna-e 
értelme bevonni az okostelefont az oktatás-
ba. A válaszokból (2. táblázat) jól látható, 
hogy azon diákok, akik rendelkeznek 
okostelefonnal, 81,9%-ban azt tanulásra 
is használják, ha ezt lebontjuk korcsopor-
tokra, kitűnik, hogy ezzel a lehetőséggel 
leggyakrabban a 15-18 éves korosztály él.

2. TÁBLÁZAT

A diákok tanulási célú mobiltelefon 
használata

Használta Nem használta

81,9% 18,10%

11–15 
éves kor-
osztály 

15–18 
évesek

11–15 
éves kor-
osztály

15–18 
évesek

70,45% 86,13% 29,55% 13,87%

Habár a legtöbb iskolában tiltott a mo-
biltelefon használata, ha ugyanezt a kérdést 
az órán történő használatról tesszük fel, 
akkor a két korosztály között számottevő 
különbség figyelhető meg (3. táblázat), hi-
szen itt a 11–14 és a 15–18 éves korosztály 
gyakorlatilag a „Használtad-e már valamire 
órán a telefonod?” kérdésre teljesen ellenté-
tes válaszokat adott.

3. TÁBLÁZAT

A tanulók mobilhasználata az iskolai 
órákon

VálaszokMár hasz-
nálta

Soha nem 
használta

%-os megoszlás53,07%46,93%
11–15 éves kor-
osztály25,00%65,91%

15–18 éves kor-
osztály63,45%22,27%

A diákok vélekedése arról, hogy a 
mobiltelefon „hivatalosan” is az oktatás 
részét képezze, a következőképpen alakult: 
48,57% egyértelműen támogató, míg 
30,77%-uk pozitív, de bizonytalanabb volt 
(4. táblázat).

4. TÁBLÁZAT

A tanulók véleménye a mobiltelefon 
órán történő használatáról

IgenTalánNem
Az összes 
válaszadó48,57%30,77%14,95%
Okostelefonnal 
nem rendelke-
zők válasza27,91%34,11%25,58%
Okostelefonnal 
rendelkezők 
válasza56,75%29,45%10,74%
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Ha a támogatók és az ellenzők válaszait 
korcsoportok szerint kívánjuk felírni (5. 
táblázat), láthatóvá válik, hogy a 11–14 
és a 15–18 éves korcsoportnál is közel 
70-80%-os az elképzeléshez való pozitív 
viszonyulás (Igen és Talán válaszok), ha a 

korcsoportokat külön vizsgáljuk aszerint, 
hogy rendelkezik-e valaki saját készülékkel 
vagy sem, ez az arány 75 és 85% közötti 
értéket vesz fel, mely szintén azt bizonyítja, 
hogy a diákok szerint is van létjogosultsága 
a mobiltelefonok órai használatának. 

5. TÁBLÁZAT

A mobiltelefon órán történő használatáról korcsoportok szerint

IgenTalánNem
Az összes válaszadó11–15 éves54,26%19,38%18,60%

15–18 éves46,60%35,49%13,27%
Okostelefonnal nem rendelkezők válasza11–15 éves41,46%17,07%26,83%

15–18 éves22,09%43,02%25,58%
Okostelefonnal rendelkezők válasza11–15 éves60,23%20,45%14,77%

15–18 éves54,62%32,77%8,82%

ÖssZEGZés

Mára a mobileszközök (itt elsősorban az 
„okostelefonokat” értjük) igencsak elterjed-
tek, a velük megvalósítható információ-
szerzési szokások közismertek, sőt haszná-
latuk ismerete bizonyos körökben 
egyenesen elvárt. A fiatal korosztály tagjai 
szinte belenőttek a „mindenütt jelenlevő 
információ” varázslatos világába (Horváth, 
2013). A kutatásunkban részt vevő 455 di-
ák véleménye is ezt támasztja alá.  Az IKT-
alkalmazást vizsgáló pedagógiai kutatások 
már rég áttörték az iskola falait, és kiter-
jednek az otthonokra is. Néhány kutatás 
azt támasztja alá, hogy a technikailag fej-
lett országokban a tíz éven aluli kisdiákok 
háromszor annyi időt töltenek IKT-
környezetben otthon, mint az iskolában, 
míg a középiskolások esetében ez a szorzó 
négyszeres (Kőrösné, 2007). 

Egyértelmű, hogy az M-learning ter-
jedése megállíthatatlan. Még nem látható, 

hogy ebben mekkora szerepet fognak ját-
szani térségünk oktatási intézményei, de az 
biztos, hogy a tanulók élni fognak a mobil 
nyújtotta „itt és most” (just-in-time) ta-
nulási lehetőséggel. Námesztovszki (2009) 
szerint „Kirajzolódik egy új korszak, ame-
lyet uralkodó módon áthat az informatika, 
az ismeretek és az adatok sosem látott 
bősége és korlátlan világméretű terjedése”, 
melyben hatalmas szerepet fog játszani az 
okostelefonok elterjedése is. Felmérésünk-
ből egyértelműen kiolvasható, hogy míg 
mi és kutatótársaink arra próbálunk választ 
kapni, hogy alkalmazzuk-e vagy sem a 
mobiltelefonokat az oktatásban, illetve, ha 
igen, akkor azt miként tegyük, addig a di-
ákok már önállóan, ad-hoc módon bevon-
ták azt a saját tanulmányaikba. Ez a trend 
nem csak a 11–18 éves korosztályt érinti,  
az egyetemi hallgatók is arról számolnak 
be, hogy előnyben részesítik az internetes 
könyvtárakat és adatbázisokat (Maura, 
2014). A legtöbben a Google-t nevezik 
meg mint információforrást, és bár többen 
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tisztában voltak azzal, hogy intézményeik 
megfelelő könyvtárral rendelkeznek, még-
is a gyors és egyszerű elérhetőség miatt 

a Google Scholar- és a Google Books-
lehetőségeket választották (Maura, 2014).
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