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1. Vezetői összefoglaló 

 

1.1. A kutatási téma indokoltsága 

Az Oktatási Hivatal által elnyert TÁMOP 7.2.1. projekt a felsőoktatás szakpolitikai és 

fejlesztéspolitikai elemzéseit támogatja, amelynek egyik kutatása a felsőoktatási elektronikus 

tananyagok minőségére vonatkozó elemzés.  

Az elektronikus tananyagok, e-learning megoldások minőségének önálló kutatási témává 

történő kiemelését több tényező is indokolja: a TÁMOP 4.1.2. konstrukció kapcsán e 

tananyagok fejlesztésére fordított jelentős erőforrások, másrészt az e-learning megoldások 

újszerűsége, dinamikusan változó környezete, és az ezzel kapcsolatos mérési nehézségek. 

Az e-learning megoldások az oktatás tárgyát képező szakmai tartalmon túl a mögöttük rejlő 

alapvető logikában, a megvalósításhoz felhasznált technológiai eszközökben, a felépítésüket 

definiáló pedagógiai módszertanokban, a publikáláshoz használt szabványokban (PDF, 

HTML5, SCORM stb.), és a tanulási környezet tanulást támogató lehetőségeinek (tutorálás, 

kurzusmenedzsment eszközök, pl. fórum, blog, fogalomtár stb.) kiaknázásában is rendkívül 

heterogén képet mutatnak. 

A jelentős felfogás- és kivitelezésbeli különbségek hatása miatt a tananyagok kifejlesztésének 

költségei, a tervezett (pályázott) költségek realitása előzetesen nehezen becsülhető meg, 

továbbá az adott képzési vagy támogatási célhoz legjobban illeszkedő tananyag jellemzői is 

nehezen rögzíthetőek. 

A „TÁMOP 4.1.2 A” kódjelű pályázati kiírásban ezres nagyságrendű digitális tartalom 

fejlesztése történt. Jelen kutatás keretében a következő kérdések elemzésére koncentrálunk: 

a fejlesztett tartalmak milyen mértékben fedik le az igényeket, hol vannak 

továbbfejlesztendő, lefedetlen területek, illetve arra, hogy milyenek a használati szokások és 

eredmények az egyes csoportokban. 

 

1.2. A kutatás felépítése 

Kutatásunk az Oktatási Hivatal által előírt lépéseket tartalmazta, két alapvető részből állt.  

A kutatás elején az elkészült tananyagokat tekintettük át, objektív mutatók alapján vizsgáltuk 

meg a digitális tartalmakat (Általános elemzési szakasz). 

A kutatás második szakaszában következett a terepmunka, amelynek során számos érintettel 

tudtunk személyesen is találkozni, illetve kérdőívek segítségével igen sok tudásbeli és 

tapasztalatbeli elemet csatornáztunk be kutatásunkba (Esettanulmányi kutatási szakasz).  

Munkánk az alábbi főbb lépésekből állt össze:  
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1. kutatási módszertan összeállítása: vizsgálati mutatószám-rendszer elkészítése, 

kérdőívek, interjúvázlatok elkészítése 

2. az általános elemzési szakasz mintájának meghatározása – vizsgált tananyagok 

körének kijelölése 

3. a módszertan tesztelése, módszertan véglegesítése 

4. 1000 tananyaggal kapcsolatban az objektív mutatók összegyűjtése, a tananyagok 

minőségére vonatkozó megállapítások összegzése 

5. pénzügyi mutatók elemzése – a főbb mutatószámok összegzése, átfogó kép készítése 

a hazai pályázatok megvalósulásáról.  

6. az általános elemzés megállapításai alapján az esettanulmányi szakasz vizsgálati 

helyszíneinek megállapítása 

7. kérdőívek digitalizálása, eljuttatása a kiválasztott intézményekbe, az adatok 

begyűjtése 

8. interjúk, fókuszcsoportos interjúk szervezése, interjúk felvétele, összegzése 

9. az eredmények szintetizálása, következtetések, ajánlások tétele.  

A fenti lépések alapján igen sok szakembert sikerült bevonni kutatásunkba, illetve számos 

tananyagot tekintettünk át az alábbiak szerint.  

 1000 tananyag objektív mutatóinak adatbázisba rendezése és elemzése a 
tankönyvtár.hu tartalmai alapján 

 50 tananyag digitális tartalmainak mélyelemzése 

 23 pályázati projekt főbb pénzügyi adatainak áttekintése, összevetése, elemzése 

 több mint 10 ezer hallgató megkeresése, több mint 4.000 megkezdett, és 2.067 
teljes egészében kitöltött kérdőív 

 több mint ezer oktató megkeresése, 188 teljes egészében kitöltött kérdőív 

 25 beérkezett általános intézményi kérdőív az intézményi folyamatokkal 
kapcsolatban 

 21 interjúalany a fejlesztési projektek résztvevői közül 

 55 fókuszcsoportos interjún résztvevő hallgató 

 50 tananyag újdonságtartalmának mélyelemzése különböző objektív mutatók 
segítségével.  

A fenti felosztás részben segítette, részben hátráltatta munkánkat. Az általános elemzés 
eredményei alapján lehetett csak megfelelő eseteket kiválasztani (különböző mutatók 
meghatározása után). Így az időbeli különbség miatt esettanulmányi elemzési munkánkat 
nem tudtuk összehangolni a szemeszter, illetve a vizsgálható kurzusok felépítésével. Gondot 

jelentett az is, hogy a vizsgaidőszak is egybeesett a kutatás időszakával, így az idő 
menedzselése némi kihívást jelentett számunkra. A problémák kezelésében azonban 
segítséget jelentett az intézmények kifejezetten segítőkész, nyitott hozzáállása kutatási 
munkánkhoz. 

 

 



  10 

Véglegesítési 
szakasz

Előkészítési szakasz

Nemzetközi 
gyakorlatok

Tananyagok 
előzetes 

áttekintése

Korábbi kutatási 
eredmények

tipizálás El
ő

ze
te

s 
m

ó
d

sz
er

ta
n

tesztelés

Általános elemzési szakasz

Esettanulmány alapú elemzési szakasz

Szaktartalom

Technológia

Pedagógia-
didaktika

Kurzus-
menedzsment

Pénzügyi 
mutatók

elemzés

Végleges 
módszertan

Szintetizáló tanulmány

Hallgatói 
visszajelzések

Szaktartalmi 
mélyelemzés

Projejtrésztvevői 
visszajelzések

Szintetizáló tanulmány

Zá
rt

ó
ta

n
u

lm
án

y

 

 

1.3. Eredmények 

Ebben a fejezetben kutatási lépéseink összefoglaló jellegű megállapításait tesszük meg, 

illetve jó gyakorlatokat mutatunk be. A terepmunka során nyert eredményeinket tartalmi 

fókuszpontok köré csoportosítva mutatjuk be.  

 

1. Tananyagok 

A megvizsgált tananyagok - mind tartalmukat, mind minőségüket tekintve - igen 

sokszínűeknek mondhatók. Intézményi szinten kevésbé, inkább kari szinten jellemző a 

tartalmak egységes formátuma. 

A különböző tananyagok sokféle megjelenési formát öltenek, általános a pdfbook-ok 

jelenléte, csak néhány intézmény helyezte előtérbe a valódi digitális tartalmakat kezelni 

képes SCORM-formát. A hallgatók beszámolói szerint sokan előadás-ppt-t adnak ki a 

hallgatók számára.  

A tananyagokkal kapcsolatos visszajelzések alapvetően pozitívak a hallgatók részéről 

(hallgatói visszajelzések alapján), ez azonban kurzusonként is eltérhet. A tananyagok 

minősége attól függ, hogy elektronikus vagy hagyományosan szervezett kurzusról van szó, 

mindkét típusban találkoznak jó és kevésbé használható tananyag-tartalmakkal.  

Az találtuk, hogy hazánkban a kevert tanulás (blended learning) terjedt el leginkább, a fizikai 

jelenlétet inkább színesítik, gazdagítják az elektronikus tanulás által adott lehetőségek.  
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Kutatásunk eredményei szerint az elektronikus tananyagok legnagyobb előnye a 

letölthetőségük, a tankönyv-, illetve jegyzetvásárlás kiváltása. A hallgatóknak csak egy 

nagyon kis része ismerte fel az elektronikus tananyagok rugalmasságának jelentőségét (új 

tananyagot készíthetnek maguknak).  

A tananyagok intézményi bevezetésének egyik legfontosabb szempontja a hozzáférhetőség. 

Ez két szinten értelmezhető, melyek közül az egyik az eszköz-ellátottság és az 

eszközhasználat kérdése. A hallgatói felmérésünk szerint általában rendelkeznek az 

elektronikus tanuláshoz szükséges alap-eszközökkel (PC, laptop), noha az igazi mobilitást 

lehetővé tevő eszközök (e-olvasók, tabletek) jelenléte nem általános. Ennek kiegészítő 

szempontja, hogy az intézmények mennyire képesek segíteni a hozzáférést belső IKT-

eszközök rendelkezésre bocsátásával (informatikai termek, felszerelt könyvtárak stb.) 

A fenti, kézzel fogható problémakör mellett sok helyen azt találtuk, hogy nem ez a fő 

szempont, hanem a hozzáférési jogosultságok esetleges tisztázatlansága, illetve 

esetlegessége. Találtunk olyan intézményt, amely kérésre a képzéstől független 

magánszemélyeknek is ad jogosultságot (ez a nyílt forrású tanulás felé vezető úton megtett 

első lépésként értelmezhető). A másik (általában hátrányos) véglet az, amikor csak az éppen 

a kurzust végző hallgatók körére szűkítik a hozzáférést (a hallgatók több helyen is említették, 

hogy gyakran szükség lenne arra, hogy az előző félév tananyagait újból fel tudják idézni, de 

mivel nem letölthető, és a hozzáférés korlátozott, ez nem megoldható).  

 

Jó gyakorlat 

A Semmelweis Egyetemen többféle hozzáférési lehetőség adott. Van belső, illetve külső 

hozzáférés is (így pl. más egyetemek is használni tudják anyagaikat). A külső hozzáférés 

általában más intézmények hallgatói, vagy korábbi SOTE-s hallgatók körében keresett. A már 

praktizáló orvosok gyakorta használják korábbi tananyagaikat a szakmai továbbképzések 

alkalmával.  

 

Sok jelzés érkezett a tananyagok hordozhatóságára, letölthetőségére, így annak 

használhatóságára vonatkozóan is. Gyakorta állandó internet-kapcsolat szükséges a 

tananyag olvasásához, feldolgozásához, és legtöbbször hiányzik a nyomtatóbarát verzió is. Az 

általános elemzés során is azt találtuk, hogy a (tankönyvtár.hu-ról) letölthető formátumok 

száma nagy szórást mutat, van olyan, hogy négyféle dokumentumtípus adott, és van, hogy 

csak egy.  

 

 

 



 

Jó gyakorlat 

A tankonyvtar.hu tartalmainak elemzése alapján a BCE, illetve a Debreceni Egyetem is 

négyféle formában letölthető módon készíti és teszi elérhetővé tananyagait, csakúgy, mint 

az ELTE TáTK, és a PTE BTK, valamint a PE KMI. Ez általában a docbook formátumban 

készített tartalmakra alkalmazható.  

 

A tananyagokban változik a digitális tartalmak gazdagsága, a szemléltető videók, animációk, 

ábrák száma gyakran alacsony, és olyan szakterületeken is hiányzik, amelyek igényelnék ezek 

meglétét. Ennek ellentétét csak kevés alkalommal tapasztaltuk. A legnagyobb probléma 

azonban nem ez, hanem az, hogy a vizsgált tananyagok túlnyomó többsége nem úgy épül fel, 

ahogyan egy digitális tananyagtól ez elvárható lenne. Az elektronikus tananyagok 

megteremtik annak lehetőségét, hogy ne kelljen megismételni a máshol hozzáférhető 

tartalmakat, hanem különböző linkekkel utaljunk csak azokra (ennek megfelelően nem 

feltétlenül kell hosszúnak, a teljes szakterületet lefedő műnek lennie). Nagyon fontos lenne 

azonban megjelölni a tananyag célját, az elsajátításához szükséges bemeneti 

követelményeket, és a ráfordítandó időt. Lehetőséget kellene adni próbatesztek kitöltésére, 

önellenőrző kérdések megválaszolására. Ezeket a digitális elemeket a tananyagok kisebb 

hányada tartalmazta.  

 

Jó gyakorlat 

A Semmelweis Egyetemen jelentős mozgókép-gyártási tevékenység történt. Mind a 

neurológia, mind a pszichiátria témájában nagyon sok szemléltető, betegségeket, illetve 

gyógyításukat bemutató videó-tartalom készült.  

 

A fejlesztők legnagyobb része kevéssé élt azzal a lehetőséggel, hogy jól felépített 

tesztsorokat, próbakérdéseket használjon. Ezekkel kapcsolatban azonban egyértelműen 

jelezték a hallgatók, hogy nagymértékben segítik őket a vizsgára való felkészülésben, és igen 

hasznosak a rendszeres számonkérések alkalmával is.  

 

Jó gyakorlat 

A Széchenyi István Egyetem megismert anyagaiban nagyon sok jól felépített, többféle 

kérdéscsoportot tartalmazó próbateszt szerepel. Egyébként a megismertek közül legfőképp 

ezek a tananyagok felelnek meg az „ideáltipikus” elektronikus tananyagokkal kapcsolatos 

elvárásoknak, ami felépítettségüket illeti (cél-meghatározás, elvárások, teljesíthetőség, 

tartalmak meghatározása, ellenőrző kérdések, szemléltetés stb.) Az AUDI hatása 

érzékelhető, az interjúk során említették, hogy a tananyagok nagyon erősen hagyatkoznak a 

cég folyamataira – ahogy a duális képzésben résztvevő hallgatók is nagyrészt ott töltik  

gyakorlati idejüket.  
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A tananyagok újdonság-tartalmára vonatkozó elemzés vegyes képet mutat, mint ahogy ezt 

több kutatási lépés kapcsán is tapasztaltuk. Sok esetben korábban meglévő tananyagok, 

jegyzetek, előadás-fóliák digitalizálása történt, némi tartalmi megújítással. A szakirodalmak 

legtöbb esetben eljutnak a közelmúltig és a tartalmak aktuálisan is új tudást mutatnak. Mivel 

a fejlesztők túlnyomó részt egybeesnek a tananyagot használó oktatókkal, ezért a tartalmak 

nagyrészt megfelelnek a kurzus elvárásainak (a hallgatói visszajelzések alapján is).  

 

2. Eszközök 

Az eszköz-ellátottság mind személyes, mind intézményi szinten igen eltérő. Van intézmény, 

amelyik nem tud megfelelő számú és minőségű munkaállomást biztosítani hallgatóinak (pl. 

SE), míg másutt nagyon jól felszerelt informatika-termek várják a hallgatókat (pl. EKF). A 

hallgatók szintjén ekkora különbségek nincsenek az alapellátottságban, laptoppal/PC-vel 

gyakorlatilag mindegyikük rendelkezik. Ez (a TÁMOP infrastruktúrára költhető forrásainak 

csökkenésével) a máshol már inkább elterjedt BYOD (bring your own device) paradigma 

itthoni bevezetésének lehetőségét kínálja az intézményeknek.  

A számítógép az az eszköz, amely a legsokoldalúbban segíti a hallgatók tanulását. A laptopok 

előzetesen nem várt szintű elterjedtsége teljesen új lehetőségeket ad az előadások 

megújítására, az interaktivitás jóval magasabb fokát teszi lehetővé.  

A digitális kultúra alacsony szintjét mutatja azonban a kiegészítő IKT-eszközök viszonylag 

alacsony száma (tabletek, e-olvasók).  

 

3. Attitűd 

A hallgatók és az oktatók, illetve az intézmények részéről is alapvetően pozitív az 

elektronikus tananyagokkal kapcsolatos attitűd, de különösebb „érzelmi kötődés” nem 

alakult ki az új módszertanok iránt. Ezzel szemben gyakorlatilag minden intézményben 

találtunk elkötelezett munkatársakat, akik szívügyüknek tekinti az e-tananyagok elterjedését 

és minél szélesebb körű hasznosítását.  

Az elektronikus tananyagok képzésbe történő bevonása egyelőre nem mondható általános 

tendenciának, bár tagadhatatlan, hogy az általunk vizsgált intézményekben egyértelműek az 

ez irányú törekvések, a legtöbb intézményben a kurzusok nagy része ilyen módon zajlik, de 

ennek további növelése szükséges. 

A hallgatók digitális kultúrája nem olyan magas, mint az előzetesen feltettük, digitális 

szakadék nem mutatkozik az oktatók és a hallgatók között (ez eszköz-ellátottságban és 

eszköz-használatban is így van). Az oktatók elengedhetetlennek tartják az elektronikus 

tanulás térnyerését, egyrészt azért, mert tartalmukat nagyrészt megfelelőnek ítélik, másrészt 

pedig azért, mert a digitális eszközök egyre nagyobb mértékű elterjedése kikényszeríti ezt. 

Azt azonban fontos megjegyeznünk, hogy a tanítás és tanulás folyamata főként csak ott 

alakulhat át, ahol valódi elektronikus tananyagokat használnak (a fent említett felépítésben 

és minimális digitális tartalmakkal).  

Az intézményi interjúk során is több helyütt jelezték, hogy a hallgatók motivációja, 

teljesítménye nem változott az elektronikus tanulás bevezetése után sem.  
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4. Menedzsment 

Az intézményen belüli egységességben még sok intézménynek van tennivalója: gyakran 

találtunk olyan esetet, hogy intézményi és kari kurzus-menedzsment rendszerek működnek 

egymással párhuzamosan. A kurzus-menedzsment rendszerek közül a MOODLE a piac nagy 

részét tudhatja magáénak, míg néhány esetben ettől független rendszert használnak az 

intézmények.  

Azt láttuk, hogy a hallgatók azokat a rendszereket kedvelik, amelyek szépek, esztétikusak, és 

funkcióikban egyszerűek, átláthatóak. A helyi hallgatói adminisztrációs rendszerrel (neptun, 

ETR, stb.) való integráció nem jelenik meg az elvárások között, sőt, ez inkább hátráltatja a 

használatot. Ezzel szemben néhány helyen kevésbé esztétikus, nehezen követhető 

rendszereket találtunk, amelyek mindenképpen fejlesztésre szorulnak.  

A kurzus-menedzsment rendszerek használhatósága azon múlik, hogy az oktatók milyen 

módon tartják karban a kurzusok oldalait, mennyire aktualizálják azt évről-évre, az új 

hallgatók belépésével. A hallgatók sok esetben fölöslegesnek érzik annak bonyolultságát, 

átláthatatlannak, kezelhetetlennek tartják.  

A menedzsment-rendszer szoftveres felépítése mellett fontos szerep hárul az ezt működtető 

munkatársakra, illetve azt kiegészítő intézményi szabályozásra is. Ezt szintén igen 

sokféleképpen látják el az intézmények: a kurzusvezető teljes szabadságától az egész 

folyamat központosított működtetéséig.  

 

Jó gyakorlat 

Az esettanulmányi kutatási részre kiválasztott intézmények közül a Semmelweis Egyetem 

nagyon szoros felügyeletet gyakorol az intézményi kurzusmenedzsment-rendszer felett. Egy 

kis módszertani csapat minden egyes tartalmat áttekint, és egy központi adattárba teszi fel a 

fejlesztett tananyagokat.  

 

5. Fejlesztés 

A tartalomfejlesztés kétféle módon történhet: pályázati forrás támogatásával, vagy a nélkül. 

Kutatásunk fókuszában a pályázatok során fejlesztett tananyagok álltak, ám oktatói 

visszajelzések szerint jelentős az ezen kívüli fejlesztési tevékenység volumene is. A forrás 

nélküli fejlesztések általában elhivatottságból, szakterületi érdeklődésből fakadnak, vagy 

pusztán azért, mert egy-egy speciális szakterületen nincs tananyag.  

A pályázatok során az indikátorok minden esetben teljesültek, noha drámai különbségeket 

találtunk az indikátor-értékek között. A megvalósult projektek alapvetően kétféleképp 

zajlottak: külsősként foglalkoztatott szakmai munkatársakkal, vagy intézményen belül 

alkalmazott munkatársakkal (a szakmai megvalósítók köre mindkét esetben az intézmény 

belső humán-erőforrására támaszkodott). A projektmenedzsment minden esetben felállt, 

általában szakmai koordinátorok is bekerültek a folyamatba, mivel legtöbbször több 

szervezeti egység is részt vett a pályázatokban.  
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Van olyan intézmény, ahol minden tananyag-fejlesztési pályázat projektvezetője egyazon 

személy volt, ami biztosította a tananyagok viszonylagos egységességét (Széchenyi Egyetem). 

Másutt is azt tapasztaltuk, hogy a hatékonyságra pozitív hatást gyakorol, ha a projekt 

menedzsmentje és a szakmai munka egymástól elválik, és a menedzsmentet központilag, 

egységes intézményi elvek mentén látják el az egyes projektekben (pl. SE).  

A projektekre való felkészülés többféle módon zajlott: az önkéntes jelentkezéstől a kurzus 

felépítéséhez rendelt tartalmak kidolgozásáig. A tervezés a projekt megvalósulását és a 

tananyagok minőségét sem befolyásolta szignifikáns mértékben, az előzetes igényfelmérés 

elmaradása inkább az elkészült végtermékek hosszabb távú hasznosulását határozza majd 

meg.  

Meg kell jegyeznünk, hogy a projektekben vállalt indikátorok igen nagy különbségeket 

mutattak, és így a tananyagok fajlagos költsége is nagy szórást mutat.  

A tartalomfejlesztés első lépése ezekkel a pályázatokkal megtörtént, de ehhez nem mindig 

kapcsolódott a digitális kultúra fejlesztése, noha az egyik legnagyobb hiátust ez jelenti az 

elektronikus tananyagok szerves beépülésének folyamatában.  

 

6. Kompetenciák 

A mai generáció alap IKT-kompetenciái adottak, de felsőoktatási tevékenységük során ezek 

nem állnak össze koherens rendszerré. Az egyéb személyes kompetenciák hiánya szintén 

akadályokat gördíthet az elé, hogy általánossá váljon a digitális tanulás, a tartalmak egyéni 

feldolgozása és elsajátítása. A készségfejlesztés teljesen kimarad a felsőoktatási tanulmányi 

utakból, noha erős pályaorientációs, karrier-tanácsadási, mentálhigiénés tevékenységre 

lenne szükség. Emelni kell a hallgatók önértékelési kompetenciáit, fontos lenne a munkaerő-

piaci kilépés drámai hatásaira felkészíteni őket, valamint olyan praktikus és lelki 

felkészültséget adni nekik, amely humán kompetenciáikat is javítja (csapatmunka, 

együttműködési készség, kommunikáció, analitikus szemléletmód). 

Nemzetközi projekt-tapasztalattal nem rendelkeznek megfelelő mértékben a hallgatók, 

melyet részben nyelvi, részben pedig kommunikációs készségek terén fellelhető 

hiányosságaik okoznak. 

Európában az elmúlt 10 év nemzetköziesítő (internationalization) törekvései lebontották az 

idegen nyelvű/Erasmus képzés közötti hagyományos válaszfalakat, és a normál anyagnyelvi 

szakokon is megjelentek idegen nyelvű modulok, kurzusok. Ez a vizsgált hazai 

intézményekben még nem történt meg kellő mértékben, ebből fakad az oktatási 

tevékenységekben a nemzetközi dimenzió hiánya.  

 

 

 

7. Oktatás - tanulás 

A kapott adatok alapján megállapítható, hogy a tanulási szokásokban nem történt változás a 

hallgatóknál az elektronikus tanulás térhódításával, így a kurzusokon elért sikerességük nem 

rosszabb, nem jobb, mint korábban. A tananyaghoz való egyszerűbb és olcsóbb hozzájutás 
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mellett egy hozadék mindenképpen kiemelhető: azt a lehetőséget többen felismerték, hogy 

lehetőségük van saját gondolkodásmódjuknak megfelelően létrehozni a saját tananyagukat, 

amelyet jobban, hatékonyabban tudnak használni a vizsgára való felkészülésben. Ez egy 

jelentős felismerés, de ez irányba az intézmények semmilyen tevékenységet nem folytattak, 

noha ennek tudatosítása a hallgatókban jó eredményekkel járhat.  

A hallgatók bizonyos csoportjában van ellenállás az elektronikus tanulással szemben, 

egyrészt a rendszerek ismeretlensége, másrészt az eszközigény miatt. Az viszont sokat ígérő 

tapasztalat, mely szerint a már több éve, bejáratottan működő kurzusok magas szakmai és 

szervezeti minőséget képviselnek (erre Egerben az EKF-en láttunk több példát). Eszerint 

mindenképp időre van szükség az új digitalizált kurzusok hatékony és rutinszerű, 

eredményes működtetésére.  

A tanulás szeretetében (joy of learning) az elektronikus tananyagok sem hozták el az 

áttörést, nem tapasztalható, hogy ezek által a tartalmak által jobban szeretnének tanulni a 

hallgatók. Ezt mutatja az is, hogy a hallgatók kétharmadának teljesen indifferens, hogy 

milyen tananyagot használ (mindkettőt hasonló mértékben kedveli), míg negyedüknek a 

hagyományos tananyag tetszik jobban (e-tananyagból 10%-uk tanul szívesebben). 

 

1.4. Következtetések, ajánlások 

Az előző fejezetben a kutatási eredményekhez közvetlenül kapcsolódó (primer) 

megállapításokat gyűjtöttük össze, ebben a fejezetben már a disszemináció és fejlesztések 

szempontjából gondoljuk át a fejlesztéspolitikai lehetőségeket. Fejezetünk fókuszában az 

elektronikus tanulás áttörésének mozgatórugói állnak, ezek dinamizálására teszünk 

javaslatokat.  

Az e-tanulás fejlett és leghasznosabb formában egy ökoszisztéma működését jelenti, 

melynek elemei a tananyagtartalmak, feladatok, módszerek, értékelési követelmények, IKT-

eszközök, illetve az ezek használatát eredményessé tevő módszerek, oktatási/tanulási 

módszertanok.  

Ezek egyidejű fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy megfelelő eredményeket lehessen 

elérni. Mivel a vizsgált pályázatok csak a tartalomfejlesztésre koncentráltak, csak az első 

lépés történt meg, az elektronikus tanulás elemei közül egynek fejlesztése indult el. 
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Tartalom

Tanítási/
tanulási 

módszerek

Értékelési 
követelmények

Digitális 
eszközök és 

kultúra

 

 

Az általunk megismert legjobb gyakorlatok is csak egyes részeit fedik le ennek az 

ökoszisztémának (a fejlesztésektől függetlenül intézményi szinten természetesen más 

elemek is fejlődnek). A majdnem teljes lefedettségű ökoszisztémáktól a töredékes 

fejlesztésekig sokféle megoldást találtunk. Így olyan ökoszisztémát, amelyet országos 

disszeminációra ajánlhatunk, nem találtunk, részelemeket viszont igen. (A Semmelweis 

Egyetemen pl. kötelezővé tették az e-learning használatát a számonkérési folyamatokban; az 

EKF-en a fejlesztések nagy része egy módszertani csapat részvételével zajlott, így a 

tananyagok módszertani felépítése megfelelő; a SZE-n erős ipari háttérrel történtek a 

fejlesztések, a tartalmak pedig megfelelnek az e-learning elvárásainak). A leghiányosabb 

terület a digitális kultúra mélyítése és a nemzetköziesítési törekvések összekötése az 

elektronikus tanulási lehetőségekkel (kvázi a digitális ökoszisztéma egységes és tudatos 

kezelése).  

 

A felsőfokú tanulmányokat újraértelmező ökoszisztémák területén hazánk importra szorul. 

Javasoljuk ilyen jellegű teljes rendszerek beszerzését a 2014-2020-as időszakban, lehetőleg 

nemzetközi partnerségben (erre intézményi szinten már láttunk példát az EKF és az Open 

University Malaysia közötti együttműködésben).  

Szemben az e téren virágzó nemzetközi kutatásokkal, szakirodalommal és kézikönyvekkel, a 

felsőfokú e-tanulásnak Magyarországon nincs pedagógiai víziója, és hiányzik a gyakorlati 

oktatás-szervezési „know-how”. Minden általunk vizsgált intézményben a szereplők maguk 

találták ki a saját fejlesztéseiket, ahelyett, hogy birtokba vették volna a kész kereteket, saját 

tartalmaik menedzselésére.  

Éppen ezért a felsőfokú e-tanulás tudásterületébe országos szinten a következő fejlesztési 

ciklusban nagyon komoly beruházásokat kell eszközölni, úgymint:  



  18 

 PhD-disszertációk készítése 

 szoftver-beszerzések 

 nemzetközi konferenciák szervezése 

 nemzetközi összehasonlító vizsgálatok kivitelezése 

 nemzetközi tanulmányutak szervezése 

 monográfiák, kézikönyvek elkészítése. 

Ehhez a tudás-gazdagításhoz kapcsolódóan készüljön országos ranking az intézmények e-

tanulásra való felkészültségéről, amely - egyik szempontként (digitális kultúra fejlettsége) - 

beépíthető lehetne már működő hazai felsőoktatási rangsorokba. 

Az áttörést egy országos szinten szervezett beavatkozással lehet támogatni, az eredmények 

ugyan intézményi szinten keletkeznek, de a hosszú távú hatás országos. (A beavatkozásnak 

bizonyos szinten el kell érnie a középfokú oktatást is.) 

Az eddigi fejlesztések értékelése mellett célszerű készíteni több más országos szintű kutatást 

az elektronikus fejlesztésekkel kapcsolatos attitűdről, a különböző tudományterületeken 

fellelhető tananyag-tartalmakról, a szakemberek által megfogalmazott igényekről. A 

hallgatók digitális kultúrájával kapcsolatos felmérések jó bemeneti információkat tudnak 

nyújtani a fejlesztési fókusz, a célok meghatározásához.  
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Belépés a nemzetközi digitális 
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Ahogy korábban már utaltunk rá, a pályázatok tervezésénél több olyan eddig hiányzó 

garanciát kell beépíteni, amelyek biztosítják a jóval egységesebb pályázati eredményeket.  

A pályázatokat a fent bemutatott négy területre komplexen célszerű.  

 

A digitális tanulás áttörésének egyéb szempontjai és a beavatkozási területek 

összefüggései 

A legfőbb következtetésünk az, hogy a számos jó eredmény a hagyományos egyetemi, 

főiskolai oktatás oldalvizén, kiegészítő, gazdagító jelleggel keletkezett. A stratégiai váltás a 
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2014-2020-as fejlesztéspolitikai ciklusban az kell, hogy legyen, hogy a kiegészítő, opcionális 

jelleg megszűnik, és a felsőfokú tanulás, oktatás főáramába helyeződik ez e-tanulás.  

Ennek az áttörés-szerű fejlődésnek szükséges a mozgatóerőit azonosítani és kibontani.  

Kutatásunk alapján az elektronikus tanulás terjedésének fő mozgatórugói az alábbiak 

lehetnek.  
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Tartalmi fejlesztések 

Egységes fogalomtár, konszenzusos standardok 

A tartalmi fejlesztés van a legjobb helyzetben, amely a kutatásunk által vizsgált projektekhez 

képest még újabb fejlesztési forrásokat kapott. Ennek ellenére a tananyagok minőségének és 

felépítésének sokszínűsége jelentős mértékben fejleszthető.  

A tartalmakra vonatkozó ajánlásokat korábban már megtettük, az egységesítés, a fogalmak 

egységes használata, a minimum-standardok meghatározása és a pályázati folyamatban való 

érvényesítése a legalapvetőbb elvárás (garanciák beépítése a projektekbe).  

 

Nemzetközi dimenzió  

Sem az oktatóknál, sem a hallgatóknál nem találkoztunk szervezett igénnyel arra, hogy a 

MOOC-forradalmat, vagy a nyugati partnerintézményeket bekapcsolják az oktatási 
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folyamatba. Vélhetően az oktatói státuszok védelme áll amögött, hogy a felsőoktatás hazai 

rendszere ebből a szempontból zárt. 

Ajánlás: a nyitott nemzetközi kurzusoknak kredittel elismertté kell válnia a magyar 

felsőoktatásban (ennél a kérdésnél a MAB szerepe is felmerül). Azt lehet ajánlani, hogy ne 

szerezhessen olyan hallgató diplomát, aki nem végzett el sikeresen legalább egy kurzust 

bármelyik MOOC-konzorcium kínálatából. 

 

Könyvkiadók 

A magyar tankönyvkiadás specifikuma az ún. „jegyzet”, ami eleve hibrid termék, valahol 

félúton a professzionális tankönyv, és az előadás hallgatói jegyzete között. Eredete a szovjet 

iparosításhoz nyúlik vissza, ahol nagyon gyorsan, nagy tömegű szakember kiképzéséhez 

kellett segédanyagokat gyártani. Az Osiris és Műszaki Tankönyvkiadó próbált a ’90-es 

években olyan sorozatokat készíteni, amelyek szakmailag professzionálisak voltak 

(pedagógiailag nem). Ezek a papír alapú nagyvállalkozások az ezredfordulóra kifulladtak, így a 

digitalizáció visszakerült a professzorok kezébe, és nem tekinthető mozgatóerőnek.  

Ezzel szemben a tankönyvpiac egyre inkább elektronikus formára áll át, nyugaton a 

könyvkiadók ennek a folyamatnak az élére álltak.  

 

 

 

Ajánlás: az egyes könyvek lefordítása és adaptálása helyett 2014-2020-ban nemzetközi 

könyvprogramok létrehozására kell fejlesztési forrást biztosítani. Kibontakozóban van a 

tudományos publikációk „open source” mozgalma, amelyre már több ország is példaként 

emelhető ki, amelyik a felsőoktatási könyvtár-programját eleve erre építi.  

 

 

 

 



Ellenőrzés, értékelés 

Külső nyomás 

Az egyik lehetséges mozgatóerő az elektronikus tanulást kötelező elemmé tenni a tanulási 

úton. Ennek garanciája ezen tartalmak vizsgákhoz rendelése, ha az ilyen tartalmak 

feldolgozása elengedhetetlen a sikeres vizsgához, akkor elkezdődhet az átállás.  

Ajánlás: a következő fejlesztési időszakban csak olyan intézmény juthasson támogatáshoz 

elektronikus tanulás témájában, amelyik konkrét vizsga-kimenethez köti a kifejlesztett 

tartalmakat, módszereket. Ezáltal megszűnik a kiegészítő, pótló, opcionális jellege a 

fejlesztéseknek.  

 

Digitális eszközök és kultúra 

 

Örömérzet 

Fontos szempont az, hogy a hallgatók azt érezzék, hogy a modern világ részesei – ezt jelenleg 

gátolja a szerény grafikai megjelenítés, illetve a saját kompetencia-hiányuk.  

A hallgatók esetében – ahogy az intézményi rendszerekben is láttuk -, a digitális kultúra 

egésze nem épült be életükbe, ennek töredékei megvannak, hiszen amit megkövetelnek 

tőlük, azt teljesítik, de itt megáll a fejlődés. Ez részben összefügg a következő pontban 

tárgyalt középfokon jelentkező problémában.  

 

Digitális írástudás

Általános tudás 
(Windows, MS 

Office)

Személyes dolgok, szociális hálózat

Szoftverek, játékok

Tanulás, tanulásmenedzsment

 

 

Ajánlás: a fejlesztéspolitika nyelvére fordítva ez azt jelenti, hogy EFOP-forrásokat kell 

fordítani az e-tanulás fejlesztésére. Ez elsősorban nem eszköz-beszerzést, hanem az ifjúsági 

kultúrához is kapcsolódó értelmes projektmunka, projektfeladatok kidolgozását és 

elterjesztését jelent. Ez a probléma azonban főként közoktatási szinten kezelendő. 

 

 

 



Megszokás 

Nagyon fontos lenne, hogy a felsőoktatásba belépő hallgatók eleve rendelkezzenek a 

szükséges IKT-kompetenciákkal, és készség-szinten használják. Ez biztosíthatná a 

természetes átmenetet a közoktatásból a felsőoktatásba, amelyet a legtöbb hallgató drámai 

váltásként él meg a mindennapokban. Amire itt utalunk, - a projektmunka mint segédeszköz 

- annak legkésőbb 16 éves korban általánossá kellene válnia. 

Ennek a problémának a megoldására lásd az előbbi ajánlásunkat.  

 

Karriermenedzsmenthez kapcsolódó egyéni érdek 

Fontos tudni, hogy nem csak tantárgyakhoz kötődnek az e-tanulás tartalmai, hanem a 

pályaorientáció, kommunikáció, nemzetközi tapasztalatok, kapcsolatok, mentálhigiéné 

kérdéskörei is igen nagy számban működtethetők online.  

Ajánlás: a 2014-2020-as időszakban EFOP-forrásokból egy országos online 

karriermenedzsment-szolgáltatást célszerű létrehozni, részben a DPR-hez kapcsolódva, 

amely tartalmakat és eszközöket ad a fiataloknak egyéni versenyképességük javításához. Ez 

áttörést hozhatna az online tartalmak hallgatói igénybevételében.  

 

Tanítási/tanulási módszerek 

4. A pedagógiai paradigmaváltás 

A pedagógiai paradigmaváltás az egyik legfontosabb mozgatórugó, amely jelenleg víziók és 

szakmai keretrendszer nélkül halad. Helytől, intézménytől függően eltérő intenzitással 

ugyan, de történnek változások pozitív irányban, a jelenlegi folyamatok azonban nem 

képviselnek olyan erőt, ami kikényszerítheti az e-tanulás áttörését.  

Ehhez országos szinten kész sémákat, sablonokat, kereteket kell kidolgozni a pályázati 

forrásokból, és disszeminálni a felsőoktatási társadalomban. Létre lehetne hozni 

mintaszakokat, kézikönyv-szerű leírásokat, amelyek azzal foglalkoznak például, hogy milyen 

szakmai fogásokkal kell a jelenlegi oktatási módszereket modern, digitális tanulássá formálni.  

Ajánlás: a közalkalmazotti foglalkoztatás és az egyetemi bérgazdálkodás viszonyai között a 

hagyományos tanárszerepek átalakulása és a pedagógiai paradigmaváltás csak nagyon lassan 

folytatódhat. A 2014-2020-as fejlesztéspolitikai ciklusban szakok, karok, intézmények 

modellkísérleteit kell támogatni, melyek a szervezet bizonyos szintjein teljes körű átállást 

céloznak. Ennek elengedhetetlen feltétele a nemzetközi kooperáció.  
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2. Bevezetés 

Az elektronikus tananyagok, e-learning megoldások minőségének önálló kutatási témává 

történő kiemelését több tényező is indokolja: a TAMOP 4.1.2. konstrukció kapcsán e 

tananyagok fejlesztésére fordított jelentős erőforrások, másrészt az e-learning megoldások 

újszerűsége, dinamikusan változó környezete, és az ezzel kapcsolatos mérési nehézségek. 

Az e-learning megoldások az oktatás tárgyát képező szakmai tartalmon túl a mögöttük rejlő 

alapvető logikában, a megvalósításhoz felhasznált technológiai eszközökben, a felépítésüket 

definiáló pedagógiai módszertanokban, a publikáláshoz használt szabványokban (PDF, 

HTML5, SCORM stb.), és a tanulási környezet tanulást támogató lehetőségeinek (tutorálás, 

kurzusmenedzsment eszközök, pl. fórum, blog, fogalomtár stb.) kiaknázásában is rendkívül 

heterogén képet mutatnak. 

A jelentős felfogás- és kivitelezésbeli különbségek hatása miatt a tananyagok kifejlesztésének 

költségei, a tervezett (pályázott) költségek realitása előzetesen nehezen becsülhető meg, 

továbbá az adott képzési vagy támogatási célhoz legjobban illeszkedő tananyag jellemzői is 

nehezen rögzíthetőek. 

 

A TÁMOP 4.1.2 konstrukció három tartalom- és tananyagfejlesztésre vonatkozó kiemelt 

területet tartalmaz. Elemzésünk során főbb szempontjaink a következők voltak1:  

1. tananyag-adaptáció, tananyagfejlesztés, tartalomfejlesztési tevékenységek; 

2. tartalomszolgáltatás modernizációja (offline tartalmak online megjelenítése; 

kapcsolódó OpenCourseWare (OCW) (kurzusmegosztás) létrehozása; hagyományos 

tudás- és információ alapú tudományterületek online hozzáférhetőségének 

kialakítása; meglévő saját tartalom-szolgáltatást nyújtó felületek továbbfejlesztése a 

fenti tananyagfejlesztéshez és tartalomfejlesztéshez kapcsolódóan); 

3. tananyagfejlesztést, tartalomfejlesztést és a képzést segítő tudományos 

szakadatbázisok beszerzését és továbbfejlesztését. 

A „TÁMOP 4.1.2 A” kódjelű pályázati kiírásban ezres nagyságrendű digitális tartalom 

fejlesztése történt. Jelen kutatás keretében a következő kérdések elemzésére koncentrálunk: 

a fejlesztett tartalmak milyen mértékben fedik le az igényeket, hol vannak 

továbbfejlesztendő, lefedetlen területek, illetve a használati szokások és eredmények 

bemutatása. 

Mindezek áttekintése biztosítja, hogy képet kapjunk a hazai támogatott felsőoktatási 

tananyagfejlesztés helyzetéről, valamint azonosítani tudjunk egy olyan minimum-standardot, 

amely alapját képezheti a jövőbeli fejlesztéseknek. Emellett a hosszabb távú cél mellett a 

                                                      
1 A projekt-adatlap C. pontja alapján. 
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megrendelés tárgya egy olyan kétirányú kutatás lebonyolítása, amelyben általános 

helyzetképet adunk az elkészült tananyagokról (különböző leíró jellegű szempontok alapján), 

illetve mélyebben áttekintjük néhány intézményi gyakorlat folyamatait, eredményeit. 

Mindezeket a TÁMOP 4.1.2. pályázatok kontextusába helyezkedve kell elvégeznünk, tehát ki 

kell térnünk a projektekre, azok adataira, szervezeti kereteire is.  

Ezzel a gyorsjelentéssel az általános elemzés tananyag-elemzését mutatjuk be, mely 

összesen 1000 feldolgozott tananyagot (tankönyvtár.hu oldalon szereplő címet) érintett. A 

minta kiválasztása a Megrendelővel történt megállapodás szerint történt. 

Elemzésünk az általánosabb statisztikai megállapításoktól halad az egyes intézményekre 

jellemző gyakorlatig, a tananyagok objektíven vizsgálható adatainak bemutatása felé. Így 

vizsgálódásunk elsősorban a következőkre terjed ki: az átvizsgált tananyagok köre, tematikus 

felépítése, a fejlesztők intézményi összetétele. Ezután következik az 1000 kiválasztott 

tananyag elemzése a következő szempontok szerint: fejezetek száma; ábrák, képek száma; 

kérdések, tesztek száma; beágyazott animációk; videók; külső hivatkozások; egyéb ismérvek 

megléte. Külön kerül elemzésre a SCORM, illetve nem SCORM tananyagok köre, ezen belül is 

képet adunk az intézményi gyakorlatokról, elsősorban az esettanulmány-alapú elemzés 

intézmény-specifikus kérdéseinek megfogalmazása, illetve az intézményi jó gyakorlatok 

azonosítása érdekében.  

Röviden kitérünk a tankönyvtár látogatási adatainak ismertetésére, végül nagyobb teret 

szentelünk a multimédiás tartalmak feldolgozására.  Kutatásunk első szakaszát a tapasztaltak 

összegzésével, ajánlásokkal zárjuk. 

 

3. Néhány módszertani megjegyzés 

Az értékelés módszertana olyan nemzetközi példán alapul, amelyet a leginkább 

használhatónak találtunk a nemzetközi irodalom feldolgozása után. A kutatás tapasztalatai 

alapvetően csak gondolkodási keretet nyújtottak kutatásunk lebonyolításához.2 

A PDPP (planning, development, process, product) modell teljes mértékben lefedi azokat a 

területeket, melyeket jelen kutatás során módunkban áll vizsgálni. Az alábbi ábra alapján 

négy főbb területet kívánunk elemezni, melyek mind a tananyagok készítésének 

folyamatára, mind az elkészült termékekre kiterjednek. A négy nagyobb terület kisebb 

részekre osztható, melyeket a kutatás során különböző módon és különböző célcsoportok 

bevonásával kívánunk vizsgálni.  

A kutatás két fő része időben elválik egymástól, mely nagyrészt pozitív hatással van a kutatás 

lefolytathatóságára és hatékonyságára. Míg az általános elemzési szakaszban elsősorban 

objektív adatokra alapozva egy nagyobb tananyag-halmazt tudunk átvizsgálni, addig az 

esettanulmányi szakaszban ugyan kevesebb tananyag elemzésére kerül sor, ám azokat jóval 

mélyebb elemzés alá vethetjük, olyan háttér-információkkal együtt, amelyek segítenek 

                                                      
2
 Weiyan Zhang & Y L Cheng: Quality Assurance in E-learning: PDPP Evaluation Model and its Application; In: 

International Review of Research in Open and Distance Learning; June 2012;  
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megérteni a fejlesztés folyamatait. A kutatás időbelisége, és a szakmai tartalma 

következtében a használni kívánt modellünk az esettanulmányi részre helyezi a hangsúlyt.  

Tervezés Fejlesztés
Oktatási 
folyamat

Termék

Felhasználói 
igény

Megvalósíthatóság

Tanulói 
célcsoport

A kurzus céljai

Finanszírozás

Minőség-
biztosítás Tutorálás

Pedagógiai 
design

Más tanulási 
kimenetek

A tanulás 
hatásossága

A kurzus 
weblapja

A tanítás 
hatásossága

E-tanulási felület

Elégedettség

Általános 
értékelés

Terv 

Tanár-tanuló 
interakció

Műszaki 
támogatás

A weboldal 
használata

Fenntarthatóság

Feladatkiadás és 
vizsgáztatás

Tanulási 
tartalmak, 
eszközök

Tanulás-
támogatás

Rugalmasság

A tanulás 
értékelése

A tanulási 
tartalmak 

felhasználása

 

 

A fenti ábra alapján jelen dokumentum (az általános elemzési rész) a létrejött termék 

minőségére helyezi a súlyt, az elkészült tananyagok objektíven megítélhető mutatóit 

helyezzük elemzésünk fókuszába. 

3.1. Értékelési kérdések 

Ahhoz, hogy elemzésünk során hűen követni tudjuk kutatásunk célját, megfogalmaztunk 

néhány értékelési kérdést, melyeket csak kutatásunk végén tudunk megválaszolni:  

1. A projektekben valódi pedagógiai-tartalmi fejlesztés történt vagy ennél jóval 

szerényebb innovációs értékű „feltöltés”?  

2. A TÁMOP-fejlesztés az e-learning ökoszisztéma csak egy kis részére irányult, vagy 

átfogó hatású fejlesztésről beszélhetünk?  

3. Beépültek-e a projektekbe a tananyagok használatára vonatkozó valódi garanciák?  
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4. Ki határozza meg az elkészült tananyagok minőségét (milyen minőségbiztosítás 

működik a háttérben)?  

5. A fejlesztések innovatívan szervezett csoportok által, professzionális környezetben, 

vagy fejletlen, kevésbé szervezett módon mentek végbe?  

6. Ezen fejlesztések esetében is ellentétben áll-e (ahogy sok esetben tapasztalható) a 

tradicionális egyetemi működési struktúra (hierarchia) és a fejlesztési 

projektszemlélet?  

7. Milyen erős a nemzetközi előzmények jelenléte a fejlesztési projektekben? 

(zöldmezős fejlesztés vs. adaptált tananyag) 

8. A projektek során kifejlesztett tananyagok elérték-e az előzetesen kijelölt 

célcsoportokat?  

3.2. Általános elemzésünk folyamata, a minta meghatározása 

Az általános elemzés során vizsgált értékelési kérdések:  

 Milyen mértékben szór a tananyagok objektíven megítélhető minősége?  

 Milyen különbségek tapasztalhatók az egyes tananyag-formátumok vizsgálatakor? 
Predesztinálja-e a tananyag összetettségét a tananyag formája? 

 Van-e valamilyen standardizált forma az egyes fejlesztő műhelyek eljárásában?  

 Azonosítható-e bizonyos minimumszint, amelynek a tananyagok többsége megfelel? 

 Milyen pénzügyi feltételek mentén valósultak meg a fejlesztési projektek? – A kérdés 
megválaszolásának feltétele az Irányító Hatóság adataiba való betekintés 
lehetősége.3  

 A tankönyvtár.hu, illetve a feldolgozott projekt-dokumentáció alapján hány fontosnak 
tekinthető műhely/személy azonosítható a hazai e-learning-fejlesztésben? 

Az általános elemzés során a vizsgálandó adatok körét a rendelkezésre álló, TÁMOP 4.1.2 

konstrukciók nyertes projektjeiben elkészült tananyagok (tankönyvtár.hu) és a hozzájuk 

kapcsolódó pénzügyi, szerződéses mutatók, projektdokumentumok adják (az IH adatai 

alapján). 

A fentiekben már ismertetett adatkörök (tankönyvtár.hu, illetve az Educatio-tól kapott 

adatbázisok) statisztikai elemzése mellett nagy figyelmet fordítunk az irányító hatóság által 

kezelt adatokra annak érdekében, hogy átfogó képet kaphassunk a 116 vizsgált projekt 

lefolyásáról, fejlesztési költségvonzatáról, illetve az indikátorok teljesüléséről.4 

Ezzel egyik célunk az, hogy azonosítsuk azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket az egyes 

kiírások esetén tapasztaltunk, és segítséget tudjunk nyújtani egy esetlegesen következő 

későbbi pályázati, illetve megvalósítási kör hatékonyabbá tételére.  

                                                      

 
4
 Mivel az első mérföldkő időpontjáig nem kaptunk hozzáférést ezen adatokhoz, szintetizáló tanulmányunk 

ezen adatokkal való bővítése csak később valósulhat meg.  
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Az Oktatási Hivatal egy link-gyűjteményt bocsátott rendelkezésünkre, amelyben összesen 

2078 cím szerepel. Ezek közül 717 darab SCORM-formátumú tananyag, a többi videó, vagy 

csak fenntartásokkal nevezhető e-learning tananyagnak. A SCORM-formátumú tananyagok 

teljes körét megvizsgáljuk az alábbi adattartalomra vonatkozóan, a többiből szúrópróba-

szerűen vettünk mintát (283 esetes mintát, hogy mindösszesen 1000 tananyagról tudjunk 

véleményt mondani).  

A 283-as mintát úgy határoztuk meg, hogy minden intézmény szerepeljen, emellett pedig cél 

volt az, hogy az intézmények reprezentatívan szerepeljenek benne. Így tehát a teljes 

reprezentativitásnak nem tudtunk megfelelni, mivel minden intézménytől legalább egy 

anyag szerepel, noha néhány esetben ez nem lett volna indokolt az intézmény súlya alapján.  

Az egyes intézmények tananyagai közül már véletlenszerűen választottuk ki, hogy mely 

tananyagot vizsgáljuk.  

Néhány célvizsgálat esetében külön mintákat alkottunk ebből az 1000 tananyagból, amelyek 

az alábbi szempontokat tartalmazták:  

 minél több intézmény szerepeljen, amelyek megfeleltek a kritériumoknak (pl. a 

videók vizsgálatakor a videót tartalmazó tananyagok köre lehetett csak az 
alapsokaság); 

 szerepeljen a mintában sok multimédiás tartalmat, és kevés multimédiás tartalmat 
magába foglaló tananyag is; 

 amennyiben egy intézménytől több tananyag kerül be, akkor az lehetőleg különböző 
projekteket érintsen; 

 az előzetes elemzés során jó példának (pl. egységes képek, videók, jó minőségű 
multimédia) lehetőleg kerüljön az elemzésbe – ennyiben némileg szubjektív 
mintákról beszélhetünk (pl. Semmelweis Egyetem megoldásai).  

Elemzésünkben először a teljes tankönyvtári tartalmat tekintjük át (intézményi részvétel, 

tananyagok tematikus felépítése), majd a mélyebben átvizsgált 1000 tananyaggal 

foglalkozunk. 

Az általános elemzés folyamán az alábbi adatokat gyűjtöttük össze, illetve elemeztünk, 

elsősorban kvantitatív adatokra koncentrálva.  

 

 

 

 

 



 

 

1. számú táblázat; A rögzített adatok bemutatása 

Adat Adat forrása 
Adattartalom – amennyiben nem 

egyértelmű 

Sorszám - - 

URL OH-adatszolgáltatás A tankönyvtárra mutató link 

Tananyag címe OH-adatszolgáltatás  

Szerző OH-adatszolgáltatás  

Kiadó OH-adatszolgáltatás  

Tananyag-kategória OH-adatszolgáltatás 

A tankönyvtár.hu kategóriái szerint, 
kvázi megfelel egy 
könyvtárstruktúrának. Azt mutatja meg, 
hogy milyen szakterülethez tartozik a 
vizsgált tananyag.  

Tanköny típusa OH-adatszolgáltatás 
Azt mutatja meg, hogy milyen 
formában készült el a tananyag 
(pdfbook, docbook, scorm, video) 

Formátum 1 OH-adatszolgáltatás 
A tankönyv kódolására vonatkozó adat 
(html, application, jpeg, pdf, stb.) 

Formátum 2 OH-adatszolgáltatás 

Amennyiben a tankönyv többször 
szerepel a honlapon, a tankönyv 
kódolására vonatkozó adat (html, 
application, jpeg, pdf, stb.) 

Tapasztalt formátum tankönyvtár.hu 
Felhasználó által látott tananyag-forma 
(weboldal-szerű szöveg ábrákkal, 
oldalanként feltöltött pdf, stb.) 

A cím tartalma - 
amennyiben nem 
tananyag 

tankönyvtár.hu 
Amennyiben nem tananyagról van szó, 
itt kell jelezni (pl. tesztfelület, példatár, 
stb.) 

A tananyag (teszt) 
fejezeteinek száma tankönyvtár.hu 

Minden fejezetet jelölünk 
(irodalomjegyzék, táblajegyzék, 
amennyiben külön szerepel) 

Önellenőrző kérdések 
száma tankönyvtár.hu 

 

Dinamikus tesztkérdések 
száma tankönyvtár.hu 

 

Beágyazott hanganyagok 
száma tankönyvtár.hu 

 

Beágyazott animációk 
minősége  tankönyvtár.hu 

Az értékelés 1 –től 3-ig való pontozással 
történik; 1 – nem interaktív, 
gyakorlatilag rajz, a megértéshez nem 
ad többletet; 2 – interaktív, de a 
megértéshez nem ad többletet; 3 – 
interaktív, jól szemlélteti a témát, az 
anyagrész megértésében szerepet 
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Adat Adat forrása 
Adattartalom – amennyiben nem 

egyértelmű 

játszik;  

Külső hivatkozások 
(dokumentum, honlap, 
stb. kattintásra beugrik) 

tankönyvtár.hu 

 

Beágyazott videók száma tankönyvtár.hu 
A szöveg között szerepelő videó-anyag 

Beágyazott videók 
minősége  

Értékelés:1-3-ig attól függően, hogy 
milyen minőségű maga a videó (1 – 
előadás felvétele – beszélő fej;  2 – 
előadás, diavetítéssel;  3 – vágott, 
összeállított bejátszó, gyakorlati 
bemutatással;  

Videólink tankönyvtár.hu 
Külső videóra mutató linkek száma 

Számmal jelölt 
ábrák/képek száma tankönyvtár.hu 

 

Irodalomjegyzék van  tankönyvtár.hu 
(I/N) 

Fogalomtár van  tankönyvtár.hu 
(I/N) 

Hordozhatóság tankönyvtár.hu 

A tankönyvtár.hu honlapon minden 
tananyag mellett megjelenik letölthető 
formátum, ezt kell jelölni.  

Megjegyzés tankönyvtár.hu 
A tananyag feldolgozójának esetleges 
kiegészítő megjegyzése i 

 

A fenti adatok alapján megpróbáljuk tipizálni a tananyagokat, és olyan ajánlásokat 

megfogalmazni, amelyeket az esettanulmányi elemzés időszakában esetleg már 

validálhatunk is (fejlesztési javaslatok).  
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4. A tankönyvtár.hu tartalmának általános bemutatása 

Az általános elemzés során a vizsgálandó adatok körét a rendelkezésre álló, TÁMOP 4.1.2 

konstrukciók nyertes projektjeiben elkészült tananyagok (tankönyvtár.hu) adták.  

Általánosságban elmondható, hogy a tananyag-tartalmak és azok felépítése igen nagy 

szórást mutat. A nagyobb különbségek általában az intézmények eltérő értelmezéséből 

fakadnak. A legtöbb esetben egy-egy cím5 alatt valóban egy teljes tananyag szerepel, ám 

igen nagy arányban egy-egy cím alatt csak a tananyag egy egysége (általában a kurzus 

felépítéséhez hűen egy heti szakmai-tartalmi anyagrész) található. Jórészt emiatt vannak 

nagy eltérések az egyes intézmények által jegyzett dokumentumok számai között (pl. az EKF 

és a NYME nagyrészt így, fejezetenként töltötte fel az elkészült tananyagokat). Elemzésünk 

alapegysége ennek ellenére a cím, még akkor is, ha ez néhány esetben torzíthatja az 

eredményeket (ezeket az eseteket mindenkor jelezzük az adott helyen).  

Az általunk vizsgált mintában a tananyag-típusok arányosan oszlanak meg (lásd 1. ábra). A 

videó formátumú anyagrészek legnagyobb kibocsátója a Semmelweis Egyetem (általában 

egy szöveges dokumentum – pdfbook - mellett van egy videókat tartalmazó segédanyag), 

illetve a Miskolci Egyetem, a másik három formában gyakorlatilag minden intézmény 

fejlesztett (a SCORM-ra fejlesztő intézmények köre némileg szűkebb, mint a másik két 

esetben – lásd később). 

1. számú ábra; A tananyagok típusainak megoszlása 

 

 

                                                      
5
 Jelen kutatás esetén a tankönyvtár.hu-n egyes címek alatt található tudásanyag, illetve egyéb dokumentum (a 

honlapon egy cím nem feltétlenül egyezik meg egy teljes tananyaggal, ezért szükséges ezeket 
megkülönböztetni, elsősorban a statisztikai feldolgozás során kell szem előtt tartani ezt a különbséget) 
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A tananyagok formátuma már nagyobb változatosságot mutat. A legtöbb tananyagot xml-

ben (az átvett adatbázisban text/xml jelöléssel), html-ben (text/html jelölés) programozták 

(714, illetve 623), ezután a pdf-formátumok6 következnek (553).  

 

4.1. A tananyagok tematikus felépítése 

Célszerű áttekinteni, hogy milyen tematikus területeket érintenek a vizsgált tananyagok. Az 

e-learning informatikai beágyazottságát mutatja, hogy a legnagyobb területet az informatika 

jelenti, a tananyagok negyede ilyen témában született. Fontos kiemelnünk, hogy a 

szakterületi megoszlást erősen befolyásolta, hogy a TÁMOP-konstrukciók az MTMI-szakok 

(matematika, természettudományok, műszaki, informatikai tárgyak) tananyagainak 

fejlesztését támogatták, így az országos kép vélhetően (remélhetőleg) ennél jóval színesebb 

(természetesen arról nincs képünk, hogy önállóan, a támogatási forrásoktól függetlenül 

milyen folyamatok zajlanak az intézményekben).  

A tématerületi csoportok közül három nagyobb, illetve egy negyedik az egyéb kategóriát 

(lásd a 2. ábrát) találtunk. 

2. számú ábra; A tananyagok tudományterületenkénti megoszlása7 

 

 

A tananyagok között legnagyobb szerep az alkalmazott tudományoknak jutott. Ennek egyik 

oka az lehet (a támogatási konstrukciók ilyen irányú fókusza mellett), hogy az e-learning 

                                                      
6
 Azért használunk többes számot, mert kétféle jelölés szerepel (text/pdf, illetve application/pdf), amelyek 

között felhasználói szemmel az a különbség, hogy az első esetben oldalanként feltöltve és megjelenítve 
szerepel a tananyag, a második esetben ennél jóval tagoltabban, több fejezetbe, modulba gyűjtve, jobban 
követhető formában jelenik meg. 
7
 A továbbiakban: Alkalmazott tudományok: AT, Társadalomtudomány: TáT, Természettudományok: TT, 

Általános művek: ÁM 
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forma nagy hozzáadott értéket tud adni olyan területeken, amelyek nem pusztán elméleti, 

hanem sok gyakorlati elemet is tartalmazhatnak, amelyek jól bemutathatók különböző 

multimédiás, interaktív felületeken. Meg  kell jegyezzük, hogy ezek a formák más területeken 

is igen hasznosak lehetnek (a minden területen jól használható interaktív tesztkérdések 

mellett):  

 természettudományok esetén: matematikai modellek, függvények szimulációja, 
biológiai interaktív feladatok, kémiai reakciók bemutatása stb. 

 társadalomtudomány esetén: animált térképek, társadalmi változások megjelenítései, 
néprajzi bejátszások, „egyszerű” magyarázó folyamatábrák stb.  

 

3. számú ábra; Az egyes szakterületek tananyagainak száma (azok, amelyeken 10, 
vagy annál több tananyagot találtunk) 

 

 

Kiemelkedő a könyvtártudomány területén lévő tananyagok száma, amelyeket (egy 

kivételével) teljes egyészében az Eszterházy Károly Főiskola dolgozott ki, csakúgy, mint a 

földmérés szakterülete, amelynek 163 tananyagát kivétel nélkül a NYME fejlesztette. 

A természettudományok adják a tananyagok majd negyedét, amelyek közül a földmérési 

témák – mint az előzőekben említettük - csak a NYME-ről kerültek ki, míg matematikában 

jóval több (11) intézmény fejlesztett tananyagot. A nagyobb volumenű szakterületek közül a 

környezetvédelem területén is több intézmény fejlesztett tananyagot (8), míg van olyan 

kevesebb tananyagot jegyző terület (pl. fizika, marketing-menedzsment), amelyek esetében 

szintén több intézmény (6, illetve 5) érdekelt. 

Amennyiben a tananyagok címe alapján párhuzamosságokat próbálunk keresni, találunk 

néhány olyan kurrens témát, amely több intézményt is megmozgatott. A teljesség igénye 

nélkül álljon itt néhány példa az igen hasonló címmel rendelkező tananyagokra.  



 

2. számú táblázat; A hasonló témában született tananyagok felsorolása 

Tananyag címe Intézmény 

Vizuális szociológia. A fényképezés mint kutatási módszer Gondolat Kiadó 

Vizuális szociológia. Szöveggyűjtemény a fotó társadalomtudományi 
alkalmazásáról 

BCE 

Mesterséges intelligencia KFHIK 

Mesterséges intelligencia Panem Kft. 

Mesterséges intelligencia a gyakorlatban: bevezetés  a robotfoci 
programozásba 

KFHIK 

Automaták és formális nyelvek példatár Typotex Kiadó 

Formális nyelvek és automaták KFHIK 

Fordítóprogramok Typotex Kiadó 

Fordítóprogramok feladatgyűjtemény KFHIK 

Környezetmenedzsment Széchenyi I. Egyetem 

Környezetmenedzsment Pannon Egyetem 

Talaj- és talajvízvédelem Pannon Egyetem 

Talaj és vízvédelem KFHIK 

Differenciálegyenletek Széchenyi I. Egyetem 

Differenciálgeometria példatár Typotex Kiadó 

Numerikus módszerek Miskolci Egyetem 

Numerikus módszerek Typotex Kiadó 

Valószínűség-számítás és matematikai statisztika Miskolci Egyetem 

Valószínűségszámítás és statisztika KFHIK 

Mineralogy and Petrology Miskolci Egyetem 

Mineralogy Petrology EKF 

Turisztikai termékek tervezése Tankönyvtár 

Turisztikai terméktervezés és fejlesztés KFHIK 

 

A tananyagok igen hasonló címük ellenére nagyrészt nem jelentenek párhuzamosságot, 

sokkal inkább egymást kiegészítő anyagoknak tekinthetők. Általában igen eltérő 

felépítésűek, még azon esetekben is, amelyekben teljesen ugyanazt a területet járják körül, 

általában az egyik jóval bővebb, míg a másik szinte csak bevezetést ad. (A párhuzamos 

tananyagok tartalmi áttekintésének táblázatos összefoglalóját az 1. számú melléklet 

tartalmazza).  

A legkevesebb tananyag a könnyűipar (1 db), a paleontológia (2), az ásványtan (2), a filozófia 

(2) és az elektrotechnika szakterületen készült, alacsony továbbá a társadalomtörténeti (3), 

földrajztudományi (4), és a természetvédelmi (5) dokumentumok száma.  
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4.2. Intézményi összetétel 

A második lépésben az OH-tól kapott adatokat tekintjük át, amelyek átfogó képet adhatnak 

arról, hogy hazánkban mely intézmények vettek részt elsősorban a tankönyvtár.hu 

feltöltésében.8  

A tananyagok (címek) összesen 29 intézményhez kapcsolhatók, amelyek közül 15 hazai, 

illetve külföldi felsőoktatási intézmény (a külföldi felsőoktatási intézmények a 

dokumentumok alapján egy-egy pályázati projektben voltak az adaptált tananyagok kiadói és 

kezelői).  

Az alábbi táblázat alapján elmondható, hogy az intézmények eltérő szervezeti szinteket 

adtak meg a metaadatok között, ami utalhat arra is, hogy néhány esetben a projektvezetés 

eleve megadta a kollégáknak, hogy mit töltsenek fel, van, ahol pedig ezt nem szabályozták. 

Miközben a Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) mindegyik tananyagának kiadója maga 

az Egyetem, addig a Debreceni Egyetem (DE), a Semmelweis Egyetem (SE), és több másik 

intézmény is alsóbb szervezeti egységet jelölt meg a tananyag felelőseként.  

Ez néhány esetben arra utal, hogy az egyes szervezeti egységek akár több eltérő projektben 

is részt vettek, illetve arra is, hogy egy-egy projektben több szervezeti egység is részt vett (a 

tananyagok tudományterületi elemzése arra utal, hogy mindkét esetre találunk példát).  

 

3. számú táblázat; A fejlesztésekben érintett intézmények és szervezeti egységek 

Intézmény Jelölt kiadó 
Tananyagok/ 
Címek 

Aalto University Aalto University, Helsinki, Finland 8 

AULA Kiadó AULA KIADÓ 1 

BCE 

BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet 1 

Budapesti Corvinus Egyetem 16 

Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar 1 

Corvinus University, Institute of Sociology and Social Policy 1 

Clark University Clark Labs, Clark University 1 

Debreceni Egyetem 

Debreceni Egyetem 46 

DE OEC Gyógyszerügyi Management és Szervezés Tanszék  2 

DE OEC Gyógyszerésztudományi Kar Biofarmácia Tanszék  2 

DE OEC Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék  2 

DE OEC Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Tanszék 
Gyógyszerészi műszeres- és bioanalitikai részleg  

2 

DE Department of Pharmaceutical Technology Medical and Science 
Center  

1 

DE Health Science Center School of Pharmacy  1 

EKF EKF 626 

                                                      
8
 Fontos kiemelnünk, hogy elemzésünk a 2078 linken található tananyag-címekre vonatkozik, ám ezek 

legnagyobb részt lefedik a teljes létrehozói kört.  
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Intézmény Jelölt kiadó 
Tananyagok/ 
Címek 

EKF TTK 13 

ELTE 

ELTE 6 

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi 
Intézet, Balassi Kiadó  

66 

ELTE TáTK - Társadalomkutatások Módszertana Tanszék 2 

ELTE TáTK 4 

ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszéke, MTA 
Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó 

1 

ELTE TáTK Statisztika Tanszék 2 

ELTE Művészettörténeti Intézet 32 

Gondolat Kiadó Gondolat Kiadó 10 

IDResearch/Publikon IDResearch Kft./ Publikon Kiadó 3 

KFHIK Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ 72 

Konzorcium 

DE, ME, EKF, NYF 13 

DE, NYME, PE 49 

DE, PE, SZTE 5 

Medicina Medicina Könyvkiadó Zrt. 5 

Miskolci Egyetem 

Miskolci Egyetem 66 

Miskolci Egyetem Földtudományi Kar 63 

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar 17 

MKE Magyar Képzőművészeti Egyetem 4 

Műszaki Kiadó Műszaki Kiadó 4 

Nemzeti TankönyK. Nemzeti Tankönyvkiadó 6 

NYME Nyugat-magyarországi Egyetem 382 

Panem Kft. Panem Kft. 9 

Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem és a Dialóg 
Campus Kiadó-Nordex Kft. által alkotott konzorcium 

19 

Pécsi 
Tudományegyetem 

Pécsi Tudományegyetem 17 

PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék 8 

PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék / Pólusok Egyesület 2 

Semmelweis 
Egyetem 

SE Fül – Orr – Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika 4 

SE Neurológia Klinika 4 

SE Ortopédiai Klinika 4 

SE Pályázati és Innovációs Központ 1 

SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 5 

SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 2 

Semmelweis Innovations 13 

Szaktudás Kiadó  Szaktudás Kiadó Ház ZRt. 12 

Széchenyi I. Egy.  Széchenyi István Egyetem 68 

Tankönyvtár Tankönyvtár 16 

Typotex Kiadó Typotex Kiadó 321 
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Intézmény Jelölt kiadó 
Tananyagok/ 
Címek 

Új Mandátum Fotókultúra - Új Mandátum Kiadó 1 

University of Lpool University of Liverpool, United Kingdom  15 

Pannon Egyetem Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet 20 

Jelenkutató Alap. Jelenkutató Alapítvány 1 

Több esetben tapasztaltuk, hogy felsőoktatási intézmény és kiadó működött együtt, illetve 

több kiadó maga is belépett a fejlesztők körébe. A Typotex kiadó például kifejezetten 

elektronikus (tan)anyagok kiadására szakosodott honlapja tanúsága szerint9, míg vannak 

olyan kiadók, amelyek valamelyik intézményhez köthetők (pl. AULA Kiadó és BCE 

együttműködése).  

Az alábbi táblázat intézményi szinten mutatja be, hogy milyen típusú tananyagok jöttek létre 

a fejlesztések során (tankönyvtár.hu-n elfoglalt címre vonatkozóan). Láthatjuk, hogy igen 

nagy volumen-beli különbségek vannak, és több intézmény sok projektben vett részt, sok 

tananyagot hozott létre.  

4. számú táblázat; Intézményi szinten kumulált tananyag-számok 

Intézmény docbook pdfbook scorm video Végösszeg 

EKF 16 46 577  639 

Nyugat-magyarországi Egyetem 382    382 

Typotex Kiadó 1 320   321 

Miskolci Egyetem  79 56 11 146 

ELTE 14 99   113 

KFHIK 63 9   72 

Széchenyi István Egyetem 2 12 54  68 

Konzorcium 40 27   67 

Debreceni Egyetem 35 20  1 56 

Semmelweis Egyetem  12  21 33 

Pécsi Tudományegyetem 19 8   27 

Pannon Egyetem 20    20 

BCE 15 2 1 1 19 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2 17   19 

Tankönyvtár  16   16 

University of Liverpool   15  15 

Szaktudás Kiadó Ház 6 6   12 

Gondolat Kiadó  10   10 

Panem Kft. 9    9 

Aalto University   8  8 

Nemzeti Tankönyvkiadó   6  6 

Medicina Könyvkiadó Zrt.  5   5 

MKE  3  1 4 

                                                      
9
 http://www.typotex.hu/ 

http://www.typotex.hu/
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Intézmény docbook pdfbook scorm video Végösszeg 

Műszaki Kiadó  4   4 

IDResearch Kft./ Publikon Kiadó 3    3 

AULA Kiadó 1    1 

Clark University 1    1 

Jelenkutató Alapítvány 1    1 

Új Mandátum Kiadó  1   1 

 

Érdekes áttekinteni azt, hogy az egyes szakterületeken milyen párhuzamosságokat találunk 

az intézményi részvételben. 

 

5. számú táblázat; Azon szakterületek bemutatása, amelyeken több intézmény is 

fejlesztést végzett 

Terület Érintett intézmények száma 

Alkalmazott tudományok – Számítástechnika, informatika, adatbázisok 12 

Természettudományok – Matematika  11 

Természettudományok – Környezetvédelem  8 

Természettudományok – Biológia 7 

Természettudományok – Fizika 7 

Alkalmazott tudományok – Marketing, menedzsment 6 

Alkalmazott tudományok – Orvostudományok  5 

Művészet 5 

Társadalomtudomány – Pedagógia  5 

Társadalomtudomány – Szociológia  5 

Természettudományok – Kémia  5 

Alkalmazott tudományok – Egészségügy  4 

Alkalmazott tudományok – Mezőgazdaság  4 

Alkalmazott tudományok – Szervezetfejlesztés  4 

Alkalmazott tudományok – Géptan  3 

Alkalmazott tudományok – Műszaki tudományok 3 

Társadalomtudomány – Agrárpolitika  3 

Társadalomtudomány – Idegenforgalom  3 

Társadalomtudomány – Jog 3 

Társadalomtudomány – Politika 3 

Természettudományok – Geológia  3 

Alkalmazott tudományok – Élettan. Fiziológia 2 

Alkalmazott tudományok – Gyógyszertan  2 

Alkalmazott tudományok – Vegyipar  2 

Általános művek – Könyvtártudomány  2 

Filozófia, pszichológia – Filozófia  2 

Filozófia, pszichológia – Pszichológia  2 
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Terület Érintett intézmények száma 

Földrajz, életrajz, történelem – Földrajztudomány  2 

Társadalomtudomány – Gazdaságtudomány  2 

Társadalomtudomány – Kommunikációelmélet  2 

Társadalomtudomány – Statisztika  2 

Társadalomtudomány – Társadalomtörténet  2 

Természettudományok – Ásványtan  2 

 

Ahogy a fenti táblázatból látszik, egyértelmű, hogy az MTMI-szakok jelentették a fejlesztések 

fókuszát, a legtöbb intézmény ezeken a területeken végzett fejlesztéseket. Több intézményt találunk 

a marketing és a művészet területén is, ezek vélhetően valamilyen interdiszciplináris fejlesztés során 

kaphattak szerepet (több olyan szakon is fejlesztettek a projektek során, amelyeknek a 

multidiszciplinaritás az egyik kulcseleme).  

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

Milyen együttműködés tapasztalható a konzorciumban megvalósított projektekben? – 

elsősorban a kiadók szerepének vizsgálata; 

Mi volt a kiadók szerepe a projektekben? E-fejlesztési szaktudás, vagy valódi tartalmak, 

valamilyen más elszámolási megfontolás? A kiadók konzorciumi partnerként jelentek meg, 

vagy alvállalkozóként, közbeszerzéssel kiválasztva?  

A Semmelweis Egyetemen pl. nagyjából arányosan oszlanak meg a tananyagok a megjelölt 

szervezetek között, míg más intézményeknél (pl. BCE, DE, ELTE) alsóbb szervezeti egység és 

maga az egyetem is szerepel. Ez abból fakadhat, hogy több projekt megvalósítása során 

különböző elvárások voltak a fejlesztők felé a metaadat-kitöltésben? Milyen szinten volt 

meghatározva, hogy a metaadatok között melyik szervezeti egységet szerepeltessék a 

fejlesztők? Volt valamilyen központi előírás, vagy szabadon dönthettek? Van jelentősége 

ezeknek a különbözőségeknek – pl. egyetemen belüli elszámolások?  

Mi határozta meg, hogy mely szervezeti egységek neve alatt adták ki a tananyagokat? 

Szakmai tudás, vagy véletlen, vagy pénzügyi megfontolások?  

Az aktív szervezeti egységek más projekt-megvalósításban is ugyanilyen aktívan vesznek 

részt, vagy csak ezeken a területeken voltak aktívak – szaktudás vs. általános abszorpciós 

képesség. 

Miért éppen az adott szakterületeken zajlottak a fejlesztések? Szervezeti meghatározottság 

(erőforrások rendelkezésre állása) vagy valós tananyag-kereslet (relatív elmaradás más 

szakterületek tananyag-ellátottságától)?  
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5. Az 1000 kiválasztott tananyag rövid elemzése 

Ahogy korábban már említettük, összesen 1000 tananyag objektív mutatóit tekintettük át. 

Ezekről először átfogó képet adunk, majd külön nézzük át a némileg nehezen 

összehasonlítható SCORM-, illetve más formátumú tananyagok körét (az Oktatási Hivatallal 

való előzetes megbeszélések alapján döntöttünk úgy, hogy a SCORM-formátumú tananyagok 

teljes körét átvizsgáljuk, míg a másik három típusból az intézmények szerinti reprezentatív 

mintát veszünk).10  

Azért a SCORM-tananyagok kerültek elemzésünk fókuszába, mert alapvetően ezen 

tananyagok tartalmazhatnak dinamikus elemeket, ezért jobban vizsgálhatóak, illetve 

közelebb állnak ahhoz az e-learning formához, amelyet a világon ma jó minőségű 

elektronikus tananyagnak fogadnak el. Ezt támasztotta alá az előzetes módszertanunk 

tesztelése során átvizsgált egyéb típusú tananyagok felépítése is.  

Az 1000 dokumentum az alábbi megoszlást mutatja. 

4. számú ábra; A feldolgozott 1000 tananyag formátum szerinti megoszlása 

 

 

A fenti ábra azért fontos, mert a két eltérő alaptípus közötti különbségek igen erősen 

befolyásolják a következő elemzésünk megállapításait. Ahol valamelyik formátumra 

kiemelten jellemző ismérvet találunk (ami erősen befolyásolja, torzítani tudja az összképet), 

mindig jelezzük.  

A tananyagok fejezeti felosztása igen színes képet mutat, osztatlan tananyagtól egészen a 

168 részre osztott dokumentum-halmazig húzódva (ez egy 6-8 oldalas részekre bontott pdf-

halmaz, amely nyilván az orvostudományi téma felépítése, részletezettsége miatt lehet ilyen 

                                                      
10

 A SCORM-tananyagok köre – mint már korábban is említettük - valójában nem 717, mivel az EKF 
fejezetenként töltötte fel tananyagait, az 577 (melyik szám a jó?) tankönyvtár.hu-n elfoglalt cím összesen 46 
tananyagot takar. 
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szerteágazó).11 A legtöbb tananyag hat (329 db) és öt (142 db) fejezetes, tíznél több részre 

136 tananyagot osztottak szerzőik (vannak olyan dokumentumok, melyek esetében nem 

releváns a tartalmi megosztás – pl. példatárak, illetve videó-gyűjtemények, ezekből 43-at 

tartalmaz a minta). Ahogy az alábbi táblázatban láthatjuk, vannak különbségek az egyes 

formátumok átlag-fejezetszámai között, azonban ez nagyrészt egy-egy intézmény 

módszereitől függ (ahogy később láthatjuk, a SCORM tananyagok ismérveit igen erősen 

befolyásolja az EKF által követett fejlesztési megközelítés, amelyet korrigálunk). A videó 

formátumú tananyagok alacsony száma miatt már néhány kirívó eset is befolyásolni tudja az 

átlagot (mint ahogy itt is ez a példa, mivel egy interaktív tesztfelület akár 40-50 videót is 

tartalmazhat).  

6. számú táblázat; A fejezetek átlagos száma típusonként; 

Tankönyv típusa 
Tananyagok 

száma 
A tananyag fejezeteinek 

száma (átlag) 

video 11 16 

pdfbook 146 13 

docbook 126 9 

SCORM 18612 8 

Összesen 469 10 

 

Az önellenőrző kérdések jelenléte mindegyik típusú tananyagban megfigyelhető (a csak 

videókat tartalmazó részeken kívül), így ezek átlagos száma jól összehasonlítható (egy 

tananyag több mint 1300 kérdést tartalmaz, ami abból fakad, hogy gyakorlatilag minden 

bekezdés mellett szerepel egy-egy kérdés, amely az adott részhez kötődik). A legtöbb 

kérdést a SCORM és pdfbook-ok tartalmazzák (átlagosan 30-35 kérdés). A pdfbook-ok 

nagyrészt tankönyveknek tekinthetők, amelyeknél legtöbbször a fejezetek végén találhatóak 

a nyitott kérdések. Az intézményi meghatározottság ebben az esetben is igen nagy szerepet 

játszik (jóval inkább, mint bármely más csoportképző ismérv).  

 

 

 

 

 

                                                      
11

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_2A_Onkologia/adatok.html;  
12

 Ebben az esetben az EKF tananyagait egyben kezeljük.  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_2A_Onkologia/adatok.html


 

7. számú táblázat; A kérdések átlagos száma az egyes tankönyv-típusokban 

Tankönyv típusa 
Tananyagok 

száma 
Önellenőrző 

kérdések száma 
Dinamikus tesztkérdések 

száma (átlag) 

scorm 186 34 45 

pdfbook 146 31 0 

docbook 126 13 0 

video 11 0 0 

Végösszeg 469 26 45 

 

Dinamikus tesztkérdésekkel természetesen csak SCORM tananyagok esetében 

találkozhatunk, noha vannak olyan próbálkozások, amelyek egyéb formátumban is erre 

hasonlíthatnak (pl. egy előadás-dia, amelyet lapozva megtudhatjuk a helyes választ az előbbi 

dián feltett tesztkérdésre13, vagy egy kérdés mögötti linkkel a kérdés megválaszolásához 

szükséges tananyagrészhez ugrik a tankönyvtár14) – ezeket a feldolgozás során nem 

számítottuk dinamikus tesztkérdésnek, hanem az önellenőrző kérdések közé soroltuk.  

A teljes tananyaglistára vonatkozóan érdemes összehasonlítani még a tananyagokban 

található statikus illusztrációk számát (a dinamikusak természetesen csak a SCORM-

tananyagokban jelenhetnek meg). Noha ez (képek, ábrák száma) kevésbé a tananyag e-

learning szempontú minőségét érinti, mint inkább a tananyag „gazdagságát”, illetve tartalmi 

feltöltöttségét.  

8. számú táblázat; A számmal jelölt képek, ábrák száma az egyes tananyag-típusokban 

Tankönyv típusa 
Tananyagok 

(címek) száma 
Számmal jelölt 

ábrák/képek száma 
Képek/ábrák száma 

tananyagonként (átlag) 

pdfbook 146 13883 95 

SCORM 18615 8229 44 

docbook 126 4659 37 

video 11 0 0 

Végösszeg 469 26771 57 

 

A fenti táblázat azt mutatja, hogy elsősorban a pdf formátumú anyagok térnek el az átlagtól, 

de ebből messzemenő következtetéseket nehéz levonni – általában ezek a tananyagok azok, 

amelyek egész könyveket, szöveggyűjteményeket, akár egész szakterületeket 100%-ig lefedő 

                                                      

 
13

 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0052_2A_1_10_2_propedeutika_teszt/1_10_2_propedeutika_t
eszt_7_7.html 
14

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_INF2/ch01s10.html 
15

 Az EKF anyagait korrigálva használtuk 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0052_2A_1_10_2_propedeutika_teszt/1_10_2_propedeutika_teszt_7_7.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0052_2A_1_10_2_propedeutika_teszt/1_10_2_propedeutika_teszt_7_7.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_INF2/ch01s10.html
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összefoglalókat tartalmaznak (mint pl. a korábban már többször hivatkozott Onkológia 

jegyzet) – ez magyarázhatja a képek és ábrák nagyobb számát.  

Az 1000-es mintáról összességében azt mondhatjuk, hogy jól reprezentálja a tananyagokat, a 

legtöbb anomáliára felhívta figyelmünket, melyek a későbbiekben mélyebben vizsgálhatók 

lesznek. A SCORM tananyagok előtérbe helyezését magyarázza, hogy ezen a körön belül is 

eltérő folyamatokat követtek az intézmények, tehát találhatunk jó vagy kevésbé jó 

gyakorlatokat is. A minta bővítésében szintén szerepet játszott, hogy az összes intézményt 

érintse, minden intézményről legyen valamilyen számszerű adat. A későbbiekben egyenként 

megvizsgálva az intézményeket természetesen összetettebb megállapításokat is teszünk, 

külön kiemelve néhány később, az esettanulmányi elemzésben vizsgálható kérdést.  

A következőkben a SCORM és egyéb tananyagok objektív mutatóit külön kezeljük, mivel – 

mint erre korábban már utaltunk - több mutató szempontjából is nehezen összehasonlítható 

a két tananyag-halmaz.  

A tananyagok többsége valamilyen formában letölthető a tankönyvtár.hu-ról. A videók nem 

letölthetők (a beágyazott videók), míg a SCORM tananyagok kivétel nélkül egyféle 

formátumban (pdf) tölthetők le. Docbook-ok közül a legtöbbet (126-ból 120 eset) négy 

formában is le lehet tölteni (pdf, doc, zip, epub), míg a pdfbook-ok legtöbbjét egyféle 

formában (pdf) – 146-ból 118 eset ilyen. Ahol 2-3 formában letölthető a tananyag, ott 

általában az egyik a pdf, másik pedig a tananyag felépítésétől függően lehet pptx 

(amennyiben előadás-diasor), docx, vagy zip forma is.  
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6. A tananyagok tartalmi megfelelőségének elemzése 

A tananyagok tartalmi megfelelőségét nem külön fejezetben vizsgáljuk, hanem egy-egy 

tartalmi elemet külön-külön, az intézmények fejlesztési módszertanát bemutatva. Az 

intézmények szerinti bemutatást ésszerűbbnek véltük, mivel jóval egyszerűbben 

azonosíthatóak az egyes intézményi anomáliák, jó gyakorlatok, a nagyobb fejlesztő-

műhelyek.  

Az alábbi fejezetek (6-9. fejezetek) főként ilyen tartalmi elemzést tartalmaznak.  
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7. A SCORM tananyagok objektív mutatói 

Korábban már említettük, hogy általános elemzésünk fókuszát a SCORM-ban programozott 

tananyagok adják, mivel az előzetes tapasztalatok alapján ezek azon dokumentumok, 

amelyeket érdemes áttekinteni a multimédiás tartalmak elemzése szempontjából.  

Ahogy korábban már szintén említettük, a SCORM-ban készült tananyagok az intézmények 

szűk köréből kerültek ki.  

9. számú táblázat; A SCORM-tananyagok fejlesztői köre 

Intézmény Jelölt kiadó Címek száma 

Aalto University Aalto University, Helsinki, Finland 8 

BCE Budapesti Corvinus Egyetem 1 

EKF EKF 577 

Miskolci Egyetem 

Miskolci Egyetem 8 

Miskolci Egyetem Földtudományi Kar 31 

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar 17 

Nemzeti Tankönyvkiadó Nemzeti Tankönyvkiadó 6 

Széchenyi István Egyetem Széchenyi István Egyetem 54 

University of Liverpool University of Liverpool, United Kingdom  15 

Végösszeg 717 

 

A tananyag formátumát tekintve majdnem minden érintett intézmény egységes módszert 

követett, tehát vagy szövegalapú xml, vagy html, vagy kifejezetten e-learning applikációban 

programoztak (kivéve a Miskolci Egyetemen, ahol a kiadótól függően változik a formátum) – 

természetesen a megjelenési forma, tördelés az egyes intézményeknél eltérő. Az EKF-nél 

tapasztalható drámai tananyag-szám a már korábban is jelzett módszerből fakad, miszerint 

egy-egy tananyagot több tananyagegységre bontva töltöttek fel a tankönyvtárra, tehát 

valójában összesen 46 cím alatt szerepel ez az 577 dokumentum16.  

A felhasználói szemmel tapasztalt formátum gyakorlatilag mindegyik esetben ugyanaz, a 

tankönyvtár.hu oldalon „lapozógomb” segítségével lapozható szövegeket, illetve képeket 

tartalmazó, belső gördítősávval rendelkező oldalakat láthatunk. A kezelésük egyszerű, a jobb 

oldalon látható tartalomjegyzékkel szabadon ugrálhatunk a tananyag egyes fejezetei között.  

 

                                                      
16

 Korábban már jeleztük ezt a különbséget a cím és a tananyag értelmezése között. 



10. számú táblázat; A választott formátumok száma és megoszlása 

Formátum Jelölt kiadó Címek száma 

application/zip Miskolci Egyetem Földtudományi Kar 31 

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar 17 

Széchenyi István Egyetem 54 

SCORM 1.2 Miskolci Egyetem 8 

text/html EKF 577 

text/xml Aalto University, Helsinki, Finland 8 

Budapesti Corvinus Egyetem 1 

Nemzeti Tankönyvkiadó 6 

University of Liverpool, United Kingdom  15 

Végösszeg   717 

 

Ettől az alább látható formától néhány esetben tapasztaltunk eltérést, ezek általában olyan 

tesztfelületek, kérdéssorok, amelyek dinamikus tesztkérdéseket (tehát szöveget csak alig) 

tartalmaznak, és esetükben gyakori, hogy egy-egy rövid videó előzi meg a kérdést, amely 

mintegy bemutatja a problémát. Egy esetben, a Nemzeti Tankönyvkiadó tananyagában van 

egy plusz belső lapozógomb, ami vélhetően a tananyag környezetében kellett az eredeti 

fejlesztéskor – ha ezt nem használjuk, akkor a tankönyvtár lapozógombjaival nem jutunk el a 

tananyag teljes tartalmához.  



5. számú ábra; A „belső lapozógombot” tartalmazó tananyag17 

 
6. számú ábra; A SCORM-típusú tananyagok megjelenítése 

 

                                                      
17

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_2A_1_modul/690/index.html;  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_2A_1_modul/690/index.html
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A vizsgált tananyagok között öt olyat találtunk, amely kizárólag videókat (Miskolci Egyetem), 

és öt olyat, amely csak példákat (példatár, EKF, Miskolci Egyetem) tartalmaz. Ezen kívül 

vannak olyan címek, amelyek alatt kizárólag multimédiás tesztkérdések vagy képek 

szerepelnek (8 db, Miskolci Egyetem, Széchenyi István Egyetem). A többi tananyag (699) 

egymáshoz hasonló felépítésű, a tartalomnak megfelelő struktúrában felépített, szerteágazó, 

többféle inputot (értsd szöveg, ábra, videó) tartalmaz.  

A kérdések különböző megjelenítésűek és különböző felépítésűek intézményenként és 

projektenként is.  

 

7.1. Fejezetek száma 

A tananyagok fejezeteinek számát szintén alapvetően az intézmény által elvárt forma 

befolyásolja, így például az EKF tananyagai közül mindegyik nagyon hasonlóan épül fel.  

A legtöbb tananyag 6 fejezetből áll, ami nagyrészt abból következik, hogy az EKF által 

meghatározott fejezeti rend az uralkodó a statisztikai adatok között. 13 cím esetében nem 

releváns a fejezetek száma (videók, galériák, tesztfelületek). Mivel elemzésünk során a 

legfelső fejezeti szintet tekintettük át, ebből fakadóan az egységes szerkezetben feltöltött 

tananyagok megegyezően strukturálódnak (az EKF esetében ez nagyrészt így alakul: 1. 

Célkitűzés, 2. Tartalom, 3. Tananyag kifejtése, 4. Összefoglalás, 5. Önellenőrző kérdések, 6. 

Gyakorló kérdések). Hasonló a helyzet az 5 fejezetre tagolt tananyagoknál is. Egyéb 

esetekben a fejezetek leképezik a szakmai tartalmat, így nagyjából arányosan oszlanak el.  

 

7.2. Ábrák, képek 

A vizsgált tananyagokban igen sok képet, illusztrációt találunk, megoszlásuk nagyon 

hasonlóan alakul a tesztkérdésekhez, noha itt is találunk olyan anyagot, ahol egyáltalán nincs 

semmilyen kép vagy ábra (243 db, az anyagok harmada), illetve ötnél kevesebb képet 

találunk (az anyagok másik harmada).  

Ezt teljesen objektíven értelmezzük, mindenféle értékítélettől függetlenül jelezzük, hiszen 

egy tananyag minőségét nem a képek, ábrák, illusztrációk száma határozza meg, mindössze 

az anyag gazdagságáról, illusztrációs képességéről ad bizonyos korlátozott érvényű jelzést. 

Azon tananyagok, amelyekben rengeteg ábrát, képet találunk, esetünkben jól felépített 

tartalmak, egyéb objektív kategóriáik szerint jó minőségű elektronikus tananyagok.  

Van néhány olyan tananyag, amelyet érdemes külön kiemelni. 



7. számú ábra; A tananyagok megoszlása a bennük lévő képek száma szerint 

 

 

 

11. számú táblázat; A három legtöbb képet tartalmazó tananyag 

Tananyag címe Szerző Tématerület Intézmény Képek száma 

Geológia Hartai Éva Geológia Miskolci Egyetem 333 

Magyarország földtana Less György Geológia Miskolci Egyetem 262 

Szerszámgépek és gyár-
tórendszerek 

Dr. Kodácsy János 

 
Géptan 

Széchenyi István 
Egyetem 

246 

 

A három fenti tananyag (és gyakorlatilag mindegyik nagyobb számú képet tartalmazó 

tananyag esetében így van), olyan témát érint, amelyek jól illusztrálhatóak, nagyrészt azért, 

mert a képek közelebb visznek a megértéshez (geológiában a világképek fejlődése, 

földrajzban nyilván térképek, egyéb metszetek stb.).  

 

12. számú táblázat; A tananyagokban szereplő képek száma intézményenként 

Intézmény Összesen 
SCORM-tananyagok 

száma 
Tananyag-

átlag 

Nemzeti Tankönyvkiadó 489 6 81,5 

Miskolci Egyetem 2547 56 45,5 

Széchenyi István Egyetem 2228 54 41,3 

Aalto University 256 8 32,0 

BCE 22 1 22,0 

University of Liverpool 231 15 15,4 

EKF 2456 577 4,3 

Végösszeg 8229 717 11,5 

 

A képek, ábrák minősége általánosságban jónak mondható, informatikai, geoinformatikai, 

illetve egyéb képalkotással foglalkozó tudományok esetében gyakoriak a vélhetően saját 
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készítésű képek, míg a tudománytörténeti fejezetekben inkább érdekességként jelennek 

meg archív felvételek (ezeknek jogi kérdéseit az általános elemzés szakaszában nem áll 

módunkban tisztázni).  

 

7.3. Kérdések, tesztek 

Elemzésünk során a hagyományos tananyagok esetében is jellemző (általában fejezet végi) 

önellenőrző kérdéseket, illetve a dinamikus, csak IKT-eszközökön működő tesztkérdéseket 

különböztettünk meg. Ezek legtöbb esetben feleletválasztós kérdések, amelyeknél az a 

jelölés is megjelenik, hogy helyesen vagy helytelenül válaszoltunk. A tananyagoknál ennél 

bonyolultabb kérdésekre (lásd 8. ábra) nem számíthatunk, van azonban néhány olyan 

multimédiás kérdéssor, amely éppen azért került be a tananyagok közé, hogy a hallgatók egy 

hosszabb, alaposabb próbán teszteljék tudásukat (összesen 6 db, példánkat lásd a 9. ábrán).  

A 717 vizsgált cím közül 176 esetben nem találunk önellenőrző kérdéseket, míg 110 esetben 

éppen 4 darabot látunk (ebből 109 az EKF anyaga). Jól látható, hogy a Miskolci Egyetem, 

illetve a Széchenyi István Egyetem ezt a kérdést nem szabályozta (igaz, az EKF anyagaiban is 

bőven találunk más értéket).  

Van néhány igazán sok önellenőrző kérdést (feladatot) tartalmazó tananyag, amelyek főleg a 

szakterület sajátosságai miatt alakulhattak így (matematika), illetve vélhetően teljesen más 

tananyag-fejlesztési közelítéssel készültek.18 Utóbbi állításunkat az is alátámasztja, hogy ez 

nem intézményi jellemző, a legtöbb intézménynél találunk ilyen esetet. 

A 717 tananyagban összességében 6273 az önellenőrző kérdések száma, ami azt mutatja, 

hogy ez a szempont elég fontos szerepet játszott a fejlesztéskor, mivel a legtöbb 

intézményben figyeltek erre. Azt meg kell jegyezzük, hogy ezen kérdések száma kevéssé az e-

learning minőségét, mint inkább a tananyag minőségét jelzi.  

Az önellenőrző kérdések nyitott végű, statikus kérdések, így nem csak a SCORM-

tananyagokban találkozunk velük, hanem minden egyéb formátumban. Ezek segítenek a 

hallgatóknak abban, hogy saját maguk ellenőrizni tudják tudásukat, illetve vélhetően utalnak 

arra, hogy a vizsgán milyen típusú esszékérdésekkel találkozhatnak majd.  

 

                                                      
18 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_GEMAN6206B/adatok.html;  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_2A_5_modul/adatok.html;  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0013_14_Szabalyozastechnika-hu/adatok.html;  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_GEMAN6206B/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_2A_5_modul/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0013_14_Szabalyozastechnika-hu/adatok.html


8. számú ábra; Példa önellenőrző kérdéssorra 

 

 

Az elektronikus tanulásban jóval fontosabb a dinamikus tesztkérdések jelenléte, amelyre 

csak az ilyen formátumú tananyagok adnak lehetőséget. 

 

9. számú ábra; Példák dinamikus tesztkérdések megjelenítési formátumára 

 

 

Dinamikus tesztkérdésekből összességében jóval többet találunk a 717 tananyagban (8368), 

ám sajnos több tananyag van, amelyik egyáltalán nem tartalmaz ilyen típusú önellenőrzési 

módot (213 db). 54 esetben nem releváns a tesztkérdések jelenléte, mivel olyan bevezető 

vagy összefoglaló fejezetek, amelyek esetében valódi tananyag-tartalom nincsen (ezen 

esetekben szintén nem találtunk kérdéseket). Az EKF tananyagaiban ismét egységes 

módszertant látunk, minden tananyag végén 2 dinamikus kérdést találunk. Ezen kívül csak a 

Miskolci Egyetem és a Széchenyi István Egyetem használja (eltérő intenzitással) ezt a formát. 
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10.  számú ábra; A dinamikus tesztkérdések száma szerinti megoszlás 

30%

52%

1%

2%

2%

2%
3% 8%

0 db

1-5 db

6-10 db

11-20 db

21-50 db

51-100 db

100-nál több db

nem releváns

 

 

7.4. Beágyazott animációk 

A beágyazott anyagok közül a hanganyagok száma elhanyagolható, mindössze 13 ilyen 

esetet találtunk (minden esetben az EKF-nél).  

Sokkal többet tudunk elmondani a beágyazott animációkról, mivel jóval nagyobb 

elemszámban fordulnak elő, noha összesen 556 tananyagban nincsen animáció. 

 

11. számú ábra; A beágyazott animációk száma és intézményi megoszlása 

 

 

 

A BCE kivételével mindegyik intézmény használt valamely tananyagában animációt. 

Átlagosan a legtöbb animáció a Liverpooli Egyetemtől adaptált tananyagokban van, míg a 
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Miskolci Egyetem és a Nemzeti Tankönyvkiadó anyagaiban nagyjából 5 db található. Az 

átlagos animáció-számot az árnyalja, hogy minden intézménynél igen sok olyan 

dokumentumot találtunk, amelyikben nincs ilyen típusú mozgókép (Aalto University: 50%, 

EKF: 83%, ME: 44%, Nemzeti TK: 67%, SZE: 70%, Liverpool: 53%).  

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy a legtöbb esetben 1-4 animációt találtunk a tananyagokban, 

de van olyan eset is, ahol összesen 30 feletti ez a szám.  

12. számú ábra; A tananyagok animációk száma szerinti megoszlása 

 

 

Az animációk minőségét 1-3 ponttal írtuk le az alábbiak szerint (azokat a beágyazásokat, 

amelyeket a szerzők animációnak jeleztek és számozással láttak el, animációnak tekintettük):  

 0 pont: nem működik, nem indul el az animáció (ilyen összesen 10 esetben fordult 

elő) 

 1 pont: az olyan animációk, amelyek nem interaktívak, és a megértéshez nem adnak 

többletet 

 2 pont: interaktív, de a megértéshez nem ad többletet;  

 3 pont: interaktív, jól szemlélteti a témát és hozzájárul az anyagrész megértéséhez.  

13. számú ábra; Az animációk minősége 
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Az animációk minősége és struktúrája nagy különbségeket mutat, ami egyrészt nyilvánvalóan 

a különböző szakterületek eltérő tartalmi adottságaiból származik, másrészt igen erősen függ 

a tananyag készítőjétől.19 

A 13. ábra szerint a minőség egész jónak tekinthető a tananyagok nagyobb részében.  

 

7.5. Videók 

Megállapítható, hogy igen kevés a beágyazott videók száma, mivel összesen 610 

tananyagban nem találtunk videó-fájlt, 54 esetben egy videó, a többi 53 esetben nagyrészt 

2-4 videó van, de van olyan tananyag, amelyben (noha azok közül csak kevés lejátszható) 58 

mozgókép szerepel. 

14. számú ábra; A videók megoszlása az érintett intézmények között 

Aalto 
University; 9

BCE; 0

EKF; 112

Miskolci 
Egyetem; 115

Nemzeti 
Tankönyvkiadó; 

15

Széchenyi 
István 

Egyetem; 215

University of 
Liverpool; 84

 

 

A videók használatában a Széchenyi István Egyetem, a Miskolci Egyetem, illetve az adaptált 

tananyagok járnak az élen. A videók minősége és hasznuk igen sokféle lehet. Sok esetben az 

oktató beállított kamerával felvett előadását tekinthetjük meg, sok esetben viszont idegen 

(német és angol) nyelvű, jól elkészített, vágott anyaggal találkozhatunk (elsősorban a 

járműgyártás egy-egy részfolyamatát bemutató anyagok esetében). Az informatikai, 

adatbázis-készítési tananyagok esetében igen gyakran egy monitort látunk, amelyen a kurzor 

mozgatásával mutatja be a készítő az anyagrészhez releváns folyamatot (mindenféle 

                                                      
19

 Meg kell jegyezzük, hogy a későbbiek folyamán az animációkból illetve a videókból (mintavétel alapján) 
mélyebb elemzést végzünk amely arra is kitér, hogy az egyes intézményekben milyen módszertant követtek a 
kollégák, illetve arra, hogy van-e egységes elvárás a fejlesztők iránt, vagy teljesen ad-hoc jelleggel kerültek bele 
a mozgóképek az anyagokba.  
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kommentár, hanganyag nélkül).20 A videók jelenlétét nem befolyásolja egyértelműen, hogy 

milyen szakterületet érintett, de az megállapítható, hogy inkább a gyakorlatias jellegű 

területeken célszerű az ilyen lehetőségek kihasználása. 

15. ábra; A beágyazott videók átlagos száma szakterületenként; 

 

 

A videók minősége, ahogy korábban már említettük, nagy szóródást mutat, de a vizsgálatban 

alapvetően hasznos videókat találtunk.  

13. számú táblázat; A beágyazott videók minősége 

Intézmény Beágyazott videók száma Videók minősége 

Aalto University 9 2,0 

EKF 112 2,3 

Miskolci Egyetem 115 2,7 

Nemzeti Tankönyvkiadó 15 3,0 

Széchenyi István Egyetem 215 2,8 

University of Liverpool 84 1,0 

Végösszeg 550 2,3 

 

A fenti táblázat alapján a videók minősége nagyrészt jónak mondható. A University of 

Liverpool videók gyakorlatilag néhány másodperces animációnak számíthatók, ezért kaptak 

gyenge minősítést. 

A videólejátszók formátuma mind megjelenésben, mind pedig a fájlformátumok 

tekintetében többfélék voltak: .mp4, .mpg, .wmv, és .avi. A médialejátszók intézményenként 

egységesek, az intézmények között azonban eltéréseket tapasztaltunk.  

 

                                                      
20

 A videók minőségéről – mint már korábban jeleztük - a későbbiekben minta alapján végzünk mélyebb 
elemzést 



16. számú ábra; Példa két videó-megjelenési formára SCORM-tananyagokban21 

 

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

Mi indokolja olyan videók, illetve animációk jelenlétét a honlapon, amelyek nem indulnak el 

beágyazott formában? Mi indokolja olyan videók jelenlétét, amelyek ugyan beágyazottnak 

tűnnek, ám kattintásra mégis külső honlapra kerülünk?  

Mi indokolja, hogy különböző formátumú videók szerepelnek a honlapon? Nem lenne-e 

hozadéka az egységes formátum elvárásának? – legjobb, legmegbízhatóbb formában 

történjen a videók feltöltése.  

 

7.6. Külső hivatkozások 

Ami az egyik legfontosabb lehetőség, amely megadatik az elektronikus tananyagok esetében, 

hogy minden tananyag szaktartalma megtöbbszörözhető azáltal, hogy rá lehet mutatni más 

forrásokra, egyéb online tartalmakra. 

A külső hivatkozások száma nem csak az elérhető plusz-tartalom mennyiségét jelzi, hanem 

azt is, hogy a tananyag készítője mennyire mélyült el a tananyag környezetének 

megismerésében, mennyire ismeri a szakterület egészét (természetesen igen fontos lenne 

megvizsgálni, hogy a linkek milyen minőségű tudásanyagra mutatnak, de erre e helyütt nincs 

lehetőségünk).  

A 717 átvizsgált tananyagban összesen majdnem 4 ezer hivatkozást (linket) találtunk, 24 

tananyagban nem találtunk egyet sem (ezek konzisztensnek tűnnek, mivel az adaptált, 

külföldi tananyagok, illetve a BCE tananyagja képezik ezt a kört).  

                                                      
21

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G1_031_Korszeru_alakithatosagi_vizsgalatok_
Multimedia/1_resz.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G1_031_Korszeru_alakithatosagi_vizsgalatok_Multimedia/1_resz.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G1_031_Korszeru_alakithatosagi_vizsgalatok_Multimedia/1_resz.html
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A négy linket használó intézmény közül a legtöbbet természetesen az EKF jegyzi, ám a 

tananyagonkénti átlagos szám elmarad a Nemzeti Tankönyvkiadóétól.  

 

14. számú táblázat; A linkek száma intézményenként 

Intézmény 
Tananyagok 

száma 
Linkek száma 

Linkek száma - 
átlag 

EKF 577 3148 5,5 

Miskolci Egyetem 56 98 1,8 

Nemzeti Tankönyvkiadó 6 101 16,8 

Széchenyi István Egyetem 54 487 9,0 

Végösszeg 717 3834 5,3 

 

17. számú ábra; A külső hivatkozások szakterületi megoszlása; 

Természettud
ományok ; 307

Alkalmazott 
tudományok; 

1104

Általános 
művek, 

művészetek; 

2187

Társadalomtu
dományok; 

236

 

Az általános művek ilyen mértékű aránya az EKF tananyagaiból következik, amelyek 

egyébként igen sok linket tartalmaznak (átlagosan 7,5 link), míg a társadalomtudományi 

tananyagok nagyjából 3 linkkel rendelkeznek.  

 

7.7. Egyéb ismérvek 

Röviden térünk csak ki arra, hogy a tananyagokban milyen gyakorisággal fordul elő 

irodalomjegyzék vagy fogalomtár. Fogalomtárat 10 alkalommal találtunk (EKF és ME), míg 

irodalomjegyzék ennél többször fordult elő (81). Az irodalomjegyzék vagy a fogalomtár 

jelenlétét nem lehet sem intézményhez, sem szakterülethez kötni.  

Megvizsgáltuk a tananyagok letölthetőségét, amelyekre a tankönyvtár.hu jobb oldali 

dobozában található letölthető formátumokat vettük figyelembe. Az oldalon összesen 4 

formátumban lehet letölteni a tananyagokat:  
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1. epub: elektronikus olvasóra tölthető formátum - olyan technológiával készült 

szabvány, hogy a megjelenítendő szöveget az adott E-book 

olvasó képernyőbeállításaira optimalizálja; 

2. zip: a tananyag pdf vagy xml-formátumát tartalmazza, illetve a honlapon szereplő 

egyéb elemeket (pl. a képeket külön kiemelve, illetve a metaadatokat szintén); a zip-

fájl belső tartalma igen erősen függ a tananyag eredeti formátumától, illetve szakmai 

tartalmától;  

3. docx: az XMLMind XSL-FO Converter által létrehozott docx-formátumú szöveges 

formátumban hozza létre a tananyagot; a letöltött anyag tartalmazza a képeket is; 

4. pdf: a fenti program által létrehozott pdf; formája megegyezik a létrehozott docx-

formátummal.  

A SCORM-formátumú 717 tananyag mindegyike csak zip-formátumban tölthető le, amely 

tartalmazza a tananyag-elemeket (html, xml, xsd, gif, jpg, png stb.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/E-book_olvas%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/E-book_olvas%C3%B3
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8. Intézményi specifikumok azon intézményekben, amelyek 
SCORM-tananyagokat készítettek22 

Az előző általános elemzési részben azt tekintettük át, hogy mik a vizsgált tananyagok közös 

tulajdonságai, illetve mik azok, amelyek megkülönböztetik őket egymástól. A következőkben 

áttekintjük, hogy milyen intézményi különbözőségeket találunk a SCORM-formátumú 

tananyagokban. Ez azért is fontos, mert - ahogy korábban már utaltunk rá -, igen eltérő 

felfogásban történtek a fejlesztések, és az EKF adatai igen nagyban befolyásolták a 

tananyagok átlagos adatait. Éppen ezért ezzel az intézménnyel kezdjük elemzésünket.  

 

8.1. Az Eszterházy Károly Főiskola tananyagai 

Az EKF a legtermékenyebb tananyagfejlesztő műhely volt a TÁMOP 4.1.2. pályázatok során, 

noha a korábban már említett probléma (cím vs. tananyag) nagyrészt ezen intézmény 

fejlesztési folyamataiból következik. Az 577 cím, melyet a tankönyvtár.hu-n birtokol az EKF 

valójában 46 egész tananyagnak felel meg (SCORM-tananyagokat tekintve). A legtöbb 

tananyag 13 fejezetre oszlik, amelyek külön-külön kerültek fel a honlapra. Az intézmény egy 

projekt keretében fejlesztette ezeket a dokumentumokat (4.1.2-08/1/A-2009-0005 számú 

projekt). Egy másik projektben még további tananyagok is készültek az intézményben (lásd 

alább).  

Az összes tananyagra vonatkozó adatok 

Ahogy jeleztük, itt lehetőségünk van áttekinteni az intézmények összes tananyagát, mivel az 

intézményi specifikumok nem csak a SCORM-formátumra vonatkozhatnak.23  

Az intézmény mindösszesen 639 tananyagot küldött a tankönyvtárba, melyek közül 16 

docbook, 46 pdfbook, a korábban említett 577 pedig SCORM. A 46 pdfbook ugyanazt a 46 

tananyagot öleli fel, amelyeket SCORM-formában is megtalálunk.  

A 16 docbookot egy másik projekt (4.1.2-08/1/A-2009-0038 számú) keretében fejlesztették 

az intézmény szakemberei. (Érdekes, hogy a másodikként jelzett projektben elvileg 45 

tananyagot fejlesztettek, melyeknek csak mintegy harmada található a tankönyvtáron EKF 

kiadói jelzettel, a többi tananyag viszont a Kempelen Farkas HIK, illetve a Műszaki Kiadó 

kiadásában szerepel a honlapon, noha a pályázatot a Nyíregyházi Főiskolával konzorciumban 

valósította meg az EKF – erre az esettanulmányi elemzésnél kitérhetünk).  

A két projektben eltérő módszert használt az intézmény, illetve más-más belső szervezeti 

kiadói név alatt is szerepeltette a tananyagokat (a 0038-as projektben készült tananyagok 

                                                      
22

 Ebben a fejezetben néhány helyen kitérünk azon tananyagok körére is, amelyek nem SCORM formátumban 
készültek.  
23

 Az általános adatok mellett természetesen minta alapján készül elemzés a nem SCORM formátumban 
elkészült tananyagok minőségéről is. 
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nagyobb része EKF TTK alatt jelent meg). A formátumokban való különbségre a korábbiakban 

már kitértünk.  

A tematikus fókusz természetesen szintén eltérő a két projektben, míg az egyik az 

Informatikus könyvtáros BA és MA szakjának SCORM-kompatibilis tananyagfejlesztésére 

fókuszált, a másik a matematika-, földrajz- és informatikatanári mesterképzés megalapozását 

szolgálta.  

A szerzők száma közelít a 40-hez az intézményben, személyük egybeesik a kurzusvezetőkkel. 

Több tananyag elkészítésében vett részt Forgó Sándor, Lengyelné Molnár Tünde 

(kommunikációs témák), Pálvölgyi Mihály és Tóvári Judit (könyvtártudomány), Komenczi 

Bertalan (információelmélet) is.24 A szerzők nagyobb része a Humáninformatika, az Oktatás- 

és Kommunikációtechnológia (TKTK), valamint a Számítástudományi tanszékről (TTK) került 

ki. Több itt oktató kolléga is a KFHIK kiadásában elkészült tananyagokban tűnik fel 

szerzőként.  

A SCORM-tananyagok objektív mutatói 

Ahogy korábban már említettük, az 577 cím összesen 46 tananyagot jelent, így elemzésünket 

ezután tananyag-szinten kívánjuk elvégezni (ami azt jelenti, hogy a fejezetenkénti adatokat 

tananyag-szinten aggregálnunk kell). Ebben az esetben már jóval kedvezőbb képet kapunk a 

tananyagokról, mint a korábbi, fejezetenkénti elemzéskor.  

A tananyagok legtöbbje visszaadja egy-egy féléves kurzus struktúráját, 5 tananyag 12 részre, 

37 tananyag 13 részre, kettő 14 részre, egy pedig 15 részre tagolódik. Egy tananyag 

(Komenczi Bertalan: Eletronic Learning Environment) teljesen eltérő módon épül fel, mint a 

többi (4 tartalmi fejezetre tagolódik, noha természetesen tovább oszlik belső fejezetekre).  

Az önellenőrző kérdések száma némi szóródást mutat, összesen 3039-et találunk a 46 

tananyagban (átlag: 66; szórás: 32).  

18. számú ábra; Az önellenőrző kérdések száma 

 

                                                      
24

 A szerzőket elsősorban az esettanulmányi elemzés későbbi szakasza miatt említjük meg, mint lehetséges 
interjú-alanyokat.  
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Az alábbi táblázatból látszik, hogy az önellenőrző kérdések száma elsősorban a szakterületi 

meghatározottság következtében alakul.  

 

15. számú táblázat; Az önellenőrző kérdések átlagos száma szakterületenként; 

Tananyag-kategória 
Tananyagok 

száma 
Önellenőrző 

kérdések száma 
Átlag 

Matematika 1 109 109 

Könyvtártudomány 23 1608 70 

Kommunikációelmélet 3 207 69 

Számítástechnika, Informatika, Adatbázisok 13 852 66 

Pedagógia 3 151 50 

Szervezetfejlesztés 1 40 40 

Jog 2 72 36 

Összesen 46 3039 66 

 

A dinamikus tesztkérdések száma az adatok alapján úgy tűnik, standardizálva volt a fejlesztés 

folyamán, ugyanis az esetek több mint felében 20 tesztkérdést találunk. Öt tananyagnál nem 

találunk ilyen tartalmat, hogy ezt mi befolyásolja, az adatok alapján nem dönthető el, mivel 

sem a szerző személyével, sem az érintett szakterülettel nincs egyértelmű összefüggés.  

A legtöbb tananyagnál minden tartalmi fejezet végén (tehát az összefoglalásnál, 

bevezetésnél nem) találunk két tesztkérdést. Ezek az EKF esetében zárt végű kérdések 

(általában egy igaz-hamis, és egy feleletválasztós tesztkérdés, ahol 3-4 lehetséges válaszból 

kell választani), megválaszolásuk nem jelent különösebb nehézséget (nagyon gyorsan 

megoldhatók).  

A mozgóképek száma 337 darab, amelyek közül 182 animáció, 155 videó. Jelen esetben a 

kettő megjelenési forma nagyon gyakran összekeverhető, mivel videók alatt igen sok 

esetben szintén animációkat találunk (egy kurzor mozgását követhetjük nyomon), így 

gyakran nincs értelme különbséget tenni. A fenti forma mellett igen gyakori, hogy egy 

előadás felvételét láthatjuk. (Mindkét esetre találunk példát a „Metaadat tárolási technikák” 

című tananyagban, amely egy gazdagon illusztrált tananyag25).  

Így a minőségről elmondhatjuk, hogy az animációk jobb minőségűek, míg a videók inkább 

animációnak minősülnek, tehát videófilm-szempontból nem tekinthetők kiemelkedőnek. Ezt 

attól függetlenül kell értelmezni, hogy ezek tananyagokban szereplő videók, csak magukat, 

mint videó-anyagokat szemléltük. Mindazonáltal lehetséges, hogy ezek a videók sokat 

segítenek az elektronikus tanulásban és jól szemléltetik a lecke egy-egy részletét.  

A tananyagok nagy része külső hivatkozással jól ellátott (két olyan tananyag van, amelyben 

nem találunk külső linkeket, és összesen 7 olyan esetet találtunk, amelyben 5-nél link volt.  

                                                      
25

 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_32_metaadat_tarolas_scorm_10/1034a_bibliogrfiai_ttel_s_a_bi
bliogrfiai_rekord_funkcionlis_rszeinek_egyezse.html 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_32_metaadat_tarolas_scorm_10/1034a_bibliogrfiai_ttel_s_a_bibliogrfiai_rekord_funkcionlis_rszeinek_egyezse.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_32_metaadat_tarolas_scorm_10/1034a_bibliogrfiai_ttel_s_a_bibliogrfiai_rekord_funkcionlis_rszeinek_egyezse.html
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A könyvtártudomány témakörben készült anyagok külső linkekkel igen jól ellátottak (főleg az 

Információkereső nyelvek I.-II.-III., illetve a Virtuális könyvtárak és a Könyvtári menedzsment 

témák).  

A mintában vizsgált nem SCORM-tananyagok mutatói 

A kiválasztott 283 esetes mintában 12 tananyag szerepelt, amelyek összesen hét 

szakterületet érintenek. A két projektben különböző formátumban történt a fejlesztés, a 

könyvtártudományi anyagok pdf-ben, a több tárgyú tanári mesterképzés anyagai pedig doc-

ban készültek. A pdfbook-ok (a mintában 7 db) fejezeteinek száma nagyon kis szórást mutat 

(mindegyik 16 vagy 18 fejezetre oszlik), míg az önellenőrző kérdések száma elég magas 

(átlagban 65 db, 40 és 100 közötti értékekkel). A pdf-ek gazdagon illusztráltak (átlagosan 40 

kép vagy ábra, minimum 5, maximum 74), és külső linkekkel is jól ellátottak (átlagban 21 link, 

noha néhány tananyagban minimális a hivatkozások száma).  

A docbook-ok (öt ilyet vizsgáltunk) hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek a fentiekhez, ám 

még gazdagabbnak tekinthetők a fenti szempontok szerint  

 képek ábrák száma – átlagosan 200 kép, minimum 30, maximum 443 

 önellenőrző kérdések száma – átlagosan 11, minimum 0, maximum 40 

 külső hivatkozások száma – átlagosan 138, minimum 0, maximum 355.  

Összefoglalóan elmondható, hogy a könyvtártudományi anyagok felépítése nagyjából 

egységes képet mutat (az érintett témakör igen szűk, így ez is lehet oka ennek), míg a 

természettudományi anyagok sokféle felépítésűek, a kurzus-témák is változatosabbak.  

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

A két EKF-projekt az adatok alapján eltérő szemlélettel közelített a megvalósításhoz – 

különösen értjük ez alatt a címek/tananyagok különbségeit.  

Mi indokolta a tananyagok fejezetenkénti feltöltését a honlapra? Mi a hozadéka ennek? 

Tapasztalataink szerint inkább nehezen követhetővé teszi a tananyagokat.  

Érdekes lehet megvizsgálni, hogy miért vannak olyan tananyagok, amelyek mind SCORM, 

mind más formában szerepelnek a tankönyvtáron különböző URL alatt, noha adott a 

lehetőség, hogy letölthető formátumok révén a SCORM-tananyag pdf formátumúra 

változtatható, így az betölthetné a pdfbook szerepét.  

Fontos lehet megvizsgálni, hogy mi vezetett ezekhez a különbségekhez.  

Műszaki Kiadó 

A kiadó az EKF-fel közösen készített négy tananyagot, amelyek tanári kézikönyvek, külföldi 

kiadványok fordításait tartalmazó pdfbook-ok, mint ilyenek jó felépítésűek, modern 

kiadványok, gazdagon illusztráltak.  



8.2. Budapesti Corvinus Egyetem 

Az Egyetem ugyan csak egy SCORM-formátumú tananyagot készített, ám összesen 17 

tananyaga szerepel az OH-tól kapott 2078 cím között. Az intézmény főpályázóként két 

projektet nyert el:  

 Digitális tananyag fejlesztése a Szociológia Mesterképzéshez – SZOCMEST: összesen 

22 tananyag, amelyből 10 db-ot a BCE fejlesztett, a többit a Jelenkutató Alapítvány, 

illetve az ELTE, mint konzorciumi partnerek;26 

 Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés az élelmiszer-biztonsági és 

élelmiszerminősítő mesterképzésekhez kapcsolódóan: a projektben az 

élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminősítő szakmát meghatározó 8 élelmiszeripari 

technológiát érintő tananyagfejlesztés történt, melyek közül kettő a BCE kiadásában, 

a többi pedig a Nemzeti Tankönyvkiadó által került kidolgozásra.  

A 17 tananyag közül kettő kétféle formátumban is felkerült a tankönyvtárra (docbook és 

pdfbook), így összesen 19 címet foglal le az intézmény. A fejlesztések során leginkább a 

docbook-ot részesítették előnyben (a 19 közül 15 tananyag ilyen formában került fel), ezen 

kívül kettő pdfbook, egy videó és egy SCORM formátum.  

Feldolgozott mintánkba öt docbook került, melyek inkább szöveggyűjteménynek 

tekinthetők, így csak néhány ábrával/képpel, ám sok táblázattal gazdagított anyagokról 

beszélhetünk (külső hivatkozások egy tananyagban fordulnak elő).  

A videó-formátumú anyag (Automatizált mikrobiológiai eljárások az élelmiszerek 

minőségének és biztonságának vizsgálatában) összesen 20 szakmai videót tartalmaz (egy 

főcím és egy vége-főcím mellett). A videók (átlagosan 1-4 perc hosszúak) jó minőségben 

készültek, az elhangzó fontos kifejezéseket a videó közben kiemelik, váltakoznak az 

illusztratív, laborban készült jelenetek, illetve az elméleti jellegű, animáció-szerű 

mozgóképek. A narráció minősége jó, jól érthető a szöveg.  

Az intézmény által készített SCORM tananyag képekkel gazdagon illusztrált szöveges 

dokumentum, multimédiás, interaktív tartalom nem szerepel benne, csakúgy, ahogy külső 

hivatkozás sem.  

A két pdfbook egy-egy tananyag docbook-ban is szereplő formájának ismétlődése: az egyik 

egy szöveggyűjtemény, mely megjelenésében ugyanolyan mindkét formátum esetében. A 

másik tananyag viszont nagy eltéréseket mutat, hiszen az egyik cím alatt (pdfbook) egy angol 

nyelvű előadás-dia sort láthatunk, másik esetben viszont egy magyar nyelvű, jóval bővebb 

(önellenőrző kérdéseket is tartalmazó) tananyagot.  
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 Az adatok alapján a BCE összesen 15 címmel rendelkezik az érintett projekt esetében.  



 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

A nyertes projektek főpályázói miért nem saját kiadványukként jelölik a tananyagokat? (A 

BCE esetében a nem konzorciumi partner Nemzeti Tankönyvkiadó alatt jelent meg a 

tananyagok nagy része) – ez miből fakadhat? Az együttműködésre a Nemzeti 

Tankönyvkiadóval ki kell térni az esetleges vizsgálat idején.  

 

 

8.3. Nemzeti Tankönyvkiadó 

A Nemzeti Tankönyvkiadó a BCE és a BME Alkalmazott Biotechnológia és 

Élelmiszertudományi Tanszék munkatársainak digitális tananyagait kezelte a fent már 

említett projekt keretében.  

A hat tananyag egységesen SCORM formátumban jött létre, a biológia és kémia 

szakterületén született, teljesen egységes megjelenési formátumban. A fejezetek száma 8-20 

között mozog.  

Három anyag tartalmaz önellenőrző kérdéseket (összesen 240-et), és csak egy tananyag 

(Érzékszervi minősítés - BCE) dinamikus tesztkérdést, csakúgy, mint beágyazott videófájlt.  

A beágyazott animációk száma összesen 29, amely két tananyagba került, jó minőségben.  

Az anyagok képekkel, ábrákkal jól illusztráltak átlagosan mindegyikben 50-nél több ilyen 

szemléltető eszközt találunk (az egyik tananyag külsőre előadás-diák felsorolásának tűnik).  

A tananyagok megjelenése a tankönyvtár.hu-n kissé zavarosnak tűnik (ezt időnként más 

intézményeknél is tapasztaltuk), mivel a honlap lapozóján kívül magában a tananyagban is 

szerepel egy lapozógomb (next/prev), ami néha nehezen követhetővé teszi a 

tananyagrészeket (emellett gyakorta nincs optimalizálva a tördelés, így alsó gördítősávra is 

szükség van, ami kényelmetlenné teszi az olvasást).  

Összefoglalóan azonban azt lehet mondani, hogy a Nemzeti Tankönyvkiadó jó minőségű 

tananyagokat készített, ám a multimédiás, interaktív lehetőségeket kevésbé használta ki.  

 

8.4. Miskolci Egyetem 

A Miskolci Egyetem a tananyagok számát tekintve nagy e-learning szereplőnek tekinthető, a 

két nyertes TÁMOP 4.1.2. projektben összesen 105 tananyagot dolgoztak ki (a 

tankönyvtáron elfoglalt címek száma 146, amelyre később térünk ki).27 Az előzetesen 

megadott formátumok közül 79 tananyag pdfbook, 56 SCORM, 11 pedig videó formátumban 

                                                      
27

 A 105 tananyagban is van redundancia, mivel több esetben az egyes tananyaghoz tartozó multimédiás 
tartalom is ugyanazon a címen szerepel.  
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került fel a honlapra (itt kell megjegyezzük, hogy több esetben a SCORM formátumban is 

kizárólag videókat találunk).  

Az egyik projekt (45 tananyag a Nemzeti Tankönyvkiadóval közösen) a korszerű nano- és 

gépészeti technológiákhoz kapcsolódó műszaki területeken megvalósítandó tananyagokat, a 

másik pedig a Műszaki földtudományi szak 16 tárgyának fejlesztését (angol és magyar nyelvű 

tananyagok) támogatta. A két projekt megvalósítása - ami a tananyagok megjelenési 

formáját, összetettségét, struktúráját illeti - némileg eltér egymástól.  

A Műszaki földtudományi alapszak elsősorban a természettudományok (fizika, matematika, 

geológia), illetve az informatika összefüggéseire koncentrált.  

A projektben összesen 31 SCORM tananyagot dolgoztak ki (mindegyik tárgynak megvan az 

angol megfelelője, kivéve a Matematika II.-nek), melyek igen eltérő objektív 

tulajdonságokkal rendelkeznek.  

A fejezetek száma is igen nagy szórást mutat, ami viszont még érdekesebb, hogy ugyanaz a 

témájú tananyag sok esetben eltérő struktúrával bír az angol és a magyar nyelv esetén (ezzel 

együtt bővebbnek is tűnik a magyar nyelvű anyag pl. a Geoinformatika esetén).28 

A tananyagok sok dinamikus tesztkérdést és önellenőrző kérdést is tartalmaznak (lásd a 16. 

táblázatot).  

16. számú táblázat; A tesztkérdések száma a tananyagokban (földtudományi projekt) 

Szakterület 
Tananyagok 

száma 
Önellenőrző statikus 

kérdések átlagos száma 
Dinamikus tesztkérdések 

átlagos száma 

Számítástechnika, 
informatika, adatbázisok 

6 54 60 

Fizika 4 0 113 

Geológia 14 20 93 

Matematika 7 133 154 

Összesen 31 50 103 

 

A fenti táblázat alapján kérdésekkel jól ellátott tananyagokra számítunk, ami a magyar 

nyelvű dokumentumok esetében így is van. A 15 angol nyelvű tananyag esetében azonban 

összesen 382 tesztkérdéssel találkozunk (átlagosan 25, amelyből 314 a Probability Theory 

and Mathematical Statistics című tananyagban van, emellett csak négy tananyagban találunk 

kérdéseket).  

A fenti különbség ugyan talán kevésbé, de megjelenik a mozgóképek esetén is.  

 

 

 

                                                      
28

 A Numerikus módszerek tananyagban ugyanaz a struktúra, míg pl. Fizikánál, Matematikánál a magyar nyelvű 
anyag bővebbnek tűnik.  



17. számú táblázat; A mozgóképek száma a tananyagokban (földtudományi projekt) 

Szakterület 
Tananyagok 

száma 
Beágyazott animációk 

átlagos száma 
Beágyazott videók 

átlagos száma 

Számítástechnika, informatika, 
adatbázisok 

6 8 0 

Fizika 4 11 1 

Geológia 14 7 7 

Matematika 7 9 0 

Összesen 31 8 3 

 

A videók minősége eltérő, alapvetően két tananyag tartalmazza őket (Geotechnika esetén 

valódi videókról beszélhetünk, míg a Nyersanyagkutatási módszerek tantárgynál egy 

számítógépes szoftver lehetőségeivel ismerkedhetünk meg).  

A tananyagok szinte minden esetben ábrákkal, képekkel jól illusztrált anyagok (itt már 

nincsen nagyobb eltérés az angol nyelvű anyagok „kárára”). 

A tananyagok, mint jeleztük, kétszer szerepelnek a honlapon, mivel mindegyiknek 

megtalálható a pdfbook típusú kiadványa is, így azokra külön nem térünk ki (a mintánkba 

ebből a projektből összesen hat pdfbook került, melyek illusztráltsága megegyezik a fent 

bemutatottal).  

A másik érintett projekt (nano- és gépészeti technológiák) tananyagai jóval összetettebbnek 

tűnnek, ami a tankönyvtáron elfoglalt címek számát illeti, teljesen vegyes képet láthatunk.  

13 esetben találunk pdfbook-ot, illetve emellett videó-formátumú kiegészítéseket (összesen 

26 cím). 3 esetben találunk SCORM formátumú tananyagokat, amelyek egy témakör kapcsán 

egyrészt a tananyag szöveges formáját, másrészt a multimédiás anyagokat, harmadrészt 

pedig a tesztkérdéseket tartalmazzák (11 cím, mivel a Vasötvözetek egyensúlyi 

kristályosodása összesen 5 címet foglal le, és 3 különböző tesztkérdés-sor is mellékelve van). 

Két esetben a tananyagot, illetve a kurzushoz tartozó előadások vázlatát töltötte fel az 

intézmény (4 cím). Találkoztunk egy olyan tesztsorral is, melyet nem tudtunk tananyaghoz 

kapcsolni (pontos cím szerinti egyezés nem volt), illetve ugyanígy találtunk egy videó-

illusztrációs anyaggal is (2 cím). Fellelhető három galéria, ami általánosságban mutat be 

anyagtudományi illusztrációkat (3 cím - pontos tananyaghoz nem köthető), és van három 

adatbázis, amelyik kapcsolódása szintén nem pontosan azonosítható (3 cím). Van olyan 

információs anyag, amely ugyan tananyagként szerepel, ám tartalma egy tanterv, és 

tantárgyfelosztás (1 cím). A többi 33 tananyag nagyrészt a már megismert struktúrában 

tartalmazza a szakmai anyagokat, ám mivel mindegyik pdfbook, a multimédiás, interaktív 

elemek hiányoznak belőlük.  

A 283-as nem SCORM tananyagokat érintő mintánkba 11 tananyag került ebből a projektből 

10 pdfbook és egy video-gyűjtemény. A videó egy majdnem 8 perces, vágott, az egyetemen, 

vélhetően a téma oktatójának közreműködésével felvett film, amelyben alapvetően 

különböző kísérleteket láthatunk (fénytani törvények bizonyítását).  
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A pdfbook-ok felépítése nagy különbségeket mutat, mind a strukturáltságot, mind az egyéb 

vizsgált tartalmak számát tekintve. Nem tudunk olyan csoportképző ismérvet azonosítani, 

amely mentén ezek a különbségek megjelennek, vélhetően a fejlesztő szakembereken, 

illetve a szakterület jellemzőin múlt, hogy szerepelnek-e önellenőrző kérdések (4 esetben 

igen), vagy pl. külső hivatkozások (3 esetben igen). A képek, ábrák száma nagy az 

anyagokban (átlagosan 81, minimum 7, maximum 319).  

A nanotechnológiai, anyagtudományi projekt tananyagait feldolgozva az állapítható meg, 

hogy a honlapon szereplő dokumentumok egy teljes curriculum részeit képezik, így 

gyakorlatilag egy nagy csoportnak tekinthetők. Mint ilyenek, igen jól átgondoltnak, kellően 

illusztratívnak hatnak (noha kissé átláthatatlanná teszi a rendszert, hogy nincs egységes 

formátum, illetve tartalom-struktúra). 

A teljes körben feldolgozott 17 SCORM tananyag esetében az alábbi alapadatokat találjuk.  

18. számú táblázat; A Miskolci Egyetem SCORM tananyagainak jellemzői 

Mutató Érték 

Tananyagok száma 17 

Dinamikus tesztkérdések száma 61 

Beágyazott videók száma 19 

Videók minősége (átlag) 2,8 

Beágyazott animációk száma 23 

Számmal jelölt ábrák/képek száma 165 

 

A Miskolci Egyetem gyakorlata mindenképpen további mélyebb elemzésre érdemes, ide 

értve a különböző, csak videókat tartalmazó tananyag-részek kvalitatív elemzését, illetve az 

esettanulmányi részben vizsgálandó kérdéseket egyaránt.  

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

1. Mi indokolja a magyar és angol nyelvű tananyagok tartalmának és struktúrájának 

eltéréseit több esetben is?  

2. Mi indokolja a két projekt eltérő tananyag-fejlesztési gyakorlatát? A 

nanotechnológiai projekt struktúrája további elemzésre érdemes, mivel igen szerteágazó 

a végeredmény az egyes tárgyak esetében.  

 

 

 

 



 

8.5. Széchenyi István Egyetem 

Az Egyetem három pályázatban volt nyertes főpályázó, egy esetben pedig a Pannon Egyetem 

konzorciumi tagjaként vett részt tananyagfejlesztésben (2 docbook tananyag). A tananyagok 

számát tekintve kezelhető, és nagyjából egységes projektekről beszélhetünk, ám a 

formátumok különbözőek.  

1. Részlegesen idegen nyelvű, digitális tananyagfejlesztés a Széchenyi István Egyetem 

Műszaki Tudományi Karának mesterszakjain: 15 tananyag (plusz kettő angol nyelven) 

kidolgozása; SCORM tananyagok;  

2. Speciális járműgyártási szakirány (Automobil Produktion) részleges német nyelvű 

digitális technikára alapozott korszerű tananyagának kidolgozása: 14 SCORM 

tananyag (plusz egy német nyelvű);  

3. Iskolapadból a menedzseri székbe - komplex képzés a nyugat-dunántúli régióban: 12 

pdfbook a gazdaságtudomány-marketing területén.  

A Széchenyi István Egyetem (SZE) minden tananyagát az Egyetem neve alatt szerepelteti, 

más szervezeti egység nem jelenik meg a kiadónál. Ez mindenképpen egységes szemlélet 

jelenlétét mutatja az intézményben. A három projekt jól mutatja az intézmény szakmai 

fókuszait: egy elméleti jellegű, mérnökképzésben használható tananyag-csoport, egy 

specifikusan autógyártásra vonatkozó gyakorlatias jellegű tananyagcsoport (német nyelvű 

irányultsággal), illetve a vállalati menedzsment alapjainak megteremtése – komplex, 

kompetencia-alapú megközelítéssel. Azok a tananyagok, amelyek gyakorlatiasak, SCORM 

formátumban készültek, amelyek lehetővé teszik az interaktív tartalmak használatát, ezzel 

lehetőséget teremtenek a különböző munkafázisok bemutatására, míg az elméleti jellegű 

anyagok pdfbook-ban készültek (menedzser-tudományokkal kapcsolatos projekt).  

A tananyagok tankönyvtári megjelenítése azonban korántsem egységes (itt is felmerül a 

szokásos probléma, a tananyagok/elfoglalt címek közötti különbségtétel). A 46 tananyag 

összesen 68 címet foglal el, mivel egy esetben hét, két-két esetben hat, illetve négy 

részletben került fel a tananyag.  

A SCORM tananyagok belső szerkezete azonban teljesen egységes, máshol nem 

tapasztalható felosztást tükröz:  

 a tananyagok tartalmi szempontú (tehát nem kurzusszerű, heti felosztású) leckékre 

vannak osztva (néhány tananyag esetében a leckék modulokba csoportosítva is 

szerepelnek) 

 az egyes leckék tartalma megegyezik:  

o lecke célja – rövid tartalom; 

o követelmények – kimeneti követelmények; 

o időszükséglet – a tananyag feldolgozásához szükséges idő; 

o kulcsfogalmak; 
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o tananyag (a szakmai-tartalmi rész kifejtése) – ez több esetben linken szerepel, 

amelyre rákattintva letöltődik a tartalmi rész 

o önellenőrző kérdések – ezek vegyesen nyílt végű, statikus kérdések, illetve 

dinamikus tesztkérdések.  

A tananyagok (SCORM-ból összesen 32 van) 68 animációt tartalmaznak (23 dokumentum 

egyet sem), míg videóból ennél jóval több van (215, 24 tananyagban pedig nincs). A videók jó 

minőségben készültek, az autóipari projektből (forrás jelölve) átvett videók találhatóak, az 

általános elméleti projektben vélhetően szintén átvett videókról van szó, de itt a forrást nem 

jelölte a készítő.  

A tananyagokban igen sok képet találunk, ám több olyan dokumentum is van, amely nem 

tartalmaz képet.  

Ami kiemeli az Egyetem tananyagait a többi eddig megismert anyagok közül, az az, hogy 

nagyon sok dinamikus tesztkérdést tartalmaznak, ráadásul a legkülönfélébb formában: 

szókitöltős tesztek, videóval bevezetett különböző feleletválasztós kérdéssorok, képekkel 

illusztrált kérdések (behelyettesítések), igaz-hamis állítások.  

Ezek amellett, hogy igen látványosak, nagyon jól felkészítik a hallgatót a vizsga-szituációkra, 

(akár még a szóbeli vizsgára is).29  

19. számú táblázat; A SZE tananyagainak önellenőrzési lehetőségei 

Szakterület 
Tananyagok 

száma 
Dinamikus tesztkérdések 

átlagos száma 
Önellenőrző kérdések 

átlagos száma 

Géptan 15 129 28 

Mechanika 3 276 34 

Technika 6 27 52 

Művészet 3 206 128 

Környezetvédelem 1 57 50 

Matematika 4 120 45 

Összesen/átlagosan 32 127 45 

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

Mennyire vált be (milyenek a visszajelzések) a tesztkérdések ilyen bőséges jelenléte, és mi 

magyarázza a pdfbook-okban ezek relatív hiányát?  

Mi indokolja, hogy a különböző projektekben különböző formátumú fejlesztés zajlott? (egy-

egy projektben viszont egységes folyamatok alapján) 

 

 

                                                      
29

 Több olyan kérdés is van, amikor a hallgató nem a honlapon rögzíti megoldását, hanem saját magának kell 
lejegyeznie, majd utólag ellenőrizni a honlap által megadott megoldások alapján.  



8.6. Adaptált tananyagok – Dunaújvárosi Főiskola 

A Dunaújvárosi Főiskola egy projektet valósított meg a TÁMOP 4.1.2.-08-as konstrukcióban, 

melyben SCORM tananyagokat adaptált.30 A konzorciumi partnerek a tananyagokat 

lefordították, tartalmi egységekké szerkesztették, digitális tananyagtartalommá alakították, 

és hozzáillesztették az Anyagmérnök alapszakhoz.  

A Főiskola két intézmény anyagait használta, az Aalto University, illetve a University of 

Liverpool szakemberei által létrehozott dokumentumokat.  

A Liverpool-i Egyetem anyagai nehezen értékelhetők, mivel a 15 tananyag közül hat esetben 

nem működnek a beágyazott multimédiás tartalmak (az sem derül ki, vajon animációról vagy 

videóról van szó). A többi esetben a videók keretei megjelennek ugyan, de azokra kattintva 

külső honlapra jutunk, ahol legtöbbször néhány másodperces animációt láthatunk.31  

Az írásos anyag általában igen kevés, a dokumentumok inkább az egyéb multimédiás 

tartalmakra támaszkodnak (amelyek körülményesen, vagy egyáltalán nem elérhetők).  

Az anyagok egyébként sok képet, ábrát tartalmaznak, ahol működnek, ott értelmezhetőek az 

animációk. A fejezetek száma változó, általában a szerző személye, illetve a tématerület 

mentén találunk különbségeket.  

A másik külföldi intézmény az Aalto University, amelynek egy kollégája által készített 

tananyagait adaptálta a konzorcium: 8 anyagtudományi szimulációkkal foglalkozó tananyag. 

Ezekről a tananyagokról is igen hasonlóakat lehet elmondani, mint a Liverpool-i Egyetem 

anyagairól, az animációk minősége megfelelő, de sok esetben nem lejátszhatóak a videók.  

Összefoglalásképpen azt állapíthatjuk meg, hogy az adaptált tananyagok minősége, 

interaktivitása nehezen megítélhető, mivel csak töredékét tudtuk áttekinteni a vélhetően 

jóval több, kiterjedtebb szakmai tartalomnak, melyeket a videók tartalmaznak. Elmondható, 

hogy a tesztelési lehetőségek teljes egészében hiányoznak, viszont egyéb interaktív, 

multimédiás tartalmakkal jól ellátott tananyagokról beszélhetünk.  

 

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

A tananyag-adaptáció a TÁMOP projektek egyik megvalósítandó célja volt, mégis igen kevés 

ilyet találunk, noha ez hatékony, minőségbiztosított módja lehetne új tananyagtartalmak 

meghonosításának hazánkban.  

Miért ilyen kevés intézmény vállalta fel ezt a kívülről hatékonynak tűnő fejlesztési 

módszert? A Dunaújvárosi Főiskola miért ezt a formáját választotta mégis a fejlesztésnek?  

 

                                                      
30

 „Korszerű OECD tagállamban használt anyagtudományi szimuláció és anyagtudományi folyamatszimuláció 

tudásterület tananyagtartalom adaptációja a Dunaújvárosi Főiskolán és a Pannon Egyetemen” címmel 
31

 A külső honlap a teachertube.com, ahol tematikus csoportokban szerepelnek tananyagokhoz tartozó 
hosszabb-rövidebb videók;  
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Összefoglalás 

A SCORM-tananyagok áttekintése után azt állapíthatjuk meg, hogy az intézmények igen 

sokféleképpen értelmezték a fejlesztési feladatot, mind a tananyagok struktúráját, mind 

tartalmi mélységét tekintve. Az adaptált tananyagok száma igen alacsony (a teljes 

tankönyvtár tartalmát tekintve is), noha a pályázatok támogatták az idegen nyelvű 

tananyagok adaptációját is. Előzetes véleményünk az volt, hogy ez egy igen hasznos és olcsó, 

kevesebb erőforrást felemésztő formája lehet a tananyag-fejlesztésnek, de úgy látszik, az 

intézmények máshogy vélték – ehhez általában jó nemzetközi szakmai kapcsolatokkal kell 

rendelkezni, megbízható külföldi partner esetében célszerű nekivágni egy ilyen projektnek.  

Annak ellenére, hogy nagy különbségeket látunk az intézményi gyakorlatokban, mindegyik 

intézményt célszerű bevonni az esettanulmányi elemzésbe, mivel a SCORM-fejlesztés 

tekinthető a leginkább követendő példának.  

Azt állapíthatjuk meg, hogy azon esetekben, amelyekben nem találunk interaktív tartalmat, 

az intézmény nem próbálta megragadni a lényegét az elektronikus tananyag-fejlesztésnek 

(BCE esetében pl. készült egy csak videókat tartalmazó kiegészítő tananyag).  

Azokban az intézményekben, ahol párhuzamosan több projekt is futott, nagyon érdekes 

lehet megnézni a projektek eltérő megvalósítását, a hozzárendelt erőforrásokat, illetve a 

szervezeti felépítést, így pl. az EKF-nél, a Miskolci Egyetemen, vagy a Széchenyi István 

Egyetemen, ahol az egyik projektben csak SCORM, a másikban pedig egyéb formátumban 

készültek tananyagok.  

Az pozitív fejleménynek tekinthető, hogy a projektek szakterületileg elhatároltak az egyes 

intézményi esetekben, igen ritka az, hogy egy szakterületen több projekt is megvalósult 

volna – ez főleg olyan szerteágazó tudományos területek esetében történt, mint pl. a 

matematika, fizika, vagy informatika. Így tehát olyan szempontból mindenképpen jó 

gyakorlatról beszélhetünk, hogy a szaktartalomhoz leginkább illeszkedő formátumban 

próbálták meg kifejleszteni a tananyagokat.  

Az EKF abból a szempontból kilóg a többi intézmény közül, hogy fejezetenként készítette el 

és töltötte fel a honlapra tananyagait, az jól szervezett fejlesztésre utal, hogy a tananyagok 

felépítése teljesen egységes, ezért mindenképpen érdekes szervezeti kérdéseket lehet 

megvizsgálni az intézményben.  

A Széchenyi István Egyetem más szempontból közelítette meg a fejlesztéseket, több német 

nyelvű tananyagot is fejlesztett, ez tehát ennek mögöttes szándékai miatt lehet érdekes, 

csakúgy, mint az EKF-től teljesen eltérő szakterület miatt.  

A Miskolci Egyetem két projektben pedig szintén más-más típusú tananyagokat készített, 

ezért lehet érdekes megvizsgálni, mi okozza ezeket a különbségeket.  

 

 

 



 

9. A nem SCORM-típusú feldolgozott tananyagok adatai 

283 darab tananyagot tekintettünk át mélyebben, melyek minden intézményt érintenek.  

Az alábbi táblázat az összes kiadót és érintett intézményt bemutatja, amely szerepel a 

tankönyvtáron, a tananyagok száma pedig az intézmény súlyát mutatja be. Ahogy 

módszertanunkat korábban már bemutattuk, mintánkban a lehető legtágabb intézményi kör 

bevonására törekedtünk, és ahol előzetes elemzésünk során érdekes megoldásokat 

találtunk, megpróbáltuk bevonni mélyebb elemzésünkbe.  

A minta így az alábbiak szerint alakult. 

 

20. számú táblázat; A mintában érintett intézmények és tananyagaik száma 

Érintett 
intézmény 

Jelzett kiadó (ahol eltérő az intézménytől)32 

Mintában 
lévő 

tananyagok 
száma 

Széchenyi István Egyetem 2 

AULA KIADÓ 1 

BCE BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet 1 

BCE 3 

BCE Élelmiszertudományi Kar 1 

Corvinus University, Institute of Sociology and Social Policy 1 

Clark Labs Clark Labs, Clark University 1 

DE Debreceni Egyetem 9 

DE Gyógyszerügyi Management és Szervezés Tanszék  1 

DE Műszaki Kar 1 

DE OEC GYTK Biofarmácia Tanszék  1 

DE OEC GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék  1 

DE OEC GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék Gyógyszerészi műszeres- és 
bioanalitikai részleg  

1 

Dept. of Pharmaceutical Technology Medical and Science Center, UD 1 

University of Debrecen Health Science Center School of Pharmacy 1 

EKF  EKF 9 

EKF TTK 3 

ELTE ELTE 2 

ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA KTI, Balassi Kiadó  13 

ELTE TáTK - Társadalomkutatások Módszertana Tanszék 1 

                                                      
32

 Azon konzorciumokat, amelyekben csak egy felsőoktatási intézmény szerepelt (kiegészülve akár több 
kiadóval is), ahhoz az intézményhez számítottuk a tananyagokat, ahol több intézmény is érintett volt, ott 
konzorciumként jelöltük az „Érintett intézményt”.  
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Érintett 
intézmény 

Jelzett kiadó (ahol eltérő az intézménytől)32 

Mintában 
lévő 

tananyagok 
száma 

ELTE TáTK 1 

ELTE TáTK Statisztika Tanszék 1 

ELTE, Művészettörténeti Intézet 7 

Fotókultúra - Új Mandátum Kiadó 1 

Gondolat Kiadó 2 

IDResearch Kft./ Publikon Kiadó 1 

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ 14 

Konzorcium  
DE, EKF, ME, NYF 5 

DE, PE, SZTE 1 

Debreceni Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem 9 

PPKE, SE és a Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft. 4 

ME Miskolci Egyetem 11 

Miskolci Egyetem Földtudományi Kar 6 

Medicina Könyvkiadó Zrt. 2 

Magyar Képzőművészeti Egyetem 3 

Műszaki Kiadó 2 

Nyugat-magyarországi Egyetem 70 

Panem Kft. 3 

Pannon Egyetem 1 

PTE  Pécsi Tudományegyetem 3 

PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék 2 

PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék / Pólusok Egyesület 1 

Semmelweis 
Egyetem 

 

SE Fül – Orr – Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika 3 

SE Neurológia Klinika 2 

SE Ortopédiai Klinika 3 

SE Pályázati és Innovációs Központ 1 

SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2 

SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika 1 

Semmelweis Innovations 2 

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. 2 

Tankönyvtár 4 

Typotex Kiadó 59 

Végösszeg  283 

 

Néhány esetben a tankönyvtár.hu-n nincs a kiadóra vonatkozó jelzés, de internetes 

kereséssel sikerült megtalálni a szükséges kiegészítő információkat.  
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19. számú ábra; A minta szakterületi összetétele 

Természettud
ományok ; 86

Alkalmazott 
tudományok; 

134

Társadalomtu
domány; 43

Művészet ; 10

Földrajz, 
életrajz, 

történelem ; 1

Általános 
művek ; 6

 

 

A legtöbb tananyag informatikai (76 darab), földmérés-geodézia (36), illetve matematika (19) 

területről került be a mintába (minden tankönyvtáron szereplő szakterületen készültek nem 

SCORM tananyagok, így ez nem szűkítette a lehetőségeinket).  

A minta tananyag-típus szerint az alábbi megoszlást mutatja. Az egyes típusok esetleges 

közös ismérveire kitérünk elemzésünk során.  

20. számú ábra; A 283-as minta típusok szerinti megoszlása 

126

146

11

docbook

pdfbook

video

 

 

9.1. Az átvizsgált tananyagok mutatói 

A következőkben néhány fontos mutatót kívánunk általánosságban áttekinteni, mielőtt 

áttérnénk az intézményi specifikumokra (azon intézmények esetében, amelyek nem 

szerepeltek a SCORM tananyagok elemzése során).  
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Az 5. fejezetben a teljes mintára vonatkozóan már tettünk néhány összefoglaló megjegyzést, 

most a nem SCORM tananyagokra vonatkozóan adunk átfogó képet.  

Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy az egyes intézmények, illetve típusok között milyen 

különbségeket találunk a két vizsgálható ismérv tekintetében. Látható, hogy intézményen 

belül is vannak nagy különbségek az egyes tananyagok ilyen irányú tartalmi gazdagságában. 

Elsősorban azon intézmények esetében kell vizsgálódnunk, amelyek több tananyaggal is 

szerepelnek. Az EKF-en, a PTE-n látszik kiugróan nagy különbség, amelyre az intézmények 

bemutatásánál kitérhetünk. A többi esetben nincsenek többszörös különbségek az egyes 

tananyag-típusok között. Meg kell jegyeznünk, hogy ezek a különbségek a szakterületek 

között is fennállnak. Azon intézmények esetében, ahol több fejlesztési projekt is folyt, 

elképzelhető, hogy két teljesen más elvárás-rendszerrel szembesülhettek a fejlesztők, ezért 

mutatkozhat a tananyagok között nagyobb különbség. Ezekre a kérdésekre az intézményi 

elemzés során vissza fogunk térni.  

 

21. számú táblázat; A két fő megkülönböztető szempont összefoglaló táblázata; 

Intézmény 
Tankönyv 

típusa 
Tananyagok 

száma 
Fejezeteinek 
száma - átlag 

Számmal jelölt 
ábrák/képek száma 

- átlag 

SZE pdfbook 2 10 103 

AULA docbook 1 9 2 

BCE 
docbook 5 16 6 

video 1 7 0 

Clark Labs docbook 1 18 20 

DE 
docbook 10 12 70 

pdfbook 6 14 35 

EKF 
docbook 5 10 205 

pdfbook 7 16 12 

ELTE 
docbook 5 11 32 

pdfbook 20 9 62 

Fotókultúra pdfbook 1 3 417 

Gondolat Kiadó pdfbook 2 3 8 

IDResearch Kft./ Publikon Kiadó docbook 1 9 18 

Kelet-Magyarországi Informatikai TT docbook 4 7 56 

KFHIK 
docbook 13 14 38 

pdfbook 1 17 119 

Konzorcium 
docbook 1 7 78 

pdfbook 9 14 149 

ME pdfbook 16 10 74 
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Intézmény 
Tankönyv 

típusa 
Tananyagok 

száma 
Fejezeteinek 
száma - átlag 

Számmal jelölt 
ábrák/képek száma 

- átlag 

video 1 1 0 

Medicina Könyvkiadó Zrt. pdfbook 2 24 376 

MKE 
pdfbook 2 24 75 

video 1 1 0 

Műszaki Kiadó pdfbook 2 10 24 

NYME docbook 70 6 16 

Panem Kft. docbook 3 16 188 

PPKE 
docbook 1 14 0 

pdfbook 3 18 409 

PTE 
docbook 4 12 36 

pdfbook 2 22 185 

SE 
pdfbook 6 38 354 

video 6 27 0 

SE Innov video 2 1 0 

Szaktudás 
docbook 1 24 63 

pdfbook 1 10 75 

Tankönyvtár pdfbook 4 8 19 

Typotex pdfbook 59 9 67 

Nincs jelezve kiadó 
docbook 1 3 10 

pdfbook 1 10 387 

Végösszeg  283 11 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. számú ábra; A szakterületi különbségek az ábrák számát tekintve;33 

 

 

A fenti ábrán láthatóakat árnyalnunk kell azzal, hogy a paleontológia, illetve elektrotechnika 

témájában egy-egy tananyag okozza ezt a kimagasló értéket, kémiában, géptanban és az 

egészségügyi témákban viszont általánosnak mondható az, hogy a tananyagok bővelkednek 

illusztrációkban. A társadalomtudományi témák kevésbé teszik szükségessé a szöveges 

részek képekkel való gazdagítását.  

Az önellenőrző kérdések száma igen nagy változatosságot mutat. A 283 tananyag közül 134-

ben nem találunk ilyet, a 23 intézmény közül pedig 12 nem szerepeltet ilyen ellenőrzési 

módot.  

A legtöbb kérdést a kémia (6 tananyag, átlagosan 100 kérdés), orvostudományok (16 

tananyag, átlagosan 85 kérdés) és könyvtártudomány (3 tananyag, átlagosan 67 kérdés) 

területén találjuk.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33

 TT: Természettudományok, AT: Alkalmazott tudományok, TáT: Társadalomtudomány 



10. Intézményi specifikumok a nem SCORM tananyagokban 

Az alábbiakban áttekintjük azon intézmények módszereit, amelyekkel korábban (a 7. 

fejezetben) nem foglalkoztunk.  

 

10.1. AULA Kiadó 

Az Oktatási Hivataltól kapott linkgyűjteményben egy olyan tananyag szerepelt, amelyet az 

AULA Kiadó jelentetett meg (A munkamegosztás gazdaságszociológiai elmélete), a BCE által 

elnyert projekten belül (szociológiai mesterképzéshez köthető tananyagok fejlesztése). A 

tananyag docbook formában szerepel, különböző szerzők számos művéből emel ki szó 

szerinti részleteket, ezeket gazdagon ellátja lábjegyzetekkel, összességében egy szemelvény-

gyűjteménynek tekinthető. A belső lábjegyzetek lehetővé teszik a szövegrészek közötti 

ugrásokat, ami jól követhetővé teszi a hosszabb szövegrészleteket is.  

 

10.2. Debreceni Egyetem 

A Debreceni Egyetem az NFÜ honlapjának tanulsága szerint összesen 6 projektet nyert el a 

TÁMOP 4.1.2.-08-as konstrukcióban. Ehhez képest a tankönyvtár.hu-tól kapott összesítőben 

csak 5 projekt szerepel (tananyag validálási összesítő), összesen 149 címmel,34 az OH-tól 

megkapott URL-listában pedig ennél jóval kevesebb tananyagot találunk.  

Ez azért van, mert a Debreceni Egyetem legtöbb projektjét konzorciumban valósította meg, 

így projekt-szinten más intézmények neve alatt kiadott tananyagok is ide számítanak (mivel a 

főpályázó a Debreceni Egyetem volt). Emellett vannak olyan konzorciumi pályázatok is, 

amelyekben a DE konzorciumi tagként vett részt. Így tehát azon projektek, amelyekben az 

intézmény érintett, az alábbiak.  

 

22. számú táblázat; A Debreceni Egyetem projektjeinek összefoglalása 

 
Projekt címe 

Tan-
anyagok 

Pályázati 
azonosító 

Eg
ye

d
ü

li 
p

ál
yá

zó
 Magyar és angol nyelvű tananyagfejlesztés a munkaerő-piaci szereplők 

bevonásával és az angol nyelvű képzés fejlesztése a Debreceni Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán 

10 cím 0006_1A 

E-learning kialakítása a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi 
Centrumában 

13 cím 0019_1A 

Létesítménymérnöki MSc képzés tananyagainak fejlesztése 31 cím 0018 

F ő p á l y á z ó
 Az agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése 28 cím 0010_1A 

                                                      
34

 A TÁMOP 4.1.2-08/1/A-2009-0018 számú, „Létesítménymérnöki MSc képzés tananyagainak fejlesztése” című 
projektben fejlesztett 31 tananyag egyelőre nem található meg a tankönyvtárban.  
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Projekt címe 

Tan-
anyagok 

Pályázati 
azonosító 

A környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki MSc szakok 
tananyag és tartalomfejlesztése különös tekintettel a 
természettudományi, műszaki és informatikai tartalomra 

49 cím 0032 

KELET-MAGYARORSZÁGI INFORMATIKA TANANYAG TÁRHÁZ 49 cím 0046 

Ta
g 

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új 
társadalmi kihívásainak a PTE-n és a DE-n – PTE vezetésével 

16 cím 0011_1A 

Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció 
menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására – PE 
vezetésével 

21 cím 0034 

 

Mivel a Debreceni Egyetem az egyik legtöbb projektben érintett intézmény, jól 

illusztrálhatjuk azt, hogy milyen bonyolult együttműködési hálózatok jöhetnek létre az ilyen 

fejlesztési folyamatok eredményeképpen, melyek elsősorban a szakterületi hálózatokat 

világíthatják meg számunkra.  

 

23. számú táblázat; A projektekben résztvevő más intézmények és tananyagok száma 

Projekt-
azonosító Kiadó 

Tankönyv 
típusa 

Tananyagok 
száma 

4.1.2-08/1/A-
2009-0032 

Clark Labs, Clark University docbook 1 

Debreceni Egyetem  
docbook 14 

pdfbook 2 

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ  
docbook 2 

pdfbook 8 

Szaktudás Kiadó Ház ZRt.  
docbook 6 

pdfbook 6 

4.1.2-08/1/A-
2009-0034 

Debreceni Egyetem, Pannon Egyetem, SZTE pdfbook 5 

Tankönyvtár pdfbook 16 

4.1.2-08/1/A-
2009-0046 DE, ME, EKF, NYF 

docbook 12 

pdfbook 1 

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ 
docbook 31 

pdfbook 1 

Panem Kft. docbook 4 

4.1.2-08/1/A-
2009-0010 

Debreceni Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, 
Pannon Egyetem  

docbook 28 

pdfbook 21 

4.1.2-08/1/A-
2009-0011 Debreceni Egyetem 

docbook 8 

pdfbook 8 

Pécsi Tudományegyetem 
docbook 8 

pdfbook 8 

4.1.2-08/1/A- DEBRECENI EGYETEM GYÓGYSZERÜGYI MANAGEMENT ÉS pdfbook 2 
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Projekt-
azonosító Kiadó 

Tankönyv 
típusa 

Tananyagok 
száma 

2009-0006 SZERVEZÉS TANSZÉK  

Debreceni Egyetem OEC Gyógyszerésztudományi Kar 
Biofarmácia Tanszék  pdfbook 2 

Debreceni Egyetem OEC Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszerhatástani Tanszék  pdfbook 2 

Debreceni Egyetem OEC Gyógyszerésztudományi Kar 
Gyógyszerhatástani Tanszék Gyógyszerészi műszeres- és 
bioanalitikai részleg  pdfbook 2 

Department of Pharmaceutical Technology Medical and 
Science Center University of Debrecen  pdfbook 1 

University of Debrecen Helath Science Center School of 
Pharmacy Debrecen HUNGARY  pdfbook 1 

4.1.2-08/1/A-
2009-0019 

Debreceni Egyetem 

  

docbook 13 

video 1 

 

A fenti táblázat alapján feltételezhetjük, hogy a Debreceni Egyetem olyan fejlesztési pólusa a 

hazai felsőoktatásnak (pályázatok lebonyolításának35), amely nagy vonzerővel rendelkezik a 

konzorciális együttműködésre más hazai felsőoktatási intézmények számára is. A hét érintett 

projektben összesen 214 tananyag fejlesztése történt meg, az intézmény összesen 11 

konzorciumi partnerrel tartott kapcsolatot csak ezen projektek kapcsán.  

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

Érdemes megvizsgálni, hogy milyen szervezeti keretek tudták biztosítani ilyen sok fejlesztési 

projekt sikeres megvalósítását. A fejlesztések ilyen száma mellett kérdés, hogy milyen 

szempontok szerint döntötték el, hogy ezek a szakterületek kapták a forrásokat 

(egészségügy, környezet/agráripar, informatika). (Ez egyébként a későbbi pályázati 

fordulókra is érvényes.) 

 

A projektekben SCORM-tananyag nem készült, video-fájlokat, illetve pdf- és docbook 

formátumot találunk. Azon két pályázat esetén (és tudomásunk van az anyagokról: 0006, 

illetve 0019 azonosítójú projektek), amelyben a DE egyedül valósította meg a fejlesztéseket, 

egységes a formátum. Az egyik esetben minden szervezeti egység külön-külön jelölte magát 

kiadóként, míg a másik pályázatnál a főpályázó Egyetem szerepel, mint a tananyagok 

gazdája. A többi projektben vegyes képet láthatunk: van, ahol egy tananyag kétféleképpen is 

felkerült a tankönyvtárra, van, ahol egységes formátumban programoztak a konzorciumi 

partnerek.  

                                                      
35

 A DE az NFU nyertes projektkeresője szerint a 2007-2013-as EU-programozási időszakban összesen 91 
nyertes projektet bonyolított le, amelyből 71 TÁMOP-os konstrukció volt.  



  82 

A projektek témáját tekintve szintén egységesnek tűnnek a korábban néhány alkalommal 

tapasztalthoz képest (élettudományok vagy informatika vagy mezőgazdaság témájúak), az 

interdiszciplinaritás nem volt jellemző (a 2011-es TÁMOP-konstrukciókban találtunk olyan 

projektet, amely alapozó, több specifikus területen hasznos tárgyak fejlesztését tűzte ki 

célul).  

A Debreceni Egyetem tananyagai közül 15-öt tekintettünk át mintánkban (emellett több 

olyat is, amely fejlesztésében konzorciumi tagként részt vett az intézmény – ezeket alább 

tárgyaljuk), melyek összesen négy projektet érintenek.  

Több projekt is az angol nyelvű tananyagfejlesztésre fókuszált, ennek megfelelően több 

dokumentum magyarul és angolul is felkerült a tankönyvtárra (minden angol anyagnak van 

magyar megfelelője, fordítva ez már nem mondható el).  

A fejezetek száma projektenként egységes, projektek között változó (ez a tervezés egyedi, 

projekt-alapú folyamatát támasztja alá, ami további elemzésre érdemes).  

A pdfbook-ok nem tartalmaznak ellenőrzési lehetőséget (általában tudományos tartalmú 

dokumentum-összesítések, mintsem tananyagok, bár találkoztunk tananyag-szerű 

dokumentummal is – képletekkel, egyszerűbb leírásokkal), míg a docbook-ok közül egyben 

(angol nyelven) találtunk kérdéseket.  

A tananyagok képekkel, ábrákkal jól el vannak látva, szemléletesek, felépítésük a tartalmi 

egymásra épülést adja vissza.  

Az irodalomjegyzék jelenléte dokumentumonként eltérő, vélhetően a szerzőre volt bízva, 

hogy összesíti-e ilyen módon felhasznált forrásait. Fogalomtárral egyik vizsgált esetben sem 

találkoztunk.  

Clark Labs 

A Clark Universty azért a Debreceni Egyetem alatt szerepel, mert egy tananyagot a 

Debreceni Egyetem adaptált a Clark University által kidolgozott IDRISI-Tajga földrajzi 

megjelenítő rendszerrel kapcsolatban. A tananyag igen specifikus, képekkel jól ellátott 

dokumentum (a programmal előállított ábrák), sok példafeladatot tartalmaz, mindegyik 

lehetséges formában letölthető (epub, zip, docx, pdf).  

Szaktudás Kiadó Ház 

A Szaktudás Kiadó Ház összesen 12 tananyaggal van jelen a tankönyvtáron, amelyet a 

Debreceni Egyetem által elnyert projekt keretein belül készített el. Igen érdekes, hogy a 12 

tananyagból (mezőgazdaság és környezetvédelem szakterületen) 6 docbook, 6 pdfbook. A 

docbook-ok esetében nincs megjelölve a szerző (csak a szerzői jog tulajdonosa, a cég), míg a 

pdf-ek esetében szerepel a szerző neve is. Míg a docbook-ok négyféle formában is 

letölthetők, a pdfbook-ok csak kétfélében (doc-ban és pdf-ben).  

Irodalomjegyzéket minden tananyagban találunk, fogalomtárat viszont nem. A képek, ábrák 

szemléletesek (számosságuk nagy), gyakran átemelések korábbi, nyomtatott 

szakkönyvekből, de a témától függően (elsősorban szoftver-használattal kapcsolatban) 

gyakoriak a saját készítésű ábrák is. Néhány esetben a tananyag végén van önellenőrző 

kérdéssor, de ez elvétve figyelhető meg.  
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10.3. ELTE 

Hazánk legnagyobb egyeteme mindössze 113 tananyaggal képviselteti magát a legnagyobb 

felsőoktatási tananyag-adatbázisban 4 projektben való részvétellel (háromban 

főpályázóként, egyben pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel közösen – egy esetben 

a Typotex Kiadó jelentette meg az ELTE által fejlesztett e-könyveket36). A 113-ból 13 

tananyag készült a természettudományos területen, a többi főként társadalomtudományi, 

művészeti témákat érint, illetve néhány alkalmazott tudományos mű is található a 

tananyagok között.  

A legtöbb tananyag pdfbook formátumban készült, a BCE-vel közös (szociálpolitikus és 

szociális munkás témájában véghezvitt) projekt keretében docbook-ok jöttek létre.  

A legtöbb tananyag (67 db) az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékének 

tartalomfejlesztését célzó projektben keletkezett (az MTA KTI-vel, illetve a Balassi Kiadóval 

való konzorcium révén), amiből 26 angol nyelvű (mindegyik angolnak megvan a magyar 

nyelvű megfelelője is). Ebben a projektben alap-gazdaságtani ismeretekkel kapcsolatos 

dokumentumok születtek nagyrészt, általában pedig előadásdiákat, illetve azok némileg 

kibővített pdf-oldalait tartalmazzák. Irodalomjegyzékkel általában rendelkeznek, fejezeteik 

pedig hűen követik egy-egy féléves kurzus időbeliségét (13-14 fejezetes mindegyik vizsgált 

anyag – a mintánkban 13 db szerepelt). Az anyagok jól illusztráltak, kérdések, tesztek csak 

elvétve tűnnek fel (két tananyag tartalmaz néhány külső hivatkozást, linket).  

Igen sok tartalom készült a Művészeti Intézet fejlesztésekor is (4.1.2-08/2/A/KMR-2009-

0052), amit a Képzőművészeti Egyetemmel közösen valósított meg az ELTE. Az anyagok 

(pdfbook-ok) nagyrészt egységes szerkezettel és külalakkal rendelkeznek, kivétel ez alól 

néhány szöveggyűjtemény, vagy már korábban, nyomtatásban megjelent kötet 

beolvasottnak tűnő verziója. Mivel művészeti és művészettörténeti tananyagokról 

beszélünk, természetesen rengeteg képet, ábrát tartalmaznak, ezeknek nagyrészt jelölve van 

a forrása, illetve néhol kiemelten jelzik, hogy az illusztráció jogtiszta. Kinézetre nagyrészt 

előadás-diákat láthatunk (legtöbb esetben a cím is jelzi ezt: „prezentációs anyag”), ennek 

megfelelően tartalmuk gyakorta csekély. Általában valamely külföldi szerző könyveit, 

tanulmányait foglalták össze a fejlesztők, a tananyagok címében hivatkoznak is az eredeti 

szerzőre.  

Egy tématerülettel több tananyag is foglalkozik (pl. propedeutika), ami vélhetően azért van, 

mert a projektben modulárisan felépülő tananyagok fejlesztése volt a cél – lásd az MKE-nél.  

Van azonban egy érdekes megoldás (4 dokumentum), amely tesztként funkcionál: az egyik 

dián a kérdést látjuk a lehetséges megoldásokkal, a következőn pedig a helyes megoldás 

található. Ilyen megoldással nem találkoztunk más intézmények esetében.  

A dokumentumok pdf-formátumúként egyben is letölthetőek.  

 

                                                      
36

 Környezettudományi alapok tankönyvsorozat 
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Fotókultúra - Új Mandátum Kiadó 

Ebben az ELTE-s projektben vett részt az Új Mandátum Kiadó, amelynek a tankönyvtár.hu-n 

ez az egy dokumentuma szerepel: 2007-es kiadvány szkennelt változata, mely egyben 127 

MB-os mérettel rendelkezik, 400-nál több képet tartalmaz. Tananyagnak nem tarthatjuk, de 

a fotókultúra 20. századi egyik újhullámának (neoavantgárd) megismeréséhez nagyban 

hozzájárulhat, mint segédanyag.  

 

A harmadik projektet (4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0010_2A) az ELTE a BCE-vel együtt 

valósította meg, témája a szociálpolitikus és szociális munkás képzés megújítása volt. Az 

összesen 27 tananyag (ebből az ELTE 12 tananyagot adott ki, melyek közül három magyar és 

angol nyelven is elkészült) mindegyike docbook-ban készült (három közülük pdfbookban 

külön is szerepel a tankönyvtáron).37 A mintában megvizsgált öt tananyag eltérő felépítésű 

(fejezetek száma átlagosan 13, minimum: 7, maximum: 26), ábrákkal változó mértékben 

ellátott (átlag 32, minimum: 0, maximum: 82). Három esetben találunk önellenőrző 

kérdéseket (több példatár is van a honlapon), és több működő külső hivatkozást is láthatunk 

(térinformatikai alkalmazásokra elsősorban, a városszociológia kapcsán), az 

irodalomjegyzékre pedig oda-vissza mutató linkekkel is eljuthatunk.  

Minden tananyag letölthető négy formátumban, így hordozhatóságuk jó.  

 

Jelenkutató Alapítvány 

Az Alapítvány csak ebben a projektben vett részt, egy tananyagot tett közzé, mely egymástól 

független esettanulmányokat tartalmaz az alkalmazott gazdaságszociológia területéről, így a 

dokumentumon belüli 18 tanulmány is változatos képet mutat. A bibliográfiák jól 

összeszedettek annak ellenére, hogy az írások leginkább magyar falvak életét mutatják be, 

nyilván szociológiai szempontok alapján.  

10.4. Magyar Képzőművészeti Egyetem 

A Képzőművészeti Egyetem a fent említett projektben vett részt, melynek közvetlen fő célja 

hét új moduláris tananyag kifejlesztése művészetelmélet, fotóhasználat és muzeológia 

szakterületén. Ennek keretében az MKE négy tananyaga szerepel a honlapon, melyek közül 

három pdfbook, egy pedig egy videótár:  

1. A Gyakorlattól a Diskurzusig – Kortárs Művészetelméleti Szöveggyűjtemény - 
összesen 22 tanulmányt tartalmazó 369 oldalas kiadvány, amely pdf-ként le is 

tölthető a honlapról 

                                                      
37

 Csak mint érdekességet jegyezzük meg, hogy ugyanannak a tananyagnak a magyar (Valószínűségszámítás és 
statisztika handoutok), illetve angol nyelvű (Probability theory and mathematical statistics handouts) nem 
ugyanarra a szakterületre került besorolásra: a magyar a közgazdaságtudományba, az angol a matematika 
témakörbe.  
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2. A fotográfia elméletei: klasszikus és kortárs megközelítések - 13 tartalmi fejezetben 

mutatja be a fotográfia elméleti megközelítéseit; alapvetően műalkotásokra, fotókra 
mutató külső hivatkozásokat tartalmaz, beágyazott képet nem találunk az anyagban;  

3. Médiatörténeti szöveggyűjtemény – 31 rövidebb tanulmányt tartalmazó kötet, közel 
150 ábrával, képpel;  

4. Kézműves fotótechnikák – videó, mely ugyan folyamatosan tölt, de nem indul el.  

 

10.5. Pécsi Tudományegyetem 

A Pécsi Tudományegyetem összesen hat olyan projektet valósított meg, ahol főpályázó volt:  

1. Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi 

kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen (4.1.2-08/1/A-

2009-0011): 16 cím, ebből 9 a PTE gondozásában 

2. Sportszakemberképzés az életminőség szolgálatában. Tananyagfejlesztés a 

testnevelő-edző, rekreációszervezés-egészségfejlesztés és sportszervező szakos 

hallgatóknak (4.1.2-08/1/A-2009-0025): konzorciumban megvalósított projekt, 

melyről több információ nem áll rendelkezésünkre, mint amit a NYME SEK oldalán 

láthatunk38  

3. Társadalom - politika - média. Komplex digitális tananyag- és taneszköz-fejlesztés a 

társadalomtudományi képzés számára (4.1.2-08/1/A-2009-0050): 23 cím 

4. Komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a közgazdaságtudományi képzési 

terület turizmus alap- és mesterszakjaihoz (4.1.2-08/1/A-2009-0051): 6 cím 

5. Az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak és a 

klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési szak tananyagfejlesztése (4.1.2-08/1/A-

2009-0054): 5 cím 

6. Interdiszciplináris (élet-, társadalom- és jogtudományi ismeretköröket integráló) 

ápolástan, valamint elsősegélynyújtás és egészségügyi menedzsment többnyelvű 

elektronikus tananyagfejlesztés az Ápolás- és betegellátás alapszak hallgatói részére 

(4.1.2-08/1/A-2009-0061): 5 cím 

A projektekben létrejövő tananyagok különböző kiadóknál (pl. Medicinánál két projekt 

termékei) jelentek meg.  

Az Egyetem különböző folyamatokat működtetett a projektjeiben, van, amelyiknél kisebb 

szervezeti egységet jelöltek meg a dokumentumok kiadójának, van, ahol az Egyetem egészét.  

Az egyetem kiadásában létrejött anyagok (20 db) közül 7 darab mind doc, mind pdf 

formátumban feltöltésre került (így összesen 27 címet foglal le a tankönyvtáron), a 

tananyagok többsége (egy kivétellel) docbook. Négy orvostudományi és egy turisztikai 

tananyag angol nyelven is elkészült.  

                                                      
38

 http://sek.nyme.hu/tmk/Lists/Sportszakember%20kpzs%20az%20letminsg%20szolglatban/AllItems.aspx;  

http://sek.nyme.hu/tmk/Lists/Sportszakember%20kpzs%20az%20letminsg%20szolglatban/AllItems.aspx
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A mintánkba került hat tananyag (4 docbook, 2 pdfbook) hasonló felépítést mutat, noha két 

különböző projektben keletkeztek. A fejezetek száma nem mutat nagy szórást (14 körül 

szór), pedig nem a féléves kurzusoknak megfelelő felépítést láthatjuk, mint oly sok más 

intézmény esetében. Irodalomjegyzék van a tananyagokban, külső hivatkozást nem 

találtunk. Az ábrák, képek száma magas, külső hivatkozásokat is találunk általában, melyek 

néhány esetben letölthető videókra mutatnak.  

 

Gondolat Kiadó 

A Gondolat Kiadó jelentős szereplője volt a Társadalom-politika-média témájú fejlesztésnek, 

tíz tananyag az ő gondozásukban jelent meg. Ezek pdf formátumú anyagok nagyrészt 

korábban már nyomtatásban megjelent könyvek digitalizált (olykor szkenneltnek tűnő) 

változatai. Találunk néhány külső hivatkozást, de ezek nem aktívak, nem kijelölhetők, tehát 

kevésbé hasznosak.  

ID Research/Publikon Kiadó 

Három tananyag készült a fenti projektben, mindegyik 2009-ben jelent meg, amelyet a 

projekt keretén belül digitalizáltak. Ezek részben tananyagok, részben pedig a társadalmi 

gondolkodás perspektíváját szélesíteni hivatott dokumentumok, néhány közpolitikai 

témának a megszokottól eltérő szemléletű bemutatása.  

Medicina Könyvkiadó Zrt. 

A könyvkiadó összesen 10 tananyagot gondozott a PTE-vel (illetve a Debreceni Egyetemmel) 

közösen két projektben (interdiszciplináris ápolástan, illetve a képalkotó diagnosztikával 

kapcsolatos dokumentumok). Mindegyik anyag a projekt során készült pdf (a fejlesztőknek 

nyilván voltak előzmény-anyagai), többségében önellenőrző kérdések is szerepelnek, 

gazdagon illusztrált orvosi, illetve biológiai anyagok.  

 

 

10.6. Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ 

A HIK egy Magyarországon egyedülálló módon működő multifunkcionális felsőoktatási 

információs központ, az Oktatási Minisztérium háttérintézménye, amely egy helyszínen 

biztosította a felsőoktatásban tanulók, oktatók, kutatók számára a munkájukhoz szükséges 

XXI. századi körülményeket és feltételeket. 

A HIK szolgáltatásai a következőket foglalták magukba: integrált ügyfélszolgálat, könyvtár, 

ruhatár, fénymásoló szalon, könyvesbolt, 13 olvasóterem, 3 oktatóterem, 300 számítógép, 

500 férőhely, gyermekmegőrző, konferenciatermek. 

Ma a weben nem találtunk nyomot a Központ működésére, a több helyen hivatkozott 

www.hik.hu honlap nem működik, egyéb találat pedig nem volt (az esettanulmányi 

vizsgálódásunkkor erre a kérdésre vissza kívánunk térni).  

http://www.hik.hu/
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A Központ összesen négy pályázatban vállalt kiadói szerepet, minden esetben konzorciumi 

tagként, 72 tananyag gondozásával.  

A Debreceni Egyetemmel megvalósított projektben (4.1.2-08/1/A-2009-0032) tíz tananyag 

készült: 4 szerző szerepelt a Pannon Egyetem Georgikon Kar munkatársai közül, főleg 

környezetvédelem, környezetgazdálkodás témakörében.  

Az EKF-fel közös projekt (4.1.2-08/1/A-2009-0038) keretében 21 címet jelentetett meg a 

központ, melyek közül hét angol nyelven született meg (informatika, földrajz és matematika 

területen). A tananyagok esetében a szerzői jog a HIK-et (így az Educatio Kht.-t) illeti, noha a 

fejlesztést láthatóan az EKF oktatói, szakemberei végezték.  

A legtöbb tananyag a Kelet-Magyarországi Informatikai Tananyag Tárház (KMITT) 

projektjének kapcsán készült (32 db, nagyrészt informatikai és matematika témákban), 

melyet négy kelet-magyarországi intézmény valósított meg (DE, ME, NYF, EKF, ). A Központ 

ezen intézmények kollégáinak tananyagait jelentette meg.  

A negyedik a legérdekesebb projekt, amelyben hat cím közül ötöt a HIK adott ki (szerző a PTE 

a tankönyvtár metaadatai szerint), és egy esetben a PTE a kiadó is. Ennek ellenére a 

tankönyvek elején a PTE minden szerzői jog tulajdonosa.  

A megvizsgált 72 tananyagból kilenc pdfbook, a többi docbook.  

A mintánkban 14 dokumentum szerepelt, melyek vegyes képet mutatnak. A kiadó 

gyakorlatilag minden projektben a projekt sablonjait használta, általában sok ábrával, 

képpel, ritkán külső hivatkozásokkal gazdagított tananyagokat láttunk.  

Nagyrészt informatikai témájú, valódi tananyagok, de kevésbé ragadják meg az elektronikus 

tanulás lényegi pontjait – nagyon hasonlóan más pdf- és docbook-hoz.  

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

Milyen szerepet játszott a projektekben a HIK? Miért nem egységesen kezelték az 

intézmények az adott projektekben a tananyagaikat, és adtak ki néhányat a HIK kiadásában?  

 

10.7. Panem Kft. 

A kiadó két pályázatban jelent meg: az egyik a fent említett Kelet-Magyarországi Informatikai 

Tananyag Tárház, a másik pedig a BME által elnyert Mesterséges Intelligencia Elektronikus 

Almanach fejlesztése.  

A KMITT projektjében korábban elkészült (vagy külföldi szakkönyv fordításaként, vagy 

magyar kollégák által elkészített anyagokként) könyveket digitalizáltak. Ezek komoly, egy-egy 

területet teljesen körüljáró, mély tartalommal rendelkező szakkönyvek.  

A BME projektjében ugyanez a helyzet: a mesterséges intelligencia témakörében a kiadó 

által korábban megjelentetett anyagok digitális (docbook) formáját láthatjuk a honlapon.  
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A könyvek gazdagon illusztráltak (három átvizsgált tananyagban 564 kép és ábra), általában 

önellenőrző kérdéseket is tartalmaznak, külső hivatkozást csak ritkán tapasztaltunk az 

áttekintéskor.  

A letölthető formátumok száma tananyagonként eltérő, három vagy négy formában vannak 

fenn.  

 

10.8. Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Az intézmény a tankönyvtáron elfoglalt címek számát tekintve az elsők között van (382 db 

cím), ám ezt a képet árnyalja, hogy ezek a címek általában egy teljes tananyag fejezeteit 

jelölik, így összességében 41 tananyagról beszélhetünk. Mindegyik dokumentum egy projekt 

keretében keletkezett (Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért címmel), a fő téma a geográfiai 

programozás, adatfeldolgozás, birtokviszonyok, agrárium helyzete, amelyek érintik ezt a 

földrajzi tematikát.  

A 41 tananyagból hat angol nyelven készült.  

24. számú táblázat; A tananyagok szakterületi megoszlása 

Tananyag-kategória 
Címek 
száma 

Tananyagok 
száma 

Alkalmazott tudományok – Mezőgazdaság  16 2 

Alkalmazott tudományok – Műszaki tudományok 14 2 

Alkalmazott tudományok – Számítástechnika, informatika, adatbázisok 65 6 

Alkalmazott tudományok – Szervezetfejlesztés 7 1 

Társadalomtudomány – Agrárpolitika 52 7 

Társadalomtudomány – Tulajdonjog 8 1 

Természettudományok – Fizika 4 1 

Természettudományok – Földmérés, geodézia, térképészet 163 14 

Természettudományok – Geometria 6 1 

Természettudományok – Környezetvédelem 8 1 

Természettudományok – Matematika 34 4 

Természettudományok – Természetvédelem 5 1 

Összesen 382 41 

 

A mintánkba 70 tananyag került, mindegyik docbook (csak ilyen formátumot használt az 

intézmény). Az egyes fejezeteken belül is egységesek a dokumentumok (a fejezet jelen 

esetben a tankönyvtáron található címnek felelnek meg, így egy-egy cím alatt - más 

intézményekkel összevetve - kevés tartalom van), mindegyik rendelkezik bevezető és 

összefoglaló fejezettel, és önellenőrző kérdéseket is tartalmaznak (ez alól kivételek az angol 

nyelvű írások). Rendelkeznek irodalomjegyzékkel, és néhány témánál fogalomtár is van.  

A fejezetek belső felépítése már eltérő, legfeljebb 13 alfejezetre oszthatók. A fejezetek 

végén lévő önellenőrző kérdések számossága az egyes tananyagokban megegyezik.  
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Igen gyakran találkozunk külső hivatkozásokkal, a tananyagok képekkel, ábrákkal gazdagon 

ellátottak (a 70 tananyagban összesen 1131 számozott (átlagosan 16) ábra, szerepel).  

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

A projekt nagyon egységes, kompakt. Milyen szervezeti működés zajlott, hogyan sikerült 

összefogni a készítőket, milyen monitoring-rendszer működött a projekten belül?  

Az angol nyelvű tananyagokban miért nem találunk önellenőrző kérdéseket?  

 

10.9. Pannon Egyetem 

Az intézmény két projektben vett részt főpályázóként, egyik esetben a Széchenyi István 

Egyetem volt partnere (Környezetmérnöki MSc tananyagfejlesztés), a másik esetben pedig a 

Debreceni Egyetem és Szegedi Tudományegyetem (turisztikai desztináció menedzsment).  

Az elsőként említett projektben docbook-ok készültek, belül dinamikusan hivatkozott 

dokumentumok, felépítésük a tartalomhoz illő, nem egységes; a dokumentumok gazdagon 

illusztráltak. Mindegyik tananyag négyféle formátumban tölthető le a honlapról.  

A másodikként említett projekt pdfbook-jainak nagy része Tankönyvtár kiadással van 

feltüntetve a honlapon, noha egyértelmű, hogy a hármas konzorcium produktumairól van 

szó. A 19 tananyag között van előadás-diasor és van klasszikus egyetemi jegyzet is (sok 

illusztrációval – átlagosan majdnem 40 képpel).  

Az intézmény hagyományosan erős területén (innovatív környezetipar, környezetvédelem) 

zajlott a legtöbb fejlesztés (az SZE-vel), míg a hármas konzorciumban jóval általánosabb 

menedzsment-témákat érintettek.  

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

Mi indokolja azt, hogy a konzorciumban készített tananyagok zömét Tankönyvtár kiadási 

jelzettel látták el?  

Mi indokolja, hogy a különböző projektekben különböző formátumban történtek a 

fejlesztések – menedzsment témákban pdf-ek (ez nem csak a Pannon Egyetemre 

vonatkozóan érdekes, az érintett intézményi kör jóval tágabb).  

 

10.10. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Az Egyetem egy projektet valósított meg, konzorciumi partnerekkel: Semmelweis 

Egyetemmel, Nordex Kft. - Dialóg Campus Kiadóval. A projekt célja a molekuláris bionika, 

kompetencia alapú felsőoktatási képzés fejlesztése, más magyarországi egyetemeken nem 

oktatott tananyagok, képzési módszerek kidolgozásával. A tankönyvtáron összesen 19 angol 

nyelvű dokumentumot találunk, docbook (1 db) és pdfbook (18 db) formátumokban.  
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A pdf-ek teljesen egységes kiállításúak, előadás-diaként értelmezhetők, noha néhány 

esetben egy dián jóval több információ szerepel, mint egy megszokott előadás során 

elképzelhető. A docbook (13 fejezettel) eltérő felépítésű, jóval több szöveg és hivatkozás 

került bele. Kérdés persze, hogy miért csak egy ilyen készült, és hogy ez az anyag (Gaizler 

Gyula, Nyéky Kálmán: Bioethics, 2011) miért készült más formátumban. A pdf-ek hasonló 

struktúrájúak, általában egy-egy féléves kurzus heti felbontásában haladnak, leckénként igen 

sok diát tartalmazó dokumentumok találhatók. Annak ellenére, hogy diákról van szó, 

önellenőrző kérdéseket, és rengeteg ábrát is tartalmaznak (a három átvizsgált anyagban 

összesen 1228-at); leckénként külön-külön is letölthetőek, ezzel rugalmas évközi haladást 

lehetővé téve a hallgatók számára.  

 

10.11. Semmelweis Egyetem 

A Semmelweis Egyetem volt az az intézmény, amelyik talán leginkább kihasználta az 

elektronikus tanulás nyújtotta kereteket (ami a multimédiás tartalmakat illeti). A legtöbb 

tananyag video formátumú: abban a projektben, amelyet partner nélkül valósítottak meg, 

minden tananyagnak van egy videó-gyűjteménye, amely különböző számú és hosszúságú 

(általában 3-15 között) videókat tartalmaznak. A videókat az intézmény munkatársai 

vélhetően maguk készítették, általában vizsgálatokat hívatottak demonstrálni azon a 

szakterületen, ahol a klinika működik (a projektben az SE öt klinikája vett részt). A szöveges 

részek pdf-ek, igen eltérő tartalmakkal, ám egységes tördelésben, illetve formában.  

Sok esetben igen nagyszámú ellenőrző kérdést találunk, a szöveges dokumentumokban 

pedig igen sok az ábra és kép.  

A másik - konzorciumban megvalósított - projekt kutatásszervezési és 

innovációmenedzsment tananyagok kidolgozását érintette (elsősorban természetesen az 

egészségügy területén), melyben a BME és ELTE vett részt, és a Semmelweis Innovations 

jelentette meg az anyagokat, melyek két kivétellel szintén videók (a két szöveges 

dokumentum gazdagon illusztrált pdf). A videók ebben az esetben előadások vágott 

felvételei, alkalmasak arra, hogy átadják az előadás tartalmi témáit, jól bemutatják azt 

(ugyan néha a teremben lévő zaj miatt nem pontosan érthető az előadó, illetve a hallgatóság 

sorai között megszólalókat sem hallhatjuk). Az anyagok egy pdf kivételével angol nyelven 

készültek el.  

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

A Semmelweis Egyetem többféle megközelítéssel valósította meg projektjeit, mégis 

mindegyikben igazi elektronikus tananyagokat láthatunk. Maximálisan kihasználták az 

elektronikus tanulás által adott lehetőségeket (a belső szaktartalomról nem beszélünk, 

mivel nem tisztünk azt megítélni).  

Milyen kereslet alapján gondolt az intézmény ilyen tananyagok kidolgozására? Alapul 

vettek-e valamilyen külföldi mintát?  

Milyen szervezeti felépítésen készültek a tananyagok? Hogyan történt a Semmelweis 
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Innovations bevonása a projektbe? 

Milyen szakmai tudást, programozási terhet jelentett a videók elkészítése?  

Ki (belső vagy külső szervezeti egység, esetleg megbízott cég) készítette a videókat?  

 

10.12. Typotex Kiadó 

A Typotex a TÁMOP 4.1.2 projektek során az egyik legtöbb tananyagot megjelentető kiadó., 

Hat projektben vett részt, összesen 319 tananyagot jelentetett meg. Az intézmény egyszer 

sem volt főpályázó, viszont igen sok felsőoktatási intézmény anyagait kezelte, vélhetően 

azért, mert elektronikus kiadásra specializálódott, és így ezt a szaktudást vonták be az 

intézmények.  

A Kiadó együtt dolgozott a Szegedi Tudományegyetemmel (4.1.2-08/1/A-2009-0008), a 

Nyugat-Magyarországi Egyetemmel (4.1.2-08/1/A-2009-0027), a BME-vel (4.1.2-

08/2/A/KMR-2009-0028, illetve 0029), az ELTE-vel (4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0047), és az 

Óbudai Egyetemmel (4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0053).  

A NYME-vel közös projekten kívül minden - a projektekben keletkező - tananyagot a Typotex 

jelentetett meg, ami az e-learning terén mindenképpen a cég jelentőségére utal. Ennek 

ellenére egy kivétellel az összes tananyag pdfbook-ban jelent meg. Néhány projektben a 

szöveges anyagot kiegészítő animációk és videók vannak fenn, melyek kifejezetten jó 

minőségben készültek (ez nagyban függ attól, hogy melyik intézmény készítette az anyagot).  

Ami minden projekt esetében közös, a Typotex az anyagok elejére egy kulcsszó-listát és egy 

valóban rövid összefoglalást készített, vagy készíttetett a kollégákkal.  

A legtöbbet a BME-vel közös projektben dolgozott a kiadó, mivel összesen 213 címet adtak 

ki, ez azonban azért lehet félrevezető, mert ebből 201 cím valójában egy dokumentumot 

takar, egy CAD/CAM/CAE elektronikus példatár, egy-egy cím alatt egy-egy rövid fejezettel, 

amely feladatokat, gyakorlati példákat mutat be, illetve a feladatok megoldásait tartalmazza. 

Néhány projekt esetében diasorok kerültek fel a honlapra.  

A legtöbb dokumentum (248) informatikai témákat érint, több matematika (29), illetve 

kémia (15) tananyag is készült.  

A fentieknek megfelelően természetesen nem lehet egységes szerkezetről, illetve 

folyamatokról beszélni a Typotex esetében sem. (A mintánkban szereplő 59 tananyagra 

vonatkozik megállapításunk.)  

 

25. számú táblázat; A Typotex átvizsgált tananyagainak néhány fontos adata 

Tananyag-kategória 

Tananyagok 
száma 

A tananyagok 
fejezeteinek 
száma - átlag 

Számmal jelölt 
ábrák/képek 
száma - átlag 

Önellenőrző 
kérdések 
száma - átlag 

Külső 
hivatkozások 
- átlag 

Műszaki tudományok  2 23 242 0 0 

Számítástechnika, 
informatika, 

45 8 45 10 6 
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adatbázisok 

Biológia  2 6 216 41 76 

Fizika  1 7 139 0 4 

kémia  4 8 160 102 0 

Környezetvédelem  2 11 95 36 6 

Matematika  3 9 7 6 4 

Végösszeg 59 9 67 21 7 

A tananyagok legtöbbje (a példatár kivételével), irodalomjegyzéket is tartalmaz, míg a 

fogalomtár hiányzik belőle. Letölthetőség szempontjából - néhány kivételtől eltekintve (ahol 

négyféle formátumban lehet letölteni) egységesek az anyagok (egy formátumban, pdf-ben 

való letölthetőség).  

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

Milyen hozzáadott értéke van a Typotex Kiadónak, amiért ilyen sok intézmény az ő 

kiadásukkal jelentette meg tananyagait? Milyen szervezeti háttérrel rendelkeznek, (most is 

öt TÁMOP-projektben vesz részt a kiadó), hogy tudják ilyen nagy számban megvalósítani a 

projekteket, milyen szakmai humán- és infrastrukturális erőforrással rendelkezik a cég? 

 

11. Pénzügyi mutatók elemzése    

Az ESZA Nonprofit Kft által rendelkezésünkre bocsátott – és véletlenszerűen kiválasztott – 23 

projektdokumentáció elemzését végeztük el, amely a teljes projektmennyiség 50%-át jelenti. 

Elemzésünk pusztán formai szempontokra terjedt ki (a költségvetés felépítése, indikátorok 

vizsgálata, hallgatókra, kreditekre jutó mutatók képzése stb.), így eredményeink csak 

általános érvényű megállapítások megtételére alkalmasak. 

Munkánk során az alábbi dokumentumokat tekintettük át: 

Pályázati megvalósíthatósági tanulmány (indikátorok, konzorciumi tagok száma) 

Záró Projekt-előrehaladási Jelentés (indikátor-értékek változása) 

A változás-bejelentők szúrópróba-szerű ellenőrzése (változások okai) 

Költségvetések (belső költségmegoszlások).  

Az egyes elemek vizsgálata mellett azok összefüggéseinek feltárását is elvégeztük. 

 

11.1. A pénzügyi elemzésre kiválasztott esetek 

Az esetek kiválasztása az általános elemzés eredményeire épült. 

Mivel a tananyagok elemzésének fő célja a jó gyakorlatok összegyűjtése a TÁMOP-os 

projektekben elkészült tananyagok vizsgálatával, elsősorban azon esetek, projektek, 



  93 

intézmények merülhettek fel, ahol találtunk eddigi kutatási lépéseink során jó minőségű 

tananyagokat.  

A kiválasztás másik jelentős szempontja a fejlesztett tananyagok száma. Nem hagyhattuk ki 

mélyebb, esettanulmányi elemzésünkből a nagy volumenben fejlesztő műhelyeket. Voltak 

olyan szempontok az esetek kiválasztásánál, amelyek főként az elemzési kérdéseink miatt 

voltak érdekesek: megvalósítás szervezete (pl. konzorcium), vagy olyan intézmény, amely 

több projektet is megvalósított, de eltérő struktúrában.  

 

22.  számú ábra; Az esetek kiválasztásának szempontjai 

„Érdekes eset”

Minőség Mennyiség

Specifikum

 

A fenti főbb szempontok szerint az alábbi eseteket választottuk ki (a kiválasztott esetek 

projekteket takarnak, noha valójában az érdekes intézményi gyakorlatokat vizsgáltuk).  

 

26. számú számú táblázat; A kiválasztott esetek bemutatása 

 Projekt száma Érintett 
intézmény 

Indoklás Érintett címek 
száma 

Típusa 

1. 4.1.2-08/1/A-
2009-0027 

NYME A kidolgozott tananyagok száma, és 
egységes formátuma 

382 cím (41 
tananyag) 

docbook 

2. 4.1.2-08/1/A-
2009-0038 

EKF A két projekt teljesen eltérő módon 
működhetett, eltérő típusú 
tananyagok születtek. Ezeknek 
szervezeti-megvalósítási kérdéseit 
párhuzamosan vizsgálni igen 
érdekes eredményeket hozhat 
(főként amennyiben a pénzügyi 
mutatókat is össze tudjuk vetni).  

45 tananyag SCORM, 
pdfbook 

3. 4.1.2-08/1/A-
2009-0005 

46 tananyag docbook, 
pdfbook 

4. 4.1.2-08/1/A-
2009-0033 

Miskolci 
Egyetem 

Jó minőségű, többnyelvű 
tananyagok készültek (SCORM) 

31 tananyag SCORM, 
pdfbook 

5. 4.1.2-08/1/A-
2009-0007 

 

Széchenyi 
István 
Egyetem 

Jó minőségű, sok kérdést 
tartalmazó, összetett SCORM-
tananyagok – több nyelven.  

15 tananyag SCORM 

6. 4.1.2-
08/2/A/KMR-
2009-0019 

Semmelweis 
Egyetem 

Nem SCORM-tananyagok, de 
specifikus területen készült videók 
és pdfbook-ok összessége. Jó 
minőségű felvételekkel, 

33 cím (11 
tananyag) 

pdfbook, 
videó 
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 Projekt száma Érintett 
intézmény 

Indoklás Érintett címek 
száma 

Típusa 

szemléletesen, nagyjából egységes 
formátumban.  

7.  4.1.2-08/1/A-
2009-0036 

Dunaújvárosi 
Főiskola 

Adaptált tananyagok 23 tananyag SCORM 

8. 4.1.2-
08/2/A/KMR-
2009-0041 

ELTE Idegen nyelvű tananyagok 68 tananyag pdfbook 

9. 4.1.2-08/1/A-
2009-0010 

Debreceni 
Egyetem 
(konzorcium-
vezető),  

NYME, Pannon 
Egyetem 

Konzorciumban megvalósított, 
nagyszámú tananyagok kibocsátó 
projekt. 

28 tananyag docbook, 
pdfbook 

10. 4.1.2-08/1/A-
2009-0046 

 

Debreceni 
Egyetem 
(konzorcium-
vezető), 
Nyíregyházi 
Főiskolai, HIK 

Konzorciumban megvalósított, 
nagyszámú tananyago kibocsátó 
projekt.  

49 tananyag docbook, 
pdfbook 

11. 4.2.5.-09/1 Tankönyvtár A kiemelt projekt megvalósítóiként, 
illetve a kapocsként a hallgatók és a 
fejlesztők között, kulcsszereplőnek 
minősülnek. Emellett néhány más 
projektben kiadóként is jelölve 
vannak, ami külön kérdéseket vet 
fel.  

16 cím pdfbook 

12. Több projekt Typotex Kiadó Több (6) projektben is részt vettek, 
mind kiadó (így pl. a NYME 
kiválasztott projektjében is). Sok 
tananyagot jegyeznek, mint kiadó.  

321 cím pdfbook 

 

11.2. A tananyag-fejlesztés költségei 

A 23 projekt átlagos összköltsége 74,4 millió Ft volt, de az egyes pályázatok közötti szórás 

jelentős (24,2 millió forint) eltérést mutat. Míg a legnagyobb összköltség majdnem 100 millió 

forint volt, addig a legkisebb mindössze 30 millió forint. Az 1. ábrán a projektek 

összköltségének eloszlását mutatjuk be. Mint látható, a pályázók inkább a nagyobb 

összegeket célozták meg, amelyet az átlag mellett az igen magas (83,5 millió Ft értékű) 

medián is jelez.  

A költségek belső szerkezete igen eltérő képet mutat, a fejlesztés költségei aszerint 

változtak, hogy a fejlesztés az intézmény belső munkatársainak részvételével, vagy külső 

megbízással történő foglalkoztatás révén zajlott. 

 



23.  számú ábra; Összköltség szerinti gyakoriság (százalékban) 

Esetszám: 30-
50 millió Ft; 

22% Esetszám: 51-
70 mill ió Ft; 

13%

Esetszám: 70-
90 millió Ft; 

26%

Esetszám: 90 
mill ió Ft felett; 

39%

 

 

A projektmenedzsment gyakorlatilag kötelezően előírt elem a pályázati kiírásokban, így a 

megvalósítóknak ebben nincs nagy mozgásterük. A projektmenedzsment átlagosan a 

költségek 8,9%-át tette ki. Ugyancsak hasonló módon - az ESZA általános útmutatóinak 

megfelelően - határozzák meg a béreket. A projektekben eszközjellegű beruházás nem 

történhetett, míg az egyéb kategóriák (egyéb szolgáltatások, illetve általános költségek) 3-

3%-ot tettek ki átlagosan.  

24. számú ábra; A projektek költségkategóriák szerinti felépítése  

 

 

A tananyagfejlesztés költségei minden esetben a teljes költség 70% fölötti részét jelentik, 

belső arányuk azonban nagy eltéréseket mutat. (Az egyéb szolgáltatások költségei között 

elvétve találunk tervek, tanulmányok elkészítésére vonatkozó költségvetési sort, legtöbb 

esetben ki nem emelt szolgáltatások között tervezték be ezeket a költségeket) 

Az alábbi ábra azt jelzi, hogy a fejlesztés inkább belső munkatársak részvételével zajlott 

(51,8%) és kisebb arányban történt külső (számlás szolgáltató) igénybevétele (28,6%). 
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25. számú ábra; A szakmai megvalósításhoz és az igénybevett szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó projektköltségek egymáshoz viszonyított arányai (százalékban) 

 

A 23 vizsgált projekt átlagban az összköltség 42%-át tervezte bérköltségre, a szórás 20%-os 

(minimum érték 6,2%, maximum 72,2%).  

 

26. számú ábra; A bérköltségek aránya az egyes projektekben (százalékban) 

 

 

A megvalósíthatósági tanulmányok alapján átlagosan a 20-30 fős szakember-gárda végezte a 

fejlesztést. A fejlesztőcsoport összetételéről nem állt rendelkezésünkre – további elemzésre 

alkalmas – információ.  

 

11.3. A pénzügyi adatok és az indikátor-értékek összefüggései 

A legfontosabb mutatónak az új/adaptált tananyagok fajlagos költségeit tekintettük. Ebben a 

különböző tananyagelem értelmezések miatt nagy eltéréseket találtunk: a költségek 78 
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millió és 183 millió között változtak. Találunk olyan projektet, amelyben az egy tananyag 

fejlesztésének költsége közel 78 millió Ft, míg másutt ez a költség 183 ezer forint körül 

alakult. Ezek az anomáliák abból fakadhatnak, hogy az intézmények eltérően értelmezték a 

tananyag fogalmát.39  

Egy új tananyag kifejlesztésének költsége ezekkel az anomáliákkal együtt átlagosan 11,4 

millió forintba került. Az indikátor-értékek a vizsgált 23 esetben a következőképpen 

alakultak: 10 új tananyag fejlesztésével nyolc esetben, 10-20 tananyag fejlesztésével hét 

esetben, 20-30 fejlesztéssel négy esetben, 30 feletti fejlesztéssel szintén négy esetben 

találkozunk. (Egy-egy pályázat esetében átlagosan 28 új tananyag készült).  

 

27. számú ábra; Az átlagos fajlagos költségtől való eltérések az egyes projektek 
esetében (új tananyagok); 

 

 

Tananyag-adaptációt az intézmények kétharmada vállalt, ez esetben jól használható 

tananyagot vettek át külföldi példák alapján. Összesen három olyan esettel találkoztunk, 

ahol az új és adaptált tananyagok súlya nagyjából megegyezett.  

Amennyiben az adaptált és új tananyagokat (tehát valójában az összes újonnan a képzésbe 

került tartalmakat) együttesen vizsgáljuk, kicsit árnyaltabb képet kapunk, annak ellenére, 

hogy nem jelentős az adaptált tananyagok jelenléte (fajlagos költségek átlaga: 7,925 millió 

Ft, szórás: 9,461 millió Ft, medián: 4,571 millió Ft).  

 

                                                      

39
 Az általános elemzéskor már kitértünk arra a problémára, hogy néhány intézmény egy-egy tananyag-

fejezetet (leckét) értett tananyag alatt, így magas indikátor-értékeket vállalt.  

 



28. számú ábra; Az átlagos fajlagos költségtől való eltérések az egyes projektek 

esetében (új és adaptált tananyagok együtt); 

 

 

A fenti elemzés csak a projekt végén jellemző értékeket tartalmazhatja, illetve a projektek 

tervezéskori és a támogatási döntés meghozatala idejében jellemző helyzetet mutatja.  

A fenti fajlagos költségek jóval alacsonyabbak lehetnek (a hallgatónkénti, illetve a kredittel 

kapcsolatos költségek csökkenhetnek, az elkészült tananyagok száma már nem változik). Így 

a fejlesztőknek és a finanszírozóknak egyaránt az az érdeke, hogy minél több hallgató 

tanulhasson az elkészült tananyagokból, így hosszú távon a fejlesztés fajlagos költsége a 

nullához konvergálna. Ez főként az alapozó tárgyakhoz köthető tartalmakra jellemző, a 

nagyon specifikus, kis létszámú szakok anyagai inkább az ország innovációs potenciáljának 

növekedésére hatnak pozitívan.  

Az egyéb indikátorok alap-statisztikai adatait az alábbi táblázatban mutatjuk be.  

27. számú táblázat; Az indikátor-értékek alapmutatói 

Indikátor Esetek száma Átlagos érték Minimum Maximum Szórás 

Nem nyelvi képzésekben 
megjelenő idegen nyelvű 
kreditek száma 

20 17,4 2 71 16,75 

Idegen nyelven elérhető 
kurzusok száma 

19 5,3 1 18 4,29 

Speciális szakadatbázisok száma 11 2,5 1 7 1,72 

A fejlesztések eredményeit elérő 
és használó hallgatók száma 

23 848,8 118 3985 878,54 

 

Az egyik igen jó fajlagos mutató az egy hallgató elérésére költött pályázati források 

összehasonlítása. 

A fajlagos hallgatónkénti költségek 22 ezer és 808 ezer forint között szóródnak, átlaguk pedig 

az elemzés időpontjában 242 ezer forint volt. (Ahogy az idő előrehalad, természetesen újabb 
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és újabb hallgatók használják a tananyagokat, ez a költség valójában csökken, és a 

hasznosság nő).  

29. számú ábra; Az új tananyaghasználat fajlagos költsége; 

 

 

Az alábbi táblázatból látszik, hogy erős korreláció csak az adaptált és az új tananyagok száma 

között van, néhány más esetben beszélhetünk laza pozitív vagy laza negatív kapcsolatról, 

legtöbb esetben azonban nem találunk kapcsolatot az indikátor-értékek között. 

 

28. számú táblázat; Az egyes indikátor-értékek közötti korrelációs együttható értékei 

Korreláció együttható értékei 
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Kifejlesztett új, (bologna konform) 
tananyagok száma             

Adaptált tananyagok száma 0,89       

Nem nyelvi képzések tananyagában 
megjelenő idegen nyelvű kreditek száma 

-0,17 -0,29    
  

Idegen nyelven elérhető kurzusok száma 0,40 0,44 0,15     

Speciális szakadatbázisok száma 0,30 0,20 -0,41 0,24    

Használó képzésekben részt vevő 
hallgatók száma 

-0,15 -0,19 0,39 0,15 -0,25 
  

 



11.4. Pénzügyi elemzés összefoglalás 

A pénzügyi elemzés csak korlátozottan használható eredményeket hozott, egy valódi 

költség-haszon elemzés elvégzése és folyamatos utánkövetése további igen érdekes 

megállapításokat generálhatna. A nyertes projektek összköltsége általában a felsőbb 

határhoz közelített, csak néhány esetben találkozunk 50 millió forint alatti támogatással, míg 

a vállalt indikátor-értékek nagy szórást mutatnak. 

A kis részletezettségű adatok alapján összességében elmondható, hogy az indikátor-értékek 

a vizsgált 23 esetben igen nagy változatosságot mutatnak. Kérdéses, hogy a pályázatok 

támogatási döntéseinél vajon ezeket az anomáliákat figyelembe vették-e a döntéshozók, és 

hogyan látták biztosítottnak azt, hogy hasonló minőségű tananyagok jöhessenek létre, egy 

elvárt (becsült) költségszinten (ha ez egyáltalán cél volt). Pusztán a számokra hagyatkozva 

drámainak tűnik az 2 és a 360 tananyag (tananyagcím) kidolgozására adott hasonló nagyságú 

összegek közötti különbség, csakúgy, mint a 150 hallgatóhoz és a 3600 hallgatóhoz eljutó 

eredmények esetében. A pénzügyi és időráfordítás mértékét, illetve indokoltságát így nagyon 

sokféleképpen meg lehet ítélni. Pusztán a számok (fajlagos költségek) alapján tapasztalható 

hatalmas különbségek eleve kérdésessé teszik néhány projekt indokoltságát, de a szakmai 

elbírálás során ennek felelősei nyilván figyelembe vették az egyes tananyag-címek mögötti 

szakmai tartalmakat is.  

A projektek fő költségvetési tételei egyértelműen a szakmai megvalósítással kapcsolatosak, 

noha eltérő hozzáállást tanúsítanak. A minden projektben kötelezően megvalósítandó 

tevékenységek mellett a szakmai, tartalmi fejlesztésre költöttek legtöbbet az intézmények (a 

szakmai megvalósítással összefüggésbe hozható költségek aránya átlagosan 80%-os volt). 

Ezek vagy bérköltségben, vagy ki nem emelt egyéb szolgáltatások között kerültek 

felszámolásra. Néhány esetben szerepelt csak szellemi termék vagy jogdíj a költségvetésben 

(ezek főként az adaptált tananyagokra fókuszáló projektek voltak).  

Az mindenképpen megállapítható, hogy a költségek nagy része a tartalmi fejlesztéshez (nem 

pedig különböző kiegészítő tevékenységek megvalósításához) kapcsolódott. Ez 

visszatükröződik az interjúk során tapasztalt pozitív attitűdből is.  

A belső és külső erőforrások arányai igen nagy eltérést mutatnak a projektek között 

(pénzügy-technikailag). Ahogy korábban már utaltunk rá, mindkét esetben a szakmai, 

tartalmi fejlesztéshez köthetőek a legnagyobb költségvetési tételek. Minden általunk látott 

esetben saját, intézményen belüli szakemberek dolgozták ki az új tartalmakat (a külső és 

belső erőforrások megosztása ennek okán teljesen irreleváns). Külső szereplőket ilyen 

módon főként szerkesztési, lektori, illetve könyvkiadási feladatok ellátása érdekében vontak 

be az intézmények. Az egyéb feladatokat szinte minden esetben belső erőforrással látták el.  

A fejlesztők közötti munkamegosztást az adatok részletezettsége miatt nem állt módunkban 

vizsgálni. A szöveges indoklásokban általában (ahogy más projektek felépítése is mutatja) 

név szerint szerepeltek a kollégák, a projektben játszott szerepüket nem tisztázzák a 

háttéranyagok. Minden esetben felállt a projektmenedzsment (bérköltség). A projektek nagy 

része konzorciális formában zajlott, így minden projekt-partnernél találunk szakmai 

vezetőket, akik a saját tartalmaikat fogták össze.  



  101 

A párhuzamos fejlesztések szempontjai kevésbé a pénzügyi adatokra építve vizsgálhatóak, 

sokkal inkább az elkészült tananyagok áttekintésével. Tapasztalataink szerint nemigen 

vannak tematikus átfedések a projektek között. Az informatika az a terület, ahol a 

tananyagok nagy száma miatt (pl. térinformatika) elképzelhető átfedés. Projekten belüli 

párhuzamosságokról nem beszélhetünk, mivel a konzorciumi partnerek minden esetben jól 

lehatárolt szakmai területeken tevékenykedtek (nyilván ezek alapján alakították ki a projekt-

partnerek körét is). Éppen ez biztosította legtöbb esetben az erőforrások optimális 

kihasználtságát is. A szakmai és e-learning fejlesztők szerepkörét ugyan nehezen lehet 

szétválasztani, mégis általában találkoztunk olyan szakemberrel (interjúk során), akik főként 

az informatikai, programozási hátteret szolgáltatták a tartalmi fejlesztők számára.  

A projekt-dokumentációk rövid áttekintése után azt mondhatjuk, hogy a változás-bejelentők 

számossága több esetben magasnak mondható, melyek nagyobb része a költségvetések 

belső változásaiból, illetve határidő-csúszásokból származtak, a projektek lényegi tartalmi 

része nem változott.  

A záró jelentések véletlenszerű áttekintéséből úgy láttuk, hogy a projektek teljesítették azt, 

amit vállaltak, az adminisztratív feltételeknek maradéktalanul eleget tettek. Az időközben 

lefolytatott mélyinterjúk és fókuszcsoportos interjúk alapján pedig úgy tűnik, hogy az 

elkészült tananyagok (noha minőségüket több esetben is kétségesnek ítélték az érintettek) 

hasznos részét képezik a mindennapi oktató és hallgatói munkának.  
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12. Kurzusmenedzsment-megoldások módszertani és technológiai 
elemzése 

A kurzusmenedzsment megoldások elemzése az intézmények számára kiküldött kérdőívek 

alapján történt.  

Kérdőívünk felvételének célja az alábbi területek vizsgálata volt: 

 milyen e-learning rendszerek működődnek az intézményekben (beleértve azok – 
tananyag feltöltésen kívüli kiegészítő funkcióit), és milyen azok elérhetősége;  

 milyen mértékű az információtechnológiai eszközök használata a felsőoktatási 
intézményekben folyó oktatási/tanulási folyamatban; 

 milyen mértékű az elektronikus tananyagok használata, hatékonysága; 

 hogyan viszonyulnak az oktatók, és a hallgatók ezekhez a viszonylag új 

módszerekhez 

 

12.1. Kurzusmenedzsmenttel kapcsolatos felmérés mintája 

A kurzusmenedzsment kérdőíveket az Oktatási Hivataltól kapott lista alapján küldtük ki 

valamennyi felsőoktatási intézményben dolgozó elektronikus tanulással foglalkozó kolléga 

számára. A visszaérkezett kérdőívek száma szinte lefedi a teljes felsőoktatási palettát. 

Kitöltött kérdőívet tehát az alábbi intézményektől kaptunk:  

- Budapesti Gazdasági Főiskola 
- Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Főiskola 

- Debreceni Egyetem 
- Dunaújvárosi Főiskola 
- Eötvös József Főiskola (3 db) 
- Eötvös Loránd Tudományegyetem 
- Károly Róbert Főiskola 
- Kecskeméti Főiskola 
- Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
- Miskolci Egyetem (2 db) 
- Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
- Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
- Nyíregyházi Főiskola  
- Óbudai Egyetem 
- Pécsi Tudományegyetem 

- Semmelweis Egyetem 
- Szegedi Tudományegyetem 
- Szent István Egyetem 
- Széchenyi István Egyetem 
- Színház- és Filmművészeti Egyetem 
- Szolnoki Főiskola 
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12.2. Vélemények az elektronikus tananyagok előnyeiről 

A válaszadók leggyakrabban abban látják az e-tananyagok előnyét, hogy megkönnyítik a 

tananyaghoz való hozzájutást (4,78-as átlag), illetve hogy rugalmasabb felkészülést 

biztosítanak (4,48) a hallgatók számára, továbbá, hogy a tananyagokon kívül egyéb e-

learning megoldásokat is használhatnak a hallgatók (4,00). Az az állítás azonban, hogy a 

hallgatók motiváltabbak lennének, vagy jobban teljesítenének az e-tananyag használatával, 

közepes értékelést kapott (3,17; 3,52).  

 

30. számú ábra; Az e-tananyagok jellemzői (átlagok) 

 

 

12.3. A felsőoktatási intézményének e-learning rendszerének jellemzői 

Mindössze az intézmények ötöde (4 említés) nem rendelkezik ilyen rendszerrel, kétötödük 

(10 említés) egységes rendszert alkalmaz, és szintén ilyen arányban több párhuzamos 

rendszert is (9 említés) használnak. A legtöbb intézményben a MOODLE-rendszer van jelen, 

de emellett még egyéb rendszereket is működtetnek a felsőoktatási intézmények.  

Néhány esetben párhuzamosan fordul elő többféle típusú alkalmazás, de van olyan is, 

amikor egy intézményen belül ugyanabból a típusból (MOODLE) használnak egymás mellett 

többet is.  

 

 

 

 



31. számú ábra; A felsőoktatási intézmények által használt rendszerek típusai 

Nincs; 5

MOODLE; 15

CooSpace; 5

ILIAS; 2

Netlearn; 1

Neptun Meet 
Street; 1

Coedu; 1 Saját fejlesztés 
; 1

 

 

32. számú ábra; Felhasználói lehetőségek a kurzusmenedzsment rendszerhez (N=19) 
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projektfelület)

 

A fenti ábra szerint több intézmény jelezte, hogy intézményükben kiegészítő szolgáltatások is 

elérhetőek. Az egyik - alapvető tevékenységet támogató - hallgatói fórum majdnem 
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mindenhol megtalálható, csakúgy, mint a fájl-megosztásra, illetve a projektmunkák 

szervezésére alkalmas felületek, illetve a fogalomtár. Az intézmények háromnegyede 

használja rendszerét különböző hallgatói felmérések, illetve szavazások lebonyolítására, 

valamint több mint fele tesz lehetővé levelezést és blogolást saját rendszerében. A 

fogalomtárral valamennyire átfedésként értelmezhető kurzus-wikipédia szintén sok 

intézményben adott.  

A fentiek összegzéseként azt állapíthatjuk meg, hogy legtöbb esetben több kiegészítő 

szolgáltatás is adott a hallgatók számára, tanulásuk hatékonyabbá, effektívebbé tételéhez. 

Amennyiben külön vizsgáljuk az intézményeket, akkor azt láthatjuk, hogy a lehetőségként 

felsorolt 10 szolgáltatás közül az intézmények legnagyobb része nyolcat (6 intézmény), illetve 

hetet (5 intézmény) használ. 

 

12.4. Mobil szolgáltatások kapcsolódása az e-learning rendszerhez 

Fontos kérdésnek tartjuk, hogy az intézményekben használt e-learning rendszerek mennyire 

alkalmasak arra, hogy mobil IKT eszközökről (tablet, mobiltelefon) elérhetőek legyenek. A 

mai fiatalság elvárását a különböző tartalmak (így pl. tananyagok, illetve a tananyagokhoz 

való hozzáférés lehetőségei) mobil eszközökön való kezelhetőségét nem lehet 

megkérdőjelezni, így egyértelmű, hogy az elektronikus tanulásnak is egyre inkább meg kell 

jelennie az ilyen platformokon.  

Ennek megfelelően egy kérdés erejéig azt is vizsgáltuk, hogy a mobil szolgáltatások milyen 

mértékben kapcsolhatóak az e-learning rendszerekhez. A válaszok alapján legtöbb helyen 

mobil-képernyőre optimalizált formátum is van, illetve sok helyen már van, vagy éppen 

fejlesztés alatt állnak különböző mobil applikációk. Van olyan keretrendszer, amely eleve 

rendelkezik piaci forgalmú mobil-szoftverrel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33. számú ábra; Mobil eszközök használata az elektronikus tanulásban 
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Az elektronikus tananyagok gyakorlati alkalmazásának vizsgálata kapcsán arról kaptunk 

visszajelzést, hogy legtöbbször hiányzik a mobil eszközökre való optimalizáltság, és gyakori 

az, hogy megnehezíti a tananyagok feldolgozását, hogy folyamatosan internet szükséges 

azok olvasásához.  

 

12.5. Az e-tananyagok intézményi használata 

A tananyagok használatával kapcsolatban a hallgatók hozzáállása egyértelműen pozitív. A 

legtöbb intézmény azt jelezte, hogy szívesen használják ezeket. (Fókuszcsoportos interjúink 

eredményei is megerősítettek ebben bennünket. 40) 

A tananyagok jellegét tekintve leggyakrabban a hallgatók a ppt-formátumú előadással, és az 

oktató által készített jegyzet elektronikus formátummal találkozhatnak. Sem a 

feladatgyűjtemény, sem a gyakorló interaktív tesztsorok, sem a saját vagy más 

intézményben használatos videók jelenléte nem igazán jellemző a felsőoktatási 

intézményekre. 

                                                      
40

 Az elektronikus tananyagok hozzáadott értékével, gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban szervezett hallgatói 
fókuszcsoportos beszélgetések alkalmával azt tapasztaltuk, hogy a hallgatók valóban különböző hozzáállással 
fogadják a tananyagokat. Többen jelezték, hogy a letölthetetlen, csak internetes kapcsolattal megnyitható 
tananyagokat kevésbé tartják hasznosnak, mivel a mobilitás ma már igen fontos elvárás. Emellett gyakran a 
más internetes tartalmak elvonják figyelmüket a tananyagról. Mivel ez a generáció már digitális bennszülöttnek 
számít, gyakorlatilag természetes, hogy folyamatosan impulzusok érik őket az ismerőseik, barátaik részéről 
ezeken a platformokon. Erről bővebben az ezzel kapcsolatos fejezetben.  



34. számú ábra; Elektronikus tananyagok gyakorisága (átlag) 
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35. számú ábra; A használat gyakoriságára vonatkozó válaszok megoszlása 
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Azt mondhatjuk, hogy a hallgatók nagy része használ elektronikus tananyagot, hiszen 

nagyjából a hallgatók ötöde nem találkozott velük felsőoktatási előrehaladása közben. A 

hallgatóknak bő tizede kizárólag ezt a típust használja. 

36. számú ábra; Az elektronikus tananyagok jelenléte az oktatásban (százalékban) 

 

A fentiek alapján azt is mondhatjuk, hogy minden második oktató használ elektronikus 

módszereket kurzusa megtartásához, míg a kurzusok közel fele esetében áll rendelkezésre 

ilyen típusú tananyag is.  

37. számú ábra; A kiegészítő funkciók kedveltsége (százalékban) 
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Az utolsó két megállapítás alapján azt mondhatjuk, hogy a válaszadó felsőoktatási 

intézmények egytizede épül kizárólag elektronikus tanulásra.41 

Rákérdeztünk arra is, hogy az intézmények milyen arányban használják a rendszerek 

statisztikai visszajelző funkcióit. Az eddigi, tudatosnak látszó e-learning fejlesztéseknek 

ellentmond, hogy csak az intézmények fele készít statisztikákat, másik fele kifejezetten nem 

méri az eszközük használatát. 

Ehhez kapcsolódóan megkérdeztük az intézményeket, hogy milyen arányban használják a 

hallgatók a különböző kiegészítő szolgáltatásokat.42 

A fenti ábra gyakorlatilag a kurzus-menedzsment eszközök hazai használatának egyik 

eszenciájaként értelmezhető. A kiegészítő eszközök közül a hallgatók inkább azokat 

használják, amelyekhez az élet más területein is hozzászoktak: le- és feltöltésre alkalmas 

felületek (pl. Google Drive), levelezőlisták, szavazások, hallgatói felmérések, illetve csevegés 

(pl. facebook, MSN, Skype, Gmail csevegő). Több intézmény jelezte, hogy tesztek, 

próbatesztek is használatban vannak az intézményben, ezeket általában szeretik is a 

hallgatók.  

 

12.6. Az e-tananyaghoz való hozzáférhetőség 

Némileg az előző témához kapcsolódik annak vizsgálata, hogy milyen módon lehet 

hozzáférni a tananyagokhoz az intézményekben.  

A felsőoktatási intézményekben általában a vegyes hozzáférés jellemző (12 eset), de 

meghatározó az a válasz is, hogy csak az adott tantárgy hallgatói (kurzuson jelenlévők) férnek 

hozzá a tananyagokhoz bejelentkezéssel (7 említés). Ennél jóval kevesebb helyen van teljes 

mértékben publikus (1 eset), illetve az intézmény teljes hallgatói köre számára nyitott 

hozzáférés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
41

 A 2. számú mellékletben szöveghűen visszaadjuk azt, amit az intézmények nyitott kérdésünkre válaszoltak e 
kérdés kapcsán.  
42

 Ezek nagyrész inkább durva becslésnek számítanak, mint pontos statisztikai adatnak – természetesen, ahol 
van látogatottsági statisztika, ott az intézmények vélhetően ezek adatait használták.  



38. számú ábra; Hozzáférhetőség az e-tananyagokhoz 
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Pozitív eredménynek tekintjük, hogy a legtöbb esetben használják a kurzusmenedzsment-

rendszert, ám legtöbb esetben ezt kiegészítik más módszerek is a tananyagok célba 

juttatásában (főként oktatói e-mailek segítik ehhez a hallgatókat). Ahol azonban nyílt 

hozzáférésű weboldalt említettek az intézmények, ott kevéssé jellemző az oktatói e-mail-ek 

jelenléte. Néhány helyen van kurzus-specifikus rendszer is, hasonlóan a tankönyvtárhoz 

(ezzel kapcsolatban hallottunk néhány megjegyzést a projekt-résztvevőkkel felvett interjúk 

alkalmával). 

 

12.7. A szakadatbázisok kapcsolódása a tanulási folyamathoz 

A kifejlesztett szakadatbázisok sokfélék, a szótáraktól kezdve a különböző esetleírásokat 

tartalmazó adatbázisokig terjedhetnek. Sok esetben a folyóiratokat tartalmazó könyvtári 

állományokat értik ezen fogalom alatt. A szakadatbázisok többféle módon csatlakozhatnak a 

tanulási folyamathoz. Gyakorta tudásnövelő szerepük van (mint információforrás), de 

legtöbbször a gyakorlati jellegű feladatoknál van igazi hozzáadott értéke. A hallgatói 

felmérésből az derült ki, hogy a hallgatók harmada havi rendszerességgel használja ezeket, 

és a kurzus-menedzsment rendszer hasznos részének tartják (az 5-ből 3,32 átlagos értékkel). 

Ez az jelzi, hogy főként a beadandó feladatokhoz kapcsolódóan használják ezeket, a heti 

rendszerességü tanulási tevékenységeikhez kevésbé.  

Néhány szakterületen a szakadatbázisok használata, megismerése, kezelése képezi az 

oktatás fókuszát, így pl. az adatbányászattal, adatbázis-kezeléssel foglalkozó szakterületek 

(könyvtártudomány).  

A vizsgált projektekben szereplő (licenszelt) szakadatbázisok száma jóval elmarad a 

kidolgozott tananyagoktól, inkább néhány olyan speciális területre korlátozódik ezek 

használata, amelyek elengedhetetlenül szükségessé teszik ezek képzésbe vonását. Ez az 
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egyre pontosabb, kidolgozottabb algoritmusokat használó internetes keresők korában 

érthető is: az általános jellegű szakterületek információ-szükségletét bőven kielégíti a web 

évente duplázódó tartalma.  

A külföldi adatbázisok bevonása a képzésbe egyértelmű pozitív hatásokat generál. A külföldi 

gyűjtemények általában jó minőségűek, egységes formátumban tartalmazzák az adatokat 

(eseteket) és nagyon sok esetben különböző szakterületek jó gyakorlatait gyűjtik össze, 

amely nemcsak a hallgatók, hanem oktatóik számára is érdemes a megismerésre.  

 

12.8. Kurzusmenedzsment összefoglaló 

Az intézményi kurzusmenedzsment kérdőívek alapján azt mondhatjuk, hogy az intézmények 

legtöbbje törekszik a tudatos fejlesztésre, és nemcsak a tananyagok minőségére fektet súlyt, 

hanem az ezeket keretbe foglaló kurzusmenedzsment-szolgáltatásokra is. Ezen az úton az 

első lökést a TÁMOP-ban kiírt, a felsőoktatási szolgáltatások minőségének fejlesztésére 

fókuszáló pályázatok adták meg.  

Ebből a szempontból szerencsésen alakult a tartalom és a szolgáltatásfejlesztési folyamatok 

párhuzamos futása.  

A kérdőívekben összességében pozitív folyamatokat és eredményeket látunk, a hazai 

elektronikus tanulási környezet fejlődési pályán van (több intézmény jelezte 

megjegyzésében, hogy különböző szolgáltatások épp fejlesztés alatt vannak).  

Az elektronikus tanulásnak egyelőre inkább a gyakorlatias szempontjai vannak előtérben, 

mintsem a módszertani, tartalmi előnyei, ezt mutatja, hogy a válaszadók leggyakrabban 

abban látják az e-tananyagok előnyét, hogy megkönnyítik a tananyag-tartalomhoz való 

hozzájutást (4,78-as átlag). Emellett kiemelték, hogy rugalmasabb felkészülést biztosítanak 

(4,48), továbbá, hogy egyéb e-learning megoldásokat is használhatnak a hallgatók (4,00).  

Az intézmények közel ötöde rendelkezik egységes e-learning rendszerrel, kétötödük 

egységes rendszert alkalmaz, másik közel kétötöde többféle rendszerrel rendelkezik 

(általában az integrációk következtében kialakult sokszínűség köszön vissza ebben a témában 

is). A legelterjedtebb a MOODLE használata, de sokan választották Coospace-t is (amely az 

ETR-hez kapcsolható rendszer).  

A hozzáférést tekintve a legtöbb intézményben szintén nem beszélhetünk egységes 

szabályozásról, ez nyilván együtt jár a rendszerek sokféleségével is. A legritkább esetben 

találkozunk teljesen nyitott hozzáféréssel, míg leggyakrabban a kurzust éppen felvevő 

hallgatók számára adott a hozzáférés.  

Ahol működik ilyen rendszer, ott általában jó a kihasználtság – a válaszadók szerint - , a 

hallgatók nem csak az alapfunkciókat, hanem a kiegészítő szolgáltatásokat is nagy számban 

használják.  

A rendszer egyik fontos részét adó tesztek használata nem mondható általánosnak, pedig ez 

az írásbeli vizsgáztatás során nagy könnyebbséget jelentene az oktatóknak.  

Fontos észrevennünk, hogy ez alapján a kérdőív alapján (a hallgatói kérdőív ennél jóval 

részletesebb adatokat adhat majd) a hallgatók főként olyan szolgáltatásokat használnak, 
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amelyek más IKT-környezetben is elterjedtek, és ismertek (megosztók, levelezőlisták, közös 

tárhelyek). Ez következhet abból is, hogy az oktatói réteg is főként ezen felületek használatát 

ambicionálja a hallgatók körében.  
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13. A tankönyvtár látogatási adatainak rövid ismertetése 

Az Oktatási Hivatal rendelkezésünkre bocsátotta azokat az adatokat, amelyek a 

tankönyvtár.hu látogatottsági gyakoriságát mutatják be. Ennek segítségével egyrészt az éven 

belüli folyamatokat követhetjük nyomon, másrészt a legtöbb kattintást mutató tananyagokat 

tekinthetjük át.  

2012-ben a honlapon összesen 2 116 753 látogatás történt, ami nagy számnak tűnik, ám 

ezzel az 1848. leglátogatottabb magyar honlap (2013. szeptember 22.).43 (2013. 26. hetében 

a honlapon 60.327 látogatás történt, míg az origo portfolión majdnem 19 millió, a Magyar 

Elektronikus Könyvtáron pedig 140 ezer körüli.) 

A havi adatok igen erősen követik a felsőoktatási kurzusok megszokott menetrendjét 2012-

ben is, a vizsgaidőszakhoz közeledve egyre több látogató érkezik a honlapra, azonban 2013-

ban már nem látunk ilyen nagy eltérést. Ennek okát nehéz lenne pusztán az adatok alapján 

azonosítani, ám vélhetően a projektek lezárásával egyre több oktató ajánlja a tananyagot 

hallgatóinak. Az új belépő hallgatók száma hozzáadódik az előző évihez, így ez a növekedés 

vélhetően folytatódik, mivel a felmenő rendszer miatt egyre több új belépő hallgató ismeri 

meg a tananyagtárat.44  

39. számú  ábra; A tankönyvtár.hu látogatásainak száma 2012. januárja óta 

 

 

A legtöbbször letöltött URL-ek vizsgálata néhány érdekességgel szolgál (a honlapon az oldal 

mindösszesen 361 538 külön URL található).  

Az Oktatási Hivataltól a 35. hétre vonatkozó adatokat kaptuk meg, ami torzítja a tananyagok 

általános „kedveltségét” (azaz a látogatottság, letöltöttség szintjét), de valamilyen képet 

                                                      
43

 http://www.alexa.com/siteinfo/tankonyvtar.hu#trafficstats; Az index.hu napi látogatottsága közel 10 millió, 
az oktatási hírekkel foglalkozó eduline.hu pedig a 615. leglátogatottabb oldal hazánkban.  
44

 2012. március 4-től április 16-ig nem volt elérhető a honlap.  

http://www.alexa.com/siteinfo/tankonyvtar.hu#trafficstats
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mégis szolgáltat. A héten a letöltött oldalak száma 112 786 volt, ami nagyjából átlagosnak 

tekinthető, amennyiben a többi hónap adatait tekintjük.  

100 fölötti látogatottságot egy hét alatt 229 tartalmi URL ért el (az általános oldalakat nem 

számítjuk ide - belépés, főoldal, angol nyelvű oldal, hírek stb.).  

A korábban feldolgozott tananyagoktól eltérően a legtöbb anyag nem a vizsgált TÁMOP 4.1.2 

pályázatok keretében készült, hanem korábbi időszakban (azt az URL tartalmából tudjuk 

leszűrni, mivel a TÁMOP 4.2.5 pályázat keretében kerültek fel a TÁMOP 4.1.2 pályázatokban 

kidolgozott tananyagok, ezt a pontos címben jelölték).45 

A 229 URL cím összesen 47 dokumentumra mutat (azoknak egyes részeit tartalmazzák), 

amelyek közül hat angol, egy német nyelvű TÁMOP-projektben kidolgozott anyag, 13 magyar 

nyelvű TÁMOP-os, a többi pedig korábban készült digitalizált tananyag, illetve 

ismeretterjesztő jellegű írás. Ami az oldalletöltések számát illeti, ennél jóval nagyobb szerep 

jut a korábbi anyagoknak.  

 

29. számú táblázat; A legtöbb oldalletöltéssel rendelkező tananyagok alapadatai 

Tananyag címe Kiadó 
Megjelenés 

éve Kategória 
Oldalletöltések 

száma 

Tényeken alapuló 
orvostudomány módszertani 
kézikönyv Melania 2005 AT - Orvostudományok 11131 

Zöldségtermesztők 
kézikönyve Mezőgazda 2004 AT - Mezőgazdaság 7249 

Kutyatár HIK 2006 TT - Biológia 6876 

Szimbólumtár Balassi 2001 TáT - Történettudomány 2174 

Magyar néprajzi lexikon HIK 2006 TáT - Néprajz 1757 

Faépítés Educatio 2007 AT - Műszaki tudományok 1676 

Integrált gyümölcstermesztés Mezőgazda 1997 AT - Mezőgazdaság 1363 

Két tárgyalás Sztambulban Balassi 1996 TáT - Történettudomány 1339 

Növény és állattani ismeretek NYME 2010 AT - Mezőgazdaság 1148 

A zöldség-, dísznövény és 
szaporítóanyag-termesztés 
berendezései és gépei Mezőgazda 1999 AT - Mezőgazdaság 1114 

Forgácsolás és szerszámai 
német nyelven SZE 2011 AT - Géptan 878 

Ingatlan-nyilvántartás NYME 2010 TáT - Tulajdonjog 807 

Biológiai kislexikon Typotex 2007 TT - Biológia 613 

Háziállatok funkcionális 
anatómiája Mezőgazda 2004 AT - Mezőgazdaság 612 

Szolgáltatástechnika Mezőgazda 2001 AT - Mezőgazdaság 592 

                                                      
45

 Azzon URL-ek felépítése, amelyek tananyag-tartalmakra mutatnak a következőképpen alakul: 
www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/tananyagcím/fejezet, illetve 
www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/tananyagcím/fejezet,  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/tananyagcím/fejezet
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/tananyagcím/fejezet
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Tananyag címe Kiadó 
Megjelenés 

éve Kategória 
Oldalletöltések 

száma 

Szántóföldi növények 
vetőmagtermesztése és 
kereskedelme Mezőgazda 2004 AT - Mezőgazdaság 417 

Tartástechnológia DE, NYME, PE 2011 AT - Mezőgazdaság 292 

História 1982 3. szám História 1982 - 290 

Controlling a gyakorlatban HIK 2007 TáT - Gazdaságtudomány 273 

Application development in 
web mapping NYME 2010 TT - Földmérés, geodézia 270 

Data acquisition and 
integration NYME 2010 TT - Földmérés, geodézia 234 

Növényvédelem DE, NYME, PE 2011 AT - Mezőgazdaság 221 

Magyarország halfaunája - 2007 TT - Biológia 217 

Animal nutrition DE, NYME, PE 2011 AT - Mezőgazdaság 210 

Tabularium psychiatriae Melania 2000 AT - Orvostudományok 204 

Az ápolástudomány 
tankönyve Medicina 2012 AT – Egészségügy 191 

Földminősítés és ingatlan-
értékelés NYME 2010 TáT - Agrárpolitika 187 

Alkalmazói ismeretek EKF 2011 AT - Informatika 180 

Az Osztrák-Magyar 
Monarchia írásban és képben HIK 2006 Földrajztudomány 180 

Tabularium 
otorhinolaryngologiae Melania 2002 AT - Orvostudományok 159 

Családnevek encikolpédiája Tinta 2010 - 144 

Angol-magyar informatikai 
szótár Tinta 2007 AT - Informatika 135 

Egyéb gabonanövények 
termesztése DE, NYME, PE 2011 AT - Mezőgazdaság 122 

Angol-magyar geológiai 
szótár Hantken 2005 TT - Geológia 121 

Plant phisiology DE, NYME, PE 2011 AT - Mezőgazdaság 116 

A polimertechnika alapjai HIK 2007 TT - Kémia 114 

Energetika SZE 2011 AT - Technika 113 

Térinformatikai 
menedzsment NYME 2010 AT - Szervezetfejlesztés 110 

Tabularium pulmonologiae Melania 2000 AT - Orvostudományok 108 

Növénytan - 2005 TT - Biológia 107 

Signal transduction PTE 2011 AT - Orvostudományok 106 

Matematika III. NYME 2010 TT - Matematika 105 

Environmental management DE 2008 TT - Környezetvédelem 103 

Kémiai kislexikon Typotex 2007 TT - Kémia 103 

Magyarország madarai HIK 2006 TT - Biológia 102 

Rendszertervezés NYME 2010 AT - Műszaki tudományok 101 
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Tananyag címe Kiadó 
Megjelenés 

éve Kategória 
Oldalletöltések 

száma 

Tabularium medicinae 
universalis Melania 2002 AT - Orvostudományok 100 

 

A fenti táblázatból messzemenő következtetéseket semmiképpen nem lehet levonni, ám 

annyit talán megállapíthatunk, hogy a kézikönyv, lexikon, szótár-típusú kiadványok iránt 

nagyobb érdeklődés mutatkozik, mint a tananyagok iránt. Az viszont szintén látszik, hogy a 

NYME, illetve a nagyobb konzorciumok által készített tananyagokat keresték a hallgatók – ez 

vélhetően annak köszönhető, hogy a személyes oktatáson felhívták a hallgatók figyelmét 

ezekre az adatokra (erre az esettanulmányi elemzés során visszatérünk).  

Mivel a 35. hét épp a tankönyvtár völgyidőszakában (augusztusban) van, vélhetően más 

időszakokban ennél jóval nagyobb érdeklő mutatkozik a többi valódi tananyag iránt is.  

A tananyagok iránti érdeklődés igen nehezen meghatározható, mivel több tényező is 

befolyásolja azt, amelyek hatását becsülni sem tudjuk:  

 a tananyag kiadó intézménye: közvetlenül leginkább a fejlesztő oktató hallgatói 

érhetők el, tehát az elsődleges célcsoport a saját hallgatók köre;  

 a tananyag témája: hány hallgató érintett az intézményben, illetve országosan a 

tananyag szakterületén;  

 a tananyag egyéb elérési lehetőségei az intézményen belül: a hallgatók vélhetően 

intézményi rendszerekben is elérhetik a tananyagokat, ahol esetleg több kiegészítő 

funkció is rendelkezésükre áll a feldolgozáskor. 

További elemzésre érdemes lenne az, hogy megvizsgáljuk, milyen arányban vannak a 

visszatérők, milyen intézményekből látogatják leginkább a honlapot, illetve hogy a hasonló 

tartalmak között látszik-e látogatottságbeli eltérés. (Ezen adatokat a tankönyvtár 

munkatársaitól az esettanulmányi elemzéskor kívánjuk elkérni további elemzésre.) 
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14. A multimédiás tartalmak mélyebb feldolgozása 

A korábbiakban már bemutattuk, hogy a videók, illetve animációk száma hogyan alakult egy-

egy intézményben, vagy tananyagtípusban. Ebben a fejezetben egy mintán keresztül 

mélyebben elemezzük ezeket a tartalmakat.  

 

14.1. Videók 

A videók esetében összesen 50 tananyagot tekintünk át, amelyből 35 eleve videó formátumú 

anyag; ezen kívül több videót is tartalmazó tananyagot is választottunk. A kiválasztás során 

arra törekedtünk, hogy lehetőleg minél több intézmény kerüljön mintánkba. Összesen 370 

videót vizsgáltunk, ezek adatait mutatjuk be a következőkben.46 

Videó-formátumú tananyag (SCORM mellett) öt intézményben készült, ezek olyan 

dokumentumok, amelyek csak videókat (akár egyet, vagy jóval többet) tartalmaznak. A 

videók hosszát alapvetően a tananyag szakterülete, illetve fejlesztésének felfogása 

(intézményi elvárások, szokások, folyamatok), valamint vélhetően a rendelkezésre álló 

anyagi forrás határozza meg.  

Az 50 tananyagot tartalmazó mintánk az alábbiak szerint alakult.47  

 

30. számú táblázat; A megvizsgált tananyagok mintája48 
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Aalto 
University 

                2   

BCE              1      

Debreceni 
Egyetem 

   1                

                                                      
46

 Az 50 tananyag esetében a teljeskörűségre törekedtünk, kizárólag a pszichoterápia két tananyagánál vettünk 
15-15 esetes mintát, mivel összességében csak ott majdnem 200 videó van, amelyek csak hosszúságukban 
különböznek egymástól. Ezek rövid ismertetése a 2. számú mellékletben található.  
47

 A pszichoterápia esetében a videók számossága miatt mintát elemeztünk. Tapasztalatunk szerint minden 
videó ugyanolyan típusú, csak időtartamban térnek el egymástól.  
48

 A táblázatban vastagabbal szerepeltetjük azokat a számokat, amelyek videó-formátumú tananyagban 
szerepeltek, dőlttel pedig azokat az eseteket, amelyekben mindkét formátumra találunk példát.  
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Intézmény 
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EKF     2   1 1    1       

Miskolci 
Egyetem 

  5   3  2       1 2  1  

MKE           1         

Nemzeti 
Tankönyvk. 

                  1 

Semmelwe
is Egyetem 

1 9  7    1  2  1        

Széchenyi 
István 
Egyetem 

     2 1             

Typotex        1            

Végösszeg 1 9 5 8 2 5 1 5 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

 

Mintánk intézményi összetételét az határozta meg, hogy mely intézmények használtak videó 

tananyagformátumot, illetve egyéb formátumaikban videókat. Ezt figyelembe véve végül is 

elég szűk intézményi kört tudtunk elemezni. A legtöbb videót a Semmelweis Egyetemtől 

tekintettük át, emellett a Miskolci Egyetem és a Széchenyi István Egyetem játszik fontos 

szerepet ezen a területen.  

Az intézmények köre természetesen meghatározta a szakterületi megoszlást is: 

orvostudományból 161, géptanból 64, pszichológiából 30, kémiából 27, biológiából 22, 

informatikából 18 tananyagot tekintettünk át.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40.  számú ábra; A tananyagok összetétele intézmények szerint 

Széchenyi István 
Egyetem; 33 Typotex; 5

Aalto University; 
3

Debreceni 
Egyetem; 15

EKF; 18

Miskolci 
Egyetem; 71

MKE; 1

Nemzeti 
Tankönyvkiadó; 

14

Semmelweis 
Egyetem; 188

BCE; 22

 

Nagyon különböző típusú videókat találhatunk a honlapon, ezek tipizálása egy magas szinten 

lehetséges:  

 animációk, hang nélkül – valamilyen specifikus szoftverrel előállított (lásd 24. ábra), 

illetve képernyővideó (screencast);  

 előadás-felvételek – vagy egy beállított kamera, vagy vágott, a dia bemutatására is 

képes megoldással 

 kommentár nélküli rövid, illetve hosszú vágatlan bejátszások (általában valamilyen 

szerszámgép működés közben) – felirattal, vagy anélkül 

 kísérletek demonstrációja – hanggal vagy hang nélkül. 

Ahogy korábba már említettük, mind a videók hosszát, mind a felvételek minőségét, a 

hangminőséget, a szerkesztettséget tekintve változatos képet kaptunk (azon anyagokban van 

a legnagyobb változatosság, amelyek SCORM-formátumban beágyazva tartalmazzák a 

multimédia-elemeket, mint pl. a 25. ábrán).  
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41. számú ábra; Példa speciális szoftverrel létrehozott animációra (videó-kivágás)49 

 

 

 

A legtöbb videó (az eleve videó-tananyagok mellett természetesen), a SCORM-formátumú 

tananyagokban található, de mintánkba került olyan pdfbook is, amelyik esetében külön 

letölthető videókat mellékeltek, ami jó módszernek tűnik azokban az esetekben, amikor a 

szöveges dokumentum csak pdf-ben áll rendelkezésünkre.  

 

 

 

                                                      
49

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_A4_03_ebook_onteszeti_szimulacio_elmeleti
_alapok_es_megoldasok/A4_03_onteszeti_szimulacio_elmeleti_alapok_es_megoldasok_1_1.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_A4_03_ebook_onteszeti_szimulacio_elmeleti_alapok_es_megoldasok/A4_03_onteszeti_szimulacio_elmeleti_alapok_es_megoldasok_1_1.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_A4_03_ebook_onteszeti_szimulacio_elmeleti_alapok_es_megoldasok/A4_03_onteszeti_szimulacio_elmeleti_alapok_es_megoldasok_1_1.html


42. számú ábra; Példa egy beállításos, szerkesztetlen előadás-videóra (videó-kivágás)50 

 

 

A dokumentumok többsége saját készítésű, csak néhány gépészeti dokumentumban 

találkoztunk angol, illetve német nyelvű, vélhetően átvett videókkal (ezeknek jogi 

kérdéseivel az esettanulmányi elemzéskor foglalkozunk). A videók általában jól érthetőek, 

hangminőségük megfelelő. Néhány esettel találkoztunk, ahol a videó készítője magában a 

videóban nem jelezte, hogy mit látunk a videón (természetesen a szöveges dokumentumok 

esetében hivatkozások vannak), így ezek önmagukban értelmezhetetlenek. Néhány esetben 

kérdéseknek ítéljük a videó relevanciáját (pl. youtube-videók, vagy karácsonyi koncert-„láng-

equalizer lángokból) – összesen két megkérdőjelezhető videót találtunk, amely nem 

szorosan kapcsolódik a tananyag tartalmához (egyik esetben a tananyag az Aalto University-

től adaptált dokumentum, melyben az egyéb beágyazott videók nem láthatóak).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
50

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_32_metaadat_tarolas_pdf/32_metaadat_tarolas_
1_1.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_32_metaadat_tarolas_pdf/32_metaadat_tarolas_1_1.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_32_metaadat_tarolas_pdf/32_metaadat_tarolas_1_1.html


43. számú ábra; Példa youtube-beágyazásra;51 

 

 

A videók a fenti felsoroláshoz hasonlóan, ám inkább a tartalmi szempontokat figyelembe 

véve két részre oszthatók:  

 előadás-felvételek (17 db) 

 kísérletek, mérések, vizsgálatok, (kezelések) bemutató videói – animációkkal együtt.  

Az előadás-felvételek általában hosszabbak, míg a bemutató videók átlagosan 5 percesek, az 

egészségügyi témában született elemek pedig néhány másodpercestől a fél perces 

intervallumban mozognak.  

Érdekes, hogy néhány esetben egyazon tananyagban többször is szerepel ugyanaz a videó52, 

illetve láttunk olyat (az orvostudományok között), hogy nagyrészt ugyanaz a sor videó (43 

db, illetve 39 darab) szerepel az angol és a magyar nyelvű tananyagok között (Neurológia53 – 

43 db, Neurologics54 - 39).  

 

 

 

 

 

                                                      
51

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_A2_02_ebook_ipari_tuzelestechnika_video/ada

tok.html, illetve 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFS_hokezeles_modellezese/bevezets.html  

 
53

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_2A_Neurologia_video/adatok.html 
54

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_2A_Neurologia_angol_video/adatok.html 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_A2_02_ebook_ipari_tuzelestechnika_video/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_A2_02_ebook_ipari_tuzelestechnika_video/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFS_hokezeles_modellezese/bevezets.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_2A_Neurologia_video/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0019_2A_Neurologia_angol_video/adatok.html


  123 

44. számú ábra; Példa egy videó kétszeri szerepeltetésére55 

 

 

A videók hossza nagyban függ azok típusától – az animációk néhány másodpercesek (illetve 

néhány esetben léptethetők, tehát nem meghatározható az időtartamuk), míg a 

demonstrációs anyagok 5 perc körüliek, az előadások pedig 20 perc és egy óra hosszúság 

között változnak.  

A leghosszabb videók az 50 perc körüli angol nyelvű előadások, amelyek az egészségügyi 

menedzsment témájában születtek. Ezek teljesen egységes szerkezetűek, az előadók köre is 

igen szűk. Mivel szerkesztett felvételekről beszélhetünk, a diák általában jól láthatóak (lásd a 

28. ábrát).  

A rövidebb bejátszások között nagy részt képviselnek az SE klinikáin készült videók, amelyek 

legtöbb esetben diagnosztikai módszerekkel, illetve különböző neurológiai esetekkel 

foglalkoznak (betegek szerepelnek a videók többségében-, illetve néhány esetben műtéti 

felvételeket láthatunk, különböző esetek leírásával).  

 

 

 

 

                                                      
55

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_10-Keplekeny_alakitas-
mod2/2_lecke_anyagsztvlaszts_nlkli_lemezalakt_eljrsok_hajlts.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_10-Keplekeny_alakitas-mod2/2_lecke_anyagsztvlaszts_nlkli_lemezalakt_eljrsok_hajlts.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_10-Keplekeny_alakitas-mod2/2_lecke_anyagsztvlaszts_nlkli_lemezalakt_eljrsok_hajlts.html


45. számú ábra; Példa szerkesztett előadásra (videó-kivágás)56 

 

 

31. számú  táblázat; A vizsgált videók átlagos hossza 

Szakterület Intézmény 
Videók 
száma 

Átlagos 
hossz (perc) 

ÁM - Könyvtártudomány EKF 12 6 

AT - Géptan 

Miskolci Egyetem 34 2 

Széchenyi István Egyetem 30 1 

AT - Mechanika Széchenyi István Egyetem 3 1 

AT - Számítástechnika, informatika 

EKF 3 1 

Miskolci Egyetem 9 3 

Semmelweis Egyetem 1 44 

Typotex 5 1 

AT - Szervezetfejlesztés EKF 1 20 

Pszichológia Semmelweis Egyetem 30 4 

Művészet MKE 1 0 

TáT - Jog EKF 2 1 

TT - Fizika  

Aalto University 3 3 

Miskolci Egyetem 1 8 

TT - Geológia Miskolci Egyetem 5 2 

TT - Kémia  

Miskolci Egyetem 13 6 

Nemzeti Tankönyvkiadó 14 1 

TT - Biológia BCE 22 3 

AT - Orvostudományok  Debreceni Egyetem 15 1 

                                                      
56

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0023_d5_02_karoly_margusic/1.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0023_d5_02_karoly_margusic/1.html
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Szakterület Intézmény 
Videók 
száma 

Átlagos 
hossz (perc) 

Semmelweis Egyetem 146 8 

AT - Műszaki tudományok Miskolci Egyetem 9 2 

AT - Marketing, menedzsment Semmelweis Egyetem 9 49 

TáT - Politika Semmelweis Egyetem 1 51 

AT - Gyógyszertan Semmelweis Egyetem 1 59 

Végösszeg   370 15 

Ahogy az alábbi ábrán látjuk, a legtöbb videó egy percesnél rövidebb. Ide tartoznak a 

betegekkel készült rövid diagnosztikai videók, a gépek működését bemutató rövid, hang és 

kommentár nélküli, vágatlan videók, illetve az animációk is.  

A 2-5 perc közötti relatív csúcs elsősorban a vágott, szerkesztett demonstrációs, kísérleti 

anyagok miatt alakulhatott ki, míg 20 perc felett csak előadások szerepelnek.  

 

46. számú ábra; A videók hosszának megoszlása 

 

 

Több anyag esetében is találkoztunk olyan beágyazott videóval, amely nem indult el egyik 

böngészőn sem, ami azért furcsa, mert általában nem az összes adott tananyagban szereplő 

videóra volt ez jellemző, csak néhányra – vélhetően valamilyen a többitől eltérő formátumú 

videónál merülhetett ez fel. Kérdésként az fogalmazható meg, hogy ezek a tankönyvtár.hu-ra 

való feltöltéskor hogyhogy nem „akadtak fenn” valamilyen szűrőn (az Aalto University 

anyagaiban találunk több ilyet)57. 

                                                      
57

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFS_hoatadas_modellezese/muffin_stemny_lehtse.html, 
illetve 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFS_hokezeles_modellezese/a_jominy_teszt_vglapedzsi_vizsgla
t_modellezse.html 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFS_hoatadas_modellezese/muffin_stemny_lehtse.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFS_hokezeles_modellezese/a_jominy_teszt_vglapedzsi_vizsglat_modellezse.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0036_AFS_hokezeles_modellezese/a_jominy_teszt_vglapedzsi_vizsglat_modellezse.html


47. számú ábra; Példa rövid bejátszásra (videó-kivágás)58 

 

 

 

48. számú ábra; Példa mérések, kísérletek demonstrációjára (videó-kivágás)59 

 

 

Összefoglalásként elmondható, hogy az e-tananyagok videó-tartalmai igen változatos képet 

mutatnak. Ami bizonyos: a fejlesztők figyelmének középpontjában nem a videó-tartalmak 

álltak (az 1000 feldolgozott tananyagból összesen 857 esetben nincs videó). A pdfbook-ok és 

docbook-ok esetében csak néhány esetben töltöttek fel külön letölthető videókat, ami eleve 

kizárja a videók nagy számát, mivel a tankönyvtáron lévő tananyagok 60%-a ilyen.  

Az mindenképpen pozitív tendencia, hogy legtöbb esetben az intézmények saját videókat 

készítettek, tehát foglalkoztak a tananyag minőségének javításával, így vélhetően 

szakterületük iránt elkötelezett fejlesztőkről beszélhetünk. Ám a videók jelenlétének és 

                                                      

58
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G4_01_ebook_epuletenergetika_video/1.htm

l illetve http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0013_01_Alkalmazott_mechanika/adatok.html  
59

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G1_03_Korszeru_alakithatosagi_vizsgalatok/T

artalom/1.html illetve http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_2A_7_modul/adatok.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G4_01_ebook_epuletenergetika_video/1.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G4_01_ebook_epuletenergetika_video/1.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0013_01_Alkalmazott_mechanika/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G1_03_Korszeru_alakithatosagi_vizsgalatok/Tartalom/1.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G1_03_Korszeru_alakithatosagi_vizsgalatok/Tartalom/1.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_2A_7_modul/adatok.html
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minőségének esetlegességén célszerű lehet változtatni, és a fejlesztések során különböző 

ajánlásokat tenni. Ilyen lehet pl. az, hogy a videók elején valamilyen formában legyen 

kötelező jelezni, hogy mit látunk (cím), vagy azt, hogy ki, milyen körülmények között 

készítette a videót (forrás).  

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

Mi indokolja azt, hogy egyazon videó többször is szerepeljen egy tananyagon belül? 

Lehetőség lenne pl. hivatkozásokkal visszamutatni a megfelelő helyre, nem lenne szükség a 

tartalom duplázására.  

Mi indokolja, hogy ugyanazok a videók több (igaz, különböző nyelvű) tananyagban is 

feltöltésre kerültek? A külső hivatkozások használatával el lehetne kerülni az anyagok 

duplikációját.  

Hogy kerülhettek fel a felületre nem működő videó, illetve animáció-formátumok?  

 

14.2. Animációk 

Az 1000 átvizsgált címből 167-ben találunk animációt. Az alábbiakban egy 2560 darabos 

mintán tekintjük át, hogy milyen típusú animációkat készítettek a fejlesztők. Mintánk 

összeállítása során arra is törekedtünk, hogy minél több intézmény szerepeljen benne, ám ez 

nehezen valósítható meg, mivel az intézmények kis része használt ilyen szemléltető eszközt.  

Mintánk az alábbiak szerint épül fel.  

49. számú ábra; Mintánk intézményi összetétele 
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Igyekeztünk olyan tananyagokat választani, amelyekben több animáció is szerepel, így az 

animációk számának megoszlása némileg elüt az intézmények belső arányától (mert pl. a 

                                                      
60

 Ennél több animációt tekintettünk át, ám több esetben nem működtek azok (pl. Liverpool Egyetem), így 
azokat az eseteket nem vesszük bele elemzésünkbe.  
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Miskolci Egyetemtől több olyan anyag is bekerült, amelyekben kifejezetten sok animáció 

van).  

50. számú ábra; Mintánk szakterületi megoszlása 
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A fenti megállapítás a szakterületi megoszlásra már jóval kevésbé igaz, az 53. ábra már 

tartalmi megjegyzésekre ad lehetőséget, mivel azt mutatja, hogy mely szakterületek azok, 

amelyeken több animációt találunk (az ábra alapján ez az informatika és a kémia).  

Megfigyeléseink szerint minden animáció saját készítésű. Az intézmények csak azokban az 

esetekben használták ezt a multimédiás formát, amelyben nagyon indokolt volt, így igen 

kevés intézmény kerülhetett bele a mintánkba (noha elvileg bármilyen területen 

elképzelhető, sőt ajánlott volna animációkat készíteni elektronikus tananyagokban).  

A 25 tananyagban összesen 201 animációt figyelhettünk meg, ezek a videókhoz hasonlóan, 

igen sokfélék, mind tartalmukat, mind felépítésüket tekintve. Ahogy a videók esetében 

jeleztük, hogy sok videó valójában animáció, így természetesen most is sok esetben videó-

formátumot találtunk.61 Ezek közül 11 animáció nem látszott, illetve nem indult el.  

Az alábbi típusú animációkat találjuk:  

 szoftveres felület mozgó kurzorral – egyben lejátszható 

 speciális szoftverrel készült animáció – általában videó formátumban szerepel62 

 interaktív felületek – kattintásra új tartalmak megjelenése (folyamatábrák, illetve 

egyéb egyszerű tartalmakkal való kiegészítés) 

 interaktív felületek – animáció alakításában való részvétel (pl. Ishihara-teszt a 

színtévesztésre).  

                                                      
61

 Tananyagonkénti rövid áttekintésünket a 3. számú melléklet tartalmazza 
62

 Egyben lejátszható animációt 87-et találunk, melyek nagy része videó formátumban van feltöltve.  
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Az animációk legtöbbször (amikor mérhető ez) igen rövid bejátszások, néhány 

másodpercesek, ugyanakkor több esetben igen látványosak, és sokat segítenek az anyagrész 

megértéséhez.  

51. számú ábra; Példa interaktív felületre (képkivágás)63 

 

Leginkább a matematikai, fizikai, csillagászati témák azok, amelyekben szórakoztató, nagy 

hozzáadott értékkel rendelkező animációkat találhatunk, a vektorok, függvények interaktív 

felrajzolása, illetve a 2D-s és 3D-s geometriai formák mozgó megjelenítése megkönnyíti 

ezeknek az anyagrészeknek az értő befogadását.  

A másik terület, ahol szemléletes példákat találtunk a géptan, illetve azon belül gyakran gépi 

modellek 3 dimenziós bemutatása (pl. „átlátszó alkatrészek”, amely az egész szerkezet 

működésének megértéséhez fontos lehet).  

Az egyes szakterületen használatos specifikus szoftverek működésének, funkcióinak 

bemutatásához sok támogatást adhatnak még az ilyen multimédiás formák (bár ezek 

klasszikus értelemben nem tekinthetők animációnak).  

Találkoztunk néhány olyan animációval is (lásd alább), amelyeknek (egy egyszerű ábrához 

képest (nyilak kétirányú mozgása) nemigen van hozzáadott-értéke.  

Sok esetben találkoztunk olyan animációval, amely csak a weboldal újbóli betöltésével volt 

újraindítható, illetve ahogy már korábban is említettük, több animáció nem játszható le 

(elsősorban az adaptált tananyagokban), illetve külső linkre mutat (teachertube.com).  

 

 

 

                                                      
63

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_PDF_GEFIT6101/adatok.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_PDF_GEFIT6101/adatok.html


52. számú ábra; Példa egyszerű mozgó animációra (képkivágás)64 

 

A társadalomtudományi területen sokat segíthetnek a folyamatábrák, amelyek esetében 

szintén nem feltétlenül indokolt az animált tartalom, vannak azonban olyan esetek, amikor a 

befogadást kifejezetten segítheti az ábrán belül megjeleníthető időbeliség.  

53. számú ábra; Példa animált folyamatábrára;65 

 

                                                      
64

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_PDF_MFFTT600231/adatok.html  
65

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_2A_7_modul/486/index.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_PDF_MFFTT600231/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_2A_7_modul/486/index.html
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Összefoglalásként annyit mondhatunk el, hogy a teljes tankönyvtár.hu tartalmát tekintve az 

animációk száma alacsony, használatuk esetleges, intézmény-, és szakterületfüggő, noha 

igen hasznos részei lehetnek az elektronikus tananyagoknak.  

Érdekes kérdés, hogy célszerű-e minimális követelményként elvárni az ilyen tartalmak 

jelenlétét az anyagokban, mivel relevanciájuk egyes esetekben más és más lehet, de 

valamilyen - erre vonatkozó - ösztönző-rendszert szerepeltetni kellene a következő pályázati 

kiírásban. Ezeknek átgondolása nem csak a hallgató szempontjából lehet hasznos 

didaktikailag, az oktató gondolkodásmódját is befolyásolhatja egy-egy jól elkészített 

animáció (vagy akár ábra).  

Az elkészült animációk nagy része a fentiektől függetlenül jól átgondolt fejlesztések 

eredményeinek ítélhetők, sok más tananyagot is gazdagíthattak volna ilyen tartalmakkal 

készítőik.  

 

Javaslat esettanulmányi kérdésekre 

A nem működő animációk ugyanazt a kérdést vetik fel, mint a videók esetében: hogyhogy 

bekerültek a honlapra?  

Az animációk sokfélesége (videó-formátumok, nagyon minimális interaktivitással rendelkező 

tartalmak, stb.) felveti azt a kérdést, nem lehet-e valamilyen (vagy néhány) általánosan 

elfogadott szoftver használatát előírni a pályázati kiírásokban (amennyiben lehet, nyílt 

forráskódú, ingyenes szoftverek, ha vannak ilyenek), amely funkcióit tekintve minden típusú 

animáció elkészítésére képes.  

Nem lenne-e célszerű minimális elvárásként megfogalmazni animációk (vagy bármilyen 

egyéb multimédiás tartalom) szerepeltetését az elektronikus tananyagokban? 

 

14.3. Egyéb multimédiás elemek használata a tananyagokban 

Az alábbiakban azon egyéb tartalmi elemekről adunk rövid áttekintést, melyek elemzésünk 

tárgyát képezték (tesztkérdések, illetve ábrák). Ahogy korábban már utaltunk rá, igen sok 

ábra és kép szerepel az anyagokban, általában azon témákból, amelyek nem csak „száraz” 

elméleti kérdésekkel foglalkoznak.  

Ugyancsak ötven elemes mintán megvizsgáljuk, hogy milyen ábrákat, képeket találunk a 

tananyagokban. Mintánk kialakításának fő szempontja az, hogy minden szakterületről és 

minden intézményből tartalmazzon olyan tananyagot, amelyben több ilyen tartalmat is 

találunk (így minden projektből legalább egy tananyag is kerül a mintába).  

Elöljáróban annyit mondhatunk, hogy az előzetes áttekintéskor igen sokféle, többféle 

minőségű ábrát és képet láttunk, így csak egy rövid, néhány példát felvillantó elemzést 

adhatunk ebben a témában.  

Az ábrák, képek számát nem egyértelműen a tananyag szakterülete határozta meg, mégis 

azonosítható néhány olyan részterület, ahol általában több ábrát, képet találtunk:  
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 orvostudományok, egészségügy: illusztrációs ábrák kezelési módokról, anatómiai 

ábrák, sejtműködési ábrák, diagnosztikus felvételek;  

 természettudományok közül földrajz (geológia), biológia és kémia: egyszerűbb ábrák 

sejtfelépítésekről, kémiai folyamatok folyamatábrás bemutatása, illetve molekula-
képek, térképek;  

 társadalomtudományból a statisztika és közgazdaságtudomány: folyamatábrák, 
szociológiai térképek, gazdasági függvények.  

A fenti esetekben az anyag megértéséhez szükségesek a képek, ábrák használata, míg 

vannak olyan témák, amelyekben csak színesítik, gazdagítják az anyagot (lásd 56. ábra). 

  

54. számú ábra; Példa orvostudományos ábrákra; 66 

 

Az 50 átvizsgált tananyag közül összesen 32 esetében állapítható meg az oldalszám (a 

többiek esetében csak html-formában tekinthető meg az anyag, nem lehetett pdf-ként 

letölteni azt, az oldalszámokat a letöltés utáni pdf-formátumban tekintettük), így ezekben 

meg tudjuk vizsgálni az egy oldalra jutó képek, ábrák számát. A legtöbb (1,2 ábra/oldal) a 

paleontológiai anyagban van, és átlagosnak a 0,3-es értéket mondhatjuk.  

A tananyagok 80%-ában nem találtunk forrás-megjelölést, de ki kell emelnünk, hogy a 

legtöbb kép vélhetően a fejlesztő által készített ábra (excel-ábra, vagy egyéb specifikus 

szoftverrel készített ábra, screenshot), ahol a forrásmegjelölés nem releváns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
66

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_1A_3D_hu_book/ch01s08.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0011_1A_3D_hu_book/ch01s08.html


55. számú ábra; Példa természettudományos ábrákra67 

 

A nyilvánvalóan átvett képek (képek tudósokról) legtöbb esetében szintén nem jelölték meg 

a forrást. A matematikai anyagokban számos függvény esetében ugyancsak nem releváns a 

forrás megjelölése.  

56. számú ábra; Példák az anyagot gazdagító ábrákra68 

 

Az ábrák, képek minősége, csakúgy, mint az egyes anyagokban tetten érhető egységesség 

(vizuálisan egységes kinézetű ábrák, vagy a szövegen belüli képek méretének azonossága) 

                                                      
67

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_01_Novenyelettan/ch03.html  
illetve 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_PDF_MFFTT600231-EN/MFFTT600231-
EN_1_7_7.html  
68

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_11_infkereso_nyelvek_i_pdf/adatok.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_01_Novenyelettan/ch03.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_PDF_MFFTT600231-EN/MFFTT600231-EN_1_7_7.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_PDF_MFFTT600231-EN/MFFTT600231-EN_1_7_7.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_11_infkereso_nyelvek_i_pdf/adatok.html
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nagy szórást mutat. Azokban a tananyagokban, ahol kevés ábra szerepel, általában 

megoldották, hogy azok egységesek legyenek.  

Az ábrák minősége jónak mondható, azonban néhány esetben szétesett, nem értelmezhető 

ábrákat is találtunk (a letöltés után a tördelés rossz helyre tett ábrákat, azok nem teljes 

egészében váltak láthatóvá). 69 

 

Javaslat esettanulmányi kérdésre 

Letöltéskor néhány esetben a pdf-ben az ábrák elcsúsztak, illetve nem teljes esetben 

látszottak. Nincs-e mód arra, hogy a rendszer optimalizálja az anyagokat a különböző 

letöltési lehetőségekre? (Ha jól láttuk, legtöbb esetben egy konverter használatával 

készültek a letölthető dokumentumok).  

ZIP-formátumok letöltésekor (SCORM) általában letöltésre kerülnek olyan honlapelemek 

(.gif) is, amelyek fölöslegesek a tananyag feldolgozásához (léptető-nyilak). Nem lenne-e 

célszerű kiszűrni ezeket, hogy csak a lényegi tartalmakat kelljen letölteni? 

A képek kiterjesztése sokféle (.png, .jpg, .gif). Nem lenne-e célszerű, hogy ezek egységes 

formában készüljenek?  

Nem kellene-e minimum elvárásként megfogalmazni a képek, ábrák számozását, illetve 

egységes formátumú forrásmegjelölését (még ha saját készítésűek is, azt is jelezni)?  

 

A tesztkérdések minősége igen eltérő a tananyagokban, az intézmények ez esetben egységes 

formátumban gondolkodtak (dinamikus tesztkérdésről csak a SCORM-tananyagokban 

beszélhetünk). 450 esetben találtunk dinamikus tesztkérdéseket, ezek nagy része az EKF 

tananyag-fejezetében találhatóak, amelyekben egységesen két (kevesebb esetben három) 

választós tesztkérdés van. (Így egy teljes tananyagra vetítve ez 24-36 kérdést jelent). Ezek 

teljesen egységes kérdések, a tananyag átolvasása után nem jelentenek nagy kihívást. 

(Legtöbbször alapvető információkra kérdeznek rá.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

69 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_informatika_Kovasznai_Gergely-

Parbeszedes_rendszerek/adatok.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_informatika_Kovasznai_Gergely-Parbeszedes_rendszerek/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0038_informatika_Kovasznai_Gergely-Parbeszedes_rendszerek/adatok.html


57. számú ábra; Példa egyszerű tesztkérdésre az EKF anyagaiban70 

 

Az EKF-en kívül még három intézmény élt ezzel a lehetőséggel.  

A Nemzeti Tankönyvkiadó igen hasonló módon állt a dinamikus tesztkérdések használatához, 

mint az EKF, noha egy tananyagában jóval több ilyen tartalmat találtunk.  

58. számú ábra; Példa a Nemzeti Tankönyvkiadó egyszerű tesztkérdéseire 

 

A Miskolci Egyetem projektjeiben eltérő hozzáállást láthatunk. Van példa egyszerű 

feleletválasztós kérdésekre (mellettük kifejtős önellenőrző kérdésekkel)71, és van 

bonyolultabb rendszerű, szókitöltős kérdéssorra is.72  

                                                      
70

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_41_projektmunka_scorm_06/66_gyakorl_tesztek.
html  
71

 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGFT6008T/sco_08_04.htm 
72

 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G4_051_Lezertechnologiak_alkalmazasa_a_muszaki_felulettudomanyok_te
ren/sszefoglals_s_teszt.html 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_41_projektmunka_scorm_06/66_gyakorl_tesztek.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_41_projektmunka_scorm_06/66_gyakorl_tesztek.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGFT6008T/sco_08_04.htm
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G4_051_Lezertechnologiak_alkalmazasa_a_muszaki_felulettudomanyok_teren/sszefoglals_s_teszt.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G4_051_Lezertechnologiak_alkalmazasa_a_muszaki_felulettudomanyok_teren/sszefoglals_s_teszt.html
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Az egyik projektben létrejött SCORM-anyagok73 ugyanezen projekt pdfbook-formátumú 

tananyagaihoz kapcsolódó tesztkérdéseket, tehát csak tesztfelületet tartalmaznak.  

59. számú ábra; A Miskolci Egyetem különböző tesztkérdései 

 

Egyértelmű, hogy a legnagyobb súlyt a Széchenyi István Egyetem fektette a kérdésekre. 

Tananyagaik felépítése többféle, ám mindegyik fejezetnek a végén hosszú, több kérdést 

(szókitöltés, igaz-hamis, feleletválasztós, illusztrált) tartalmazó dinamikus kérdéssort 

találunk. Több esetben a kérdéshez tartozó videóval kezdődnek a kérdéssorok, attól 

függetlenül, hogy matematikai74, géptani75 vagy mechanikai76 szakterületről van szó.  

60. számú ábra; Példa tesztsorra a Széchenyi István Egyetemen77 

 

A Széchenyi István Egyetem 1000-es mintánkban szereplő tananyagaiban a tesztkérdések 

átlagos száma 80 felett van. A kérdések jól szerkesztettek, vélhetően igen sokat segítenek a 

hallgatóknak a vizsgára való felkészülésben.  

                                                      

73
 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G1_012_Vasotvozetek_egyensulyi_kristalyositasa_Tesztkerdesek-

IgazHamis/adatok.html;  
74 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0013_06_Vegeselem_analizis/4_modul__modulzr_feladatok.html 
75 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_04-Gyartasautomatizalas/3_modulzr_feladatsor.html 

76 http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0013_15_Szenzorok_es_aktuatorok-2/adatok.html;  
77

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_04-
Gyartasautomatizalas/3_modulzr_feladatsor.html  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G1_012_Vasotvozetek_egyensulyi_kristalyositasa_Tesztkerdesek-IgazHamis/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0001_1A_G1_012_Vasotvozetek_egyensulyi_kristalyositasa_Tesztkerdesek-IgazHamis/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0013_06_Vegeselem_analizis/4_modul__modulzr_feladatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_04-Gyartasautomatizalas/3_modulzr_feladatsor.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0013_15_Szenzorok_es_aktuatorok-2/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_04-Gyartasautomatizalas/3_modulzr_feladatsor.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_04-Gyartasautomatizalas/3_modulzr_feladatsor.html
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Javaslat esettanulmányi kérdésre 

A tesztkérdések sokfélesége vélhetően abból fakad, hogy többféle szoftvert használtak az 

intézmények. Van-e értelme annak, hogy a tankönyvtár.hu-n egységes formátumú 

kérdéssorok legyenek fellelhetőek?  

A Széchenyi István Egyetemen látható számos tesztkérdést a tananyag-fejlesztés során 

dolgozták ki, vagy valamilyen korábban már meglévő (az intézményen belül működő) online 

tesztfelület segítségével állították elő?  

Mik a tapasztalatok a kérdések kitöltöttségével kapcsolatban, vezetnek-e az intézmények 

valamilyen (anonim) statisztikát a kérdések megválaszolásának sikerességéről?  
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15. Összefoglalás, javaslatok 

Az általános elemzés végeztével (az Irányító Hatóság által átadandó adatok áttekintése 

nélkül) azt állapíthatjuk meg, hogy a 2078 tananyagot elkészítő intézmények igen-igen 

különböző módon közelítették meg a fejlesztési projekteket, ha a végeredménye sok 

esetben igen hasonló is lett.  

Munkánk során figyelembe vettük az egyes tananyag-formátumok, intézmények közötti és 

intézményeken belüli projektek különbözőségeit ahhoz, hogy bizonyos következtetéseket le 

tudjunk szűrni. Sok esetben azonban így is csak feltevéseink lehetnek, amelyeket az 

esettanulmányi elemzés során kell majd tovább vizsgálnunk.  

A multimédiás tartalmak volumene, minősége is nagyon különböző, az egyszerű szkennelt 

dokumentumtól kiindulva az igen bonyolult, sok külső hivatkozást és multimédia-elemet 

tartalmazó, jó minőségű elektronikus tananyagokig igen széles spektrumot jártak be az 

intézményi fejlesztések. Feltételezésünk szerint a megvalósító szervezetek összetettsége is 

visszaköszön a projektek ilyen változatosságában.  

A kutatásunk kétszakaszos felépítését (amely az OH által megadott ajánlattételi felhíváson 

alapult) indokolják azok a kérdések, amelyek csak az általános elemzés eredményeképpen 

jöhettek létre, a tananyagok mélyebb megismerése nélkül nem.  

Néhány összefoglaló megállapítást, illetve más, a kutatásnak ezen szakaszában kialakuló 

javaslatot mutatunk be az alábbiakban (melyek az értékelési kérdéseinkre reagálnak), 

valamint felidézünk néhány kérdést, amelyet a későbbiekben vizsgálnunk kell.  

A tananyagok megjelenési formája 

A különböző tananyagok igen sokféle megjelenési formát öltöttek a tankönyvtár.hu-n, mint 

központi honlapon. A pdfbook-ok sok esetben igen nehézkesen kezelhetők (oldalanként 

lapozható tartalom), a docbook-ok és a SCORM-tananyagok pedig nagyobb 

különbözőségeket mutattak az egyes esetekben – ezekben a formátumokban jóval inkább 

„hozni lehetett” az intézményi különbségeket – főként a különböző intézményeken belüli 

saját belső rendszerek eltérései miatt.  

A fentiekből következően nem tudunk definiálni egy általános magyar e-learning standardot. 

A tankönyvtár.hu használhatóságát és áttekinthetőségét mégis segítené, ha ide valamilyen 

egységes formában kerülnének fel a tananyagok.  

Kapcsolódó kérdések:  

 Milyen belső intézményi kurzusmenedzsment-rendszereket használnak az 

intézmények?  

 Miért éppen az adott formátumokat választották az intézmények a fejlesztésekkor? 

Különösen akkor érdekes ez, ha egy intézményen belül többféle formátumot is 
használtak.  



A tananyagok használhatósága 

Előzetes kutatásaink szerint az e-learning többet jelent, mint egyszerű tananyag-

letölthetőséget, mégis, több esetben azt tapasztaltuk, hogy ennyiben kimerült a fejlesztés 

(mivel a pályázat az adaptációt és ennek szerzői jogi rendezését is támogatta, elképzelhetők 

olyan esetek, amelyeknél már a puszta tankönyvtári megjelenés is nagy eredménynek 

számít).  

A pdfbook-ok nagyobb része statikus tartalommal bír, néhány üdítő kivételtől eltekintve, 

ahol külön letölthető videókat, animációkat találtunk a honlapon. (Találkoztunk olyan pdf-

ekkel is, amelyek jól láthatóan SCORM-tananyagból készültek – pl. kimerevített animációs 

ablakokat tartalmaztak.)  

A docbookok hasonlóan épülnek fel, ám ezekben általános a szövegben lévő hivatkozások 

működése (külső és belső egyaránt), tehát használhatóságát, követhetőségét tekintve jobb 

minőséggel találkozunk. A videók összetettsége erősen meghatározza azt, hogy a videó-

formátumú tananyagok mennyire felelnek meg a tudás-átadás minimális elvárásainak, de 

úgy tapasztaltuk, a frontális előadásokat (amelyek kevésbé interaktív tanulási formák) 

mindenképpen kiválthatják jó minőségű, szerkesztett videó-felvételekkel.  

A legmagasabb hasznossággal egyértelműen a SCORM-tananyagok rendelkeznek, 

amelyekben elvileg az összes e-learning tartalom megjelenhetne, az ilyen tananyagok között 

ez gyakorta elő is fordult (annak ellenére, hogy vannak olyan fejlesztések, amelyek vélhetően 

„külső nyomásra”, mintsem a tananyag javítása iránti belső elkötelezettség miatt kerültek 

be).  

Természetesen lehetnek olyan tananyag-részek, amelyek nem feltétlenül követelik meg az e-

learning elemek jelenlétét, de ez már a támogatás kereslet-kínálat viszonyait érintő, nehezen 

vizsgálható kérdés (miért éppen ilyen tananyagokat fejlesztettek ezekből a forrásokból).  

Kapcsolódó kérdések: 

 Valóban azok a szakterületek kaptak-e pályázati forrásokat, amelyeken nagyobb 

kereslet volt az új elektronikus tartalmakra?  

 A tananyagok ilyen szintű különbségei tükröződnek-e a hozzájuk rendelte források 
nagyságában? (IH-betekintéssel vizsgálható) 

 

Intézményi különbségek 

A tananyagok egységességének garanciája a projekt volt, az intézmények egymástól igen 

eltérő formában készítették tananyagaikat, sőt, sok esetben egységes intézményi 

eljárásmódról sem beszélhetünk. Feltevésünk az, hogy a projektek sikerességét, 

eredményességét nagyban befolyásolta már a pályázat elkészítése során is működő projekt-

csapat, a projekt vezetése és a megvalósítás szervezete. Ezek a különbségek megjelennek 

abban is, hogy sok esetben különböző szervezeti egységek kiadásában kerültek fel a 

honlapra az anyagok. Külön csoportot alkotnak azok a projektek, amelyekben erős 

professzionális kiadói jelenlét tapasztalható.  

Van néhány olyan műhely, amelyeket feltétlenül további elemzésre érdemesnek tartunk, 

vagy a minőség, vagy a tananyagok mennyisége okán: Széchenyi István Egyetem, 



  140 

Semmelweis Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem, 

Nyugat-Magyarországi Egyetem, ELTE, Typotex Kiadó, Hallgatói Információs Központ. A 

projektekben nem érintett intézményekben is vannak azonban jó gyakorlatok (amelyek nem 

MTMI-szakterületen működnek, így nem pályázhattak, így vizsgálatunk tárgyát sem 

képezhették), amelyeket valamilyen szinten fontosnak tartunk bevonni esettanulmányi 

elemzésünkbe.  

Kapcsolódó kérdések: 

 A több projektet is megvalósító intézmények milyen projekt-szervezeteket hoztak 

létre? Mi (ki) határozta meg a tananyagok különböző mutatóit, minőségét? Hogyan 
határozták meg a fejlesztési forrással támogatott szakterületek körét az 
intézmények?  

 Mi a szerepe a kiadók bevonásának? Milyen szakmai inputot tudnak adni a 
professzionális kiadói szervezetek?  

 Milyen minőségbiztosítási folyamatok zajlottak az egyes projektekben? Milyen 
mozgásteret biztosítottak a fejlesztők számára?  

Multimédiás, interaktív tartalmak 

A multimédiás és interaktív elemek sokféleségét több szinten is lehet értelmezni: 

 külső ismérvek: fájltípus, képminőség-felbontás, képernyő-méret, hangminőség, 
feliratozottság 

 tartalom: érthetőség, tananyagba ágyazottság, hozzáadott érték.  

A fenti szempontok szerint a multimédiás és interaktív tartalmak döntő többsége átlagosnak 

tekinthető. Csak néhány példát láttunk átlagosnál jobb minőségű videókra, amelyek magas 

szerkesztési minőségben, érthetően, jól interpretálják a szakmai tartalmat (BCE, Nemzeti 

Tankönyvkiadó egy-egy tananyaga).  

Legtöbbször saját gyártású elemeket használtak az intézmények, néhány kivétellel 

találkoztunk, amikor olyan gyártósorok vagy szerszámgépek bemutatására használták a 

multimédiát, amely valószínűleg nem áll rendelkezésre az intézményben.  

Az interaktív tesztkérdések jelenléte lehetne akár minimum-elvárás is az elektronikus 

tananyagokkal szemben, de ilyennel természetesen csak a SCORM-tananyagok 

rendelkezhetnek, így ez meghatározta ezen elemek jelenlétét az átvizsgált tananyagokban. 

Néhány intézményben mégis nagy hangsúlyt fordítottak a kérdéssorok kidolgozására 

(Széchenyi István Egyetem, Miskolci Egyetem), amelyek pozitív példának minősíthetőek. A 

tesztkérdések, önellenőrző kérdések nem csak az anyag elsajátítását, illetve akár megértését 

segíthetik, hanem didaktikai, pedagógiai funkciójuk is igen jelentős (hallgató és oktató 

számára egyaránt).  

Kapcsolódó kérdések: 

 Milyen módon készültek a multimédiás elemek? Teljes mértékben saját gyártásban, 

vagy külső megbízottal (filmes gyártó cégek)?  

 A projektszervezet generálta-e az igényt az ilyen tartalmak használatára, vagy a 
fejlesztők saját maguk látták hasznosnak ezek szerepeltetését?  
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15.1. Javaslatok 

Egységes fogalmak, felhasználói szemlélet 

Egységesen kell kezelni a tananyag és a tananyag részeinek fogalmát. (Most tananyagnak 

nevezünk egy videót tartalmazó részletet, és egy teljes könyvet is). Javaslatot lehet tenni egy 

általánosan elfogadható struktúrára (lecke – modul – tananyag felosztás mentén, 

esetlegesen további részletezettséggel), illetve a pályázatoknak pontosan definiálniuk kell, 

mit fogadnak el tananyagnak.  

Az általános kép azt mutatja, hogy a tananyagok kevésbé felhasználó-szemlélettel, mint 

inkább készítői szemlélettel készültek (kínálati piac). A kereslet vizsgálata, figyelemmel 

kísérése fontos lehet a következő fejlesztések esetében (erre ki kell térni az esettanulmányi 

elemzés elkészítésekor). Mindenképpen javasolni lehet a felhasználói szempontok 

figyelembe vételét mind a fejlesztés, mind a feltöltés esetén. 

 

Multimédia-tartalmak 

Mivel a most látható tananyagok már eleve nem egységesek, a következő időszakban a 

pályázati kiírásokban (ennek hiányában a feltöltés feltételeként) meg kellene határozni 

bizonyos minimális elvárásokat (pl. a képek, ábrák, videók, animációk pontos, következetes 

számozása és elnevezése vagy a tananyag tagolásának módjai stb.). 

A videók és animációk fogalma több esetben keveredik. Definiálni kell, hogy mit nevezünk 

animációnak és mit videónak – attól függetlenül, hogy milyen formátumban van, elsősorban 

a felhasználó szempontjából egységesíteni szükséges a jelöléseket és tartalmakat („beszélő 

fejek” vs. screencast-ok). 

A videók és animációk minőségének változékonysága felveti egy minimum-standard 

kialakítását az ilyen anyagokkal kapcsolatban. Amennyiben egy ilyen standard kialakul, akkor 

lehetővé válik a tankönyvtár.hu egy videótár létrehozása, amely szakterületenként 

rendszerezve (azt megjelölve, hogy a multimédia melyik tananyaghoz kötődik) tartalmazza az 

összes multimédiás tartalmat. Ez annál is inkább elképzelhető, mivel letöltéskor ezek a 

tartalmak eleve a többi szöveges résztől eltérő formátumú fájlokban állnak rendelkezésre.  

A videók formátuma nem egységes, a fájl-kiterjesztések (a tömöríthetőség, méret 

szempontjából optimális kiterjesztés) egységesítése célszerű lehet. 

 

Tankönyvtár.hu 

A megvalósult projektek (főpályázók) és kiadók keveredése némileg zavaró lehet (pl. adott 

hallgató egy intézmény oktatója által ajánlott anyagot keres, miközben a tananyagnak 

látható módon semmi köze nincs az adott intézményhez), a metaadatok körének ilyen irányú 

bővítése javasolt.  

A letölthetőség egyre fontosabb a mai korban, egyre inkább a mobil tanulás irányába 

mutatnak a tendenciák. Ehhez képest a letölthetőség nagyon gyakran pdf-generálást jelent, 

tehát a multimédia-tartalmak nehezen hozzáférhetők.  
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A letöltésekkor nem egységes az, hogy az egyes elemek – szöveges anyagok, képek/ábrák, 

videók, animációk külön alkönyvtárban, vagy összesítve, egymástól való megkülönböztetés 

nélkül kerülnek a letöltőhöz (általában zip-formátumban letölthetők a videókat tartalmazó 

anyagok). Ennek egységesítése szükséges.  

Mivel igen sokféle tartalom van jelen a tankönyvtáron, érdemes lenne átgondolni néhány 

„elemenként felépített (kérdéstár, animációtár, videótár) kidolgozását a szakterület 

témáiban való elmélyülés érdekében. Ezzel kiszűrhetővé válnak a párhuzamos tartalmak. 

Ennek feltétele az, hogy minden egyes elemnek pontos metaadatait megismerhessék a 

feltöltők.  

Több nem működő (nem látható) tartalommal találkoztunk. Valamilyen módon meg kell 

akadályozni, hogy olyan tartalmak kerüljenek fel a honlapra, amelyek később aztán nem 

hasznosíthatóak.  
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SZINTETIZÁLÓ TANULMÁNY AZ ESETTANULMÁNYI ELEMZÉS 
EREDMÉNYEIRŐL 
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16. Bevezetés, kutatási lépések tartalma 

Az Oktatási Hivatal megbízásából a TÁMOP 4.1.2. konstrukció 2008-2009-ben induló nyertes 

projektjei közül 12 nyertes pályázat elemzését végeztük el az alábbiak szerint: 

  Mintegy 30 felsőoktatási intézményben – kérdőív segítségével vizsgáltuk – az 
intézmények e-learning kurzusmenedzsment rendszereinek adottságait, illetve 
annak használatát. 

   Az előzetesen kiválasztott felsőoktatási intézményekben online kérdőív 
segítségével gyűjtöttük össze az oktatók és hallgatók e-learning-tananyagokkal 
kapcsolatos véleményét, tapasztalatait. 

  A pályázati folyamat mélyebb feltárása céljából 21 projektrésztvevővel 
(szakmai vezetők, projektvezetők) mélyinterjút készítettünk. 

  Az elektronikus tanulásban érintett hallgatók véleményét fókuszcsoportos 

interjúk segítségével vizsgáltuk. 

  50 tananyag elemzését azok újszerűsége szempontjából végeztük el. 

Az alábbiakban e feltáró munkánk során nyert eredményeket mutatjuk be. A kapott adatok 

bemutatásán túl ajánlásokat is megfogalmazunk, amelyek a további fejlesztésekhez 

nyújthatnak segítséget. 

 

16.1. Hallgatói felmérés 

A hallgatói felmérés célja az volt, hogy megismerjük, a hallgatók milyen mértékben 

használják fel az informatika adta lehetőségeket tanulmányaik eredményesebbé tétele 

érdekében, illetve milyen az elektronikus tanulással szembeni attitűdjük. 

 

A legfőbb kérdéskörök a következők voltak: 

 a hallgatók viszonya általában az elektronikus eszközökhöz; 

 hogyan használják fel a hallgatók a rendelkezésükre álló informatikai eszközöket; 

 milyen mértékben segítik őket az intézményi honlapon fellelhető információk, és 

tananyagok az eredményes felkészülésben; 

 hogyan tudják elérni az e-információkat intézményükön belül; 

 az elektronikus tanulás hogyan és miben változtatta meg tanulási szokásaikat, 
folyamataikat. 

 

 



 

16.2. Oktatói felmérés 

Az oktatói felmérés célja az volt, hogy képet kapjunk arról, hogy a felsőoktatási 

intézményekben 

 milyen mértékben van jelen az információtechnológiai eszközök felhasználásával 
támogatott oktatás,  

 mennyire hatékonyan használhatóak az elektronikus tananyagok,  

 hozott-e valamilyen változást az e-tananyagok elterjedése az oktatásban, illetve 

 a tananyagfejlesztőktől a fejlesztés motivációiról, körülményeiről gyűjtöttünk 
információt.  

 

16.3. Interjúk projektvezetőkkel és szakmai vezetőkkel 

A projektvezetőkkel és szakmai vezetőkkel folytatott interjúk során a fejlesztés egyes 

lépéseiről, annak folyamatáról gyűjtöttünk elsősorban információt: 

 a pályázási folyamat lépései 

 a fejlesztésbe bevont oktatók kiválasztásának szempontjai a felsőoktatási 
intézményen belül 

  a fejlesztendő tartalmak kiválasztásának szempontjai (hallgatói igények, a tudomány-
technika fejlődése stb.) 

 a fejlesztési folyamat lépései (tartalom, digitalizálás, esetleges nehézségek 

bemutatása a fejlesztőmunka során stb.) 

 a tananyagfejlesztés segítése (milyen segédeszközöket kaptak a fejlesztők a 
tananyagkészítéshez: sablonok, formai kritériumok stb.). 

 

16.4. Tananyagok gyakorlati alkalmazása – hozzáadott érték 

A tananyagok gyakorlati alkalmazására vonatkozó kutatási folyamatban – ugyanazzal a 

hallgatói körrel – a kurzus két pontján készítettünk fókuszcsoportos interjút. Azt vizsgáltuk, 

hogy  

 milyen módon változott meg a hallgatók tanulási folyamata 

 milyen új lehetőségeket jelent az elektronikus tanulás, illetve 

 ezek a változások milyen irányban befolyásolják a kurzus teljesíthetőségét. 



 

16.5. Tananyagok újszerűségének elemzése 

A tankonyvtar.hu weboldalon (az esetekhez köthetően) 50 tananyagot választottunk ki. és 

elemzésünkkor három szempontot vettünk figyelembe:  

1. a szakirodalom évszáma (minél közelebb van 2014-hez, annál frissebb): amennyiben 
vélemény (recenzió, ismertetés) is megjelent a szakirodalomról, vagy maga a szerző 
minősíti, úgy annak relevanciája is megállapítható, árnyalható; 

2. a tartalomjegyzék alapú és kulcsszavak szerinti keresés ma már minden nagyobb, 
releváns adatbázisban megoldható, így a matarka.hu és az eisz.hu, valamint az 
akademiai.com adatbázisaiban is. Ezek az adatbázisok jelentik a tananyag tartalmi 
újszerűségének megállapításához szükséges alappilléreket; 

3. a szerző(k) publikációs listái: ma már elengedhetetlen, hogy egy-egy szerző ne 
rendelkezzen publikációs listával, ami általában valamilyen adatbázisban elérhető 
(sok esetben az idézettséggel együtt).78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
78Ilyen adatbázisok a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), vagy a Budapesti Corvinus Egyetem, a SZTAKI, 

vagy éppen a Budapesti Műszaki Egyetem publikációs adattára (BME Publikációs adattár) adatbázisai. 
Ezekben az adatbázisokban minden tudományos publikáció (konferencia-előadás, absztrakt, tanulmány, 
monográfia stb.) elérhető. 
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17. A minta kiválasztásának szempontjai 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyes kutatási lépéseinknél milyen mintavételezési 

eljárást követtünk, illetve milyen a válaszadók több szempont szerinti összetétele.  

 

17.1. A hallgatói felmérés mintájának bemutatása 

A hallgatói visszajelzések felmérése véleményünk szerint kutatásunk egyik legfontosabb 

része. Ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a lehető legtöbb hallgatót 

elérjük vizsgálataink során. Így a kiválasztott intézmények teljes hallgatói köre számára 

hozzáférhetővé tettük online kérdőívünket, és a feldolgozás során minden kérdőívet 

figyelembe vettünk függetlenül attól, hogy a hallgatók minden kérdést megválaszoltak-e. 

A hallgatói kérdőíveket az alábbi ábrán szereplő intézmények hallgatói töltötték ki.  

 

32. számú táblázat; A hallgató válaszadók intézményenkénti összetétele (százalékban):  

Intézmény Válaszadók százalékos 

aránya 

Nyugat-Magyarországi 

Egyetem 

8,0% 

Miskolci Egyetem 7,3% 

Szechenyi István Egyetem 

(SZE), Győr 

2,7% 

Debreceni Egyetem 21,7% 

Dunaújvárosi Főiskola 3,2% 

EKF, Eger 7,2% 

ELTE Budapest 49,9% 

 

Mint látható a legtöbb kitöltött hallgatói kérdőív az ELTE-ről érkezett vissza, ezek a 

visszaküldött kérdőívek felét jelentik. Jelentős mértékű a Debreceni Egyetemről visszaküldött 

kérdőívek száma, legkisebb mennyiségben a SZE-ről, illetve Dunaújvárosból kaptunk vissza 

kérdőíveket. 

A válaszadó hallgatók átlagéletkora 23,6 év. 

 

 

 

A válaszadók évfolyamok szerinti eloszlást az alábbi tábla mutatja:  
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33. számú táblázat; A hallgatók évfolyam szerinti megoszlása (százalékban) 

Évfolyam 
Összesen 

(%) 
1. évfolyam 39,4 

2. évfolyam 28,6 

3. évfolyam 19,1 

4. évfolyam 7,4 

5. évfolyam 4,9 

6. évfolyam 0,6 

Összesen 100% 

 

Mint látható a Ba/BsC 1-2-3. évfolyamos hallgatói voltak a legaktívabbak a válaszadásban 

(arányuk kétharmadnyi a kitöltők között). Ha évfolyamok szerint nézzük a mintát, akkor 

kétötödnyi az 1. évfolyamon tanulók aránya a kitöltők között; a 2-3. évfolyamon tanulók 

aránya (47,7%) közel a válaszadók felét jelenti, a többi évfolyamon tanulók bő tizedét teszik 

ki a kitöltőknek (12,9%). 

 

17.2. Az oktatói felmérés mintájának bemutatása 

Az oktatók számára készült kérdőívet – hasonlóan az előző kérdőívhez - valamennyi 

felsőoktatási intézménybe kiküldtük, az adatok zárásáig 257 kérdőív érkezett vissza.  

Ezek intézményenkénti megoszlása a következő volt: 

 

34. számú táblázat; A válaszadók oktatási intézmények szerinti megoszlása 

Felsőoktatási intézmény (%) 

Debreceni Egyetem 36% 

Dunaújvárosi Főiskola    7% 

Eszterházy Károly Főiskola 10% 

ELTE 31% 

Miskolci Egyetem 12% 

Nyugat-Magyarországi 

Egyetem 

    2% 

Széchenyi István Egyetem     2% 

 

Amint az adatok mutatják a kutatás zárásáig, a legtöbb kitöltött kérdőív a Debreceni 

Egyetemről és az ELTE-ről érkezett vissza, mely a teljes minta kétharmadát jelenti. Az 

Eszterházy Főiskoláról és a Miskolci Egyetemről a visszaérkezett válaszok a minta 10-12%-át 

teszik ki. Kicsit kisebb arányban kaptunk kitöltött kérdőívet a Dunaújvárosi Főiskola (7%) és a 
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Nyugat-Magyarországi Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem oktatóitól visszaérkezett 

kérdőívek a teljes minta 2-2%-át jelentették. (Mivel az utóbbi három felsőoktatási intézmény 

kis számban szerepelt a visszaküldők között, a kereszttáblák elemzésénél nem vettük 

figyelembe.) 

A válaszadók több mint fele férfi (58%), kisebbik része nő (42%). 

A kitöltők között kiugróan magas azoknak az oktatóknak az aránya, akik 

természettudományos (24%), illetve társadalomtudományi/bölcsészettudományi (12%; 18%) 

tárgyakat oktatnak, alacsony számban fordultak elő a művészeti, agrár-, vagy sport 

tudományos tárgyat oktatók (1-2%). A középmezőnyben szerepelnek a műszaki, 

gazdaságtudományi-, orvos- és egészségügyi tudományokat oktatók (7-9%), ezt követik a 

pedagógiai és jogi tárgyak oktatói (5-6%). 

 

35. számú táblázat; Az oktatók megoszlása a tanítási gyakorlat hossza szerint 
(százalékban) 

Tanítási gyakorlat hossza Százalékos arány 

0-9 év 33,6% 

10-24 év 44,1% 

25 év felett 22,3% 

 

Az oktatók oktatói munkájának hosszát tekintve változatos képet kapunk, megjelennek 

közöttük a 10 év alatti oktatási gyakorlattal rendelkezők, de találunk közöttük 40 év fölötti 

oktatási gyakorlattal rendelkező oktatókat is. Döntő többségüket a 10-20 éves oktatói 

tapasztalattal rendelkezők adják. A válaszadó oktatók tanítási gyakorlata átlagosan 15,54 év 

volt.  

 

17.3. Az interjúk mintavétele 

A projektvezető és szakmai fejlesztő kollégák körében 21 interjú felvételére került sor (a 

projekt-szerepek szerinti megoszlásuk arányos – projektvezetők, szakmai vezetők, tartalmi 

fejlesztők, e-learning fejlesztők).  

A minta intézmények szerinti megoszlása: 

 Név Projekt-szerep Intézmény 

1. Kokovay Ágnes  módszertani felelős Semmelweis Egyetem 

2. Balogh Zsuzsanna  szakmai koordinátor Semmelweis Egyetem 

3. Dr. Bereczki Dániel tartalmi fejlesztő Semmelweis Egyetem 

4. Jósvai János tartalmi fejlesztő Széchenyi István Egyetem 

5. Mészáros Attila szakmai koordinátor Széchenyi István Egyetem 
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6. Kovács Miklós e-learning fejlesztő Széchenyi István Egyetem 

7. Dr. Végső Ferenc tartalmi fejlesztő NYME Geoinformatikai Kar 

8. Dr. Mélykúti Gábor módszertani felelős NYME Geoinformatikai Kar 

9. Pete Péter szakmai koordinátor ELTE 

10. Kőhegyi Gergely e-learning fejlesztő ELTE 

11. Kocsisné Dr. Baán Mária módszertani felelős Miskolci Egyetem 

12. Dr. Hartai Éva módszertani felelős Miskolci Egyetem 

13. Péterné Czakó Edit tartalmi fejlesztő Miskolci Egyetem 

14. Ispány Márton e-learning fejlesztő Debreceni Egyetem 

15. Prof. Dr. Pepó Péter tartalmi fejlesztő Debreceni Egyetem 

16. Mocsáriné Dr. Fricz Julianna szakmai koordinátor Debreceni Egyetem 

17. Szlahorek András e-learning fejlesztő EKF 

18. Dr. Kis-Tóth Lajos módszertani felelős EKF 

19. Lengyelné dr. Molnár Tünde e-learning fejlesztő EKF 

20. Rábai Cecília szakmai koordinátor Educatio NKft. 

21. Markója Szilárd szakmai koordinátor Educatio NKft. 

 

A hozzáadott értékkel kapcsolatos fókuszcsoportos interjúkat öt csoportban végeztük el, 

különböző szakokat és évfolyamokat vonva be a kutatásba. Mindegyik interjú az egri 

Eszterházy Károly Főiskola hallgatóinak bevonásával történt, a szemeszter két különböző 

időpontjában. (Így összesen 55 fővel interjúztunk.) 

A hallgatók közül voltak első évfolyamosok és olyanok is, akik első diplomájukat már 

megszerezték, így korábbi tapasztalatokkal rendelkeztek. Az általunk vizsgált kurzusok, illetve 

az azokhoz kapcsolódó tananyagok már több éve használatban vannak (némelyik kurzuson 

már 10 éve használnak elektronikus tananyagot).  

 

17.4. Újdonságtartalommal kapcsolatos felmérés 

A tananyagok újdonságtartalmát 50 tananyag esetében vizsgáltuk. Ezeket úgy azonosítottuk, 

hogy az alábbi szempontoknak megfeleljenek: 

 ne legyen bevezető jellegű (pl. Bevezetés a sporttudományos kutatásba)79. Ennek 
oka, hogy egy-egy szaktudomány alapja ritkán változik, a legújabb eredményeik 
pedig sok esetben nem módosítják az alapokat, alapstruktúrákat. 
Hangsúlyeltolódások természetesen lehetnek, illetve új fogalmak is beépülhetnek 

                                                      
79

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Sporttudomanyos_kutatas/adatok.html;  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Sporttudomanyos_kutatas/adatok.html
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az alapstruktúrákba, de ezek mindig az adott kornak megfelelően, az adott 

keretek között értelmezendők és értelmezhetők; 

 a tananyagnak legyenek szakirodalmi hivatkozásai, és lehetőség szerint 
bibliográfiája.  

 

17.5. Nemzetközi, vállalati jógyakorlatok 

Napjainkra nemcsak az oktatás területén, hanem a legtöbb nagyvállalatnál is felismerték, 

hogy a versenyelőny megtartása szempontjából kiemelkedő fontossággal bír a munkavállalók 

képzése. Ezért a belépéskori kompetencia-fejlesztés mellett egyre több vállalatnál kerül 

előtérbe az élethosszig tartó tanulás, melynek leghatékonyabb eszköze az e-learning.  

Ezen tanulási forma meghonosítása egy piaci szervezet életében komplexebb megközelítést 

igényel, amely nem csak a tudás átadását foglalja magában, hanem a tudás kezelését, 

megosztását, fejlesztését is (tudásmenedzsment). A vállalat oktatási igényeinek, szervezeti 

és humán adottságainak feltérképezése után megtervezett, és kellő szakértelemmel 

kialakított e-learning rendszerrel egységes, követhető képzés- és tananyagmenedzsment 

valósítható meg.  
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18. Hallgatói felmérés 

Ebben a fejezetben elsősorban azt vizsgáljuk, hogy milyen informatikai eszközökkel 

rendelkeznek a hallgatók, illetve a felsőoktatási intézmények, továbbá, hogy miként veszik 

ezeknek hasznát az e-tanulás folyamatában. Vizsgálatunk kiterjed a hallgatók digitális 

kultúrával kapcsolatos szokásaira, kérdéseket tettünk fel az e-tananyagok mennyiségéről, 

illetve hogy mennyiben segítik a hallgatókat az e-learning tananyagok felsőoktatási 

tanulmányaik sikeres elvégzésében. 

 

18.1. A hallgatók informatikai eszközökkel való ellátottsága 

Kérdőívünkben először arról gyűjtöttünk információt, hogy a hallgatók milyen informatikai 

eszközökkel rendelkeznek.  

 

61. számú ábra; A hallgatók informatikai eszközökkel való ellátottsága (százalékban) 

 

Ennek a kérdésnek a vizsgálatát azért tartottuk fontosnak, mert az elektronikus tanuláshoz 

szükséges alapvető eszközökkel való rendelkezés az egyik feltétele az e-tananyagok 

hasznosulásának.  

A kapott adatok szerint a hallgatók IKT-eszközökkel való ellátottsága jónak mondható. A 

legtöbb említést a laptop és az okostelefon kapta, de az asztali számítógép is viszonylag 

magas számban van jelen a hallgatók körében. (A tablet alig kétötödnyi említésű, az e-könyv-

olvasó említési gyakorisága pedig egytizedre tehető.) Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 

kérdőívet kitöltők négyötödének van hordozható számítógépe, közel háromnegyedüknek 

pedig okostelefonja, a hallgatók bő tizede (13,2%) nem rendelkezik laptoppal. Ez 

természetesen nem zárja ki, hogy asztali számítógéppel esetleg rendelkezik a hallgató, és 
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természetesen az intézményben is hozzáférhet a számítógéphez, ami lehetővé teszi az 

otthoni tananyag letöltést, de a laptop az asztali számítógépnél mindenképpen nagyobb 

mozgásteret biztosíthat a hallgatók számára, hiszen bárhol, bármikor használni tudják. 

 

Okostelefonnal Dunaújváros hallgatói (74,6%), tablettel Dunaújváros (22,8%), Eger (18,3%), illetve a Széchenyi 

István Egyetem (30,9%), e-könyv olvasóval az ELTE (14,2%), illetve a Széchenyi István Egyetem (12,8%) 

hallgatói, laptoppal szintén az ELTE hallgatói (89,0% ) rendelkeznek az átlagnál magasabb mértékben. 

 

18.2. Az informatikai eszközök felhasználása a tanulásban 

A továbbiakban arra kerestük a választ, hogy ezeket az eszközöket milyen mértékben 

használják a hallgatók tanulmányaik megkönnyítésére. 

A kapott adatok alapján megállapítható, hogy a hallgatók az informatikai eszközöket igen 

sokoldalúan használják fel tanulmányaik során. A leggyakrabban az információhoz való 

hozzájutásban segítik őket az informatikai eszközök: a tananyagolvasás, az oktatóval való 

kapcsolattartás, illetve a hallgatói fórumok látogatása. 



62. számú ábra; Saját IKT eszközök használata (%) 

 

 

Tesztkitöltéshez és projektmunkára leginkább laptopot (43,8-48,7%) illetve az asztali 

számítógépet (3,9-5,6%) használják a hallgatók. 

Még egy adatra érdemes felhívnunk a figyelmet; az órai jegyzetelés valamennyi 

eszközhasználat esetében alacsony értéket kapott, ami utalhat arra is, hogy megfelelő 

mennyiségű tananyag áll a hallgatók rendelkezésére, és ez kiváltja az órai jegyzetelést. 

A tabletet és az e-könyv olvasót nagymértékben tananyagolvasásra használják, a laptop és az 

asztali számítógép az az eszköz, amit az előadásokon való jegyzetelés kivételével szinte 

egyforma gyakorisággal használnak a hallgatók az általunk felsorolt valamennyi tevékenység 

segítésére.  

Az egyes informatikai eszközök közül a laptopot, illetve asztali számítógépet a hallgatók 

többsége főként nyelvtanulásra, szakirodalom gyűjtésére, a tananyaghoz kapcsolódó 

tartalmak nyomtatására, azoknak továbbítására, vagy a beadandó feladatok (beadandó házi 

feladat, szakdolgozat stb.) megírására használják. Ami pedig az adminisztratív ügyintézést 
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illeti; a hallgatók a tanulmányaikkal kapcsolatos ügyeiket is ezen eszközök segítségével 

intézik. Az okostelefonokat egyes hallgatók az oktatói illetve hallgatói kapcsolattartáson kívül 

az előadásokon bemutatott ppt-k, vagy órai anyagok lefényképezésére is alkalmazzák. 

A hallgatók nagymértékben támaszkodnak a világhálón található ismeretanyagra, a zh-k 

megírásához és a vizsgákra való felkészülés során (78,8%-os említés). Hasznos információkat 

találnak a felsőoktatási intézmények honlapján (68,3%), és a Netpun-rendszerben (79,8%) is. 

A kurzusmenedzsment rendszert kevesen használják (22,9%-os említés). 

Az informatikai eszközök – mint már az előzőekben is említettük - nagymértékben segítik a 

hallgatókat a hallgatótársaikkal (73,9%-os említés), illetve az oktatóikkal (64,0%-os említés) 

való kapcsolattartásukban is.  

 

63. számú ábra; Intézményi IKT lehetőségek használata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hallgatóknak többféle lehetőség áll rendelkezésére az intézmények informatikai 

rendszerében elérhető információk megszerzéséhez. 

Nagyban segítik őket mind az információkhoz, mind a tananyagokhoz való hozzájutásban az 

oktatóktól kapott e-mailek (3,42-es átlag), illetve a fórumokon található információk (3,07-es 

átlag). 

A továbbiakban arról is kérdeztük a hallgatókat, hogy az általunk felsorolt felsőoktatási 

intézményen belüli informatikai lehetőségek segítségével milyen gyakran találkoznak 

számukra fontos, hasznos információkkal. 

Leggyakrabban nyílt hozzáférésű weboldalon keresztül (3,86-os átlag), az intézményi kurzus-

menedzsment rendszerek (3,05-ös átlag), illetve a kurzushoz köthető e-learning rendszerek 

(3,42-es átlag) segítségével jutnak a szükséges tartalmakhoz.  
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64. számú ábra; Felsőoktatási intézményben elérhető informatikai lehetőségek 

gyakorisága (átlag) 

 

A nyílt hozzáférésű weboldalra adott legmagasabb érték azt mutatja, hogy a 

kurzusmenedzsment-rendszerek hatékonysága javításra szorul, a jogosultságok rendezése, a 

hozzáférés egyszerűsítése segíthet ezen rendszerek elfogadottságának emelésében.  

 

18.3. A felhasználás gyakorisága 

A továbbiakban részletesen felsoroltuk a kurzusmenedzsment rendszerekhez kapcsolódó 

kiegészítő szolgáltatásokat, és megkérdeztük, milyen gyakorisággal használják, illetve milyen 

mértékben találják azokat hasznosnak. 

A szolgáltatások három főbb csoportra oszthatóak: az első csoportba az információcserével 

kapcsolatos szolgáltatásokat (levelezőlisták, GYIK, hallgatói fórum, szavazás, hallgatói 

felmérés) soroltunk be, a második csoportba az adatbázisok kerültek, a harmadik csoportba 

pedig az aktív (projektmunkára alkalmas) területeket soroltuk.  

A rangsorok alapján azt tapasztaltuk, hogy a leggyakrabban az aktív felületeket használták a 

hallgatók, második helyre kerültek a statikus felületek (szakadatbázis, fogalomtár, stb.), 

harmadik helyre pedig az információcserére alkalmas szolgáltatások. 

Az alábbi ábrák az egyes szolgáltatások hallgatók általi felkeresésének gyakoriságát mutatják 

be, kiemelve a napi, heti többszöri és a havi gyakoriságú látogatásokat. 

Ami a gyakoriságot illeti, a levelezőlisták, hallgatói fórum/csevegés lehetőségével naponta 

élnek a hallgatók. Napi gyakorisággal ugyan, de valamivel kevesebben látogatják a 

le/feltöltésre alkalmas tárhelyeket.  

 



65. számú ábra; A naponta használt intézményi informatikai lehetőségek (százalékban) 

 

 

Ha az általunk kialakított 3 kategóriába soroljuk be a szolgáltatásokat, első helyre az 

információcserével kapcsolatos szolgáltatások, második helyre az „aktív” felületek 

szolgáltatásai, harmadik helyre a „statikus” felületek szolgáltatásai kerülnek. 

A hallgatók nagy része hetente többször látogat el a le/feltöltésre alkalmas oldalakra, nézi 

meg a levelezőlistákat, illetve a hallgatói oldalakat. Elég sokan használják hetente a 

projektmunkára alkalmas elektronikus felületeket, illetve a fogalomtárat. 

A hallgatók más kutatási lépések során utaltak arra, hogy sok esetben a személyes szociális 

életükben használt alkalmazásokat (pl. facebook) is használják tanulmányaikhoz, 

kapcsolattartásra, csoportok létrehozására. Ennek hivatalos beemelése a felsőoktatási 

folyamatokba elképzelhető hivatalos kurzus-profilok létrehozásával is (pl. az ELTE esetében 

találkoztunk ilyennel).  

 



66. számú ábra; A hetente többször használt intézményi informatikai lehetőségek 

(százalékban) 

Hetente többször használom

Levelezőlisták 28,3%

Kérdező felület (GYIK) 12,6%

Hallgatói fórum, csevegés 25,5%

Projektmunkára alkalmas elektronikus
felület

25,8%

Le/feltöltésre alkalmas felület (tárhely) 27,7%

Fogalomtár 22,2%

„Kurzus wikipédia” 23,1%

Szakadatbázisok 18,6%

Szavazások, hallgatói felmérések 7,5%
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A havi rendszerességgel felkeresett oldalak közül a le/feltöltésre alkalmas felületek, a 

fogalomtár, a szakadatbázisok, és a szavazások/hallgatói felmérések látogatottsága a 

legmagasabb. Értelemszerűen a levelezőlisták, hallgatói fórumok és a projektmunkára 

alkalmas felületek havi látogatása ritkább, hiszen azokat ennél gyakrabban keresik fel a 

hallgatók. Az általunk kialakított 3 kategória szerinti besorolás első helyén a „statikus” 

felületek, második helyén az „aktív” felületek, harmadik helyén az információcserére 

alkalmas felületek szerepeltek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67. számú ábra; A havi rendszerességgel használt intézményi informatikai eszközök 

(százalékban) 

 

Hogy a fenti lehetőségeket milyen mértékben találták hasznosnak a hallgatók, arról az alábbi 

ábra tájékoztat bennünket. Érdekes, hogy a válaszokban nem feltétlenül függ össze a 

használat gyakorisága a hasznossággal. Ez azt mutatja, hogy a kurzus-menedzsment 

környezetben minden funkciónak megvan a saját szerepe.  

 

68. számú ábra; Az intézményi informatikai eszközök hasznossága (átlag) 

 

 

A kapott adatok szerint a diákok leghasznosabbnak a le/feltöltésre alkalmas felületeket 

tartják. Ugyancsak hasznosnak ítélték meg a levelezőlistákat, és a hallgatói fórumot. 
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Valamivel kisebb mértékben, de hasznosnak találták a fogalomtár, a szakadatbázisok és a 

kurzus-wikipédia oldalakat. 

 

18.4. Vélemények a tananyagokról 

Amellett, hogy általános felhasználási módozatokra voltunk kíváncsiak, a tananyagok 

minőségéről is érdeklődtünk a hallgatóknál, hogy közvetlen információhoz juthassunk 

maguknak a tartalmaknak a hasznosságáról, azok használhatóságáról. A véleményeket előre 

meghatározott állítások osztályozásával, és nyitott kérdésekre adott válaszokkal is vizsgáltuk. 

Az általunk felsorolt e-tananyaggal kapcsolatos válaszlehetőségek több csoportba 

sorolhatóak (az állítások részletes felsorolását a Mellékletben található hallgatói 

alapmegoszlás tartalmazza): 

1. e-tananyag használata (1. állítás) 

2. e-tananyag típusai, jellemzői (6,10. állítás) 

3. hozzájutás az e-tananyagokhoz (5, 15, 16. állítás) 

4. elégedettség az e-tananyagokkal (2. állítás) 

5. változások az e-tananyag kapcsán (3,8,9. állítás) 

6. eredményesség (4,11,12. állítás) 

7. hasznosság (13, 14,7. állítás) 

Az 1. csoportba tartozó állítással a hallgatók e-szokásait vizsgáltuk, azaz milyen mértékben 

volt jellemző, hogy középiskolás korukban is használták az e-tananyagokat. Ez közepes 

eredményt hozott (3,17-es átlag), vagyis azt jelenti, hogy nem mindenki szokott hozzá az e-

tanuláshoz, és sokuk számára ez felsőoktatási tanulmányaik során újdonságnak számított. 

Ezt azért fontos kiemelnünk, mert találkoztunk olyan vélekedésekkel is, hogy hasznos lenne, 

ha a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók elmélyültebben foglalkoznának az e-

tanulás lehetőségeivel. 

A 2. csoportba tartozó állítások azt határozták meg, hogy milyen típusú elektronikus 

tananyagokkal ismerkedtek meg a hallgatók, és hogy azok különböznek-e az eddig 

megismertektől. A hallgatók nagy része úgy ítélte meg, hogy az általa ismert tananyagok 

nagyobb része egy jegyzet/tankönyv elektronikus változatai (3,58-as átlag), azt a vélekedést 

azonban már jóval kevesebben osztották, hogy felépítésük különbözne az eddig általuk 

megismert általános tananyag felépítésétől (2,86-os átlag). 

A 3. csoportban szereplő állítás a tananyaghoz való hozzájutás lehetőségeit vizsgálta, azaz 

hogy milyen módon jutott hozzá a hallgató a tananyaghoz, felhasználta-e a belső intézményi 

hálózatot annak eléréséhez. A kapott eredmény szerint többségük élt ezzel a lehetőséggel 

(3,15-os átlag). Az a következtetés is igaznak bizonyult, hogy az e-tananyagok hozzáféréfének 

nincsenek technikai korlátai, hiszen a hallgatók könnyen hozzá tudtak jutni és hasznosítani 

tudták ezeket a tartalmakat (3,75-ös átlag). Az e-tananyag legnagyobb előnye azonban az 

ingyenes hozzáférésben rejlik a hallgatók számára (4,09-es átlag). 
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A 4. csoportba került a hallgatók tananyaggal való elégedettségének megítélése. Azt 

tapasztaltuk, hogy a kapott válaszok szerint a hallgatók elégedettek a tananyagokkal, hiszen 

előzetes elvárásaiknak megfeleltek (3,51-es átlag). 

Az 5. csoportba több állítás került, és lényegében azokkal a változásokkal foglalkozott, 

amelyekről feltételeztük, hogy az e-learning tananyagok kapcsán bekövetkeztek a hallgatók 

tanulási szokásaikban, vagyis az elektronikus tananyagok másfajta tanulást, felkészülést 

tesznek lehetővé számukra, mint a hagyományos tananyagok. Azt is feltételeztük, hogy a 

tanulási folyamatban ezen eszközök használata az oktatóval való kapcsolat megváltozását, 

aktívabb kapcsolatot eredményez ez a fajta tanulás. Azzal a hallgatók nagy része egyetért, 

hogy másfajta tanulás lehetséges az e-tananyagokkal (3,33-as átlag), az azonban, hogy az 

oktatóval változott volna a kapcsolatuk az interaktív tananyagok kapcsán, nem igazán 

jellemző (2,52; 2,81). A rendelkezésre álló adatok birtokában nem lehet egyértelműen állást 

foglalni abban, hogy valóban interaktívak-e a tananyagok. Ezzel kapcsolatban a 2-es pontra 

tudunk csak visszautalni, és valami magyarázatot adni erre a kérdésre, amely szerint az e-

tananyagok időnként egy-egy korábbi anyag digitális változatai, vagy órai anyagok ppt-i, egy 

jegyzet/tankönyv elektronikus változatai, illetve hogy az elektronikus tananyagok felépítése 

más lenne, mint az eddig megismert tananyagoké. 

A 6. kérdéscsoportunk az e-tananyagok eredményességével foglalkozott: azaz 

hatékonyabban segítik-e az e-tananyagok a szükséges tudás elsajátítását, és milyen 

mértékben járulnak hozzá az eredményes vizsgázáshoz. Bár arra a kérdésre, hogy 

hatékonyabb-e az e-learninges tanulás, inkább közepes értéket kaptunk (3,33), azonban a 

vizsgákra való felkészülésben nagymértékben segíti az e-tananyag a hallgatókat (4,01-es 

átlag), és megfeleltethető a tananyag azzal, amit a vizsgán számon kérnek tőlük (3,62-es 

átlag). 

A 7. kérdéscsoportunk az e-tananyagok hasznosságával foglalkozott. A hallgatók kiemelték az 

e-tananyag rugalmas voltát, az egyéni tanulási utak lehetőségét (3,67-es átlag). Leszögezték, 

hogy az e-tananyag nagymértékben hozzájárul ismereteik bővítéséhez (3,95-ös átlag), és 

kisebb mértékben, de fejleszti készségeiket is (3,11-es átlag). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69. számú ábra; Vélemények az elektronikus tananyagokról (átlag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néhány elemet felsőoktatási intézmények szerint is elemeztünk. Azt, hogy az elektronikus tananyagok más 

típusú tanulást tesznek lehetővé a hallgatók számára, a dunaújvárosi (3,66-os átlag); az egri (3,53-as átlag) és a 

győri (3,85-ös átlag) hallgatók említették az átlagosnál gyakrabban. Ugyanezek a hallgatók abban a kérdésben 

is az átlagosnál többen értettek egyet, hogy az elektronikus tananyagokkal hatékonyabban tudják elsajátítani a 

szükséges tudást (3,51, 3,48, 3,52-es átlagok). 

Sok szó esett a hallgatók digitális előképzettségének hiányáról, ezért megvizsgáltuk, hogy vannak-e olyan 

intézmények, amelyek az átlag-értéktől jelentősen eltérnének, csupán a Miskolci Egyetem hallgatóinak átlaga 

magasabb valamivel (3,33-as átlag) 

Az elektronikus tananyag felépítése az eddigiektől eltérő jellegét a Dunaújvárosi Főiskola, és az EKF hallgatói 

említették az átlagosnál magasabb értékben (3,10, 3,08-as átlagok). Az oktatóval való kapcsolat megváltozását 

a Dunaújvárosi Főiskola és a SZE hallgatói említették az átlagosnál magasabb értékben (3,04, 3,27-es átlagok). 

Az oktatóval való aktívabb együttműködés a Dunaújvárosi Főiskola, és az EKF hallgatóira jellemző az átlagosnál 

nagyobb mértékben (3,16, 2,96-os átlagok). 
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Felsőoktatási tanulmányaim megkezdéséig nem használtam elektronikus tananyagot

Az elektronikus tananyagokkal kapcsolatos előzetes elvárásaimnak megfelelnek azok a tananyagok, amelyekkel
találkoztam

Az elektronikus tananyagok teljesen más típusú tanulást, felkészülést tesznek lehetővé számomra

Az elektronikus tananyagokkal hatékonyabban tudom elsajátítani a szükséges tudást

Az elektronikus tananyagok lehetővé teszik, hogy ingyenesen hozzájussak a kurzus sikeres elvégzéséhez
szükséges tudásanyaghoz

Az elektronikus tananyagok felépítése más, mint az eddig általam megismert általános tananyagok felépítése

Az elektronikus tanulás lehetővé teszi, hogy egyénileg, rugalmas tanulási utat kialakítva sajátítsam el a tartalmat

Az elektronikus tananyagokkal, illetve egyéb kiegészítő kurzusmenedzsment funkciókkal támogatott kurzusok
során megváltozott a kapcsolatom az oktatóval

Az interaktív e-tananyag, illetve az ezzel támogatott tanulás az oktatóval való aktív együttműködésre épül

Az általam ismert tananyagok nagyobb része egy jegyzet/tankönyv elektronikus változatai

Az elektronikus tananyagok szakmai tartalma megfelel a kurzus elvárásainak, a vizsgán szereplő kérdéseknek

Az elektronikus tananyagok nagyban segítik a vizsgára való felkészülést

Az elektronikus tananyagok nagymértékben hozzájárulnak az ismereteim bővítéséhez

Az elektronikus tananyagok nagymértékben hozzájárulnak a készségeim (pl. problémamegoldás, kommunikáció,
informatikai kompetenciák, stb.) fejlesztéséhez

Az elektronikus tananyagok hatékony oktatásba vonásának nincsenek technológiai korlátai, hozzá tudtam jutni
és könnyen hasznosítani tudtam az ilyen tananyagokat

Az elektronikus tananyagokhoz belső, intézményi hálózat segítségével jutottam hozzá
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Az intézményi hálózatot a Debreceni Egyetem, a Dunaújvárosi Főiskola, és a SZE hallgatói jelölték az átlagosnál 

nagyobb mértékben (3,31, 3,45, 3,76-os átlagok), mint olyat, amelynek segítségével jutottak az elektronikus 

tananyagokhoz. 

 

70. számú ábra; Az elektronikus tananyagok lehetővé teszik, hogy ingyenesen hozzá 
lehessen jutni a kurzus sikeres elvégzéséhez szükséges tudásanyaghoz 

(százalékban) 

 

 

Intézményenként szemlélve a kérdést, az ELTE (4,14-es átlag) és az EKF (4,19-es átlaggal) az átlagosnál nagyobb 

mértékben említették meg ezt a jellemzőt. 

 

71. számú ábra; Az elektronikus tananyagok nagyban segítik a vizsgára való felkészülést 
(százalékban) 

 

 

Ennél a kérdésnél ugyanaz mondható el, mint a fenti esetben: az ELTE hallgatói (4,09-es átlag), illetve az EKF 

hallgatói (4,08-as átlag) az átlagosnál magasabb értéket jelöltek. 
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A fenti két ábra igen biztató jeleket mutat mind a hozzáférés, mind a praktikusság 

szempontjából. 

 

72. számú ábra; Az elektronikus tananyagok szakmai tartalma megfelel a kurzus 
elvárásainak, a vizsgán szereplő kérdéseknek (százalékban) 

 

 

Ebben a kérdésben kis eltérések tapasztalhatóak az intézményi átlagok között, egyedül a SZE hallgatóinak 

válaszai (3,70-es átlaggal) magasabbak az átlagos említésnél. 

A rugalmas tanulási lehetőséget is – mint már a fentiekben említettük - többségük 

egyértelműen pozitív hozadéknak tekintette (60%-uk 4-5-ös értéket jelölt; lásd az alábbi 

ábrát).  

 

73. számú ábra; Az elektronikus tanulás lehetővé teszi, hogy egyénileg, rugalmas 
tanulási utat kialakítva sajátítsam el a tartalmat (százalékban) 

 

Intézmények szerinti bontásban Dunaújváros (3,82-es átlag), és a SZE hallgatói válaszok 

(4,21-es átlag) mutatnak az átlagosnál nagyobb eltérést. 
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A fenti megállapítások érdekes gondolkodást mutatnak. Míg explicit módon nem érzik úgy a 

hallgatók, hogy különösebben megváltoztak volna tanulási szokásaik, addig mégis azt 

jelezték vissza, hogy az elektronikus tananyagok jobban segítik őket a felkészülésben, és 

rugalmasabb használatot tesznek lehetővé. Ez véleményünk szerint azt mutatja, hogy ahogy 

a fiatalok életének más területein, az oktatásban is otthonosabban, kényelmesebben érzik 

magukat a digitális világban (jól megmagyarázza ez a „digitális bennszülöttekre” vonatkozó 

gondolatokat), és gyakorlatilag természetesnek veszik az ilyen irányú változásokat. 

Az e-tananyag pozitívumairól és negatívumairól feltett kérdésről a hallgatók közel harmada 

nyilvánított véleményt (nyitott kérdés). Az elektronikus tananyaggal kapcsolatban a hallgatók 

pozitív és negatív véleményeket egyaránt megfogalmaztak, válaszaikban azonban túlnyomó 

részt a pozitív vélemények jelentek meg. 

Első megállapításuk, hogy az e-tananyaghoz való hozzájutás előfeltétele, hogy 

rendelkezzenek valamiféle számítógéppel. Ha ez megvan, akkor az e-tananyagok 

használatával gyorsan és könnyebben tudnak felkészülni egy-egy vizsgára, mivel a tananyag 

szinte bárhol elérhető.  

A pozitív hatások mellett az e-tananyag hátrányait is fontos megemlíteni. Az e-tananyag 

használata nagyon sok hallgató számára fizikai megterheléssel is jár. Közülük többen 

szemfájdalomra, fejfájásra panaszkodtak az állandó géphasználatnak „köszönhetően”, s a 

káros hatások terén többen azt is megemlítették, hogy a korábbiakhoz képest jelentős 

koncentrációzavar lépett fel náluk. Az internet használata egy-egy vizsgára történő 

felkészülés esetében azt is eredményezheti, hogy könnyen elterelődik a figyelmük más – 

nem a tananyaggal kapcsolatos – dolgok irányába. Az egészségre ártó hatása mellett gondot 

okoz még a személyes kontaktus hiánya, hiszen a hallgatóknak az is problémát jelent, hogy 

nem ismerik az adott tantárgy oktatóját, így nem tudják felmérni, hogy melyek a pontos 

követelmények, valamint, hogy az adott oktató mit vár el a vizsgán. 

A hallgatók egy része azt is megjegyezte, hogy használhatatlan, vagy kevés e-tananyaghoz 

jutnak hozzá, ezért a korábbiakhoz hasonló mennyiségű, vagy több jegyzetre, és könyvre van 

szükségük, tehát plusz munkát igényelnek az eredetileg könnyítésképpen létrehozott e-

tananyagok.  

Egy kérdés erejéig informálódtunk arról is, hogy mely tananyagokat kedvelik jobban a 

hallgatók, az e-tananyagot, vagy a hagyományos tananyagot. Kérdésünkre az alábbi 

válaszokat kaptuk.  

 

 

 

 

 

 



74. számú ábra; Mely tananyagokat kedveli jobban? (százalékban) 

 

A fenti ábra szintén azt mutatja, hogy a hallgatók nem tekintik szokatlannak az elektronikus 

tananyagokat, nagy részüknek gyakorlatilag mindegy, hogy hagyományos vagy e-learning 

tananyagból tanul, nem tesz igazán különbséget közöttük.  

Ez igen erős jelzés a tartalom-fejlesztési projektek tervezői számára. Noha egyértelmű, hogy 

a világtendenciák ebbe az irányba mutatnak, a hazai hallgatók nem élik meg drámai 

változásként az elektronikus tananyagok elterjedését.  

 

18.5. Vélemények a tananyag-ellátottságról 

Fontos kérdés, hogy az egyes intézményekben milyen mértékű tananyag ellátottság 

tapasztalható. 

A hallgatók bő negyede jelezte azt is, hogy minden tantárgyhoz, illetve azt is, hogy nem 

minden tárgyhoz van tananyag. A válaszadók közel fele nyilatkozott úgy, hogy vannak olyan 

tárgyak, amelyek esetében nincs jegyzet, csak az oktató előadására lehet támaszkodni. Ez azt 

feltételezi, hogy a foglalkozások nagy részén jelen kell lenni ahhoz, hogy a hallgatók 

bármilyen információhoz hozzá tudjanak jutni, vagy egyéb, saját internetes kereséssel kell 

maguk számára találniuk a témához kapcsolódó anyagokat, esetleg egy másik hallgató vagy 

az oktató által küldött órai előadás anyag segítheti még felkészülésüket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75. számú ábra; Vélemények az e-tananyag ellátottságról (százalékban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunaújváros (37,8%) és SZE (69,2%) hallgatói az átlagnál magasabb értékben jelezték, hogy minden tárgyhoz 

van tananyag, míg az ELTE (28,1%), illetve Eger (35,9%) hallgatói az átlagnál magasabb értékekkel jelölték, 

hogy nincs minden tárgyhoz tananyag. Arra a kérdésre, hogy vannak olyan tárgyak, amelyek esetében csak az 

oktató előadására lehet támaszkodni: Debrecen (50,5%), az ELTE (49,5%), Miskolc (49,1%) és a Nyugat-

Magyarországi Egyetem (50,8%) hallgatói válaszoltak az átlagnál magasabb értékben. 

 

Az eltérő tananyagok közül hagyományos és e-tananyagok vegyes rendszerét találtuk. 

Legkevesebb az az intézmény, ahol a hallgatók még nem találkoztak elektronikus 

tananyagokkal, és az az intézmény is kevés, ahol a hallgatók csak elektronikus tananyagból 

tanulnak. A legtöbb esetben az említett vegyes rendszer a jellemző. Ez előzetes 

feltevéseinkhez képest nem tekinthető rossz aránynak.  

 

76. számú ábra; E-tananyagok jelenléte a kurzusokon (százalékban) 

 

Azok között, akik esetében minden kurzus elektronikus tananyagra épül Dunaújváros (28,2%), Eger (14,5%), 

illetve a SZE (43,2%) hallgatóinak válaszai térnek el az átlagtól jelentős mértékben, azok között akikre a vegyes 

25%

26%

47%

2%

minden tantárgyhoz van tananyag

nem minden tantárgyhoz van tananyag

vannak olyan tárgyak, amelyek esetében nincs jegyzet, csak az oktató előadására
lehet támaszkodni

Egyéb
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rendszer (hagyományos és e-tananyag) használata jellemző, az ELTE (87,6%), és Miskolc (88,0%) hallgatói 

jelennek meg az átlagosnál magasabb értékben. Azok között pedig, akik pedig nem találkoztak eddig 

elektronikus tananyaggal, Debrecen (6,8%), Miskolc (7,2%), és Nyugat-Magyarország (5,8%) hallgatói 

szerepeltek az átlagnál magasabb értékben. 

 

Arról, hogy a meglévő tananyagok elegendőek-e, vagy bővítésük lenne szükséges, a hallgatók 

fele, háromötöde úgy nyilatkozott, hogy elegendő a rendelkezésre álló e-tananyag. Azok a 

területek, ahol – véleményünk szerint - a tananyagok bővítésére lenne szükség: az elméleti 

és gyakorlati tárgyak, illetve a reál tárgyak köre lenne.  

 

77. számú ábra; Azok a területek, amelyeken a tananyagok bővítése szükséges 
(százalékban) 

 

A felsőoktatási intézmények esetében Miskolc hallgatói mindegyik tárgy esetében az átlagosnál nagyobb 

mértékben növelnék (56,9%, 66,3%, 41,9%, 48,1%, 39,4%) a tananyagok számát, ez ElTE hallgatói az elméleti 

tárgyak (52,5%), a reál tárgyak (41,0%), illetve a humán tárgyak (39,3%) esetében növelnék az átlagosnál 

nagyobb mértékben a tananyagok számát, Dunaújváros hallgatói pedig a gyakorlati tárgyak (61,2%), az 

informatikai tárgyak (51,8%) esetében növelnék az átlagosnál nagyobb mértékben a tananyagok számát. 

 

A kérdőívben azt is megkérdeztük, hogy az általunk felsorolt lehetőségek közül milyen 

formátumú anyaggal találkoztak leggyakrabban a hallgatók. A kapott válaszok szerint messze 

azelőadás diasorok a leggyakoribbak, legritkábban pedig a videós formátumokkal találkoztak 

a hallgatók. Szintén igen ritka az elektronikus tanulás fontos eszközének tekinthető 

próbatesztek jelenléte a tartalmak között.  

 

 

 

 

 



78. számú ábra; Az e-tananyagok jellege (átlag) 

 

 

Dunaújváros hallgatói valamennyi tananyagtípus jelenlétét az átlagosnál magasabb értékben (átlag) jelölték 

(4,65, 3,94, 3,33, 2,89 ,2,20), SZE hallgatóira(3,73, 3,35, 3,54, 2,30) és Eger hallgatóira (3,73, 3,33, 2,62, 2,24) az 

előadás ppt-k kivételével ugyancsak ez jellemző. Debrecen hallgatói a vizsgára felkészítő tesztsort (2,33), 

Miskolc és Nyugat-Magyarország hallgatói az oktató által készített jegyzet (3,48-as, illetve 3,51-es átlagok) 

jelenlétét emelték ki az átlagosnál magasabb értékben. 

 

A továbbiakban az elektronikus tananyagok tartalmáról kérdeztük a hallgatókat. 

Leggyakrabban azokat a válaszokat kaptuk, hogy lényegében ugyanaz a tananyag 

elektronikus formában, mint amit az oktató az előadásokon, szemináriumokon bemutat 

(78,3 %), valamivel kevesebben állították közülük (58,4%), hogy a tananyag kiegészítő anyag. 

Ebben a kérdésben is visszaköszön az interaktív gyakorló- és vizsgatesztek alacsony 

elterjedtsége, a hallgatók közel kéttizede említette. Hasonlóan alacsony mértékű a 

példatárak, fogalomtárak említési gyakorisága. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79. számú ábra; Az e-tananyagok tartalma (százalékban) 

 

Az általános elemzés eredményeinek figyelembe vételével az interaktív tesztfelület 

gyakoriságára külön is rákérdeztünk. A kapott eredmények szerint a hallgatók közel kétötöde 

nem találkozott ilyennel tanulmányai során, de ha hozzáadjuk azokat a válaszokat, 

amelyekben a hallgatók ritkán találkoznak az interaktív tesztfelületekkel, akkor a hallgatók 

bő tizedét sorolhatjuk abba a csoportba, akik gyakran találkoztak tanulmányaik során 

interaktív tesztfelülettel. Az interaktív tesztfelület hasznosságát mutatja, hogy akik 

találkoztak azzal, azok nagyon elégedettek vele, hiszen nagymértékben segítette a tananyag 

elsajátítását, illetve a sikeres vizsgázást. 

 

Felsőoktatási intézmények szerint vizsgálva a kérdést, azt tapasztaltuk, hogy Dunaújváros (81,0%), illetve az 

ELTE hallgatói tapasztalták az átlagosnál nagyobb mértékben, hogy a tananyag ugyanaz lenne, mint amit az 

oktató az előadásokon, szemináriumokon bemutat, a tananyagot kiegészítő tananyag említési gyakorisága 

Dunaújváros (61,9 %), az ELTE (61,5%), és Eger hallgatói esetében gyakoribbak az átlagosnál, a 

feladatgyűjtemények, példatárak említési gyakorisága Dunaújváros (39,3%), Miskolc (37,3%) és Győr (51,9%) 

hallgatói körében magasabb említésű, interaktív gyakorló- és vizsgatesztek esetében a Debreceni Egyetem 

(26,4%), a Dunaújvárosi Főiskola hallgatói (25,0%), illetve Győr (63,0%) hallgatói említései voltak az átlagtól 

eltérőek, míg a fogalomtár esetében az ELTE hallgatói említései (28,4%) voltak az átlagostól eltérőek. 

 

 

 



80. számú ábra; Az interaktív tesztfelületek gyakorisága (százalékban) 

 

 

A felsőoktatási intézmények közül a Debreceni Egyetem hallgatói kismértékben magasabb arányban 

szerepeltek azok között a hallgatók között, akik az átlagosnál gyakrabban találkoztak interaktív tesztfelülettel 

(14,2%), ennél magasabb a Dunaújvárosi Főiskolai hallgatóinak (21,4%), illetve ez EKF hallgatóinak (18,1%) 

aránya, és kiugróan magas a SZE hallgatóinak aránya (61,7%). Akik nem találkoztak interaktív tesztfelülettel, 

azok között az átlagosnál magasabb az ELTE hallgatóinak (41,5%), a Miskolci Egyetem hallgatóinak (47,0%), 

illetve a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatóinak (50,3%) aránya. 

 

81. számú ábra; Az interaktív tesztfelületek hasznossága (százalékban) 

 

Az interaktív tesztfelületek tanulást segítő funkcióját a Debreceni Egyetem hallgatói (73,6%), az EKF hallgatói 

(70,2%), a NYME hallgatói (73,8%), illetve a SZE (75,0%) hallgatói említették az átlagosnál nagyobb mértékben, 

míg a sikeres vizsgát segítő funkciót a Dunaújvárosi főiskola (58,0%), az ELTE (53,2%) hallgatói említették az 

átlagnál nagyobb mértékben, és a SZE hallgatói (64,7%) válaszában az átlagosnál jóval nagyobb mértékben 

jelent meg ez a funkció. 
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18.6. Hozzáférés az elektronikus tananyagokhoz 

Ezzel a kérdéssel azt vizsgáltuk, hogy milyen módon férhetnek hozzá a hallgatók az 

elektronikus tananyagokhoz, azaz publikusak, bárki számára elérhetőek-e, vagy 

bejelentkezéshez kötött-e, korlátozott-e azok elérése, vagyis, azon belül is az intézmény 

minden tagja, vagy csak a tantárgy hallgatói érhetik el az e-tananyagokat. 

A kapott adatok szerint, az esetek többségében bejelentéshez kötött a hozzáférés 

(kétötödnyi válasz szerint csak a tantárgy hallgatóinak lehet hozzáférése, közel 

egyharmadnyi állítás pedig arra vonatkozott, hogy bejelentkezéshez kötött ugyan, de az 

intézmény minden tagja hozzáférhet). Az esetek bő negyedére igaz az az állítás, hogy 

publikusak a tananyagok, és azokhoz bárki hozzáférhet.  

A hallgatók azon válaszának közepes mértéke, mely arra vonatkozott, hogy az elektronikus 

tananyagokhoz belső, intézményi hálózat segítségével jutottak volna hozzá, arra enged 

következtetni, hogy a hallgatók nemcsak az intézményi e-tananyagokat használják, hanem 

más, korábban már kialakult csatornákon keresztül (pl. warez-oldalak) is keresnek és találnak 

elektronikus tananyagokat. 

 

82. számú ábra; Az e-tananyagok elérhetősége (százalékban) 

 
 

 

18.7. A hallgatók e-tananyag továbbfejlesztésével kapcsolatos javaslatai 

Arra a kérdésünkre, hogy változtatnának-e az e-tananyagokon (nyitott kérdés), a hallgatók 

közel egyharmada válaszolt, és többségük technikai javaslatokat fogalmazott meg.  

Egyik észrevételük a tananyagok elérhetőségére vonatkozott: formailag azt szeretnék, hogy 

egyszerűen kezelhetőek, és nyomtatásra alkalmasak legyenek; a hallgatók igénylik a 

„felhasználóbarát” felületet, hogy gyorsabban és könnyebben megtalálhassák a feltöltött 

fájlokat.  

Sokan közülük megszűntetnék a tananyagok elérhetőségére vonatkozó időkorlátozást, illetve 

azoknak jelszavas védelmét, mivel ezek nagymértékben korlátozzák a tananyagokhoz való 

hozzájutást. Az említett problémák mellett több hallgató is felhívta a figyelmet az esetleges 
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rendszerhibák jelenlétére. (Sok esetben előfordult, hogy a rendszer lassan, vagy hibásan 

működött, vagy egyáltalán nem volt működőképes.) 

A másik észrevétel a tananyagok bővítésére vonatkozott. A hallgatók többsége bővítené az 

elérhető e-tananyagok mennyiségét, mivel szívesen használnák azokat minél több 

tantárgynál. Az elektronikus rendszert a feltöltött tananyagok mellett még több funkcióval 

egészítenék ki, például fogalomtárral, tesztekkel, gyakorlófeladatokkal, mintavizsgákkal, 

illetve fórumokkal. 

 

18.8.  A hallgatók képzési előzményei 

A hallgatói fókuszcsoportos beszélgetések alkalmával azt tapasztaltuk, hogy a hallgatók 

túlnyomó többsége nem rendelkezik elektronikus képzési előzményekkel. Ez főként 

természetesen középfokú oktatási probléma, de mégis a felsőoktatási intézmények 

szembesülnek az ilyen jellegű tanulási kompetenciák teljes hiányával.  

Hallgatói felmérésünkben megkérdeztük a hallgatókat, hogy milyen bemeneti tapasztalataik 

voltak felsőoktatási tanulmányaik megkezdése előtt. A fókuszcsoportos beszélgetések 

eredményétől eltér, hogy a hallgatók harmada azt jelezte, hogy jellemzően találkoztak már 

elektronikus tanulással, míg másik harmaduk pedig jellemzően nem találkozott ilyennel. A 

képzési előzményeket nagyon erősen befolyásolja, hogy milyen középfokú intézményből 

érkeznek a hallgatók, mennyire innovatív, nyitott környezetben szereztek érettségit. Ebből a 

szempontból nagyon kis különbségek vannak a vizsgált intézmények között, annyi látható, 

hogy Nyugat-Magyarországon (SZE, NYME) kicsivel magasabb azok aránya, akik középfokon 

is találkoztak már ilyen tartalommal.  

Az elvárásoknak való megfeleléssel kapcsolatban egyértelműen pozitív a hallgatók 

visszajelzése: több mint felük szerint megfelelnek a tananyagok az előzetes elvárásaiknak, 

míg ennek negatív irányú megítélése alig jellemző. Szignifikáns különbségek a megítélésben 

sem jellemzőek, egyedül Dunaújvárosban jeleztek a hallgatók közepes elégedettséget.  

A képzési előzményeikkel kapcsolatos érdekes kérdés még, hogy mennyire mások az 

elektronikus tananyagok az általuk korábban megismert tananyagokhoz képest. Itt a 

válaszokból az szűrhető le, ami az egész kutatásunk egyik legfontosabb megállapítása: a 

hallgatók egyáltalán nem érzik újdonságnak az elektronikus tananyagokat, még akkor sem, 

ha nagyobb részük korábban nem találkozott ilyennel.  

A hallgatók az elektronikus tananyagok mellett szokványos tananyagokat is használnak, 

mintegy 50%-uk pedig azt jelezte, hogy nincs mindenhez tananyag, így gyakran az előadáson, 

szemináriumon hallottak alapján kell megszerezniük a tudást. A hallgatói válaszok átlaga 

szerint körülbelül a kurzusok fele olyan, ahol elektronikus formában van jelen tananyag. A 

tananyagok minősége nem azon múlik, hogy elektronikus vagy papír alapú, sokkal inkább a 

kurzus vezetőjétől függ a minőség. A hallgatók számára egyértelműen indifferens, hogy 

milyen formában tanulnak, sokkal inkább a kurzus témája befolyásolja, hogy szívesen 

tanulják vagy sem. A képzési előzményeikkel kapcsolatban a középiskolai folyamatokat 

ismerik csak, tanulásmódszertan szempontjából így nagy megrázkódtatást jelent számukra a 
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szabad időbeosztás és a teljesen más megközelítést igénylő felsőoktatás. Ezt a folyamatot a 

felméréseink szerint sem pozitív sem negatív irányba nem befolyásolja a digitális tanulás.  

 

18.9. A hallgatók tanulási szokásainak változása az e-tananyag kapcsán 

Akadnak hallgatók, akik a megfelelő mennyiségű és minőségű tananyagot még szívesen 

kiegészítik könyvtárhasználattal, vagy egyéb kutatómunkával, mivel tapasztalataik szerint az 

elektronikusan elérhető tananyagoknak köszönhetően több idejük jut a tanulásra, s így 

szélesebb körű ismeretre tehetnek szert. 

A vizsgára való felkészülésben is nagyon hasznosnak találták a felületen található egy-egy 

tantárgyhoz tartozó tesztkérdéseket. Ezeknek a tesztfeladatoknak köszönhetően 

lehetőségük van a gyakorlásra, illetve az önellenőrzésre, melynek pozitív 

következményeként többen is megemlítették a tanulmányi eredmények javulását.  

A tanulásra vonatkozó pozitív befolyások mellett a hallgatók többsége abból a szempontból 

is praktikusnak tartja ezt a tanulási formát, hogy nincs szükség több könyv hordozására, 

mivel ennek a technikának köszönhetően szinte bárhonnan könnyen elérhetik az éppen 

szükséges tananyagot. Ráadásul ez a megoldás rendkívül költséghatékonynak bizonyul, 

hiszen nincs szükség a drága tankönyvek megvásárlására, rengeteg fénymásolásra, vagy 

nyomtatásra. 

Egy mondatban összefoglalva a kérdésre adott választ: a rugalmas, gyors elérést biztosító e-

tananyagok a tanulás hatékonyságához, eredményességéhez járulhatnak hozzá. 
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19. Oktatói felmérés 

Az e-kultúra terjedését a felsőoktatásban többféle módon közelíthetjük meg: vizsgálni 

szükséges, hogy rendelkezésre állnak-e az ahhoz szükséges eszközök egyéni és intézményi 

szinten, továbbá azt is szükséges elemezni, hogy az oktatók milyen mértékben elkötelezettjei 

az e-kultúra terjedésének, illetve fontos kérdés az egyes rendszerek használhatósága 

(hozzáférés, gyorsaság), valamint a rendelkezésre álló tananyag mennyisége és minősége. 

Az oktatók e-kultúra használattal kapcsolatos attitűdjét néhány általunk megfogalmazott 

kérdéssel is vizsgáltuk, például, hogy mennyire tartják fontosnak az e-tananyagok terjedését, 

a mai informatika-vezérelte világban. 

Azzal az állításunkkal, hogy „az IT technológia elterjedése elengedhetetlenné teszi az e-

tananyagok széleskörű terjedését” az oktatók nagymértékben egyetértettek (4,02-es átlag), 

ami egyértelművé teszi számukra az e-tananyagok minél nagyobb mértékben való 

terjedésének fontosságát (4,07-es átlag).  

 

Felsőoktatási intézmények tekintetében is végeztünk összehasonlítást, azonban Dunaújváros, NYME, és SZE 
mutatóit nem használjuk fel az alacsony elemszám miatt. Az intézményi vélemények tekintetében az EKF 
oktatói (3,62-es átlag) az átlagosnál valamivel visszafogottabbak voltak e kérdés véleményezésében, az 
informatika oktatói viszont az átlagtól jóval magasabb mértékben értettek egyet ezekkel az állításokkal (4,47, 
4,53). Az átlagtól eltérő mértékben értettek még egyet az állítással a pedagógiát, társadalomtudományt és 
természettudományokat oktatók is (4,23 – 4,22 – 4,20 %). 

 

19.1. Informatikai eszközök használata az oktatók körében 

A fentiek szerint tehát arra kerestük a választ, hogy milyen mértékben jellemző az oktatók 

körében az informatikai eszközök (pl. okostelefon, tablet, e-könyv-olvasó, laptop, asztali 

számítógép) rendszeres használata a mindennapokban, másrészt azt vizsgáltuk, hogy az 

intézményekben rendelkezésre álló informatikai szolgáltatásokat milyen mértékben veszik 

igénybe az oktatómunka során. 

83. számú ábra; Milyen informatikai eszközöket használnak az oktatók (százalékban) 
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A legtöbb oktató leginkább laptopot, vagy asztali számítógépet használ (négyötödnyi, illetve 

háromnegyednyi említés), és minden második oktatóra jellemző az okostelefon használata 

is.)  

 
Az informatikai eszközök elterjedtségét több szempontból is vizsgáltuk. Nemek szerinti bontásban azt találtuk, 
hogy a nők nagyobb arányban említették az okostelefonon (nők: 53,3%. férfiak: 40.7%), és az e könyv olvasó 
használatát (nők: 15,9%, férfiak: 7,3%), mint a férfiak. Korosztályonként tekintve: az okostelefon és a laptop 
inkább tekinthetőek „fiatalos” eszközöknek, hiszen a 0-9 éves gyakorlattal rendelkezők használják az átlagosnál 
nagyobb mértékben (51,2%; 89,5%), míg az asztali számítógép átlagosnál nagyobb mértékű használata a 
hosszabb tanítási gyakorlattal rendelkezőkre jellemzőbb. 

 

Az oktatók saját informatikai eszközeik mellett gyakran használják ki a felsőoktatási 

intézményekben meglévő informatikai lehetőségeket is. 

 

84. számú ábra; Az adott lehetőséget használja-e? (százalékban) 

 

 

Amint az ábra mutatja, valamennyi lehetőséggel – igaz különböző mértékben – élnek az 

oktatók. Az e-mail-es kapcsolat lehetőségét gyakorlatilag majdnem minden oktató (92,6%) 

használja a hallgatókkal való kapcsolattartás során, és sokan kommunikálnak az intézményi 

rendszerek segítségével (honlap: 72,5%, kurzusmenedzsment rendszer: 55,4%) is. Az oktatók 

harmada él (33,8, 33,3%) a kurzusa, vagy saját személyes honlapja felhasználásának 

lehetőségével is az oktató munkája során. (A hallgatói fókuszcsoportos beszélgetésekből úgy 

tűnt, hogy ezeket előnyben részesítené a hallgatók bizonyos része.)  

 
Intézményenkénti bontásban szemlélve a kérdést, az intézményi honlapot az átlagosnál magasabb arányban 
használják a Debreceni Egyetem, az EKF, és a Miskolci Egyetem oktatói (77,0 – 76,0 – 86,4%-os említés), az 
intézményi kurzusmenedzsment rendszer használatában az ELTE említési gyakorisága magasabb (67,9%). A 
kurzusok saját honlapjának használatának magasabb említése szintén az ELTE-re jellemző (37,5%), míg a saját 
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személyes honlap használata az átlaghoz képest az ELTE és Miskolc esetében magasabb említettségű (41,1 – 
45,5%).  
 

Elmondható a fentiek alapján, hogy - saját informatikai eszközeik használatán túl - a 

felsőoktatási intézmények adta informatikai lehetőségek igénybevétele is rendszeressé, 

mindennapossá vált az oktatók körében.  

Hogy ezeket milyen célokra, és milyen formában használják, azt az alábbi ábra mutatja be.  

Látható, hogy leggyakrabban a hallgatókkal való kapcsolattartásra illetve a tananyag 

eljuttatására alkalmas eszközöket használják az oktatók. 

85. számú ábra; Milyen tevékenységekhez használják az oktatók az informatikai 
eszközöket? (százalékban) 

 

 

A hallgatók számára biztosított lehetőségek tehát kétféle célt szolgálnak, kapcsolattartást 

(egyfajta fogadóóra lehetősége), illetve a tananyagokhoz való hozzájutást. Ezt egészíti ki a 

hallgatói visszacsatolás: a beadandó feladatok gyűjtése a tesztek kiértékelése, illetve 

hallgatói felmérések lebonyolítása. 

 

A hallgatókkal való kapcsolattartásra Debrecen és ELTE (81,1; 82,1%), tananyagmegosztásra Debrecen ELTE és 
Miskolc (81,1; 82,1; 82,6%), tutorálásra, vizsgáztatásra Debrecen (27,0; 25,7%), beadandó feladatok gyűjtésére 
Debrecen és Miskolc (60,8; 65,2%), hallgatói visszajelzésekre Debrecen és ELTE (31,1; 37,5%) oktatói használják 
az átlagosnál nagyobb mértékben az egyes lehetőségeket. 
 

Az elektronikus tananyagok elterjedtségére vonatkozóan az egyik legfontosabb kérdés az, 

hogy az oktatók milyen arányban használják ezeket kurzusaik megszervezésénél.  
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86. számú ábra; Milyen arányban használják oktatási tevékenységükhöz az oktatók az 
elektronikus tananyagokat? (százalékban) 

 

 

A folyamatok pozitív irányát mutatja, hogy a megkérdezett oktatóknak csak néhány 

százaléka nem érintett az elektronikus tanulási folyamatban, míg negyedük kizárólag ilyen 

tananyagokat használ. Általánosnak mégis az mondható, hogy leginkább vegyesen használják 

munkájuk során a digitális és a hagyományos tananyagokat. Kivételt képez az informatika 

területe, ahol az átlagostól jóval magasabb azon válaszolók aránya (64,3%), akiknek minden 

tananyaga elektronikus.  

 

19.2.  Oktatói vélemények az elektronikus tananyagokról 

Miután kérdőívünk egyik legfontosabb témaköre az elektronikus tananyagokról alkotott 

vélemények összegyűjtése volt, kutatásunk többféle módon közelítette meg a kérdés 

vizsgálatát: nyitott és zárt kérdéseket, illetve előre megfogalmazott állításokat egyaránt 

alkalmaztunk.  

A nyitott kérdésünkre beérkezett válaszok között pozitív és negatív véleményeket egyaránt 

találhatunk. Az e-tananyag egyértelműen pozitív jellemzői között: a gyorsaság, a kényelmes 

használat, és a szemléletesség szerepelt. Ezeket a tartalmakat erősíti, hogy az e-tananyag 

legnagyobb előnyének az oktatók a rugalmasságot tekintik, abban az értelemben is, hogy 

azok is hozzáférhetnek a tananyaghoz, akik mozgásukban korlátozottak, vagy más 

fogyatékossággal élnek együtt, így az e-tananyag segíti az esélyegyenlőség megvalósulását (a 

válaszok közel fele erősítette ezt meg).  

Alacsonyabb említési gyakorisággal fordultak elő, de fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az 

elektronikus számonkérés lehetősége a vizsgáztatást is könnyebbé tette az oktatók számára. 

Ugyancsak kiemelendő az oktatók azon felismerése, hogy az e-tananyagok az oktatási 

folyamat újragondolását teszik szükségessé (új didaktikai szempontok), illetve az, hogy a 
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hallgatókhoz közel álló elektronikus eszközök használata motiváltabbá teheti őket (az 

oktatók bő egyharmada osztotta ezt a nézetet). 

A fenti vélemények lényegében arra irányulnak, hogy a tanítás-tanulás folyamatára van 

lényeges hatással az elektronikus tananyag használata. 

Az oktatók többségének e-tanulással kapcsolatos negatív véleményei a megnövekedett 

időráfordítással és nagyobb terheléssel hozhatóak összefüggésbe. Míg azonban a 

tananyagok, vagy vizsgasorok elkészítése több időt vesz igénybe, addig az elektronikusan 

elérhető tartalmak használata időmegtakarítást jelenthet. A válaszadók a negatívumok 

között említették, hogy a diákok többsége – a tananyag könnyebb elérhetősége miatt - nem 

látogatja az előadásaikat, melynek következtében az oktatás személytelenebbé válhat.  

Azt a vélekedést, hogy miért érzik kevésbé fontosnak az oktatók az elektronikus tananyagok 

használatát, más szempontból is vizsgáltuk. Ezek a válaszok statisztikailag nem relevánsak 

ugyan, mert viszonylag alacsony értékű az említések gyakorisága (egytized körüli értékekkel), 

de tendencia szinten mindenképpen említésre méltóak. Ezek közül a válaszok közül az alábbi 

három területet emeljük ki: 

 személytelenné teszik az oktatást, az oktató szerepe csökken; 

 a hallgatók elkülönülése miatt hiányzik a szociális aktivitás; 

 megváltoztatják a hallgató-oktató közötti kapcsolatot.  

A hallgatók szempontjából további negatívumként említették, hogy a hallgató/oktatók 

kapcsolattartása elszemélytelenedhet az e-levelezés miatt. A könnyebb hozzáférhetőség a 

hallgatók nagy része számára kedvező, ugyanakkor hátrányt is jelenthet a kistelepülésen, és 

a nehezebb anyagi körülmények között élő hallgatók számára, mivel nem feltétlenül tudják 

biztosítani az ehhez szükséges informatikai eszközöket, vagy az internetes elérés 

lehetőségét. 

Mint említettük, előre megfogalmazott állításokat is alkalmaztunk kérdőívünkben, és arra 

kértük a kitöltőket, hogy iskolai osztályozás szerint jelezzék, hogy milyen mértékben értenek 

egyet azokkal.  

Az állítások több csoportba sorolhatók, egyik csoportjuk a tananyagok jellemzőit gyűjti egy 

csokorba. Ilyenek:  

 a tananyag típusa (jegyzet, tankönyv stb.) 

 a tananyagok tartalma (aktualitás, újszerűség) 

 a tananyagok szemléletessége, érthetősége 

A második kérdéscsoport az e-tananyag okozta hatásokat/változásokat gyűjtötte egy 

csoportba 

 valódi interaktív és multimédiás tananyagok nagyban átalakíthatják az oktatás és 
tanulás módszertanát;  

 szorosabbra fűzik az együttműködést az oktatóval,  

 motiváltabbá tehetik a hallgatókat 

 segítik a hallgatók vizsgára történő felkészülését, 

 hozzájárulnak a hallgatók ismereteinek bővítéséhez, készségeik fejlesztéséhez 



  180 

A harmadik kérdéscsoport a tananyag terjedésének korlátaival foglalkozott. 

 anyagi korlátok 

 technológiai korlátok 

Az első csoportba foglalt állítások közül sokan értettek egyet azzal, hogy az általuk használt 

elektronikus tananyagok szakmai tartalma aktuális, újszerű, a kor követelményeinek 

megfelelő (3,98 átlag), friss ismereteket tartalmaz, szemléletesebbé, érthetőbbé teszi az 

oktatást (3,44 átlag). Az alkalmazott tananyagok nagyobbik része típusát tekintve: 

jegyzet/tankönyv elektronikus változatai (3,56).  

 

Az itt felsorolt állításokat nem mindegyik felsőoktatási intézmény értelmezte egyformán. A tananyag 
aktualitását, kor követelményeinek való megfelelését Miskolc oktatói értékelték magasabbra (4,23-as átlagok), 
a tananyag szemléletességéről, érthetőségéről alkotott vélemények esetében az ELTE értékei az átlagtól 
alacsonyabbak (3,03-as átlag). A tananyag típusát illetően Miskolc (4,09-es átlag) oktatói kiemelkedően 
egyetértettek az állítással (4,60-as átlag). Azzal az állítással, hogy a kor követelményeinek megfelelő 
tankönyveket használnak az átlagosnál magasabb mértékben értettek egyet a gazdaságtudományok és az 
informatika oktatói (4,38 – 4,24%). A friss ismereteket tartalmazó állítás gyakoribb említése elsősorban az 
informatika és műszaki tudományok területén oktatókra jellemző (3,81 – 3,86%), és valamivel alacsonyabb 
említési gyakorisággal, de elmondható ez a gazdaságtudományok, pedagógia és társadalomtudományok 
területén oktatókról is (3,69 – 3,69 – 3,63%). 
 

A második csoportban szereplő változások közül a legfontosabbnak azt tekintették a 

válaszadók, hogy a valódi interaktív és multimédiás e-learning tananyag hatására átalakul az 

oktatás és tanulás módszertana (3,93-as átlag), a tanulás folyamata nagymértékben az 

oktatóval való együttműködésre épül (3,72-es átlag).  

 

Felsőoktatási intézmények szerint bontva a véleményeket, a megfelelő arányban válaszoló intézmények átlagai 
között nem tapasztaltunk lényeges eltéréseket. Tudományterületek szerint az átlagosnál nagyobb mértékben 
értettek egyet a módszertan átalakulására vonatkozó állítással a gazdaságtudományok és informatika 
területén oktatók (4,27 – 4,29-es átlag), míg a második állítást a gazdaságtudományok oktatói említették az 
átlagosnál magasabb értékben (4,06). 
 

Ami az oktatás hatékonyságát érinti: az e-tananyagok nagymértékben hozzájárulnak a 

hallgatók ismereteinek bővüléséhez (3,60-as átlag), és nagymértékben segíthetik a hallgatók 

vizsgára való felkészülését (3,71-es átlag) közepesnél nagyobb mértékben értettek egyet a 

válaszadók.  

 

Felsőoktatási intézmények szerint bontva a véleményeket, a megfelelő arányban válaszoló intézmények átlagai 
között nem tapasztaltunk lényeges eltéréseket. Azzal, hogy az e-tananyagok hozzájárulnak az ismeretek 
bővítéséhez az átlagnál magasabb értékben került említésre az informatika és orvos- és egészségtudományok 
körében oktatók között (4,19 – 3,87%), azzal pedig, hogy az e-tananyagok segítik a vizsgára való felkészülést az 
átlagosnál nagyobb mértékben értettek egyet a pedagógia, a gazdaságtudományi és az informatika területén 
lévő oktatók (4,08 – 4,06 – 4,25%). 
 

Az oktatók közül jónéhányan – bár az előzőeknél kisebb mértékben - azzal is egyetértettek, 

hogy az e-tananyagok motiváltabbá tehetik a hallgatókat (3,44-es átlag), illetve 

hozzájárulhatnak készségeik fejlesztéséhez (3,30-as átlag).  
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Felsőoktatási intézmények szerint bontva a véleményeket, a megfelelő arányban válaszoló intézmények átlagai 
között nem tapasztaltunk lényeges eltéréseket. 

A harmadik csoportban szereplő állítások közül azzal már kevésbé értettek egyet a 

válaszadók, hogy „a valódi fejlesztések mindennapi oktatásban való felhasználásának 

akadályai elsősorban a humán-erőforrásokban keresendők, nem pedig a felsőoktatás 

számára rendelkezésre álló technológiai kapacitáshiányban” (3,42-es átlag).  

 

A felsőoktatási intézmények közül az átlagnál valamivel kevésbé értettek egyet ezzel az állítással az ELTE 
oktatói (2,95-ös átlag). Az oktatók ezen állítása azt feltételezi, hogy – bizonyos intézményekben - szükség van az 
elérhető elektronikus tananyagok bővítésére, illetve újabb források biztosítására, hiszen ők készen állnak az 
elektronikus tanulás térnyeréséből fakadó kihívások kezelésére.  
 

Ugyancsak az eddigieknél alacsonyabb említési gyakoriságú az az állítás, hogy a tananyagok 

hatékony oktatásba vonásának nincsenek technológiai korlátai (3,42-es átlag), (tehát lehet 

még javítani az intézmények technikai adottságain is).  

 

Ebben a kérdésben az ELTE oktatói vélekedtek úgy, hogy a technológiai korlátok még nem tűntek el teljesen 
(2,66-os átlag). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87. számú ábra; Vélemények az elektronikus tananyagokról (átlag) 

 

 

Amint jeleztük, további (zárt) kérdésekkel is kerestük a választ az e-tananyag előnyeiről. A 

kérdésre adott válaszok közül az oktatók egyértelműen azt emelték ki, hogy az elektronikus 

tananyagok egyszerűbbé teszik a hallgatóknak a tananyaghoz való hozzájutását (4,61-es 

átlag), illetve azt, hogy rugalmas felkészülést tesznek lehetővé számukra (3,92-es átlag).  

Kisebb mértékben, de azzal a válaszlehetőséggel is egyetértettek az oktatók, hogy a 

hallgatók nem csak az elektronikus tananyagok jelenlétét használják ki, hanem egyéb e-

learning megoldásokat (tesztek, fórum, online csoportmunka, stb.) is szívesen igénybe 

vesznek (3,32-es átlag).  

 

19.3. Az oktatók e-tananyaggal kapcsolatos tapasztalatai 

Még az előző kérdéscsoportban, amikor általánosan fogalmazták meg az állítások az e-

learning tananyag hasznát, nagyobb mértékben értettek egyet az oktatók azzal a kérdéssel, 

hogy az e-learning tananyagok használata motiváltabbá teheti a hallgatókat (3,44-es átlag), 
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addig a saját tapasztalatuk, oktatói gyakorlatuk ezt kevéssé erősíti meg. Jóval 

pesszimistábban ítélik meg ezt a kérdést, ha saját gyakorlatukról kérdezzük őket (2,76-os 

átlag), és nagyon kis javulást látnak a hallgatói teljesítményekben azokon a kurzusokon, ahol 

e-tananyagot használnak (2,99-es átlag). Ebből arra is következtethetünk, hogy a hallgatói 

teljesítményeket nem az határozza meg alapvetően, hogy elektronikus vagy hagyományos 

tananyagból tanulnak, hanem sok minden egyéb tényező játszik szerepet egy-egy hallgató 

eredményességének megítélésében. További óvatosságra int a kérdés kezelésében az a tény, 

hogy a hallgatói teljesítmények változásai összefüggésben állnak-e az elektronikus 

tananyagok használatával (válaszok egyötöde szerint nem változott a tanulói teljesítmény az 

e-tananyagok használata kapcsán).  

 

88. számú ábra; Milyen mértékben jellemzőek az elektronikus tananyagokkal 
támogatott tanulásra? (átlag) 

 

 

Az e-tananyagok hallgatói körben történt fogadtatásáról, illetve annak tanulási gyakorlatra 

gyakorolt hatásáról is kérdeztük az oktatókat. Kitértünk arra is, hogy az oktatói munkát 

hogyan befolyásolta az e-eszközök megjelenése. 

89. számú ábra; A hallgatók hogyan fogadják az e-tananyagokat (százalékban) 

 
Az oktatói tapasztalat szerint - mint az ábra is mutatja - a hallgatók szívesen használják 
(63,1%) az elektronikus tananyagokat, kétötödük szerint közömbösek azzal szemben.  
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Felsőoktatási intézmények szerint bontva a véleményeket, a megfelelő arányban válaszoló intézmények átlagai 
között nem tapasztaltunk lényeges eltéréseket. Érdemes egy mondat erejéig a „közömbös fogadtatás” okait is  
megvizsgálnunk, ugyanis azt feltételezzük, hogy ez a közömbösség nem a tananyag tartalmának, formájának 
szól, hanem annak, hogy a hallgatók jórészt e-kultúrán nevelkednek, és nem tűnik számukra – mint már 
korábban is említettük –kiemelkedően új dolognak, ha az adott könyv, amelyből tanulnak is e-alapú. 
Az oktatott szak szerint az informatika, az orvos- és egészségtudományok, és a gazdaságtudományok oktatói 
említették magasabb arányban, hogy szívesen használják az e-tananyagokat a hallgatók (73,3 – 80,0 – 81,3%). 

 

A kérdőív további részében azt vizsgáltuk, hogy milyen változásokat eredményezett az 

oktatók hallgatókkal való kapcsolattartása terén, illetve mindennapi munkája során az IKT 

eszközök használata. A legtöbben azt a választ részesítették előnyben, hogy egyszerűbb a 

hallgatókkal való kapcsolattartásuk (3,66-os átlag). 

 

(Ezt a gazdaságtudományi, informatikai, természettudományos és pedagógia tárgyakat emelték ki erősebben) 
ugyanakkor az orvos és egészségtudományok oktatói kivételével (akiknek átlaga 3,30 volt) a többi oktató 
hallgatókkal való kapcsolata nem változott jelentősen (2,80-as átlag). 
 

Ami a tanulás/tanítás folyamatát érinti, kevesen jelezték, hogy megváltozott volna az egyes 

előadások/szemináriumok struktúrája (2,93-as átlag).  

 

Tudományterületek szerint az orvos- és egészségtudományok oktatói átlagai magasabbak (3,31-es átlag) ebben 
a vonatkozásban. A válaszadók nemek szerinti bontása nem mutatott lényeges eltéréseket a változások 
tekintetében. 
 

Saját munkájukat érintő változások terén többen számoltak be az egyes órákra való fajlagos 

munkaráfordításuk növekedéséről, mint csökkenéséről.  

 

90. számú ábra; Milyen mértékben jellemzőek az alábbiak Ön oktatói munkájára az 
elektronikus tanulással kapcsolatban? (átlag) 

 

 

A kérdőív további részében részletesebben is vizsgáltuk, hogy hogyan változott az egyes 

oktatói tevékenységekkel kapcsolatos időráfordítás az oktatók gyakorlatában az elektronikus 

eszközök használatával, és ha változott, akkor nőtt-e vagy csökkent-e a ráfordítás.  
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A kapott válaszok megoszlása érdekes képet mutat. A legtöbb válasz arról számolt be, hogy 

nem változott a felkészülésre fordított idő az egyes oktatási folyamatokban. További 

érdekesség, hogy bizonyos tevékenységek esetében szinte ugyanannyian számoltak be a 

ráfordítás növekedéséről, mint csökkenéséről (évközi feladatok (projektmunkák) kiadása, 

évközi feladatok (projektmunkák kijavítása), vizsgákra való felkészülés, fogadóórák 

megtartása, hallgatókkal való egyéb kapcsolattartás, illetve az előadásra való felkészülés).  

Két olyan területet találtunk, ahol a felkészülés ideje megnőtt az oktatók körében: a 

szemináriumi felkészülés és az előadásra való felkészülés. Ugyancsak két olyan területet 

találtunk, ahol az időráfordítás csökkenése jelentős mértékű az oktatók életében, ezek: az 

évközi projektmunkák kiadása (22,3%) és a vizsgasorok javítása (24,4%).  

 

91.  számú ábra; Hogyan változott az egyes oktatói tevékenységekkel kapcsolatos 
időráfordítás az Ön gyakorlatában az elektronikus eszközök, elektronikus tanulás 

használatával (százalékban) 

 

Egy kérdés erejéig kikértük az oktatók véleményét arról, hogy az e-tananyagok terjedése 

hogyan hat a könyvtárak működésére, változik-e szerepük a jövőben, és ha igen, hogyan 

történik? A kérdőívre választ adó oktatók többségének véleménye szerint a könyvtárak 

jelentősége nem vész el az elektronikus tananyagok megjelenésével, azonban szerepük 

csökkenhet a jövőben. Az e-tananyag elterjedése személytelenné teszi a könyvtári 

személyzet és a hallgatók kapcsolatát, ami nem feltétlenül számít pozitívumnak. Az e-

tananyag további hátrányaként említették a válaszadók a gyors és „felületes” tudásszerzést, 

illetve a hallgatók kifejezőkészségének romlását.  

A könyvtárak jövőbeli szerepe bizonyos területeken, mint például a társadalomtudomány, 

megerősödhet, az elkészült elektronikusan elérhető tananyag kellő megértése érdekében 

továbbra is elengedhetetlen fontossága lesz a könyvtáraknak és könyvtárosoknak egyaránt.  

 

19.4. Tananyag-fejlesztési tevékenység 

A kérdőív utolsó blokkjában a tananyagfejlesztés körülményeiről (egyéni vagy csoportos 

fejlesztésben, pályázati pénzből vagy egyéb források segítségével valósult-e meg a 

tananyagkészítés) gyűjtöttünk információt, illetve azt vizsgáltuk, mi motiválta az oktatókat a 
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tananyag-fejlesztésben való részvételre. Az elkészített tananyagokkal kapcsolatban tartalmi 

és formai kérdéseket is feltettünk. Arról is informálódtunk, hogy kipróbálták-e már az 

elkészült tananyagokat az oktatásban, és hogy milyen volt a fogadtatása a hallgatók részéről.  

Meg kell jegyeznünk, hogy a kérdésekre adott válaszok közvetlen módon nem vethetőek 

össze a TAMOP projekt tananyag-fejlesztési tapasztalataival, hiszen az oktatóktól azt kértük, 

hogy azok töltsék ki a kérdéseket, akik oktatói éveik során (egyáltalán) készítettek 

elektronikus tananyagot, tehát ezek a válaszok az oktatók összes eddigi elektronikus 

tananyagkészítéssel kapcsolatos tapasztalataira érvényesek. 

 

92. számú ábra; Milyen tartalmú digitális tananyagot készítettek az oktatók? 
(százalékban) 

 

 

Az elkészült tananyagok igen sokfélék: szerepel közöttük tankönyv, példatár, interaktív 

tesztfelület, videóra felvett órai tananyag egyaránt. Ezek azonban, mint a fenti ábrák is 

mutatják, nagyon különböző mértékben kerültek említésre. Legnagyobb arányban az új diák 

készítése (73,2%), illetve a korábban megírt tananyagok digitalizálása (53,0%) jellemző, de az 

elektronikus tankönyvírás említési gyakorisága is magasnak mondható: (49,7%). Viszonylag 

alacsony az órai előadások videóra történő felvételének említése (17,4%). Az elektronikus 

példatár, és az interaktív tesztfelület a hallgatói válaszok szerint nagyban segíti a tanulást, 

vizsgára történő felkészülést. Ezeknek említése azonban jóval alacsonyabb, mint a 

tankönyveké/tananyagoké. 

 

A tíz év alatti tanítási gyakorlattal rendelkezők közül a korábban használt tananyagok digitalizálása a 
magasabb említésű (64,3%), a 10-24 év tanítási gyakorlattal rendelkezők között azok vannak többségben, akik 
új előadás-diákat készítettek (82,1%), illetve órai előadást vettek fel (25,4%), míg a 25 év feletti tanítási 
gyakorlattal rendelkezők között azok vannak többségben, akik e-tankönyvet, vagy példatárat írtak (62,5 – 
45,0%), illetve akik interaktív tesztfelületet készítettek (35%). 
 
 



93. számú ábra; Hogyan készültek a tananyagok (százalékban) 

 

A fejlesztésben részt vevő kollégák vélhetően elkötelezettek a digitális tanulás iránt, így nem 

meglepő a motivációkra vonatkozó válaszok megoszlása: csak negyedük fogott bele a 

fejlesztésbe kifejezetten azért, mert pályázati pénzből megvalósítható volt a 

tartalomfejlesztés, a többiek különböző szakmai/oktatói indíttatást említettek.  

Azt is szerettük volna megtudni, hogyan készültek el az elektronikus tananyagok, egyedül 

vagy fejlesztőcsoportban dolgoztak az oktatók a tananyagkészítés során, illetve hogy milyen 

forrást használtak fel munkájukhoz. A kapott válaszok szerint az oktatók több mint fele 

egyedül készítette az említett tananyagokat, közel kétötödük viszont egy fejlesztőcsoport 

tagjaként vett részt a tananyagok elkészítésében. 

94. számú ábra; Egyedül vagy fejlesztőcsoportban készítette-e a tananyagot? 
(százalékban) 

 

Ha az igénybevett forrásokat szemléljük, bő egynegyedük pályázati forrást, és közel 

egytizedük intézményi forrást említett, míg a többi válasz nem tartalmazott erre vonatkozó 

információt. 



95. számú ábra; Milyen forrásból készült a tananyag? (százalékban) 

 

 

 

 

96. számú ábra; Mi motiválta az oktatókat a tananyagfejlesztésben? (százalékban) 

 

 

Ha a külső kényszer diktálta okokat (nem volt a témában elérhető tananyag, vagy elavult volt 

a tananyag) vesszük figyelembe, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a kényszer majdnem 50%-

ban határozta meg a tananyagkészítés okát. Az egyéb okok (érdeklődés, pályázati lehetőség, 

egyéb válaszok) hasonló arányban voltak jelen a másik 50% esetében. 



97. számú ábra; Tartalmazták-e az elkészített elektronikus tananyag(ok) a felsorolt 

elemeket (igen válaszok százalékban) 

 

 

Kérdéseket tettünk fel arról is, hogy az általunk felsorolt elemeket tartalmazta-e az oktatók 

által készített e-tananyag. Mint az ábrából látható, a tananyagokban használt szemléltető 

eszközök közül a legtöbben a kép, ábra használatával éltek, ezután következnek az aktív 

külső hivatkozások illetve a statikus önellenőrző kérdések (közel 50%-os említési gyakoriság). 

A további elemeket a válaszadók közel kétötöde alkalmazta. Azt, hogy milyen arányban 

voltak ezek jelen a tananyagokban, a kapott alacsony elemszám, illetve az adathiány miatt 

nem dolgoztuk fel, mivel statisztikailag nem volt értelmezhető. 

Mivel a tananyagok egy része a közelmúltban készült el, megkérdeztük, hogy volt-e már 

lehetőségük az oktatóknak a tananyag oktatásban való kipróbálására. Nagy részük úgy 

reagált, hogy kipróbálták már (87,6%), ám a hallgatói visszajelzések gyűjtése csak esetleges 

(lásd az alábbi ábrát).  

 

A kipróbálók között Miskolci és az ELTE oktatói magasabb arányban szerepeltek (93,8 – 90,5%). 

 

98. számú ábra; Kikérdezték-e a hallgatók véleményét a tananyagról? (százalékban)  

 

 

Mint látható az esetek kétharmadában jellemző a hallgatói vélemények kikérdezése, a 

megkérdezés azonban nem rendszeres, csupán esetenként kerül rá sor. 

(Ebben a válaszcsoportban, az EKF válaszok magasabbak az átlagnál (63,6%), kisebb mértékben, de az átlagnál 
még magasabbak a Miskolci Egyetem és az ELTE oktatóinak válaszai (46,7 – 44,7%) Az esetek kétötödében 
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kérdőíves formában kérdezték meg a hallgatókat. (Ennél a kérdésnél nem találtunk nagyobb eltéréseket az 
intézmények között.) 

 

Bár látható, hogy a hallgatók megkérdezése a tankönyvekkel kapcsolatban nem rendszeres, 

viszont igaz az is, hogy a hallgatói visszajelzéseket az oktatók kétharmada figyelembe is vette 

további fejlesztő munkája során. 

Végezetül egy kérdés erejéig azt vizsgáltuk, hogy a mostani élményeik alapján vállalnának-e a 

jövőben újabb tananyagfejlesztést. 

A válaszok megoszlása (10% nem, a többiek terveznek) azt mutatja, hogy jó élményt hagyott 

bennük a tananyagfejlesztés, hiszen a jövőben is szívesen vállalkoznak arra. 

Az e-tananyagok jövőbeli fejlesztésére vonatkozóan az interaktív tananyagok bővítését, a 

videók, hanganyagok növelését tervezik, de megfogalmazták azt is, hogy a jövőben szebb 

animációkra is szükség van. Ezek mellett több oktatónak lenne igénye a gyakorlási és 

számonkérési lehetőségek bővítésére is, de a tesztkérdések és az írásbeli számonkérés 

mellett a jövőbeli fejlesztés során hangsúlyt kellene fektetni a szóbeli kommunikáció 

növelésére, az ún. „konferencia” lehetőségére is. Ez azért lenne hasznos, mert a hallgatók 

egyre kevesebbet „beszélnek” az oktatás írásbeliség irányába való eltolódása miatt. Az e-

tananyagok fejlesztéséhez, bővítéséhez az oktatóknak több elérhető forrásra is szükségük 

lenne, továbbá egyes oktatók elektronikus szakértői segítségre is igényt tartanának. 
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20. Projektrésztvevői visszajelzések elemzése 

A projektrésztvevőkkel, projektvezetőkkel, szakmai vezetőkkel, tartalomfejlesztőkkel és 

digitális fejlesztőkkel készített interjúk célja a pályázat tervezésével, megvalósításával 

kapcsolatos információk gyűjtése volt. Kitéve a fejlesztőfolyamat során adódó nehézségekre, 

problémákra és az arra talált megoldásokra.  

 

20.1. A fejlesztés inputjai (szakmai kiindulópontok, anyagok, fejlesztők 
tapasztalatai) 

 

20.1.1. Előzmények: szakmai kiindulópontok 

Az előzményeket figyelembe véve elmondható, hogy az intézmények egy részében korábban 

is, a 2003-2004-es évektől kezdődően már megjelentek az elektronikus tananyagok. 

Az alábbiakban az interjúkból idézünk, és bemutatjuk ezek eredetének sokféleségét: 

 Több intézmény esetében voltak előzetes tapasztalatok (a szakirányú továbbképzések  
keretében, egyik intézmény  például 12 távoktatási modul kidolgozását említette); A 
felnőttképzés számára (már 2003-ban) készült  e-learning tananyag; Egyes 
intézmények „Tanárképző Központjában” a levelező tagozat már használt ilyen 
anyagokat, 

 Korábbi HEFOP pályázat keretében is történt elektronikus tananyagfejlesztés 
(záróvizsgatárgyakhoz),  

 Korábban készített elektronikus tananyagok is rendelkezésre álltak.  A levelező 
képzésben már volt előzménye (múltja). 

 Volt ahol már PDF-es anyagok, illetve informatikai alapcsomagok is léteztek. 

 Ez időtől kezdődően néhány intézmény már nagy adat-és tudásbázissal rendelkezett. 

 Néhány egyetem a munkaerőpiacról (AUDI) származó elektronikus tananyagot is 
használt  

 Licenc vásárlására is sor került (kettő interjúban említették) 

 Több oktató fejlesztett egyénileg tananyagokat korábbi pályázatok keretében, emellett 
önszorgalomból is írt néhány résztvevő korábban elektronikus oktatási anyagot. 

 Olyan karokkal is találkoztunk, amelyekben jelen pályázatot megelőzően elektronikus 
tananyagfejlesztést segítő pályázat nem volt, illetve voltak olyan intézmények, amelyek 
nem támaszkodhattak ilyen tapasztalatokra, de jó alapot jelentett a korábbi nem 
elektronikus tananyag, amelyet sok munkával ugyan, de be lehetett építeni az új 
fejlesztések során.  

Az interjúk alapján tehát az előzményeket, inputokat tekintve - eléggé heterogén - az 

intézményrendszer. 



  192 

20.2. A fejlesztés szakmai célkitűzései, szakmai vezetése 

A képzési terület kialakításának, azonosításának meghatározásakor a főbb célkitűzések a 

következők voltak: 

 az eddigi tananyag színvonalának emelése; 

 az új tudományos eredményeket bemutató valódi e-learning tananyagok 
fejlesztése a régi (tananyag) puszta digitalizálása helyett; 

 a mindennapokban szükséges új tudományos eredmények, innovációk beépítése 
a tananyagokba; 

 az akkreditáció (KKK) elvárásainak figyelembe vétele; 

 a tanszék (ek) igényeinek figyelembe vétele (Pl. egy-egy szak teljes e-learning 
tananyag ellátottságának biztosítása, BA képzés, MA képzés számára az e-learning 

tananyag elkészítése), továbbá; 

 a munkaerőpiaci igények megjelenítése a bemeneti követelmények 
meghatározásakor; 

 ugyancsak fontos determináló tényező az utóbbi években az (idegen) nyelvi 
képzés területe. 

Az e-learning tananyaggal kapcsolatos előnyöket az interjúalanyok az alábbi kettős 

vonatkozásban említették: 

a) hallgatói szempontból elsősorban a korlátlan hozzáférést (0-24 órában lehetséges) 
emelték ki, amely a levelezős hallgatók számára, vagy egyéb akadályozottságok 
esetében különösen fontos lehet. 

b)  az oktatók szempontjából: egy jól előkészített (célokkal, tanulási útmutatóval, 
ellenőrző kérdésekkel stb.) kidolgozott e-learning tananyag hallgatói feldolgozása, 

eredményessége szükség esetén, differenciáltabban ellenőrizhető. A videó, valamint 
a többi képi anyag vonzóbbá teheti az elektronikus tananyagot, ami térben és időben 
felgyorsíthatja a tanulást. 

 

20.2.1. Digitalizált tananyag vagy e-learning tananyag? 

Az interjú egyik kérdése arra vonatkozott, hogy új tananyagot fejlesztettek-e, vagy régi 

tananyagot digitalizáltak. A válaszok alapján nem egy létező könyv (jegyzet) digitalizálása volt 

a jellemző, hanem inkább az új tananyagok kidolgozása. A képek helyett is inkább ábrák, 

magyarázatok, animációk, valamint útmutatások beépítése volt a fő cél. Tehát elmondható, 

hogy megvan az a törekvés (az e-tananyag keretében), hogy mind szaktárgyi, mind 

pedagógiai – módszertani szempontból egy önálló, tanulást segítő tananyag jöjjön létre, míg 

régebben a cél csak az volt, hogy egy-egy tankönyv digitalizálása történjen meg. 
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20.3. A fejlesztés motivációi  

Az interjúban -„Mi motiválta a fejlesztésre való pályázást (miért pályáztak)?”- feltett 

kérdésre adott válaszokban - többnyire - azonos, közös fejlesztési szándékok, motívumok 

jelentek meg. Az ezek közötti motívumok, szándékok közötti eltéréseket pedig korábbi 

oktatási tapasztalataik (például távoktatás, graduális képzés eddigi eredményei, anyagai), 

jelen aktuális helyzetük, célkitűzéseik, feladataik (szakirány fejlesztés, BA, MA képzés) 

további terveik indukálják. A pályázási szándékok, motívumok valamennyire rendezhetőek, 

de esetenként egy-egy intézmény többféle okot is említett. 

A célok főként az alábbiakkal kapcsolatban fogalmazódtak meg:  

 az oktatási tartalom  

 a tanulási környezettel, körülmények 

 a tanulási módszerek  

 a munka világa  

 az oktatási-képzési forma, rendszer és  

 a korszerű tudományos tananyag biztosítása. 

A célok között az alábbi megfogalmazások voltak a leggyakoribbak: 

 a tananyag folyamatos, rendszeres (kétévenkénti) felülvizsgálata, frissítése, az 
oktatás tartalmának folyamatos aktualizálása (pl. a műszaki, technológiai fejlődés 
igényei következtében) 

 a tanulási folyamat módszerbeli elavultságának frissítése (önállóság, interaktivitás 
mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés területén) 

 nem voltak előzmények, a fiatalok digitális világát figyelték meg, és észlelték, 

hogy valami motiváló elemet kellene bevinni a tanításba  

 a hozzáférés lehetőségének a biztosítása a hallgatók számára (időtartamában 
gyors (abb) és minden hallgatóra kiterjed az e-learning tananyag, különös 
tekintettel a nagy hallgatói létszámú vizsgáztatásra 

 a képzési kapacitás bővítése (levelező képzés igénye, az infrastruktúra 
lehetőségei), a távoktatási módszerek tökéletesítése, kiteljesítése 

 a munkaerő alkalmazkodása a változó körülményekhez 

 az életen át történő tanulás koncepciója,- valamely szak (szakok) teljes körű 
fejlesztése (a szakok, illetve a KAR szintjén a teljes elektronikus tananyagellátás 
biztosítása) 

 BA/BSc és/vagy MA/MSc akkreditált tantárgyaihoz korábban készített anyagok 
fejlesztése 

 

 

 



 

20.3.1. A tanítási-tanulási folyamat és az e-learning 

A felsőoktatás tanulási folyamatának főbb változási tendenciái az e-learning-gel 

összefüggésében az ellenőrzés – önellenőrzés és a vizsgáztatás területén tapasztalhatóak. Az 

intézmények szinte egybehangzó véleménye szerint, a vizsgáztatást teljesen átalakította az 

e-learning tanyag. A tananyagba beépült különböző tesztek biztosítják a szorgalmi 

időszakban is az önálló tanulás lehetőségét. Az évközi tesztek segítségével és az 

önellenőrzéssel egyenletesebb a munkaterhelés (a féléven belül). Fontos tananyagoknak a 

leckezáró, modulzáró kérdései, valamint a vizsga-kérdéssorok, melyeknek köszönhetően a 

hallgatók értékelése egyszerűbbé és gyorsabbá válik. 

 

20.4. A fejlesztés folyamata, résztvevői, felelősei, bevont szakértői, 
feladataik, ennek szabályozottsága 

Az egyetemek (az intézmények) vezetése (rektor, dékán, intézetvezető, tanszékvezető) 

kötelezően sehol sem írta elő a pályázás szükségességét. Ezzel kapcsolatos direkt elvárás 

nem volt tapasztalható az intézményvezetés részéről, de az ösztönzések nyíltabb vagy 

kevésbé implicit formája általában tetten érhető volt. A Kar nem „forszírozta” a részvételt, 

de a pályázatokon keresztül bekerült a köztudatba a fejlesztés fontossága, akár visszajelzést 

is adhat a Karnak, az intézetnek az oktatók hallgatói véleményezéséről (pl. az oktatás 

korszerűsége, módszerei) is. Volt olyan eset, amikor a Kar tájékoztatott a pályázati 

lehetőségről, jelentkezőket várt, más esetben a tanszékek már előzetesen jelezték 

szándékaikat, és volt olyan intézmény ahol már 10 éve folyamatosan történt e-learning 

tananyag-fejlesztés (jó tapasztalataik vannak a felhasználás előnyeit illetően). 

Az egyetemek (intézmények) egy részében - az interjúk alapján - a tartalmi fejlesztővel 

együttműködött (többnyire ahol van Tanárképző Kar) egy módszertanos oktató. 

Közreműködése biztosíthatja a didaktikai-módszertani nézőpont minél hatékonyabb 

érvényesülését a készülő tananyagban pl.: hogy a fejlesztett tananyag jól tanulható legyen, 

és az önálló tanulás elsajátítását is minél inkább segítse. Az egyik intézmény Műszaki Karán 

pl. ezt kiemelt fontossággal kezelte a projektmenedzsment: egy módszertanos 2-3 

tananyagfejlesztővel dolgozott a tananyagfejlesztéseken. 

Az interjúk tanúsága szerint néhány egyetemen, kari szinten történt a tananyagfejlesztés, 

míg az intézmények másik részében intézeti szinten. Azokban az intézményekben, ahol nincs 

tanárképző kar, a „módszertanos” oktató nem vett részt az e-learning fejlesztésben. A 

hallgatói képviselet bevonásáról (véleményük, javaslataik meghallgatása, figyelembe vétele) 

csak néhány intézmény esetében beszélhetünk. Elsősorban a műszaki képzést folytató 

intézmények esetében került sor munkaerő-piaci képviselők bevonására - a „nehezebb” 

tananyagok fejlesztése esetében.  

Külső szakértői támogatást az intézmények egy része - a lektorok kivételével – nem vett 

igénybe. Más vizsgált esetekben különböző szakmai kiadók, illetve más, a projekttel 
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összefüggő alvállalkozók voltak jelen a fejlesztési folyamatban. Több egyetem egy másik 

egyetemmel (egyetemekkel) konzorciumban dolgozott együtt.  

Az e-learning tananyagfejlesztés folyamatában közösnek tekinthető fő mozzanatok, 

feladatok a tananyagfejlesztés, a szakmai lektorálás, majd pedig a digitalizálás voltak. 

 

99. számú ábra; A tananyagkészítés folyamata 
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Projekt-folyamatok  

A projekt előkészítése és tervezése, ahol van, a projektiroda felelősségi körébe tartozott. 

Ahol ilyen nem volt, ott általában már a tervezési szakaszban a későbbi projektvezető volt 

felelős. A tervezéskor a fejlesztendő tananyagok körének meghatározása kétféleképp zajlott: 

legtöbb esetben konkrét szakhoz kötődő kurzusokat fejlesztettek (kompakt hozzáállás), 

néhány esetben azonban „kívánságlista” alapján történt a tananyagok meghatározása. A 

pályázati anyag formai elkészítése szintén ezt a kettősséget mutatja: a Semmelweis 

Egyetemen pl. minden pályázatot a pályázati iroda készített, míg több helyen külsős 

pályázatíró céget foglalkoztattak. 

A pályázat megtervezése, a határidők kijelölése a projektvezetés felelőssége, ám itt a 

szakmai vezetőnek döntő a szava, mivel ő képes átlátni a szakmai fejlesztés folyamatait, a 

kockázatos utat, a kockázatos szereplőket (jelentős befolyásoló tényező a HR-kiválasztás), 

illetve a fejlesztés mérföldköveit egyaránt. A fejlesztések határidőinek meghatározásánál 

legtöbben törekedtek a negyedéves-féléves szakaszok kijelölésére.  

A szakmai résztvevők kiválasztása legtöbbször önkéntes alapon történt, pusztán azért, mert 

legtöbb helyen azt jelezték, hogy egy-egy ilyen projekt túl nagy terhet ró az oktatókra, így 

kötelezővé tenni a részvételt kontraproduktívvá válna. Ennek ellenére azt jelezték, hogy 

minden esetben a szakterület elismert szaktekintélyei kerültek be a szakmai fejlesztők közé. 

A projekt egyéb szakmai résztvevői (módszertanos, digitalizáló) automatikusan kerültek a 

fejlesztőcsoportba, mivel az ilyen munkatársak száma alacsony, tehát egyértelmű, kinek a 

részvételére van szükség.  

A projektdokumentáció elkészítése minden esetben a projektvezető felelőssége, amelyben 

jelentős szerep hárul a pénzügyi vezetőre is. Az adminisztratív munkatársak készítik a PEJ-

eket, elszámolásokat, változásbejelentőket, és így a záró-projektdokumentációt is. A 

tananyagokkal kapcsolatos bizonylatokat általában szintén a projektvezető állította ki.  

A határidők elcsúszásával kapcsolatban a résztvevők azt jelezték, hogy nagyrészt a 

közreműködő szervezet bizonytalanságaiból származtak ezek; hatalmas fluktuációról 

számoltak be a vezetők. A változás-bejelentők legnagyobb része ilyen határidő-módosítások, 

illetve költségvetési átcsoportosítások miatt keletkezett. A fejlesztés lényegi részét érintő 

módosításokra nem volt szükség.  

 

A szakmai felelősségi körök 

A felelősség elsősorban a projektvezetőé (főbb feladatai: a koordináció, az időbeli tervezés, a 

pénzügyi elszámolások, az ellenőrzés), szakmai szinten pedig a szakmai vezetőé (általában 

szakvezető, tantárgyfelelős). A projektmenedzsment biztosítja a megfelelő indikátorokat, 

tartalmi követelményeket a technikákkal, azok minőségével kapcsolatban, de tantárgyi-

szakmai szempontból a tartalmi elvárásoknak való megfelelés már az oktató 

(tananyagfejlesztő) döntése-felelőssége. A Karrieriroda szerepe rendszerező, koordináló 

jellegű: közvetít a lektorok felé, majd a javítás utáni tevékenységben, közvetítésben vesz 

részt. A minőségbiztosítás a lektorok közreműködésével történik. A jóváhagyás általában két 

aláírással történik (projektvezető, szakmai fejlesztő).  
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A tananyagfejlesztésben meghatározó szerepe elsősorban a tantárgyfelelősnek van (aki 

egyben minősített oktató, és szakterületének elismert képviselője). További kulcsszereplők: a 

módszertanos, aki segít a tananyag „tanulhatóvá” tételében, a digitalizáló, aki ebből olyan 

anyagot készít, amit a hallgató gépeken keresztül elérhet. Egyetemenként, intézményeként - 

az interjúk tanúsága szerint - azonban tapasztaltunk eltéréseket. Például: abban, hogy 

mekkora a fejlesztésben résztvevők száma, ebben a fejlesztendő tananyag mennyisége a 

meghatározó. Van olyan intézmény, ahol néhány tárgy tananyagait, a BA/BSc képzés 

tantárgyának tananyagát fejlesztették, de van olyan is ahol a BA/BSc és MA/MSc képzés 

egész területét összesíti a fejlesztés. Ez utóbbi esetben a tananyagfejlesztésben általában 

részt vesz a kar teljes oktatói állománya, mint a szakterület tárgyainak oktatói.   

A fejlesztendő tananyag tartalmi részét illetően minden tananyagfejlesztő a saját elképzelése 

alapján dolgozott. A fejlesztendő tananyag tartalmának gerincét egyrészt a már meglévő 

hagyományos és digitalizált tananyag, másrészt pedig az új tartalmakhoz kapcsolódó 

internetes tájékozódás biztosíthatja. A fejlesztő munkát sablonok segítették:  

a) formai, a stílussal kapcsolatban. Sablon előírások: terjedelmi előírás: 35 Word oldal 

=1 kredit (hallgatói munkaóra)  

b) annak struktúrájára vonatkozóan. A tananyagsablon adott volt - tankönyv 200.000 

karakter (12 fejezet, bevezetés, 10 lecke). A leckéknek a felépítése is meghatározott 

volt: cél, követelmények, kulcsfogalmak, tananyag önellenőrző kérdések, képaláírás, 

szöveg, megjegyzés, feladatkiosztás, illetve mindennek a stílusa. Minden tárgyhoz 

tartoznak médiaelemek (kép, video, hang, animáció). A leírás szerint minden 

tananyagban minimum 50 képnek, 2 videónak, 2 animációnak kell lennie. Ezen 

médiaelemek elkészítéséhez tartozik egy forgatókönyv sablon. A tesztek esetében 

próbateszt, illetve a félév végi kérdésbank készítése szükséges (amely legalább 4 

feladatsort jelent, amely variálható).  

A fejlesztők a tananyag formai elvárásait figyelembe véve készítették el a sablont mind a 

PPT, mind a jegyzet esetében. A sablonok a pályázatra vonatkozó Arculati Kézikönyv alapján 

kerültek kidolgozásra. Némely intézményben a külföldi felsőoktatási intézmények oktatási 

anyagainak adaptációjára, angol nyelvre fordított tananyagok bevezetésére, licencek 

átvételére is sor került. 

 

20.5. Módszertani vonatkozások (a fejlesztés során alkalmazott 
módszertanok) 

Ezek egyrészt az e-learning tananyagok fejlesztésével kapcsolatos információk és 

megoldásokat mutatják be, továbbá az e-learning tanulási módok alkalmazásával 

kapcsolatos eljárásokat tartalmazzák. 
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20.6. A fejlesztés eszközrendszerének és jellemzőinek meghatározása 
(fejlesztő technológiák azonosítása, saját fejlesztések, egyéb fejlesztési 

szempontok) 

Az interjúk alapján a fejlesztés eszközrendszere is „változatos” megoldásokra utal. A 

technikai információk megvalósítása során az e-learning tananyagoknál számos szabvány 

létezhet. (Nálunk leggyakoribb a Scorm.) Vannak keretrendszerek is, pl. e-learning 

keretrendszer. Ezek teszik lehetővé a szabvány segítségével a hallgatói tevékenység 

regisztrálását, követését (például a hallgató a tananyag mely részével foglalkozott, hány 

alkalommal stb.) kurzusonként, hallgatói csoportonként, vagy akár egyedi hallgatónként. Ez 

nagyon fontos lehet az oktató számára a visszajelzések sokféle vonatkozásában.  

Az interjúk során említett megoldási módok az egyes intézményekben:  

 A Moodle e-learning keretrendszer kialakítása olyan tanulási környezet biztosítása, 
melyben a tananyagok elérése mellett, több on-line tevékenységet is igénybe vehet a 
hallgató. (Ez az intézményekben általánosnak tekinthető, ez a leggyakoribb.) A 
tananyag elkészülte után a Moodle-ba kerül, és utána az férhet hozzá, aki a Neptunon 
felveszi az adott tárgyat, tehát ilyen értelemben összeköttetésben áll az adminisztratív 
rendszerrel is. A központilag fejlesztett tananyagok speciális dizájnnal készülnek (pl. 
drapp felület, jó háttér). A tananyagok html-ben vannak feltéve, így nehéz lelopni őket.  

 Kommunikációs felületet hoztak létre a fejlesztési folyamatban résztvevők számára. 
Ezek a csoportmunka portálok kiválóan segítették az egységes szemlélet kialakítását, a 
horizontális tanulást. Technikai, informatikai képzés segítette a résztvevőket, 
rendszeres email váltással is megosztották az információkat. Sablonok, animációs 
portálok segítették az anyagok formázását. Egyeztetett sablonok készültek a fejlesztés 
során, melyeket a pályázat előírásainak és elvárásának megfelelően készítettek el. 

 DocBook XML editorokat (ingyenes és üzletit egyaránt) használtak a fejlesztési 
folyamat során, illetve saját konverziós szoftvereket fejlesztettek ki. A kifejlesztett 

anyagok tartalmaztak videókat és interaktív elemeket is, bár a legnagyobb részük 
statikus tartalom volt.  

 A projekttel kapcsolatos fejlesztés során saját kiegészítő fejlesztő rendszert 
alkalmaztak. Ennek keretében minden (a projektben részt vevő) oktatóhoz, illetve 
minden tantárgyhoz felületet biztosítottak, a folyamatos anyagfeldolgozás során oda 
kellett mindent feltölteniük. Így minden nyomon követhető volt. 

 Több intézményre jellemző, hogy speciális eszközöket nem használtak a fejlesztések 
során. 

 A szerzők számára hozzáférhetővé tették a tananyagsablont, amibe ők maguk 

dolgoztak és írhatták a forgatókönyvet és a médiaelemeket. 

 A menedzseléshez, a tananyag-összeállításhoz az exe e-learning editor nevű ingyenes 
fejlesztőeszközt alkalmazták. Ez az eszköz a Scorm szabványt is támogatja. 

Tapasztalataink szerint az elkészült végtermékekre nem volt hatása annak, hogy milyen 

módszerrel, vagy hogy milyen fejlesztési folyamattal készültek. Az azonban nagyon erősen 

befolyásolta a tananyagok tartalmát és szerkezetét, hogy milyen típusú tananyagot (pdf, 

SCORM, stb.) fejlesztettek a kollégák, de erről az általános tananyagelemzés kapcsán már 
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értekeztünk. Ahol nem említették a projektrésztvevők központi sablonok használatát (pl. 

ELTE), ott is hasonló felépítésben, terjedelemben készültek az egyes anyagok (az ELTE-n 

külső kiadó minőségbiztosította a tartalmakat). Általában egységes formát tettek rá a 

különböző tartalmakra is (projekt-szinten), attól függetlenül, hogy azok egy intézmény által, 

vagy konzorcium által kerültek fejlesztésre.  

Minden projektben a szakmai vezető vállalta a felelősséget a tartalmi megfelelőségért, 

akinek modulfelelősök, vagy kari/partneri szakmai felelősök szállították az információt, 

illetve az elkészült tartalmakat. Mivel általában belső erőforrásokra támaszkodtak a 

projektek, így a tanulmányoknak, kurzusoknak megfelelő tartalmakat dolgoztak ki (a legtöbb 

esetben kifejezetten a kurzushoz kötötten fejlesztettek, általában az oktató a saját 

kurzusához), így tehát a helyi igényeknek megfeleltek minden esetben.  

 

20.6.1. Az e-learning tanulási módok alkalmazásával kapcsolatos 

eljárások 

A fejlesztett tananyagok felhasználása az intézményekben megtörtént, szakirányonként 

(vagy BA, MA képzés keretében) bevezetésre került. 

 

20.6.2. Felkészülés/felkészítés az e-learning tanulásra-tanításra  

Mind a hallgatókat, mind az oktatókat célszerű felkészíteni az e-learning tanulási folyamatra. 

a) a hallgatók felkészítését a következők segíthetik: 

-„Proszeminárium” egy olyan kurzus (tantárgy), amelyért kredit is jár. Célja: az e-

learning keretrendszer megismertetése, működése/működtetése (Coode, Moodle). 

Az adott szaktárgy(tantárgy) az e-learning tanulás módszertanára készít fel.  

- „Duális képzés” (A duális képzés = 2 szemeszter (1 tanév) gyakorlat a vállalatoknál, 

miközben a gyakorlati idővel párhuzamosan az e-learning tananyag segítségével is 

tud tanulni, készülni a hallgató.) 

b) az oktatók felkészítését képzők képzése keretében célszerű megoldani. 

Eltérő formákban, de minden intézményben megtörtént a felkészítés. A „szerzők” 

felkészítése a tananyagfejlesztésre ugyancsak a Műszaki Karon 1,5 napos tréning keretében 

történt meg. Cél a tananyag „tanulhatóvá, önállóan feldolgozhatóvá tétele a diák, a hallgató 

szemszögéből nézve”. Ez tehát egységességet jelent a tananyagfejlesztés „módszertana” 

szintjén, de ugyanez az egységesség szükséges az e-learning fejlesztés egészét tekintve is. 

Hasznosulásként kell értelmezni mindazt a változást is, amely a tananyagfejlesztésben részt 

vevő oktatók szemléletében, gondolkodásmódjában, módszertani ismereteiben (szakmai-

didaktikai) tudásában végbemegy. Ez ugyanis hatással lesz (van) további oktatói munkájukra, 

tevékenységükre is. 



 

20.7. A fejlesztés érdekeltségi rendszere 

Az érdekeltségi rendszer egységes volt minden intézményben. A tananyagfejlesztők a 

pályázati költségvetésben meghatározott megbízási díjat kapták, egy szaktárgyi szakmai 

szerző díja 1 millió Ft volt, a módszertanos és az informatikus pedig 500-500 ezer Ft-ot 

kapott. E mögött kb. 18 hónapnyi folyamatos munkatevékenység állt. A tananyagfejlesztők 

sem órakedvezményt, sem egyéb kedvezményt nem kaptak. Az érdekeltség nem anyagi 

(egzisztenciális) vonatkozásai direkt kérdés formában nem jelentek meg az interjúkban, de 

valószínűsíthetőek a tananyagfejlesztés eredményei, kimeneti produktumai által (PPT, 

jegyzet). Az oktató státuszának, előmeneteli feltételeinek meghatározó tényezői lehetnek 

(mint tudományos kutatás, mint publikációs tevékenység, TEAM-ben végzett munka stb.) 

 

20.8. A fejlesztés terve és attól való eltérések, indokok  

A fejlesztési tervet - az interjúk szerint - minden intézményben sikerült teljesíteni. A kitűzött 

célokat elérték, az indikátorokat teljesítették, folyamatosan használják a fejlesztett 

anyagokat, azok hasznosulásáról meggyőződtek, és nem okoz nehézséget a projekt 

fenntarthatósága sem. A projekt fenntartási időszakában – mint már említettük - minden 

évben jelentést kell készíteni a vállalt indikátorok megvalósulásáról. A mérési módszer alapja 

a tárgyat felvett hallgatók létszáma.  

A fejlesztési terv realizálása - a fejlesztés folyamata során - azonban néhány esetben/ 

vonatkozásban (és néhány intézményben) problémát, kihívást jelentett: 

 A projekt megvalósítása során elsősorban az időhiány okozott gondot: leginkább az 
Irányító Hatóság által rövid határidővel kért jelentések, negyedévenkénti pénzügyi 
jelentések adminisztrációs teendői jelentettek problémát, de ezekhez minden 
segítséget megkaptak az irányító hatóságtól. 

 A tervezésnél bizonyos kifizetési formák vállalása túlságosan megkötötte - főképpen a 
projektvezető, illetve - a résztvevők kezét a projekt megvalósításakor. 

 A belső határidők tartása kritikus volt, mert a beszállító kollégák csak részben 
kidolgozott munkákat adtak le (könyvet írtak), a formai feltételek nem teljesültek 
hiánytalanul, ezért menet közben komoly javításokat kellett elvégezni. A szigorú 
keretek minőségi munkára kényszerítették a fejlesztőket és ez sokkal nehezebb volt, 
mint azt korábban gondolták.  

 Ugyancsak az ütemezés szempontjából jelentett kihívást a projekt megvalósításában 
szerepet vállaló sokféle résztvevő koordinálása, együttműködése.  

 Több tananyag megváltozott, egyesek kikerültek, mások bekerültek a kollégák 
(fejlesztők) terhelhetőségétől függően. (ebben a támogató hatóság segítőkész volt)    

 Az egyik intézményben a projekt megvalósítása során apróbb nehézségekbe ütköztek, 
a konzorciumi partnerek közötti földrajzi távolságból eredő időbeli csúszások miatt.  
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 Egyes esetekben a formai megkötések (pl. a képanyag száma, a videók száma stb.) 

jelentettek problémát. 

 Néhányan hiányolják, s kérik a tananyagokról a szakmai véleményt! 

 Problémaként jelezték, hogy a tankönyvtár.hu adatbázisban pontatlanul, hiányosan 
jelennek meg a fejlesztett tananyagok. 
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21. Tananyagok gyakorlati alkalmazása – hozzáadott érték 

A fókuszcsoportokon a hallgatók tanulási szokásainak megváltozását, a tananyagok 

használatát vizsgáltuk, illetve az eddig megismert eredmények finomítására törekedtünk.80  

Célunk a hagyományos módon oktatott, és a projektekben kifejlesztett e-learning 

tananyagokat használó hallgatók-oktatók visszajelzéseinek összegyűjtése volt. 

Elemzési szempontjaink az alábbiak voltak: 

 az e-tananyagok, illetve hagyományos tananyagok különbségeinek feltárása; 

 a kurzusok felépítésében meglévő különbségek leírása;  

 a kurzus elvégzésére fordított energia és az elért eredmények összehasonlítása; 

 az új módszertanok tanulásra való hatása (új tanulási módszerek, a tanulási 
szokások megváltozása). 

 

21.1. A képzési előzmények, bemeneti hozzáállás 

Az oktatók szerint az elmúlt tíz évben általános tendencia – függetlenül attól, hogy e-

tananyagot vagy hagyományos tananyagot alkalmaznak - hogy csökkent a hallgatók teljesítő-

képessége, kevésbé érdeklődnek az egyes kurzusok iránt, elért eredményeik is romlanak, 

annak ellenére, hogy a vizsgákon szereplő témák évről-évre hasonlóak.  

Az intézményen belül is nagy különbségek tapasztalhatóak, mind az egyes szakok, mind az 

egyes oktatók szokásai között; még a jó példának tekinthető, a digitális tanulás 

terjesztésében élen járó Eszterházy Károly Főiskola esetében is esetleges az elektronikus 

tanulás jelenléte az oktatásban.  

A hallgatók eredményeik tekintetében nem érzékelnek különbséget abban, hogy 

hagyományos vagy e-tananyagot használnak.  

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a hallgatóknak semmilyen korábbi tapasztalata 

nincs az elektronikus tanulással kapcsolatban, és elvárásokat sem támasztanak iránta.  

A hallgatók ugyan rendelkeznek a legtöbb modern IKT-eszközzel, és a digitális alapkultúrájuk 

(„digital literacy”) is megvan, de ezeket a tanulási folyamataikba kevéssé tudják hatékonyan 

bevonni.  

Az oktatáson kívüli tevékenységeik során az elektronikus tanulás különböző fogásait 

használják, de intézményi keretek között itt találkoznak először az elektronikus tanulás 

folyamataival. Ez nyilvánvalóan egy másik tanulási kultúrát feltételez, mint az általuk 

korábban megismert gyakorlat.  

                                                      
80

 A kutatási tervtől eltérően a kiválasztott kurzusok során háromszori találkozás nem valósulhatott meg, mivel 
a projekt csúszása (a szerződés-kötés elhúzódása) miatt csak kétszer tudtunk találkozni a hallgatókkal.  
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A hallgatók előzetes elvárásainak megfeleltek a digitális alapon szervezett kurzusok, ezeket 

azonban nehezen lehetett mérni (ahogy jeleztük, legtöbbjük ezt nem innovációként, hanem 

a fejlődés egy természetes fokaként élte meg). Mivel hiányzott az ezzel kapcsolatos 

tapasztalatuk, különösebb elvárást nem támasztottak az ilyen kurzusokkal szemben. Az 

viszont egyértelműen kiderült, hogy az elektronikus tanulásra való felkészítés kimaradt 

minden intézménynél, az elektronikus kurzusokon belül lehet csak az ezzel kapcsolatos 

tartalmakkal találkozni. A hallgatói visszajelzések alapján egy tartalomtól független tanulás-

módszertani bevezető kurzusra mindenképpen nagy szükség lenne (ez levenné az ezzel 

kapcsolatos terhet a kurzust tartó oktató válláról, és intézményi szinten egységes e-learning 

módszertant tenne szükségessé).  

Ennek megfelelően a kimeneti visszajelzések is érdekesen alakultak vizsgálatunk során. A 

hallgatók összességében semleges attitűddel rendelkeznek, mindkét (pozitív és negatív) 

irányba csak nagyon kis részük tér el ettől a hozzáállástól. Az ilyen típusú kurzusok nincsenek 

hatással az elért eredményre, gyakorlatilag ugyanolyan módon mutatnak szórást, mint a 

hagyományos módon szervezett kurzusok. 

 

21.2. Hagyományos és elektronikus kurzusok, tananyagok különbségei 

A kurzusok felépítése nagyon hasonló a megszokott, papír alapon zajló tárgyakéhoz. 

Gyakorlatilag tiszta elektronikus és tiszta papír alapú kurzust csak keveset tudtak említeni a 

hallgatók, általában valamilyen kevert formában zajlik az oktatás, azonban inkább 

elektronikus eszközökkel és tananyagokkal támogatott hagyományos oktatásról 

beszélhetünk.  

Az adott projekthelyszínen az elektronikus tanulás főként a gyakorlati, informatikai jellegű 

tárgyak körében elterjedt, a hagyományosabb, régi diszciplínákat továbbra is a megszokott 

módon oktatják, ami nem feltétlenül negatív, nyilván több olyan szakterület van, amelyik 

nem igényli a digitális környezetet.  

Az elektronikus kurzusok és hagyományos kurzusok közötti általánosabbnak tekinthető 

különbség a leterheltség év közbeni megoszlása terén tapasztalható: míg a hagyományos 

kurzusokon általában kevés zárthelyit kell írnia a hallgatóknak, addig az elektronikusan 

támogatott kurzusokon jóval több számonkérési pont szerepel (nem beszélve az önállóan 

kitölthető önellenőrző tesztsorokról).  

A kurzus felépítésében a hagyományos és az elektronikusan támogatott kurzusok között kis 

különbség állapítható meg: mindkét esetben az irodalomjegyzék és a félév tematikájának 

megismertetésével kezdenek az oktatók, az elektronikus kurzusok esetében ezek 

természetesen megjelennek a kurzus-menedzsment rendszerben is (a feladatok 

határidejével együtt). Ezután pedig bemutatják a képzés tartalmát, illetve digitális tanulás 

esetében a MOODLE-rendszerben létrehozott kurzus-oldalt.  

A legtöbb kurzusnak van valamilyen oldala az intézményi kurzusmenedzsment rendszerben, 

amelyen belül az oktatóval való kapcsolattartás, illetve a feladatok kiadása és beadása 

történik.  
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A hagyományos és elektronikus tanulás hozzáadott értékével kapcsolatban fontos jelzést ad, 

hogy a hagyományos kontaktórák mekkora részét vélik elektronikus tanulással kiválthatónak. 

Ezzel kapcsolatos kérdésünk nagy szórást mutató válaszokat hozott, az átlagot 20-30% közé 

lehetne tenni.  

Az elektronikus tananyagok nagyrészt rendben vannak, a minőségükkel nincs baj, a hallgatók 

azonban nincsenek elkötelezve az elektronikus tanulás iránt. Néhány előnyét említették 

ugyan, de ennek ellenére sem érzik revelatív fejlődésnek ezek megjelenését. 

 könnyebben elérhetőek, mint korábban a hagyományos tananyagok  

 a tananyagok más dokumentumokkal való kapcsolódása hatalmas tudásanyagot 
tesznek elérhetővé  

 mivel általában internet-kapcsolatot igényel, könnyebb a keresés bármilyen 
kiegészítő információ tekintetében  

 a fentiek miatt rugalmasabban használhatóak, mint a hagyományos tananyagok – 
noha a felépítettségük nem különösebben különbözik általában a hagyományostól; 
mindenki összeállíthatja a tárggyal kapcsolatos saját tudás-portfolióját, attól függően, 
milyen viszonyban van a tárggyal 

 a próbatesztek jelenléte nagy könnyebbséget jelent a vizsgára való felkészülésben – 
orientálja a hallgatót abban, hogy melyek a súlypontok a tananyagban; az éles tesztek 
általában nem különböznek annyira a próbatesztektől, hogy ez problémát okozna (pl. 
félretájékoztatás)  

A hátrányok között az alábbiak jelentek meg: 

 A figyelmet elvonja a gép előtti tanulás, mivel internet-hozzáférésre van szükség, így 

nehéz kikerülni a „többi érkező inputot”.  

 A kurzusba felvételt nyertek levelezősök és nappalisok is, így a határidők nehezen 
átláthatóak.  

 A feladat-kiadás sem mindig egyértelmű, ezek is szórnak a nappalisok és levelezősök 
között, amit a rendszeren belül kezelni kellene.  

A tesztekről: 25-35 kérdés van általában: igaz-hamis, választógombos tesztek és 

„rendezgetős” animációk. Nem biztos, hogy a reális tudást mutatják a tesztek, hiszen bármit 

meg lehet nézni a teszt kitöltése közben. Érdekes a tesztek felépítése is, előfordul, hogy egy-

egy kérdés többször jelenik meg. 

A kurzusok közötti különbségek nem abban rejlenek, hogy elektronikus, vagy hagyományos 

kurzusról beszélünk, ebben inkább az oktatók személye tekinthető meghatározónak. 

 

21.3. Tanulási szokások megváltozása, új tanulási módszerek 

A tanulási szokások megváltozását nem nagy váltásként élik meg a hallgatók – mivel már az 

intézménybe való bekerülésük óta vegyesen vesznek részt a kétféle gondolat mentén 
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felépített kurzuson, így hozzászoktak, s adottságként, nem pedig lehetőségként viszonyulnak 

az elektronikus tanulás kérdéséhez. A korábban felsorolt előnyöket általában érzik, de ezen 

kívül nemigen tapasztalnak túl sok pozitívumot más tárgyakhoz képest.  

A tanulási szokások megváltozásáról inkább a praktikum oldaláról beszélhetünk:  

 mindig gép előtt kell ülni a tanuláshoz – rontja a szemet, megfájdítja a fejet;  

 internet-kapcsolat szükséges a hozzáféréshez, mivel nem letölthetőek a 
tananyagok, hordozhatóságuk így korlátozott;  

 az interneten való tanulás során gyakran elvonja a figyelmet más befolyásoló 
tényező a tanulásról; 

 a rugalmasan szervezett kurzusok nagyon sok hallgatónál idő-szervezési (time 
management) problémákat hoznak a felszínre – utolsó pillanatban tanulják meg 

a szükséges anyagot, azonban ez nem feltétlenül csak elektronikus kurzusokra 
igaz;  

 sokuknak hiányzik a kézzelfogható tananyag, így kevésbé alakul ki kötődés a 

tartalmak felé (nem lehet eltenni, hozzányúlni);  

 gyakran, amint leadják a kurzust, azonnal megszűnik a rendszerben a 
tananyaghoz való hozzáférés lehetősége;  

 a vizsgázás gyakorlatilag ugyanúgy folyik, mint korábban – az intézmény falain 
belül kell megjelenni, és papír-alapon, vagy számítógépen tesztet kell kitölteni; 

 a rugalmasan használható tananyagokhoz nem kötődik egyéni konzultáció, így 
pedagógiai-didaktikai szempontból nem történt változás;  

 nem változott meg a hallgatók-oktatók közötti kapcsolat – ez nyilvánvaló, mivel 
alapvetően csak támogató eszközként jelentek meg a tananyagok – ugyanúgy be 

kell járni a hallgatóknak, mint korábban;  

 amennyiben jó minőségű tananyag van a kurzushoz csatolva, akkor az kiváltja az 
órai jegyzet készítését, illetve lehetővé teszi a felkészülést a következő órára – ez 
a megfelelő órai felépítéssel nagyban hozzájárulhatna a kreatív tudás-
elsajátításhoz.  

A hallgatók nem éreznek különbséget a kurzus elvégzéséhez szükséges energia-ráfordítás 

kapcsán, illetve amennyiben ilyet említettek, akkor azt is jelezték, hogy ezáltal jobban el 

tudják sajátítani a tananyag-tartalmat. (Többször említettek olyan esetet, hogy az 

elektronikus anyagokból saját maguk állítanak össze új tananyagot, amelyik számukra 

megfelelő felépítésű, amit egyértelműen pozitív fejleménynek tartanak.) 

21.4. Egyéb megjegyzések 

A hozzáadott érték mérése az oktatásban már hosszú évek óta tartó kérdéseket vet fel. 

Ennek mérhetősége igen nagy kihívást jelent, a társadalmi hasznosság, a költség-haszon 
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elemzések különböző módszereit is lehet alkalmazni, és így az elemzés hosszabb távú 

hatásokra is fókuszálhat. Az elektronikus tananyagok képzésbe történő bevonása egyelőre 

nem mondható általános tendenciának, bár tagadhatatlan, hogy az általunk vizsgált 

intézményekben egyértelmű az ilyen irányú törekvés.  

A kurzus-menedzsment rendszerek (MOODLE) használhatósága azon múlik, hogy az oktatók 

milyen módon tartják karban a kurzusok oldalait, mennyire aktualizálják azt évente, az új 

hallgatók belépésével. A hallgatók sok esetben fölöslegesnek érzik annak bonyolultságát, 

esetenként átláthatatlannak, kezelhetetlennek tartják. 

Nagy gondot okoz legtöbbjüknek, hogy internetes kapcsolat szükséges a tananyagok 

olvasásához, valamint, hogy nem lehet letölteni vagy kinyomtatni azokat. Ehhez ki kell 

másolni szövegszerkesztő programba a tartalmakat és ez jóval több munkát igényel, mintha 

lenne egy nyomtatóbarát verzió.  

A hallgatók egy részében ellenállás is van az elektronikus tanulással szemben, egyrészt a 

rendszerek ismeretlensége, másrészt az eszközigény miatt. Az viszont sokat ígérő 

megállapítás, hogy a több éve működő programok nagyon jó minőséget képviselnek. Eszerint 

mindenképp időre van szükség az új digitalizált kurzusok hatékony és rutinszerű 

működtetéséhez. 

A mai generáció alap IKT-kompetenciái megvannak – mint az előzőekben már jeleztük - de a 

felsőoktatási tevékenységük során ezek nem állnak össze egyelőre koherens rendszerré 

(ehhez hozzájárulhat az is, hogy maguk a felsőoktatási intézmények sem szorgalmazzák ezt). 

Az egyéb személyes kompetenciák, illetve az önbizalom hiánya szintén akadályokat gördít az 

elé, hogy általános és hasznos kurzusokká váljanak a digitális formák.  

A nemzetközi projekt-tapasztalat szintén nincs meg a hallgatók körében, melyet részben 

nyelvi akadályok, részben pedig a kommunikációs készségek hiánya okozza. A középiskolák 

ezen a téren sem készítik fel a hallgatókat az önálló munkavégzésre, a kreatív, innovatív 

hozzáállásra (projekt-pedagógia). Ettől függetlenül, kivétel nélkül mindegyik hallgató azt 

jelezte, hogy amikor kellett, szívesen dolgoztak együtt projekt-feladatokon, nemzetközi 

környezetben megvalósítandó projektre viszont csak töredékük merne és kívánna 

vállalkozni. 
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22. Tananyagok újszerűségének elemzése 

Kutatásunk szempontjából érdekes lehet az eddigi tapasztalatainkat (pl. gyakori a korábban 

már meglévő tananyagok digitális formátumúra hozása) objektív mutatószámokkal 

összevetni. Ezért a tananyagok aktualitására vonatkozó elemzést a publikusan elérhető, 

számszerűsíthető mutatók alapján készítettük el. 

A felsőoktatás digitális tananyagtartalmakkal való ellátása nyilvánvalóan központi kérdés, ám 

számtalan szempontra kell(ene) figyelemmel lenni, így például a nem-hagyományos 

formában tanulókra is. Az esti-, levelező-, vagy távoktatás számára – gyakorlatilag – 

nélkülözhetetlenek ezen digitális tananyagok. A digitális tartalmak számukra így érhetőek el 

a legolcsóbban és leggyorsabban. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy kizárólag rájuk 

„kell szabni” (hozzáigazítani) a digitális tananyagokat, de nagy hangsúlyt kell fektetni erre a 

gondolatra is. 

A felsőoktatás tankönyvellátottsága sajátosan különbözik a közoktatási tankönyvekétől. 

Egyrészről a felsőoktatásban ma már nem beszélhetünk központilag előírt tantervekről,81 így 

központilag előírt tankönyvekről sem.82 Ugyan léteznek „standard” tankönyvek, ám ezek 

elsősorban „időtállóságukkal” és megfelelő minőségükkel83 érték el azt, hogy sok évig – akár 

évtizedekig – is a felsőoktatás szolgálatában álltak és állnak mind a mai napig.84 Másfelől 

pedig a felsőoktatás általában a „legfrissebb” és legkurrensebb eredményeket produkálja – 

eltérő minőségben –, melyek leginkább folyóiratokban látnak napvilágot. Ennek megfelelően 

a felsőoktatásban dolgozók „alapkönyvek” („bevezetológia” típusú tantárgyakhoz szánt 

kötetek) készítésében érdekeltek. Ezek kevésbé avulnak el és tulajdonképpen mindig is 

szükségesek lesznek. Ennek oka, hogy egy-egy tudomány alapigazságai viszonylag lassan 

változnak és az új hallgatóknak mindig el kell sajátítani az „alapokat”. 

A tankönyvek szerkezete és logikája alapvetően a régi típusú (Humbolt-szerű) egyetemekhez, 

egyetemi struktúrákhoz igazodnak85. Ennek egyik jellegzetes sajátossága – több más mellett 

–hogy a tudás esszenciája az egyetem falai között, vaskos kötetekben és persze az oktatói 

fejekben található. Csakhogy mindez mára – lényegében véve – teljesen megváltozott. A 

kétezres évek internetrobbanásával már nem az információ mennyisége, hanem annak 

releváns szűrése és összegzése, hozzáférhetősége vált központi kérdéssé. Ezen kívül fontos 

szempont még, hogy a digitális tananyagtartalmakban már a tankönyvi tudás tartalmai 

                                                      
81Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek meghatározva az egyes szakokon a képzési és kimeneti követelmények, erről 

bővebben lásd a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti 
követelményeiről című rendeletet, csakhogy ez nem határoz meg konkrét tananyagtartalmat. 

82Az 1989-es rendszerváltás előtt a hazai tankönyvpiac (kiadás és terjesztés) centralizált és ennek megfelelően 
központilag ellenőrzött volt. Ez magában foglalta a központi ártámogatást, a hatósági tankönyv- és 
jegyzetengedélyezési rendszert, valamint a jegyzetcentrikusságot. (vö. Veres, 2009) 

83A „minőség” kissé homályos fogalma itt lényegében véve azt jelenti, hogy a kötet  (tankönyv/tananyag) – kisebb 
változtatások után („aktualizálások”) – után lényegében véve is használható maradt, akár több szakon és/vagy 
szakirányon is alkalmazható. 

84Ilyen „tartós tankönyv” tipikus példája az Osiris Kiadó tankönyvsorozatai. 
85 (Németh, 2013) 
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(tananyagtartalom) nem tisztán jelennek meg, hanem kiegészülve. Egyfajta 

„tudásfogyasztássá” lesz, amelybe a külső linkek, videók, és tesztek egyaránt beletartoznak. 

A digitális tananyagok szerzőinek nyilvánvalóan részletesen ismernie kell az adott területet, 

annak legfőbb újdonságait, eredményeit. Ennek az ismeretnek a relevanciája, hogy korábban 

publikált-e a szerző a szakterületéhez közelálló szövegeket. Ennek ellenőrzése a szerzők 

publikációs listája segítségével történik. A hivatkozásokat is jelző, valamint pontosan vezetett 

publikációs lista a szerzők elemi érdeke. Ennek felülete a Magyar Tudományos Művek Tára 

(MTMT: www.mtmt.hu). Az ELTE-n már 2012-től előírták, hogy a doktori hallgatók számára 

az abszolválás feltétele, hogy a publikációs lista elérhetővé váljon az MTMT-ben.86 Ezenkívül 

egyéb fontosabb kutatások pénzügyi disztribúcióját végző alap – például OTKA – is az MTMT-

ben szereplő adatokat veszi figyelembe a kutatások elbírálásánál, és az akadémiai 

előmenetelnek is egyik feltétele az MTMT-ben vezetett pontos publikációs- és hivatkozás-

jegyzék. 

A bolognai folyamat új helyzetbe hozta a hazai felsőoktatást. Az átállással nem pusztán a 

diákok kerültek új helyzetbe, hanem az oktatók és az addig elkészült tananyagok, tantervek 

és tankönyvek is. Az 5 éves képzésben alkalmazott „végigtanított” kötetek a 3/3,5 éves 

(esetleg 4 éves) képzésben nem feltétlenül alkalmazhatóak minden esetben87.88 

Szükségszerű átalakítások miatt a régi kötetek kevésbé voltak alkalmazhatóak, miközben az 

átállással lényegében lehetőség nyílt a szak megújítására, korszerűsítésére – új tankönyvek 

írására, bevezetésére.89 

A felsőoktatási tananyagok elemzése éppen ezért is nehézkes. A felsőoktatásban használt 

tankönyvek esetében – bár ez ma még sokszor csak formálisan történik meg – lektorokat 

kérnek fel, akik az adott kötetet véleményükkel segítik. Nyilvánvaló, hogy a témakörök 

szakemberei tisztában vannak az adott területhez korszerű, felsőoktatásban szükséges 

ismeretekkel. Azonban a nagyobb digitális tananyag-adatbázisok, mint amilyen a 

tankonyvtar.hu is nehezen értelmezhetőek szaktudományokként.90 

A tankonyvtar.hu weboldalon elérhető digitális tananyagtartalmak még mindig jelentősen a 

hagyományos „tankönyv-szerű” felfogásban készültek, így elemzésükhöz a hagyományos, 

tankönyveknél megszokott módszereket lehet használni. A digitális tananyagoknál 

elsődleges kérdés, hogy mit várunk a digitális tartalmaktól. Ez általában valamilyen 

fantázianév – például „web2.0” – keretében kerül meghatározásra. Mivel a web az egyik 

legdinamikusabban fejlődő terület így érthető, hogy hétről hétre változhatnak a kritériumok 

és mire elkészül az elemzés, lényegében véve elavulttá válik. Ennek kiküszöbölésére a 

hagyományos tankönyvelemzéseknél megszokott eljárást alkalmaztuk. Az adott 

szakterületeket teljes egészében lehetetlen lefedni, így a kiindulás a szakirodalomból 

                                                      
86Erről részletesen lásd: a 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem publikációs 

tevékenységének nyilvántartásáról című dokumentumot. 
87

 (Kósa, 2009) 
88Sok esetben előfordult, hogy az 5 év anyagát lényegében véve 3 évbe „pakolták”. 
89Az Osiris Kiadó például – többek között – három új pszichológia tankönnyel jelentkezett, a Typotex Kiadó a 

műszaki szakdidaktika és a gazdasági képzés területén indított sorozatot (Baccalaureus Scientiae sorozat). 
90Egy ekkora adatbázis elemzése lényegében véve az érintettek nélkül majdhogynem lehetetlen. Az egyes 

szakterületek – különösen a kisebb tudományoknál – szakemberei gyakorlatilag ismerik egymást, egymás 
munkáját, így az anonim bírálók sokszor akaratlanul is ráismernek egy-egy szerzőre – a stílus alapján. 

http://www.mtmt.hu/
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történik. Feltételezve, hogy minden szaktudományos munkánál a legfrissebb publikációk – 

dátum szerint minél közelebb van a tananyag készítésének dátumához – adják a 

legkurrensebb eredményeket is. Ebben természetesen van némi hibaszázalék. 

A jogszabályi keretek vizsgálata hasonlóan fontos. A 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a 

tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

részletesen szabályozza, hogy mi tekinthető tankönyvnek (ezzel párhuzamosan 

tananyagnak). A rendelet V. fejezete (A digitális tananyag jóváhagyására vonatkozó külön 

rendelkezések) részletesen szabályozza, hogy mi értendő digitális tananyag alatt és annak 

milyen kritériumoknak kell megfelelnie. Ennek értelmében a digitális tananyagok esetében 

szükséges a technikai feltételeknek való megfelelés. Ezeket a szempontokat a rendelet 

taxatíva felsorolja, ám itt is sok esetben relatív fogalommal találkozunk, úgy mint: 

„adathordozón megjelenő könyv esetén a felhasználói igényeknek való megfelelés”, vagy 

„digitális tananyag esetén a szabványoknak való megfelelésről” fogalom kerül említésre. A 

felhasználói igények többfélék lehetnek a színek állíthatósága éppúgy beletartozik, mint az 

esélyegyenlőség érdekében a vakoknak, siketeknek készített speciális felolvasások, 

elrendezések. A szabványok esetében szintén nem részletezi a rendelet, hogy pontosan 

milyen szabványra is gondol. A HTML vagy annak legújabb változata a HTML5 vagy éppen a 

különféle leíró nyelvek (XML, vagy XML-re épülő, például a RecipeBook receptekhez)91 

szabványosságára vannak online, bárki által szabadon felhasználható hitelesítő program 

(http://validator.w3.org/). A tankonyvtar.hu nem felel meg a program szerint a webes 

szabványnak.92 A PDF tartalom ellenőrzése – mivel az egy „generált” tartalom93 – elég pár 

PDF fájlt átnézni – szúrópróbaszerűen –, hogy kiderüljön megfelel-e valamely PDF 

szabványnak. A szúrópróbaszerűen elvégzett tesztek azt mutatták, hogy a generált PDF-ek 

nem felelnek meg a PDF szabványnak. 

A tananyagok tanulhatóságának vizsgálata nyilvánvalóan egy másfajta elemzésre kell, hogy 

épüljön és többek között célzott interjúk segítségével, valamint a hallgatók teljesítményével 

mérhető. 

Összességében elmondható, hogy a feltöltött tananyagok elkészítésekor a szerzők nem éltek 

a digitális felület adta lehetőségekkel, sokkal inkább a hagyományos a könyveknél 

alkalmazott technikákat alkalmazták itt is, legfeljebb a digitális anyagokra való hivatkozás 

száma nőtt meg. 

                                                      
91Technikai szabvány például a W3C ajánlása az akadálymentesítésre ( Web Akadálymentesítési Útmutató 2.0 – 

elérhető a http://www.w3c.hu/forditasok/WCAG20/ oldalról), de szabványos lett az Adobe zárt formátuma is 
a PDF (PDF/A néven, ISO 19005-1:2005 és ISO 19005-2:2011) 

92A program részletesen jelzi, hogy hol, milyen gondok vannak. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a különféle 
akadályoztak számára is készítettek változatot az oldalból (például, vakok és siketek számára). 

93A program neve: XMLmind XSL-FO Converter http://www.xmlmind.com/foconverter/ 

http://validator.w3.org/
http://www.w3c.hu/forditasok/WCAG20/
http://www.xmlmind.com/foconverter/
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22.1. Módszertan 

A tankönyvek elemzésének megvannak a maga általános szabályai, de minden esetben az 

adott elemzésnek, az adott elemzési szempontoknak kell megfelelnie a tankönyvkutatásnak. 

Ennek megfelelően jelen esetben is saját szempontú és metodikájú kutatást kellett 

végeznünk. 

Az 50 tananyag kijelölése után azon adatbázisok és források körét kellett kiválasztani, 

amelyek esetében a tananyagok relevanciáját ellenőrizni lehet. Ez három lépésben történt 

meg: 

 a szakirodalom évszáma (minél közelebb van 2014-hez, annál frissebb): amennyiben 
vélemény (recenzió, ismertetés) is megjelent a szakirodalomról, vagy maga a szerző 

minősíti, úgy annak relevanciája is megállapítható, árnyalható; 

 a tartalomjegyzék alapú és kulcsszavak szerinti keresés ma már minden nagyobb, 
relevánsabb adatbázisban megoldható, így a matarka.hu és az eisz.hu valamint az 
akademiai.com adatbázisaiban is. Ezek az adatbázisok jelentik a tananyag tartalmi 
újszerűségének megállapításához szükséges alappilléreket, tehát ezekből tudtunk 
kiindulni elemzésünk elkészítésekor.  

 a szerző(k) publikációs listái; Ma már elengedhetetlen, hogy egy-egy szerző ne 
rendelkezzen publikációs listával, ami általában valamilyen adatbázisban elérhető (sok 
esetben az idézettséggel együtt)94. Az adatbázisok azért is fontosak, mert ezek alapján 
történik egy-egy kutató tudományos minősítése és előmenetelének „ellenőrzése”.95 

A szerzők saját adatbázisából az is kiderül, hogy korábban foglalkoztak-e az adott témával, 

illetve milyen mélységben ismerik az adott témát. Ez többek között a „hitelesség” miatt 

fontos, mert amennyiben a szerző maga is érdeklődik a téma iránt és nem csak felkérésre 

írta, akkor vélhetően jobb minőségi szöveget kapunk. 

Fontos szempont, hogy mennyire élnek a szerzők a szabadon elérhető anyagokkal, 

forrásokkal. Ez akár lehet az open-access (nyílt hozzáférés) révén (ez már az új OTKA-

kutatások esetében kötelező). 

A szakirodalmi adatok esetében ahol szerepel az offline és online szakirodalom is, az offline-

ba beleértendő az online szakirodalom száma is. Ennek oka, hogy sok esetben a szerzők nem 

következetesen alkalmazták az online-offline hivatkozásokat, így egy sajátos keverék jött 

létre. Ennek feloldására találtuk ki a fenti módszert. 

                                                      
94

Ilyen adatbázisok a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), vagy a Budapesti Corvinus Egyetem, a SZTAKI, 
vagy éppen a Budapesti Műszaki Egyetem publikációs adattára (BME Publikációs adattár), adatbázisai. Ezekben 
az adatbázisokban minden tudományos publikáció (konferencia-előadás, absztrakt, tanulmány, monográfia 
stb.) elérhető. 
95

Az Akadémia Doktora (DsC) fokozat megszerzése is az MTMT-s adatbázisokban lévő adatok alapján történik 
(idézettség, releváns szakkönyvek monográfiák). Továbbá 2012-től az ELTE-n rektori rendelet írja elő, hogy a 
doktoranduszoknak – vagyis nem csak az akadémiai köztestületi tagoknak kötelező – az abszolutórium 
megszerzésének feltétel az MTMT adatbázisában való szereplés, illetve az ott szereplő adatok alapján történik 
annak kiadása. 
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A fentieken kívül, hogy biztosan kiderüljön, hogy az adott kötet nem jelent-e meg – korábban 

nyomtatásban – néhány könyvtári adatbázisban is rákerestünk (pl. Nektár, Mokka). 

A kiválasztott tananyagok esetében ezen három adatbázis-csoportban történő keresés adja 

az alapját a tananyagok elemzésének. 
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23. A hasonló kérdésekre adott válaszok összevetése az egyes 
kutatási célcsoportokban 

A fejezetnek az a célja, hogy a megkérdezett csoportok kérdőívében szereplő azonos – vagy 

hasonló – kérdéseket összevessük, és kimutassuk az egyes kérdésekben fellelhető csoportok 

közötti hasonlóságokat vagy eltéréseket az adott válaszok tekintetében. Természetesen - ha 

vannak hozzászólások a témához más csoportok (fejlesztők, egyéb projektrésztvevők) – 

körében, azok is említésre kerülnek. Összefoglalónkban elsősorban az elektronikus tanulás 

két – a szakirodalom által is említett – feltétételét emeljük ki. Egyrészt magáról a 

tananyagról, és annak különböző jellemzőiről, másrészt az oktatók-hallgatók tananyaghoz 

való viszonyulásáról szóló tapasztalatokat vetjük össze, így a tananyag hatékonyságát tartjuk 

e rész tartalmi középpontjában.  

Az e-tanulás alapja a megfelelő informatikai eszközökkel való ellátottság, ezért 

kérdőívünkben valamennyi válaszadó csoport válaszait figyelembe vettük ennek 

meghatározásakor. Az eszközellátottságot két szempontból vizsgáltuk: egyrészt az egyén 

szempontjából, másrészt a felsőoktatási intézmények szempontjából. 

 

23.1. Informatikai eszközökkel való ellátottság 

36. számú táblázat; A tanuláshoz rendszeresen használt eszközök, amelyek a 
hallgatók/oktatók rendelkezésére állnak 

Eszköz 
Rendelkezem vele 
Hallgatói válaszok 

(%) 

Rendelkezem vele 
Oktatói válaszok 

(%) 

okostelefon 70,2% 45,9% 

tablet 17,2% 18,7% 

e-könyv-olvasó 10,1% 10,9% 

laptop 86,8% 86,8% 

asztali számítógép 55,3% 74,7% 

 

Mint látható, mindkét csoport rendelkezik IKT eszközökkel, azonban az egyes eszközök 

eloszlása a vizsgált két csoportban nem egyenletes. Az okostelefon meglétének említési 

gyakorisága a hallgatói csoportban jóval magasabb, mint az oktatók csoportjában, az asztali 

számítógép említési gyakorisága pedig az oktatók csoportjában magasabb, mint a hallgatói 

válaszadók körében. A hallgatók „mobil” eszközökkel való ellátottsága tehát jobbnak 

mondható az oktatókénál. Mind a hallgatói, mind az oktatói kérdőívekben találunk utalást 

arra, hogy hátrányban vannak azok a hallgatók, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy 

számítógépet, okostelefont vásároljanak, vagy olyan helyen élnek, ahol az internet-

hozzáférés korlátozott.  

 



  213 

23.2. Intézményi eszközök használata 

A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kérdésre adott válaszok az intézményi és 

hallgatói kérdőívben vethetők össze. Igaz, ebben az esetben sem volt tökéletesen azonos a 

két kérdés, mivel az első esetben azt kérdeztük, hogy milyen gyakori a hallgatók részéről az 

egyes eszközök használata, a hallgatói kérdőívben pedig a napi/heti/havi/ennél ritkább 

gyakoriságú válaszok szerepeltek, amiből mi a napi/heti/havi rendszerességű válaszokat 

vettük alapul. Az így kapott eredmények a hallgatói válaszok esetében – a szavazások, 

hallgatói felmérések esetének kivételével – minden esetben magasabbak, bár az eltérés nem 

jelentős, mint a kurzusmenedzsment válaszok esetében, ami azt mutatja, hogy az intézményi 

percepcióknál valamivel magasabb arányban van jelen a hallgatók életében a digitális 

tanulási környezet.  

37. számú táblázat; A hallgatók milyen aránya használja az egyes kiegészítő 

szolgáltatásokat?  

Funkció 

A hallgatók …%-a 
használja 

 

A hallgatók …%-
a használja 

(napi, heti, havi 
rendszeres-

séggel összesen) Megjegyzés 
a kurzus-

menedzsment 
válaszok szerint 

(%) 

a hallgatói 
válaszok szerint 

(%) 

levelezőlisták 50% 57,5%  

kérdező felület (GYIK) 13% 15,7%  

hallgatói fórum, csevegés 34% 45,4%  

projektmunkára alkalmas 
elektronikus felület  

19% 32,6% 
 

letöltésre-feltöltésre alkalmas 
felület (tárhely) 

51% 58,8% 
inkább a havi 
rend-szeresség 

fogalomtár 17% 30,1 %  

„kurzus wikipédia” 
6% 23% 

inkább a havi 
rend-szeresség  

szakadatbázisok 
16% 27 % 

inkább a havi 
rend-szeresség 

szavazások, hallgatói felmérések 38% 21,1 %  
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23.3. Vélekedések az e-tananyagról 

Mindezek megemlítése után a különböző válaszadó csoportok (kurzusmenedzsment, 

hallgatói, oktatói) tananyagokról adott véleményét hasonlítjuk összeg. A kérdések feltevése 

itt sem egyezik meg minden esetben, az eltéréseket a megjegyzés rovatban rögzítettük.  

 

38. számú táblázat; Kérjük, soronként, iskolai osztályozás szerint jelölje, hogy 
tapasztalatai szerint az alábbi állítások milyen mértékben jellemzőek az 

elektronikus tananyagokkal támogatott tanulásra? 

Állítások 
Hallgatói 
válaszok 

Oktatói 
válaszok 

Kurzus-
menedzsment 

válaszok 
Megjegyzés 

 Átlag 

egyszerűbbé teszi a hallgatóknak a 
tananyaghoz való hozzájutását 

4,09 4,61 4,78 
ingyenes 

hozzáférés 

a hallgatók motiváltabbak az 
előadásokon/szemináriumokon 

Nincs 
ilyen 

kérdés 
3,44 3,17  

rugalmas felkészülést tesz lehetővé a 
hallgatóknak, így hasznos minden 
hallgató számára 

3,67 3,92 4,48  

a hallgatók nem csak az elektronikus 
tananyagok jelenlétét használják ki, 
hanem egyéb e-learning 
megoldásokat (tesztek, fórum, 
online csoportmunka, stb.) is 
szívesen igénybe vesznek 

Nincs 
ilyen 

kérdés 
3,32 4,00  

 

Mint látható, a három csoport közül – egy állítás kivételével - minden válaszlehetőségre a 

kurzusmenedzsment csoport válaszai voltak magasabbak, mint a másik két csoporté. Az 

állítások rangsorbeli értéke azonos, valamennyi csoport a tananyag egyszerűbb 

elérhetőségét emeli ki elsőként, ezt teszik a rangsor élére. (A hallgatók esetében nem így 

szerepelt a kérdés, ők a tananyag ingyenességét tették az 1. helyre, azaz a tananyagok 

ingyenes elérhetősége nagymértékben hozzásegíti a hallgatókat oktatási költségeik 

mérsékléséhez. Ez mindenképpen nagyon fontos, hiszen egy-egy szakkönyv ára több ezer 

forintra rúg.) A korlátlan hozzáférés előnyét, a hozzáférés rugalmasságát az egyéb 

projektrésztvevők is nagy előnyének tekintették az e-tananyagnak. A hozzáférhetőség előnye 

mellett arra is rámutattak, hogy a szemléletesebb tananyag fel is gyorsíthatja a tanulás 

folyamatát, azaz jobb időgazdálkodást is eredményezhet. 

Második helyen a tananyag „rugalmas” felkészülést segítő szerepe található az 

említésekben. Legmagasabb értékkel a kurzusmenedzsment válaszok fordulnak elő, ezt 

követik az oktatók, valamint a hallgatók válaszai. 



  215 

A kurzusmenedzsment válaszok között közepes értéket kapott az a lehetőség, hogy az e-

tananyagok motiválttá tehetik a hallgatókat. Ezt az oktatók valamivel magasabb 

gyakorisággal említették meg, de ez is csak közepes mértékű, tehát azt a kijelentést nem 

tehetjük meg, hogy az e-tananyagok egyértelműen motiváltabbá tennék a hallgatókat a 

hagyományos tananyagokkal szemben. 

Az azonban kiemelhető a kapott értékek közül – különösen a kurzusmenedzsment-kérdőív 

válaszai esetében – hogy a hallgatók nemcsak az elektronikus tananyagok jelenlétét 

használják ki, hanem egyéb e-learning megoldásokat is szívesen vesznek igénybe. Ez a kérdés 

valószínűleg azzal hozható összefüggésbe, hogy a hallgatók „e-világra” szocializálódtak, tehát 

szívesen használnak mindenfajta „e-eszközt”. Az azonban, hogy eredményeikben hozott-e 

változást ezen tananyagok használata nem mérhető egyértelműen a fókuszcsoportos 

interjúk tanúsága szerint sem. 

 

23.4. Az oktatók-hallgatók viszonyulása az e- tananyaghoz 

Az alábbiakban a kutatásunkkal kapcsolatos állítások átlagai szerepelnek a hallgatói és 

oktatói csoportban. A válaszokat három csoportba osztottuk: egyrészt vizsgáltuk az e-

tananyagok jellegét, másrészt azt elemeztük, hogy az e-tananyag használatával megváltozik-

e az oktató-hallgatói kapcsolat, illetve hogy mennyiben segíti felkészülésükben a hallgatókat 

az e-tananyag. 

A projektvezetők által megfogalmazott célok között is szerepel a tananyag fiatalok digitális 

szokásaihoz történő igazítása, mely vonzóbbá teheti a tananyagot a hallgatók számára. 

(Ugyanakkor szintén a projekt résztvevői szerint a hallgatói, esetenként vállalati vélemények 

megkérdezése kevés esetben történt csak meg.) A fókuszcsoportos interjúk tanúsága szerint 

a fejlesztők azon célkitűzése, hogy a hallgatók e-kultúrájához igazítsák a tananyagot, elérte 

célját, mert szívesen fogadták a hallgatók, azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy a 

hallgatók a tanulási folyamatba nem kellően tudják bevonni a digitális kultúra fortélyait. 

Ennek áthidalására felkészítő kurzust javasoltak. 

A tanulás hatékonysága, eredményessége szempontjából ugyanolyan meghatározó az oktató 

vagy hallgató megfelelő viszonyulása a tananyaghoz, annak feldolgozásához, mint maga az e-

learning tananyag. A fiatalabb-idősebb korosztályok, illetve különböző személyek (tanárok, 

diákok, szülők) között mind attitűdbeli, mind eszközhasználati, felkészültségbeli, mind 

szemléletbeli különbségek lehetnek (vannak), amelyek meghatározzák az IKT fejlődését, 

realizálásának módját, következésképpen pedagógiai hatékonyságát. 

Erre a különbségre a projektrésztvevőkön kívül néhány hallgatói válasz is felhívta a figyelmet, 

némelyek ugyanis szükségesnek látják az (idősebb) oktatók nagyobb azonosulását az e-

learning tananyagokkal. 

Az adatok nem igazolják azt, hogy megváltozott volna a hallgatók-oktatók kapcsolata az e-

tananyag bevonása során. Bár az oktatói válaszok azt feltételezik, hogy az e-tananyagok 

bevonásával átalakul az oktatás-tanulás módszertana, a hallgatók – gyakorlati tapasztalataik 

alapján - nem osztják ezt az állítást. Abból, hogy  az oktatói válaszok átlaga 3,72, a hallgatói 



  216 

válaszok átlaga csak 2,81, amiből arra lehet következtetni, hogy míg az oktatók érzékelik ezt 

az átalakulást, a hallgatók még csak alig. Ez a helyzet azzal magyarázható, hogy az e-

tananyagok feltehetően még nem alkalmaznak kellő mértékben olyan újszerű módszereket, 

amelyek ezt a folyamatot segítenék. Ezt támasztja alá, hogy mind a hallgatók, sőt még inkább 

az oktatók válaszai szerint az általuk ismert e-tananyag nem más, mint egy korábban készült 

tankönyv/jegyzet elektronikus változata, illetve, hogy az e-tananyagok felépítése más lenne, 

mint a hagyományos tanyagoké. Az e-tananyagok ismeret-centrikusságára utal az is, hogy a 

tananyag sokkal inkább járul hozzá a hallgatók ismereteinek bővítéséhez, mint készségeik 

fejlesztéséhez. 

 

39. számú táblázat; Kérjük, iskolai osztályozás szerint, soronként jelezze, hogy azok 
milyen mértékben jellemzőek az Ön gyakorlatára. 

Állítások 
Hallgatói 
válaszok 

átlag 

Oktatói 
válaszok 

átlag 

Az e-tananyagok jellege 

az általam ismert tananyagok nagyobb része egy jegyzet/tankönyv 
elektronikus változatai 

3,58 4,56 

az elektronikus tananyagok szakmai tartalma megfelel a kurzus 
elvárásainak, a vizsgán szereplő kérdéseknek 

3,62 
Nincs ilyen 

kérdés 

az elektronikus tananyagok teljesen más típusú tanulást/oktatást, 
felkészülést tesznek lehetővé 

3,33 3,93  

az elektronikus tananyagok felépítése más, mint az eddig általam 
megismert általános tananyagok felépítése 

2,86 
Nincs ilyen 

kérdés 

Oktatóval kiépített kapcsolat 

az elektronikus tananyagokkal, egyéb funkciókkal támogatott 
kurzusok során megváltozott a kapcsolatom az oktatóval 

2,52 
Nincs ilyen 

kérdés 

az interaktív e-tananyag, illetve az ezzel támogatott tanulás az 
oktatóval való aktív együttműködésre épül 

2,81 3,72 

Az e-tananyag segítő szerepe 

az elektronikus tananyagok nagyban segítik a vizsgára való 
felkészülést 

4,01 3,71 

az elektronikus tananyagok nagymértékben hozzájárulnak az 
ismereteim bővítéséhez 

3,95 3,60 

az elektronikus tananyagok nagymértékben hozzájárulnak a 
készségeim (pl. problémamegoldás, kommunikáció, informatikai 
kompetenciák, stb.) fejlesztéséhez 

3,11 3,30 

 

Ha összevetjük a kapott válaszokat a tartalomfejlesztők esetében megfogalmazott célokkal, 

némi ellentmondás tapasztalható a tekintetben, hogy a vizsgált pályázati fejlesztés 

célkitűzéseiben, nem egy régi tananyag digitalizálása, hanem új tartalom létrehozása 

szerepelt elsősorban. Ennek oka feltehetően azzal magyarázható, hogy az oktatóknak feltett 

kérdés nem célzottan a TÁMOP-projektekben végzett fejlesztésre vonatkozott. 

A projektvezetőknek az a célkitűzése, hogy a tananyag könnyítse a vizsgázást, különösen a 

hallgatók válaszai alapján. 
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Az elért eredmények tekintetében a fókuszcsoportokban résztvevők véleménye szerint nem 

érzékelhető különbség a kétféle tananyagot alkalmazók/használók tekintetében. 

 

23.5. Az elektronikus tananyagok jelenléte 

Az, hogy az intézmény kurzusai csak elektronikus tananyagok használatára épülnének, mind 

a kurzusmenedzsment, mind a hallgatói válaszok szerint az esetek egytizedére lehet 

jellemző, az oktatók negyede viszont ezt a választ részesítette előnyben.  

Az oktatók e-tananyag használatának mértékében mindhárom csoport közel azonos 

véleményen volt. 

Abban a kérdésben, hogy a hallgatók mekkora része használt már elektronikus tananyagot 

kisebb eltérés tapasztalható a kurzusmenedzsment és hallgatói válaszok között. (Igaz, hogy a 

kérdés nem teljesen azonos módon volt megfogalmazva, hiszen a hallgatói kérdőívben 

kifejezetten arról szólt a kérdés, hogy a hallgatók felsőoktatási tanulmányainak megkezdése 

előtt találkoztak-e elektronikus tananyaggal.)  

 

40.  számú táblázat; Kérjük, százalékos formában jelezze az elektronikus tananyagok 
jelenlétét az intézmény gyakorlatában 

Állítás/kérdés 

A kurzusok/ oktatók/ hallgatók mekkora hányadára 
jellemző 

 

Kurzus-
menedzsment 
válaszok (%) 

Hallgatói 
válaszok 

(%) 

Oktatói 
válaszo

k (%) 
Megjegyzés 

Az intézmény kurzusai csak 
elektronikus tananyagok 
használatára épülnek 

11 % 11% 25,5% 

minden kurzus 
elektronikus 
tananyagra 

épült 

Az oktatók mekkora hányada 
használ elektronikus 
tananyagokat oktatási 
tevékenysége során.  

51% 50,2 % 48,5 % 
minden 

kurzus+néhány 
tárgy 

A hallgatók mekkora része 
használt már elektronikus 
tananyagot a tanulás során? 

80% 71,7% 
nincs 
ilyen 

kérdés 
 

 

 



 

23.6. Az elektronikus tananyagok tartalma 

41. számú táblázat; Kérjük, iskolai osztályozás szerint jelezze, hogy milyen az egyes 
elektronikus tananyagok használatának gyakorisága az Önök intézményében?  

Elektronikus tananyag 
típusok 

Kurzus- 
menedzsment 

válaszok 
(átlag) 

Hallgatói 
válaszok 
(átlag) 

Megjegyzés 

előadás ppt formátumban 4,2 4,36  

oktató által készített jegyzet 
elektronikus formája 

3,64 3,30  

más tankönyv/szakkönyv 
elektronikus formája 

2,48 3,27  

gyakorló interaktív tesztsor, 
kérdésekkel 2,48 2,22 

Hallgatóknál 
vizsgára 

felkészítő 

saját, intézmény/oktató által 
készített videók 

2,64 1,85  

 

A tananyagok – a fentiek szerint – nem tartalmaznak elegendő mennyiségben olyan 

elemeket, amelyek a hallgatók tanulási folyamatát tesztsorok gyakoribb alkalmazásával még 

jobban megkönnyítenék. Az is kiemelhető, hogy a tananyagok nem bővelkednek videókkal, 

ami a szemléletességüket segítené, hiszen ennek értéke mind a kurzusmenedzsment, mind a 

hallgatói válaszokban igen alacsony. 

Az általános elemzés során azt tapasztaltuk, hogy a tankönyvtárra feltöltött tartalmak között 

sok olyan tananyag van, amelyek gyakorlatilag előadás-diák „pdf-esített” változatai, ezeket 

tartják a kurzus elvégzéséhez szükséges tartalomnak az oktatók (ezt tükrözik vissza a 

hallgatói fókuszcsoportos interjúból származó adatok is).  

Ez az általános elemzés során tapasztaltakat erősíti meg, miszerint főként a korábban 

nyomtatott formában meglévő tananyagok digitalizálása történik,- több esetben kiegészítő 

eszközök fejlesztésével a felsőoktatási intézményekben. 

Fontos megemlíteni, hogy a tananyagokhoz való hozzájutás is fontos kérdés az e-tanulás 

folyamában.  

 

23.7. Hozzáférés az intézményi IKT-eszközökhöz 

Amellett, hogy rendelkezik egy adott felsőoktatási intézmény a fent felsorolt lehetőségekkel, 

nem elhanyagolható, hogy milyen az azokhoz való hozzáférési lehetőség. Erről a 

kurzusmenedzsment és hallgatói válaszok tájékoztatnak bennünket.  
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42. számú táblázat; Hogyan jutnak hozzá a hallgatók a tanulmányaikhoz szükséges 

elektronikus tananyagokhoz és kiegészítő kurzusmenedzsment-eszközökhöz, illetve 
egyéb információkhoz? (többet választhat) 

Eszközök 
Kurzus-

menedzsment 
rangsor 

Hallgatói 
rangsor 

nyílt hozzáférésű weboldalon keresztül 3. 1. 

az intézményi kurzusmenedzsment 
rendszer segítségével 
 

1. 3. 

a kurzushoz kötődő külön e-learning 
rendszer segítségével (az oktató által 
létrehozott és menedzselt, az 
intézményi rendszertől független) 

4-5. 4. 

oktatói e-mailek segítségével  2. 2. 

fórumokon található információk  
segítségével 

6. 4. 

tankönyvtár.hu-n lévő tananyagok  
keresésével 

4-5 6. 

 

Mint látható, a nyílt hozzáférésű weboldalon keresztül, és az intézményi 

kurzusmenedzsmenten keresztüli hozzájutás rangsora a két válaszadó csoport esetében 

felcserélődik (1. és 3. rangsorbeli hely). Ugyanez jellemző, a 4. illetve 6. helyen említett 

fórumok és tankönyvtár.hu-n lévő tananyagok elérhetőségére. 

Korábban a tananyagok javítására vonatkozó javaslatokban, illetve a fókuszcsoportos 

interjúk során is említésre került a hozzáférés általánossá tételének szükségessége, legalább 

a kapcsolódó, vagy hasonló kurzust hallgatók körére vonatkozóan.  

Ennek alapján elmondható, hogy ahhoz, hogy a fent említett állításnak megfeleljenek az e-

tananyagok, azaz még jobban segítsék a tanulás hatékonyságát, az oktatókkal való kapcsolat 

átalakulását, még van tennivaló az e-tananyagok további fejlesztése terén. Mindenképpen 

pozitívumnak tekinthető azonban, hogy a tananyagok megkönnyítik mind az oktatók, mind a 

hallgatók mindennapjait, lerövidül a tanulásra/oktatásra fordított felkészülési idő.  

Nem kétséges, hogy érdemes bővíteni az e-tananyagok mennyiségét, azonban érdemes 

lenne fejleszteni azok módszertanát, szemléletességét, könnyen kezelhetőségét, és 

hozzáférhetőségét. Mindezekhez az is nagymértékben hozzájárulhat, ha előzetes 

igényfelméréseket, és beválási követéseket végeznek az oktatók a tananyagok készítése előtt 

és után, és mindenképpen javíthatja a folyamatot a hallgatók észrevételeinek figyelembe 

vétele az elkészítendő új tananyagok fejlesztésekor. 

 

 



  220 

 

24. Nemzetközi, vállalati jó gyakorlatok 

A vállalatok számára fontos, hogy az e-learning beruházás ne csak egy újabb alkalmazás 

legyen, hanem a dolgozók tényleg használják is a bevezetett rendszert, ennek záloga pedig - 

ahogy már a felsőoktatásban is tapasztaltuk - a logikusan felépített keretrendszer, illetve a 

tananyag. A vállalati szférában a tananyag általában a mindennapi munkában azonnal 

használható, vagy hasznosítható tudást biztosít.  

A vállalati vérkeringésbe szervesen beépült elektronikus oktatási rendszer – a cégen belüli 

kommunikáció és együttműködés kiszélesítése révén - szervezeti egységeken átívelő 

tudásmenedzsment rendszer és munkafolyamat-integráció alapjául szolgálhat. 

A vállalati e-learning használata a vállalat életének több pontján is hasznosulhat.  

 új belépők kötelező oktatása (pl.: munkavédelem, minőségbiztosítás, vállalati 
szoftverek, eladás és tárgyalástechnikai ismeretek stb.) 

 meglévő tudásszint felmérése 

 szinten tartó, ismétlő oktatások egyszerűsítése, automatizálása 

 különböző tudásszintű résztvevők azonos szintre hozásra 

 szervezeti átalakításokhoz, folyamat-átszervezésekhez kapcsolódó képzések 
támogatása 

 nagy létszámú alkalmazott gyors, költséghatékony képzése 

 geográfiailag széttagolt munkakörnyezetek támogatása 

 felhalmozódott vállalati tudás átstrukturálása és újrahasznosítása 

 vállalati tudásbázisok kialakítása 

 magas fluktuációval rendelkező ágazatok esetében (pl.: biztosítók) 

 széles, komplex termék- és szolgáltatáspalettával rendelkező vállalatoknál.  

Az alábbiakban néhány hazai és nemzetközi vállalat elektronikus képzési tevékenységét 

mutatjuk be nagyon röviden, majd összefoglaljuk, hogy miben különböznek az itthoni 

felsőoktatásban tapasztalt folyamatok ezektől. A későbbiekben kitérünk néhány nemzetközi 

jó gyakorlatra is, amelyekből több javaslat is leszűrhető lesz.  

 

24.1. MOL96 

A nemzetközi lábbal egyre nagyobb mértékben rendelkező hazai multi egyértelműen az 

egyik legnagyobb tréning-felhasználó hazánkban, ennek megfelelően saját képzési rendszert 

működtet, amelynek csak egyik lába az intranet alapú elektronikus képzési rendszer, amely 

1998 óta működik. A felhasználók személyesen tudnak bejelentkezni a képzésekre, és a 

rendszer nyilvántartja az így megszerzett képesítéseket is. Legnagyobb előnye, hogy a 

                                                      
96

Forrás:http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/kozeppontban_az_ember/egeszseg_es_munkavedelem/munkah
elyi_biztonsag/;  

http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/kozeppontban_az_ember/egeszseg_es_munkavedelem/munkahelyi_biztonsag/
http://www.mol.hu/hu/a_molrol/sd/kozeppontban_az_ember/egeszseg_es_munkavedelem/munkahelyi_biztonsag/
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munkavállalók rugalmasan tervezhetik képzéseiket és vizsgáikat, sőt a képzési anyagok egy 

részét anyanyelvükön tanulhatják (pl: magyar, angol, szlovák, horvát, román, orosz). Az 

informatikai képzések zöme (pl: SAP, E-kereskedelem, IT biztonság, Etikai Kódex, stb.), 

valamint a kötelező EBK (egészségvédelem, biztonság, környezetvédelem) és etikai képzések 

teljeskörűen elérhetők a TanNet-en keresztül. Ezekhez a témákhoz kapcsolódóan a 

tananyag-fejlesztés folyamatos, mivel a jogszabályi környezet is állandóan változik, és ezt 

követnie kell az ezzel foglalkozó tartalmaknak.  

A rendszer különbséget tesz a felhasználói profilok között, így szabályozva az egyes 

felhasználók jogosultságait, képes az e-learning rendszerekre szabott tananyagok 

megjelenítésére, de egyéb formátumú fájlok, anyagok (pl: Word, Excel, PDF, HTML, videók, 

iTutor, stb) is fel-, illetve letölthetők a rendszerben.  

A rendszer volumenéről jó jelzést ad, hogy 2006-ban 2500, 2011-ben pedig már 12 ezer 

regisztrált résztvevő vette igénybe a MOL saját online képzéseit. 

 

24.2. OTP97 

Az OTP-nek, ha lehet, még komolyabb és összetettebb rendszerre van szüksége, mint az 

olajmultinak, mivel több kihívással is szembesült a közelmúltban:  

 szervezeti kihívások: 400 fiók, 8000 alkalmazott, multivá válás, IKT általánossá válása 

 tartalmi kihívások: megnövekedett tudásanyag, felgyorsult termék-fejlesztés, új 
informatikai rendszerek bevezetése, lerövidült tudástranszfer idő.  

Ezekre az összetett problémákra az OTP egy egész tudástranszfer keretrendszert épített fel, 

SAP-alapokon (amelyek 2003 óta folyamatos fejlesztés alatt állnak).  

A tananyagok tartalma többféle lehet. Nagy arányt tesznek ki az új termékek bemutatására 

alkalmas anyagok (ismereti tudást átadó tartalmak), illetve az online tesztek, valamint az 

online szituációs gyakorlatok, illetve demo-felvételek. A tartalomfejlesztés mindhárom 

lehetséges utat bejárja, vesznek „dobozos” tananyagokat, és történik belső, valamint külső 

fejlesztés is (pl. a Neting Kft. bevonásával).  

Az évek óta tartó fejlesztés már több díjat is hozott a rendszernek, 2008-ban például a CSR 

távoktatási tananyag nyerte el az 1. díjat a Magyar Tartalomipari Szövetségtől.  

Az OTP jó gyakorlatának azonban inkább a mentori rendszerét tartjuk, amely az 

emberközpontú vállalati kultúra kialakításának egyik kulcseleme. Ennek célja az új belépő 

munkatársak (a bank munkatársainak fluktuációja átlagosan nagyjából 15%, de az egyes 

leányvállalatok között nagy különbségek vannak98) beillesztésében és szakmai 

felkészítésében zajló folyamatok egységes banki szervezése, az ő szocializációjuk segítése. Az 

új belépőknek egyrészt el kell végezniük egy elméleti felkészítést (e-learning rendszeren 

keresztül), másrészt pedig gyakorlaton kell részt venniük, amelynek fontos szereplője a 

mentor (a 9 hetes felkészülés mentorfiókokban történik). Ez a szakasz többféle dokumentum 

                                                      
97

Forrás: http://www.slideshare.net/poziteamkft/poziteam-nyitottmhely-20120425;  
98

 Forrás: https://www.otpbank.hu/static/csr/download/OTP_Vallalati_felelossegvallalasi_jelentes_2012.pdf;  

http://www.slideshare.net/poziteamkft/poziteam-nyitottmhely-20120425
https://www.otpbank.hu/static/csr/download/OTP_Vallalati_felelossegvallalasi_jelentes_2012.pdf
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által szabályozott módon zajlik (beillesztési terv, haladási napló, műveleti lista, mentori 

kézikönyv stb.), így a minőségbiztosítás folyamatos.  

Ez az e-learning rendszerrel kiegészült mentoring - az OTP reményei szerint - hosszú távon is 

hatékony eleme lesz a belső képzési rendszernek.  

 

24.3. Egis Nyrt.99 

Az Egis Nyrt. olyan rendszert működtet, amelyre érdemes figyelmet fordítani, 2013-ban 

újabb fejlesztési kör vette kezdetét, amelynek eredményei még csak előzetesen ismertek. Az 

e-learning a MEBIR100 rendszerbe integráltan működik, amely egyéb szolgáltatásokat 

(nyilvántartások, előírások, utasítások, vizsgálati eredmények) is nyújt.  

A képzések felépítése nagyon hasonló a MOL képzéseihez:  

1. általános képzések (alap-kompetenciák fejlesztése, pl. IKT használata) 

2. munkavédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi oktatások. 

A MEBIR kapcsolódik az egyéb vállalati irányítási rendszerekhez (SAP), így egységes 

folyamattal követhető a munkatársak ilyen irányú tevékenysége is.  

A rendszer ettől kezdve már automatikus, a munkavállalóra rá van bízva, hogy mikor és 

hogyan végzik el a különböző tanfolyamokat. Ebben segít nekik a bárki által megismerhető 

központi oktatási tematika is.  

A rendszerben vannak különböző ellenőrzési pontok (nem csak a végén), amelyek biztosítják, 

hogy a munkatárs valóban megismerje, és elsajátítsa a tartalmakat (átolvasás-ellenőrzés, 

vizsga). Az automatikus rendszert kiegészíti egy papír-alapú dokumentáció is, amennyiben 

erre valakinek szükséges lenne.  

Az Egis Nyrt. rendszerét azért emeltük ki, mert különböző minőségbiztosítási előírásokat 

fogalmaztak meg a felkerülő tanfolyamokkal kapcsolatban.  

1. csak tanácsadó által összeállított tematika, oktatási anyag használható 

2. oktatási anyagban meg kell adni a tanácsadó(k) nevét és elérhetőségét a kérdezési, 
konzultációs lehetőség miatt;  

3. papír alapú dokumentálás kötött tartalommal:  

a. jogszabály által előírt tartalom  

b. előadó: területileg illetékes tanácsadó  

c. helyszín: ahol az oktatott az oktatási anyagot megtekintette 

d. utalni kell rá, hogy az oktatás az e-learning rendszerben történt.  

Nemzetközi viszonylatban a hazainál jóval több jó gyakorlat azonosítható. A fentiek alapján a 

hazai vállalatok nagy részénél (a fentiek mellett még több vállalati rendszert áttekintettünk) 

hasonló fejlődési szakaszban van az online tanulás, mint ahogy azt a felsőoktatásban 

tapasztaltuk, sőt legtöbb esetben ahhoz képest le is van maradva. Ezzel szemben külföldön 

                                                      
99

 Forrás: http://bte.hu/files/E-learning_TG.pdf;  
100

 Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer;  

http://bte.hu/files/E-learning_TG.pdf
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olyan országos fejlesztéseket is találtunk, amelyek még jobban hasznosíthatóak lehetnének 

hazánkban, mint bármely vállalati folyamat.  

 

24.4. Perth Institute of Business & Technology101 

A perth-i intézmény modellje (Business Edge Model) azt célozza, hogy a több kultúrából 

érkező hallgatóknak szolgáltasson virtuális és valós fizikai tereket az érintkezéshez, közös 

gondolkodáshoz. Azért tartjuk fontosnak ezt a projektet, mert nagyjából ugyanezt 

tapasztaltuk itthon is (fizikai és virtuális jelenlét vegyítése), de kevésbé tudatosan szervezve.  

A program célja az, hogy a hallgatók számára a munkaerő-piacon is jól használható 

kompetenciákat, tudást tudjanak átadni, és ezekhez a hallgatók rugalmasan és egyszerűen 

hozzá tudjanak jutni.  

A program fizikai megvalósulása („the lab”): kifejezetten erre a célra épített termekben 

tartózkodnak a hallgatók, amelynek technológiai felszereltsége ösztönzi a közös munkát. 

Olyan egyszerű dologról van szó, mint hogy a laptopokat megfelelő módon rendezik el a 

tervezők (tanulási gócpontokat létrehozva, 4 diák ül egymással szemben). Amellett, hogy a 

képernyők kölcsönösen megoszthatók egy ilyen asztalnál, bármikor kitehető az egész terem 

által látott vetítőre, így maga a helyszín is katalizáló szerepet játszhat a gyakorlati feladatok 

megoldásában. A foglalkozás vezetője emellett nem központi szerepet játszik (előad, irányít), 

csak facilitál, moderál.  

Online tanulási tér: a tananyagok a hazai viszonyokhoz hasonlóan MOODLE-ban érhetők el (a 

hallgatók számára a világon akárhonnan). A fenn lévő tananyagok mellett a portál olyan 

általános támogató linkeket tartalmaz, amely a kurzus elvégzésére való felkészülés általános 

kompetenciáit fejleszti (szoftver-kézikönyvek, nyelvi tartalmak, tesztek). A kurzusokhoz 

kapcsolódóan megtalálhatóak az itthon tapasztalt kiegészítő lehetőségek is (üzleti eset-

feldolgozás, fórum, könyvtári adatbázisok stb.) 

Az online tevékenységek az alábbi fő területekre oszlanak:  

 interaktív szimulációs portál, amelyen multimédiás tartalmakat, leírásokat, linkeket 
találunk, illetve a hallgatóknak hozzá kell szólniuk a vezetett szimulációhoz (az eset 
megoldása) 

 excel-alapú esettanulmányok a kvantitatív analízis kompetenciáinak fejlesztése 
érdekében 

 online tesztek, amelyek a statisztikai és elemző kompetenciák készségszintű 
használatát mérik 

 személyiség-tesztek, amelyek különböző személyes kompetenciákat mérnek: 

önértékelés, kommunikációs beállítottság, tanulási módszerek, pszichológiai tipizálás, 
érzelmi intelligencia; ezeket az indikátorokat a hallgatók elemzik, hogy hatékony 
tanulópárokat alakíthassanak 

 könyvtári hozzáférés, plágium-esetek bemutatása 

                                                      
101

 Forrás: http://www.auqa.edu.au/gp/search/detail.php?gp_id=3359;  

http://www.auqa.edu.au/gp/search/detail.php?gp_id=3359
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 elektronikus visszajelzés az írott saját anyagokkal kapcsolatban (beadandók) 

 archiválás, a szerzői jogok kérdései miatt.  

A modell sikerességét az mutatja, hogy a hallgatói felmérésekben messze a legmagasabb 

pontszámot adták a tanulási terekkel kapcsolatos elégedettségre.  

 

24.5. ELKONET102 

Ez az eset a szakterületi integrációs lehetőség miatt lehet fontos. A közösség egy 1999-ben 

elindult online tanulási platformból nőtte ki magát, az utóbbi években pedig már tanulási 

hálózatként működik. Eredetileg a német szakképzésért felelős minisztérium indította el a 

programot, de azóta már országszerte hat oktatási központ csatlakozott hozzá.  

A közösség fő tevékenysége a szakmai tapasztalatcsere, tudásbővítés web 2.0 alkalmazások 

bevonásával. Emellett természetesen sok tréning, képzés is elvégezhető, amelyek főként az 

informatikához, illetve elektronikához kapcsolódnak.  

A közösség különböző kisebb csoportokra épül, amelyeknek mind megvan a saját, kurzussal 

kapcsolatos fóruma, de ezekbe bárki szabadon beléphet, és kommentálhatja az éppen ott 

zajló munkát. 

A közösség sikere azért kiemelendő az itthoni viszonyokat ismerve, mert ennek célcsoportja 

éppen a kevés IKT-kompetenciával rendelkező tanulók köre. Ma összesen 8000 tanuló tagja 

a hálózatnak (mintegy 30 iskolából), összesen pedig 600 folyamatosan aktív tagot tartanak 

nyilván, míg nagyjából évi 5000 órányi részvétel történik a különböző online bemutatók, 

kurzusok során.  

A közösség részben önszerveződő, de az online mentorok folyamatosan figyelemmel kísérik 

a kisebb csoportok fejlődését.  

A sikeresség kulcsa az alábbiakban foglalható össze:  

 a tutorok folyamatos jelenléte a közösségi térben akár egyéni, akár csoportos 
felkészítések, „fogadóórák”szervezése által 

 integrált tanulásmenedzsment rendszer és különálló eszközök – ennek a két 
megközelítésnek egészséges egyesítése a legjobb a célcsoport számára; a 
használhatóság és az egyszerűség mezsgyéjén célszerű mozogni 

 digitális szakadék a korcsoportban: egyértelműen azonosítható néhány társadalmi 
rétegben a digitális kultúra hiánya; a korai bevonással, a folyamatos támogató 
attitűddel ezen hatékonyan lehet segíteni 

 a negatív következmények kiszűrése: a tutorok folyamatos jelenléte biztosítja, hogy 

azok a csoportok, amelynek tagjai inkább negatív hatással vannak egymásra, 
valamilyen módon átalakuljanak (rossz esetben megszűnjenek).  
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 Forrás: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC53212_TN.pdf;  

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC53212_TN.pdf


 

24.6. Coursera, EdX 

Nagyon fontosnak tartjuk megemlíteni a MOOC (Massive Open Online Course) megjelenését, 

amely sokak szerint teljesen át fogja alakítani a világ felsőoktatását. Ennek úttörői a világ 

kiemelkedő egyetemei (EdX: MIT és Harvard, Coursera: Stanford).  

A Coursera kurzusait elemeztük egy véletlen mintán, amelyeknek jellemzőit általánosságban 

mutatjuk be: 

 a kurzusok 6-12 hetes időtávot ölelnek át 

 a célcsoport az egyszerű érdeklődőtől a doktori szintig terjed – ezt a kurzus 
bemutatásában külön kiemelik a felelősök  

 a kurzusok többsége ingyenesen elérhető 

 a kurzusok nagy része heti 4-8 óra aktív foglalkozást igényel 

 a kurzusok bizonyítvány (certificate) kiadásával végződnek, melyekhez meghatározott 
minimális teljesítményt kell elérni 

 a számonkérés legtöbb esetben folyamatos, heti rendszerességű 

 sok esetben van az egész kurzust végigkísérő projekt-feladat, melyet a kurzus 
végéhez közeledve kell beadni 

 a kurzusokat igen aktív fórumozás egészíti ki, gyakorlatilag bárki alapíthat fórumot, 
amelynek témája nem kell, hogy szorosan a kurzushoz kapcsolódjon, lehet valamilyen 
kiegészítő, gazdagító jellegű tartalom is. 

 

A kurzusok teljesen visszatükrözik az ideális online tananyagok felépítését:  

 bemutató videó 3-5 percben, amely összefoglalja a kurzus főbb tartalmait, és kedvet 
csinál a kurzus elvégzéséhez;  

 írásos kurzus-tematika, a számonkérés módjai, a projektfeladat kiadása 

 a kurzus elején megtörténik a kurzus céljának megjelölése, a bemeneti 
követelmények meghatározása, illetve a kimeneti követelmények 

 minden héten készül videó-előadás, amelyet általában rövid (5-10 oldalas) szöveges 
tartalmak egészítenek ki;  

 minden héten van beszámoló, kvíz formájában – általában 10 kérdés 

 a kurzus végén visszajelzést kérnek a kurzussal kapcsolatban, amelynek kitöltése a 
bizonyítvány „kézhezvételének” feltétele.  

A megismert kurzusok egyes szakterületek általános bemutatásától, néhány specifikus 

terület mélyebb megismeréséig terjedtek, aktív virtuális jelenléttel akár mélyebb tudást is 

szerezhetnek a résztvevők, és olyan szakmai viták alakulhatnak ki, amelyek valódi innovációs 

potenciállal rendelkeznek.  
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25. Összegzés 

Az alábbiakban összegezzük egyes kutatási lépéseink eredményeit.  

 

25.1. Összefoglaló a hallgatói kérdőívekről 

A hallgatói kérdőívek elemzésünk gerincét adják, és ezek alapján tartalmas megállapításokat 

tehetünk.  

 A hallgatók attitűdje az elektronikus tanuláshoz, mind a tananyagokhoz, mind a 

kiegészítő lehetőségekhez egyértelműen pozitív. Otthonosan, kényelmesen 

mozognak ebben a környezetben, dinamikusnak tartják az ilyen módon szervezett 

oktatást. Ezt a hallgatói akaratot, mint a fejlesztések fő motivációját épp időben 

ismerték fel az intézmények, és azt lehet mondani, hogy megteremtették a digitális 

tanulás alapjait. 

 Technológiai akadálya nincs a tananyagok jelentősebb elterjedésének. A hallgatók 

legnagyobb része rendelkezik a szükséges eszközökkel, és arról számoltak be, hogy az 

intézményi fejlesztések is nagyrészt rendelkezésre állnak. (Az eszköz-ellátottságról 

néhány interjúban az informatikai berendezések alacsony számáról és 

elmaradottságáról számoltak be a kollégák).  

 A hallgatók ismerik is az intézményi lehetőségeiket, és egyértelmű preferenciáik 

vannak ezekkel kapcsolatban. Általában a honlapon és egyéb belső intézményi 

rendszerben található információkat használják, a kurzusmenedzsment-

lehetőségeket (mint egész rendszert) ritkábban veszik igénybe.  

 Egyszerűnek és elérhetőnek tartják az oktatókkal való elektronikus levelezést is 

(levelezőlisták). Azt állapíthatjuk meg, hogy az életük egyéb területein használt 

módszereiket szeretik az oktatás területén is használni, így pl. a fórumokat, le- és 

feltöltésre alkalmas tárhelyeket, csevegő-felületeket.  

 Az elektronikus tananyagok legnagyobb előnyét abban látják, hogy ingyenesen és 

egyszerűen hozzájutnak a kurzusok elvégzéséhez szükséges tartalmakhoz.  

 Az elektronikus tananyagok tanulási szokásaikra való hatásait kettősen értelmezik. 

Míg úgy érzik, hogy rugalmas tanulást tesz lehetővé, és könnyíti a vizsgákra való 

felkészülést, addig nem érzik úgy, hogy megváltozott volna az oktatókkal való 

kapcsolattartás rendszere, illetve más, mélyebb didaktikai folyamatok.  

 A fenti megállapítást támasztja alá, hogy a hallgatók tartalmilag nem érzik eléggé 

újszerűnek a tananyagokat, és technikailag sem számolnak be új tartalmakról (videók, 

tesztfelületek). A kapott vélemények szerint a korábbi anyagok digitalizált formáinak 

tekinthető a tananyagok nagyobb része. A digitalizáltság által adott új lehetőségeket 
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(interaktív tesztek, kérdések, bemutató videók, felvett előadások) nem kellően 

használták ki az intézmények (ezt az általános elemzésünk során is megállapítottuk). 

Ennek alapján az oktatási módszertanok sem módosultak nagymértékben, ami 

indokolja az oktató-hallgató kapcsolat változatlanságát.  

 Mindazonáltal az e-tananyagok megfelelnek a hallgatók előzetes elvárásainak, hiszen 

nagymértékben hozzájárulnak ismereteik bővítéséhez, és nagymértékben segíti őket 

a vizsgákra való felkészülésükben. 

 A hallgatók egyértelműen nyitottak az elektronikus tananyagok arányának 

növelésére, főként az elméleti tárgyak esetében. Az előzetes feltevésünknek 

megfelelően erős digitalizáltsággal rendelkező szakterületeken (informatika, 

természettudományok) elegendőnek érzik arányukat. Az jelentős eredmény, hogy a 

hallgatók inkább bővítésre mint szűkítésre gondolnak az e-tananyagok területén. 

 

25.2. Összefoglaló az oktatói kérdőívekről 

Az oktatói kérdőívek alapján megállapítható, hogy az oktatók elektronikus tanulással 

kapcsolatos attitűdje inkább pozitív.  

Támogatják az e-tananyag terjedését, rugalmasnak tartják, mely friss ismereteket ad a 

hallgatók számára. Ugyanakkor azt is jelezték, hogy a nehezebb körülmények között élők 

számára hátrányt is jelent, mert nem biztosított számukra az ahhoz szükséges eszközök, 

elérhetőségek megléte. További hátrányként jelölték meg az oktatás elszemélytelenedését.  

Mindezekkel együtt – az oktatói vélemények szerint – a hallgatók szívesen használják az e- 

tananyagokat. A tanulmányi eredmények változásában óvatosan kezelték az e-tananyag 

szerepét, hiszen nagy részük úgy vélekedett, hogy nem lehet megítélni, hogy a változás az e-

tananyagnak tudható-e be. Nem tapasztalták az oktatók, hogy az e-tanyagok használatával 

egyidejűleg motiváltabbak lennének a hallgatók.  

Abban a kérdésben, hogy az oktatók munkájában milyen változást okozott az e-tananyagok 

használata megoszlottak a vélemények: a felkészülésre fordított idő növekedett, azonban 

más területen (pl. vizsgadolgozatok javítása) időráfordításuk csökkent. Az IKT eszközök 

használatának egyik legnagyobb előnyeként azt jelölték meg, hogy egyszerűbb lett a 

hallgatókkal a kapcsolattartásuk. 

Azok az állítások, amelyik a tanítási folyamat újragondolásáról, az oktató – hallgató 

kapcsolat, a módszertan átalakulásáról szóltak, még nem érhetőek kellő mértékben tetten a 

gyakorlatban. 

A tananyagfejlesztés körülményeiről is kérdeztük az oktatókat; milyen tartalmakat 

fejlesztettek, mi motiválta őket. A kapott válaszok szerint többféle tananyagtípust 

fejlesztettek, és főként az késztette őket tananyagfejlesztésre, hogy nem volt, vagy elavult 

tananyag állt rendelkezésre az adott témában, de természetesen az érdeklődés, és a 
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pályázati lehetőség is szerepet játszott abban, hogy tananyagfejlesztésre vállalkoztak. 

Többségük a jövőben is vállalkozna hasonló fejlesztő munkára. 

 

25.3. Összefoglaló a fejlesztésről, és a magyar e- tananyag-piacról 

A felvett interjúk alapján az e-learning tananyaggal (tananyag-fejlesztéssel), illetve tágabb 

értelemben az e-learning-gel, de akár az IKT –val kapcsolatban két szempont kiemelése 

meghatározó. 

Az egyik szempont: a gyors rugalmas, széleskörű „hozzáférés” lehetősége (a bárhol, bármikor 

lehetősége az időtől, tértől és még sok egyéb körülménytől „függetlenül”. Egy laptop 

segítségével akár egy erdő közepén is tanulhat, végezheti feladatát a hallgató.) 

A másik fontos szempont: a tananyag elsajátítása mellett járuljon hozzá a tanulás 

hatékonyságához is. 

A fejlesztési folyamatban alapvető szerepe van (kell, hogy legyen) a 

szaktudományi/szaktárgyi nézőpont mellett a pedagógiai-módszertani megalapozottságnak 

is. Az intézmények egy részében ezt külön a szakmai fejlesztő oktatóhoz „rendelt” 

„módszertanos” oktató közreműködésével biztosítják. Leginkább akkor van ennek 

jelentősége, ha a fejlesztő ugyan elismert szakember, de kevésbé jártas a pedagógiai-

pszichológia ismeretekben. A tanítás korszerű értelemben tanulássegítés, tanulásirányítás. 

Ez csak akkor valósulhat meg, ha az említett indikátorokat a fejlesztés során sikerül 

„beépíteni”.  

Egy másik feltétel, amely - a tanulás hatékonysága, eredményessége szempontjából - 

ugyanolyan meghatározó, mint maga az e-learning tananyag, az oktató vagy hallgató 

megfelelő viszonyulása a tananyaghoz, annak feldolgozásához. A fiatalabb-idősebb 

korosztályok, a bölcsész, illetve természettudományos-műszaki érdeklődésű stb. egyéb 

vonatkozásokban különböző személyek (tanárok, diákok, szülők) között mind attitűdbeli, 

mind eszközhasználati, felkészültségbeli, mind személetbeli különbségek lehetnek (vannak), 

amelyek meghatározzák az IKT fejlődését, realizálásának módját, következésképpen 

pedagógiai hatékonyságát. Az interjúk során egy projektvezető az e-learninges tananyaggal 

és tanulással kapcsolatban, annak közösségi, közösségfejlesztő vonatkozásait és hatásait 

emelte ki, egyúttal jelezte annak a felsőoktatás egészére gyakorolt újszerű „visszafordító” 

hatását. Szerinte: az e-learning hatására átalakul, átstrukturálódik - többek közt - az előadás, 

szeminárium, mint hagyományos oktatási módszerek szerepe is a felsőoktatásban. A 20. sz. 

felsőoktatására a középiskolai módszerek a jellemzőek, eltűntek a hagyományos, klasszikus 

felsőoktatási formák. Az e-learning ezt a tendenciát újra megfordítja, de most már valóban a 

felsőoktatásra jellemzően az önálló tanulásra, a problémaérzékenységre a kutató típusú 

tanulásra helyezi a hangsúlyt. Kiállja a tanár-diák viszonnyal, a megváltozott 

kommunikációval kapcsolatos kritikákat is. A kapcsolat ugyan nem közvetlen személyes, de 

nem szegényedik el, mivel a kommunikációs csatornák sokkal szélesebbek, nem heti egy-egy 

találkozásra biztosít lehetőséget, hanem napot, napszakot nem kímélve bárhol, bármikor 

létrejöhet. Ez paradigmaváltásnak is tekinthető a felsőoktatásban (az e learning hatására.) 
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Ha valóban paradigmaváltás következne be (következik be) a felsőoktatásban, akkor annak 

pozitív/negatív következményeire ugyanúgy fel kell készülni, mint jelenleg az e-learning, a 

modern infokommunikációs technológiák esetében. Ebben meghatározó szerepe van – 

többek közt – a (felsőoktatási) elektronikus tananyagpiacnak. A tananyagpiacról elsősorban 

kritikai vélemények hangzottak el: 3700 elektronikus tananyag található benne, de ez 

mintegy 200 különböző módszertannal készült, rengeteg az átfedés, tanulhatóság 

szempontjából nem megfelelően feldolgozott, inkább csak digitalizált, célszerű lehetne, ha 

valamiféle közös módszertani elvek alapján készülnének a benne található anyagok. Az 

észrevételek alapján, országos szinten egységesítésre, harmonizálásra lenne szükség. A 

TÁMOP pályázatok elvárásai, indikátorai már ezt a tendenciát segítik. Nevezett kutatás - a 

kiemelt főbb gondolatokat, trendeket tekintve is - sok hasznosítható információt biztosított. 

 

25.4. Összefoglaló a hozzáadott értékről 

Összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy a tanulási szokásokban nem történt nagy változás 

a hallgatóknál. A tananyaghoz való egyszerűbb és olcsóbb hozzájutás mellett talán még azt 

lehetne kiemelni, hogy azt a jellemzőt legtöbben felismerték, hogy lehetőségük van saját 

gondolkodásmódjuknak megfelelően létrehozni a saját tananyagukat. Ezt továbbra is 

tudatosítani kellene bennük, és emelni kellene a szakterülettel kapcsolatos kreativitásukat.  

Az új tanulási módszerek is főként a praktikus fogások szintjén jelennek meg, sem 

módszertani, sem tudás-elsajátítási szempontból nem történt nagy változás.  

A felkészülésre fordított energia szintén nagyon hasonló, és a különbség nem az 

elektronikus/hagyományos vonatkozásában, jóval inkább a gyakorlati/elméleti tárgyak 

esetében figyelhető meg. A folyamatos terhelés a hallgatók szerint kiegyensúlyozottabb, és 

egyenletesebb tudás megszerzését teszi lehetővé, mint az év végi egyetlen számonkérés. De 

ezt nem többlet-energiabefektetésként élik meg, hanem egy természetes velejárójának az 

ilyen módon szervezett kurzusoknak. 

 

25.5. Összefoglaló a tananyagok újszerűségének elemzéséről 

A tankonyvtar.hu oldal vizsgálata során nem találtunk kirívó aránytalanságokat a tananyagok 

megoszlását tekintve. Nem találtuk igazolhatónak, hogy a digitális tudományok – mérnök, 

informatika, természettudományok stb. – több tananyagot tartalmaznának, mint a bölcsész- 

és/vagy társadalomtudományok. Ennek ellenére a „besorolhatatlannak”, vagy kevésbé 

besorolhatónak vélt anyagok egy nagy csoportba készültek (Számítástechnika, Informatika. 

Adatbázisok). Ennek következtében itt arányait tekintve is több tananyag volt megtalálható, 

és mi is több tananyagot választottunk ebből a körből.103 

                                                      
103

Az tankonyvtar.hu oldalon általában a TÁMOP-projekt is megjelölésre került egy-egy tananyag 
elérhetőségének linkjénél. 
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A tananyagok többsége többféle formában is elérhető, online mindegyik azonnal 

megtekinthető, így gyorsan eldönthető, hogy szükséges-e letölteni és adathordozón elvinni, 

megosztani közösségi oldalakon, esetleg kinyomtatni. 

A vizsgált tananyagok általában folyó kurzusokhoz köthetőek, ezek – az Eszterházy Károly 

Főiskola (EKF) kivételével – általában a bevezetőből, vagy az előszóból 

kikövetkeztethetőek104.  

Némely tananyag kiadói közreműködéssel készült, melyre a dizájnolt borító és a profi 

tördelés – betűtípus, arányos oldalfelosztás és egységes oldalnézet, speciális karakterek, 

képletek tipográfiailag pontos megformázása, címsorok pontos alkalmazása stb. – alapján 

lehet következtetni. 

A vizsgált tananyagok esetében átlagosan 30,42 hivatkozott irodalom szerepelt. Három 

tananyag esetében találtunk kiemelkedő szakirodalmi hivatkozást, ebben az esetekben 100 

fölött volt a hivatkozott irodalom.105 A szerzők egy kivételtől eltekintve nem hivatkoztak 

magukra. Szintén egy kivétel esetében tűnik úgy,106 hogy egy korábban már létező munka 

felújításáról, felfrissítéséről és digitális kiadásáról lehet szó. 

A vizsgált tananyagok esetében azt találtuk, hogy 35 esetben a szerzőknek volt a tananyag 

készítésével kapcsolatos korábbi publikációjuk. A fennmaradó esetek 2-3 személynek 

egyáltalán nem találtuk a publikációs listáját, a többiekében pedig nem volt beazonosítható, 

hogy publikált-e korábban az adott témakörben (például hiányos volt a publikációs listája 

vagy nem teljes). A tananyagok tantárgyakhoz igazításából úgy tűnik, hogy a tantárgyi jegyzet 

készítését vállalták azok, akik elkészítették az adott anyagot, lényegében véve a saját 

követelményeiket írták. 

A digitális tananyagtartalom másik sajátossága, hogy miként „jut el” a felhasználókhoz, 

fogyasztókhoz? (Milyen csatornákon, milyen formátumban, milyen „jogosultságokkal”?) 

Továbbá a digitális tananyagtartalmak terjesztése – hétköznapi értelemben: „másolása” – 

általában egyszerű folyamat. Ez az új közeg már magában foglalja az újszerű tudáselosztást is 

(alternatív csatornák bevonásával), mintegy csökkentve az egyetemek 

„tudásmonopóliumát”. Ugyanakkor a régi, hagyományos formák, a klasszikus – lektorált, 

szerkesztett – folyóiratok ma is „nélkülözhetetlenek”, ám szerepük – legfőképpen 

tekintélyük – az elmúlt 2-3 évben jelentősen megkérdőjeleződött. Ennek a 

megkérdőjeleződésnek egyik legjelentősebb oka többek között a Creative Commons 

megjelenése és elterjedése, Magyarországon.107 Ez lényegében véve a hagyományos 

szerzői- és szomszédos jogok jelentős újragondolását és átalakítását jelentik. Ehhez 

kapcsolódóan az Open Access megjelenése is jelentős változásokhoz vezetett. Az Európai 

                                                      

104 Az EKF azért jelent kivételt, mert a tananyag felépítése – és a bevezető sorok is – egyértelműen utalnak 

arra, hogy egy-egy kurzushoz kapcsolódó segédanyagokról van szó. 

 
105

A hivatkozott irodalom számát a tananyagok végén található irodalomjegyzékből vettük, így azon 
szakirodalmakat, amelyek ott nem szerepelnek, nem vettük figyelembe. 
106

A feltételes mód indokolt, mert nem fértünk hozzá az adott kötethez. 
107A Kiskapu Kiadónál jelent meg 2005-ben Laurence Lessing Szabad kultúra című kötete. A Creative Commons és 

annak „kultúrája”. 
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Unió kötelezi az általa finanszírozott tudományos produktumok közkinccsé tételét. Ennek 

oka, hogy ezek a közlemények közpénzből készülnek, így azok a közösség (európai közösség) 

tulajdonába kerülnek. Ezekhez a közleményekhez szabad hozzáférést kell biztosítani. A másik 

oka, hogy a hagyományos folyóiratokkal szemben megrendült a bizalom, hogy azok 

monopóliumokká váltak,108 így az új, alternatív, friss gondolatoknak kevésbé adtak 

teret.109 Többek között ezek az okok vezettek a http://arxiv.org/ oldal megszületéséhez, 

amelynek „legnagyobb sikere” a 2002 és 2003 évben, az orosz matematikus Grigorij 

Perelman által publikált Poincaré-sejtés bizonyítása. 

Mindezek leírása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy megértsük azt az alapproblémát, melyet 

a digitális tananyagok megjelenése és létének értelme ad. Tudniillik: kellenek-e egyáltalán? 

 

25.6. Összefoglaló a nemzetközi vállalati jó gyakorlatokról 

A fentiek alapján kiemelendő szempontok: 

1. A hazai vállalatok közül csak néhány tart előrébb az elektronikus tanulás fejlődési 
útján, mint a hazai felsőoktatási szektor. Ezekről azt mondhatjuk el, hogy jóval 
tudatosabban építik fel és használják rendszereiket, mint a megismert felsőoktatási 
intézmények. Ennek mély, szociológiai-gazdasági okai vannak, melyek közül csak 
egyik a magáncégek és a közszektor közötti stratégia-implementációs képességben 
megfigyelhető szakadék (az egy irányba tartás kérdése). Jelentős szerepet játszik 
ebben az intézmények szakterületi diverzifikáltsága is, ami miatt az egyes szervezeti 
egységek más módon közelítenek ehhez a témához (vö. felsőoktatási autonómia).  

2. A vállalatok legtöbb esetben más vállalati irányítási rendszerekhez kötik a belső 
képzési rendszerüket, nyilván azért, mert nem ez a főtevékenységük. A 

vállalatirányítást (főként a HR-menedzsmentet) nagyban támogatni tudja a képzési 
rendszer visszajelzéseiből származó adatok sokasága.  

3. A HR-fejlesztés a vállalatoknál profitabilitási kérdés, míg a felsőoktatásban inkább 
tekinthető egy külső kényszernek (jogszabályi és akkreditációs követelmények). Tehát 
míg a vállalatok a versenyképességük fejlesztésére használják az elektronikus 
tanulást, addig a felsőoktatásban ez nem jellemző (amellett, hogy nyilvánvalóan más 
a tevékenység fókusza).  

4. A vállalatok képzései sok esetben kívülről vásárolt („dobozos”) képzések, ez egyelőre 
nem tűnik reálisnak a felsőoktatásban, általában mindenki saját magának fejleszti 
elektronikus tartalmait. Noha láttuk, hogy egyes szakterületeken létrehozott 
intézményközi professzionális hálózatok milyen nagy hatással lehetnek a bevont 
hallgatókra.  

5. A vállalati e-learning rendszerek nagyon jól szabályozottak, és így egységesen 
működnek attól függetlenül, hogy éppen hol és milyen körülmények között történik 

                                                      
108Ennek a bizalmi válságnak a legkirívóbb példái az orvosi folyóiratok. Itt sokszor a gyógyszergyárak támogatásával 

jelennek meg kutatások, melyek nem bizonyultak „hitelesnek”, mivel a megrendelők felé húzott a szerzők tolla. 
109Az anyagi okokról részletesebben itt nem szólunk, melyek lényegében a kiadók számára biztosított kizárólagos 

bevételeket, miközben nekik mindössze a „tördelés” munkája – és számlája – maradt. 

http://arxiv.org/
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az oktatás. A minőségbiztosítási tevékenység a tartalmakra kevésbé van hatással, de 

a kurzusmenedzsment-rendszer folyamatos fejlesztésének megfelelő adatokat 
szolgáltathat.  

6. A közösségi média, illetve a közösségi hálózatok hatalmas tanulási, oktatási 
potenciállal rendelkeznek, amelyet hazánkban még kevésbé vesznek figyelembe a 
fejlesztéskor.  

7. A nyílt hozzáférésű kurzusokat tartalmazó honlapok egységes felépítésű, szerkezetű 
és kinézetű kurzusokat kínálnak, tehát sikerült megállapítani egy minimum-
sztenderdet, noha ezek több, nagy presztízsű intézményből egyszerre érkeznek. A 
hazai felsőoktatási fejlesztések eddig még nem jutottak el.  

8. A nyílt hozzáférésű tananyagok jól használhatóak, lényegre törők, és a máshol 
megszerezhető tudást nem ismétlik meg – tehát akár ideális elektronikus 
tananyagnak is tekinthetők. Hazánkban ezeknek használatát célszerű lenne 

elterjeszteni, az angol nyelvű kurzusokon mindenképpen elképzelhető ezek 
tematikába emelése (ha kredit-beszámításra még nem is gondolhatunk, érdemjegy 
javítására, vagy az évközi aktivitás díjazására mindenképpen utalunk ezzel).  

9. A vizsgált gyakorlatok közül több esetben is fontos szerep jut a tutornak, mentornak. 
A hazai felsőoktatásban ez a típusú tevékenység még kezdetleges szinten áll, az 
intézményekben még most is inkább az egyoldalú tudás-átadás a jellemző. A kiépített 
online rendszerek hatékonyságát nagyban javíthatja akár online tutoroknak 
folyamatba történő építése, illetve a tanulás szempontjából hasznos lehet, ha a 
hallgatókban kialakul az oktatókkal kapcsolatban a segítő mentor képe.  

10. Ahogy a perth-i példából látjuk, nem kell a teljes oktatásnak digitálissá válnia, de az 
online alkalmazások az órai jelenlétnek is új értelmet adhatnak. Ehhez néha elég csak 
annyi, hogy haladó módon rendezzük el egy terem bútorait, illetve munkaállomásait. 

Itt találkoztunk a felsőoktatási tevékenységektől független, személyes kompetencia-
fejlesztéssel, illetve a tanuláshoz kötött egyéb karrierszolgáltatásokkal, amely 
kifejezetten pozitív iránya a különböző felsőoktatási terek integrációjának.  

 

25.7. Az általános elemzés és az esettanulmányi elemzés eredményeinek 
összefüggései 

Az alábbiakban összefoglaljuk az általános elemzés és az esettanulmányi alapú elemzés 

eredményeit. Az általános elemzés során olyan kérdéseket próbáltunk azonosítani, amelyek 

egy-egy projekt, egy-egy intézmény folyamatait magyarázhatják meg. Az általános elemzés 

az intézmények teljes körére terjedt ki, míg az esettanulmányi elemzés egy jóval szűkebb 

kört célzott meg. Így az általános elemzési részben feltett kérdésekre jóval általánosabb, 

nem projekt-specifikus válaszokat adunk.  

Kutatásunk kezdetén, a multimédiás tartalmak mélyebb áttekintése során több olyan 

videóval találkoztunk, amelyek nem indulnak el, vagy akár többször szerepelnek. Itt 

felelősségi körök összefüggéseiről beszélhetünk. Míg az intézmények főként szakmai, illetve 

nyelvi lektorokat alkalmaznak, addig a tankönyvtár munkatársainak nincs lehetősége a 

tananyagok feltöltése során azok tartalmának minősítésére, ők is főként formátum, illetve 
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formai ellenőrzést végeznek a feltöltés előtt; a humán-erőforrás hiánya miatt nincs 

lehetőség mélyebb áttekintésre. A mostani tartalmak is többlépcsős iteratív folyamat 

eredményeképpen kerültek fel a központi oldalra.  

A videók sokszínűsége főként a kiíráson múlik, a pályázatban nem határozták meg a videók 

formátumát és kötelező arculatát, így természetesen minden fejlesztő olyan formában 

ágyazta be videóit, ahogy azok rendelkezésre álltak.  

Több olyan intézmény van, ahol számos projektet valósítottak meg párhuzamosan, és ez 

különböző külalakú és felépítésű tananyagokat eredményezett. Ezekben az esetekben teljes 

szervezeti elkülönülésről beszélhetünk, két független, autonóm szervezeti egység valósította 

meg a fejlesztéseket, és központi iroda híján később sem történt meg az egységesítés. Ez 

általában azt is jelentette, merőben eltérő szakterületeken történtek a fejlesztések, ami akár 

indokolhatja is a tananyagok különbségeit. Ugyanakkor egy intézmény presztízsének igen 

nagy lökést adhatna, ha egységes, jól azonosítható formátumban kerülnének ki tananyagaik 

a nagyközönség elé. A különböző nyelven megjelent egyazon tananyag különbségeit a 

hallgatói kör különbözősége adja, illetve az, hogy a külföldi hallgatók számára szervezett 

kurzusoknak más kimeneteket határoztak meg (egyszerűen más a tanulási út felépítése). Ez 

egészen kifinomult fejlesztési folyamatokra utal.  

A tesztkérdések nagyobb arányú megjelenése pozitív eredménynek tekinthető az érintett 

tananyagokban, a hallgatók számára ez az egyik leginkább értékelt hozadéka az elektronikus 

tananyagok bevezetésének. Ezek interaktív formája csak a SCORM-tananyagokban jelenhet 

meg, így más formátumokban eleve kevesebb lehetőség van a tesztek használatának.  

A kiadók bevonása a projektekbe egyértelműen a digitális fejlesztés, illetve a kiadási, 

forgalmazási tevékenység kiszervezése miatt történt.  

Az adaptált tananyagok relatíve alacsony száma abból fakad, hogy a fejlesztések legtöbb 

esetben konkrét, speciális kurzushoz köthetők, így a külföldi anyagok nehezen építhetők be a 

hazai oktatási gyakorlatba. Adaptáció általában olyan esetben történt, ahol az intézmény 

már korábban is erős tartalmi együttműködést folytatott külföldi partnerével (akár közös 

képzések, kettős diplomák esetén).  

Azon intézmények esetében (pl. Debreceni Egyetem), ahol nagyon sok pályázat zajlott, 

általában külön pályázati iroda működik, ahol minden lehetséges pályázati forrást 

megpróbálnak elérni. A Debreceni Egyetemen külön módszertani csoport, e-learning iroda is 

van, amely a legtöbb ilyen tartalmi fejlesztésben részt vesz (noha vannak olyan szervezeti 

egységek, amelyek nem veszik igénybe az ő szolgáltatásaikat). A Debreceni Egyetem 

egyértelműen az Alföld központi tartalomfejlesztőjének tekinthető, a sok konzorciumi 

részvétel és fejlesztés igazi tudáscentrum-jelleget ad az intézménynek.  

A Nyugat-Magyarországi Egyetem által kidolgozott tananyagok nagyon jó minőségűek, a 

szakterületet teljesen lefedő tartalmak, és külalakjuk is egységes. Az interjúk során kiderült, 

hogy nagyon jól szervezett, egységes és kompakt fejlesztő csapat dolgozott. A szakterület 

kifejezetten speciálisnak tekinthető, és hazánk egyik geoinformatikai tudásközpontjában 

történt a fejlesztés, amely magába foglalta a magas szakmai minőség kidolgozásának 

lehetőségét.  

A Semmelweis Egyetem eredményes fejlesztései több szempontból is érthetőek:  
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 professzionális projekt-vezetés (külön szervezeti egység) 

 korábban elkészült, de jó tartalmú videók rendelkezésre állása 

 professzionális videós cég megbízása, a tartalmak (szinopszis) belső, intézményi 
elkészítése 

 erős módszertani csoport jelenléte az összes fejlesztés kapcsán 

 kötelezően használandó központi, egységes kurzus-menedzsment rendszer jelenléte.  

 

25.8. A megállapítások és ajánlások összefüggései 

 

Megállapítás Forrás Ajánlás 

A tananyagok minősége, formátuma és 
felépítése sokféle. Emellett az indikátor-értékek 
között is hatalmas eltéréseket találtunk.  

- általános elemzés 
- pénzügyi mutatók 
elemzése 

A következő kiírások alkalmával a formátumot 
és a minimálisan elvárt tartalmat pontosítani 
szükséges.  Emellett nagyon pontosan meg 
kell határozni, hogy milyen az ideális 
elektronikus tananyag, be kell vezetni egy 
egységes, szakmai konszenzuson alapuló 
paradigmát.  
Ehhez nemzetközi példák alapján a 
könyvkiadók megnyerése szükséges, illetve a 
nyílt forrású tanulás bevezetését is támogatni 
kell.  

A hallgatói és oktatói attitűd alapvetően pozitív - hallgatói 
visszajelzések 
- oktatói 
visszajelzések 
- hallgatói 
fókuszcsoportok 
- interjúk projekt-
résztvevőkkel 

Lásd a komplex fejlesztésekkel kapcsolatos 
ajánlásunkat.  

Az elektronikus tananyagok legnagyobb előnye a 
hozzáférhetőség egyszerűbbé válása 

- hallgatói 
visszajelzések 
- hallgatói 
fókuszcsoportok 

Módszertani fejlesztéssel az oktatók körében 
erősíteni kell a hatékony és eredményes 
felhasználást 

A letölthetőség és hordozhatóság a hallgatók 

számára fontos kérdés, ennek megoldása 

szükséges 

- hallgatói 

fókuszcsoportos 

interjúk 

A pályázatokban meg kell határozni, hogy 

minden kifejlesztett tananyagnak készüljön 

letölthető, offline olvasható formátuma is. Ezt 

minden pályázatban egységesen kell kezelni 

A tananyagok digitális, szemléltető tartalma 

nagyon hullámzó a fejlesztett tananyagokban 

- általános elemzés Attól függetlenül, hogy lehetnek olyan 

szakterületek, amelyek esetében nincs 

értelme a képek, ábrák szerepeltetésének, a 

pályázati kiírásokban elő kell írni bizonyos 

minimum-elvárásokat ezzel kapcsolatban.  

A tesztsorok, próbatesztek használata nagyon 

alacsony szinten elterjedt, noha a hallgatók 

szerint ezek igen hasznosak.  

- általános elemzés 

- hallgatói felmérés,  

- hallgatói 

fókuszcsoportok 

Minimum-standardot kell meghatározni ezek 

használatával kapcsolatban, és kötelezővé kell 

tenni a kurzusok elvégzéséhez kötötten.  
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Az eszköz-ellátottság szintje nagyon eltérő az 

egyes intézményekben; a hallgatók ellátottsága 

jónak mondható.  

- oktatói felmérés 

- hallgatói felmérés 

Meg lehet keresni annak módjait, hogy azon 

intézmények esetében, ahol eszköz-hiány 

mutatkozik, a hallgatók saját gépét 

állományba lehessen venni.  

Az oktatók és hallgatók attitűdje alapvetően 

pozitív az elektronikus tanulással kapcsolatban, 

ám mégsem történt meg ennek áttörése a hazai 

felsőoktatásban, amelynek okait főként a 

digitális kultúra hiányában találhatjuk meg.  

- oktatói felmérés 

- hallgatói felmérés 

- hallgatói 

fókuszcsoportok 

A digitális kultúra fejlesztése csak összetett és 

komplex fejlesztési programok során 

fejlődhet – az egész intézményi elektronikus 

tanulási ökoszisztémát kell fejleszteni ahhoz, 

hogy megtörténhessen a digitális áttörés. A 

pályázatok esetében nem elég a 

tartalomfejlesztésre koncentrálni, hanem 

mind az oktatók fejlesztésére, mind pedig a 

módszertani fejlesztésre energiát kell 

fordítani.  

A digitális kultúra fejlesztése középiskolában 

kell, hogy elkezdődjön.  

A kompetencia-fejlesztés hiányzik a 

felsőoktatásból – az oktatási folyamatokba nem 

épülnek be szervesen a humán, IKT és idegen 

nyelv kompetencia-fejlesztési folyamatok.  

- hallgatói 

fókuszcsoportok 

- projekt-résztvevői 

interjúk 

Ajánlott olyan IKT- és egyéb humán-

kompetencia-fejlesztő (pl. 

karriermenedzsment) kurzusok fejlesztése 

(akár 0-kredites kötelező kurzus az első 

félévben), amelyek mind a későbbi hallgatói 

követelményeknek, mind a piaci kihívásoknak 

való megfelelést támogatják. (Ez az 

oktatóknak szóló módszertani fejlesztéssel 

párhuzamosan értelmezhető).  

A kurzus-menedzsment rendszerek akkor jól 

használhatóak, ha egyszerűek, átláthatóak, és 

nem utolsó sorban esztétikus kinézetűek. Ezek 

nagyban függenek a kurzusfelelősök 

hozzáállásától, a folyamatos karbantartás 

gyakoriságától.  

- hallgatói 

fókuszcsoportok 

Az oktatók számára szükséges lenne az 

elektronikus tanulással kapcsolatos tréningek 

nagy számban való megtartása, illetve a 

módszertani felkészítés hangsúlyozása (új 

pedagógiai, didaktikai folyamatok és 

lehetőségek).  

Az intézmények fejlesztési tevékenysége nem 

egységes, szervezeti egységek közötti eltérések is 

megfigyelhetők. Azon projektek esetében, ahol 

az intézményben megfigyelhető egy erős 

módszertani csapat jelenléte, a tananyagok 

felépítése is jobban megfelel az e-learning 

elvárásainak.  

Azon projektek, amelyekben elvált egymástól a 

szakmai megvalósítók és a projektmenedzserek 

- projekt-résztvevői 

interjúk 

- általános elemzés 

- 
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személye, általában jobban felépített, egységes 

formátumú anyagokat találtunk (a felelősségi 

körök pontos elválasztása). Ez általában 

professzionálisan szervezett projekt-irodák 

jelenlétét feltételezi. 

Sem az oktatói-hallgatói kapcsolatokban, sem a 

tanulási szokásokban nem hozott túl sok 

innovációt az elektronikus tananyagok 

megjelenése. Ez vélhetően a tartalmak 

különböző minőségéből és az intézményi 

ökoszisztémák csak részleges létrejöttéből 

fakadnak.  

- általános elemzés 

- hallgatói felmérés - 

hallgatói 

fókuszcsoportok 

Kompetencia-fejlesztő képzések a hallgatói és 

oktatói csoportoknak egyaránt – mind a 

fejlesztésben, mind a felhasználásban nagy 

előrelépéseket tenne lehetővé az elektronikus 

tanulás tudatosabb használata 

(modellkísérletek támogatása).  

Az ezt támogató pedagógiai vízió 

megteremtése országos, szakpolitikai 

stratégiai szintű kérdés.  

A tanulás örömét nem hozta el a hallgatók 

számára az elektronikus tanulás lehetősége, 

ebből a szempontból a digitális környezet 

indifferens. Több esetben azonban kihívást jelent 

az időgazdálkodás új szemlélete számukra.  

- hallgatói felmérés 

- hallgatói 

fókuszcsoportok 
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