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Bevezetés 

A disszertáció címe jelzi, hogy a téma nehezen sorolható be a hagyományos 

kategóriákba. Az e-learning fogalma néhány éve jelent meg: ebb l adódóan még a 

fogalmi tisztázás korszakában van. Dolgozatom egyik alapfeltevése éppen az, hogy a 

gazdaság és nem a tanulás fogalomköréb l eredeztethet . A gazdaság azon a részéhez 

kapcsolódik, amit információs és kommunikációs technológiának nevezünk. A 

digitális pedagógiai menedzsment pedig olyan fogalmat jelöl, ami még az  

e-learningnél is fiatalabb: Éppen csak megjelent a témával foglalkozó írásokban. 

Arról sincs egyenl re szó, hogy volna valamilyen széles körben elfogadott 

definíciója. A pedagógiai menedzsment egy kicsit ismer sebben hangzik. A 

menedzsment tudományának és gyakorlatának a pedagógiai folyamatokra történ  

alkalmazását értjük alatta. A digitális pedagógia talán az els  pillanatban meglep  

szókapcsolat, de ha kicsit meggondoljuk, könnyen adhatunk neki értelmet. A 

pedagógia – bizonyos – értelmezése szerint információk átadásával és tudássá 

szervezésével foglalkozik. Kézenfekv , ha digitális pedagógiának nevezzük azt a 

pedagógiát, amely digitalizált információk átadásával és tudássá szervezésével 

foglalkozik.  

Tehát lényegében ugyanahhoz a jelenséghez érkezünk meg kétféle megközelítésben, 

amikor e-learningr l illetve digitális pedagógiáról beszélünk. Az egyik esetben a 

gazdaság a kiindulópont, a másik esetben pedig a pedagógia. Mindegyik esetben ott 

van azonban a háttérben az információs társadalom fogalma (az információs és 

kommunikációs technológiával és a menedzsmenttel együtt). 

Maga a disszertáció arra a szintézisre tesz kísérletet, amit a cím sejtet az el bb 

kifejtettek alapján. Ez a – talán – szokatlan megközelítés indoklásra szorul, annyit 

mindenesetre el re bocsáthatunk, hogy nagyon sok – különböz  szint  és hatású – 

esemény és szándék volt befolyással a folyamatra. 

Kutatómunkámat a BME „Szakképzés pedagógiája“ doktori programjában kezdtem, 

néhai Biszterszky Elemér Professzor Úr útmutatásai alapján, akire mai napig hálával 

és kegyelettel gondolok. A kezdet a BME Távoktatási Laboratóriumához köt dik, 

ahol megismerkedhettem Lajos Tamás Professzor Úrral, akit l megtanultam, hogy mi 

a távoktatás és azt, hogy mi az elegancia a pedagógiában. Ugyancsak a laboratórium 

alapítója volt Antalovits Miklós Professzor Úr, aki végig támogatott és akit l 

megtanultam mit jelent a tudományt alkalmazni és hatékonyan dolgozni. 
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Kutatómunkámat azonban nem tudtam befejezni az ismert okok miatt, de szerencsére 

a távoktatással és ODL-lel indult kutatás is új irányt vehetett a küls  körülmények 

radikális változása miatt. Ekkor merült fel, hogy a M szaki Menedzsment 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában fejezzem be a munkámat. 

Ehhez nagy segítséget kaptam Kövesi János Professzor Úrtól, akinek tanszéke 

gondozza a Min ségmenedzsment szakirányt, amihez csatlakozhattam. De mindezt 

csak az tette lehet vé, hogy a Doktori Iskola vezet je, Kerékgyártó Professzor Úr 

támogatta szándékomat és végül befejezhettem munkámat. Mindannyiuknak 

szeretnék köszönetet mondani és hálámat kifejezni. 

A dolgozat az el z ekben kifejtettek szerint három fejezetb l áll, amelyek 

kölcsönhatásában fogalmazódik meg mondanivalója. 

Az els  fejezetben az információs társadalom és a paradigma fogalmának kifejtése 

után az információs társadalom paradigmáján keresztül jutunk az e-learning 

fogalmához. Bevezetjük ezen kívül a Digitális Tanítási-Tanulási Környezet fogalmát. 

Röviden tárgyaljuk a pszichológia és a pedagógia eddigi eredményeit, melyekre 

építjük fogalomrendszerünket. 

A második fejezetben részletesen elemezzük az e-learning, a digitális pedagógiai 

menedzsment és a min ségmenedzsment összefüggéseit. 

A harmadik fejezetben ismertetjük téziseinket és igazoljuk ket. Ebben a fejezetben 

kerül sor a saját fejlesztés  PLUTO nev  LMS rendszer ismertetésére is. 

Végezetül összegezzük a dolgozatban mondottakat. 
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1 E-learning és digitális pedagógia 

Thomas Kuhn 1962-ben kiadott „A tudományos forradalmak szerkezete“1 c. 

korszakalkotó m vében a természettudományok fejl désének sajátosságait vizsgálva 

arra a következtetésre jutott, hogy a tudományos forradalmak során a tudományos 

közösségek elvetik a hagyományos elméletet az új kedvéért, megváltoztatva ezáltal a 

vizsgálandó kérdések és alkalmazandó módszerek körét, valamint, hogy az új elmélet 

feldolgozása megköveteli a korábbi elmélet újraértékelését. 

Minden jel arra mutat, hogy ez a folyamat a pedagógiában az ezredforduló környékén 

zajlott és zajlik ma is. Az e-learning térhódítása az, ami kikényszeríti a pedagógia 

bizonyos elméleteinek újraértékelését. Az e-learning fogalmát a pedagógia 

tudománya, a menedzsment tudománya és gyakorlata, illetve az információs 

társadalom fogalomköre által jelzett térben kell elhelyeznünk. Meg kell vizsgálnunk 

jelenlegi szerepét, valamint történetiségét. 

Az e-learning nem tekinthet  a pedagógia részének – ahogy neve alapján hihetnénk. 

A gazdaság igényei hívták életre, így els sorban annak felel meg, ezért hiba lenne a 

pedagógia által megfogalmazott kérdésekre adott válaszként értékelni. Ugyanakkor 

ezekre a kérdésekre is meg kell találnunk a választ. 

A „klasszikus“ modell – mely szerint a felhasználó (a pedagógia) megrendel egy 

alkalmazást az informatikától, amit az egy iterációs fejlesztéssel megvalósít – helyett 

a gazdaság egyrészt a menedzsment digitális támogatására kifejlesztett megoldásnak, 

másrészt a média részeként megjelent multimédiának keresett alkalmazást a 

pedagógiában. Ugyanakkor a pedagógiának van két olyan (er s gazdasági 

kapcsolatokkal bíró) része, amely jól el készítette a terepet a fenti alkalmazás 

befogadására: az oktatástechnológia és a távoktatás.  

Tegyük fel a „klasszikus“ fejlesztések esetében megszokott kérdést: vajon a 

pedagógia fejl dése nem teszi-e id szer vé ezt a „megrendelést“? 

Bár a válaszunk igenl , ugyanakkor a globális válaszoktól tartózkodnunk kell. 

Természetesen a pedagógia egyik fontos feladata, hogy gyakorlati megoldásokat 

javasoljon az oktatásnak és képzésnek, hogy azok felkészítsék a diákokat a gazdasági 

folyamatokba való beilleszkedésre, ugyanakkor feladata az is, hogy – összhangban a 

többi tudománnyal – megkeresse saját tudományos válaszait a gazdasági és társadalmi 

                                                
1 Thomas S. Kuhn, A tudományos forradalmak szerkezete, Osiris, Budapest, 2002 
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kérdésekre, ezzel segítve azok fejl dését. Az általunk vizsgált probléma tekintetében 

tehát a pedagógiának nemcsak az alkalmazott kutatások, hanem az alapkutatások 

területén is reagálnia kell az információs társadalom által felvetett kérdésekre. A 

pedagógia és az információs társadalom nem fejl dhet egymástól függetlenül, meg 

kell találniuk a természetes kapcsolódási pontokat. Ebben az értelemben merül föl a 

pedagógia új paradigmája: a digitális pedagógia, ami nem más, mint a pedagógia 

fejl désének digitális eszközökkel történ  támogatása. 

Ezzel adtunk egy választ a feltett kérdésre, de amint az várható volt ez újabb 

kérdéseket indukál, valamint rögtön felmerül az igény, hogy vizsgáljuk meg a válasz 

érvényességi körét. A legtöbb, amit állíthatunk, a következ : 

Az e-learning kialakulásában a gazdaság (nem kis részben az 

információtechnológia) játszott f szerepet, ezzel szemben a digitális pedagógia a 

pedagógia válasza az e-learning kihívásaira. 

Az oktatástechnológia fejl dése egészen a hálózatok alkalmazásáig tartott. A média a 

multimédiás alkalmazások révén viszonylag korán megjelent, igazi hatását azonban 

csak hálózati alkalmazásokban tudta kifejteni. A gazdaság igényeinek artikulálódását 

kezdetben a távoktatás jelezte, ami kés bb a nyitott oktatáson keresztül Learning 

Management System (LMS) és Learning Content Management System (LCMS) 

rendszerekben teljesedett ki. Az LMS – ahogy a neve is mutatja – tartalmazza a 

pedagógiai menedzsment digitális támogatását a gazdaságból vett minták alapján. A 

digitális pedagógia ugyanakkor az információs társadalom, illetve castellsi hálózati 

társadalom által létrehozott új pedagógiai paradigma. Joggal gondolhatjuk, hogy a 

hálózat az a fogalom, amelyben találkozik a két hatás és így a digitális pedagógia a 

pedagógia válasza az információs (hálózati) társadalom által feltett kérdésekre és 

elvárásokra a számítógépes hálózatok által meghatározott keretek között, az  

e-learning pedig a gazdaság reakciója a saját elvárásaira. 

Az információs társadalom egyik jellegzetessége Castells szerint2, hogy a gazdaság 

elszakad a társadalom kiszolgálásától és önállóan fejl dik. Megítélésünk szerint 

ugyanakkor, amíg az e-learning a gazdaság oktatásra gyakorolt hatására jött létre, 

addig a digitális pedagógia leegyszer sítve nem más, mint a pedagógia az információs 

társadalomban. Mindezek alapján a digitális pedagógia és az e-learning közötti 

viszonyt úgy is jellemezhetjük, mint a fent említett elszakadás leképez dése, azzal 

                                                
2 Manuel Castells: The Information Age: Economy, Society, Culture, Blackwell Publishers, Oxford, 
1996 
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együtt, hogy a pedagógia digitális paradigmája kuhni értelemben éppen most van 

kialakulóban. Az új pedagógiai paradigma szerint az e-learning (egyebek mellett) a 

tanítás-tanulás jelenleg korszer nek tekinthet  technológiai támogatása, vagyis 

digitális oktatástechnológia, ugyanakkor a gazdaság oldaláról vizsgálva pedig az e-

gazdaság része. Fontos, hogy ezek a jellemzések nem tekinthet k az e-learning 

definíciójának, csupán egy-egy jellegzetes aspektusát ragadják meg. 

1.1 Az információs társadalom 

1.1.1 Az információs társadalom néhány klasszikus elmélete 

Az információs társadalomról szóló elméletek ugyan néhány évtizedes múltra 

tekintenek csak vissza, mennyiségük mégis óriási. Ez a tény, valamint a tekintélyes 

méret  irodalom sokszín sége és az egyes szerz k által interpretált, rendkívül 

változatos megközelítési módok megkövetelik a rendszerezést. Egy klasszikusnak 

tekinthet  szerz , Frank Webster nevéhez f z dik az eddig legsikeresebb kísérlet: 

áttekinteni, a f bb gondolati irányvonalak mentén csoportosítani az egyes elméleteket.  

Webster mindenekel tt különbséget tesz azon szerz k között, akik az információs 

társadalom eljövetelében valamiféle forradalmi újdonságot látnak, ami gyökereiben 

alakítja át mindazt, amit eddig gazdaságról, politikáról, osztályokról, és egyáltalán 

társadalomról gondoltunk3, illetve azok között, akik egyfajta kontinuitás mellett 

érvelnek, ahol az információs társadalom alapjait a már meglév  struktúrák képzik, 

jóllehet, az ezen álló „felépítményben” kulcsfontosságú szerepet játszik az 

információ.4 Tovább folytatva az elméletek osztályozását, öt nevezetes kategóriához 

jut. 

Els ként az alapvet en technológiai affinitású tudósok csoportját különbözteti meg. 

k a „több technológia – jobb társadalom” összefüggést trivialitásként kezelik, és ez a 

technológiai determinizmus nem csupán elméleteik esszenciája, de leggyakrabban 

kritizált sajátossága is. Számukra nem kérdés, hogy „a számítógépes forradalom… 

olyan elsöpr  erej  és minden részletre kiterjed  hatással bír majd, hogy a Földön 

                                                
3 Az els  csoportba Webster olyan elméleti irányzatokat sorol, mint például a posztindusztrializmus, a 
posztmodernizmus, vagy az ellen rzés forradalma, amelyek már elnevezésükkel is utalnak a „valami 
utániságra” tehát egy egészen új fejezet kezdetére 
4 ez utóbbi csoport képvisel i pl. a neo-marxisták, vagy Anthony Giddens 
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minden egyes ember életének minden vonatkozására kihat”5. Szép számmal születtek 

kísérletek ezen megközelítés képvisel it l az információs társadalom definiálására. 

Találhatunk köztük olyat, amely szerint az információs társadalom „…egy olyan 

társadalom, ahol a gazdaság mindenekel tt a technológiai fejl désb l profitál”6. Egy 

másik megközelítés – Naisbitt felvetése szerint például „ami a gépesítés volt az ipari 

forradalomban, az a számítástechnika az Információ Korában.” De akkor – veti fel 

Webster – miért nem hívjuk az újonnan ránk köszönt  kort egyszer en high-tech 

társadalomnak? Ha a technikáé a kulcsszerep, miért ragaszkodunk az „információs” 

el taghoz? Egy másik kritikai felvetés például a mérések hiányára utal. Webster a 

technológia-központú elméletek szerz inek azt is a szemére veti, hogy meglehet sen 

nagyvonalúan kezelik a statisztikákat, trivialitásokat emlegetnek, releváns mérések, 

adatok nélkül. Ezek után nem meglep , hogy végs  soron nem született meg a 

konszenzus a tekintetben sem, hogy milyen mér számokkal jellemezhet  társadalom 

érdemli ki az információs társadalom nevet.  

Szembeötl  az is, hogy ezen elméletek képvisel i milyen torz képet rajzolnak akkor a 

társadalmi változás mechanizmusairól, amikor privilegizált szerepkörbe helyezik a 

technológiát, alávetve annak a politikai, kulturális és gazdasági ágenseket7. A 

társadalom komplexitásának teljes ignorálása ismét annak a technológiai 

determinizmusnak a szimptómája, amely miatt legalábbis fenntartásokkal kell 

kezelnünk az információs társadalom-elméletek ezen csoportját.  

A technológiai megközelítés  elméletek után Webster a gazdasági szemlélet  szerz k 

gondolatait veszi szemügyre. Nem meglep , hogy ezek a gondolkodók pályájukat 

közgazdászként kezdték. Bár nem definíciós céllal született, Peter Drucker 

kijelentését, amely szerint „a javak gazdaságáról a tudás gazdaságára”8 váltott át az új 

társadalom, akár a websteri második csoport mottójaként is értelmezhetjük. A nemzeti 

össztermék-szerkezet változásait tanulmányozták az olyan sokat idézett szerz k, mint 

                                                
5 „The computer revolution… will have an overwhelming and comprehensive impact, affecting every 
human being on Earth in every aspect of his or her life” Christopher Evans, The Mighty Micro: The 
Impact of the Micro-Chip Revolution (London, Gollancz, 1979) p13 
6 Fred Williams: Measuring the Information Society (London: Sage, 988) p15 
7 a kimerít  elemzés helyett álljon itt csupán egy példa, amely önmagáért beszél és továbbgondolásra 
serkent: a huszadik században a katonai projektek lényegesen több támogatást kaptak, mint az 
egészségügy, így aztán a náthára ugyan semmilyen ellenszerünk nincs, de képesek vagyunk 
hatékonyan romba dönteni városokat, vagy egy kis er feszítéssel akár az egész Földet 
8 Peter F. Drucker: The Age of Discontinuity. London, Heineman 1969 
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Machlup és Porat9. Szerintük az információ mennyisége folyamatos emelkedést mutat 

meggy z  és hitelesnek mondható adatok alapján. 

Webster velük is vitatkozik. A tüntet en objektív megközelítés és a meggy z  

statisztikai táblázatok mögött ott van ugyanis a tagadhatatlanul szubjektív kérdés: mit 

tartalmazzanak, és mit ne tartalmazzanak az egyes kategóriák, legyenek azok 

machlupiak, vagy poratiak.  

A következ  a homogenizálás problémája. Ha ismét a kategóriák mögé nézünk, 

látnunk kell, hogy az egyes csoportok tartalma rendkívül heterogén ugyan, mégis 

csupán egyféle jellemz jük foglalkoztatja a szerz ket, nevezetesen a gazdasági 

értékük. De a folyamatot megértéséhez ez távolról sem elegend . A kvantitatív 

mérések kidolgozása mellett sajnos háttérbe szorult a kvalitatív értékelés, vagyis 

éppen ezeknek a tiszteletreméltó táblázatoknak a tényleges értelmezése, a 

mechanizmusok megértése maradt el. 10 

A gazdasági megközelítéshez hasonlóan közgazdasági eredet ek a websteri tipológia 

harmadik csoportját alkotó elméletek, amelyeknek közös vonása 

foglalkozásszerkezeti megközelítésük. Nemcsak a kulcsgondolat - az információ-és 

tudásalapú foglalkozások szerepének megnövekedése az új társadalomban – de a 

kritikai megjegyzések is hasonlóságot mutatnak a második csoportnál leírtakkal, így a 

jelenlegi keretek között eltekintünk a részletesebb elemzést l.11, csupán két rövid 

utalást teszünk.  

                                                
9 Fitz Machlup a The Production and Distribution of Knowledge in the United States cím  úttör  
munkájában megkísérelte felbecsülni az információs ipar méretét és növekedését. Ez utóbbit öt nagy 
csoportba sorolva megkísérelte felbecsülni és nyomon követni azok hozzájárulását a bruttó nemzeti 
össztermékhez. Ezen tudásalapú iparágak gazdasági expanziójáról ilyen módon bizonyítékot nyerve 
igazolva látta az információs társadalom elnevezés létjogosultságát.  
Porat hatalmas volumen , 9 kötetes riportja, a The Information Economy: Sources and Methods for 
Measuring the Primary Information Sector hasonló alapokon nyugszik, mint a Machlup-féle munka, 
jóllehet tudatosan törekszik annak gyenge pontjainak meghaladására. Els dleges, másodlagos és non-
informatív szektorokat különböztet meg a gazdaság egészén belül, így felszínre hozva a machlupi-séma 
alapján rejtve maradt, mégis az információs társadalom vívmányait alkalmazó iparágakat.  
10 Rádásul néha még a számadatokban is csalódnunk kell. Így járt Rubin és Taylor is, amikor a 
machlupi tanulmány átdolgozásával és aktualizálásával arra az eredményre jutottak, hogy a tudás alapú 
iparágak hozzájárulása az Egyesült Államok bruttó nemzeti össztermékéhez 1958 és 1980 között 
28,6%-ról mindössze 34,3%-ra n tt, miközben 1970 óta gyakorlatilag stagnál. Porat m vének 
feldolgozásában ugyan k arra az eredményre jutnak, hogy az információs szektor növekedése az 1970-
es években nagyon alacsony a bruttó nemzeti össztermék más alkotóelemeihez képest. (Michael Rubin 
and Mary Taylor: The Knowledge Industry in the United States, Princeton, 1986)  
11 Rádásul olyan ismer s szerz k neve is felbukkan ezen gondolkodók között, mint Porat, aki ismét 
nagyon alapos (ám könnyen megkérd jelezhet ) munkát végzett: egy 400 különböz  foglalkozásból 
álló tipológiát dolgozott ki, megkülönböztetve az információ el állításával, feldolgozásával vagy 
disztribúciójával kapcsolatosakat, így megteremtve a tendenciák vizsgálhatóságának illúzióját. 
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Daniel Bell12 a foglalkozási disztribúcióban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos 

fejtegetéseiben nem elégedett meg gigantikus statisztikai táblázatok elkészítésével, 

hanem merész predikcióra is vállalkozott. A fehérgalléros társadalom kialakulásában 

olyan mélyreható társadalmi változások alapjait látta, mint az osztályalapú politikai 

harcok vége, a társadalmi szolidaritás meger södése vagy a nemek közötti egyenl ség 

kialakulása.  

Michael Useem vetette fel els ként az ún. „bels  körök” kialakulásának jelenségét, 

mint az információs társadalom alapvet  jellegzetességét.13 Ezen bels  köröket az a 

vállalati vezet i réteg alkotja, amely rendkívüli befolyással bír nem csak a gazdasági, 

de a politikai és társadalmi folyamatokra, mind nemzeti mind nemzetközi szinten. 

Jelenlétük, tevékenységük, és befolyásuk er södésének logikája a websteri negyedik 

elméletcsoport felé mutat.  

Ez a bizonyos negyedik kategória nem más, mint a térszerkezeti-földrajzi 

megközelítés, amelynek irodalmában két kulcsfogalom van: hálózat és globalizáció.  

A legteljesebb és legtöbbet idézett hálózat-elmélet kidolgozása kétségkívül Manuel 

Castells nevéhez f z dik – az  gondolataira a kés bb visszatérünk. De ha csak egy 

kicsit körülnézünk, láthatjuk: a hálózatok az élet számos területén ott vannak, és egyre 

fontosabbá válnak: „az Internett l a multinacionális cégek felépítéséig, a globális 

t zsdékt l az interkontinentális kábítószer-kereskedelemig, az olyan globális nem-

kormányzati szervezetekt l, mint amilyen a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap, 

az ezek ellen tüntet  mozgalmakig”.14 Természetesen nem gondoljuk, hogy hálózatok 

a korábbi társadalmakban ne léteztek volna. Léteztek ugyan, de a központi szerepet 

akkori kommunikációs és technológiai feltételeknek megfelel en nem k, hanem 

olyan kategóriák, mint például a modernizáció, játszotta. Hogy igazán hatékonnyá 

válhassanak, ahhoz szükség volt az információs technológiák utolsó évtizedekben 

tapasztalt rohamos elterjedésére. Mára egyre több diszciplína kutatójának érdekl dése 

fordul feléjük, megteremtve egy multidiszciplináris tudomány létrejöttének 

lehet ségét. 

                                                
12 Daniel Bell elméletének kritikájára Webster egyébként külön figyelmet szentel: Kevin Robins and 
Frank Webster: Information as Capital: A Critique of Daniel Bell in Jennifer Daryl Slack and Fred 
Fejes eds. The Ideology of the Information Age. Norwood 1987  
13 Michael Useem: The Inner Circle: Larger Corporations and the Rise of Business Political Activity in 
the US and UK. New York NY: Oxford University Press 1984 és Michael Useem and Jerome Karabel: 
Pathways to Top Corporate Management, in American Sociological Review 1986: 51  
14 Dányi-Dessewffy-Galácz-Ságvári: Információs társadalom, Internet, szociológia in Információs 
Társadalom 2004/IV/1 
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A behálózott világban pedig egészen újszer  jelenségeket tapasztalunk: az olyan 

hagyományosan objektív és „megbízható” dolgok, mint az id  vagy a tér egyszer csak 

különösen kezdenek viselkedni; ahogy Giddens írja, „az id  és tér bes r södésének” 

vagyunk tanúi. Mi történt? A modernizációval, a közlekedés és távközlés 

forradalmasításával kezd dött el az a folyamat, amely ma, az internet korában egy 

újabb fejezethez érkezett. Ennek során az ember-tér, ember-id  viszony gyökeresen 

átalakult és alakul át ma is, miközben rendkívüli turbulenciája okán a folyamatok 

diagnosztizálása szinte megoldhatatlanná vált.  

Az újraértelmezend , mert rohamosan változó viszonyulások sorából nem felejthet  

ki az ember-jel viszonyt sem, amely átalakulást a média konstans jelenléte nagyban 

meghatározza és amely elvezet a virtualitás problémaköréhez. Ezzel elérkeztünk a 

websteri ötödik csoport, a kulturális megközelítés szerz it foglalkoztató 

kérdésekhez, úgymint jel és jelentés, média és virtualitás. Sajnálatos módon 

kvantitatív mérésekkel szinte egyáltalán nem, vagy csak ritkán találkozunk ezen a 

területen, annál inkább az olyan eszmefuttatásokban, amelyeknek szerz i önmagukat 

posztmodern filozófusként-társadalomtudósként definiálják, és ennek megfelel en 

b kez en bánnak a sokszor homályos és nehezen értelmezhet  metaforákkal.  

A kvantitatív mérésekkel leginkább támogatható részterület nyilvánvalóan a 

médiakutatás, bár ennek története is meglehet sen rögös: hosszú út vezetett a 

hatáselméletekt l a használatelméletekig. A közönség- és médiakutatás mindenesetre 

továbbra is állandó változásokkal terhes, folyamatosan megújuló területe marad a 

kutatásoknak, hiszen kultúraformáló szerepe nem kétséges. 

Térjünk most vissza Castellshez, akinek hálózati társadalom elmélete szintetizációs 

kísérletként értékelhet . 

Mindjárt pontosítsuk is az imént leírtakat: nem csupán egy szintetizációs kísérletr l 

van szó, sokkal inkább az eddig ebben a témakörben elhangzottak összegzésér l és 

továbbgondolásáról. A katalán szerz  háromkötetes munkája, a The  Information Age 

kétségkívül a legnagyobb hatású és az információs társadalom kutatói számára 

megkerülhetetlen m , amely nem csupán terjedelme miatt impozáns, hanem mert 

kísérletet tesz a gazdasági, politikai és társadalmi változások egységes rendszerbe 

foglalására, vagyis egy új elméleti keret megfogalmazására. Sokan kritizálják ezt a 

nagy volumen  alkotást egyenetlen kidolgozottsága, helyenként homályos metaforái, 

fejtegetései miatt. Afel l mégsem lehet és nincs is vita, hogy olyan m r l van szó, 

amelyhez – mint „klasszikushoz” viszonyulni kell. Az IS témakörében zajló vitákhoz 



 13 

és magához a fogalom meghatározásához azzal járul hozzá, hogy a tiszta megértést 

próbálja szolgálni azáltal, egy használható értelmezési sémát ad, amely persze 

kritizálható, továbbgondolható, de mégis, biztos kiindulási pont.  

A castellsi megközelítésben a társadalmak két tengely, a termelési mód és a fejl dési 

mód mentén jellemezhet k. Századunkban a domináns termelési módok a 

profitmaximalizálásra törekv  kapitalizmus és a hatalom maximalizálását célzó állami 

irányítás.  

A szerz  rendszerében a fejl dési módok olyan technológiai szervez dések, „amelyek 

felhasználásával a munkás a termék el állítása érdekében a munkaanyagon dolgozik, 

s amelyek ilyen módon végs  soron meghatározzák a felesleg mennyiségét és 

min ségét, és ezeken keresztül jelent s hatást gyakorolnak a társadalmi viselkedés 

tartományára”15. Castells háromféle fejl dési módot különböztet meg, ahol a 

distinkciót a produktivitás forrása jelenti: Az agrár fejl dési mód esetében a 

termékfelesleg mennyisége a kifejtett munka és a termelésbe bevont természeti 

er források függvénye, és mindenekel tt a földterület növelésével fokozható, az ipari 

fejl dési mód esetében az új energiaforrások bevonása, illetve az energiahasználat 

decentralizálására való képesség a termelékenység növeléséhez szükséges els dleges 

tényez . A fejl dés információs módja esetében pedig a tudásgenerálás, az 

információ feldolgozása és a kommunikáció technológiája válik a legfontosabb 

tényez vé. 

Kés bbi vizsgálatainkhoz éppen ez az aspektus szolgáltatja az elvi alapot. 

Castells tehát a kapitalista termelési módban zajló fejl dés új módjával, az általa 

„informacionalizmusként” aposztrofált átstrukturálódással magyarázza a napjainkban 

zajló változásokat, amelyet els sorban az „információszegények” és 

„információgazdagok” csoportjainak elkülönülésével jellemez. Mivel azonban a 

szerz  dönt  fontosságot tulajdonít a társadalom, a történelem és a technika 

kölcsönhatásának a változások során, hangsúlyozza, hogy a különböz  társadalmak 

egymástól eltér  módon reagáltak a kapitalizmus átalakulására és az 

informacionalizmusra, ezért az információs társadalmak intézményeik és kultúrájuk 

tekintetében jelent s változatosságot mutatnak.  

 

                                                
15 Varga Barbara: A szociológia milleneumi „partitúrája”. Szociológiai Szemle 2002!1 
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Castells elméletének fontos alkotóeleme a társadalmi lét három szférájának 

megkülönböztetése: a hatalomé, a termelésé és a tapasztalaté. Ezen három szféra 

között szoros a kapcsolat, de egyik sem domináns. Az egyes területek szerepe a 

jelentésformálásban valamint egymáshoz f z d  viszonyukban is folytonosan 

változik.16  

Lássuk, hogy definiálja Castells az egyes szférákat! A hatalmi viszonyok azokból a 

társadalmi cselekvésekb l alakulnak ki, amelyek során a valóságos vagy szimbolikus 

er szak különböz  formáinak segítségével akaratunkat érvényesítjük, másokra 

er ltetjük. A hatalmi viszonyok klasszikus intézményi megtestesülése az állam. A 

termelés az anyag, a természet megszerzésére, kisajátítására és átalakítására irányuló 

emberi tevékenység. Az ennek során el állított javak egy részét egyenl tlen arányban 

elfogyasztjuk, amíg a másik részét, a termékfelesleget meghatározott társadalmi célok 

érdekében felhalmozzuk. Történetileg a termelési viszonyok meghatározó intézménye 

az osztály, így ezen a területen az osztályviszonyok kiemelked  szerepet játszanak. A 

tapasztalat castellsi értelmezése gyakorlatilag a legtágabb értelemben vett 

kultúradefinícióval azonos. Ide tarozik az egyéni élményeink összessége, biológiai és 

kulturális identitásunk, valamint a társadalmi és természeti környezethez f z d  

viszonyunk. A tapasztalat az emberi szükségletek és vágyak kielégítésére irányuló, 

újra és újra megnyilvánuló er feszítések során folyamatosan újrafogalmazódik. Ez a 

bonyolult viszonyrendszer a férfi-n  kapcsolat körül kristályosodik ki, meghatározó 

intézményi formája a család. A társadalom egésze tehát ebb l a három f  elemb l és 

azoknak viszonyrendszeréb l áll össze.  

Mivel – ahogy korábban már utaltunk rá – ezen három szféra nemcsak egymáshoz 

való viszonyában, de saját keretein belül is és a jelentésformálásban játszott 

szerepében is folyamatosan változik, ezért empirikus vizsgálatokra van szükség annak 

megállapítására, hogy az egyes társadalmakban az el bbi sematikus keret mely 

alakzatai, milyen eloszlásban és milyen szerkezetben jelennek meg.  

Castells óriási eredménye, hogy kidolgozza és központba állítja azt a szerkezetet vagy 

alakzatot, amely az információs kor meghatározója: a hálózatot. „ A hálózat olyan 

szervezet, amely képes nem eleve meghatározott irányokban növekedni, vagy 

irányítás nélkül tanulni. Minden más topológia korlátokat állít a lehetséges 

                                                
16 például a termelési viszonyokat alávethetjük olyan céloknak, mint a „hitetlenek elpusztítása” vagy 
„az Egy Igaz Isten dics ítése”. A vallás más esetekben a t kefelhalmozás els dleges segít je és 
stimulálója lehet.  
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történések elé. A hálózat csupa szélekb l áll: nyitott vég , akárhonnan is közelítsük 

meg. Mondhatjuk, hogy a hálózat a legkevésbé strukturált minden olyan szervezet 

közül, amelynek még egyáltalán van struktúrája. Igazán széttartó alkotórészek 

sokasága valójában csak a hálózat keretei között maradhat koherens. Semmilyen más 

elrendezés – lánc, piramis, fa, kör, küll  – nem képes igazi sokféleséget egészként 

m ködtetni.”17 Tehát: „a hálózatok alkotják az új társadalmi morfológiát, s a 

hálózatképez  logika terjedése lényegesen módosíthatja a termelés, a tapasztalat, a 

hatalom és a kultúra m ködését és kihatásait.”18  

M vében részletesen leírja, melyek a hatalom, a termelés és a kultúra sajátosságai az 

Információs Korban. 

Az egyes szférákban zajló változások részletes ismertetése nem célja a dolgozatnak. 

Mégis, a termelési szférában zajló változásoknak érdemes néhány mondat erejéig 

figyelmet szentelnünk, ezek témánk szempontjából mindenképpen adekvátnak 

mondhatók. 

Az információs kor társadalma kapitalista berendezkedés  társadalom, ez nem vitás. 

A hálózatiság azonban alapvet en átalakította mind a t ke-viszonyokat, mind a 

munka világát, illetve ezek egymáshoz f z d  viszonyát is.  

A m köd  t ke helyett az információs hálózatok révén állandó mozgásban lév  

globális pénzügyi piacok szerepe az egyik fontos jellegzetesség19. A tér és id  

újradefiniálása lehet vé tette, hogy az egész bolygót állandóan befektetési 

lehet ségek céljából kutassuk és az egyik választási lehet ségr l másodpercek alatt 

egy másikra lépjünk, állandó mozgásba hozva ezzel a t két.  

A munka és a t ke közötti új kapcsolat leírására szolgál a „hálózati vállalkozás” és a 

„horizontális társaság” fogalma. De ezek megértéséhez vizsgáljuk meg egy kicsit 

alaposabban az információs kapitalizmus irányító folyamatait! Ezek Castells szerint a 

termelékenység és a versenyképesség, amelyek alapvet en az innovációból illetve a 

rugalmasságból erednek. A cégek és egyéb gazdasági egységek az innovációt és a 

rugalmasságot tartják szem el tt termelési viszonyaik kialakításakor. Ebben fontos 

szerepe van természetesen az informatikának és a kulturális kapacitásnak, illetve egy 

                                                
17 Castells, Manuel: The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and 
Culture. Vol. 1.Oxford, Basil Blackwell 
18 Castells, Manuel: The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and 
Culture. Vol. 1.Oxford, Basil Blackwell 
19 Almási Miklós: Ezredvégi beszélgetés Interjú, készítette Tillmann J. A 1997 
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újfajta, alkalmazkodásra törekv  szervezetnek és vezetésnek, amelyek összességében 

a hálózati vállalatot alkotják.  

A hálózati vállalat által el írt rugalmasság hálózati munkaer t és kötetlen 

munkaid ben dolgozókat igényel, valamint szabad foglalkoztatást és tág elrendezés  

munkaszervezést. Ebben az új rendszerben értelemszer en újradefiniálódik a 

munkaer , valamint a munkaer  reprodukciójáért felel s oktatás is. Az oktatás 

célja többé nem a szakismeret elsajátíttatása, hiszen az a technológiai és 

szervezeti változások révén rendkívül gyorsan elavul: a cél ezentúl pusztán 

azoknak a „skill“-eknek a megtanítása lehet, amelyek alkalmassá teszik a 

munkaer t a feladatai újra – és újraértelmezésére, szakismerete ismételt 

megújítására. Az oktatás célja tehát egy olyan munkaer  létrehozása, aki a 

megfelel  szervezeti környezetben „újraprogramozható“, a termelési folyamat 

szakadatlanul változó feladataival összhangban.  

De nem mindenki számára szükséges ez a fajta oktatás. Élesen különválasztódik a 

Castells által általánosnak és az ön-programozhatónak nevezett munkaer , ahol 

világosan látszik a különbség: az általános munkaer t egy meghatározott feladatra 

alkalmazzák, anélkül, hogy a feladat megváltozásával az ismeretei felfrissítésével 

bárki foglalkozna. Ebb l a helyzetb l következik az  kiszolgáltatottságuk, amely 

helyettesíthet ségükkel együtt jár. Míg kollektíven nélkülözhetetlenek a termelési 

folyamathoz, egyénileg jelentéktelenek, bármikor helyettesíthet ek.  

Az alapvet  különbségtételen általános és ön-programozható munkaer n túl az ezzel 

együtt járó társadalmi egyenl tlenség-növekedés és polarizálódás mellett 

veszélyforrás a munkaer  individualizálása, ami aláássa annak kollektív 

szervezettségét, így a sorsukra hagyva a munkaer  leggyengébb csoportjait, akiket 

már a jóléti állam szociális véd hálója is egyre kevésbé véd, a jóléti állam eszméjének 

fokozatos feladása következtében. Az általános munkaer  zöme egyre inkább 

különféle alkalmi állások között cirkulál, elveszítve a foglalkoztatáshoz f z d  stabil 

kapcsolatot. Ezen munkavállalók gyenge alkupozíciója gyakran vezet kisebb-nagyobb 

egyéni-családi válságokhoz, felgyorsítva a társadalmi kirekesztés leszálló spirálját, 

amelyet Castells „az információs társadalom fekete lyukai“ névvel illet.  

Castells mára szinte klasszikussá vált. Sokan Weber és Marx méltó örököseként 

említik, emiatt tevékenysége a témával foglalkozó tudósok közösségét megosztotta. 

Megítélésünk szerint – ha a kés bb tárgyalandó kuhni terminológiát használjuk – 
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szerepe meghatározó az információs társadalom kutatási paradigmáinak 

kialakulásában. 

1.1.2 Az információs társadalom lehet ségei Magyarországon 

Nem átfogó elemzés a célunk a Magyarországi helyzetet illet en, csupán azt 

szeretnénk egy idevágó idézettel20 érzékeltetni, hogy miért tartjuk relevánsnak a 

kutatásunkat. 

„Ami a fiatal generációt illeti – és fiatalok alatt most azokat értem, akik a harmadik 

évezred hajnalán járnak középiskolába – a helyzet korántsem kedvez . Amint láttuk, 

nagyon kevesen vannak azok, akik az otthonukból csatlakozhatnak a Netre. Ezért 

fontos az 1996-ban elkezdett Sulinet program, amelynek köszönhet en nagyon sok 

tizenéves megismerhette a Világhálót.  

Mégis, a hozzáférés min sége, az információ felhasználása és hasznosítása er teljesen 

korlátozott. Az oktatás elmaradott, a tanrendnek nem része az Internet. A legtöbb 

tanárnak fogalma sincs arról, hogyan kell keresgélni a hálón, és sokan vonakodnak is 

attól, hogy ezt megtanulják, vagy hogy az óráikon használják. Hatalmas beruházásra, 

ismeretterjesztésre és buzdításra lenne szükség! Mégis, a hiányosságok ellenére 

tulajdonképpen der látóak lehetünk – legalábbis ami a fiatalokat illeti. Az ígéretes 

jövend  nem a kormányprogramok tökéletesedésében vagy az intézményes háttér 

fejl désében, hanem az Internet generáció kreativitásában, motiváltságában és 

tudásszomjában rejlik. 

A fiatalok sikerének fényében azonban még világosabban látszik az id sebbek 

kilátástalan helyzete. Természetesen nincsenek olyan genetikus tényez k, amelyek a 

negyvenen túliakat meggátolnák abban, hogy szert tegyenek a Neten való 

szörföléshez szükséges tudásra. Mégis, akik nem n ttek bele az Internetes kultúrába 

csak újfajta tréning és feln ttoktatás segítségével válhatnak aktív felhasználókká. 

Ezeknek a programoknak azonban egyel re semmi nyomuk sincs, a jöv  késése, 

vajon egyáltalán lesznek-e ilyenek.“ 

Egyetérthetünk a szerz vel abban, hogy a fiataloknak és hozzátehetjük, hogy ezen 

keresztül az oktatásnak, képzésnek, pedagógiának nagyon szoros kapcsolata van az 

információs társadalommal, most a kialakulása pillanataiban és kés bb, fejl dése 

során. Nem érdektelen tehát, hogy mennyire ismerjük ezt a viszonyt. Továbbá egy új 

– a mai fogalmainkkal élve interdiszciplináris – tudomány van szület ben, aminek 
                                                
20 http://www.szoc.elte.hu/frames/frame302/fram3024/mai30241/main2413/2413-a/mission.rtf 
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nagyon szoros a kapcsolata a pedagógiával, ezt a kapcsolatot is elemezzük a dolgozat 

további részében. 

1.2 A paradigma fogalma 

A paradigma fogalma Thomas Kuhn a „The Structure of Scientific Revolutions“ cím  

1962-ben megjelent m ve nyomán került a tudományos érdekl dés homlokterébe. A 

tudományfilozófiai alapm  a természettudományokra fókuszál, példáit kivétel nélkül 

err l a területr l meríti. Megítélésünk szerint ahhoz tehát, hogy a könyvben kifejtett 

gondolatokat a társadalomtudományokban és a pedagógiában alkalmazzuk, nagy 

körültekintés kell, másrészt azonban elérkezettnek látszik az id  egy ilyen vizsgálatra. 

Ez a vizsgálat nem képezi ugyan kutatásunk tárgyát, mégis szükségesnek tartjuk, 

hogy a saját gondolatmenetünk szempontjából releváns részekre felhívjuk a 

figyelmet. Kuhn szerint mindegyik tudományos forradalom során a tudományos 

közösség elvetette a hagyományos elméletet az új kedvéért, ezáltal megváltoztatta a 

vizsgálandó kérdések és alkalmazandó módszerek körét. Az új elmélet feldolgozása 

megköveteli a korábbi elmélet újraértékelését. 

Azt a kutatást nevezzük „normál tudomány”-nak, amely olyan korábbi eredményekre 

támaszkodik, amelyeket valamely tudományos közösség saját munkája alapjának 

tekint. Azokat az eredményeket, amelyek rendelkeznek az alábbi két tulajdonsággal, 

paradigmának nevezzük: 

• Feldolgozásmódja eléggé újszer , ahhoz, hogy a többi elmélettel és 

módszerrel szemben tartós követ kre talál. 

• Eléggé nyitott, ahhoz, hogy elegend  megoldatlan problémát adjon 

követ inek. 

Egy paradigma megjelenése egy tudományterületen az érettség jele. 

A paradigmaváltás mindig tudományos forradalom, míg az egyik paradigmáról a 

másikra való fokozatos váltás az érett tudomány fejl dési sémája. A paradigmára 

épül  kutatás egyik legfontosabb jellemz je a gondos irányítottság. Az új paradigma 

mindig a tudományterület új, és az el z nél pontosabb meghatározását vonja maga 

után. A magától értet d  paradigma okafogyottá teszi a tudományterület újra és újra 

történ  felépítését, ezt elvégzik a kézikönyvek. Az új eredményeket rövid cikkekben 

közlik, feltételezve, hogy a szakmabeliek ismerik és elfogadják a közös paradigmát. 

Bevett használata szerint a „paradigma” szó mintát jelent (például a 
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nyelvtudományban). Ezzel szemben a tudományban nem egyszer en utánzás, sokkal 

inkább további kifejtést és részletezést kell a fogalom mögött meglátnunk. 

Egy paradigma sikerének reményét a kiválasztott és eleinte még hiányos példák 

jelentik. A normál tudomány létrejötte ennek a reménynek a beteljesülése. A normál 

tudomány nem törekszik újfajta jelenségek el idézésére, s t a sémába nem ill  

jelenségeket általában figyelmen kívül hagyja. 

A normál- vagy paradigmára épül  kutatások osztályozása az adatgy jtés 

szempontjából 

• A tények azon csoportja, amelyek a paradigma fényében különösen sokat 

tárnak fel a dolgok természetéb l. 

• A tények azon csoportja, amelyek önmagukban kevéssé érdekesek, de 

összevethet k a paradigmatikus elméletekb l következ  el rejelzésekkel. 

• Tények azon csoportja, amely a paradigmatikus elmélet világos kifejtését 

és a korábbi bizonytalanságok eloszlatását teszi lehet vé. További 

csoportosítást igényel. 

o Az elmélet matematikai kifejtéséhez szükséges egyetemes állandók 

meghatározása 

o Mennyiségi törvények felállítása 

A fentiek is mutatják, hogy kell némi bátorság ahhoz, hogy valamely tudományban új 

paradigmáról beszéljünk, hiszen ehhez az el z ekben említett feltételeknek kell 

teljesülni, ez pedig összefoglalva „tudományos forradalmat” jelent. Márpedig ez 

olyan min sítés, ami eddig csak utólag illetett meg bizonyos változásokat. Ma viszont 

ismerjük Kuhn elméletét, ezért gyakran érzünk csábítást olyan esetben is új 

paradigma említésére, amikor még az ehhez vezet  eseményeken nem jutottunk túl. 

1.3 A pedagógia paradigmái 

1.3.1 A pedagógia predigitális paradigmái 

A pedagógia predigitális paradigmáinak tárgyalásakor Tom Reeves osztályozására21 

támaszkodunk. 

                                                
21 http://www.educationau.edu.au/archives/CP/REFS/reeves_paradigms.htm 
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1.3.1.1 Analitikus-empirikus-pozitivista-mennyiségi alapú paradigma 

A fenti a leginkább megalapozott azon paradigmák között, amelyek alapján az oktatás 

és a társadalomtudományok vizsgálhatóak. A paradigma „analitikus” aspektusa 

egyfajta mechanikus, determinisztikus valóságban való hitet tükröz, ahol a rész 

elválasztható az egészt l, és a modell részei között ok-okozati viszonyok írhatóak le. 

A név „empirikus” szava arra utal, hogy e paradigma szerint a tudományos vizsgálat 

céljai az alábbiak: definíció, el rejelzés, ellen rzés, valamint a fizikai jelenségek 

magyarázata, amely célok a paradigma ezen része alapján vagy tapasztalati úton 

(indukció), vagy kísérleti úton (dedukció) ismerhet ek meg. A „pozitivista” szempont 

megléte arra utal, hogy a paradigma alapja a fentieken túl a tudományos haladásba és 

az emberiség tökéletesedésébe vetett hit. Végül a „mennyiségi” jelz  onnan ered, 

hogy a paradigma alapján a vizsgálandó változók megmérhet ek és 

összehasonlíthatóak, és a köztük fellelt kapcsolat meghatározható a leíró statisztika 

módszereivel. 

Az analitikus-empirikus-pozitivista-mennyiségi alapú paradigma hívei olyan fizikai 

valóságban hisznek, amely elhatárolható az egyének, csoportok, illetve társadalmak 

eszméit l. A valóság változásaira ellen rzött kísérletek segítségével keresik a 

magyarázatot. A vizsgálandó jelenséggel szembeni elfogulatlanság alapvet  

követelmény az objektivitás meg rzése céljából. Ezen paradigma követ i számára a 

legértékesebbek a matematikai analízis és a statisztikai vizsgálatok során kapott 

eredmények. 

1.3.1.2 Konstruktivista-hermeneutikus-interpretáló-min ségi alapú paradigma 

A paradigma „konstruktivista” szava arra utal, hogy ezen paradigma követ i szerint 

az egyének egyedül és együtt hozzák létre (konstruálják) a valóságot. Napjainkban 

„hermeneutika“ alatt tágabb értelemben a tananyag vizsgálatát, míg egy sz kebb 

értelmezés szerint a fejleszt  programok és termékek vizsgálatát értjük, ideértve az 

ezen jelenségek mögött felfedezhet  értékek vizsgálatát is. Az „interpretáló” 

kifejezés mögött álló elgondolás szerint alapvet  szükség van a vizsgálat környezetbe 

való elhelyezésére, mégpedig több, akár egymással verseng  érdekelt csoport 

interpretációjának összevetése útján. Végül a „min ségi” szó magyarázata: a 

paradigma szerint az emberi lény az els dleges vizsgálati eszköz, így visszautasítja a 

jelenségek – a mennyiségi elmélet által oly kedvelt – matematikai analízissel való 

vizsgálatát. 
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A konstruktivista-hermeneutikus-interpretáló-min ségi alapú paradigma 

támogatóinak természetr l vallott elképzelése élesen elkülöníthet  az el z ekben 

tárgyalt, mennyiségi alapú paradigma híveiét l. Kutatási módszerként vizsgálataik 

során els sorban antropológiai eszközöket alkalmaznak. Ezek után nem meglep  az 

sem, hogy a paradigmát követ  tudós szívesebben merül el meg vizsgálati anyagában, 

mint hogy a klasszikus laboratóriumi tudós elfogulatlanságával vizsgálgassa azt. 

1.3.1.3 Neomarxista-posztmodern-gyakorlati paradigma 

A neomarxista-posztmodern-gyakorlati paradigma követ i büszkén viselik a 

„társadalmi aktivista” címkét. A kritikai elmélet hívei reakcionistának bélyegezik az 

analitikus-empirikus-pozitivista-mennyiségi alapú paradigmát, míg túlságosan 

szabadosnak a konstruktivista-hermeneutikus-interpretáló-min ségi alapú paradigmát. 

Valójában a paradigma er sen neomarxista szárnyát képvisel k felszabadítókként 

tekintenek magukra az elnyomók elleni életre-halálra szóló harcban. 

A paradigma „kritikai elmélet” kitétele arra az aggodalomra utal, mely szerint a 

hatalom, ellen rzés, és az ismeretelmélet olyan társadalmi konstrukciók, amelyek 

kevesek számára járnak haszonnal22. Az elmélet „neomarxista” gyökerei a Paulo 

Freire és az Ivan Iljics által vezetett felszabadító oktatás23 mozgalomban keresend ek. 

A neomarxista kutatók az instrukcionális technológia és más oktatási reformok 

mögött meghúzódó ún. „rejtett tananyagot”24 vizsgálják. A „posztmodern” 

megközelítés megkérd jelezi az instrukcionális technológia azon alapvetéseit, 

miszerint az semleges, illetve, hogy elkerülhetetlenül fejl déshez vezet25. A 

posztmodernek a dekonstrukciót használják eszközül arra, hogy az instrukcionális 

programok során felhasznált „szövegekben” ellentmondásokat és a kisebbségségek 

kirekesztésének nyomait keressék. A dekonstrukció egy olyan módszer, amely 

segítségével a szövegek rejtett tartalma is megismerhet . Végül a paradigma 

„gyakorlati” oldala azt a meggy z dést tükrözi, amely feláldozza az empirikusok 

által keresett igazságot csakúgy, mint az interpretáció útján megérteni kívánt 

igazságot a „különböz  szituációkban érvényes kis igazságok” oltárán26. 

                                                
22 Muffoletto, R.: Schools and Technology in a Democratic Society: Equity and social justice. Paper presented at the Annual 
Conference of the Association for Educational Communications and Technology. New Orleans, LA 1993 
23 Liberation education 
24 http://www.sociology.org.uk/tece1tl.htm  
25 Hlznka, D. & Yeaman: Postmodern Educational Technology. ERIC Digest, 1992 
26 Anderson, J.: Foucault and disciplinary technology. Paper presented at the Annual Conference of the Association for 
Educational Communiations and Technology. New Orleans, LA 1993 
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1.3.1.4 Eklektikus-kevert módszertanú-pragmatikus paradigma 

Ez a paradigma nem található meg egy olyan m ben sem, amely az oktatás kutatását 

illet  paradigmákkal foglalkozik. Mindazonáltal talán a leghasznosabb a négy leírt 

paradigma közül, mivel ez képes legjobban megragadni és kezelni a napjaink 

társadalmára és technológiájára oly jellemz . 

A komplexitás koncepciója rendkívül fontos az instrukcionális tervezés tartalmát 

illet en. Sedgwick azt írja a „Komplexitás problémája” cím  cikkében, hogy „egyre 

világosabbá válik, hogy az ember és gép jó kapcsolata során kialakult komfortérzet 

nagymértékben hiányzik az információs társadalom technológiájából”27. Egy 

hasonlóan pesszimista megfigyelés vonható le a tanárok és diákok közötti 

kapcsolatról, valamint az instrukcionális programok és termékek közötti kapcsolatról 

is. Leshin, Pollock és Reigeluth alapján28 nyilvánvaló, hogy a már meglév  ID 

modellekkel29 az a probléma, hogy „nem veszik figyelembe a jó instrukcióra 

vonatkozó tanácsokat”. Leshin azt is kiemeli, hogy még a hagyományos ID modellek 

rigorózus követése is eredményezhet nem megfelel  instrukciót. 

A paradigma „eklektikussága” els sorban annak nyitottságára utal, már ami a másik 

három paradigma módszertanának „kölcsönvételét” illeti az információ összegy jtése 

és a problémák megoldása céljából. A „kevert módszertanú” kifejezés arra a 

felismerésre utal, hogy a komplex jelenségek vizsgálata és következtetések levonása 

során összetett néz pont szükséges a rájuk vonatkozó információ összegy jtéséhez és 

elemzéséhez. Végül a „pragmatikus” aspektus azt a praktikus hozzáállást tükrözi, 

hogy bár az instrukcionális tervezés vagy más módszerek segítségével soha nem 

érhet  el tökéletes el rejelzés és ellen rzés az oktatás területén, a dolgok azért egyre 

jobbak lesznek. 

Az eklektikus-kevert módszertanú-pragmatikus paradigma követ i ritkán 

foglalkoznak a valóság alapvet  leírásával vagy magyarázatával, ehelyett azokkal a 

praktikus problémákkal foglalkoznak, amelyek nap mint nap érintik ket oktatóként. 

A kutatási módszereket akként értelmezik, mint amik hatékony segítséget nyújtanak a 

problémák megoldása során, és nem tartanak többre egy ilyen módszert annál, 

amennyire egy ács tartja a kalapácsát vagy a f részét. A paradigma hívei felismerték, 

                                                
27 Sedgwick, J: The Complexity Problem. The Atlantic, 1993 
28 Leshin, C. B., Pollock, J. & Reigeluth, C. M.: Instructional design strategies and tactics. Englewood Cliffs, NJ: 
Educational Technology 1992 
29 http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/idmodels.html  
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hogy egy eszköz csak a környezetéhez képest értelmezhet . A pragmatisták elismerik 

az általuk vizsgálni és megváltoztatni kívánt jelenségekkel való szoros 

összetartozásukat. Felismerik eszközeik gyengeségeit is, és harcolnak, remélvén, 

hogy a tudomány vagy a kreativitás jobban befolyásolja a döntéshozatalt, mint a 

politika, nemtör dömség, a szokások, az intuíció vagy az el ítéletek. Megemlítend  

még, hogy szinték magukhoz és a hallgatóságukhoz a javaslataik kísérleti és 

esetleges voltát illet en. 

Milyen következtetést vonhatunk le tehát az oktatási paradigmák e rövid 

áttekintéséb l? Megállapíthatjuk, hogy a tudás különböz  útjai (legyen az 

konstruktivista, kritikai, vagy pragmatikus) - különböz  mértékben ugyan, de - 

hasznosak abból a célból, hogy ezeket az instrukcionális tervezés modelljeiben 

alkalmazva még hatékonyabbá tehet  legyen mind a tanítás, mind pedig a tanulás. 

1.3.1.5 Összegezés 

Megállapíthatjuk, hogy a pedagógia preparadigmái a meghatározó társadalomelméleti 

és pszichológiai paradigmákon alapultak, így nem meglep , ha a következ kben a 

digitális társadalom pedagógiai paradigmáját a digitális társadalom paradigmájára 

építjük. 

1.3.2 Az új pedagógiai paradigma: Digitális pedagógia 

1.3.2.1 A digitális pedagógiai paradigma el futára az oktatástechnológia 

Az oktatástechnológia kutatását hosszú id  óta a pozitivista ismeretelmélet határozza 

meg, amely a tanulási elméletet elválasztja az oktatási gyakorlattól és afölé helyezi. A 

hagyományos empirikus kutatás központi célja hosszú távú elméletek és 

megkérd jelezhetetlen alapelvek kidolgozása, amelyeket aztán a gyakorló 

szakemberek implementálnak. A fejlesztési kutatás viszont pragmatikus 

ismeretelméleti megközelítést alkalmaz, amely a tanulási elmélet kidolgozását kutatók 

és gyakorló szakemberek együttes munkájától várja. A fejlesztési kutatás 

legalapvet bb célja valódi problémák megoldása és ezzel egyidej leg olyan tervezési 

alapelvek kidolgozása, amelyek információval szolgálhatnak a jöv beli döntések 

számára. Kuhn terminológiájával élve, ezek különböz  világok és felhívja a figyelmet 

arra, hogy egy ilyesfajta változás nem történhet meg logikus lépések során, a helyzet 

forradalmat kíván. 
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1.3.2.2 Digitális pedagógia 

Folytatva az 1.2-beli gondolatmenetet, azt állítjuk, hogy az információs társadalom 

pedagógiája, a digitális pedagógia egy új pedagógiai paradigmát jelent. Az adatok 

digitalizálása elvezetett információ digitalizálásához, ami – másokkal együtt – 

megalapozta a kognitív tudományt és vele együtt a kognitív pedagógiát, amelynek 

középpontjában a tudás áll. A digitális pedagógiai paradigma szerint a tanuló agyában 

a tudás nagy része a digitalizált információ feldolgozása révén jön létre. Ezért a 

pedagógia feladata többek között ennek a folyamatnak –illetve a folyamat egy 

részének – a tanulmányozása. Ebb l adódik, hogy a digitális pedagógia az 

információk digitalizálásától kezdve az információ rendszerezésén, szállításán és 

elosztásán át egészen a tudássá szervez déséig minden részfeladattal kell hogy 

foglalkozzon. Ezzel tulajdonképpen meg is adtuk azt a programot, amely az új 

paradigma el tt áll és amellyel a digitális pedagógia betöltheti a pedagógia szerepét az 

információs (illetve kés bb a tudásalapú) társadalomban. 

1.3.2.3 Paradigmatikus irányzatok a magyar neveléstudomány 

fejl déstörténetében 

A magyar pedagógiában nem el zmény nélküli a paradigmák tanulmányozása.  

Mindenképpen említést érdemel Nagy József könyve30, amely lényegében a 

paradigmaváltás lehet ségér l és szükségességér l szól. A szerz  rámutat a 

paradigmaváltást eredményez  fejleményekr l és kimerít en vizsgálja integrálásuk 

lehet ségét. Számunkra legfontosabb gondolatai a kognitív képességek rendszerének 

és fejl désének teljes vizsgálata. Ezen a ponton, kapcsolódik kutatásunk a szerz  

munkájához. 

Felidézünk két további olyan tanulmányt, amelyek nagy hatással voltak munkánkra, 

els sorban az elméleti kutatás területén. Úgy ítéljük meg, hogy Pléh Csaba31 és Csapó 

Ben  írása32 szintén hozzájárulhatnak az új pedagógiai paradigmák kialakulásához. 

Végezetül a magyar el zmények tanulmányozásakor megkerülhetetlenek Németh 

András és Pukánszky Béla idevágó gondolatai33.  

                                                
30 Nagy József XXI. Század és nevelés OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2002 
31 Pléh Csaba A megismerés pszichológiája, avagy a kognitív pszichológiától a kognitív tudományig 
Neveléstudomány az ezredfordulón Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001 pp 67-88 
32 Csapó Ben  Tudáskoncepciók  Neveléstudomány az ezredfordulón Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest 2001 pp 88-106 
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1.3.2.3.1 A paradigmaváltás els  nyomai 

„A századforduló után jelentkez  tudományos paradigmaváltás – amely a pedagógia 

terén némi késéssel jelentkezik -, a magyar szellemi életben a századfordulótól 

kezd d en megjelen  új filozófiai irányzatok és az ezekhez kapcsolódó pedagógiai és 

pszichológiai törekvések nyomán figyelhet  meg. A század elején a magyar alkotó 

értelmiség jelent s részére hatottak a pozitivizmus, és az ezzel párhuzamosan 

jelentkez  materializmus … gondolatai“. 

1.3.2.3.2 A pedagógia önálló tudománnyá válik 

„… Mindezek az elemek kisebb nagyobb mértékben tükröz dtek a századforduló 

utáni pedagógiai gondolkodás alakulásában, a pedagógia önálló tudománnyá 

válásában, a teológiáról illetve filozófiáról történ  leválásában, mely tendenciák jól 

nyomon követhet k a pesti egyetem következ  neveléstudós generációjának (…) 

munkásságában is.“ 

1.3.2.3.3 A paradigmák nagy nevekhez köt dnek 

„A tradicionális herbarti neveléstudományi rendszert számos elemében 

továbbfejleszt  koncepciójának megalapozásában – a hazai herbartiánus pedagógia 

legkiemelked bb alakja – Kármán Mór, valamint a német Herbart-iskola utolsó nagy 

alakja W. Rein hatása a legszámottev bb. Weszely Ödön a legkövetkezetesebb hazai 

követ je annak a kés bbi herbartánus – els sorban Reinre jellemz  – törekvésnek, 

amely a századforduló táján, els sorban a gyermektanulmány és reformpedagógia 

er teljes kihívásaira és kritikájára válaszolva – a hagyományos koncepció f bb, 

értékálló elemeit meg rizve – számottev  korszer sítésbe kezdett“. 

1.4 Az új pedagógiai paradigma és az információs társadalom 

A pedagógia - kognitív paradigmája alapján – speciális kommunikációnak tekinthet . 

A kommunikációt, mint információátadásból felépül  folyamatot vizsgálva az 

el z ek alapján az információs társadalom pedagógiája a digitalizált információ 

átadásának folyamata, amit röviden digitális pedagógiának nevezhetünk. A digitális 

pedagógia digitális és predigitális pedagógiai környezetben való alkalmazását  

e-learningnek nevezzük. 

                                                                                                                                      
33 Németh András Pukánszky Béla: Paradigmatikus irányzatok a magyar neveléstudomány 
fejl déstörténetében Magyar Pedagógia, 97. Number 3-4. 303-317 (1997) 
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A klasszikus (predigitális) pedagógia eszerint a predigitális információk átadása. A 

predigitális pedagógiának ismertek a szervezeti keretei. Az információs társadalom 

központi fogalma - az információipar által el állított információ – egyre fontosabb 

szerephez jut az információs társadalom pedagógiájában, és az információipar 

kialakította a saját gazdasági struktúráit, így ezek a struktúrák óhatatlanul hatással 

vannak az el bb említett szervezeti keretekre. Vagyis az információipar m ködési 

modellje átalakítja az iskola klasszikus szervezési kereteit azáltal, hogy az iskola az 

információipar által el állított információkkal és létrehozott logisztikai eljárásokkal 

tud csak hiteles maradni az információs társadalomban.  

A fentiek alapján az információs társadalom f  vizsgálandó területei a pedagógia 

szempontjából a következ k: 

• A digitalizált információk tartalmának és hitelessége 

• A digitalizált információk pedagógiai célú átalakítása 

• A digitális pedagógiai környezet kialakítása 

• A digitalizált információk elosztása 

Ennek megfelel en a digitális pedagógia egyrészt a kognitív tudományra támaszkodik 

megalapozottságú, másrészt három f  területe van: 

• „Klasszikus“ pedagógia 

• Információtechnológia 

• Szervezéstudomány 

1.4.1 Az információs társadalom paradigmája 

A jel digitalizálása megteremtette a lehet séget nagy mennyiség  jel együttes 

kezelésére és – mivel az „érdekes“ információ általában nagy tömeg  jellel írható le – 

ez könnyen elvezet bennünket az információ digitalizálásához. A digitalizált 

információ alkalmas közegben lényegében megszünteti az információátadás térbeli és 

id beli korlátait. Ez egyrészt jelent s lépés „a Föld egyetlen globális társadalommá 

zsugorítása“ irányában (a lépés talán tényleg jelent s, de nem szabad túlértékelnünk, 

hiszen nem feledkezhetünk el olyan „apró“ akadályokról, mint a nyelv[ek] – ennek 

vizsgálata azonban nem célunk), másrészt a kialakuló társadalmi modell központi 

fogalma az információ ipar által el állított termék az információ lett. Leegyszer sítve 

ezt a társadalmi modellt nevezhetjük információs társadalomnak. 
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1.4.2 A hálózati társadalom paradigmája 

Számunkra a M Castells, és mások által tanulmányozott és leírt hálózati társadalom 

paradigmájának az a vonulata érdekes, miszerint a tudás nem kis csomagokban, 

hanem hálózatos formában létezik. Kézenfekv , hogy a tudás megszerzése is ilyen 

formában történjen. A hálózati társadalom paradigmája az internet térhódításával 

er södött meg, így a tudás megszerzésére szolgáló hálózatának is ez a kézenfekv  

színtere. Innen már csak egy lépés a digitális tanítási-tanulási környezet fogalma, ami 

nyilván a hagyományos tanítási tanulási környezet megfelel je. 

1.4.3 Tanítási-tanulási környezet az információs társadalomban 

1.4.3.1 A Predigitális tanítási-tanulási környezet  

A predigitális tanítási-tanulási környezetet a klasszikus tanulási elméleteknek 

megfelel en többféle módon értelmezhetjük. Számunkra Tom Reeves 

megközelítése34 t nik adekvátnak.  

1.4.3.1.1  Rögzítés általi irányítás 

• A tanulást és a tanítást egy „horgony” (vagy egy szituáció) köré kell szervezni. 

• A tananyagot a diáknak kell felfedeznie. 

1.4.3.1.2 Az összefüggés-elmélet 

• A kondicionálás eredményessége érdekében a tanulónak aktívan kell 

válaszolnia. 

• Az irányításnak pontos utasításokat kell tartalmaznia. 

• A tanulót lehet ség szerint ingerek többféle variációjának kell kitenni. 

• Az inger-válasz szituáció utolsó válaszának helyesnek kell lennie. 

1.4.3.1.3 Konstruktivista elmélet 

• Az irányításnak figyelemmel kell lennie a diák tapasztalataira és tudására, 

amelyek lehet vé teszik azt, hogy további információkat tanulhasson meg 

(készen állás). 

• Az irányítást úgy kell strukturálni, hogy könnyen felfogható legyen a diák 

számára (spirális szerkezet). 

                                                
34 http://www.educationau.edu.au/archives/cp/04.htm 
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• Az irányítással segíteni kell a diákokat a tudásban mutatkozó hiányok 

kitöltésében (az adott információn való túllépés). 

1.4.3.1.4 A tanulás feltételei 

• A különböz  tanulási folyamatok különböz  irányítást igényelnek 

• Ahhoz, hogy a tanulási folyamat végigfusson, a tanulás speciális feltételek 

között kell, hogy megtörténjen 

• Azok a tevékenységek, amelyek az irányítási eseményeket építik fel, minden 

tanulási folyamat esetén különböznek 

1.4.3.1.5  Kett s kódolási elmélet 

A felismerés/emlékezés er sebb, ha a megtanulandó információ vizuális és verbális 

formában is rendelkezésre áll. 

1.4.3.1.6 Tapasztalati tanulás 

• Számottev  és jelent séggel bíró tanulásra akkor kerül sor, amikor a tanulónak 

érdekl dési körébe tartozó információt kell befogadnia 

• Az a tanulás, amely ijeszt  az egyén számára, sokkal könnyebben teljesíthet , 

ha a küls  fenyegetéseket a minimumra szorítják 

• A legtöbb ember számára a saját maga által kezdeményezett tanulási folyamat 

eredménye tart a legtovább 

1.4.3.1.7 Genetikus ismeretelmélet 

• A kognitív fejl dés nagyban függ attól, hogy a gyermekek milyen feladatokkal 

és szituációkkal szembesülnek, amelyek adaptációt (asszimilációt és 

alkalmazkodást) kívánnak. 

• A tananyagot úgy kell összeállítani, hogy a gyermek fejl dési fokának 

megfelel  motorikus és mentális feladatokat biztosítson számára, a tanároknak 

nem szabad beleesni abba a hibába, hogy többet várjanak el a gyermekt l, 

mint amit annak kognitív kapacitása bír. 

• Olyan tanítási módszereket kell alkalmazni, amelyek aktivitásra késztetik a 

gyermekeket és kihívást biztosítanak számukra. 
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1.4.3.1.8 Információfeldolgozási elmélet 

• A rövid távú memória az információ hét darabját képes egyszerre kezelni.  

• Az információ feldolgozásának egymásra épül , szakaszos módszere alapvet  

kognitív folyamat. 

1.4.3.1.9 Változatos gondolkodás 

Egy probléma más perspektívából való szemléléséhez hasznos, ha elemeire bontjuk 

azt és az elemeket más rendszer szerint rakjuk össze (akár véletlenszer en). 

1.4.3.1.10  Többféle intelligencia 

• Zenei intelligencia 

• Kinetikus intelligencia 

• Logikai-matematikai intelligencia 

• Nyelvi intelligencia 

• Térbeli intelligencia 

• Interperszonális intelligencia 

• Intraperszonális intelligencia 

1.4.3.1.11 M veleti kondicionálás 

• A pozitív meger sítéssel jutalmazott viselkedés ismétl dni fog, az esetenkénti 

meger sítés csak részint hatékony. 

• Az információnak kis adagokban kell a diákokhoz jutnia ahhoz, hogy a 

válaszokat megfelel en lehessen meger síteni (formálás). 

• A meger sítések egy id  után hasonló ingerekké válnak, ami másodlagos 

kondicionáláshoz vezet. 

1.4.3.1.12  Szituációs tanulás 

• A tudást autentikus környezetben kell tálalni és megtanulni, vagyis olyan 

körülmények között, amelyek normális esetben igényelnék az a bizonyos fajta 

tudást. 

• A tanulás során szükség van társadalmi interakcióra és együttm ködésre. 
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1.4.3.1.13  Társadalmi fejl dési elmélet 

• A kognitív fejl dés minden életkorban csak bizonyos határok között képes 

mozogni. 

• A teljes kognitív fejl déshez társadalmi interakcióra van szükség. 

Konklúzió 

Könnyen belátható, hogy a felsorolt elméletek különböz  mértékben szolgálhatnak a 

DTTK elméleti alapjául. Az is nyilvánvaló, hogy leginkább az Információfeldolgozási 

elméletre kell támaszkodnunk, amikor egy DTTK tervezését elkezdjük. 

1.4.3.2 A Digitális tanítási-tanulási környezet 

A digitális tanítási-tanulási környezet (DTTK) egyrészt a klasszikus tanítási-tanulási 

környezet leképez dése illetve digitalizálódása, másrészt azonban az információs és 

hálózati társadalom részeként az információipar hatásait is magán viseli és ezáltal 

visszahat a klasszikus környezetre. A fenti két szempontot ötvözve els ként a DTTK 

számítógép-alapú oktatás néhány pedagógiai dimenzióját írjuk le T. Reeves nyomán, 

amelyek mindegyike egy tanulási elmélet (learning theory)35 vagy egy tanulási 

koncepció (learning concept)36 egy-egy aspektusán alapulnak, amelyeket 

feltételrendszerként felfogva meghatározhatóak a DTTK különböz  típusai. 

A számítógép-alapú oktatás különböz  formáinak (ideértve az integrált tanulási 

rendszereket, interaktív multimédiás rendszereket, interaktív tanulási rendszereket és 

mikrovilágokat) szisztematikus értékelésére vonatkozó elméletek jóval kevésbé 

kidolgozottak, mint amilyen fejlett az oktatás technikai háttere.  

Célunk, hogy leírjuk a DTTK azon néhány pedagógiai dimenzióját, amelyekben 

megvan a lehet ség arra, hogy fejlett kritériumrendszert szolgáltasson a DTTK 

megértéséhez, leírásához és értékeléséhez. 

A pedagógiai dimenziók a DTTK azon tulajdonságaival kapcsolatban válnak 

érdekessé, amelyek el segítik az instrukcionális interakciókat, segítenek figyelni a 

tanulók el rehaladását, a tehetséges tanárok hatékony munkáját, a különböz  

egyéniségek egymáshoz közelítését, vagy a kooperatív tanulást. A dimenziók 

felsorolása korántsem teljes és a jöv beli módosítások szükségessége egyértelm . 
                                                
35 http://www.educationau.edu.au/archives/CP/04.htm  
36 http://www.educationau.edu.au/archives/CP/05.htm  
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1.4.3.2.1 Ismeretelmélet 

Az ismeretelmélet a tudás természetér l kimunkált elméleteket összegzi. A DTTK 

egyik, a felhasználók számára fontos dimenziója, hogy milyen elképzelései vannak a 

rendszer tervez inek a tudásra vonatkozó elméletekr l. A fenti elképzelések az 

objektivista elméletekt l a konstruktivista elméletekig tartó skálán mozognak. 

1.4.3.2.2 Pedagógiai filozófia 

A DTTK-ken belül a pedagógiai filozófia aspektusából is megkülönböztethet ek az 

instruktivista és konstruktivista megközelítésre épül  rendszerek, illetve ezek 

valamilyen kombinációi. 

1.4.3.2.3 Célorientáltság 

A DTTK céljai között megtalálhatóak a pontosan meghatározottak, csakúgy, mint 

jóval kevésbé körülírtak. Így tehát a DTTK-k között különbséget lehet tenni a célok 

meghatározottságának mértéke alapján.  

1.4.3.2.4 Tapasztalati érvényesség 

Az oktatók és tanárok számára az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a tantermi 

oktatás mennyiben készít fel az azon kívüli szituációkra, amelyekben a megszerzett 

tudást és a képességeket fel lehet használni. Ha a tudást és a képességeket a diák 

felhasználás-orientáltan tanulja meg, könnyebben használja azt hasonló szituációkban. 

Ennek az alapelvnek különösen nagy jelent sége a szakoktatásban.  

1.4.3.2.5 Az oktató szerepe 

Egy DTTK az oktatók különböz  pedagógiai szerepeit támogathatja és emelheti ki. 

Néhány DTTK-t úgy terveztek, hogy benne a tanárnak a „felügyel ” szerepét szánják. 

Más programok a tanárnak inkább a hagyományos didaktikus szerepét emelik ki. Így 

tehát az oktató szerepe szerint a DTTK-k a felügyel -szerept l a didaktikus szerepig 

terjed  skálán mozoghatnak. 

1.4.3.2.6 Rugalmasság 

Úgy t nik, hogy néha egy DTTK létrehozása során fontos szempont volt, hogy 

„tanár-biztossá” tegyék ket, talán abból a hitb l fakadóan, hogy a korábbi 

instrukcionális innovációk a tanár káros hatása miatt ítéltettek bukásra. A 

rugalmasságot illet  másik alternatíva az , amelyikben a tanárok hatáskört kapnak 
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arra, hogy megváltoztathassák a rendszert alkotó programokat. Így tehát a DTTK-ket 

illet  rugalmassági skála a „tanár-biztos” rendszert l a „könnyen megváltoztatható”-

ig terjed.  

1.4.3.2.7 A hibák értéke 

A DTTK-k a hibák értékét l függ en a hiba nélküli tanulás vagy a tapasztalati tanulás 

között szóródhatnak.  

1.4.3.2.8 A motiváció eredete 

A motiváció az instrukcionális modellek alapvet  tényez je. A konstruktivizmusból 

kiinduló a DTTK-ket illet en a legfontosabb alapelv, hogy tartalmas tanulási 

környezetet kell biztosítania, ami támogatja a valóban motivált és önszabályozó 

tanulást. 

1.4.3.2.9 A személyes különbségek összecsiszolása 

Noha általános érvény  megállapításnak t nhet, hogy a DTTK használatának egyik f  

oka a személyiségek közötti különbségek csökkentése, ez nem minden esetben igaz.  

1.4.3.2.10 A tanuló ellen rzése 

A tanulók ellen rzése az utóbbi években a DTTK-rendszerek egyik legalaposabban 

kutatott területe. A DTTK ezen dimenziója szerint lehet ellen rizetlen, vagy teljesen 

ellen rzött. A tanuló ellen rzésének funkciója arra vonatkozik, hogy a tanuló 

mennyire követheti saját döntését arról, hogy a tananyag mely részét sajátítja el, vagy 

milyen sorrendben dolgozza fel az ismereteket. 

1.4.3.2.11 Felhasználói aktivitás 

Néhány tanulási környezet els dleges célja az, hogy a tartalom különböz  

megnyilvánulásainak elérését tegye lehet vé a diákok számára. Más környezetek, arra 

késztetik a diákokat, hogy építsék fel, dolgozzák ki és mutassák be tudásukat. A fenti 

két kategória a DTTK-k felhasználói aktivitásra épül  rendszerezésének alapja.  

1.4.3.2.12 Kooperatív tanulás 

Egy DTTK tervezhet  úgy, hogy lehetetlenné tegye, de úgy is, hogy el segítse a 

kooperatív tanulást. S t, mi több, néhány DTTK használata közben kifejezetten 
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szükséges a kooperatív tanulás használata, míg más rendszerek nem támogatják ezt a 

folyamatot. 

1.4.3.2.13 Kulturális érzékenység 

Annak ellenére, hogy egy DTTK sem képes adaptálni az összes létez  kulturális 

normát, a rendszereket úgy kell megtervezni, hogy a lehet ségekhez képest 

kulturálisan érzékenyek legyenek. A kulturális dimenzió szempontja alapján tehát egy 

DTTK kulturális érzékenysége lehet 0, de lehet ún. integrált rendszer is. 

1.4.3.3 Következtetések 

• a fenti dimenziókat szigorú szakmai vizsgálatnak kell alávetni 

• lehet ség szerint mennyiségi skálát kell integrálni minden egyes dimenzióba. 

• a dimenziókat sok különböz  oktatási környezetben használt DTTK 

segítségével kell megvizsgálni 

• kutatásokat kell végezni azt illet en, hogy milyen kapcsolat van a DTTK 

pedagógiai dimenziói és a programok instrukcionális hatékonysága és hatása 

között. 

1.4.3.4 A tanítási-tanulási környezet változása különböz  pedagógiai 

szituációkban 

A tanítási-tanulási környezetnek attól függ en kell változnia, hogy milyen 

élethelyzetben van az, akinek a környezetét éppen vizsgáljuk. 

A DTTK szempontjából fontos csoportosítások: 

• Iskolai és nem iskolai képzés. 

• Életkor alapján: 3 év alatt, 3-6 év, 6-10 év, 10-14 év, 14-18 év, 18-23 év, 23-

26 év illetve 26 év feletti életkorú felhasználók. 

• Általános képzésr l és szakképzés. 

• Jelenléti, illetve távoktatás. 

A feln ttképzésen (26 év felett) belül különleges helyet képvisel az élethosszig tartó 

tanulás (Life Long Learning). 

Nyilvánvaló azonban, hogy ezek a dimenziók olyanok, hogy nem fordulhat el  

bármelyik érték bármelyikkel, hiszen nincs értelme például a 3 év alatti életkorban 

távoktatással történ  szakképzésnek. Ugyanakkor azt is könnyen beláthatjuk, hogy 

meg kell vizsgálni az összes valóban szóba jöv  lehet séget, hiszen mindegyikhez 

más és más tanítási-tanulási környezet tartozik és amennyiben ezeknek a digitális 
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változatát akarjuk kialakítani, szükséges, hogy pontos leírással és feltételrendszerrel 

rendelkezzünk. 

1.4.4 Az e-learning különböz  értelmezései 

Tekintettel arra, hogy az e-learning fogalma gazdaságból indul és a pedagógia felé 

tart, nem meglep , hogy értelmezései nagyon széles skálán mozognak. Talán 

legsz kebb az az értelmezés, amely szerint csak az internet (ezen belül is www) alapú 

tanulástámogatást értjük rajta. Van olyan értelmezés is, amely szerint még a 

hagyományos oktatástechnológia is beletartozik ebbe a fogalomkörbe.  

A mi értelmezésünk szerint egyrészt nem a pedagógia része, hanem a közvetlenül 

gazdaság igényei hozták létre. Másrészt a 2.6.2.4-ben részletesebben bemutatott 

definícióját fogadjuk el, miszerint Az e-learning a elektronikus rendszerek által 

támogatott képzés az intenet-marketing és az e-támogatás összefonódása.  

Ez a meghatározás kell en általános, a legtöbb lehetséges értelmezést magában 

foglalja, ugyanakkor utal a digitális pedagógiától való különböz ségre. 
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2 Digitális pedagógiai menedzsment és e-learning 

2.1 Képzési modellek 

2.1.1 Klasszikus modell 

1963-ban John B. Carroll bemutatta azt a modellt, amely a következ  három 

évtizedben rengeteg pedagógiával foglalkozó kutatót befolyásolt. 1989-ben, 25 évvel 

kés bb Carroll csodálkozását fejezte ki afölött, hogy rendszere még mindig ekkora 

figyelemre tart számot, ugyanakkor kifejtette, hogy „ezen modell továbbra is alkalmas 

lehet az oktatás néhány jelenlegi problémájának orvosolására” Carroll eredetileg egy 

meglehet sen formális, „kvázi-matematikai” modellt alkotott, amelyben a változók 5 

csoportjából az id  függvényében fejezhetjük ki az iskolában való el rehaladást. Ez a 

modell napjainkban is alkalmas az iskolai oktatás leírására valamit a „digitalizálásra“ 

is. 

2.1.1.1 Tanulmányi el rehaladás 

Az általában szokásos, vizsgákon és az ezekre, vagy a kurzus során végzett munkára 

kapott érdemjegyeken alapuló mérési rendszert preferálja. Az ezek mérésére használt 

mutatók: jegyek, kredit átlag, teszteredmények, az iskola elvégzésének hatékonysága, 

és végül a szakdolgozat. 

2.1.1.2 Tehetség 

Talán a legfigyelemreméltóbb dolog az a szemlélet, amellyel a tehetséget kezeli, 

illetve méri: A tehetség az egy adott feladat optimális körülmények (motivációt és az 

instrukciókat is beleértve) között való elvégzéséhez átlagosan szükséges id ". 

Ahelyett hogy a tehetséget egyszer en a teszteredmények alapján mérné, még ha ezek 

szabványjelleg ek is, az elmélet alapján lényegében bármelyik hallgató el tud végezni 

bármilyen általa kívánt képzést, ha elenged  id  és megfelel  körülmények állnak 

rendelkezésére. 

2.1.1.3 A tanulásra való esély 

Egy iskolában, vagy egyéb oktatási intézményben való tanulásra fordítható id  

határozza meg ezen faktor mértékét. A jelenlegi rendszer nem alkalmas a kevésbé 
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tehetséges tanulók számára, mivel esetenként nem hagy elég id t az adott feladat 

elvégzésére.  

Az instrukciók megfelel  megértésének képessége: 

Az instrukciók pontos és gyors megértése jó tanulási és nyelvhasználati képességeket 

igényel, amelyek teljesen egyedi, de fejleszthet  képességek. Amennyiben tehát 

például egy tanuló fejleszti a tanulási képességét, akkor kevesebb id t fog igényelni 

ugyanannak a feladatnak a megoldása, azaz ezek szerint tehetségesebb lesz. 

2.1.1.4 Az instrukciók min sége: 

Carroll modelljének egy sokszor félreértett eleme az "instrukciók min sége", amely 

olyan összetev kb l áll, mint a tananyag tudása, a segédanyagokhoz való hozzáférés 

lehet sége, valamint a gondosan megtervezett és összeállított ún. instrukciós 

események. Mindez nem jelenti a tanulási folyamat apró részekre szabdalását, és ezt a 

nagyon változatos instrukciós eseménykészletével próbálta alátámasztani, amely 

magába foglal egyszemélyes feldolgozásra szánt jegyzeteket éppúgy, mint 

terepgyakorlatokat. 

2.1.1.5 Kitartás 

A kitartást, amit gyakran a tanulók motiváltságának kiegészít  jellemz jeként is 

tekintenek, a következ képpen írhatjuk le: annak az id nek a mennyisége, amelyet 

egy tanuló átlagosan hajlandó eltölteni egy feladat megoldásával. Amennyiben 

megközelít leg azonos képesség  tanulókról van szó, úgy az amelyik több id t 

hajlandó áldozni a feladatra, jobb eredményt fog elérni. Természetesen, ha nem ilyen 

jelleg  feladatról van szó, ahol lehetséges több id t felhasználni szükség esetén, akkor 

ez a faktor nem játszik túl nagy szerepet. 

2.1.2 Digitális modell 

A digitális tanítási-tanulási környezet fogalmát alkalmazhatjuk a tanítási-tanulási 

folyamat szerepl ire és magára a folyamatra is, mégpedig úgy, hogy a szerepl k 

környezetének uniója jelenti a folyamat környezetét. Ilyen értelemben a tanítási 

tanulási folyamat DTTK-jának kétségkívül legfontosabb eleme az internet, mint 

információszállító közeg. Az internet alkalmazások közül triviálisan legnagyobb 

szerepet a www-technológia játssza – olyannyira a természetesen, hogy err l néha 

hajlamosak vagyunk megfeledkezni. 
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Olyan modellt keresünk, amely alkalmas a DTTK-t és ezen beül a www-t használó 

tanulási folyamat több jellemz jének vizsgálatára, különös tekintettel a fels oktatásra. 

A keresett modell a Caroll által több mint 40 éve elkészített az iskolában folyó 

tanításban alkalmazott modellre épül. Alapfogalma a tanítási tanulási környezet, 

amellyel szemben követelményeket ír el . 

• a tananyagokhoz való hozzáférés 

• az órákon elhangzottak dokumentálása 

• hallgatóknak saját munkái számára publikálási lehet ség 

• jegyzetek, segédanyagok elérhet sége 

• csoportmunka támogatása 

A fenti követelményeket részletesen vizsgáljuk a 2.4. és 2.5. fejezetekben és alapjául 

szolgáltak a kutatás során általunk fejlesztett DTTK létrehozása során. 

2.2 DPM a fels oktatásban 

Tekintettel arra, hogy kutatásunk fels oktatási környezetben zajlott, indokoltnak 

látszik egy európai kitekintés ebben a vonatkozásban. 

Az alábbiakban az ICT fels oktatásban való alkalmazásáról szólunk a Ramboll 

Management dán szakért csoport által az Európai Bizottság számára 2002-2003-ban 

készített Virtual Models of European Universities tanulmányra támaszkodva, amely 

és az ICT (oktatási és menedzsment célokra való) alkalmazásának helyzetét vizsgálja 

a fels oktatásban. 

Mint a többi esetben, most is az európai megoldásokra fókuszálunk (ahogy az említett 

tanulmány is teszi). Célunk, hogy megfogalmazzuk a jelenlegi helyzet legfontosabb 

jellemz it és ezek okait, illetve megjelöljük a paradigmaváltás szempontjait a 

fels oktatásban. A jelentés megfogalmazásai általában nem az európai egyetemi 

hagyományokat követik, ezért sok helyen túlzónak tekinthet k. Az oktatás, mint egy 

nagy „tehetetlenséggel” bíró rendszer nagyon nehezen változik, és a változás f ként a 

társadalom hatására következik be. Szükség van azonban arra, hogy a pedagógiai 

kutatás érveket és adatokat szolgáltasson ehhez. 

2.2.1 A fels oktatási intézmények csoportosítása 

A fels oktatási intézményeket (továbbiakban: egyetem) az ICT alkalmazását tekintve 

a több mint 200 elem  minta alapján a következ  két csoportba soroljuk: 

Paradigmaváltó egyetemek 
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Klasszikus egyetemek 

Mindkét csoportot további két részre bontjuk, és így az alábbiakat kapjuk: 

• Paradigmaváltó egyetemek 

• Paradigmaváltó (domináns) egyetemek (18%). Ismertet jegyük a 

minden tekintetben való dominancia. Az ICT oktatásba való 

integrálásában és az e-learning alapú kurzusok alkalmazásában élen 

járnak. 

• Paradigmaváltó (kooperáló) egyetemek (33%). Els sorban a stratégiai 

jelleg  kooperációra való törekszenek. Ezek is meglehet sen el re 

tartanak az ICT-nek a campus alapú oktatásba való integrálásában, 

azonban az e-learning alapú kurzusok ás a digitális szolgáltatások 

felhasználásában hátrébb járnak. 

• Klasszikus egyetemek 

• Klasszikus (önmagukkal elégedett) egyetemek (36%). Ezen 

intézmények az ICT-vel kapcsolatos kérdésekben az el z  csoporttal 

hasonló helyzetet mutatnak, azonban a stratégiai kooperációra való 

törekvésük jóval limitáltabb. 

• Klasszikus (szkeptikus) egyetemek (15%). Minden tekintetben jóval a 

többiek mögött járnak, alacsony fokú ICT integráció, e-learning 

kurzusok és általában digitális szolgáltatások felhasználása 

elhanyagolható. 

A felmérés alapján nem túl meglep  képek rajzolhatunk az (2003-ban) EU országok 

fels oktatásáról az ICT alkalmazását illet en: 

Spanyolországban és az Egyesült Királyságban található a legtöbb els  csoportba 

tartozó intézmény (22% és 19%). A második csoportba tartozó egyetemeket minden 

országban találunk, a legtöbbet Németországban illetve Svédországban. (egyaránt 

18%). A harmadik típusú intézmények 36%-a szintén az Egyesült Királyságban 

m ködik. Végül megemlítjük hogy negyedik típusú egyetemek leginkább 

Olaszországban illetve Németországban találhatók. 

Nem célunk a helyzet részletes elemzése, ehelyett csupán azt jegyezzük meg, hogy 

szoros összefüggés állapítható meg a kooperációra való hajlandóság és az ICT 

alkalmazása között. Így egyrészt természetesen azokban az országokban elterjedtebb 

az ICT a fels oktatásban, amelyekben vannak gyökerei a kooperatív tanulásnak, 

másrészt nagyon kicsi azon egyetemek száma, ahol az ICT alkalmazása integrált 
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módon történik, tehát ahol az oktatási és menedzsment alkalmazások szerves egységet 

képeznek. Természetesen nem hagyható figyelmen kívül az illet  ország pedagógiai 

kutatási trendje sem.  

2.2.2 Az ICT használat alapjai 

Mivel a számítógépekhez, internethez és e-mail fiókokhoz minden intézményben 

lehetséges hozzáférést szerezni, elmondható, hogy a feltételek lényegében mindenhol 

adottak. 10-b l 9 esetben találunk bels  intranet-alapú információs rendszert, azonban 

csak az intézmények felében van bármilyen fajta interaktív digitális alapú 

szolgáltatás. Tekintve, hogy az ilyen típusú szolgáltatások technikai (hardveres és 

szoftveres) feltételei adottak, az okok a menedzsment és a tanári kar személyes 

közrem ködésében keresend k.  

A közeljöv ben a legfontosabb dolog az intézmények számára az lesz, hogy 

felfrissítsék infrastruktúrájukat, mind az intranet, mind általánosságban nézve az 

összes digitális alapú szolgáltatást tekintve. 

Megállapíthatjuk, hogy Magyarországon talán még élesebben különválik az oktatási 

és menedzsment alkalmazás. A magyar fels oktatási intézmények nagy részében 

m ködik valamilyen digitalizált tanulmányi rendszer – mint a menedzsment része, 

azonban jelenleg nagyon kicsi a digitális kurzusok száma. Megállapítható az is, hogy 

a magyarországi pedagógiai kutatásokban jelenleg nincs kell en reprezentálva a 

digitális pedagógia, ami nyilván ok is és következmény is egyszerre. 

2.2.3 Az ICT-vel kapcsolatos intézményi stratégia 

Stratégia nélkül nem képzelhet  el az ICT fejlesztése, csupán kis hatékonyságú 

akciók folytathatók. Ennek fényében sok intézményben kritikus mulasztás történik: a 

menedzsment részér l általában nem találunk egyértelm en az ICT-nek szóló és csak 

arra használható prioritás és er forrás allokációt, amit lényegében annak tudhatunk 

be, hogy ezen intézmények tradicionálisan nem foglalkoztak ICT-vel és e-learning-

gel, mert nem az üzleti szférába tartoznak, amelyre ez a két terület els sorban 

jellemz . Az elkövetkezend  években az ICT integráció és az e-technológiák át 

fognak alakulni standard szolgáltatássá, szemben a jelenlegi projekt-alapú, 

kísérletez s megközelítéssel. 
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A kísérleti és az ún. pilot-projektek rendkívül fontosak, ugyanakkor sokszor 

tapasztalható, hogy a sikeres kísérletek után, a felhalmozódott tapasztalatokat és 

eredményeket nem sikerül átültetni a gyakorlatba. 

A fenti megállapítások – ha lehet – fokozottan érvényesek Magyarországon. Az e-

szolgáltatások fejlesztése nagyon költségigényes, így ez a fejleszt  számára csak jól 

meghatározható (meglehet sen magas) felhasználó esetén gazdaságos. Így két 

lehet ség közül választhatnak azon intézmények, amelyek az ICT alkalmazása mellett 

döntöttek: 

• Átvesznek egy meglev  (többnyire a piacon már nagy számban m köd ) 

rendszert és azt saját rendszerükhöz igazítva (testre szabva) piaci alapon 

alkalmazzák. 

• Pályázati vagy egyéb forrásból finanszíroznak egy fejlesztést egyénileg vagy 

konzorciálisan, azt kipróbálják (pilot projekt) és ezt követ en piaci alapon 

alkalmazzák. 

Az európai és a magyar tapasztalatok is azt támasztják alá, hogy az els  módszer (és 

annak különböz  módosulatai) m köd képesek lehetnek, a második módszer azonban 

többnyire nem az. Az okok vizsgálata helyett két fontos momentumot említünk, 

amely segíthet a magyarázat megfogalmazásában: 

Az els  módszer többnyire az intézmény menedzsmentjének döntése alapján kerül 

bevezetésre és gazdaságossági elemzés el zi meg, míg a második módszerrel 

általában az intézmény valamely (a fejlesztésben érdekelt) részlegének 

el terjesztésére kezd dik a munka. Ebb l adódik, hogy az intézmény többi részlege 

nem érzi magára nézve kötelez nek kifejlesztett módszer és eszköz használatát. 

Ezen kívül az intézményen belül történ  fejlesztést többé-kevésbé tudományos (és 

nem gazdasági) problémaként kezelik, így kutatások, tudományos elemzések el zik 

meg és követik, ugyanakkor az intézménynek a fejlesztéssel foglalkozó részlege 

általában nem rendelkezik olyan gazdasági szemlélettel, háttérrel és motivációval, ami 

szükséges lenne a hatékony m ködtetéshez. 

2.2.4 Az e-learning-hez kapcsolódó általános support-réteg 

Az ICT alkalmazásának kezdetén terjedt el az a vélekedés, hogy itt el bb-utóbb 

valamiféle „önm köd “ dolgokról lesz szó. Mára kiderült, hogy ehhez is – mint 
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minden digitális szolgáltatáshoz – tartoznia kell egy nagyon er s support-nak37. Ehhez 

azonban általában egyrészt jelent s szervezeti átalakításra, másrészt pedig gyökeres 

szemléletváltásra van szükség a korábbi rendszerben munkatapasztalatot szerzett 

szerepl k részér l. Ugyanakkor ezek nélkül, illetve ha nincs egységes és tudatos 

irányítás, az er feszítések eredmény nélküliek maradnak, szétforgácsolódik a 

támogatási réteg. Tekintve, hogy a jöv ben mindenképpen szerves része lesz az ICT 

az intézménynek, szemben a jelenlegi project-jelleggel, a support megszervezése és 

m ködtetése mindenképpen megoldandó feladat. 

2.2.5 Az ösztönzés szerepe 

A kulcsfontosságú momentum az úttör k, a korai lelkesed k megszállottsága és ebb l 

adódó tapasztalata volt. Azonban a menedzsment , a hivatalos oldal támogatása már a 

korai fázisokban is szükséges a m ködésükhöz. Általában jellemz , hogy ez a 

támogatás valósult meg. Azt tapasztalhatjuk, hogy az ICT-nek az oktatásba való 

bevezetésével kapcsolatban jelentkez  nehézségek leküzdéséért járó jutalmak, az 

ebb l fakadó el nyök mértéke egyáltalán nincs összhangba a befektetend  energia 

nagy mennyiségével. 

Az elkövetkezend  években ezen ösztönz  módszerek tudatos, központi bevezetésére 

lesz szükség, költséghatékonysági szempontból az ICT integrálása egyértelm  

javulást hozhat, míg az oktatók extra szabadidejüket további online kurzusokra való 

tananyagok készítésére fordíthatják. 

2.2.6 Az oktatás újraértelmezése ICT segítségével 

Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt két évben az ICT oktatásba való 

integrációja sokat fejl dött az európai egyetemeken. Ugyanakkor a legtöbb 

intézményben az ICT lényegében annyit jelent, hogy vagy a számítógépet egyfajta 

fejlett írógépnek tekintve, esetleg adatbázis kezel ként, prezentációs célokra 

használják, azonban ezek a felhasználási módok mindig a klasszikus pedagógia 

keretein belül maradnak. 

                                                
37 Magyarra „támogatás”-nak fordíthatjuk, azt jelenti, hogy minden ilyen típusú szolgáltatást igénybe 
vev  jogos igénye, hogy amennyiben problémája van a szolgáltatás igénybe vételével, legyen módja 
segítséget kérni. 
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2.2.7 Kínálati oldal 

Már jelenleg is, az intézmények nagy része kínál valamiféle e-learning kurzust, 

azonban néhány melléktárgytól eltekintve sem az alapszint , sem a magasabb szint  

oktatásban nincs arra példa, hogy ezt tekinthetnénk az adott kurzus els dleges átviteli 

csatornájának. Ezen túlmutatóan, a tanulmányban szerepl  intézmények 65%-a 

állította, hogy az e-learning els dleges prioritással szerepel az elkövetkezend  két 

évre vonatkozó tervekben, mivel rendkívül alkalmas mind graduális, mind 

posztgraduális képzésben való használatra, a célcsoport alapos definiálása és 

elemzése után. 

2.2.8 A min ségügy 

E-learning alapú kurzusok min ségbiztosítása egy nagyon sok veszélyt és kihívást 

rejt  terület, az állapítható meg, hogy ennek megfelel en az egyetemek elenyész  

hányada rendelkezik jelenleg ilyenfajta szabályozással, ahogy az általában vett 

min ségbiztosítás kialakítása is csak a kezdeti lépéseknél tart. 

2.2.9 Problémák 

Egyéni kezdeményezés helyett az ICT alkalmazására való törekvésnek intézmény 

szerves részévé kell válnia. Tudatos, menedzsment-szint  szabályozás híján ezt a 

lépést a legtöbb intézmény nagyon nehezen teszi meg. 

Legtöbben, akik az akadémiai szférában dolgoznak, nem tudják használni megfelel  

módon az ICT-t, különös tekintettel az új fejlesztésekre. 

A felhasználható tananyagok, segédanyagok alacsony számban állnak rendelkezésre, 

ami a fejlesztések korai stádiumának tudható be, valamint annak, hogy az ilyenfajta 

fejlesztések rendkívül költségesek. Emiatt feltétlenül szükséges regionális és országos 

szint  támogatás és kooperáció egyaránt. 

A szabályozásnak egyértelm nek kell lennie. Az USA-ban észlelhet  trendek át 

fognak érni Európába, a tananyagfejlesztés ipari méret vé válásával együtt. Emiatt 

szükséges lesz a szerz i jogok és az intellektuális vagyon védelmével kapcsolatos 

szabályozások újbóli meghatározása, az er források újrafelhasználhatósága és 

könnyebb elérhet sége érdekében, amely könnyen lehet hogy hatással lesz a jelenlegi 

kutatási és oktatási módszerekre is. 
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2.2.10 Javaslatok 

A tanulmány európai, országos és intézményi szintre vonatkozó javaslatokat egyaránt 

tartalmaz, például a min ségbiztosítással, a meta adat-szabványok és általában a jó 

min ség  tananyagok, valamint a jogi szabályozás szükségességével kapcsolatban. 

Ezeken kívül a tiszta és tudatos ICT-vel kapcsolatos stratégiával, a menedzsment 

bevonásával és új üzleti modellek kialakításával kapcsolatban szintén találhatók 

javaslatok. 

2.3 Klasszikus pedagógiai menedzsment 

A klasszikus pedagógiai menedzsment, értelmezésünkben a pedagógiai folyamatok, 

els sorban az információ el állításának, rendszerezésének, szállításának, elosztásának 

és a tudássá szervez désének a menedzsmentjét jeleni. Ennek megfelel en minden 

egyes elemére alkalmazhatók a menedzsment tudományának megfelel  eredményei, 

bár különböz  mértékben. 

Az információ el állításának és rendszerezésének menedzsmentje a 

tananyagfejlesztés megszervezését és irányítását jelenti. Az információ szállítása és 

elosztása f leg a tanulókhoz történ  eljuttatását jelenti, ez pedig az iskolarendszeren 

illetve az iskola szervezetén keresztül történik. E tekintetben meglehet sen el re jár a 

menedzsment alkalmazása. A tudássá szervez dés pedig a tanítási - tanulási 

folyamatot jelent, amely a klasszikus felfogás szerint sokkal inkább személyes és 

intellektuális, kevésbé érhet  tetten a menedzsment mozzanat. Az említettek közül 

ennek a kezelése igényli a legtöbb körültekintést és ennek megfelel en a legtöbb 

vizsgálatot. 

2.4 Digitális pedagógiai menedzsment 

2.4.1 E-learning és e-gazdaság 

2.4.1.1 E-learning az e-gazdaságban 

2.4.1.1.1 Üzleti modellek kiépítése az e-learning területén 

A vállalati e-learning piac alapvet  változásokon megy keresztül, amint egy nagy 

lehet ségeket rejt  fejl d  piacból jól kiépített iparággá válik. Ennek a változásnak 

számos jól látható jele van. Számos technológia – így például a tanulást segít  LMS 

és LCMS rendszerek, együttm ködést segít  eszközök, szinkron e-learning 
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platformok, amelyek az egyes „virtuális tantermekben” ül  diákok közötti 

kapcsolatokat teremtik meg, valamint a streaming média technológiák – fejl dött ki 

az elmúlt id kben az e-learning koncepciója mentén. Ez az iparág kisméret , alacsony 

technológiai szintet képvisel  vállalatok halmazából mára mérhet  nagyságú e-

learning szolgáltatók sokaságává vált. Egyre növekv  számú tanulmány bizonyítja az 

e-learning által biztosított el nyök meglétét – és itt nem feltétlenül csak az új képzési 

forma által biztosított költségel ny számít, hanem a vállalat intellektuális t kéjének 

növekedése és a versenyképesség növelése –, amely tanulmányok eredményei szintén 

hozzájárultak a terület növekedéséhez.  

Megvizsgáljuk azokat a legfontosabb változásokat, amelyek alapvet en befolyásolják 

az iparág fejl dését, illetve azt, hogy az e-learning szolgáltatók és felhasználók 

miként képesek alkalmazkodni a piac ezen változásaihoz.  

2.4.1.1.2 Technológiai fejl dés 

A gazdasági növekedés motorja az információs technológia (IT) területén a 

technológiai fejl dés, mivel új termékeket és szolgáltatásokat hoz létre, ami lehet vé 

teszi új vállalatok belépését az iparág piacaira, felfuttatva a keresletet. Sehol sem 

érvényesebb a fenti állítás, mint éppen az e-learning területén, ahol a technológiai 

innovációk kiszélesítették a területet az eredeti egyedülálló számítógép-alapú 

tartalomtól a menedzsment, el adás és együttm ködési technológiákat ötvöz  

tartalomig. A fenti innovációk kib vítették az e-learning kínálta lehet ségeket, így az 

alkalmazhatóvá vált olyan vállalatok által is, amelyek új képzési formákat kerestek 

munkatársaik számára, és lehet vé tette azt, hogy fejleszt k több egymást követ  

generációja vethesse meg a lábát az e-learning piacokon.  

Az 1990-es évek globális gazdasági fejl dése közepette a hálózatosodás38 – a web és 

az azt támogató technológiák kiteljesedése mellett – számos IT innováció motorjául 

szolgált. Ebben a környezetben keresend ek az e-learning gyökerei, amely fejl dési 

útja az üzleti modelleket magában foglaló tartalomtól és el re gyártott 

tananyagoktól39 számos új termékig és szolgáltatásig ívelt (ezt a fejl dési utat mutatja 

be az 1. ábra). Az újdonságok közül a tanulást segít  rendszerek kifejlesztése volt a 

legnagyobb hatású esemény, amely lehet vé tette a HR-menedzserek számára a 

klasszikus tantermi oktatás és az növekv  számú e-learning tananyag együttes 

                                                
38 networking 
39 Off-the-shelf content 
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kezelését. Ezen nagy kihívást jelent  szoftverekkel – amelyek egyesítették egy-egy 

vállalat számára korábban külön-külön elérhet  alkalmazásokat, a finanszírozást és 

más területeket illet en – egy id ben jelentek meg a tanulást segít  szoftvereket 

alkalmazó vállalatok, valamint a már meglév  tartalomszolgáltatók is elkezdték 

ezeket a szoftvereket hozzáadni szolgáltatásaikhoz.  

Az e-learning területén természetesen más technológiai újítások is megjelentek. 

Ilyenek például az egyidej  együttm ködést segít  eszközök, amelyek segítségével 

lehet vé válhat, hogy a fizikailag nem egy térben lév  tanulók egy közös „virtuális 

tanteremben” tanulhassanak Internet-protokoll hálózatokon keresztül. A fentiek jóval 

költséghatékonyabb módszernek bizonyulnak, mint a m holdas technológián alapuló 

videokonferenciák, így aztán jelent sen ki is szélesítették az ilyenfajta tanulás 

lehet ségeit. Ehhez hasonlóan az online tanulást segít  eszközök, aszinkron segít  

eszközök, valamint a tanulók el rehaladását mér  eszközök is hatalmas fejl désnek 

indultak és ezek is megnövelték az e-learning értékét. 

A legújabb, területet lázban tartó fejlesztés a képzés tartalmát „tanulási objektumok” 

formájában kezeli. Az LCMS az innováció legújabb hullámát képviseli, amennyiben a 

tudást kis csomagok formájában tárolja, amit aztán a felhasználó alakíthat a 

különböz  igény  hallgatóságok vagy egyéni úton tanulók számára. Ezzel egy id ben 

a tartalom olyan fejl dése, amely lehet vé teszi a videó- vagy szimulációs eszközök 

alkalmazását, új lehet ségek tárházát biztosítják a tartalomfejleszt k számára.  

Számos, a nagyobb piacokra szánt web-alapú technológia – mint amilyen a streaming 

média technológia, vagy az együttm ködést segít  eszközök – szintén talált helyet az 

e-learning területén. Sok hasonló technológiát már meglév  szolgáltatók fejlesztettek 

ki, míg néhány technológia új szolgáltatók megjelenését kényszerítette ki.  

Azt feltételezzük, hogy számos, már létez  és fejl d képes technológia – itt leginkább 

a tanulást, mint objektumot kezel  módszerekr l lehet szó – fogja a terület fejl dését 

el segíteni. A gyors innováció és számos technológiai újítás, ami az 1990-es évek 

végét és a 2000-es évet jellemezte, kialakított egy iparágat, amely magába olvasztja és 

újraértelmezi ezeket a technológiákat. 

2.4.1.1.3 A tárolt szolgáltatások40 felemelkedése és fénykora 

Az egyes e-learning szoftverek eladó általi vagy küls  (harmadik személyek általi) 

hostolása (tárolása) bevett modellé vált az e-learning szolgáltatók számára. 
                                                
40 hosted services 
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Napjainkban a legtöbb e-learning szoftvert áruló szolgáltatásai között megtalálható a 

hostolás is – akár közvetlenül, akár harmadik alkalmazás-szolgáltató (application 

service provider, ASP41) segítségével. A hostolási modell fejl dése során kialakultak 

a csak e-learning szolgáltatások hostolására szakosodott vállalatok, megnövekedett 

azon már létez  vállalatok száma, akik elkezdtek hostolással foglalkozni, valamint 

megindult azon küls  cégek „bevándorlása” az e-learning piacra, amelyek képesek 

voltak a szolgáltatóktól megkapott e-learning szolgáltatások integrálására és 

hostolására.  

A hostinghoz – vagy az ASP szolgáltatásokhoz, vagy akár az outsourcinghez – 

mindenképpen szükség van egy küls  vállalatra, aki tárolja és karbantartja a szoftvert 

egy másik vállalat számára, és egy olyan vállalatra, aki a neten keresztül éri el azt. A 

hostolás el nyeit az alábbiakban összegezhetjük: 

• Rövid id  alatt jóval több lehet ség nyílik különböz  e-learning alapú 

kezdeményezésekre, mint a t zfal mögötti e-learning alkalmazások esetében 

• Alacsonyabb árak a fogyasztók számára 

• Egyes lépések átugrásának lehet sége túlterhelt vagy ellenálló információs 

technológiai környezetben 

• Képesség az e-learning el nyeit kiaknázó, speciális igényeket kielégít  

rendszerek kialakítására 

• Web-alapú hozzáférés az e-learning alapú képzés tartalmához, akár 

földrajzilag szétszórt csoportok számára is 

• Lehet ség a vev k számára, hogy frissíthessék a technológiát anélkül, hogy ez 

új megvalósíthatósági problémákkal terhelné ket 

• Elkerülhet  az elavult technológiába való invesztálás 

• Többfajta e-learning technológia kombinálása a hatékonyság érdekében 

A hostolt szolgáltatások és a hagyományos megközelítések el nyei és hátrányai évek 

óta a legnagyobb vitatémát biztosítják az internet technológiai piacon. A különböz  

cikkek és tanulmányok számos, az ASP piacra belép k el tt álló nehézséget leírtak.  

Annak ellenére azonban, hogy a korai outsourcing szoftvereket illet  várakozások 

jócskán felülmúlták a technológia kínálta lehet ségeket, mégis egyre több vállalat 

foglalkozik a hostinggal, ahogy annak technológiája egyre fejlettebbé vált. Mind több 

technológiai fejlesztéssel foglalkozó vállalat kínálja fogyasztóinak szoftvereinek 

                                                
41 http://www.asp-toolkit.com/ 
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hostolt változatát, versenytársává válva az ASP-vállalatoknak, akiknek meg kell 

vásárolniuk az adott szoftver licenszét. 

Ami az e-business piacokat illeti, a piacvezet k piacra dobták egyes szoftvereik 

hostolt változatát. 

Néhány szoftver-iparági szakért  összefüggésbe hozza a hostolt szoftver modell 

fejl dését azzal a folyamattal, hogy a mainframe rendszereket felváltják a kliens-

szerver rendszerek, illetve hogy az iparágat egyre inkább befolyásolja az internet. 

Minden ilyen változást az alábbi tulajdonságok jellemeznek: az adatbiztonságot érint  

fontos kérdések felvetése, lehet ség az új belép k számára, hogy megvethessék 

lábukat ezen a piacon, illetve a régiek ezt kísér  ellenállása. Ami a hosted 

szolgáltatásokat illeti, az ellenállás leginkább a nagy hatalmú IT támogatók részér l 

figyelhet  meg, akik az outsourcolt szoftver modellben hegemóniájukat látják 

fenyegetve.  

Annak ellenére, hogy a hosted szolgáltatásokat nyújtók els dleges célcsoportja azok a 

kis- vagy középnagyságú cégek, akik az átlaghoz képest kevesebb IT-forrással 

rendelkeznek, a szolgáltatás vitathatatlanul egyre népszer bbé válik a nagy 

szervezetek körében is.  

2.4.1.1.4 A versenyhelyzetb l adódó kihívások növekedése 

Ahogy az e-learning piacok túllépnek a technológia korai alkalmazóin, és egyre több 

„mainstream” vállalat szerepel ezen a területen, és ahogy az e-learninget meghatározó 

technológiák vagy szolgáltatások egyre fejlettebbé válnak, úgy válik a szektor mind 

érdekesebb területté más iparágakban m köd  vállalatok számára. Az e-learning piac 

várható fejl dése, a gazdaság általános passzivitásával szembeni rugalmasság, 

valamint az iparági mutatók kedvez  volta miatt sok küls  cég tekinti a területet új 

lehet ségnek.  

Azokkal a cégekkel szemben, amelyek az1990-es évek internet-technológiai „boom”-

ja során jöttek létre, és amelyek els dlegesen az e-learningre összpontosítottak, ezen 

új kihívók többsége a technológia és szolgáltatások szektorban már biztos alapokkal 

rendelkez , profitorientált cégek. Mások olyan frissen alapított vállalatok, amelyek az 

internet-technológia más elemeire koncentráltak, figyelmük azonban valamely okból 

az e-learning felé fordult. Mivel ezek a vállalatok nem rendelkeznek technológia-

specifikus tudással, mint amilyen például az instrukcionális tervezés know-howja, 

keresik azokat a lehet ségeket, amelyek lehet vé teszik a megfelel  technológiák és 
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szolgáltatások használatát – nemritkán az e-learning szolgáltatókkal való 

szövetségkötést választva megoldásként. A biztos alapokkal rendelkez  cégek 

némelyike a jelenlegi gazdasági lassulást használja ki az e-learning vállalatok 

megvásárlásához, valamint a cs dbe ment vállalatok eszközeinek felvásárlásához. 

Megint mások, akik egy részleges vertikális piacra koncentrálnak, hozzáadják az e-

learning szolgáltatásokat szolgáltatásaik köréhez.  

A profitért küzd  vállalatok széles köre mellett megemlítend ek azon fels oktatási 

intézmények, akik a fokozat-alapú oktatáson túl olyan e-learning programokat 

alkalmaznak, amelyek új színt visznek a vállalati képzési piacra. Sok ilyen egyetemi 

versenytárs alakít ki különböz  együttm ködési formákat e-learning fejleszt kkel 

abból a célból, hogy vállalati vásárlókat gy zzenek meg termékeikr l.  

2.4.1.1.5 A keresleti oldal 

Ahogy az e-learning egyre nagyobb szerepet kap számos területen, úgy jelenik meg 

egyre több olyan jelenség, amely el revetíti az e-learning üzleti téren való 

felhasználását az elkövetkez  pár évben. Ezek els sorban az e-learning felhasználását 

jelz  számok különböz  iparágak és vállalatméretek, valamint különböz  

foglalkozások esetében.  

Különösen nehéz lemérni az e-learning iránti igényt olyan, technológia által vezérelt 

piacokon, amelyek folyamatos innovációk színterei. Az új fejlesztésekért folytatott 

verseny oda vezet, hogy a versenytársak gyorsabban alakítanak ki új és új 

innovációkat, mint ahogy a vásárlókban az igény kialakulna. Ez nyitva hagyja azt a 

kérdést, hogy vajon van-e igény az új fejlesztésekre, vagy ki fog-e alakulni – 

különösen igaz ez egy olyan fiatal iparágra, mint amilyen az e-learning, ahol nem 

beszélhetünk még kialakult jelent s fogyasztói bázisról. Az, hogy megvizsgáljuk a 

vállalatok e-learninggel kapcsolatos költségeit, bizonyos értelemben véve id utazás, 

mivel a technológia rendkívüli gyorsasággal változik. Ezzel együtt azok a keresleti 

oldalt illet  magatartások, amelyeket megfigyelnek, és következtetések, amiket 

levonnak, segítséget jelentenek a piac fejl dési irányának megjósolásában.  

A keresleti oldal növekedéséb l az a következtetés vonható le, hogy a globális e-

learning piac gyorsan fog növekedni az elkövetkezend  néhány évben.  

Nem meglep , hogy az e-learninget els ként olyan területek vállalatai alkalmazták, 

amelyeknek magasan képzett munkatársakra van szüksége, valamint ahol az e-

learning el nyei a hagyományos oktatással szemben könnyen megmutathatóak. Az e-
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learning által megtakarítható költségek nagysága a technológia alkalmazásának 

els dleges motorja: a legels  vállalatok szinte kizárólag költség-megfontolásokból 

alkalmazták az e-learning-megoldásokat. Az olyan iparágak, amelyek gyorsan és 

láthatóan takaríthatnak meg költségeket, az e-learning leglelkesebb adaptálóivá 

válhatnak. Számos e területen m köd  vállalat fedezte fel az e-learning alapvet bb, 

hosszú távú el nyeit: a produktivitás növekedését, a munkaer -megtartás 

képességének növekedését, egy versenyképesebb és hatékonyabb szervezet 

kialakításának lehet ségét. 

2.4.1.1.6 Min sítés-alapú piacok 

Az olyan iparágak vagy területek, amelyeknek magasan képzett munkatársakra van 

szükség, és amelyek min sítési programokkal állnak összeköttetésben, vezették az e-

learning adaptáció els  hullámát. A min sítési programok mérhet  és biztos keresletet 

jelentenek az oktatás számára, leginkább azért, mert az oktatás össze van kapcsolva a 

min sítéssel. A min sítés bizonyítja a tanuló által megszerzett tudást vagy 

képességeket – amelyek elismertséget és kézzelfogható el nyöket jelent annak, aki 

ezekkel rendelkezik – illetve biztosítja a munkavállaló jelenlegi és jöv beli 

munkáltatóit arról, hogy milyen tudással alkalmazza munkatársait. A min sítés-alapú 

oktatás összességben segítette az iparág növekedését, az IT területén a képzési boom 

az 1990-es évek közepén indult be.  

Az e-learning alapú képzések számának gyors növekedése olyan jelenség, amely 

része az IT-vel kapcsolatos képzések számának megnövekedésének. Az e-learning 

mind nagyobb részét jelenti az összes növekedésnek, annak ellenére, hogy jelenleg az 

e-learning az összes képzés volumenének egynegyedét képviseli, amely arány elég 

helyet biztosít akár egy nagyobb mérték  növekedésnek is A munkáltatókra háruló 

költségek, valamint a sikeres IT képzések iránt kialakult igény az e-learning vezet  

alkalmazójává tette az IT-piacot.  

2.4.1.1.7 Szabályozás-alapú piacok 

Néhány különbségt l eltekintve a szabályozás-alapú képzés hasonlít a min sítés-

alapú képzéshez annyiban, ahogy biztos keresletet és viszonylag állandó kiadást jelent 

azon vállalatok számára, amelyek kormányzati szabályok miatt kénytelenek képezni 

munkatársaikat. A kétfajta képzési forma között jelent s átfedés is felfedezhet : több 

iparág, mint amilyen az egészségbiztosítási és a pénzügyi szolgáltatások területe, a 
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kétfajta képzési forma egyféle kombinációját alkalmazza. A legmerevebben 

szabályozott iparágak – a vegyipar, az energiaforrások, és az orvosi eszközök piaca – 

jelent s szabályozás-alapú képzési kényszerrel néznek szembe, így a költségek 

csökkentése miatt evidens megoldásnak t nik számukra az e-learning alkalmazása.  

Az e-learning szolgáltatók azon képessége, hogy meg tudnak felelni a szabályozott 

iparágak el írásai támasztotta követelményeknek, miközben alkalmazkodnak a 

képzési szabályokhoz, nagy versenyel nyt biztosít számukra. Túl azon az egyértelm  

követelményen, hogy a tartalomfejleszt k olyan képzést fejlesszenek ki, amely 

megfelel az iparági el írásoknak, az auditálási és igazolási el írásoknak való 

megfelelés is alapvet  fontosságú a platform szolgáltatók számára. 

2.4.1.1.8 Képzés-intenzív piacok 

Azokon a területeken, ahol a folyamatos képzésre nagy igény van, a desktop 

számítógépeken keresztüli képzésre való képesség megvan, és a költségcsökkenés 

egyértelm , ott az e-learning iránti igény magas. 

2.4.1.1.9 Multinacionális szervezetek 

A sok alegységgel rendelkez  nagyobb és kisebb szervezetek el szeretettel 

alkalmazzák az e-learninget képzési lehet ségeik kiszélesítésére. Ezek a szervezetek 

gyorsan felfedezik az utazási költségek lecsökkenését az új képzési forma használata 

során. Az oktatási források egy online központ köré szervezése jelent s költségel nyt 

biztosít. Annak ellenére, hogy olyan nehézségekkel kell megküzdeniük, mint amilyen 

a tartalom személyre szabása, a különböz  országokban él  használók közti nyelvi és 

kulturális különbségekre tekintettel, vagy amilyen a hozzáférés biztosítása vagy 

alternatívák biztosítása – mint amilyen a CD-ROM alapú tartalom, a multinacionális 

vállalatok gyors költségel ny realizálására képesek, valamint sebességük is megn . 

Az eladás a multinacionális vállalatok egyik olyan területe, ahol a képzés iránti igény 

meglehet sen magas és az e-learning versenyel nyt biztosít a hagyományos oktatással 

szemben.  

Azok a vertikális piacok, amelyeken az e-learning a leggyorsabban fejl dött az 

információs technológia, a pénzügyi szolgáltatások, az orvosi eszközök, a 

telekommunikáció és a kormányzati piacok. A fenti piacok közül mindegyik 

rendelkezik legalább egy olyan tulajdonsággal, amelyet az el bb bemutattunk az e-

learning költségcsökkent  vagy szervezeti hatékonyság-növel  tulajdonságai közül.  
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Minél nyilvánvalóbbá válnak az e-learning fent leírt jótékony tulajdonságai, annál 

elterjedtebbé válik ez a képzési forma olyan piacokon is, ahol a képzés iránti igény 

ugyan alacsonyabb szint , ám mégis nagy fontossággal bír a vállalat sikeressége 

szempontjából. Az e-learning els  generációs alkalmazói utat mutatnak a többi 

cégnek, és így egyre szélesebb körben válik lehet vé az e-learning alkalmazása. 

2.4.1.2 E-learning és tudásmenedzsment 

2.4.1.2.1 E-learning 

Vizsgáljuk meg az e-learning lehet ségeit, a tudásmenedzsment, tudásgyárak és a 

tudásrendszer-tervezés területén. Tekintettel arra, hogy az e-learning a gazdaság 

része, ezért vizsgálatunk tárgya a feln ttképzés területére esik, ahol a legfontosabb 

tanulási folyamatok nem szakaszos képzési folyamat során, hanem egyfajta felfedezés 

során játszódnak le. Ebben az esetben a tanulás folyamatát illet en, három 

alapfeltevésre építhet  az e-learning stratégia 

• A képzés a tanulás egész folyamatának csupán egy kis szelete. 

• Mindegy, hogy képzés, keresés vagy támogatás útján tanulunk, ugyanahhoz az 

információhoz jutunk hozzá a különböz  megjelenési forma ellenére 

• A tanulás három módja – a képzés, keresés és a támogatás (interaktivitás) – 

egy integrált tudásrendszer (knowledge system) által egy id ben kezelhet ek. 

A gazdaság globális e-learning rendszerek kiépítésére tart igényt. 

A gazdaság szerepl i annyira függ vé váltak a hálózat segítségével kezelt információ 

sebességét l és elosztásától, hogy a globális tanulást illet  problémáik megoldását is 

ett l várják. Kétségtelen, hogy a gazdaság elvárja a szerepl it l, hogy bármir l, 

bármikor és bárhonnan képesek legyenek tanulni. Ahhoz, hogy magas szint  

produktivitást érjünk el, a tanulásnak és a munkának egyszerre kell történnie – ez is 

része az e-learningnek. 

A tanulásnak számos technikai illetve akadémiai jelleg  definíciója van, de ebben az 

esetben talán célszer  úgy meghatározni, mint egy darab tudás adaptációját, amelyet 

viselkedésbeli változás követ.  

Természetesen ez egy meglehet sen tág definíció, ugyanis ez alapján bármilyen 

minket ér  elektronikus ingert nevezhetnénk e-learningnek. Mostanra ez egy nagy és 

mindent körülvev  piac – egy piac és egyben technológia is, amely annyira széles 
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kör , hogy magába foglalja a képzési, marketing és támogatási piacokat is, 

ugyanakkor az e-képzés az e-learning piac meglehet sen kicsiny szelete. 

A legradikálisabb változtatás az áttérés a hagyományos szakaszos papíralapú 

tanulásról a jóval rugalmasabb keres  tanulásra42. Az e-learningnek túl kell lépnie az 

egyszeri információátadáson. Az elgondolás lényege az, hogy hatékonyan irányítsuk a 

keresést annak érdekében, hogy mindenki hozzájuthasson ahhoz az információhoz, 

amire az adott pillanatban szüksége van, illetve pont annyi információt adjunk ahhoz, 

hogy mindenki jól végezhesse a munkáját. Röviden szólva egyszerre kell menedzselni 

a tanulót és az információt – vagyis a tudás kis adagjainak keresését és szállítását kell 

kezelni, mégpedig abban az id ben, amikor a tanulónak szüksége van rá. 

A keres -tanulástól könnyen jutunk a mátrix-tanuláshoz, ez utóbbi azt jelenti, hogy 

egy megoldás megismerésekor vagy felmerül egy újabb kérdés, amire lehet keresni a 

választ, vagy pedig az internet technológia felhasználható arra, hogy a válasszal 

kapcsolatos témákat keressünk. 

A nagy e-learning rendszerek kiépítése általában üzleti stratégiák kiépítésével 

kezd dik. Ezek a stratégiák az alábbi trendek szerint csoportosíthatók: 

• Az e-learning emberek különböz  csoportjait képes egyszerre tanítani, 

informálni és támogatni ugyanabban az id ben. 

• Az elektronikus rendszereken keresztül történ  termék-marketing is e-

learning, aminek a mérhet  eredményei a vállalat- és márkah ség. 

• Az e-learning nemcsak abban segít, hogy a támogatási központ tudását online 

tárolhassuk, hanem integrálhatjuk ezt a marketing vagy képzési folyamatokkal 

is. 

A fentiek figyelembevételével: 

Az e-learning a képzés, az internet marketing és az e-támogatás43 összefonódása.  

2.4.1.2.2 Tudásmenedzsment 

A termékeket és a szolgáltatásokat t ke, alapanyag, technológia, alkalmazottak és 

tudás segítségével hozzák létre. Ebb l az öt komponensb l csak az alkalmazottak és a 

tudás jelenthet folyamatos és nagy versenyel nyt. A tudásmenedzsment biztosítja azt, 

hogy vállalaton belül a tudás problémamentesen áramoljon azoktól, akik 

rendelkeznek vele, azokhoz, akiknek szükségük van rá. A tanulás-menedzsment pedig 

                                                
42 search learning 
43 e-support 
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azt biztosítja, hogy a munkatársak hatékonyan tudják befogadni a munkájukhoz 

szükséges tudást és képességeket a produktivitás és a versenyel ny megtartása 

céljából.  

A hatékony tudásmenedzsment célja a tudás sikeres szállítása A tudás szállítása alatt 

nem csupán annak transzportálását értjük technológia vagy egy dokumentum 

segítségével. A hatékony tudás szállítás megköveteli a tanulás és a tudás-

menedzsment integrációját – vagyis alkalmaznunk kell a tanulási alapelveket a tudás 

el állításához és rendszerezéséhez.  

Az összekapcsolt adatbázis tudás-rendszerb l az alábbi hasznok származnak: 

A képzésen kívül a tudás menedzselése: a képzés-menedzsment funkción kívül 

rendelkezésre bocsátjuk a tudás azonosításához, megszerzéséhez, osztályozásához, 

elosztásához és megosztásához szükséges eszközöket és folyamatokat. Ennek 

eredményeképpen a tudás menedzsment rendszer lehet vé teszi az ügyfelek számára a 

vállalati részlegek között gyakran fennálló tudásalapú korlátok megszüntetését. 

A képzési fejlesztésre szánt id  és költség csökkentése: amennyiben a tudás egyes 

darabjait újrahasznosítható eszközöknek tekintjük, ez a szemlélet lehet vé teszi egy 

szervezet számára, hogy újra felhasználja a már létez  tudást új tudás-alkalmazások 

és képzési kurzusok gyors felépítése érdekében. Minél több tudásdarabot használ fel 

újra egy vállalat, annál kevesebb lesz a fejlesztésre fordítandó id , és alacsonyabb a 

fejlesztésre fordítandó összeg. 

A tudás tartalmának gyors frissítése: a rendszerben a tudás kis darabjait hozzuk létre 

és tároljuk, amely darabok aztán több hely és konfiguráció számára válik 

hozzáférhet vé. Amennyiben a tudás megváltozik, ezt a változást csak egyszer kell 

jelezni a rendszernek, ami aztán automatikus frissíti az összes olyan tudást, amelyhez 

azt felhasználja. Így a frissítéseket és változtatásokat meglehet sen könny  

implementálni.  

Az egyéni tanulási stílusokhoz való alkalmazkodás: lehet vé tesszük tanulóink 

számára, hogy saját tanulási módszerük szerint dolgozzák fel a rendelkezésre álló 

tudást. Egy vizuális alkatú diák a képzési interface segítségével lépésr l-lépésre 

dolgozza fel a tananyagot, míg mások online hipertext fájlokat olvasnak végig. Egy 

több tudással rendelkez  diák gyorsan képes tanulni, míg egy kezd  részletesebb 

információt igényel.  
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A tudás-menedzsment másik alapvet  stratégiája, hogy bármely formátumú tudást 

képes kezelni, amennyiben az kisebb tudásegységekre van felosztva, és aztán 

virtuálisan bármely formában prezentálni is képes azt. 

A tanulás háromféle módon valósulhat meg: tradicionális kurzusok segítségével, az 

információ (tudás) keresésével és segítségkérés során. Alapvet en minden esetben 

ugyanarról az információról van szó, amely azonban különböz  formátumokban áll 

el , attól függ en, hogy milyen módon van rá szükség és mikor van rá szükség. Mivel 

ugyanarról a tudásról van szó, nincs szükség egymástól független tanulási, marketing 

és támogatási rendszerek fenntartására.  

A tudás menedzselése és szállítása csupán az egyik oldal. Szükség van a tudás 

nagyméretekben való termelésének tiszta, konzisztens és prezentálható formájára. 

Mindezt gyorsan és gazdaságosan kell elvégezni. A tervezés jelenlegi módja, amikor 

mindent az alapoktól építünk fel, túl drága, lassú és menedzselhetetlen.  

2.4.2 Digitális pedagógiai menedzsment 

Amíg pedagógiai menedzsment természetesen a pedagógiai folyamatok, addig a 

digitális pedagógiai menedzsment pedig a digitális pedagógiai folyamatok 

menedzselését jelenti. Ha ezt összevetjük a 1.3.2.1-ben megfogalmazott digitális 

pedagógiai paradigma meghatározásával, láthatjuk, hogy a digitális pedagógiai 

menedzsment az információk digitalizálásának rendszerezésének, szállításának és 

elosztásának és végül tudássá szervez désük menedzsmentjét jelenti. 

2.4.3 Min ségügy és pedagógiai menedzsment 

A min ségügy minden menedzsmenthez szervesen hozzátartozik, így nem lehet 

másként a pedagógiai menedzsment esetében sem. Természetéb l adódik, hogy az 

iskolai rendszer  képzések közül a fels oktatásban jelent meg el ször és ott fejl dött 

ki leginkább. Az alábbiakban a legfontosabb jellemz ket vesszük sorra44 a témában 

magyarul megjelent legautentikusabb m  alapján. 

2.4.3.1 Az oktatás min ségmenedzsmentjének igénye (Huston 1992) 

Igények: 

• A munkaer piac növekv  igénye 

                                                
44 szerk.: Veress Gábor A fels oktatási intézmények min ségmenedzsmentje M szaki Könyvkiadó, 
Budapest 1999 
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• Képzési igények növekedése miatti költségnövekedést az állam nem képes 

vállalni 

• A tudás elévülési idejének hirtelen csökkenése 

Az oktatási rendszer megújításának szempontjai: 

• Az információátadás módszereinek és lehet ségeinek változása 

• Tantervfejlesztés a társadalom és üzleti élet igényeinek figyelembevételével 

• Együttm ködés, partnerség kialakítása 

o Helyi közösségekkel 

o Üzleti élet szerepl ivel 

o Szül kkel 

o Fogékonyság, reagálóképesség javítása, továbbfejlesztése 

o A nemzeti oktatási rendszer jöv képének és stratégiai céljainak 

megfogalmazása 

o Az oktatási rendszer folyamatos fejlesztése 

o Az eredményesség-termelékenység hangsúlyozása 

o A változással szembeni ellenállás megszüntetése 

2.4.3.2 A Denver-doktrína (1993) 

Az oktatási rendszer vev je a nemzet, a tanuló részben együttm köd  partner az 

oktatás eredményességében, másrészt mint vev  szerepel az oktatás folyamatában. 

Az eredményes m ködés feltételezi: 

• Az oktatás vev i szükségleteinek folyamatos követését, megértését 

• Valamennyi érdekelt meghatározását és bevonását 

• Az oktatás állandó javítását és mindenki számára történ  elérhet vé tételét 

• A mérési és információszerzési módszerek kidolgozását és bevezetését 

• A folyamatos megújítást az új információk alapján 

• A kölcsönös elismerést és bizalmat 

• A nyílt kommunikáció kialakítását és fenntartását az érdekelt partnerek között 

2.4.3.3 A TQM bevezetésének elemei 

1. Az oktatás intézmény- és kapcsolatrendszere 

2. A TQM megvalósítása 

• A vezetés tartalmi és formai megújítása 

• A vev központú m ködés kialakítása 
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• Nyílt és dinamikus kommunikáció 

• Emberi er forrás fejlesztés 

• Az elvárásokra fogékony, gyorsan reagáló tantervfejlesztés 

• Folyamatos mérés és értékelés 

• Innovatív oktatási stratégiák 

• Menedzsmenttámogató rendszerek 

• A TQM alkalmazása az oktatási folyamatban 

• A tanítási-tanulási folyamat átalakítása 

• A vezetés szerepe 

3. A TQM megvalósítása 

• Az oktatás rendszermodellje 

• A megvalósítás közös elemei 

• A TQM alkalmazásának támogatása 

Könnyen látható, hogy a 2.4.2-ben megfogalmazott elvárások mindegyikéhez 

hozzárendelhet  a fenti felsorolás valamelyik eleme, így a digitális pedagógiai 

menedzsment min ségfejlesztési kérdései is kezelhet k. DTTK-nak mind a fejlesztése 

mind pedig a m ködtetése során alkalmazandók a min ségmenedzsment szempontjai. 

2.5 Az LMS és LCMS rendszerek 

2.5.1 Áttekintés 

Az LCMS és LMS rendszer két különböz , de egymást kiegészít  fogalom. 

Mindkett nek megvannak a maga jellegzetességei, nem lehet egyiket a másikkal 

helyettesíteni. Ugyanakkor egy szorosan integrált LCMS-LMS rendszer olyan 

haszonnal járhat, ami felülmúlja a két rendszer külön-külön nyújtott hasznosságát. 

2.5.2 LMS 

Az LMS alapvet en a szervezetek tanulási tevékenységének és képességeinek 

menedzselését segíti. Az LMS által irányított tevékenységek nagyon változatosak 

lehetnek, az osztályteremben tartott, tanár által irányított óráktól kezdve, az oktatási 

szemináriumokon át a web-alapú on-line tréningekig. A végs  felhasználó 

szemszögéb l az LMS hatékony módja a személyes készségek és képességek nyomon 

követésének, valamint a tanuló képességeinek továbbfejlesztése érdekében a releváns 

tanulási tevékenységek könny  regisztrálását, a tevékenységek helyének könny  
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meghatározását teszi lehet vé. Hozzáférést biztosít továbbá azokhoz az on-line 

kurzusokhoz, amelyekre a felhasználó regisztrálta magát. 

2.5.3 LCMS 

Az LCMS segítséget nyújt a tananyag létrehozásához, újrafelhasználásához, 

elhelyezéséhez, a felhasználóhoz való eljuttatásához, menedzseléséhez és javításához. 

A tartalmat jellemz en központi tárolókon tartják, kis, önmagát leíró, egyedien 

beazonosítható objektumok formájában, vagy tanulási objektumokként, amelyek 

mindegyike megfelel egy vagy több jól meghatározott tanulási objektumnak. Az 

egyes tanulási objektumokat újonnan hozzák létre, vagy a létez  tudás 

dokumentumainak új célt határoznak meg, és aszerint újraformázzák azokat. Az 

LCMS a tanulási objektumokat önálló egységekként telepítheti és juttathatja el a 

végs  felhasználóhoz, hogy az megfeleljen a munkaspecifikus igényeknek, vagy 

eljuttathatja azokat egy nagyobb kurzus, tananyag, vagy egy LMS által meghatározott 

tanulási tevékenység részeként.  

A fejlett LCMS rendszer nyomon követi a felhasználó és az egyes tanulási 

objektumok közötti kölcsönhatásokat, és felhasználja az így kapott részletes 

információkat, hogy személyre szóló tanulási tapasztalatokat gy jtsön és részletesen 

beszámoljon ezekr l a szerz knek, akik ezek alapján elemzik a tartalom 

egyértelm ségét, fontosságát és hatékonyságát, lehet vé téve a tartalom javítását egy 

m köd  alapon.  

Az LCMS rendszer alapvet en a tartalom létrehozására, újrafelhasználására, 

telepítésére, annak a felhasználóhoz történ  eljuttatására, menedzselésére és 

tökéletesítésére koncentrál. Bizonyos esetekben ez kiterjed még a tudás alapú 

közösségek kialakítására, valamint a tanulási objektumokkal kapcsolatos, 

strukturálatlan, de megragadható tudás rögzítésére.  

2.5.4 LMS és LCMS 

Noha az LMS és az LCMS alapvet en különbözik abban, hogy mire helyezik a 

hangsúlyt, egymást kiegészít  vonatkozásait célozzák meg ugyanannak szándéknak, 

nevezetesen, hogy felgyorsítsák a tudás közlését. Ezen szándék megvalósításakor 

három kulcsfontosságú területen közösek az adottságaik: 
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2.5.4.1 Tartalom 

Az LMS menedzseli, el írja, eljuttatja a felhasználóhoz és nyomon követi az on-line 

kurzusokat, amik jellemz en tanulási objektumokból állnak, amiket az LCMS 

határozott meg és hozott létre. Mind az LMS, mind az LCMS figyelemmel kíséri a 

tartalom eljuttatását a felhasználóhoz, de különböz  részletességgel. Az LMS a 

kurzus-szint  nyomon követésre helyezi a hangsúlyt, különös tekintettel az eddig elért 

eredményekre és pontszámokra. Ezzel szemben az LCMS a tanulási objektumok 

szintjét is figyelemmel kíséri, nem csupán azért, hogy jobban rálásson a felhasználó 

teljesítményére és a rendszerrel való kölcsönhatására, hanem hogy mérési 

eredményekkel szolgáljon a szerz knek, amik segítségével azok elemezni tudják a 

tanulási objektum világosságát, fontosságát és hatékonyságát.  

2.5.4.2 Felhasználók 

Függetlenül attól, hogy tanulási objektumokról, on-line kurzusokról vagy más tanulási 

tevékenységr l van szó, a termékek mindkét kategóriájában közös és fontos cél, hogy 

a forrás a lehet  leghatékonyabb úton jusson el a felhasználóhoz. A tipikus LMS 

széles felhasználói profillal m ködik, ami tartalmazza a szervezeti kapcsolatokat, a 

munkakört, a preferenciákat, képességeket, a készségek szintjét, a korábbi tanulási 

tevékenységekben való részvételt és így tovább. A felhasználók jellemz en az LMS-

hez fordulnak, hogy megtekintsék az elért eredményeket, elemezzék készségbeli 

hiányosságaikat, feliratkozzanak tanulási tevékenységekre, hogy csökkenthessék 

ezeket a készségbeli hiányosságokat, amik gátat vetnek az el menetelüknek. Az 

LCMS személyre szóló eredményeket juttat el a felhasználóhoz, ami éppen a 

személyes igényeket kielégít  tartalom, éppen amikor a felhasználónak arra szüksége 

van. Az LCMS úgy is javíthatja a felhasználói környezetet, hogy a tartalmat a 

felhasználói profilhoz igazítja, vagy széleskör  lehet ségeket kínál az 

együttm ködésre és a tapasztalatcserére a tartalommal kapcsolatban. A lényeges 

különbség az, hogy az LCMS a felhasználóról fellelhet  információk alapján 

személyre szabott felhasználói környezetet kínál a tartalom szolgáltatása során, míg 

az LMS tartja karban a felhasználói profil információit, és ez teszi az információkat 

hozzáférhet vé az LCMS-nek, hogy az a személyre szabott felhasználói környezetet 

biztosíthassa.  
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2.5.4.3 Adminisztráció 

Az LMS részletekbe men en adminisztrálja a felhasználói profilokat, képességeket, 

szerepeket, a szervezeti jellemz ket, de a tartalmat csak magas szinten követi nyomon 

és adminisztrálja. Ezzel szemben az LCMS több figyelmet szentel a felhasználó és a 

tartalom kapcsolatának, mint a felhasználók aktuális adminisztrációjának.  

2.5.4.4 Közös tartalom tároló 

Az LMS és LCMS rendszerek gyakran közös táron helyezik el a tartalmat. Ennek sok 

el nye van: 

• A két rendszer közötti konzisztenciát és integritást biztosító er feszítések 

teljesen szükségtelenné válnak.  

• Az egységes tartalom tároló a két rendszer között egy közös adatbázis révén 

lehet vé teszi a tanulási objektumok egyedi beazonosítását és a tanulási 

objektumokhoz való hozzáférést. Ez lehet vé teszi a tanulási objektum 

szerz jének, hogy el feltételeket szabjon az LCMS más tanulási objektumait 

illet en, anélkül hogy megkérdezné, vajon az LMS felismeri-e és elfogadja-e  

ezeket az el feltételeket. 

• A közös tartalom tároló lehet vé teszi a szerz k számára, hogy egyb l az 

LCMS-ben aktualizálják a tanulási objektumokat anélkül, hogy ezt a 

változtatást végrehajtsa az összes olyan tanulási tevékenységnél és 

tananyagnál, ami az LMS tanulási objektumát használja. A tanulási objektum 

minden felhasználásakor automatikusan az aktuális tanulási objektumot találja 

meg a közös tárolón. Ez különösen fontos azoknál az alkalmazásoknál, ahol a 

tartalmat gyakran változtatják.  

2.5.4.5 Egységesített séma 

Az adatbázisok szintjén szorosan összekapcsolt LMS és LCMS termékeknek, amik 

alapja egy közös és egységes séma, külön el nyük, hogy az egyes termékek valós 

id ben befolyásolnak minden, a másik rendszer által nyilvántartott adatot. A jelenlegi 

ipari szabványok, mint a SCORM, lehet vé teszik, hogy az LCMS és LMS termékek 

olyan tartalom csomagokat és egyszer  nyilvántartott adatokat cseréljenek egymás 

közt, mint amilyenek az elért eredmények és pontok. Ugyanakkor mind az LMS, 

mind az LCMS gyakran igényel olyan közös információt, amire nem létezik 

szabvány, mint például a részletes felhasználói profil, a képességek meghatározásai, a 



 60 

szervezeti kapcsolatok, munkakörök, tantárgyak, a tanulási objektumok és a 

tantárgyak közötti összefüggések, a felhasználó és a tanulási objektum közötti 

kölcsönhatások részletes nyilvántartása.  

Azok az LMS és LCMS termékek, amik közös sémára épülnek, befolyásolni tudják 

ezeket a közös adatokat függetlenül attól, hogy melyik termék tartotta nyilván. 

Például amikor egy tanulási objektumot juttatnak el a felhasználóhoz, az LCMS ki 

tudja használni az LMS-en tárolt személyes információk el nyeit, hogy egy személyre 

szabott felhasználói környezetet nyújtson a felhasználónak. Ehhez hasonlóan az LMS 

is a lehet  legrészletesebb riportot készítheti el az LCMS részletes nyilvántartásának 

köszönhet en, ami segít felmérni és javítani az egész rendszer állapotát.  

2.5.4.6 A rendszerek személyre szabása 

• Az LMS és LCMS közötti szoros kapcsolat a felhasználói környezet 

személyre szabásának fejlett lehet ségeit nyújtja: 

• A LCMS használni tudja az olyan, LMS-en elérhet  felhasználói 

információkat, mint a felhasználói profil, a preferenciák, munkakör, adatok a 

képességekr l, hogy a felhasználónak automatikusan személyre szabott 

tanulási objektum nyilvántartást küldjön.  

• A LCMS elemezni tudja a különböz  tendenciákat, összefüggésbe hozva  

egymással az LMS-ben lév  felhasználói tulajdonságokat, az LCMS 

felhasználói által választott nyilvántartásokat, és a teljesítményük részleteit 

ezekben a nyilvántartásokban.  

• A tanulási objektum szerz i ezen tendenciák elemzéseit fel tudják használni, 

hogy jobban megértsék, miként lehet az általuk létrehozott nyilvántartásokat a 

való világban felhasználni. Az ilyen elemzések ugyanakkor pontosabb 

profillal is szolgálnak az egyes személyre szabott nyilvántartások igazi 

felhasználóiról. A szerz k ezeket az információkat fel tudják használni, hogy 

finomítsanak ezeken a nyilvántartásokon vagy hogy új, személyre szabott 

nyilvántartásokat hozzanak létre a speciális profillal rendelkez  felhasználók 

igényeinek megfelel en.  

• Ezeknek a tendencia elemzéseknek az eredményeit az LCMS arra is fel tudja 

használni, hogy a jöv beni felhasználók részére el re meghatározzon egy 

megfelel  nyilvántartást, ami automatikusan a profiljukhoz igazodik. Az 
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LCMS intelligens rendszerré válik, ami képes a tanulásra, a korábbi adatok 

alapján segíti a jöv beni felhasználókat.  

• Amikor az LMS-nek valós idej  hozzáférése van az LCMS által menedzselt 

tanulási objektumokhoz, az LMS képes dinamikusan felépíteni a személyre 

szabott tananyagot és tanulási tevékenységeket, úgy, hogy azok illeszkedjenek 

egy adott felhasználó igényeihez és profiljához. Egy, az LMS által a 

felhasználó részére kialakított dinamikus tananyag tartalmazhatja a tanulási 

objektumok olyan választékát, aminek alapja a tanulási célok és tanulási 

objektumok összhangja. A tananyag tartalmazhatja az LCMS által közölt 

tanulási objektumok halmazát, akárcsak más tanulási tevékenységeket, mint a 

szemináriumok, a workshopok, továbbá azokat, amik az LCMS-en kívül 

érhet k el.  

2.5.4.7 Nagyobb betekintés a tartalom javítása érdekében 

Az LCMS nyilvántartásának részletessége rálátást enged a tartalom tulajdonosainak 

tanulási objektumaik érthet ségére és hatékonyságára. A felhasználók közötti 

együttm ködés mértéke és természete, valamint azoknak a további segítségeknek a 

mértéke és természete, amit a felhasználók a szakért kt l kérnek a tanulási 

objektummal kapcsolatban, nagyszer en reprezentálja a tanulási objektum 

világosságát és teljességét. Ezt az adatot összefüggésbe hozva az LMS-en fellelhet  

felhasználói profillal, a munkakörrel, a képességekkel és a készségek szintjével 

bepillantást enged abba, hogy melyik felhasználók találják hatásosnak a tartalmat, és 

kiknél adódnak nehézségek a tartalommal. Továbbá összefüggésbe hozva ezt az 

adatot a tananyaggal vagy az LMS azon tanulási tevékenységeivel, amik a tanulási 

objektumot tartalmazzák, meghatározható, hol van megfelel  helyen a tanulási 

objektum, hol lesz megfelel  helyen a jöv ben, valamint ez segít finomra hangolni a 

tanulási objektumok el feltételeit. Ez az elemzés ugyanakkor betekintést nyújt abba, 

miként függnek a tanulási objektumok el feltételei a hallgatóság jellemz it l.  

2.6 Min ségügy az LMS és LCMS rendszerekben 

2.6.1 Öveges-jelenség 

A digitális pedagógia és az e-learning közötti különbséget jól jelzi a „szabvány vagy 

nem szabvány” dilemma. Az e-learning oldaláról nézve nyilvánvaló a szabványosítás 
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nagyfokú igénye a pedagógia oldaláról nyilvánvaló a szabványosítás lényegében 

történ  elutasítása. Tekintettel arra, hogy ebben a fejezetben a gazdaság 

szempontjaiból végezzük a vizsgálatot, célszer  a másik szempontot is megemlíteni. 

A „klasszikus” pedagógia nevezetes alakja volt Öveges József, akinek a tevékenysége 

annyira innovatív volt, hogy tekinthetjük a digitális pedagógia egyik el futárának. 

Alapelve azonban az volt, hogy mindent ki kell próbálni, s t tanár kollégáit is arra 

bíztatta, hogy saját maguk által készített eszközökkel demonstrálják a diákjaiknak a 

fizika érdekes jelenségeit. Üzenete sokakhoz eljutott és lelkes fizika tanárok százai 

barkácsoltak olyan eszközöket, amelyekkel élvezetesebbé és hatékonyabbá tették a 

tanítást. Amikor azonban az általa kitalált eszközöket üzemszer en gyártották és a 

kész eszközöket be akarták vezetni az oktatásban, ez már korántsem aratott akkora 

sikert. A példa azért érdekes, mert a tanulástámogató rendszerek is hasonló pályát 

futottak be az iskolákban, elég ha csak az ISZE felméréseit idézzük a multimédiás 

oktató CD-k iskolai használatával kapcsolatban. A jelenségre – úgy véljük – jó 

magyarázatot ad az els  fejezetben részletesebben tárgyalt digitális pedagógiai 

paradigma megjelenése. Szinte pontosan az játszódik le napjainkban, amit Kuhn leírt: 

megjelent a digitális pedagógiai paradigma, de egyenl re még nem terjedt el olyan 

mértékben, hogy ez lenne a meghatározó. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ebben az 

esetben tudományfilozófiai kérdésr l van szó, míg az e-learning gazdaságban történ  

térhódítása a gazdaság szabályai által determinált folyamat. 

2.6.2 Min ségfejlesztés és szabványok (SCORM) 

Az e-learning és a min ségfejlesztés kapcsolatára napjainkban a szabványosítás 

igényének fokozatos növekedése jellemz . A következ kben ezt a folyamatot 

vizsgáljuk a SCORM bemutatásán keresztül. Jelenleg ez a kezdeményezés terjedt el a 

legszélesebb körben és ez áll legközelebb a szabvánnyá váláshoz. 

Az ADL (Advanced Distributed Learning) kezdeményezést 1997 novemberében az 

USA Védelmi Minisztériuma és a Fehér Ház Technológiai és Tudományos Részlege 

indították el azzal a céllal, hogy magas szint , személyes igényre szabott és alacsony 

költség  képzéseket tegyenek elérhet vé helyt l és id ponttól függetlenül.  

E célkit zés elérésének egyik módja dinamikus és alacsony költség  

oktatástámogatási szoftverek és rendszerek fejlesztésének ösztönzése, illetve az ezen 

rendszerek piaci keresletének élénkítése, ezáltal segítve a kormányzati, akadémiai, ill. 

ipari szférából érkez  a megnövekedett oktatási és képzési igényeket. 
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Mindezek alapja az ADL SCORM-ja (Shareable Content Object Reference Model), 

ami egy web-alapú – illetve általában számítógéppel támogatott tanulási – 

keretrendszerben definiált, újrafelhasználható oktatási anyagok létrehozását t zte ki 

célul. A SCORM ezt a keretrendszert bizonyos útmutatók, specifikációk és 

szabványok segítségével írja le, melyek több különböz  szervezet munkájából 

alakultak ki.  

2.6.2.1 A SCORM 2004 rövid ismertetése 

A SCORM 2004 az általános web-alapú “Content Aggregation Model”-re és a “Run-

Time Environment”-re építkezik, valamint ezen specifikációkat és szabványokat 

továbbra is több forrásból merítve állítja össze. A cél egy olyan átfogó e-learning 

csomag létrehozása, amely web-alapú tanulási segédanyagok újrafelhasználhatóságát, 

elérhet ségét, illetve együttm ködését teszik lehet vé. 

2.6.2.2 SCORM és egyéb szabványok 

Ahogy már a korábbiakban is említettük, a SCORM valójában különböz  

együttm köd  szervezetek által alkotott specifikációk, szabványok és útmutató 

gy jtemények együttese, amelyeket azért igazítanak egymáshoz és integrálnak, hogy 

egy könnyen implementálható, teljes modellt adjon. 

2.6.2.3 Az ADL történeti áttekintése 

2.6.2.3.1 Az el írások személyre szabásának értéke 

A technológiával támogatott oktatáshoz kapcsolható kutatások azokkal a kérdésekkel 

indultak, hogy hogyan tanulunk, és f képp hogyan tanulunk hatékonyan. Ezen hosszú 

id n keresztül folytatott kutatások azt mutatták, hogy az információtechnológiát 

megfelel en használva a hatékonyság növelésével, illetve a költségek csökkentésével 

növelhet  a ‘tanulási élmény’ (learning experience) min sége.  

Ezen kutatások azonban általában nem technológiai jelleg  kérdésekkel kezdenek 

foglalkozni, hanem azt vizsgálják, hogy az el írások milyen megközelítése a 

leginkább hatékony. Példaként tekintsünk egy, a szokásos ‘tantermi tanulást’ a 

személyre szabott el írásokkal összehasonlító tanulmányt, amely a következ ket 

mutatta: 

• Az el írások követésének sebessége 3szoros illetve 7szeres gyorsulás között 

változik – még különösen nagy gonddal válogatott osztályok esetében is. 
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• Átlagban egy diák a tanteremben óránként 0.1 kérdést tesz fel 

• Személyre szabott oktatás keretein belül, a tutor-hallgató kommunikáció 

nagymérv  hatékonyságnövekedése miatt óránként akár 120 kérdés is 

feltehet . 

• Az elért teljesítménybeli növekedés a tantermi környezetben való oktatás és a 

tutor által instruált oktatás között elérheti a két szintnyi növekedést, amely 

körülbelül ekvivalens azzal, mintha az eddig 50%os teljesítményt nyújtó 

diákok ezentúl 98%os teljesítményt nyújtanának. 

• A tutor által adott instrukciókon alapuló oktatás általában kit n  

eredményeket mutat, azonban kormányzati, akadémiai (tömegoktatás), vagy 

ipari környezetben nem igazán alkalmazható, ugyanis egyrészt túl költséges, 

másrészt logisztikailag túl nagy kihívásokat hordoz. 

• Ezen probléma megoldására van esély az információtechnológia 

használatával, ugyanis képes valósidej , szükség szerint testre szabható 

megoldásokat nyújtani a személyre szabott instrukciók átadására, 

megfizethet  költségek mellett, amelyek segítségével valódi, mérhet  érték  

fejl dés érhet  el a tanulási folyamatban.  

További empirikus kutatások felgyorsították az információtechnológiai 

megoldásokkal támogatott képzések és oktatás felhasználását, alkalmazását az egyes 

országokon belül is. Ezek azt mutatták, hogy a hagyományos, tantermi tanuláshoz 

képest az információtechnológiai megoldások jobban segíthetnek a hallgató felé 

eljuttatni az  céljainak, habitusának, tanulási szokásainak megfelel  sebesség  és 

mennyiség  tartalmakat. Mindazonáltal, még a legfejlettebb technológiák alkalmazása 

mellett – pl. web-alapú, avagy multimédiával támogatott instrukciók, illetve 

intelligens tutor rendszerek – els sorban az a kérdés, hogy mennyire tudjuk az egyes 

személyek konkrét igényeinek megfelel en testre szabni a megoldást.  

Összefoglalva, a technológiával támogatott, személyre szabott instrukciókat 

alkalmazó oktatás hatékonysága – a hagyományos tantermi képzéssel szemben – 

elérheti, s t bizonyos esetekben meg is haladhatja a tutorral támogatott képzések 

hatékonyságát. Ezen képesség, a ‘személyre-szabhatóság’ e-learning alkalmazások 

széles spektrumán megfigyelhet , de talán leginkább az ITS-eken (intelligens tutor 

rendszerek) keresztül mutathatók be. 
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2.6.2.3.2 ITS (intelligens tutor rendszerek) 

Az 1960-as években kutatók egy csoportja az információs struktúrákon alapuló 

megközelítéseket kezdte vizsgálni. A korai mesterséges intelligenciával kapcsolatos 

kutatások között találhatjuk az els ket, amelyek a tanulással, emberi tanulással 

foglalkoznak. Ezen kutatások vezettek ahhoz a megközelítéshez, amit manapság ITS-

nek hívunk. 

Több különálló tényez  is gátolta az ITS-ek kialakulását, elterjedését. Egyrészt az, 

hogy az informatika kezdeti szakaszában a kognitív tudomány még meglehet sen 

gyerekcip ben járt – különösen ami a számítógépes modellezést illeti. Másrészt pedig 

az, hogy, komplex modellezés és szabálygy jtemény-alapú rendszerek hatalmas 

számítási kapacitást igényelnek. 

A kognitív tudományban és az informatikában végbement nagymérték  változások 

azonban mostanra már megalapozták az ITS jelleg  technológiák fejlesztését. 

Ezen fejlesztések tovább gyorsulhatnak, amennyiben a tanulási segédanyagok, 

tartalmak ‘instrukciós objektumok’ formájában fognak létezni, és széles körben 

hozzáférhet k lesznek. Ebben az esetben ugyanis valós id ben, igény szerinti 

megjelenítést lehet az egyes újrafelhasználható elemekhez hozzárendelni.  

Ezt a hozzárendelést minden esetben a szerver végzi, automatikusan, a tartalomhoz 

adott logika, instrukciós stratégia alapján.  

2.6.2.3.3 Az e-learning evolúciója 

A CBI (Computer Based Instructions) fejl dése az ITS-ek fejl désével párhuzamosan 

történt. A CBI szakemberek két természetesen adódó táborra oszlottak: az alkalmazott 

tudósokra (mérnökök), illetve elméleti kutatók. A mérnökök követték az informatika 

folyamatos fejl dését, és mindig kihasználták az elérhet  lehet ségeket. Az eleinte 

primitívnek mondható, els  generációs instrukciós szókészleteket, nyelveket hamar 

követték az egyre összetettebb és összetettebb fejleszt eszközök, amelyek 

segítségével az egyes implementációk széles körben használható felhasználói 

felületekké fejl dtek. 

Ez a tény tette lehet vé kés bb programozói tudással nem rendelkez  emberek 

számára is a tananyagfejlesztést. A fejlesztési költségek lecsökkentek, ezáltal a 
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hatékonyság jelent sen megn tt, termékek és szolgáltatások széles spektrumának 

megjelenését téve lehet vé. 

Az els  csoportba tartozó szakemberek arra törekedtek, hogy ezen eszközöket minél 

több el re gyártott, újra felhasználható instrukciós készletekkel (template) lássák el. 

Ezeket magas szint  programozási nyelvekb l gyártottak, azonban leegyszer sítve 

ezeket ahhoz, hogy a tananyagfejleszt knek ne kelljen a programozási feladatok 

komplexitásával megküzdeni. Ezek a készletek a mindazonáltal minden esetben 

procedurális felépítés ek és természet ek. 

Ahogy a CBI eszközök és a személyi számítógépek egyaránt fejl dtek, a CBI-vel 

kapcsolatos költségek egyre csökkentek. Az instrukciós készletek kezdték használni a 

multimédia által adott lehet ségeket és a tananyagfejleszt i rendszerek egyre 

kifinomultabb lehet ségekkel rendelkeztek. 

Azonban ezek a specializált, zárt, kliens-központú rendszerek olyan tananyagokat 

produkáltak, amelyek csak ezekkel együtt voltak használhatók. A tartalom, és az 

instrukciós logika szorosan összefonódott. 

Mindeközben az elméleti kutatók tovább fejlesztették az ITS prototípusaikat, az 

feladatok feldolgozásának logikáját és a tényleges tartalom viszonyát a CBI 

eszközöket fejleszt kkel teljesen ellentétesen kezelték. A tantárgy, a hallgató és a 

tananyag logikájának kifinomult, részletes modellezésével próbáltak olyan 

módszertanokat kifejleszteni, amelyek az egyes felhasználók konkrét, testre szabott 

igényeinek megfeleltek. Ez a megközelítés tette lehet vé tananyag ‘lejátszás’-ának a 

logikájának és a tényleges tartalomnak a teljes szétválasztását, valamint az els  olyan, 

konkrét tanulási feladatok, célok elérését szem el tt tartó, dinamikusan 

összekapcsolható elemekkel manipuláló csomagok megjelenését. 

2.6.2.3.4 A World Wide Web hatása 

A World Wide Web megjelenése mind az ITS, mind a CBI fejl dését el re nem 

látható módon befolyásolta. A www megjelenése után már nem sokkal egy olyan 

széles kör en felhasználható kommunikációs réteget biztosított, amely közös 

szabványokon alapul, és az információhoz való egyszer  hozzájutást teszi lehet vé, 

bárhol és bármikor. 

Felépítését tekintve a WWW teljesen inkompatibilis volt több CBI rendszerrel. A web 

tartalom platformfüggetlen, távoli szervereken található fizikailag, a felhasználó 

gépén csupán a megjelenítésért felel s logika fut. 
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Átmenet a Web-alapú tanulásba 

A CBI-szer  rendszerekb l az átmenet a web-alapú tartalom felé eleinte egyszer en 

CD-ROM alapú termékek web-es adaptálását jelentette. A web semmi más nem volt 

ekkor, csak egy újabb információhordozó médium. A tartalmak továbbra is egysíkúak 

voltak: egy konkrét tanulási célkit zésnek feleltek meg, és nem lehetett könnyen 

darabokra szedni ket újrafelhasználás céljából. Valamilyen értelemben a web-alapú 

tartalom még mindig kötve volt a fejleszt környezetekhez. A tartalom megjelenítése 

érdekében a felhasználóknak különböz  plugin-eket, kiegészít ket kellett letölteniük, 

hogy az egyes fileformátumok helyesen jelenjenek meg. Az anyagok törékenyek 

voltak abban az értelemben hogy a navigációnak minél egyszer bbnek – és általában 

lineárisnak – kellett lennie, mert bonyolultabb megoldások nem ugyanúgy 

jelenít dtek meg az egyes böngész kön, így az újrafelhasználhatóság kritériumának 

ezen anyagok általában nem feleltek meg.  

A második generációs web-alapú anyagok már sokkal inkább igyekeztek 

szétválasztani a megjelenítést a ‘lejátszás’ szabályozásától, ezáltal téve lehet vé 

robosztus LMS rendszerek megjelenését. Ebben az id ben el ször a CBI és az ITS 

közösségek hasonló eszközökkel hasonló célokat próbáltak elérni, az 

újrafelhasználhatóságra helyezve a hangsúlyt.  

A SCORM a Web-et els számú információhordozóként kezeli. Ezt azzal a – jogos – 

feltételezéssel élve teszi, hogy bármi ami a web-en keresztüli közlésre alkalmas, 

kevés energiával alkalmassá tehet  lényegében bármilyen más médiumon való 

közzétételre is. Ez a megközelítés szükségtelenné teszi a különböz  platformok 

közötti átjárhatóság megteremtését, ezáltal egyszer sítve a fejlesztés folyamatát, 

mivel a Web önmagában egy univerzális átviteli közeggé vált. 

2.6.2.4 A SCORM szerepe az e-learning iparban 

A SCORM célja, hogy definiálja egy általános web-alapú tanulási környezet technikai 

jellemz it. Leegyszer sítve, olyan összefügg  technológiai szabványok gy jteménye, 

amelyeket oktatási környezetek és oktatási célkit zések elérése céljából terveztek. A 

SCORM leírást ad a CAM-ról, (Content Aggregation Model), valamint az RTE-r l 

(Run-Time Environment), olyan ‘tanulási objektumok’ leírása céljából, amelyekhez 

az instrukciós készletek mindig az adott felhasználó aktuális igényeihez, 

tulajdonságaihoz, teljesítményéhez igazítható.  
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A SCORM egyfajta összeköt  szerepet is próbál játszani az elosztott tanulással 

foglalkozó közösség számára, a fejl d  technológiák implementálásával, ezek 

koordinálásával.  

2.6.2.5 Elvárások SCORM-mal szemben 

Egy referencia modellnek az alábbi kritériumokat kell kielégíteni. 

• Olyan útmutatókat kell tartalmaznia, amelyek érthet ek a tananyagfejleszt k 

számára és könnyen implementálhatóak. 

• Tananyagfejleszt  eszközöket fejleszt  cégek által adaptálhatónak, érthet nek 

és elismertnek kell lennie. 

• A fejleszt k közül bármelyikük saját oktatási modelljére is illeszthet nek kell 

lennie, valamint annak a változásnak, amit a referencia modellváltás jelent, 

nyomon követhet nek kell lennie. 

A tananyagfejlesztések költségei 50-80%-kal csökkenthet k abban az esetben, ha 

összekapcsolható, újrafelhasználható és könnyen elérhet  tananyagelemekkel 

operálunk.  

Jelenleg az e-learning csúcstermékek ilyen típusú tananyagok, valamint 

fejlesztésükhöz használható eszközök, azonban rendkívül fontos az, hogy ezen 

anyagok a szoftverek felhasználói számára útmutatóként, referenciaként használhatók 

legyenek. Ezek a célok együttm ködésekkel érhet k el, mert az együttm ködések 

növelik a tananyagok értékét és számát is, ilyen együttm ködések pedig közös 

szabványok, specifikációk használatával érhet k el.  

Az ipar általi elfogadottság és egy ilyen modell konkrét megvalósítása érdekében a 

SCORM az összes eddig felsorolt el írást ötvözi magas-szint  követelményekké a 

SCORM-alapú oktatási környezetek számára. 

Ezeket a követelményeket hívjuk ‘ság-ség’-eknek, ezek jelentik az alapot, amelyeken 

keresztül a SCORM-ban lezajló változások történhetnek. Ezek a következ k: 

• Elérhet ség: az a képesség, amellyel az instrukciós komponensek egy távoli 

helyr l több másik helyre is átmozgathatók 

• Adaptálhatóság: másképpen testreszabhatóság, konkrét felhasználók, 

szervezetek saját céljainak megfelel en. 

• Megengedhet ség: költséghatékonyság és hatékonyság növelése, az 

instrukciók átviteli idejének és költségének csökkentésével 

• Tartósság: redesign, újraírás nélkül vészelje át a technológiai változásokat. 
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• Átjárhatóság: Platformok és fejleszt i eszközök közötti átjárhatóság 

• Újrafelhasználhatóság: a komponenseket lényegében bármilyen eszközben, 

alkalmazásban tudjuk használni. 

A fentieken kívül létezik még egy nagyon fontos koncepció a ’web-alapúság’, 

miszerint a Web az ideális médium az a tanulási anyagok átvitelére. Ezt az elvet az 

alábbiak támasztják alá: 

• A web-es technológiák és a teljes infrastruktúra gyorsan fejl dik, és egy széles 

körben hozzáférhet  alapot biztosít a tanulással kapcsolatos technológiák 

számára. 

• Jelenleg még nincsenek elterjedt tanulással kapcsolatos web-es szabványok. 

• A web-alapú tartalmak könnyedén átvihet k más médiumokra, pl CD-ROM, 

helyi hálózat segítségével összekötött számítógépek stb. 

A web-alapú megközelítés lehet vé teszi az ipar áttérését közös átviteli és 

megjelenítési formátumokra. A mai operációs rendszerek natívan támogatják a web-

tartalmak megjelenítését. Megfigyelhet  az a trend, miszerint helyi viszonylatban is 

olyan jelleg  formátumokat használnak, amelyek a weben ugyanúgy használhatók 

mint egy intraneten.  

A ‘ság-ség’-eket ezzel a web-alapú megközelítéssel kombinálva törekszik a SCORM 

a következ  képességek elérésére: 

• Egy web-alapú LMS-rendszer legyen képes olyan tartalmak megjelenítésére, 

amelyek különböz  gyártók különböz  eszközei segítségével készültek, 

valamint ezekb l adatok kinyerésére.  

• Több, különböz  gyártó által gyártott LMS-rendszer képes legyen ugyanannak 

a tartalomnak a megjelenítésére, és ebb l való adatkinyerésre. 

• Több LMS rendszer legyen képes ugyanazon tananyag-tároló egyidej  

használatára. 

• Az LMS kulcsfunkciója, els számú képessége az ADL szerint az kell hogy 

legyen, hogy a felhasználó igényei szerint futtatási id ben menedzselje a 

tartalmakat és a megjelenítést. 

2.6.2.6 A SCORM felépítése 

A SCORM olyan szabványok és specifikációk gy jteménye, amelyek „technikai 

könyvek”-ben vannak rendszerezve. Mindegyikük önmagában is értelmes, és 

lényegében az összes szabvány ill. specifikáció küls  szervezetekt l került átvételre. 
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Három f  kategóriába sorolhatjuk ket, ezek a CAM, az RTE és a SN (Sequencing 

and Navigation – lejátszás).  Az ADL továbbra is készen áll küls  szabványok és 

specifikációk átvételére. 
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3 DPM és e-learning a gyakorlatban 

3.1 Tézisek 

1. Az információs társadalom kialakulásának kísér  jelensége a digitális pedagógia 

kialakulása.  

2. A digitális pedagógiában a tanítási-tanulási folyamat egyik legfontosabb színtere a 

DTTK. 

3. A DTTK-ban a tanár szerepe megváltozik: többé nem els dleges 

információforrásként jelenik meg, hanem a tanulókkal folytatott dialógus segítségével 

menedzseli és hitelesíti a közvetített információt. 

4. A DTTK fontos része a pedagógiai menedzsment digitális támogatása, azaz az 

oktatás tervezése, szervezése és adminisztrálása elengedhetetlenné teszi a 

menedzsment-támogató szoftverrendszerek használatát. 

5. A DTTK használata során keletkezett mérési adatok, megfelel  koncepciók alapján 

és alkalmas módszertani felkészültséggel felhasználhatók az oktatási rendszer tartalmi 

és szervezeti továbbfejlesztésére. 

3.2 Az empirikus kutatás módszertana 

A Berzsenyi Dániel F iskolán az 1998-ben vezettük be a „Bevezetés az 

információtechnológiába“ cím  tárgyat, ennek els  féléves modulja „Bevezetés az 

informatikába“. A bevezetés célja a leend  tanárok felkészítése az információs 

társadalomban való aktív részvételre. A tárgy bevezetésének el zménye volt többek 

között az oktatásban néhány évvel korábban elindult „Sulinet Program“, amelyhez a 

f iskola is csatlakozott. A program végrehajtása során több száz tanár vett részt 

továbbképzésen a F iskolán. Tapasztalataink azt mutatták, hogy a helyes szemlélet 

kialakítása legalább olyan nehéz feladat, mint az eszközök biztosítása.  

Egy év után – a tapasztalatok alapján - felemeltük az informatikai modul id tartamát 

két félévre és ezzel egyid ben, az 1999-2000-es tanévben kezdtük a kutatást. A 
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keletkezett adatoknak csak egy részét használtuk fel az elemzés során, azonban 

minden adatot archiváltunk és megtalálhatók a Függelék CD-n. Az adatok els dleges 

feldolgozása Excellel történt. A statisztikai elemzéseket SPSS-sel végeztük. A 

logfájlok elemzésére szolgáló szoftvert Microsoft Accessel fejlesztettük.  

3.2.1 Kontrollcsoportos pedagógiai kísérlet 

Az 1999-2000-es tanév els  féléve után az eredmények alapján kétszer 4 homogén 

csoportot képeztünk azonos kategóriájú eredménnyel és hasonló szakelosztással. A 

második félévben az egyik négyes csoportban kontaktórákon jelenléti oktatás folyt, a 

másikon ODL segítségével történt az oktatás. A tananyagot ennek megfelel en kétféle 

változatban készítettük el45. 

Ez pontosan azt jelentette, hogy a hallgatók a WebCT segítségével érték el a digitális 

tananyagot és órarend szerinti órákon, de önálló munkával és tutorálás segítségével 

sajátították el a tananyagot. 

A következ  évben már minden csoportban ezen a módon folyt az oktatás, azzal a 

módosítással, hogy nem voltak kötelez en el írt órák és a tananyagot le lehetett 

tölteni saját adathordozóra. A kutatásban csak ez a két tanév szerepel, de 

természetesen továbbra is ezen a módon folyik az oktatás. 

A függelékben a kísérlet végrehajtásakor keletkezett minden lényeges dokumentáció 

megtalálható. 

3.2.2 Kérd íves attit dvizsgálat 

Az 

• 1999-2000 tanévben az els  félév elején illetve végén 

• 2000-2001-es tanévben az els  félév elején és végén valamint a második félév 

végén 

• 2001-2002-es tanévben a második félév elején illetve végén 

töltöttek ki kérd ívet nappali tagozatos hallgatók. 

A 

• 2002-2003-as tanév els  félév elején nappali és levelez  tagozatos hallgatók 

• második félév végén levelez  tagozatos hallgatók 

töltöttek ki kérd ívet. 

 

                                                
45 Megtalálható Függelék kísérlet c. mappájában 
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A 

• 2003-2004-es tanév els  félév elején nappali és levelez  tagozatos hallgatók 

• második félév végén levelez  tagozatos hallgatók 

töltöttek ki kérd ívet. 

Az els  három évben a kérd íveket számítógépen, a további években papíron töltötték 

ki. 

A tapasztalatok és a kutatási eredmények értékelése alapján a 2002-2003-as tanévt l 

saját fejlesztés  LMS rendszert használunk. Ennek els sorban további 

tapasztalatgy jtés a célja. A szoftvert – melyet folyamatosan fejlesztünk – PLUTO-

nak nevezzük. Leírása a 3.4-es fejezetben található. Ett l az évt l kezdve a kér íves 

felmérés kérdései erre a szoftverre is vonatkoznak. A kérd ívek szövege néhány 

helyen változott az évek során, a függelékben azonban mindegyik megtalálható. Az 

els dleges feldolgozás (kódolás) Microsoft Excellel történt ezután készítettük el az 

SPSS táblákat. A függelékben mindkét típusú állomány minden évre vonatkozóan 

megtalálható. SPSS segítségével a hipotézisek igazolásához további állományokat 

készítettünk els sorban a trendek illetve korrelációk vizsgálata céljából. 

Tekintettel arra, hogy az adatok ordinális skálájúak, SPSS-sel a független adatminták 

összehasonlításához L = 2 esetén a Mann-Whitney, L > 2 esetén pedig a Kruskal-

Wallis próbát, míg összetartozó adatminták esetén L = 2-re a Wilcoxon próbát, L > 2-

re pedig a Friedmann próbát használtuk. Korrelációs elemzésre a Spearman-féle 

rangkorrelációs együtthatót használtuk. 

Elkészítettük a fentiek szerint a vizsgálatok syntax fileait (sps), majd lefuttattuk a 

syntaxokat és a leíró statisztikai eredményeket, illetve a próbák és elemzések 

eredményeit kaptuk meg (spo). Ezután értékeltük az eredményeket. A grafikonokat és 

diagramokat is SPSS-sel készítettük. A trendvizsgálathoz az aggregát adatokat is 

SPSS-sel készítettük. 

3.2.3 Logfájl elemzés 

Az elemzés az 1. pontban említett kísérlet során a WeCT-ben naplózott adatokra és a 

2000-2001-es valamint a 2001-2002es tanévre épült. 

A logfájlokat txt formában kaptuk meg a rendszerb l. Mivel ezek mérete olyan nagy 

volt, hogy az Excel nem tudta kezelni, ezért Microsoft Access Visual Basic illetve 

SQL alkalmazásával készítettünk egy szoftvert, amely különböz  sz rések 

segítségével képes el állítani az elemzéshez szükséges adatokat, amelyeket Microsoft 
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Excelbe exportál. Ezeket a táblázatokat olvassuk be ezután az SPSS-be amivel a 

szükséges vizsgálatok elvégezhet k.  

 

3.3 Tézisek igazolása 

Téziseinket els sorban statisztikai módszerekkel igazoljuk. Ezen kívül felhasználjuk a 

vonatkozó irodalom kritikai elemzését és a pedagógiai tapasztalatot is. 

1. Az információs társadalom kialakulásának kísér  jelensége a digitális 

pedagógia kialakulása.  

Az el z  fejezetekben egyrészt azt láttuk, hogy az információs társadalom az  adat – 

információ – tudás fogalomhármasra épül másrészt pedig azt, hogy a pedagógia egyik 

fontos feladata a tudás megszerzésének menedzselése. Emiatt állításunk igazolásához 

el ször azt látjuk be, hogy 

az információs társadalom paradigmáinak metszete a tudás megszerzésének 

kényszere, 

majd pedig azt, hogy  

a tudás megszerzésének egyik f  színtere a digitális tanítási-tanulási környezet. 

Az els  állítás igazolásához hivatkozunk az 1. fejezetre, ahol elemeztük Kuhn, 

Castells, Webster, és Dessewffy munkáit, amelyekben bevezetett és elemzett 

fogalomrendszerre építjük fel a digitális pedagógiai paradigma fogalmát, illetve 

vizsgáljuk az információs-, illetve tudásalapú társadalomhoz való viszonyát. Az 

információs társadalom kialakulásának elengedhetetlen feltétele az adatok 

digitalizálásának lehet sége. A digitalizált adatokkal végezhet  m veletek 

sebességének rohamos növekedése tette lehet vé, hogy az adatokból összeálló 

információk digitalizálásáról beszéljünk. Másrészt a digitalizált adatok és információk 

mozgásának lehet sége is megterem dött, így lehet vé vált a kommunikáció 

digitalizálása. Ez már az információs társadalom jellemz je. A fejl dés következ  

állomása a tudásalapú társadalom technológiai lehet sége és társadalmi víziója, 

aminek természetes következményeként a meglév  pedagógiai paradigmák mellett 

megjelenik a digitális pedagógiai paradigma. Ebben, a digitalizált információtudássá 

alakulásának, vagyis a tanítási-tanulási folyamatnak az információs társadalomban 
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történ  megvalósulása kerül középpontba azáltal, hogy digitalizált környezetbe 

helyezi azt. 

A második állítás igazolása során támaszkodunk a kutatás els  évében végzett 

felmérésre. Az 1999-2000-es tanév els  félévében jelenléti oktatás történt az egész 

els  évfolyamon. A félév végén kiválasztottunk kétszer 4 csoportot, amelyek 

szakstruktúrája és tudáskategóriája46 azonos volt. Az egyik 4-es csoportban a 

következ  félévben is jelenléti oktatást folytattunk, a másikban azonban ODL 

módszereket használtunk ami azt jelentette, hogy az elektronikusan hozzáférhet  

tananyagot a hallgatók tutor segítségével sajátították el. A könnyebb 

összehasonlíthatóság miatt ugyanaz az oktató végezte a munkát a 8 csoportban47. A 

vizsgálathoz Mann-Whitney tesztet  használtunk. Megvizsgáltuk a hallgatók félév 

során megszerzett elméleti és gyakorlati tudását48. Az eredmények egy részét az 

alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 

 CSOPORT N Rangszám 

átlag 

Pontszám 

átlag 

p= 

ODL 52 44,83 26,98 1. ZH 

elmélet Jelenléti 50 58,44 29,80 

0,020 

ODL 51 52,09 12,24 1. ZH 

gyakorlat Jelenléti 50 49,89 11,68 

0,706 

ODL 51 50,15 3,76 1. ZH 

gyakorlat Jelenléti 50 51,87 3,88 

0,753 

ODL 51 50,48 2,04 1. ZH 

gyakorlat Jelenléti 50 51,53 2,10 

0,853 

ODL 51 45,67 4,57 1. ZH 

gyakorlat Jelenléti 50 56,44 5,94 

0,061 

ODL 51 47,46 5,20 1. ZH 

gyakorlat Jelenléti 50 54,61 6,26 

0,211 

ODL 51 49,23 4,63 1. ZH 

gyakorlat Jelenléti 50 52,81 5,22 

0,528 

1. ZH ODL 55 49,59 55,58 0,131 

                                                
46 A leírás a Függelék Csoportok nev  állományában található 
47 A kísérlet ide vonatkozó dokumentációja megtalálható a Függelék kísérlet mappájában 
48 A tananyag és a ZH feladtok a Függelék kísérlet mappájában találhatók 
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pontszám Jelenléti 52 58,66 62,38  

ODL 52 47,26 53,44% 1. ZH 

százalék Jelenléti 50 55,91 59,00% 

0,140 

ODL 44 49,16 31,23 2. ZH 

elmélet Jelenléti 51 47,00 31,29 

0,702 

ODL 44 45,95 16,20 2. ZH 

gyakorlat Jelenléti 51 49,76 17,37 

0,491 

ODL 44 45,48 2,89 2. ZH 

gyakorlat Jelenléti 51 50,18 3,24 

0,357 

ODL 44 51,28 6,93 2. ZH 

gyakorlat Jelenléti 51 45,17 6,51 

0,232 

ODL 44 49,51 5,14 2. ZH 

gyakorlat Jelenléti 51 45,70 4,61 

0,613 

ODL 45 49,59 61,00 2. ZH 

pontszám Jelenléti 52 48,49 61,81 

0,848 

ODL 44 48,68 77,89% 2. ZH 

százalék Jelenléti 51 47,41 78,77% 

0,823 

ODL 34 38,90 68,47% Százalék 

Jelenléti 45 40,83 70,74% 

0,710 

ODL 27 36,61 3,26 Jegy 

Jelenléti 42 33,96 3,14 

0,572 

3-1. Táblázat 

A 3-1 táblázatból látható, hogy csupán egyetlen különbséget (nem véletlenül éppen az 

els t) tekinthetünk szignifikánsnak legalább 95%-os szinten. Az is kiolvasható az 

adatokból, hogy amíg a kurzus els  felében jellemz en a jelenléti oktatásban részt 

vev k eredményei jobbak alig érzékelhet en, addig a második felére kiegyenlít dnek 

az eredmények, annyira, hogy a jegyek átlaga már éppen fordítva, az ODL 

módszerekkel tanulók árnyalatnyi el nyét mutatja. A kísérlet csupán els  lépésnek 

tekinthet  a DTTK kialítása felé vezet  úton, Ahogy a szerepl k megszokták az új 

környezetet, a tananyag elsajátításának mértéke lényegében megegyezett. 

Mindezekb l levonható az a (vizsgálat idején) széles körben elterjedt következtetés, 

hogy nincs szignifikáns különbség a jelenléti- és az ODL módszerekkel folyó oktatás 

eredményessége között. Adataink azt bizonyítják tehát, hogy megjelent a tudás 
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megszerzésének új színtere a digitális tanítási-tanulási környezet, amely a tudás 

megszerzésének eredményességében nem marad el a hagyományos környezett l. 

Ugyanakkor egyéb el nyei – els sorban a térbeli és id beli rugalmassága, valamint 

személyre szabhatósága – számos vonatkozásban sokkal el nyösebbé teszi a 

hagyományos környezetnél. 

A továbbiakban az attit dvizsgálat ide vonatkozó kérdéseinek statisztikai elemzését 

végezzük. 

A vizsgálatban az 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 tanévkezdés el tti állapotokat 

hasonlítjuk össze. Az elemzéshez a leíró statisztikai módszereken kívül a Kruskal-

Wallis tesztet használtuk. 

 

 Kérdések 1999 2000 2001 2002 2003 

1. A számítógép szükséges az oktatásban 7,30 7,05 7,27 8,02 9,05 

2. A tanároknak tudni kell számítógépet 

használni 

7,03 7,09 7,25 8,05 8,81 

3. Az internet szükséges az oktatásban 6,48 7,07 7,17 7,39 8,37 

4. A tanároknak tudni kell használni az 

internetet 

6,61 6,78 6,95 7,38 7,92 

3-2. Táblázat 

A 3-2 táblázat az adott kérdésekre adott válaszok középértékét tartalmazza49. Ezeknek 

az értékeknek felelnek meg a rangszámok. is A Kruskal-Wallis teszt ezeken az 

adatokon azt mutatja, hogy a rangszámok különbségei mind a négy esetben nagyon 

nagy (közel 100%-os) valószín séggel szignifikánsak. Az egyes adatok egy-egy éven 

belül is értelmezhet k, de számunkra most a tendencia érdekes. A számokat úgy 

értelmezhetjük, hogy a felmérésben részt vev  újabb és újabb évfolyamok hallgatói 

azt gondolják, hogy a számítógép és az internet szükséges az oktatásban és ezeket a 

tanároknak tudni kell használni. 

Az indoklások alapján állíthatjuk, hogy valóban a DTK tudás megszerzésének egyik 

f  színterévé válik. 

Azáltal, hogy beláttuk, hogy az információs társadalomban a tudás megszerzése egy 

vezérl  elv, valamint, hogy ezt a digitális tanítási-tanulási környezetben tudjuk 

                                                
49 A kérd ív ide vonatkozó kérdései és kódolása a Függelék tézisek mappájában találhatók 
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leghatékonyabban megtenni, valóban azt is igazoltuk, hogy az információs társadalom 

és a digitális pedagógia egymást er sítve fejl dik. 

2. A digitális pedagógiában a tanítási-tanulási folyamat egyik legfontosabb 

színtere a DTTK. 

Tézisünkben többet állítunk, mint amit az el z  tézis igazolásában felhasznált 

második állítás, nevezetesen, nemcsak a tudás megszerzésének, hanem a tanítási-

tanulási folyamat színtereként is tekintjük a DTTK-t ez azt jelenti, hogy a hallgatók 

mellett figyelmünk kiterjed a folyamat többi szerepl jére is. 

A tézist az alábbi négy állításra támaszkodva igazoljuk: 

 

A hallgatók DTTK-val kapcsolatos attit djei alapvet en pozitívak, vagyis elfogadják a 

DTTK-t mint, a tanítási-tanulási folyamat színterét. 

Az igazoláshoz a 2003-as és 2004-es adatokat használjuk, ezek közül is a levelez  

tagozatos hallgatók kimeneti kérd ívre adott válaszaira támaszkodunk. Ezek a 

hallgatók egy éves tapasztalattal rendelkeznek a saját fejlesztés  portál használatában, 

ezen belül fél évig tanultak informatikát.50 

Az els  diagramon a hallgatói portállal való elégedettség eredményei találhatók. Jól 

látszik, hogy meggy z  fölényben van azok száma, akik jónak vagy nagyon jónak 

tartják a portált. Személyes beszélgetések során kiderült, hogy azok közül, akik nem 

jó véleménnyel vannak, legtöbben az infrastruktúra (saját számítógép, internet 

sávszélesség) nem megfelel  min sége miatt nem tudják rendeltetésszer en használni 

a portált. A szóban forgó hallgatók nagy többsége nem rendelkezik el zetes 

tapasztalattal a digitális kommunikációs környezet használatára (a mobiltelefont 

kivéve) vonatkozóan, ezért ezt a tapasztalatot is a tanítási-tanulási folyamatban 

szerzik meg. 

                                                
50 Részletesen megtalálható a Függelék kísérlet mappájában 
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3-1. ábra 

A 3-1. ábra mutatja, hogy a hallgatók nagy része elégedett a hallgatói portállal. 

A 3-2. ábrán az online vizsgával való elégedettség mértékét láthatjuk. Azért 

választottuk ezt a kérdést, állításunk igazolására, mert noha a hallgatók számára 

meglehet sen szokatlan dologról van szó, mégsem utasítják el a számonkérésnek ezt a 

módját. Természetesen az ismereteknek meglehet sen speciális típusait lehet így 

ellen rizni és több módszertani kérdést is tisztázni kell (f képpen a vizsgázó 

azonosításának módját és a vizsga „tisztaságának“ biztosítási lehet ségeit) A 

hallgatók kiemelték az értékelés objektivitását valamint a vizsga helyének és idejének 

megválasztásában élvezett rugalmasságot. 
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3-2. ábra 

 

A hallgatók információs társadalomhoz f z d  viszonya alapvet en befolyásolja a 

DTTK-hoz való viszonyukat. 

Az igazoláshoz el ször a 2002-es és 2003-as nappali tagozatos hallgatók adatait 

használjuk. Ebben a mintában „bemeneti“ adatok vannak, ami azt jelenti, hogy 

mindkét esetben a tanulmányaikat éppen megkezd  hallgatókat kérdeztünk. 

Tekintettel arra, hogy az információs társadalom egyik legfontosabb technikai alapja a 

számítógép és az internet, vizsgálatunk a hallgatók ezekhez való viszonyára irányul.  

Az alábbi kérdésekre adott válaszokat elemezzük 

1.) Hogyan jellemezné számítógépes ismereteit? 

2.) Milyen feladatokra használja a számítógépet (internet)? 

3.) Hány számítógéppel rendelkezik az Ön háztartása? 

4.) Az elmúlt évben hány e-mailt küldött? 

5.) Az elmúlt évben hány e-mailt kapott? 

6.) Mennyire ért egyet: A számítógép szükséges az oktatásban? 

7.) Mennyire ért egyet: A számítógépet a tanároknak tudni kell használni? 

8.) Mennyire ért egyet: Az internet szükséges az oktatásban? 

9.) Mennyire ért egyet: Az internetet a tanároknak tudni kell használni? 
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Az elemzést a Mann Whitney tesztre támaszkodva végezzük. A rangszámok átlaga 

2002-es és 2003-as értéket tekintve minden kérdésre adott válasz esetén növekedett, 

és a 3.) kérdésre adott válasz kivételével a növekedés minden esetben szignifikáns. 

Az, hogy a hallgatók háztartásában a számítógépek számának növekedése nem 

szignifikáns, számos okkal magyarázható, ezek közül a legfontosabbnak a hallgatók 

családjának anyagi helyzete t nik. Ezt támasztják alá a WIP51 jelentés 2004 

februárjában publikált adatai, amely szerint a számítógép ellátottság növekedésének 

üteme 2002-ben lassulni látszik. Az el z  évben a növekedés 29%, ekkor pedig csak 

14% , valamint az internet használat a legszegényebb népesség körében mindössze 

1,6% és tudjuk, hogy a f iskolára járók többsége családjuk anyagi helyzete 

tekintetében a népesség alsó harmadában helyezkedik el. 

Ha a hallgatók szakja szerint elemezzük a válaszokat a Kruskal-Wallist teszt 

segítségével, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 2002-es évben a 6.) és 8.) kérdésre adott 

válaszok rangszámainak különbsége 94,3%-os illetve 95,7%-os szinten szignifikáns, 

mégpedig a legmagasabb számítástechnika illetve két természettudományi szak 

esetében, és legalacsonyabb a könyvtár illetve m vel désszervez  szak esetében. A 

2003-as évben hasonló eredményeket találunk, azzal a különbséggel, hogy több 

kérdésnél nagy valószín séggel a szignifikáns az eltérés, valamit a nemzetközi 

tanulmányok szakos hallgatók eredményei lényegében elérik a számítástechnika 

szakosokét.52 

Végül, ha nemek szerinti vizsgálatot végzünk, azt a meglep  eredményt kapjuk, hogy: 

Az 1.) kérdésre adott válaszok értékei a férfiak esetén nagyon magas (közel 100%-os) 

szignifikancia szinten magasabbak. A 2.) kérdés esetén a különbség nem szignifikáns, 

a 3.) kérdésnél 95,2%-os szinten szignifikáns a férfiak el nye ugyanakkor a 7.) és 8.) 

kérdés esetében a különbség a n k javára mutatható ki mégpedig 96%-os illetve 

94,6%-os szinten szignifikáns módon. Tehát a hallgatók szakja alapján szignifikánsak 

a különbségek a vizsgált kérdésekre adott válaszok tekintetében. Ugyanakkor nemek 

szerint csak az egyes kérdések alapján lehet különbséget tenni a hallgatók között. 

Tekintsük ezek után a 2003-2004-es adatok alapján végzett vizsgálat néhány 

idevonatkozó eredményét: 

“Az elmúlt tanévben átlagosan hetente hány órát használta a hallgatói portált?“ 

kérdésre adott válaszok valamint az „Összességében mennyi id t tölt hetente 

                                                
51 World Internet Project 
52 Az adatok a Függelék Adattáblák 2 mappájában találhatók 
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számítógép el tt?“ és „Átlagosan hány órát használt internetet otthon, munkahelyen 

vagy egyéb helyen?“ kérdésekre adott válaszok korrelációjának szignifikanciája 0,01 

szint  a Pearson-féle korrelációs együttható szerint, míg ha ugyanezt az összevetést az 

iskolai internethasználattal kapcsolatban tesszük, akkor ezt az értéket 0,05-nek 

találjuk. Azt a következtetést vonhatjuk le ebb l, hogy a hallgatók számítógép- és 

internethasználata összefügg a DTTK-ben való tanulásukkal, másrészt az iskola által 

nyújtott lehet ségek nem versenyképesek az otthoni és munkahelyi feltételekkel. 

Ennek több oka is lehet, ezek közül az els  helyen nagy valószín séggel az áll, hogy 

levelez  tagozatos hallgatókról van szó. 

 

Az információs társadalom térhódítása segíti a hallgatók DTTK-ba történ  

beilleszkedését. 

Az igazolás els  részében öt évre kiterjed  longitudinális vizsgálatra hivatkozunk. Az 

adatok minden esetben „bemenetiek“, tehát a tanulmányaikat éppen elkezd  hallgatók 

válaszaiból származnak. Kiválasztottunk négy olyan kérdést, amelyeket 

jellegzetesnek és fontosnak ítélünk az állítás szempontjából53 és amelyeket minden 

évben megkérdeztünk és az ezekre adott válaszokat ábrázoljuk az alábbi 

diagramokban. Az aggregát adatok el állításához és a diagram készítéséhez is SPSS-t 

használtunk. 

A négy diagram mindegyike meger síti tézisünket, miszerint ha feltételezzük, hogy 

az információs társadalom az id  el rehaladtával egyre inkább teret hódít valamint azt 

is, hogy a vizsgált kérdések valóban DTTK-ba való beilleszkedésre is vonatkoznak, 

akkor a két folyamat korrelál egymással. Az ábrákon a függ leges tengelyen a 

hallgatók válaszainak átlagpontszámát jelöltük (emlékeztetünk rá, hogy a hallgatók 1-

10-ig adtak pontokat az egyes kérdésekre). 

                                                
53 . A többi kérdés hasonló adatai a Függelék 1999-2003 aggr.sav állományában találhatók 
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3-3. ábra 

A tanároknak tudni kell

számítógépet használni
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3-4. ábra 
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Az internet szükséges

az oktatásban
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3-5. ábra 

A tanároknak tudni kell

internetet használni
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3-6. ábra 

Megfigyelhetjük a 3-3, 3-4, 3-5 és 3-6 ábrákon, hogy a 2002-2003 közötti növekedés 

a legnagyobb, ami összhangban van az országos tendenciákkal. 
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Tekintsük a 2002-es WIP jelentést. Eszerint a számítógéppel ellátott magyar 

háztartások száma 2001-r l 2002-re 14%-kal növekedett ugyanakkor az internet-

hozzáféréssel rendelkez  háztartások száma pedig 6%-ról 8%-ra növekedett. Az 

otthoni számítógéppel rendelkez k közül az internet kapcsolattal rendelkez k aránya 

27%-ról 31%-ra emelkedett. Ez alátámasztja fenti feltételezésünket, ahogy a jelentés 

további (itt nem idézett) adatai is. 

 

A DTTK kialakulásával együtt a tanítási-tanulási folyamatban a hallgatók továbbra is 

igénylik a hagyományos kommunikációt. 

Most is a 2003-as és 2004-es „kimeneti“ adatok alapján végezzük az elemzést. 

Az igazoláshoz el ször tekintsünk néhány diagramot 
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3-7. ábra 

A 3-7-es ábrán az „Ön szerint mennyire vált be a hallgatói portál az oktatókkal 

történ  kommunikáció tekintetében?“ kérdésre adott válaszok diagramjából látható, 

hogy a hallgatók kevesebb mint harmada gondolja úgy, hogy ezzel a funkcióval 

kapcsolatban bevált a portál. Ezt meger sítik azok a célzott beszélgetések, amelyeket 

a hallgatókkal folytattam a portál használatáról. Az a véleményük, hogy egyre inkább 
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különválik a személyes kommunikáció és az ismeretszerzés és ez utóbbinak 

leghatékonyabb eszköze már napjainkban is a digitális környezet. 
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3-8. ábra 

Következ  diagramunkon a 3-8. ábrán az online vizsgáról alkotott vélemény látható 

és err l is azt olvashatjuk le, hogy kevesebb mint a hallgatók harmada véli úgy, hogy 

bevált a portálnak ez a funkciója. 

Mindkét diagram azt mutatja tehát, hogy a hallgatók nem tekintik megoldásnak azt, 

hogy a portállal folytatott kommunikáció vegye át a hagyományos tanárral folytatott 

kommunikáció szerepét. 

A hallgatók szóban is meger sítették, hogy információszerzésre alkalmasnak tartják a 

portált, de igényt tartanak a szóbeli kommunikáció lehet ségére is, valamint, hogy az 

egyszer bb ismeretek alkalmasak az „automatizált“ ellen rzésre, de ebben az esetben 

is határozottan igénylik a személyes kommunikáció lehet ségét. 

3. A DTTK - ban a tanár szerepe megváltozik: többé nem els dleges 

információforrásként jelenik meg, hanem a tanulókkal folytatott dialógus 

segítségével menedzseli és hitelesíti a közvetített információt. 



 87 

A hallgatók viszonylag gyorsan elsajátítják az egyszer  információ keresés 

technikáját digitális környezetben, de ahhoz, hogy ez tudássá váljék, segítségre van 

szükségük. Ez a segítség egyrészt a megszerzett információk strukturálását és 

hitelesítését jelenti, másrészt azonban arra is, szükség van, hogy a hallgatók el zetes 

ismereteinek birtokában kell kiválasztani azokat az információkat, amelyek a 

folyamat végén a kívánt tudássá állnak össze. A hallgatók el zetes ismereteinek 

feltérképezése dialógus segítségével történik, és ezután válik tervezhet vé az adott 

hallgató személyre szabott képzési programja. Természetesen a DTTK jelenlegi 

fejlettségi szintjén csak csiráiban tartalmazza ezen elemeket.  

Az igazolást az alábbi állítások bizonyításával végezzük: 

 

A hallgatók inkább adminisztratív és kevésbé tartalmi támogatásra tartják 

alkalmasnak a portált. 

Az igazoláshoz az alábbi két diagramot54 használjuk. 

Kommunikáció az oktatási

adminisztrációval

Jól bevált

Inkább bevált

Közömbös

Inkább nem

Egyáltalán nem

lé
ts

z
á
m

600

500

400

300

200

100

0

 

3-9. ábra 

                                                
54  Az adatok Függelék 2003-2004 lev paper.sav állományában, a többi diagram pedig a 2003-2004 
nonparametric desciptive.sav állományban található. 
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Saját beállítások
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3-10. ábra 

A 3-9 és 3-10 ábrából leolvasható egyrészt, hogy a portált az oktatási 

adminisztrációval való kommunikációra a többség közepesnél nagyobb mértékben 

tartja alkalmasnak, míg a „saját beállítások” funkciót, (ami teljes egészében 

adminisztratív) sokkal több hallgató tartják alkalmasnak, mint amennyi nem, ez pedig 

állításunkat igazolja. 

 

A hallgatók els sorban az offline felhasználást részesítik el nyben. 

Az igazoláshoz az alábbi három diagramot használjuk, melyekre szintén érvényes az 

el bbi megjegyzés55. 

                                                
55 Az adatok a függelék 2003-2004 lev paper.sav állományában, a diagramok pedig a 2003-2004 
nonparametric desciptive.sav állományban találhatók. 
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Tananyagok, tematikák 
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3-11. ábra 
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3-12. ábra 
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3-13. ábra 

A 3-11 ábrán jól látható, hogy szinte alig van olyan hallgató, aki nem tartja 

valamilyen mértékben alkalmasnak a portált a különböz  állományok letöltésére (ami 

tipikusan offline felhasználást jelent). 

A 3-12 ábra – ha nem is akkora arányban – szintén ezt mutatja, ami az el z vel együtt 

igazolja az állítás els  részét. 

Az állítás másik észét pedig 3-13 ábra diagramja mutatja: a túlnyomó többség 

számára közömbös az online vizsga, míg a többiek közül lényegében ugyanannyian 

tartják jónak, mint ahányan rossznak. 

 

A hallgatók a portál technikai tulajdonságait többre értékelik az interaktivitásánál 

Állításunk igazolását most is két diagram56 adataink bemutatásával kezdjük. 

                                                
56 Az adatok a függelék 2003-2004 lev paper.sav állományában, a diagramok pedig a 2003-2004 
nonparametric desciptive.sav állományban találhatók. 
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Az ideális hallgatói portál
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3-14. ábra 
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3-15. ábra 
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A 3-14 és 3-15 ábra két diagramja egyértelm en mutatja a különbséget a technikai és 

a minimális interaktivitásra utaló kérdésre adott válasz között. Ez tehát igazolja az 

állítást. 

Vizsgáljuk meg ezután a hallgatóknak a „Hogyan jellemezné számítógépes 

ismereteit?” és a „Az elmúlt tanévben fejl dtek-e a számítógépes ismeretei?”57 

kérdésekre adott válaszait. Az SPSS nem paraméteres korrelációvizsgálat modulját 

alkalmazva azt kaptuk, hogy a Spearman-féle rangkorrelációs együttható értéke 0,52 

és hogy a válaszok 0,05 szinten korrelálnak, vagyis azok akiknek jók a számítógépes 

ismeretei, ugyanazok, mint akiknek sokat fejl dtek ezen ismeretei. Az adatok a 

digitális szakadékra vonatkozó elméletek közül a stratifikációs58 elméletet látszanak 

igazolni. 

Ha a 2003-as és a 2004-es válaszokat hasonlítjuk össze a „Az elmúlt tanévben 

átlagosan hetente hány órát használta a hallgatói portált?” és a „Milyenek a 

tapasztalatai a hallgatói portál használatával?” kérdések tekintetében, akkor 

megállapíthatjuk, hogy a hallgatók a második évben kevesebb id t töltöttek a portál 

használatával, de ugyanakkor elégedettebbek voltak vele. További vizsgálatokkal 

igazolható, hogy a kevesebb eltöltött id  összefüggésbe hozható a közben megszerzett 

nagyobb gyakorlattal. 

A fenti megállapítások együttesen tézisünk igazolását jelentik. 

4. A DTTK fontos része a pedagógiai menedzsment digitális támogatása, azaz az 

oktatás tervezése, szervezése és adminisztrálása elengedhetetlenné teszi a 

menedzsment-támogató szoftverrendszerek használatát. 

Henri Fayol59 klasszikus menedzsment meghatározása szerint a menedzser feladata: 

tervezés, szervezés, vezetés, koordinálás, ellen rzés. 

Pedagógiai menedzsmentr l akkor beszélhetünk, amikor a fenti feladatokat valamely 

                                                
57 Az adatok a függelék 2003-2004 lev paper.sav állományában találhatók 
58 Az új technológiák elterjedésével kialakuló egyenl tlenségekr l szóló társadalomtudományos 
diskurzus a következ  két csomópont körül artikulálódik: 
a már meglév  társadalmi egyenl tlenségek mellett pusztán egy újfajta egyenl tlenségtípust jelent a 
digitális szakadék (mennyiségi változás), vagy az eddigi egyenl tlenségek teljes átrétegz désével egy 
egészében újfajta társadalmi egyenl tlenségi rendszerr l kell-e beszélni (min ségi változás) 
az el nyös helyzetben lév k a digitális technológiák terjedésével meger sítik a helyzetüket, az 
egyenl tlenségek újratermel dnek (stratifikációs modell) vagy a diffúzió el rehaladta éppen egyfajta 
felzárkózásra ad lehet séget (normalizációs modell) 
59 http://www.brunel.ac.uk/~bustcfj/bola/competence/fayol.html 
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pedagógiai jelleg  termék el állítása céljából végezzük. Természetesen a „pedagógiai 

jelleg ” meglehet sen általános fogalmát konkretizálnunk kell a további 

vizsgálatokhoz. Vizsgálatunk tárgya a tanítási-tanulási folyamat és annak környezete. 

A tanítási-tanulási folyamatban a fenti funkciók ellátását kézenfekv  digitális 

támogatásban részesíteni, hiszen a folyamat környezetét is digitalizáltuk. 

Emlékeztetünk arra, hogy digitális támogatással ellátott pedagógiai menedzsmentet 

neveztük digitális pedagógiai menedzsmentnek. 

Az információs társadalom alapjául szolgáló digitális információ egyúttal a digitális 

pedagógiának is alapja. 

A hallgatói létszámok növekedése nagy mennyiség  adat biztonságos és gyors 

kezelését követeli meg. Ugyanakkor az információs társadalom el retörésével egyre 

több rendszer épül a digitalizált adatokra és ezekkel az oktatási rendszereknek 

kompatibilisnek kell lenni. 

A fentieken kívül a hallgatók testreszabott fejlesztési programjainak tervezése, 

végrehajtása és adminisztrálása egyetlen hallgató esetén is nagyszámú adat kezelését 

követeli meg. 

Mindezek, valamint a 2.4 fejezetben leírtak alátámasztják, hogy a DTTK egyik 

legfontosabb funkciója az LMS funkció és ez a jöv ben rohamosan fejl dik, 

miközben egyre nagyobb er forrásokat igényel. 

5. A DTTK használata során keletkezett mérési adatok, megfelel  koncepciók 

alapján és alkalmas módszertani felkészültséggel felhasználhatók az oktatási 

rendszer tartalmi és szervezeti továbbfejlesztésére. 

Az állítás módszertani jelleg , így igazolása egy módszer60 leírásával, valamint 

alkalmazási lehet ségeinek bemutatásával történik. 

Az eljárás célja, hogy a DTTK központi elemének - a hallgatói portálnak - a 

használatáról mérhet  információkhoz jussunk, majd ezeket elemezve, felhasználjuk a 

                                                
60 A módszerre Izsó Lajos professzor úr hívta fel a figyelmemet és személyes konzultációkon, valamint 
az alábbi írásból ismertem meg: IZSÓ L., HERCEGFI K. 2004, Website-ok min ségbiztosításának 
ígéretes új módszerei: automatikus site-értékel  eljárások. Kutatási Jelentés 27-28. 2004. október. 10-
26 old. Kiadja az INFONIA Alapítvány, az INFINIT M hely és a BME Információs Társadalom- és 
Trendkutató Központ szakmai támogatásával. 
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portál következ  változatának elkészítésekor. 

A kutatás során a 2000-2001-es, és a 2001-2002-es tanévben a WebCT –t használtuk. 

Ez a szoftver naplózza az eseményeket így csak azt kellett megoldanunk, hogy a 

logfájlokból a szükséges adatokat kinyerjük. 

Célunk egyrészt az egyes tananyagrészek látogatottságára, a hallgatók aktivitására, 

másrészt a bejárási utakra vonatkozó adatok generálása volt. Ehhez SPSS-t és egy 

saját fejlesztés  szoftvert használtunk, amely támogatja az elemzés elvégzését. 

Segítségével áttekintést kaptunk többek között arról, hogy a felhasználók a rendszer 

egyes elemei között milyen útvonalakat jártak be, melyek voltak a tipikus útvonalak, 

az egyes elemek tanulmányozásával mennyi id t töltöttek, valamint, hogy mely 

elemek voltak a „népszer ek”. 

A szoftver m ködését néhány példán illusztráljuk.61 

A f menü: 

 

 

3-16. ábra 

A 3-16. ábrán láthatjuk, hogy mindkét év adataival dolgozhatunk, szerkeszthetjük a 

sz rési feltételeiket, valamint a sz rések eredményeit exportálhatjuk Excelbe. 

Ha kiválasztjuk például a „2001-2002 sz rési feltételeinek szerkesztése” gombot, 

akkor beállíthatjuk a bejárt oldalak számát, illetve az adott oldalon történt kattintások 

számát (amit az oldal látogatásai számának tekintünk) az alábbiak szerint: 

                                                
61 . a szoftver a Függelékben a mérések mappában található. 
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3-17. ábra 

A megjelen  ablakban beállíthatók a sz rési feltételek. 

A 3-17. ábrán a PageCount oszlopban a >4 feltétel azt jelenti, hogy csak a 4 

kattintásnál hosszabb utakat jelenítse meg, míg a HitsCount oszlopban a >50 feltétel 

pedig azt, hogy az el z  feltételt teljesít  utak közül is csak azokat, amelyek legalább 

50 felhasználó esetében el fordulnak. 

Ezek után áttekinthetjük a bejárási utakat, vagy Excel formátumban exportálhatjuk is 

ket: 
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3-18. ábra 

A 3.18. ábrán látható ablak alján lév  navigáló gombokkal lehet az egyes lehet ségek 

között váltani. 

A Sample rovat tartalmazza az elérési utat, az oldalak azonosítóit felsorolva. Ugyanez 

látható részletezve az ablak jobb oldalán lev  listában: az els  oszlopában a félév, a 

másodikban a tanítási hét sorszáma, a harmadikban a téma megnevezése, a 

negyedikben pedig a konkrét kattintás célját megadó oldal elérési útja található. 

Bármelyik listaelemre történ  dupla kattintás hatására megnyílik az adott oldal a 

mellékelt könyvtárakból. 

A PageCount a bejárási út kattintásainak számát, a HitsCount pedig azt adja meg, 

hogy az adott bejárási út hány felhasználónál fordul el . 

A 2001-2002-es év esetében a lista tartalmaz egy további oszlopot, a Típust, ami 

megadja, hogy az adott oldal Tanári (t), Nem tanári (nt), vagy Közös (k) csoportokhoz 

tartozik-e, tekintve, hogy ebben az évben a szakok típusai szerint különválasztottuk a 

hallgatókat. 

Az rlap els sorban a bejárási út hossza szerint rendez csökken  sorrendben, a 

második rendezési szempont pedig a HitsCount (vagyis a felhasználók száma) hossza. 

A továbbiakban néhány példán keresztül illusztráljuk a szoftver m ködését, ami 

jellegzetes vizsgálatok elvégzését jelenti. 

Ha a 2000-2001 év adatait vizsgáljuk és a paramétereket 11-nek, illetve 50-nek 

állítjuk be, exportálás után az alábbi táblázatot kapjuk: 
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71,66,70,73,124,74,77,75,76,82,81,79 12 65 

67,71,66,70,73,124,74,77,75,76,82,81 12 64 

72,67,71,66,70,73,124,74,77,75,76,82 12 63 

77,75,76,82,81,79,80,78,124,90,83,87 12 62 

68,72,67,71,66,70,73,124,74,77,75,76 12 62 

66,70,73,124,74,77,75,76,82,81,79,80 12 62 

70,73,124,74,77,75,76,82,81,79,80,78 12 56 

75,76,82,81,79,80,78,124,90,83,87,89 12 55 

76,82,81,79,80,78,124,90,83,87,89,84 12 53 

3-3. Táblázat 

A 3-3. táblázat a 11-nél hosszabb és 50-nél többször bejárt útvonalakat tartalmazza. 

Az els  oszlop alapján azonosíthatóak a meglátogatott oldalak. 

A szoftver segítségével nyert adatok értékelése els sorban kvalitatív elemzéssel 

illetve, SPSS segítségével történt. 

A kattintások id pontját is naplózta a rendszer, így azzal a feltételezéssel élve, hogy 

1800 másodpercnél hosszabb id tartam már újabb sessiont (ülést) jelent, 

megállapíthattuk az egyes lapok illetve hallgatók látogatási id tartamainak különböz  

jellemz it, úgy mint átlagos-, legkisebb illetve leghosszabb id tartam. Tanulságos az 

egy lap illetve egy hallgató összes látogatási id tartamának összege is. 

A szoftver alkalmazásával az alábbi fontosabb eredményeket nyertük: 

Míg a 2000-2001-es tanévben a legalább 12 hosszúságú és legalább 50 szer bejárt 

utak száma 9, addig a következ  tanévben ilyen nincs. Egyetlen 9 hosszúságú 

legalább 50 szer bejárt út van, de az sem értékelhet , hiszen a 9 kattintás közül 8 

ugyanazon a lapon történt. Ennek nagy valószín séggel az az oka, hogy a második 

évben lehet ségük volt a tananyag szöveges változatát letölteni és azt adathordozón 

elvinni.  

Míg az els  évben 293169 másodperc volt a leghosszabb összes id , amit egy lapon 

töltöttek és ez az „egérm veletek” c tananyag volt, addig a következ  évben ez a 

szám 165933 másodperc volt és egy próbadolgozat lapján töltötték. Megállapíthatjuk 

emellett, hogy nemcsak a leghosszabb összes id  csökkent, hanem az egy lapon töltött 
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átlag id  is. Ezek azt mutatják, hogy a második évben a hallgatók otthonosabban 

mozogtak a portálon. 

Ha a hallgatók szerinti csoportosítást végzünk, szintén érdekes adatokhoz jutunk. Így 

például az els  évben az egy hallgató által a rendszerben töltött összes id k átlaga 

21554 másodperc, a legkisebb 4 másodperc, a legnagyobb pedig 82144 másodperc. 

Az így kapott az adatokat összevethetjük a hallgatók szakjával és félév végi jegyével. 

Ekkor azt tapasztaljuk, hogy a két természettudományi szakkal rendelkez  hallgatók 

általában kevesebb id t töltenek a rendszerben ugyanakkor jobban az eredményeik, 

míg a két bölcsész szakkal rendelkez k több id t töltenek el, de rosszabbak az 

eredményeik. 

A módszer pedagógiai alkalmazhatósága a fentiek alapján bizonyítottnak tekinthet . 

A tapasztalatok alapján a sikeres alkalmazás legfontosabb feltételének a pontos és 

körültekint  tervezést tartjuk. 

 

3.4 PLUTO 

3.4.1 Általános leírás, rendszerkövetelmények 

Az LMS rendszer egy ASP.net alapú webes alkalmazás.  

Szerver oldali követelmények: Microsoft Windows 2000 v. 2003 Server operációs 

rendszer, Microsoft SQL Server 2000, Microsoft .net Framework. Kliens oldali 

követelmény Internet Explorer 5.5. 

3.4.2 A rendszer által használt kategóriák 

Felhasználó (adminisztrátor, hallgató, oktató oktatásszervez ), dokumentum, kurzus, 

csoport, lekérdezés, meta-adat (évfolyam, szak, szakirány, képzési hely, képzéshossz, 

képzés típusa) 

3.4.3  A portálok részletes leírása 

3.4.3.1 Hallgatói portál:  

3.4.3.1.1 Dokumentumok letöltése: 

A dokumentum típusának kiválasztása után a hallgató a saját csoportjainak, 

kurzusainak segédanyagait, tematikáit, illetve tananyagait éri el, amennyiben .pdf, 

.doc vagy .xls formátumú a tananyag, úgy letöltheti azt, majd ezután tekintheti meg, 
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míg ha .html vagy .htm kiterjesztés , akkor megnyílik az adott dokumentum, és 

azonnal rendelkezésre áll. 

3.4.3.1.2 Fórumok: 

A hallgató kurzusai közül a kívánt kiválasztása után láthatók az ezen kurzus tagjai 

által írt fórumüzenetek, dátum szerint fordítva rendezve. Az "Üzenet írása" gombra 

kattintva lehet újabb üzenetet elhelyezni. A jelenlegi verzióban új fórum indítására 

illetve szál (thread) követésre nincs mód.  

3.4.3.1.3 Közlemények: 

A portálra való belépés után a nyitólapon találhatók a közlemények, amelyek 

valójában oktatásszervez k vagy adminisztrátorok által csoportnak írt üzenet, a 

hallgató dátum szerint fordítva rendezve olvashatja a csoportjainak írt üzeneteket. 

3.4.3.1.4 Vizsga: 

Ezen a lapon találhatók a hallgató kurzusai számára meghirdetett vizsgaid pontok, 

valamint a jelentkezési id szakban itt lehet vizsgákra jelentkezni, egy tantárgyból egy 

id pontra, átjelentkezés is lehetséges.  

3.4.3.1.5 Jegyek: 

A hallgató jegyeinek listája.  

3.4.3.1.6 Konzultációs rend: 

A hallgató kurzusai számára meghirdetett konzultációs id pontok listája, dátum 

szerint rendezve. 

3.4.3.1.7 Szakirány jelentkezések (szv): 

Az arra jogosult hallgatók ezen az oldalon találhatják a választható szakirányokat. Az 

els  helyre kötelez en kell választani, a második opcionális. Amennyiben az adott 

szakirányon a létszám betelt, a hallgató egy üzenetet kap, miszerint egy másikat kell 

kiválasztania. Miután a választás megtörtént, a hallgató által választott szakirányok 

jelennek meg következ  belépéskor. 
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3.4.3.1.8 Bejöv  üzenetek: 

A felhasználó itt láthatja a személyesen számára érkezett üzeneteket, dátum szerint 

fordítva rendezve. A küld  nevére kattintva lehet válaszolni az üzenetre (ezután 

következ  belépéskor a "Megválaszolva" mez  ki lesz pipálva), illetve nyomtatni azt.  

3.4.3.1.9 Elküldött üzenetek: 

Itt találhatók a felhasználó által írt üzenetek, dátum szerint fordítva rendezve. 

3.4.3.1.10 Új üzenet: 

A címzett típusának kiválasztása után ki kell választanunk az adott felhasználói 

típuson belül, hogy ki(k)nek akarjuk küldeni az üzenetet. Ezután a "Tárgy" mez t 

opcionálisan kitöltve megírhatjuk, majd elküldhetjük az üzenetet. 

3.4.3.2 Adminisztrátori portál: 

3.4.3.2.1 Felhasználók: 

A felhasználói típus, majd egy bet  kiválasztása után az adott bet vel kezd d  nev  

hallgatók listáját kapjuk (15-ösével) névsorrendben, ezek közül tudunk törölni, illetve 

nevüket, felhasználói nevüket, jelszavukat, vagy neptun-kódjukat szerkeszthetjük. Az 

ezen táblázat alatt található négy szövegdoboz segítségével új felhasználót vihetünk 

fel.  

3.4.3.2.2 Hallgatók képzéssel kapcsolatos adatai: 

Itt a hallgatók képzéssel kapcsolatod meta-adatait szerkeszthetjük. A hallgatók listáját 

háromféleképpen kaphatjuk, csoportonként, kurzusonként, vagy egy bet t választva 

az adott bet vel kezd d  nev eket, minden esetben névsorrendben. 

3.4.3.2.3 Hallgatók kurzusai, csoportjai: 

Itt egy jelenleg tesztelés alatt álló kurzus-csoportszerkeszt  felületet találunk, ahol 

hallgatónként jeleníthetünk meg csoport-, ill. kurzuskapcsolatokat, valamint 

csoportonként és kurzusonként létszám-adatot és a hallgatók listáját. Jelenlegi 

állapotban ezen felületen kurzushoz és csoporthoz nem tudunk hallgatót hozzáadni, 

csak azokból törölni. 
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3.4.3.2.4 Dokumentumok: 

A csoport kiválasztása után, amelynek az adott dokumentumot fel szeretnénk tölteni, 

ki kell választanunk az file-t, majd meg kell adnunk a dokumentum címét, amely 

megjelenik a csoportban lév  hallgatók portálján. Ezután már csak a dokumentum 

típusát kell megadnunk, majd tölthetjük is fel a file-t. A "Dokumentumok" címke alatt 

található táblázatban láthatjuk a választott csoport adott típusú dokumentumait, 

valamint itt törölhetünk azok közül. 

3.4.3.2.5 Jegyek: 

A kurzus kiválasztása után az adott kurzusba járó hallgatók adott tárgyból kapott 

jegyeit szerkeszthetjük. 

3.4.3.2.6 Konzultációs rend: 

Itt egy kurzus számára meghirdetett konzultációs id pontokat vihetjük fel, a 

konzultáció kezdetének és végének megadásával. Jelenleg tesztverzióban m ködik, 

felvitt id pont törlése nem megoldott. 

3.4.3.2.7 Csoportok: 

Ez a f  csoportszerkeszt  felület, itt tudunk már meglév  csoportokat szerkeszteni, 

újakat felvinni, valamint törölni Amennyiben új csoportot szeretnénk létrehozni, 

válasszuk a "Csoportok" legördül  listából az "Új..." elemet (legalsó), majd adjuk 

meg a létrehozandó csoport nevét, ezután mentsük a csoportot. Ezzel létrehoztunk egy 

csoportot, azonban ez még üres, nincsenek benne hallgatók. Kétféleképpen adhatunk 

hallgatókat az imént létrehozott csoporthoz: (szerkesztés esetén a csoport kiválasztása 

után ugyanez a két módszer áll rendelkezésre) 

• A meta-adatok közül a kívántakat kiválasztva, majd az adott értéket 

beállítva egy sz r t hozunk létre, amely segítségével – a "Csoport 

generálása" gomb megnyomásával – azon hallgatókat helyezzük a 

csoportba, amelyekre az összes feltétel igaz. (Azaz az összes kiválasztott 

meta-adattípusból az adott hallgatóra jellemz  érték a kiválasztott értékkel 

egyezik meg) 

• A "Hallgatók" gombot megnyomva az összes hallgató listáját kapjuk, 

akiket a sz r  átengedett. (Amennyiben az összes létez  hallgató listáját 

szeretnénk megkapni, pipáljuk ki az összes meta-adattípust). Ezek közül 
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ezután egyenként jelölhetjük ki azokat, akiket a csoporthoz hozzá 

szeretnénk rendelni. 

• Csoportot törölni az adott csoport kiválasztása után a "Töröl" gomb 

segítségével tudunk. 

3.4.3.2.8 Kurzusok: 

Az el z höz hasonlóan, kurzusszerkeszt  felület. Új kurzus létrehozásához ismét 

válasszuk az "Új..." elemet, ezúttal a "Kurzusok" legördül  listából. A kurzus 

nevének, a hozzárendelt oktatónak, a tantárgynak, valamint a kurzus képzési helyének 

megadása után a "Mentés" gomb segítségével menthetjük a kurzust, amely azonban 

még üres. Ismét két lehet ségünk van: 

• Egy vagy több csoportot kiválasztva, a csoportok listája alatt található 

"Generál" gomb segítségével az összes olyan hallgató, aki a választott 

csoportok közül legalább egyben benn van, az aktív (épp létrehozott, vagy 

szerkesztésre kiválasztott) kurzus tagja lesz. 

• A másik lehet ségünk egy csoportot kiválasztva a "Hallgatók" legördül  

listából az adott csoporthallgató közül egyenként kiválasztani azokat, 

akiket a kurzushoz hozzá kívánunk adni, majd a "Mentés" gombot 

megnyomni.  

3.4.3.2.9 Lekérdezés: 

Ezen a felületen készíthetünk az adatbázisban tárolt adatokról rendezett, válaszható 

formátumú kimutatásokat. HTML, illetve Excel formátumok állnak rendelkezésre, 

ezek egyikének kiválasztása után az 5 lekérdezési típusból kell választanunk, majd 

ezen belül is kiválasztani a kívánt csoportot vagy kurzust. Ezután a feltételeknek 

megfelel  hallgatók megjelenítend  meta-adattípusait kell megadnunk, majd a 

"Generálás" gomb megnyomása után a "Lekérdezés megjelenítése" link-kel 

megnyithatjuk az elkészített lekérdezést. 

3.4.3.2.10 Bejöv  üzenetek: 

A felhasználó itt láthatja a személyesen számára érkezett üzeneteket, dátum szerint 

fordítva rendezve. A küld  nevére kattintva lehet válaszolni az üzenetre (ezután 

következ  belépéskor a "Megválaszolva" mez  ki lesz pipálva), illetve nyomtatni azt.  
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3.4.3.2.11 Elküldött üzenetek: 

Itt találhatók a felhasználó által írt üzenetek, dátum szerint fordítva rendezve. 

3.4.3.2.12 Új üzenet: 

A címzett típusának kiválasztása után ki kell választanunk az adott felhasználói 

típuson belül, hogy ki(k)nek akarjuk küldeni az üzenetet. Ezután a "Tárgy" mez t 

opcionálisan kitöltve megírhatjuk, majd elküldhetjük az üzenetet. 

3.4.3.3 Oktatásszervez i portál: 

3.4.3.3.1 Felhasználók: 

A felhasználói típus, majd egy bet  kiválasztása után az adott bet vel kezd d  nev  

hallgatók listáját kapjuk (15-ösével) névsorrendben, ezek nevét, felhasználói nevét, 

jelszavát, vagy neptun-kódját szerkeszthetjük. 

3.4.3.3.2 Hallgatók képzéssel kapcsolatos adatai: 

Itt a hallgatók képzéssel kapcsolatos meta-adatait szerkeszthetjük. A hallgatók listáját 

háromféleképpen kaphatjuk, csoportonként, kurzusonként, vagy egy bet t választva 

az adott bet vel kezd d  nev eket, minden esetben névsorrendben. 

3.4.3.3.3 Dokumentumok: 

A "Dokumentumok" címke alatt található táblázatban láthatjuk a választott csoport 

adott típusú dokumentumait. 

3.4.3.3.4 Jegyek: 

A kurzus kiválasztása után az adott kurzusba járó hallgatók adott tárgyból kapott 

jegyeit szerkeszthetjük. 

3.4.3.3.5 Konzultációs rend: 

Itt egy kurzus számára meghirdetett konzultációs id pontokat vihetjük fel, a 

konzultáció kezdetének és végének megadásával. Jelenleg tesztverzióban m ködik, 

felvitt id pont törlése nem megoldott.  
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3.4.3.3.6 Lekérdezés: 

Ezen a felületen készíthetünk az adatbázisban tárolt adatokról rendezett, válaszható 

formátumú kimutatásokat. Itt is HTML, illetve Excel formátumok állnak 

rendelkezésre, ezek egyikének kiválasztása után az 5 lekérdezési típusból kell 

választanunk, majd ezen belül is kiválasztani a kívánt csoportot vagy kurzust. Ezután 

a feltételeknek megfelel  hallgatók megjelenítend  meta-adattípusait kell megadnunk, 

majd a "Generálás" gomb megnyomása után a "Lekérdezés megjelenítése" link-kel 

megnyithatjuk az elkészített lekérdezést. 

3.4.3.3.7 Bejöv  üzenetek: 

A felhasználó itt láthatja a személyesen számára érkezett üzeneteket, dátum szerint 

fordítva rendezve. A küld  nevére kattintva lehet válaszolni az üzenetre (ezután 

következ  belépéskor a "Megválaszolva" mez  ki lesz pipálva), illetve nyomtatni azt.  

3.4.3.3.8 Elküldött üzenetek: 

Itt találhatók a felhasználó által írt üzenetek, dátum szerint fordítva rendezve. 

3.4.3.3.9 Új üzenet: 

A címzett típusának kiválasztása után ki kell választanunk az adott felhasználói 

típuson belül, hogy ki(k)nek akarjuk küldeni az üzenetet. Ezután a "Tárgy" mez t 

opcionálisan kitöltve megírhatjuk, majd elküldhetjük az üzenetet. 

3.4.3.4 Oktatói portál:  

3.4.3.4.1 Dokumentumok: 

A csoport kiválasztása után, amelynek az adott dokumentumot fel szeretnénk tölteni, 

ki kell választanunk a file-t, majd meg kell adnunk a dokumentum címét, amely 

megjelenik a csoportban lév  hallgatók portálján. Ezután már csak a dokumentum 

típusát kell megadnunk, majd tölthetjük is fel a file-t. A "Dokumentumok" címke alatt 

található táblázatban láthatjuk a választott csoport adott típusú dokumentumait, 

valamint itt törölhetünk azok közül. 
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3.4.3.4.2 Jegyek: 

A kurzus kiválasztása után az adott kurzusba járó hallgatók adott tárgyból kapott 

jegyeit szerkeszthetjük. 

3.4.3.4.3 Vizsga: 

Az oktató egy általa oktatott tárgyhoz rendelhet vizsgákat, amelyek kérdésekb l, 

válaszokból, ill. kiértékelési szabályokból állnak. Ezen menüpontban találhatók az 

ezek adminisztrálásához szükséges felületek. 

3.4.3.4.4 Konzultációs rend: 

Az oktató kurzusai számára meghirdetett konzultációs id pontok listája, dátum szerint 

rendezve. 

3.4.3.4.5 Fórumok: 

A hallgató kurzusai közül a kívánt kiválasztása után láthatók az ezen kurzus tagjai 

által írt fórumüzenetek, dátum szerint fordítva rendezve. Az "Üzenet írása" gombra 

kattintva lehet újabb üzenetet elhelyezni. Jelen verzióban új fórum indítására illetve 

szál (thread) követésre nincs mód. 

3.4.3.4.6 Bejöv  üzenetek: 

A felhasználó itt láthatja a személyesen számára érkezett üzeneteket, dátum szerint 

fordítva rendezve. A küld  nevére kattintva lehet válaszolni az üzenetre (ezután 

következ  belépéskor a "Megválaszolva" mez  ki lesz pipálva), illetve nyomtatni azt.  

3.4.3.4.7 Elküldött üzenetek: 

Itt találhatók a felhasználó által írt üzenetek, dátum szerint fordítva rendezve. 

A címzett típusának kiválasztása után ki kell választanunk az adott felhasználói 

típuson belül, hogy ki(k)nek akarjuk küldeni az üzenetet. Ezután a "Tárgy" mez t 

opcionálisan kitöltve megírhatjuk, majd elküldhetjük az üzenetet. 

3.4.4 Az adatbázis jellemz i 

Az adatbázis Microsoft SQL 2000 szerveren fut, kialakításánál a sebesség és a 

b víthet ség voltak a preferenciák. Jelenleg 1800 hallgatót szolgál ki a rendszer, ezzel 
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200 Mbyte adatot kezel. 

Az adatbázis egyes funkcióihoz tartozó SQL diagramok: 

a) Logok 

 

3-19. ábra 
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b) Dokumentumok 

 

3-20. ábra 
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c) Vizsgák 

 

3-21. ábra 
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d) Meta adatok 

 

3-22. ábra 

A szoftver a DTTK kialakításának lehet ségét mutatja, fejlesztése folyamatos. 
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Összegezés 

A dolgozatban megvizsgáltuk az információs társadalom, az e-learning és a pedagógia 

paradigmáinak kapcsolatát. Azt találtuk, hogy a DTTK fel lehet használni az 

információs társadalom pedagógiájának, a digitális pedagógiának a leírására. A 

további kutatások egyrészt éppen erre irányulhatnak: Adjuk meg a DTTK-k lehet leg 

teljes kör  tipizálását és létrehozásának, valamint fejlesztésének tudományos 

kritériumait különös tekintettel a digitális pedagógiai menedzsment funkcióra. A 

második lehet ség az 5. Tézisben bemutatott eljárás teljes kör  leírása és változatos 

kutatási helyzetekben való kipróbálása. Végül a harmadik lehet ségnek a statisztikus 

tanuláselméletek DTTK–ban való alkalmazási lehet ségeinek vizsgálatát tartjuk. 

Természetesen az is igaz, hogy ez a fejl dés is hálózatos modellt követ, így nem lehet 

el re megjósolni az irányait. 
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