
EDU 7. évfolyam 2. szám   69 

Téridőtől független ismeretszerzés 

Szommer Sándor, okl. mérnöktanár-villamosmérnök 

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 

Mechatronikai Szakgimnáziuma 

1118 Budapest, Rétköz utca 39. Tel: +36 1 246 1365 

E-mail: szommers@mechatronika.hu 

Összefoglaló 

A mobil-kommunikációs eszközök technológiai fejlettsége és széles körű elterjedése az 

ismeretszerzés újabb dimenzióját nyitotta meg. Az élet minden terét érintő tudásbázishoz való 

hozzáférés igazolja és biztosítja a jövőbeni egyre elterjedtebb használatukat ismeretszerzés 

céljából. A bennük rejlő hard- és szoftveres média felhasználási lehetőségek, összetett 

mozgóképekkel és egyéb animációkkal támogatott tananyagok létrehozására kiválóan 

alkalmassá teszik. Ez a téridőtől független ismeretszerzési forma a hagyományos, helyhez és 

időhöz kötött oktatás támogatásában egyre nagyobb szerepet tölthet be. 

 

Kulcsszavak: Téridőtől független ismeretszerzés, mobil-kommunikációs eszköz, 

mikrotartalalom, mobile-learning, micro-learning 

 

Space and time -independent learning 

Abstract 

The technological development of mobile communication devices has opened a new 

dimension of learning. The future of this kind of knowledge acquisition it's assured by the 

access posibility to a global know-how database. With mobile devices, we have the ability to 

create sophisticated learning materials using their integrated media. This form of knowledge 

acqusition can play an important role in support of the traditional time-place-bound education, 

which can be significantly affected in the future if we consider the habits of young people 

mobile using. 

 

1.   Bevezetés 

 

Az egyre bonyolultabb és nagyobb kapacitással rendelkező kommunikációs eszközök 

fejlesztése meghatározó szerepe vitathatatlan az oktatás vagy inkább az idő- és térkorlátokat 

figyelmen kívül hagyó ismeret- és információszerzésben. Magyarországon az m-learning 

(mobile-learning vagy micro-learning) különböző formái jelennek meg, és a fiatalok, de 

nemcsak, körében nagyon kedvelté vált. 1916-ban John Dewey fogalmazta meg: „Nemcsak 

azt mondhatjuk, hogy a társadalmi élet azonos a kommunikációval, de azt is, hogy minden 

kommunikáció (s ennél fogva minden valódi társadalmi élet) oktató-nevelőhatású. Mára a 

mobileszközök, mint például az okostelefonok és tabletek elterjedése befolyásolhatja a 

tanulási formákat az általuk megvalósítható információszerzési lehetőségekkel, sőt, 

használatuk ismerete bizonyos körökben egyenesen elvárt. 
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A megfigyeléseim és a felmérésem során konstatáltam, hogy a középiskolás korosztály tagjai 

előszeretettel, és természetesen gyorsan akarnak információhoz jutni, nem jelent gondot 

számukra a különböző információs csatornák között megosztani a figyelmüket, az 

információgyűjtésben nem lényeges a sorrendiség, a hálózati élmény megélése fontos 

szempont számukra, mert lényegesnek érzik, mint említettem, az információk megosztását 

idő- és térbeli korlátok nélkül.  

Örülnek, ha tevékenyen közreműködhetnek bármiben, ami a mobilkommunikációval 

kapcsolatos, fontosnak tartva a visszacsatolásokat.  

Ezek a tapasztalatok motiválták tanulmányomat, amely a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Pedagógiai Tanszék mikrotartalmak kezelő 

rendszerének felépítését és használatát mutatja be, egy empirikus kutatással alátámasztva azt a 

hipotézist, hogy a középiskolások, tanárok és felsőoktatási hallgatók támogatják a 

mobilalkalmazások fejlesztését.   

 

2. Műszaki mikrotartalmak. 

 

A saját Asus MemoPad Android 5.2 tabletem képernyőképével illusztrálom az m-learning 

mikrotartalmak sokszínűségét.  

 

 

 

 1. ábra Elektronikai alkalmazások 

[Forrás:ASUS MemoPad Android] 
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Ezeket a szokásokat, a mobileszközök elterjedése fejlesztette ki. A mobileszköz jelentette 

kommunikációs csatornán (mikromédia) küldött és fogadott mobiltartalom, vagyis a kijelzők 

viszonylag kis méretére igazított mikrotartalom tartja működésben a rendszert. Jakob Nielsen 

1998-ban
1
 igyekezett jó tanácsokat adni a μ-tartalom készítéséhez, érdemes frissebb 

meghatározást keresni. Anil Dash 2002-es „Introducing the Microcontent Client” cikke
2 

alapján a mikrotartalom olyan, nyilvánosság elé tárt információ, amely egyetlen lényeges 

témát fog rövidre úgy, hogy a megtekintésre rendelt szoftver és hardver együttesének fizikai 

és műszaki korlátait ne lépje túl. Egyszerűbb megfogalmazással: a helyes értelmezéshez 

éppen szükséges legkisebb információs méret, amely további mikro-tartalmakkal együtt 

könnyen összerendezhető nagyobb tartalmi egységekbe, hogy így kulturális vagy személyes 

tudásmintázatok alapjaiként szolgálhassanak. A mikrotartalom létrehozásához, az arra 

alapozott ismeretátadás, tanítás-tanulás támogatásához célszerű megnevezni a vonatkozó 

alapfogalmakat (Lindner és Hug 2006; Lindner 2007 alapján):  

A mikrotartalom létrehozásához, az arra alapozott ismeretátadás, tanítás-tanulás 

támogatásához célszerű megnevezni a vonatkozó alapfogalmakat (Lindner és Hug 2006; 

Lindner 2007 alapján):  

 szakaszos peremvidéki figyelem, (periphery/casuality): bizonyos kommunikációs 

csatornák időszakosan a figyelem előterébe kerülnek, majd a háttérbe húzódnak, anélkül 

hogy a tanulói tevékenység megszakadna,  

 folyamatosság érzete (flow): a tanulónak a mikrotanulás során éreznie kell, hogy a 

tanulásának tárgyai nem a szövegkörnyezetből kiragadott darabok, hanem egymáshoz 

illeszkedő, egy nagyobb összefüggés részét képező egységek,  

 jelenlét érzete (point of presence): a tanulót érő állandó impulzusok, behatások fenntartják 

a tanulás iránti érdeklődését és figyelmét, akár olyan technikákkal, amelyeket a népszerű 

játékokban láthatunk,  

 egyszerűség (simplicity): a tanuló által alkalmazott eszközök használhatósága  

2.1. BME – MPT mikrotartalmakat kezelő felületével létrehozott tartalmak  

 

A Műszaki Pedagógiai Tanszék kezelő felületére feltöltött mikrotartalmak, tartalom szerint 

kereshetők, személyenként saját portfólióba rendezhetők és kereshetők. A mikrotartalmak a 

nagyobb tudástartományok részegységei, amelyek egyenként rövid idő alatt, nem túl nagy 

teljesítménnyel elsajátíthatók, digitálisan továbbadhatók, kezelhetők. A mikrotartalmak 

betekintést nyújtanak a nagyobb ismerethalmazokba, amelyek a megfelelő feltételek (idő, 

elegendő emberi figyelem, anyagi erőforrások) mellett szintén felhasználhatók. 

                                                
1
http://www.nngroup.com/articles/microcontent-how-to-write-headlines-page-titles-and-subject-lines/ 

2http://dashes.com/anil/2002/11/introducing-microcontent-client.html   
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  Szöveges és kép alapú mikrotartalmak tölthetők fel a kezelő felületre előzetes 

belépési engedély birtokában, amely azonosítót (ID) és jelszót tartalmaz. A belépést követően 

megjelenik a központi rendező. A mikrotartalmakat szerkesztő felhasználó ezen a felületen 

értesülhet kezelői jogosultságairól és választhatja ki a kívánt elvégzendő műveletet. 

 

  

 

 

1. ábra Szöveg-és képformátumú tartalmak létrehozása 

[Forrás: MPT Mikrotartalom-kezelő képernyőkép] 

  Új tartalom létrehozása  

Belépve az „Újtartalom létrehozása” felületre előugrik a két lehetséges tartalom 

létrehozásának felülete. Szöveg- és képalapú tartalmakat lehet létrehozni. Harmadik 

lehetőségként meg lehet említeni a képként kezelt szöveges résszel is ellátott képként mentett 

képalapú mikrotartalmat, amelyet képszerkesztő vagy képeket is kezelő tervezői programban 

írtak. Ezek a programok lehetnek ProfiCAD, A9CAD, GIMP, Paint és hasonlóak. A képalapú 

mikrotartalmak létrehozásánál az általában használt   jpg ,  png,  bmp fájlkiterjesztést lehet 

használni. A méretek (képpont) a legkisebbektől a nagyobb képekig terjednek, természetesen 

a nagyobb felbontású képekkel jobb minőségű mikrotartalmakat lehet létrehozni, amellyel a 

mobilalkalmazás felhasználó élményérzetén lehet javítani. 

   A képalapú mikrotartalom létrehozásánál kötelező jelleggel be kell írni a tartalom 

címét. Ugyanezen a létrehozó felületen címkével is kötelező ellátni a tartalmat, ami az 

elkövetkező fejlesztéseknek köszönhetően címke alapú keresést is lehetővé fog tenni. Utolsó 

műveletként a megszokott módon ki kell választani a mikrotartalomban szereplő kívánt 

képfájlt. Miután a leírt műveletek el lettek végezve a „Rendben” lehetőség kiválasztásával 

létrejön a képalapú mikrotartalom, amelyet a rendszer egy visszaigazoló szöveget tartalmazó 

előugró ablakkal megerősít. A létrehozó utólag ellenőrizheti a tartalom létrejöttét.  
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   A szövegalapú mikrotartalom létrehozásánál ismételten címet és címkét kell 

megadni. Bármelyik hiányában sikertelen lesz a mikrotartalom létrehozása. A szöveg mezőbe. 

megszokott módon írható be a kívánt szöveg. A vezérlőpulton könnyen érthető műveletek 

sora áll rendelkezésre. Lehetőség van táblázatok, hivatkozások beszúrására. Jelen van a kép 

beszúrásának a lehetősége is, ami a jövőben egy oldalas képes szöveg, szöveg alapú 

mikrotartalom lehetőségét vetíti elő. A „Formátum” lehetőséggel megszokott módon 

kiválaszthatók a szövegelrendezések, betűformátumok stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra Szöveg-és képformátumú tartalmak létrehozása 

[Forrás: MPT Mikrotartalom-kezelő képernyőkép] 

Az „Előnézet” hasznos funkciójával megtekinthető az elkészített tartalom elrendezése, 

formátuma, és kinézete. Az elkövetkező fejlesztések lehetőségei között van a különböző betű 

és háttérgrafikák kiválasztásának opciói. Elmondható hogy a mikrotartalmak létrehozásának 

módja kifejezetten felhasználóbarát. A létrehozói jogosultság birtokában bármely 

mikrotartalom elektronikusan letölthető. 
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   Létrehozott és feltöltött mikrotartalmak tárolása: a szöveg és képformátumú 

mikrotartalmak a feltöltés után automatikusan rendeződnek dátum szerint a létrehozó 

személyes tárhelyében. könnyen áttekinthető tárhely, amely a kép és szövegtartalmat sorba 

rendezi megengedve a tartalom megtekintését és végleges törlését. Kukába helyezési 

lehetőség nincs, mert szükségtelen, mivel a létrehozó saját számítógépén tárolhatja a 

létrehozott tartalmakat. a jogosultsággal rendelkezők kizárólag a saját tartalmaikat törölhetik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra Saját tartalmak tárhely 

[Forrás: MPT Mikrotartalom-kezelő képernyőkép] 

 

   Létrehozott és feltöltött mikrotartalmak gyűjteménybe rendezése: a szöveg és 

képformátumú mikrotartalmakat létrehozó felhasználó külön gyűjteményekbe rendezheti a 

korábban létrehozott és feltöltött tartalmait. Ezt a műveletet a „jogosultsági panel 

„gyűjteménybe rendezés” opció segítségével teheti meg. A megjelenő négyzetrácsosnak 

nevezhető felülete alsó részében jelennek meg a már rendezett tartalmak szürke szegéllyel. A 

rendezendő tartalmak szegélye kék színű. Egyet kiválasztva, kattintással zöld színűre vált a 

szegély jelezve, hogy rendezhető a kiválasztott négyzetbe. A már rendezett tartalmak 

sorrendje a rácsok között utólag egyszerű kattintásokkal módosítható. 
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4. ábra Saját tartalmak tárhely 

[Forrás: MPT Mikrotartalom-kezelő képernyőkép] 

 

   A „Minden tartalom megtekintése v2” felületen láthatóvá válnak a mikrotartalom-

kezelő összes  tartalma. Ezen az ismételten négyzetrács formátumú felületen időrendű 

sorrendben tekinthetők meg a tartalmak. Az egér tartalomra törtánő húzásával előugró 

ablakban van feltüntetve a tartalim tulajdonságai.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra Minden tartalom tárhely 

[Forrás: MPT Mikrotartalom-kezelő képernyőkép] 
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   A a mikrotartalom-kezelő az összes gyűjtemény megtekintését is lehetővé teszi. 

Ebben az opcióban jelenik meg a tartalomszerkesztők névsora és elektronikus elérhetősége 

táblázatba rendezve. Hasznos lehetőségként könnyen megtekinthető mindenki mikrotartalom 

gyűjteménye. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. ábra Minden gyűjtemény tárhely 

[Forrás: MPT Mikrotartalom-kezelő képernyőkép] 

 

   A mikrotartalom-kezelő rendszer legújabb hasznos fejlesztése viszzajelzést ad a 

létrehozóknak egy 1-5 pontozású értékelés lehetőségével, amelyet a minden tartalom v2 

felületen lehet kezelni. Az értékelést utólag módosítani lehet és a pillanatnyi értékelés átlaga 

is fe van tüntetve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra Minden gyűjtemény tárhely tartalmak értékelése 

[Forrás: MPT Mikrotartalom-kezelő képernyőkép] 

 

Az előzően létrehozott általános technikai tudásbázist fejlesztő tartalmat a mikrotartalom-

kezelőnek köszönhetően m-learning keretbe is el tudom helyezni átlépve az ismeretátadás- és 
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szerzés téridő korlátait. További kifejezetten nagy előnye abban rejlik, hogy a rendszer-

adminisztrátornak köszönhetően folyamatosan bővithető az általam létrehozott speciálisnak is 

tekinthető tudástárhely. A mikrotartalom-kezelő rendszerben is további fejlesztésesek 

lehetőségei rejtőznek. Nagy előrelépésként a mozgóképek fogadását segítő opció 

létrehozásában látom. Addig is örülök, hogy a tanítást és tanulást segítő korszerű 

kommunikációs csatornában résztvehettem.   

 

8. ábra Saját mikrotartalmak 
[Forrás: MPT Mikrotartalom-kezelő képernyőkép]
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3. M-Learning, mikrotartalmak használatának vizsgálata empirikus 

kutatással 

 

Egy a témában végzett empirikus kutatás eredményei rávilágítanak a választott téma 

tulajdonságaira és környezeti hatásaira. A kutatás során felhalmozott adatok eredményeinek 

elemzésével a választott téma környezeti viszonyai tárhatók fel, amelyek a jelenség 

tudományos leírását teszik lehetővé. 

Kutatási téma célja: Általános technikai tudásanyag bővítése mikrotartalmak támogatásával 

és aktualitására, igényére irányuló felmérés  

Szakirodalom áttekintése:  

  Dr. Molnár György: A technológia és hálózatalapú tanulási formák és attitűdök az 

információs társadalomban, különös tekintettel a felsőoktatás bázisára.
3
 

  Dr. Molnár György: Új IKT- tendenciák a nemzetközi és hazai gyakorlatok tükrében, 

különös tekintettel a tanítás-tanulás folyamatára, Dr.Benedek Andrá(szerk.): Digitális 

Pedagógia 2.0
4
  

  Horváth Cz. János: A mikrotartalmak – avagy egy lépéssel tovább a 2.0-s úton 

(elektronikus jegyzet).
5
  

Hipotézis megfogalmazása: Az elektronikus hálózatalapú kommunikáció korlátlan 

lehetőségeivel élve ma már könnyen érhetünk el az élet bármely területével − ezen belül a 

műszaki tartalmak − foglalkozó tudásbázist. A középiskolás korú fiatalok, tanáraik és a 

felsőoktatásban résztvevő hallgatók előszeretettel használják mobileszközeiket különböző 

tartalmú alkalmazásokat letöltve és ezeket használva tudásszerzés vagy frissítés céljából.   

Kutatási módszer: Empirikus megfigyelés és mintavételezés kérdőíves felmérés útján 

Megfigyelés: Középiskolás korú diákok mobileszköz használatának és az applikációkhoz való 

viszonyulások megfigyelése.   

Mintavételezés eszköze: Kérdőíves felmérés (a kérdőív a mellékletben található). 

Célcsoportok kiválasztása: Középiskolás korú, különböző nemű gimnáziumi és 

szakközépiskolai diák, középiskolai tanár és felsőfokú oktatásban résztvevő hallgató. Corvin 

Mátyás Gimnázium, Budapest, egy gimnáziumi és egy szakközépiskolai osztálya, Újpesti Két 

tanítási nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola egy szakközépiskolai osztálya, Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem első- és másodéves mérnöktanár és 

közgazdásztanár hallgatók 

                                                
3http://moodle.appi.bme.hu/course/view.php?id=779 
4http://moodle.appi.bme.hu/mod/scorm/player.php?a=313&currentorg=&scoid=0&sesskey=TX8WHPW7oA&di

splay=popup&mode=normal 
5http://moodle.appi.bme.hu/mod/scorm/player.php?a=319&currentorg=&scoid=0&sesskey=TX8WHPW7oA&di

splay=popup&mode=normal 

http://moodle.appi.bme.hu/course/view.php?id=779
http://moodle.appi.bme.hu/mod/scorm/player.php?a=313&currentorg=&scoid=0&sesskey=TX8WHPW7oA&display=popup&mode=normal
http://moodle.appi.bme.hu/mod/scorm/player.php?a=313&currentorg=&scoid=0&sesskey=TX8WHPW7oA&display=popup&mode=normal
http://moodle.appi.bme.hu/mod/scorm/player.php?a=319&currentorg=&scoid=0&sesskey=TX8WHPW7oA&display=popup&mode=normal
http://moodle.appi.bme.hu/mod/scorm/player.php?a=319&currentorg=&scoid=0&sesskey=TX8WHPW7oA&display=popup&mode=normal
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A minta nagysága: N=115 fő. Az adatfelvétel során annyi információt szándékoztam 

összegyűjteni, ami lehetővé tették pontosan meghatározni a célcsoportok szokásait, amelyek 

biztosítani tudták a pontos következtetések levonását. A szokásos statisztikai módszer 

minimálisan 30-40 válaszadót igényel.  

A felmérés időszaka: 2016. április 25- 2016. április 28.  

A kutatás végrehajtása: Google Forms Űrlap kérdőíves alkalmazás igénybevétele.  

Az adatok elemzése és az eredmény összegzése: Kérdőívek elektronikus eredményeinek 

kiértékelése grafikus és szöveges módszerekkel.  A válaszok kor, nem, foglalkozás szerinti 

elemzése. Válaszok értelmezése. Diagramok és szöveges értelmezések elkészítése 

elektronikus és írott formátumban. 

Általánosítások megfogalmazása 

A célcsoportok viszonyulása a mobilalkalmazások használatához, mikrotartalmak 

fejlesztésére irányuló igényéhez és a tanulási folyamatban betöltött pozitív vagy negatív 

szerepéhez, korra és nemre és foglalkozásra való tekintettel. 

A kutatás eredményeinek közreadása: pedagógiai gyakorlatban történő alkalmazás a 

hipotézis beigazolódása esetén. 

 

3.1. A kutatás végrehajtása 

 

A dolgozat témájának megválasztásakor igyekeztem olyat területre koncentrálni, ami 

kapcsolódik az érdeklődési körömhöz, választott szakmámhoz, jelenlegi tanulmányaimhoz és 

mindennapi életemhez. Műszaki tanárként 14-20 éves korú tanulókkal foglalkoztam a 

legtöbbet. Ahogy az élet más területein is megfigyelhető így az iskolában is hangsúlyos 

szerepet kap a mobiltelefon használat. Mivel nappali tagozatos, iskolarendszerű képzésről 

lévén szó, ahol a házirend inkább tiltja a mobiltelefon használatát, mintsem támogatná azt, 

elősegítve a mobil eszközök (jelen esetben telefon) oktatási célú hasznosítását, vagy az 

oktatásba történő bevonását. Természetesen a tanulók szinte mindegyike rendelkezik 

mobiltelefonnal, és a tiltás ellenére is használják az eszközöket. Több ideig figyeltem a 

tanulók azon viselkedésformáit, amelyek a mobiltelefonhoz kapcsolódnak. Általánosságban 

egyfajta „függőséget” véltem felfedezni a telefonhasználattal kapcsolatban. Mivel eddig is 

érdekelt, hogy ez a korosztály valójában mire is használja a telefonját a kutatásom részben 

erre kereste a választ. Érdekelt továbbá az is, hogy a tanulók milyen alkalmazásokat 

használnak, hogyan jutnak hozzá az alkalmazásokhoz, és a választásában mekkora szerepet 

játszanak egyénileg. Ebből adódóan a másik hangsúlyos kérdés, amire a választ keresem, 

hogy a műszaki jellegű alkalmazások használata mennyire vannak jelen a célcsoportok 

körében.  

Kutatásom nem marketing célú, inkább arról szerettem volna fogalmat alkotni, hogy igénylik-

e a mobilalkalmazások fejlesztését. Azt is vizsgáltam, hogy díj ellenében is letöltenének az 

érdeklődésüknek megfelelő alkalmazásokat.   

A készülékek tulajdonságait (képességeit) műszaki paramétereit nem vizsgáltam, mert 

napjainkban a fiatalabb korú generációk szinte a legkorszerűbb okostelefonokkal és 
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tabletekkel rendelkeznek már. Legfőképpen arra kerestem a választ, hogy mennyire kívánatos 

az alkalmazások használata és a fogyasztók mennyire tudatosan választják ki a számukra 

optimális hasznosságot jelentő applikációkat támogatva azok fejlesztését és érdeklődés esetén 

hajlandók-e fizetni is értük.  

 

Több űrlap kitöltésére kaptam felhívást, és ezek túlnyomóan a Google erre a célra létrehozott 

alkalmazását vette igénybe. Ez erősítette meg az elhatározásomat, hogy én is ezt az 

alkalmazást fogom használni.  

Kezdeti feladatom a vizsgálat céljának pontos meghatározása volt, amelynek eredőjét a TDK 

pályázatom alapja képezte. Nyitva hagyva a mikrotartalmak fejlesztésének lehetőségét úgy 

véltem, pozitív válaszokat fogok kapni kérdéseimre. Ezek után választottam ki a 

célcsoportokat és fogalmaztam meg kérdéseimet. A következő lépésem az űrlap 

alkalmazásának elsajátítása és a kérdések bevitele volt. Két különböző témájú mikrotartalmat 

is készítettem a válaszok könnyítése érdekében, amelyet egy magyarázó szöveg előzött meg. 

Ellenőrzés céljával technikai megoldást is felhasználtam egy ellenőrző kérdéssel kiegészítve. 

Jelölő négyzeteket használva többválaszú lehetőséget hagyva négy válaszoló az összest 

bejelölte ezzel segítve a szűrést. 

 

Kérdőív bemutatása 

 

Tisztelt Hölgyem, Uram! Kedves Kollégák, Diákok és Hallgatók! 

Kérem szíves segítségüket az alábbi link megnyitásával elérhető rövid kérdőív kitöltésével. 

Célom az, hogy felmérjem a tanárok, diákok és hallgatók mobilalkalmazásokról alkotott 

véleményét, használatát, ismeretszerzésre irányuló gyakorlati hasznát, és a fejlesztésük iránti 

igényt. A mikrotartalom egy jól meghatározott kérdéskör, oldalanként egy képpel és a lehető 

legrövidebb szöveges magyarázattal ellátott, mobileszköz képernyőre kifejlesztett alkalmazás. 

Előnye a tértől és időtől független információ illetve ismeretszerzési lehetőség. A kérdőív 

elején bemutatott példákat megtekintve, és miután jelölőnégyzetek segítségével kitöltötte a 

kérdőívet, kattintson a "Küldésre". Az eredményeket Ön is folyamatosan láthatja. Köszönöm 

a türelmét, és az értékes öt percét.  



EDU 7. évfolyam 2. szám   81 

Mikrotartalmak beszúrása a kérdőívbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. ábra Mikrotartalmak a kérdőíven 

[Forrás: Saját ASUS MemoPad Android] 

 

A kérdőív tartalma: 

 

1. Az Ön foglalkozása? 
8. Mobilalkalmazásai közül körülbelül 

hány műszaki jellegű? 

2. Műszaki képzésben vesz részt? 
9. Ha korlátlan adatletöltési 

lehetőséggel rendelkezne, mit tenne? 

3. Az Ön életkora? 

10. Hajlandó lenne Önnek hasznos, de 

díjköteles alkalmazást letölteni (250-

2500Ft)? 

4. Az Ön Neme? 

12. Ön szerint alkalmasak információ 

és ismeretszerzésre a 

mobilalkalmazások? 

5. Rendelkezik Ön mobil 

kommunikációs eszközzel 

(okostelefon, tablet)? 

13. Szívesen ajándékozna szeretteinek, 

barátainak mobileszközt tanulás és 

ismeretszerzés céljából? 

6. Milyen gyakorisággal használja 

mobileszközét információ és 

ismeretszerzés/frissítés céljából? 

14. Örülne egy korlátlan letöltési 

ajándékcsomagnak? 

7. Jelenleg hány mobilalkalmazással 

rendelkezik? 
 

 

1. táblázat Kérdőív tartalma 



EDU 7. évfolyam 2. szám   82 

3.2. Űrlapok fogadása 

 

A diákok, tanárok és hallgatótársak segítségével négy nap alatt száztizenegy értékelhető 

kitöltött űrlapot kaptam, amelyek automatikusan rendeződtek valós idejű grafikonokkal 

szemléltették az eredményeket. Nagyon örültem a válaszolók pozitív és lelkiismeretes 

hozzáállásának. Minimális, négy nem értékelhető űrlapot voltam kénytelen törölni. A napi 

válaszokat tekintve az első nap harminc, a második nap ötvenhat, a harmadik nap tizenöt és az 

utolsó nap tíz űrlap érkezett. 

Az ugyancsak valós időben automatikusan létrehozott táblázatból több kimutatást elemzést 

sikerült készítenem, amelyekből kiválóan le tudtam vonni az engem érdeklő 

következtetéseket.  

 

3.3. Kérdőívek elektronikus rendezése 

 

Folyamatosan biztonsági mentéseket készítettem a beérkező adatokról saját számítógépemre 

mentve a kérdőíveket, elemzéseket és a táblázatot. Naponta figyeltem a nem értékelhető 

válaszokat és azonnal töröltem azokat. A biztonsági mentésekből látszik, hogy csak négy 

értékelhetetlen űrlap érkezett. Az kérdőívek elektronikus rendezése során hely-megtakarítási 

céllal, a Google Forms adott lehetőségei, és az átláthatóság miatt rövidítéseket használtam6. 

 

3.4. Az adatok elemzése és az eredmény összegzése 

 Válaszadók foglalkozása 

 

A kérdőívet száztizenöten töltötték ki, amiből négy értékelhetetlen volt ezért törlésre kerültek. 

A válaszadók közül (1. számú diagram) 33,3%-a gimnáziumban tanuló diák, 27,9%-a 

szakközépiskolai tanuló, 24,3%-a középiskolai tanár, 8,1%-a tanár és felsőoktatásban 

résztvevő hallgató, és 6,4%-a felsőoktatásban résztvevő hallgató volt. Észrevehető a 

célcsoportok sikeres kiválasztásának ténye, ami abból derül ki, hogy arányait tekintve a 

középiskolai, gimnázium és szakközépiskola, valamint a felsőfokú képzettséggel rendelkezők 

majdnem három egyenlő részre oszlik. 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Középiskolai tanár = Tanár; Gimnáziumban tanuló = Gimis; Szakközépiskolai diák=SzKi; Felsőoktatásban 

résztvevő hallgató = Hallgató; Tanár és felsőoktatásban résztvevő hallgató = H.Tanár 
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1. sz. Diagram 

Válaszadók foglalkozása 

 

 Képzés típusa  

 

A kimutatásból kiderül, hogy 50,5% műszaki, 49,5%-a pedig egyéb képzésben vesz részt. Itt 

is észrevehető egy nagyfokú egyenlőség, ami arra is szolgálhat, hogy kimutatható legyen a 

beállítottság szerinti mobil és ezen belül az alkalmazások jellegének használata (2. számú 

diagram).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. Diagram Képzés típusa 

 

 Válaszadók neme 

 

A válaszadók nemének arányát tekintve (3. számú diagram) a gimnáziumi tanulók többsége 

lány, míg a szakközépiskolás tanulók túlnyomó többsége fiú. Összességében, 34,24% 

képviselte a női nemet és 65,76% a férfit. Ez alapján is ki lehet mutatni egy pár szokást és 

affinitást, de a kutatásom célja nem ez volt, felvezető kérdésként szerepelt a kérdőívemben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. Diagram Válaszadók neme 
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 Mobileszközök alkalmassága ismeretszerzésre 

 

Egyik legfontosabb kérdés a tizenkettes számú „Ön szerint alkalmasak információ és 

ismeretszerzésre a mobilalkalmazások” volt. Az eredmény maga igazolja, hogy 95,7 

százaléka a válaszadóknak alkalmasnak találja ismeretszerzésre a mobilalkalmazásokat. Csak 

hárman a tanárok közül találják alkalmatlannak (4. számú diagram). Ebből azt a következtetés 

vonható le, hogy aktuálisan hasznosak a mobilalkalmazások ismeretszerzés szempontját 

tekintve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. sz. Diagram Mobileszközök alkalmassága ismeretszerzésre 

 

 Mobileszközök használatának gyakorisága ismeretszerzés/frissítés céljából 

 

A hatos számú kérdésem”Milyen gyakorisággal használja mobileszközét információ és 

ismeretszerzés/frissítés céljából” is azt szolgálta, hogy a válaszadók, ismeret- és 

információszerzésre milyen gyakran nyúlnak a mobileszközükhöz. 

 Azt kell megjegyeznem, az eredményt látva, hogy a megkérdezettek 69,34%-a naponta 

többször is használja mobileszközét információ és ismeretszerzés/frissítés céljából. A 

válaszadó jelentéktelen hányada 7,2%-a használja csak ritka esetben (5. számú diagram). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. sz. Diagram Mobileszközök használatának gyakorisága ismeretszerzés/frissítés céljából 
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 Mobilalkalmazások számának elemzése 

 

A mobilalkalmazások jelenlétének pillanatnyi helyzetéről a „Jelenleg hány 

mobilalkalmazással rendelkezik?”kérdéssel akartam rávilágítani. Az eredmény arra a 

következtetésre enged jutni, hogy a válaszadók 65,76%-nak húsznál kevesebb alkalmazás van 

a mobileszközén és valószínű, hogy ezek a gyártó által telepített alkalmazás. Egyharmada 

telepített különböző alkalmazást. Ennek okai között szerepelhet az eszköz tárhely- és főleg a 

memória kapacitása, egy bizonyos „vajon mi lesz ha” gondolat és az mobil operációs 

rendszerek még talán kiforratlan áttekinthetősége (6. számú diagram). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. sz. Diagram Mobilalkalmazások száma 

 

 Műszaki tartalmú alkalmazások aránya 

 

Az ezt követő 8. kérdéssel „Mobilalkalmazásai közül körülbelül hány műszaki jellegű?” a 

műszaki természetű alkalmazások elterjedésére szerettem volna választ kapni. Természetesen 

a műszaki alkalmazásokból terén a gimnáziumban tanulóknak van a legkevesebb. Harminchét 

tanulóból csak hatnak több mint 10% műszaki jellegű alkalmazása van. Ezen a téren a tanárok 

és/vagy hallgatók vezetnek 55,81%-al, akinek 10%-nál több műszaki alkalmazás van a 

mobileszközén, és 18,6%-nak, 30%-nál több az említett alkalmazás az összes alkalmazásaik 

közül (7. számú diagram). 
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7. sz. Diagram Műszaki tartalmú alkalmazások aránya 

 

 Mobilalkalmazások fejlesztésének támogatása 

 

Elégedettséggel vettem tudomásul, hogy a válaszadók 63,03%-a támogatja a különböző 

tartalmú mobilalkalmazások fejlesztését. 15,31% nem támogatja és 17,11% nem tudja, hogy 

támogatja-e vagy sem (8. számú diagram).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. sz. Diagram Mobilalkalmazások fejlesztésének támogatása 
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 Mobilalkalmazások beszerzésére vonatkozó fizetési hajlandóság 

 

Egy támogatásra irányuló felmérésnek, a fizetési hajlandóság bárminemű szolgáltatásért is 

adhat némi támpontot. A mobilalkalmazások esetében ez nehezen értelmezhető a számtalan 

elérhető ingyenesen letölthető applikációknak köszönhetően. Az eredmény némileg rámutat 

arra, hogy a tudatosabb felhasználók hajlandóbbak fizetni is egy neki megfelelő tartalmú 

alkalmazásért. Esetünkben a tanárok és a hallgatók 60,46%-a hajlandó áldozni anyagilag is 

egy nekik megfelelő alkalmazásért. A középiskolás korúaknak ezzel szemben csak 32,35%-a 

lenne hajlandó fizetni is. természetesen ebből a két csoport nem hasonlítható össze a 

fizetőképesség miatt (9. számú diagram).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. sz. Diagram Fizetési hajlandóság 

 

 Preferenciák a mobileszközök elektronikus tartalma (m-learning) és a hagyományos 

írott tartalmakat tekintve 

A 13. „Szívesen ajándékozna szeretteinek, barátainak mobileszközt tanulás és ismeretszerzés 

céljából?”kérdésemmel próbáltam közvetve felmérni az írott tartalom és elektronikus tartalom 

közötti preferenciákat. Elégedettséggel láttam, hogy az írott tartalmakat még egy látszólag 

nem közvetlen rákérdezéssel is a válaszadók 24,32%-a részesítette előnyben (10. számú 

diagram). 
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10. sz. Diagram Preferenciák a mobileszközök elektronikus tartalmak és a hagyományos írott 

tartalmakat tekintve 

 

 Mobileszközök használatának gyakorisága ismeretszerzés/frissítés céljából a 

válaszadók képzésben való részvétel alapján 

A nem műszaki- és a műszaki képzésben résztvevők mobileszközök használata 

ismeretszerzés/frissítés céljából csak enyhén tér el egymástól és észrevehető a naponta 

többszöri használat egyenlősége (11. számú diagram). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. sz. Diagram Mobileszközök használatának gyakorisága ismeretszerzés/frissítés céljából 

válaszadók képzése alapján 
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 Műszaki tartalmú alkalmazások képzésben való részvétel alapján  

 

Természetes módon a műszaki képzésben résztvevő válaszadóknak több műszaki tartalmú 

alkalmazásai vannak szemben a nem műszaki oktatásban résztvevőknél. Példának okáért 

hétszerese a 30%-ot meghaladó műszaki alkalmazások aránya a műszaki képzésben résztvevő 

válaszadóknál. Az is megemlítendő, hogy a műszaki jellegű tartalmak növekedése egyre 

nagyobb differenciálódáshoz vezetnek (12. számú diagram).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. sz. Diagram Műszaki tartalmú alkalmazások képzés szerint 

 

 Mobilalkalmazások fejlesztésének támogatása képzés jellege szerint  

  

 
13. sz. Diagram Mobilalkalmazások fejlesztésének támogatása képzés szerint 
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Elemezve a válaszokat úgy tűnik, hogy a nem műszaki képzésben résztvevő válaszadók 

jobban támogatják a mobilalkalmazások fejlesztését. Az arány 34,23% versus 28,82% a nem 

műszaki képzésben való résztvevők előnyére. Továbblépve a nem támogatót száma 30%-al 

nagyobb a műszaki képzésben résztvevőknél a másik csoporthoz viszonyítva (13. számú 

diagram). 

 

 Tanárok és diákok szokásainak és véleményének összehasonlítása 

 

A naponta többszöri használat eredményét látva, 54,28% a tanárok közül használja ilyen 

gyakorisággal ismeretszerzés/frissítés céljából eszközét, a diákok közül 70,59%-a teszi 

ugyanezt. 5,88% a diákoknak használja ritkán a mobileszközét. A tanárok 13,88%-a teszi 

ugyanezt (14. számú diagram). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. sz. Diagram Tanárok és diákok mobilhasználati szokásai 

 

 Vélemények a mobilalkalmazásokról, mint ismeretszerzési forrás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. sz. Diagram Vélemények a mobilalkalmazásokról, mint ismeretszerzési forrás 
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A tanárok 91,66%-a fogadja el a mobilalkalmazások ismeretszerzési forrásként. A 

középiskolás válaszadók 97,05%-a fogadja el a mobilalkalmazásokat ismeretszerzési 

forrásként (15. számú diagram). Kétségtelenül mindkét csoport véleménye szerint elismerhető 

a mobilalkalmazások létjogosultsága tanulás céljából.  

 

 Mobilalkalmazások fejlesztését támogató vélemények  

 

A középiskolában tanulók 64,7% támogatja a mobilalkalmazások fejlesztését. A tanárok is 

megközelítőleg hasonló arányban fejezték ki véleményüket (16. számú diagram). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. sz. Diagram Mobilalkalmazások fejlesztését támogató vélemények 

 

 Eredmények összegzése 

 

Mobileszközök használatának gyakorisága ismeretszerzés/frissítés céljából 

A válaszadók 69,34%-a naponta többször is használja mobileszközét információ és 

ismeretszerzés/frissítés céljából, és 7,2%-a használja csak ritka esetben 

Mobileszközök alkalmazásainak alkalmassága ismeretszerzési forrásként  

A válaszadók 95,7%-a alkalmasnak találja ismeretszerzésre a mobilalkalmazásokat. A 4,3%-a 

úgy véli, hogy nem alkalmasak erre a célra vagy nem tudják a választ. 

Mobilalkalmazások számának felmérése a válaszadók mobileszközein 

A válaszadók 65,76%-nál húsznál kevesebb alkalmazás van a mobileszközén 

Műszaki tartalmú mobilalkalmazások aránya az összes tartalomhoz viszonyítva 

A válaszadók 64,66%-nál kevesebb, mint 10%, 7,20%-nál több mint 30% az arány.  

Mobilalkalmazások fejlesztésének támogatása 
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A válaszadók 63,03%-a támogatja a különböző tartalmú mobilalkalmazások fejlesztését. 

15,31% nem támogatja és 17,11% nem tudja, hogy támogatja-e vagy sem 

 

3.5. Általánosítások megfogalmazása 

A feldolgozott eredmények összegzése igazolják a hipotézist, mely szerint jelentős 

támogatottsággal, igény van további mobilalkalmazási mikrotartalmakra ismeretszerzés 

céljából. További kutatási témaként meg lehetne pontosabban határozni különböző korú, 

nemű és foglalkozású felhasználók sajátos tananyagtartalmi igényeit.  

 

4. Összefoglalás 

 

A mobil kommunikációs eszközökkel történő tanulás, a távoktatás egyik természetes 

velejárója, amelyet a vezetéknélküli mobil technológiák támogatnak, és olyan kialakult 

pedagógiai tanulási modell , amely új formákat és oktatást igényel. Figyelembe véve eme 

téridőtöl független ismeretszerzés nehezen korlátozható lehetőségeit, további kutatások témája 

lehet, sőt inkább kötelező,  hogy  a mobil technológiák milyen egyébb rejlő lehetöségeket 

nyújthat az egyéni és a csoportos együttműködő tanulásban. Ezen technológiák nagy előnye 

az, hogy a diákok kezében vannak, előszeretettel már-már megszállottan használják naponta 

többször és folyamatosan. Az ebben rejlő lehetőségeket és ezen eszközök oktatási potenciálját 

az oktatási rendszer nem hagyhatja figyelmen kívül, sőt ajánlatos lenne mihamarabb 

integrálnia az oktatási folyamatba.  

A mobil-learning tanulási forma sajátosságait figyelembe véve, a felhasználók szöveges és 

képi keretbe foglalt bármilyen jellegű tananyagot, információ- és ismeretszerzésre, tanulásra 

használhatják. Segítségükkel jobban kihasználhatják a korszerű mobileszközök kapacitását, és 

a téridőtől független m-learning hálózatalapú ismeretszerzési lehetőségeket. 

A megfogalmazott hipotézist követően egy olyan felmérést készítettem, amelynek célja az 

okostelefonok és tabletek képernyőire kifejlesztett mikrotartalmak kidolgozására irányuló 

vélemény- és támogatási hajlandóság megismerése volt. Ezek segítségével mobilhálózat alapú 

mikrotartalmú tananyagelemeket lehet készíteni, amelyeket meg lehet osztani az 

érdeklődőkkel.  

Tanulmányomban bemutattam a diákok, tanárok és hallgatók pozitív visszajelzéseit a 

mobilaplikációkról, ezek hasznosságáról és az oktatási értékükről, amelyek lehetővé teszik 

számunkra, hogy következtetéseket vonjunk le további kutatások céljából. 

Jövőbeli célként, a létrehozott  tartalmak minél szélesebb körben történő kiterjesztését 

tartanám fontosnak, megfelelő intézményi és oktatói körökben, felkészítve a jövő oktatási 

rendszerét eme új igények kezelésére. Az m-learning új lehetőségeket ad a tanulás 

hatékonyságában, annak jövőbeli vizsgálata terén is, mely korábbi a területtel összefüggő 

kutatási témákhoz is jól kapcsolható (Katona, Kővári, 2015; Katona, Újbányi, Kővári, 2015). 
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