
Fogalmak

• E-learning: a számítógépes hálózaton
elérhetõ, nyitott – tér- és idõkorlátoktól
független – képzési forma.
• Blended learning: kevert képzés, ahol a
tanulás e-tartalmak (önálló hallgatói ta-
nulás) és kontaktórák segítségével zajlik.
• LMS: learning management system –
tanulást támogató számítógépes rendszer.
• Moodle: „…olyan ingyenes internetes
alkalmazás (LMS), amellyel az oktatók
hatékony online tanulási környezeteket
hozhatnak létre.”

– Szabad forráskódú, ingyenes, de ál-
landóan fejlesztett rendszer.

– Webalapú, kliens oldalon csak
böngészõprogramot igényel.

– Megvalósul az oktatáshoz, tanulás-
hoz szükséges funkciók integrálása.
• E-tananyag: a tanuláshoz szükséges
összes információt tartalmazó, elektroni-
kus úton tárolt, közvetített és menedzselt
tartalom (a tanár a tananyagban van!).

Elõzmények

A gyõri Széchenyi István Egyetemen ti-
zenöt-húsz évvel ezelõtt már része volt a
gólyatábori felkészítõ napoknak az akkor
még fõiskolai könyvtár bemutatása. 

A könyvtár PR-tevékenységének köszön-
hetõen megerõsödött a szakokon tanulók
érdeklõdése a csoportos könyvtárhaszná-
lati órák iránt, amelyek keretében az el-
sõéves hallgatók egy kétszer negyvenöt
perces tanóra folyamán megismerik a
könyvtárat és annak szolgáltatásait (állo-
mányát, a használat és a beiratkozás 
feltételeit, valamint a katalógust és az el-
érhetõ adatbázisokat). A 2008/2009-es
tanévben az egészségügyi intézetbõl is –
amely a város másik felén található, mert
ott az oktatókórház – megkeresték a
könyvtárat, de õk már nem csak a könyv-
tárat akarták megismerni, hanem a dol-
gozatírás menetérõl és szabályairól is
kértek órát. Ekkor kezdõdtek a kutatás-
módszertan órák, itt még csak szemeszte-
renként kétszer negyvenöt perces gyako-
risággal.

A könyvtár- és adatbázis-bemutató
órákat minden szakon és minden képzési
szinten (BSc/MSc) az elsõéves hallgatók
órarendjébe építik be, ám a kutatásmód-
szertan órák helye már változó. A két 
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leggyakoribb elõfordulás a legelsõ sze-
meszter és az utolsó vagy utolsó elõtti
szemeszter. Mindkét változatnak van elõ-
nye és hátránya is:

• az elsõ félévben még nem értik vagy
nem értékelik a hallgatók a dolgozatírás
lépéseinek bemutatását, holott már itt el
kell(ene) kezdeniük eszerint írni a be-
adandóikat;

• az utolsó félévben már (majdnem)
késõ ezzel megismerkedni, pedig itt már
nagyon érdeklõdõek a hallgatók.

Változások a felsõoktatásban

Az e-learning megoldások megjelenését
az oktatási rendszerek, a társadalom és a
gazdaság változásai indikálták, de az in-
formációs technológiák, a számítástech-
nika fejlõdése tette lehetõvé.

A felsõoktatás átalakulása a kevesek
lehetõségétõl a tömegoktatásig nagyon
sok szervezeti, oktatási, módszertani
problémát, emberi konfliktust eredmé-
nyezett.

Az 1. ábra (KSH, 2012) szemlélteti a
magyar felsõoktatás bõvülését, a hallga-
tók számának növekedését. Egyértelmû
az elmozdulás az „elitképzéstõl” a „tö-

megképzés” felé. Sok olyan hallgató is
bekerült/bekerül a felsõoktatásba, aki
már a középiskolában is tanulási nehéz-
ségekkel, motivációs zavarokkal, önérté-
kelési problémákkal szembesült. Rájuk
különösen igaz a következõ megállapítás:
„az oktató módszertani kultúrájának an-
nál fontosabb a szerepe, minél hátrányo-
sabb helyzetû, gyengébb tudású, alacso-
nyabb motiváltságú hallgatókat kell
felkészíteni…” (Nagy T., 2006). 

Megnövekedett az igény a módszerta-
ni szempontból részletesen kidolgozott, a
hallgatók önálló tanulását támogató tar-
talmak, tananyagok iránt. 

A jelenléti képzés (nappali) mellett a
levelezõ képzés környezeti feltételei is
megváltoztak. A potenciális hallgatók
egyre nehezebben tudnak munkahelyük-
rõl hosszabb idõt távol tölteni, egyre ma-
gasabbak az utazási, a szállás- és egyéb
járulékos költségek. A mûszaki felsõok-
tatás szakmai tantárgyainak tartalma a
gyors fejlõdés miatt az átlagosnál is
gyorsabban változik, avul. A tananyag-
fejlesztési pályázatok (néhány kivételt
nem számítva) meghatározó módon az
elektronikus tartalmak fejlesztését támo-
gatják. 

A felsorolásból is érezhetõ, hogy a
klasszikus tankönyvek, a felsõokta-
tási elõadások ma már nem elegendõk 
a hallgatók tanulási igényeinek a támoga-
tására.

Ezt a tendenciát tapasztalva és az igé-
nyeket figyelembe véve a 2010-ben meg-
nyert TÁMOP-3.2.4-09/1 pályázat kere-
tében lehetõségünk nyílt elektronikus
jegyzetet készíteni a kutatásmódszertan
órákhoz, amivel – reményeink szerint –
sokkal több hallgatót érünk el, mint 
eddig.
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Az elektronikus tananyag megírása
nem volt egyszerû feladat, hiszen nem
egyszerûen egy jegyzetrõl van szó, 
nem csak a szakmai szempontoknak kel-
lett megfelelnie, hanem az elektronikus
tananyag követelményeinek is.

E-learning képzés, e-tartalmak 
fejlesztésének elõzményei, kezdetei 
a Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetemen 2003-tól
indult az a fejlesztés, amely a klasszikus
levelezõ képzés mellett a távoktatás
elektronikus megoldásait is fel kívánta
felhasználni a hallgatók felkészítésében.
Az elsõdleges cél a levelezõ képzés átala-
kítása, a hallgatói létszám növelése, a ha-
tékonyság fokozása, a résztvevõk igénye-
inek való megfelelés volt. A fejlesztés
eredménye mintegy kétszázötven Coedus
(LMS) e-tananyag és vizsgakurzus lett.
Erre épültek a következõ évek sikeres e-
tartalomfejlesztési pályázatai.

Az e-tananyag

Az e-tananyagok nem azonosak a tan-
anyagtartalmak doc, xls, ppt, pdf stb. for-
mátumú egyszerû elektronikus tárolásá-
val.

Az e-learning, blended learning meg-
oldásokhoz: 

• speciális felépítésû e-tartalmakra
(kurzus, modul, lecke stb.),

• e-learning keretrendszerekre
(Moodle LMS),

• tutorokra (mentorokra) van szükség.
Az e-tananyagok felépítése során az

önálló tanulás támogatása a cél.
Az e-tartalmak fejlesztése több külön-

féle speciális szaktudást igényel.

A tanári szerepek megváltozása

A megváltozott környezet a tanári sze-
repek megváltoztatását is igényelte: a 
tanár- és tanítás-központúság helyett 
a hallgató és a tanulás került a közép-
pontba. Az önálló tanulást és felkészülést
e-tartalmakkal kell támogatni.

A 2. ábrán megfigyelhetõ, hogy a taní-
tás és tanulás rendszermodelljének (Bá-
thory, 1992) elemei beépülnek az e-tan-
anyagba (lásd még 4., 5. és 6. ábra). Az e-
tartalmakat egy LMS-rendszer mûködte-
ti (pl. Moodle), a hallgatókat tutor (okta-
tó) támogatja.

E-tartalmak fejlesztése

Az e-tartalmak fejlesztését egy minimum
háromszereplõs csapat végzi: szakmai
szerzõ, módszertani szakértõ és digitali-
záló.

Minden szereplõ azzal foglalkozik,
amihez ért:

• A szerzõ összeállítja a tartalmat (szö-
veg, kép, …).

• A módszertani szakértõ vizsgálja a
tanulhatóságot (mennyiség, érthetõség);
a szemléltetési igényt; a követelmény, a
tartalom és az önellenõrzés megfelelését
figyelemmel az e-tartalom lehetõségeire. 
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Az e-tartalom szerepe
a tanítási-tanulási
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• A digitalizáló speciális e-tartalommá
(pl. Scorm) alakítja a tartalmat (pl. eXe-
szerkesztõvel).

Az e-tartamak általános szerkezete

Az e-tartalmak jellemzõ makro-
szerkezetét szemlélteti a 3. ábra. Ezek
részben hasonlítanak a klasszikus tan-
könyvekhez (kurzus: tankönyv/tantárgy,
modul: fõfejezet, lecke: alfejezet).

Az e-tartalom alapegysége a „lecke”.
A lecke az egy tanulási tevékenység so-
rán elsajátítható tananyag „mennyisége”,
amely mintegy 35–75 perc önálló tanu-
lást feltételez.

A lecke szerkezete

Az e-learning és blended learning megol-
dásokat támogató e-tartalom a következõ
leckerészeket tartalmazza:

• Cél,
• Követelmény,
• Idõszükséglet,
• Kulcsfogalom,
• Tartalom,

– Tanulási tevékenység,
– Szöveg,
– Kép,
– Videó,

– Animáció,
– Feladat,

• Önellenõrzés.

A tartalommal jelölt egységek a tan-
anyagban szükséges számban ismétlõd-
nek. A kép, videó, animáció, feladat stb.
mindig a szakmai és módszertani igé-
nyeknek megfelelõ módon, mennyiség-
ben, arányban épül be a tananyagba.

A felsorolás is jelzi, hogy a fejlesztés
meghatározó módon pedagógiai, mód-
szertani feladat.

A Kutatásmódszertan e-tananyag 
egy részlete

A 4., 5. és 6. ábra a Kutatásmódszertan 
e-tananyag részleteit mutatja be.

Az ábrákon megfigyelhetõ a különféle
leckeelemek kapcsolata: 

• követelmény: cédulatartalom,
• tevékenység: gyûjtse ki, milyen 

adatokat tartalmazzon egy cédula,
• tananyag: egy cédula tartalma,
• önellenõrzõ kérdések: sorolja

fel/írja le egy papírra, hogy milyen 
adatokat tartalmaz egy cédula.

A bemutatott rendszer szabálynak te-
kintendõ. Segítségével válik tanulhatóvá
a tartalom és kiszámíthatóvá a számon-
kérés. A rendszer kiszámíthatósága
elõny! A hallgató már elõre tudja, hogy
mit és milyen szinten kell elsajátítania; a
számonkérésre hogyan, milyen módszer-
rel készüljön fel; milyen jellegû és tartal-
mú számonkérés várható. Önállóan üte-
mezheti a tanulási tevékenységét. Termé-
szetesen a konkrét „vizsga”-kérdéseket
és -feladatokat nem ismeri.
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Moodle LMS-rendszer

A 7. ábra a Széchenyi István Egyetem
Moodle-portáljának (LMS) nyitólapját
mutatja be (moodle.sze.hu). Innen érhe-
tõk el az e-learning és blended learning
kurzusok. Itt helyeztük el a Kutatásmód-
szertan e-tananyagát is. 

Az e-learning és blended learning
megoldások feltételezik egy CMS/LMS-
rendszer alkalmazását (lásd még 2. ábra).

A Moodle-rendszer segítségével:
• hozzáférhetõvé tehetõk a szükséges

tartalmak, e-tananyagok,
• feladatok adhatók ki, szedhetõk be,

minõsíthetõk, pontozhatók,
• ellenõrzõ kérdések (feladatlapok)

írathatók, minõsíthetõk,
• követhetõ a hallgatók munkája, 

elõrehaladása,
• minden tevékenység és dokumen-

tum archiválható, ellenõrizhetõ,
• közös hallgatói munkák szervez-

hetõk, 
• a hallgatói tevékenységek alapján

portfolió állítható össze,
• üzenetek, hírek, információk 

juttathatók el a hallgatókhoz stb.

Az LMS-rendszer használatát egy ún.
Moodle proszeminárium kurzus segítsé-
gével sajátíthatják el a hallgatók (a rend-
szert a rendszerrel ismerik meg). Ez a
kurzus is a Moodle-portálon érhetõ el.
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Az e-jegyzet eredményei

A jegyzet megírása arra késztetett, hogy
alaposan végiggondoljuk az egyes órák
tartalmát, így tartalmilag és szakmailag
sokkal összeszedettebbek és rendezetteb-
bek a személyesen tartott órák is, vala-
mint a jegyzetben felhasznált ellenõrzõ-
és gyakorlófeladatokat a kontaktórákba
is be tudjuk építeni.

A jegyzet feladatain kívül – szintén a
pályázat keretében – más gyakorlási le-
hetõségeket is biztosítunk a hallgatóink-
nak (és természetesen mindenkinek, aki
meglátogatja a honlapunkat): 

• könyvtárismereti játék, amelynek
egyik része kutatásmódszertannal kap-
csolatos kérdéseket tartalmaz;

• könyvtári kalauz, ahol az online
szolgáltatásaink bemutatásánál is olvas-
hatnak a katalógushasználatról és az adat-
bázisokról – mind egy-egy óra anyaga. 

Eredmények és tervek a továbbiakban

Az egész szemeszterre kiterjesztett órá-
kon összesen 78 hallgató vett részt (66 fõ
a magyar nyelvû, 12 fõ az angol nyelvû
órákon). Az órák egyre ismertebbek az
egyetemen, egyre több oktató építi be
(vagy tervezi beépíteni) a tantervbe a jö-
võben. 

Ma már a TMDK-n részt vevõ hallga-
tóknak szervezett kutatásmódszertani
nap programjába is szorosan bekapcsoló-
dunk, illetve a Regionális- és Gazdaság-
tudományi Doktori Iskola hallgatóinak is
kértek elõadást az oktatók.

A következõ félévtõl (2013 februárjá-
tól) tervezzük, hogy a Mûszaki és a Jogi
Intézet hallgatóinak, valamint a távokta-
tási képzésben részt vevõ hallgatóknak az
elektronikus tananyag felhasználásával
tartjuk meg a kutatásmódszertan órákat.
A szemeszter végén megkérdezzük majd
a kurzust elvégzõket, hogy mi volt a vé-
leményük a tananyagról és annak hasz-
nálhatóságáról.

A jegyzet tartalmát folyamatosan fris-
síteni kell (elsõsorban az újonnan elõfi-
zetett/megjelent vagy megszûnt adatbá-
zisok miatt. ■
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