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ABSTRACT 
A hazai és nemzetközi gyakorlat számos kísérletet és példát mutat a legújabb IKT 

(Információs és Kommunikációs Technológiák) tanítási-tanulási folyamatba közvetlen, vagy 

közvetett módon történő alkalmazására. A web 2.0 és az e-learning 2.0 háttértámogatása 

révén új oktatásinformatikai módszerek (Ollé, Papp, Lévai, Tóth-Mózer, Virányi) láttak 

napvilágot, melyek gyakran az újmédia (Forgó, 2011) eszközrendszerével a tanulási 

környezetet is jelentősen átformálják. Ily módon juthatunk el egészen a digitális pedagógia 

2.0 (Benedek, 2013) legújabb vívmányaihoz. Ezen irányvonal folytatásaként megjelenő Web 

3.0 még inkább túlmutat az eddigi technológiákon, s a korábbi szolgáltatások mellett segíti a 

nagy adathalmazban való intelligens tájékozódást, előtérbe helyezi az elosztott mobil 

technológiákat és kapcsolódási lehetőségeket, továbbá teret biztosít többek között olyan új 

technológiák első lépéseinek, mint a mesterséges intelligencia. 

 
 

1. BEVEZETÉS 

Sokszor emlegetjük felgyorsult világunkat, kütyükkel felszerelkezve nézünk szembe az 

információdömpinggel. Ahogy az élet többi területe, természetesen az oktatás sem marad 

változatlan az IKT alapú világ, és internet korában. Az elektronikus tanulási környezetek, 

azaz a tanuláshoz kapcsolódó szinte minden funkciót megvalósító tanulásszervező-

tartalomkezelő felületek a formális oktatási rendszerekbe egyre jobban beépülnek. Ennek 

egyik jó példájaként elég csak a BME-n is használt Moodle rendszerre gondolni, amit 

világszerte több millióan használnak, ráadásul már a közoktatásban is rohamosan kezd 

elterjedni. Ennél még a pedagógiai feladatok és alapelvek vonatkozásában kevésbé kiforrott, 

de már gyakorlatban az ELTE-n is alkalmazott megoldás a virtuális tanulási környezet, ahol a 

felhasználók egy virtuális kampuszon valódi tartalmú, ugyanakkor a téri dimenzióban 

virtuális tanórákon vehetnek részt akár az otthonukból is. 

Napjaink kutatási felmérései szerint az Y- és Z-digitális generáció tagjai, akik a jelenlegi 

és közeljövőbeli diákok-hallgatók csoportját jelentik az tanulási formák közül egyre inkább az 

informális, tehát az oktatási intézményhez nem kötődő tanulást részesítik előnyben. „A 

Moodle-höz hasonló rendszerekben, mint az Ilias vagy az OLAT, nyomon követhető, ki 

mikor lépett be, és mit mennyi időt töltött a felületen, s közben milyen aktivitásokat mutatott 

a rendszerben. Mindez azonban még túlságosan kötött keretet jelent a legtöbb fiatal 

számára”(Molnár, 2011). A Moodle-hoz hasonló elven működik a Harvard és az MIT 

együttműködésével létrejött edX vagy a távoktatás egyik fellegvára, az Open University által 
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működtetett OpenLearn. A három honlapban közös, hogy mindössze egy regisztrációra van 

szükség a minőségi tartalmak eléréséhez, ahol a nevünkön és az e-mail címünkön kívül 

jóformán semmit sem kötelező megadnunk magunkról. 

 

2. AZ ELEKTRONIKUS ALAPÚ TANULÁSRÓL 

Mielőtt a téma tárgyalásába kezdenénk tisztázni érdemes néhány kérdést, úgy, mint mi is 

az e-learning, mik az előnyei és mik a hátrányai, mi a jövője, s hogyan illeszkedik a ma 

információs társadalmának igényeihez? Hordoz-e esetleg valamilyen veszélyt magában ez a 

tanulási forma? 

1. Nos, a válasz erre meglehetősen komplex, s tisztán egzakt válasz nehezen formálható. Ha 

mégis fel kellene sorakoztatni az e-learning előnyeit, ennek elsődleges forrásai a mai 

társadalmi berendezkedésben, a modern kori életvitelben és gazdasági helyzetekben 

keresendő. Ezek alapján pozitív jellemzőjeként említhető meg a mai gyors munkaerő-piaci 

igényekhez való tematikus alkalmazkodás, a tananyag tartalmak gyors innovációja, a nagy 

létszámú célcsoport gyors megszólítása, elérése és képzése. Gazdasági oldalról tekintve pedig 

igen hatékony tanulási formát jelent az elektronikus tanulás. Szintén pozitív jellemzője, hogy 

a mai információs társadalomban a megváltozott tanári és tanulói szerepeket, s a digitális 

állampolgárságot innovatív módon kezeli. Az e-learning hátránya elsősorban didaktikai 

okokban keresendő, ami annyi tesz, hogy nélkülözi a klasszikus tanuláselmélet egyik 

legfontosabb elemét, a pedagógus személyiségét, és ezek hatását (például a totalitás elve), 

melyet a csúcstechnológia által biztosított modern, szélessávú internet kapcsolatok sem 

tudnak visszaadni, pótolni (pl. személyes jelenlét hiánya). 

2. A tanulási formák ezen típusát a társadalmi réteg azon csoportja preferálja s veszi igénybe, 

akik egyfelől a digitális állampolgárság körébe tartoznak, (úgymint digitális nemzedékek Z, 

illetve Y generációja), másfelől azok, akik digitális kompetenciájuk terén fel tudják vértezni 

magukat a megfelelő jártasságok és képességek terén. Harmadrészt mindazoknak kedvez ez a 

tanulási forma, akik család, munka mellett, s meglévő kvalifikációk mellett szeretnének 

újabbakat szerezni. 

3. Az elektronikus tanulás, mint atipikus tanulási forma, létjogosultsága nem kérdéses. A mai 

IKT által átjárt és támogatott mindennapi tanulási környezetünk, ahol a legmodernebb mobil 

és telekommunikációs eszközöket használjuk, egyértelműen alátámasztják e tanulási/képzési 

forma eredményességét és hatékonyságát. Summázva mindez jól alkalmazkodik a XXI. 

századi ember dinamikus életmódjához. 

4. A digitális írástudás és elektronikus tanulási formák előnyeik mellett számos veszélyt is 

hordozhatnak magukban. Ilyen lehet a hagyományos írástudás torzulása, az elidegenedés, az 

ember-ember kapcsolat hiánya és az ember-gép kapcsolat erősödése. A közszférában 

megjelent szolgáltatások elérése is jórészt elektronikus szolgáltatások útján, távolról valósul 

már meg. Mindezzel együtt a ma már minden hagyományos ügyintézésnek és tanulási 

formának létezik az elektronikus megfelelője, melyek funkcióiban a hagyományosokét teljes 

mértékben átveszi, lásd hagyományos könyvtár - mek, elektronikus könyvtár, hagyományos 

bolt kontra e-bay, közösségi kommunikáció-twitter. Ugyanakkor az új, megjelenő 

elektronikus szolgáltatások között sok olyan szerepel, amely a veszélyeket virtuálisan 
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kompenzálhatja. Mindezzel együtt a hagyományos formák és azok elemei a megfelelő alapok 

megteremtéséhez nélkülözhetetlenek. Ilyen például a személyek kommunikációja. Az egyes 

generációk és digitális nemzedékek közti különbségek is egyre fokozhatják a digitális 

szakadék mértékét. Ezt jól szemlélteti a következő ábra a digitális nemzedékek jellemzőiről. 

 

 
1. ábra 

Generációs különbségek 

forrás: http://miabuzz.blog.hu 

Az e-learning mellett egyre inkább felértékelődik az m-learning típusú forma, mely különösen 

a táblagépek egyre nagyobb fokú elterjedése óta fejlődött intenzíven. A szervezetek jó része 

érzi, hogy válaszokat kell adniuk erre a mobil tartalmak iránti egyre növekvő igényre.  

A Brandon Hall Group 2013-as Mobile Learning kutatása szerint a multinacionális vállalatok 

73%-a nyújt valamiféle mobil tartalmi szolgáltatást dolgozóinak. Ez nagy számnak tűnik, 

azonban nem ennyire rózsás a helyzet. Ha mélyebben megnézzük, és ez egybevág saját, hazai 

tapasztalatainkkal is, akkor látjuk, hogy a legtöbb szervezet még csak bébi lépéseket tesz a 

mobil tanulás területén. A fent említett 73% csaknem fele (42%) egy évnél rövidebb ideje 

foglalkozik a kérdéssel. A jó hír, az hogy a mobil tanulási rendszer hatékonysága az idővel 

párhuzamosan növekszik. Mint várható, a magasabb teljesítményű vállalatok többet tesznek a 

mobil tanulás területén, mobil alkalmazások, videók, avagy komplex LMS (learning 

management system) portál kialakítása útján. (http://www.hrportal.hu/) 

 

https://membership.brandonhall.com/posts/704904-executive-summary-mobile-learning-2013-gaining-momentum/public
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3. A FELSŐOKTATÁS SZAKKÉPZÉSI INFRASTRUKTURÁLIS 

TANULÁSTÁMOGATÁSA 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Pedagógia Tanszékén 

folyó pedagógusképzések (posztgraduális és szakirányú továbbképzések) rendszere is 

paradigmaváltáson ment keresztül, nevezetesen szakítania kellett s tananyagközpontú, 

oktatóközpontú hagyományos tanuláselméletekkel és módszerekkel, s helyette az úgynevezett 

IKT alapú atipikus tanulási formákra kellett átállnia.  Ezt az attitűdváltást számos oktatásba is 

adaptálható jelenség, lehetőség és eszközrendszer támogatja, mint például a következők: az 

interaktív IKT alapú rendszerek világában és ezzel együtt a digitális bennszülöttek (akik már a 

mai információs társadalom generációi) környezetésben is egyre nagyobb szerepet kapnak az 

okostelefonok, az IPAD-ek, a valósághű szimulációt előállító kineckt interaktív egységek és 

hozzájuk tartozó játékok, valamint a hálózatalapú web2.0-ás szolgáltatások köre (google 

dokumentumok, google slideshare, google groups, google kérdőív, google mobil, google 

calendar, google blog, facebook, twitter, hi5, linkedIn), a 3dimenziós világok (Leonar3Do), s 

végül a virtuális környezetek (Second life). Ezen rendszerek és mobil eszközök 

alkalmazásához szükségesek az ún. “újmédia kompetenciák” elsajátítása.  

E változások hatására tanszékünk a fokozatos átállást biztosítva a blended-learning néven 

jelzett tanulási formákat alakította ki. Azaz a hagyományos kontaktórás foglalkozások mellett 

minden egyes képzéshez egy elektronikus tanulási környezetet adaptált, nevezetesen a 

Moodle rendszert, melyet az intézetünk 2006-ban vezetett be, s az óta is nagy sikerrel és 

eredményességgel alkalmazza mind a graduális, mind a szakirányú továbbképzési szakok 

esetében. 

A tanszéki informatikai tanulástámogató rendszerének egyszerűsített modelljét mutatja 

következő ábra. 
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2. ábra: A Műszaki Pedagógia Tanszék informatikai tanulástámogató rendszerének 

egyszerűsített modellje, forrás: saját ábra 

A Moodle rendszer hazai és nemzetközi szakirodalmak és statisztikák alapján is jelentős 

eredményeket ért el a mind a tanulásszervezés (LMS - Learning Management System), mind 

a tartalomkezelés (CMS - Content Management System) terén. A rendszer az oktatási 

segédanyagok letölthetőségén túlmenően az oktatói-tanulói kommunikáció, aktivitás mérését, 

közösségi fórumok működését valamint az ellenőrzés és értékelés elektronikus környezetben 

való megvalósíthatóságát is biztosítja. 

A Moodle fogalom neve a Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment angol 

kifejezés mozaikszószerű rövidítése, azaz moduláris objektum - orientált dinamikus tanulási 

környezet. A Moodle tulajdonképpen egyfajta LMS (Learning Management System) 

alkalmazás, azaz tanulásirányítási rendszer, e-Learning keretrendszer, web 2.0-ás környezetbe 

ágyazva. Az LMS általános feladata az, hogy azonosítsa a felhasználóit és szerepkörük, 

jogosultságaik szerint a megfelelő tananyagokkal (kurzusokkal) rendelje össze őket. Az ilyen 

rendszereket kiszolgáló szerverek egyfelől kiszolgálják megfelelő adatbázissal az rendszert 

használókat, másfelől naplózzák a felhasználók tevékenységeit, a tanulás szempontjából 

fontos adatokat, amelyből a későbbiekben statisztikák generálhatók. Ezek az adatok egyrészt a 

tanulók/hallgatók haladásával kapcsolatosan szolgáltatnak fontos információkat, másrészt a 

tananyag hatékonysága is kideríthető belőlük.  



EDU 4. évfolyam 1. szám   

 

11 

Ezek alapján, s a meglévő oktatói tapasztalatok alapján döntött a tanszék a Moodle 

elektronikus tanulási környezet bevezetése mellett, noha ismeretesek ezen kívül is számos 

más hasonló rendszerek, mint Ilias, Olat, Coospace és Coedu. 

A Moodle rendszer az oktatási segédanyagok letölthetőségén túlmenően az oktatói-tanulói 

kommunikáció, aktivitás mérését, közösségi fórumok működését valamint az ellenőrzés és 

értékelés elektronikus környezetben való megvalósíthatóságát is biztosítja. Az elektronikus 

tanulási környezet mellett számos IKT alapú tanulási módszerek is támogatottá váltak, úgy, 

mint interaktív táblák, IPAD-ek, e-book-ok, feleltető egységek, interaktív mobil eszközök 

(kineckt), Leonar3Do (3 dimenziós térlátást és szerkesztést lehetővé tevő rendszer) 

bevonásával megvalósult oktatási módszerek.  

Néhány hagyományos és első és harmadik generációs oktatástechnikai és módszertani 

eszköz még napjaink oktatási rendszerében mindig fontos szerepet játszik, így a BME-n is, 

úgy, mint: 

• Krétás tábla 

• Írásvetítő 

• Filctollal írható tábla 

• Papíralapú tananyagok 

 

Emellett egyre inkább jellemző az IKT alapú tanulástámogató eszközök, 

rendszerek használata a BME-n is, mint: 

• Interaktív tábla (dualboard) 

• Feleltető rendszer 

• Digitális palatábla 

• Multimédiás és prezentációs eszközök 

• Mobil kommunikációs eszközök: Ipad 1-2., Iphone 3-4., Android rendszerű 

mobiltelefonok (Samsung Galaxy Tab) 

• Leonar3Do 3 dimenziós rendszer 

• Lego Mindstrom robot 

• Kinect interaktív szenzor (Molnár, 2011) 

A Moodle rendszert mind a graduális és mind a szakirányú továbbképzési szakjaink 

tanulástámogatására hatékonyan felhasználjuk. 

Egy 3 évre visszamenőleg készített tevékenységi tendenciát mutat a 3. sz. és 4. sz. 

ábra, ahol a tanulói tevékenységeket a piros görbe jelzi. A kétféle típusú statisztikai 

feldolgozásból jól látható, hogy a számonkérések teljesítési időkeretei alatt érezhető az 

amplitúdók maximuma, amikor pl. feladat beadási vagy tréning felkészítési időszakok vannak 

a képzésben. S az is kiolvasható belőlük, hogy a hallgató jellemzően milyen tevékenységeket 

folytattak a rendszerben. 
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3. ábra: 3 éves statisztika a Moodle használat aktivitásáról, forrás: saját ábra 

 

 

4. ábra: 3 éves statisztika a Moodle használat aktivitásáról a google statisztikával, forrás: saját ábra 

 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az eddigi több éves gyakorlatunk tapasztalataiból kiderül, hogy a felsőoktatási 

intézetekben rendelkezésre álló tanulástámogató informatikai háttér, különös tekintettel a 

Moodle rendszerünk mindennapos használatának legfőbb akadálya az oktatók informatikai 

felkészültségének, kompetenciájának hiánya, valamint a másfajta oktatói attitűdök léte. Holott 

a megoldási javaslataim egyik fókuszában megnevezet elektronikus tankönyvek használatára 

való áttérés elengedhetetlen feltétele az oktatók, konzulensek megfelelő IKT kompetenciája és 

attitűdje. Éppen ezért mindent meg kell tenni intézményi stratégia szintjén annak érdekében, 

hogy ezen oktatók fel legyenek vértezve a jelen oktatási struktúrához szükséges digitális 
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kompetenciákkal. S amennyiben aktív részesei lesznek ennek a rendszernek a pedagógusok, 

úgy a klasszikus tudásbővítéshez is jelentősen hozzájárul az IKT környezet támogatása. Ezen 

gondolataimat erősítik a 2011.-ben Dr. Hunya Márta által publikált kutatási kötet is, mely 

szerint a változások nem csak a tanulók életében jelentősek, hanem a tanárok életében is, azaz 

a tanításban, valamint a másokkal való együttműködésben is. Ezzel együtt a korszerű IKT 

eszközök és rendszerek alkalmazása megkönnyíti és meggyorsítja a pedagógusok munkáját. 

A további teendőink között szerepelnek igényként jövőre nézve a rendszer 

továbbfejlesztéséhez, használhatóságának bővítéséhez, s az oly kívánatos szemléletváltáshoz 

szükséges stratégiai, taktikai lépések sora. 
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