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Absztrakt:

A digitális írás-tudás széleskörű elterjedéséhez – az erre szakosodott kurzusok elvégzése mellett – olyan alkotói közösségi fórumok létrehozása is szükséges, amelyek teret adnak az  

infokommunikációs technika alkalmazása iránt elkötelezett oktatók, hallgatók, kutatók és menedzserek tapasztalatcseréjéhez.

Ennek elősegítésére a már második éve, E-TANÁR címen, működő portálunk – amelyről az előző két workshopon már beszámoltunk – szolgáltatásait kibővítettük egy virtuális 

intranet hálózat létrehozásával amely lehetővé teszi a világ bármely pontján tartózkodó felhasználó számára, az előírt és az ajánlott tananyagokhoz való hozzáférést,  az online 

kapcsolattartást és munkát és az elsajátított ismeretek komplex számonkérését. A rendszerben kipróbáltuk az on-line vizsgáztatás lehetőségét is a Szolnoki Főiskola távoktatási  

rendszerében tanuló hallgatók bevonásával.

Jelenleg a portál közösségteremtő lehetőségeit teszteljük.

Kulcsszavak: e-learning, e-tanítás, távoktatás, virtuális intranet, online prezentáció, online teszt, online vizsga, virtuális közösség.

Bevezetés
Az informatikai szakemberek képzésében, a nyelvtanulásban, és a nagy multinacionális vállalatok szakembereinek továbbképzésében már 
kezd teret nyerni az e-tanulás. Egyre több magyarországi vállalat és oktatási intézmény intranet rendszerében kapnak helyet a multimédiás 
képzést és az Internetes távoktatást biztosító keretrendszerek, megfelelő magyarnyelvű oktatási tartalommal való ellátottságuk azonban nem 
mindig biztosítja lehetőségeik kihasználását.

A felnőttképzéssel  foglalkozó  felsőoktatási  intézmények,  és  a  speciális  képzést  adó tanfolyamok tantárgyaihoz  szükséges e-tananyagok 
azonban többnyire egyedi kidolgozást, és a tananyag megfogalmazásától az elsajátítás ellenőrzéséig szükséges – fent felsorolt – feladatok 
megoldásában résztvevőktől szoros együttműködést igényelnek.

Gerő  Péter,  „Az  élethelyzethez  igazított  tanulás”  című  egyetemi  tankönyvében  erről  így  ír: „A  tananyag  készítése  –  főképpen,  ha 
multimédia elemeket tartalmazó anyagról van szó –csapatmunka, horizontálisan és vertikálisan is.” [1] 165. oldal.
A digitális írás-tudás széleskörű elterjedéséhez azonban – az erre szakosodott kurzusok elvégzése mellett – olyan alkotói közösségi fórumok 
létrehozása is szükséges, amelyek teret adnak az infokommunikációs technika alkalmazása iránt elkötelezett oktatók, hallgatók, kutatók és 
menedzserek tapasztalatcseréjéhez.
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1.1. Egy kísérlet a digitális-írástudás elősegítésére

Erre a célra, kísérleti jelleggel – E-TANÁR ideiglenes elnevezéssel – létrehoztunk egy, jelenleg még zártkörűen működő, internetes portált1 

(1.  ábra).  A  portál  keretében  megkezdtük  egy  távoktatási  kurzus  tananyagának  kidolgozását  –  amint  erről  a  2007.  és  a  2008.  évi 
workshopunkon már beszámoltunk.

A kurzusok célja, hogy áttekintést nyújtsanak az infokommunikáció alkalmazási lehetőségeiről az oktatás és az információ-, illetve a tudás-
átadás területén, ráirányítsák a figyelmet  az alkalmazható hardver- és szoftvereszközökre, ötleteket és módszereket mutassanak be azok 
hatékonyabb felhasználásához.

Több önként jelentkezővel próbakurzusokat tartottunk a már kidolgozott témakörökből. Ezek tapasztalatainak felhasználásával alakítottuk ki 
a portál arculatát és távoktatási technológiáját2.

A téma iránti érdeklődést mutatja, hogy – bár egyenlőre még mindig zártkörűen működik, és csak a magyarnyelvű változat látogatható – a 
portált rövid idő alatt felfedezték a keresőrobotok, és naponta sok felhasználót irányítanak oldalainkra a világ minden tájáról (2. ábra). 

A több ezer anonim oldallátogatás mellett, több mint százötven regisztrált, és mintegy ötven visszatérő látogatója van a portálnak.

1. ábra. Az E-TANÁR portál látogatottsága 

Gerő  Péter,  már  idézett  tankönyvében  ezt  írja: „A  tanulásnak  nemcsak  a  céllal,  hanem  a  tanulási  helyzettel,  sőt,  a  tanuló  teljes  
élethelyzetével összhangban kell lennie.” [1] 29. oldal.

Az  élethelyzethez  igazított  tanulás  alapelveinek  megfelelően,  az  E-TANÁR portálon  tervezett  kurzus-formák  igazodnak  a  jelentkezők 
igényeihez, képességeihez, technikai és anyagi lehetőségeihez:

1 http://drseres.com/elearning/ 
2 E dolgozat egyik szerzője, a Szolnoki Főiskola adjunktusa, Dr. Miskolczi Ildikó is elvégezte a portál próbakurzusát, és tapasztalatairól prezentációt tartott az MTA Vezetés- és 

Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottságának 2008. évi workshopján [7].
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1.2. Virtuális intranet
Az elmúlt évben – a Google-Alkalmazások3 felhasználásával –, az E-TANÁR portál domainjének keretein belül, létrehoztunk egy zártkörű, 
virtuális,  online intranet hálózatot,  melyet a kurzusok résztvevői,  bejelentkezés után (3. ábra), egyéni  fiókként használhatnak. A hálózat 
keretében jelenleg négy alkalmazást működtetünk:

2. ábra. Bejelentkezés az egyéni fiókba

1.3. Minden résztvevőnek rendelkezésére áll  egy levelező fiók (4. ábra),  amely elsősorban a belső levelezésre szolgál,  de külső 
levelezésre is használható. Bárhonnan, bármikor elérhető4, könnyen kezelhető és hatékony spamszűréssel rendelkezik.

3. ábra. A kurzus résztvevőinek virtuális postaládája

1.4. Minden résztvevőnek rendelkezésére áll egy tanrend-naptár5 (5. ábra), amelyet alaphelyzetben csak a tulajdonos és a tutor lát, de 
bárkivel megosztható a domainen belül. (Ha egy bejegyzést magánjellegűnek jelöl be, akkor csak a tulajdonos láthatja, ezért 
egyéni határidőnaplóként is használható.)

3 http://www.google.com/a/help/intl/hu/edu/index.html 
4 http://mail.drseres.com 
5 http://calendar.drseres.com
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4. ábra. A tanrend-naptár

1.5. Minden résztvevőnek rendelkezésére áll egy interaktív, online dokumentumszerkesztő rendszer6, amellyel a saját, vagy a közös 
dokumentumokat  lehet  online  szerkeszteni  –  szöveget,  táblázatot  és  prezentációt.  A  rendszerből  elérhető  a  kurzus  teljes 
tananyaga, valamint az összes kötelező és ajánlott irodalom (6. ábra). Ezért kiválóan alkalmas valós idejű, online prezentációra 
(7. ábra), dolgozatírásra (8. ábra), tesztelésre (9. ábra) és vizsgáztatásra (10. ábra). 

5. ábra. A dokumentumszerkesztő tartalomjegyzéke

6 http://docs.drseres.com
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6. ábra. Online prezentáció, hozzászólási lehetőséggel

7. ábra. Közös dolgozatírás online
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8. ábra. Egy próba tesztlap

9. ábra. Három hallgató próba-vizsgafeladat megoldásának valósidejű, 

online ellenőrzése és értékelése a tanár képernyőjén
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1.6. Minden résztvevőnek rendelkezésére áll egy internetes csevegő rendszer, amellyel a közös online prezentációk (lásd a 7. ábrán) 
és a  dokumentumok közös szerkesztése alkalmával  lehet  szöveges  üzeneteket  cserélni.  Emellett  a  levelező fiókból  is  lehet 
online, szöveges csevegést kezdeményezni a csoport tagjaival és a tutorral (lásd a 4. ábrán).

Az online  szóbeli  és a videó kapcsolattartás  céljára a próbakurzus résztvevőivel  a  GoogleTalk,  a Windows LiveMessenger és a  Skype 
rendszert próbáltuk ki. Tapasztalataink szerint az utóbbi bizonyult a legmegbízhatóbbnak. Ez kétoldalú hang- és kép-kapcsolatot, illetve 24 
résztvevős konferenciabeszélgetést tesz lehetővé.

1.7. Néhány speciális szolgáltatás
A tervezett távoktatási kurzusokra felvett, és speciális csoportokba sorolt, regisztrált hallgatók jogosultságot kapnak a kurzus nem nyilvános 
oldalaihoz  és  fórumaihoz  való  hozzáférésre,  létrehozhatják  saját,  egyéni  "honlap"-jukat  (11.  ábra),  amely  alatt  „Gyermeklap”-ként 
feltölthetik saját feladatmegoldásaikat és publikációikat, illetve várhatják azokra a tutor és a kurzus többi hallgatójának hozzászólásait.

10. ábra. Egy kurzus-hallgató saját „honlap”-ja

A portál az oktatók részére speciális jogosultságokat is biztosít. Ezek közül a legfontosabbak:

1.8. Az  oktatóknak  jogosultságot  lehet  biztosítani  a  saját,  és  a  kurzusukhoz  tartozó  hallgatók  portálképét  –  „smink”-jét  – 
módosítására, ami az adott kurzus egyedi megjelenését teszi lehetővé (12. ábra).
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11. ábra. A portál egyedi nyitólapja

1.9. A  tanárok  beállíthatják  saját  tananyagaik  egyedi  hozzáférési  –  együttműködői  vagy  olvasói  –  jogosultságát  a 
dokumentumszerkesztő rendszerben (13. ábra).

12. ábra. A hozzáférési jogosultság beállítása a dokumentumszerkesztő rendszerben
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1.10. A tutorok hirdetőtáblát használhatnak a hallgatók közérdeklődésre számot tartó munkáinak bemutatására (14 ábra).

13. ábra. Hirdetőtábla a hallgatók munkáinak bemutatására

1.11. A  tanárok hallgatói ellenőrizhetik a hallgatók aktivitását – a beküldött anyagokat (15. ábra) és az oldallátogatásokat 
(16. ábra).

14. ábra. A hallgató által beküldött anyagok ellenőrzése
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15. ábra. A hallgató oldallátogatásainak ellenőrzése

1.12. Az online foglalkozások alkalmával a virtuális tanteremben lévő hallgatók „jelenléti ív”-en jelentkezhetnek be (17. 
ábra).

16. ábra. Bejelentkezés a virtuális tanteremben folyó foglalkozásra
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1.13. On-line vizsgáztatás
A rendszerben kipróbáltuk az on-line vizsgáztatás lehetőségét is a Szolnoki Főiskola távoktatási rendszerében tanuló hallgatók bevonásával, 
Környezetgazdálkodás tantárgyból – mivel a Főiskola ILIAS rendszere nem támogatja a tanár és a hallgatók közötti on-line kapcsolatot. 
Módszerként komplex – szóbeli és írásbeli – vizsgáztatást alkalmaztunk. 

A hallgatók az  előre  kiadott  témák7 közül  választhattak,  majd azt  egy prezentációban dolgozták fel.  A vizsga  során on-line  bemutató 
keretében, előadást tartottak a feldolgozott ismeretekből.

1.14. A vizsga előkészítése

A csoportlétszám 32 fő volt, amelyből 22-en jelezték on-line vizsgázási szándékukat az első – e-mailben küldött – felhívást követő egy héten 
belül. A jelentkezők vendégként jelentkezhettek be a rendszer virtuális intranet hálózatába, ahol kitöltötték az on-line jelentkezési lapot8, 
melynek adatai megjelentek a vizsgáztató tanár táblázatában9. 

A jelentkezési időszak lezárása után mindenki  egyéni  felhasználói fiókot  kapott,  hozzáfért a dokumentumtárhoz, és elkészíthette,  illetve 
feltölthette  a  prezentációját.  A  vizsgaidőpontok  kiválasztása  szintén  on-line  történt,  egy  –  minden  felhasználó  által  szerkeszthető  – 
táblázatban10.

Ahhoz, hogy a vizsgamunkát ne csak az adott hallgató, hanem a vizsgáztató tanár és a csoporttársak is láthassák, meg kellett azt osztania a 
csoport tagjaival. A könnyebb kommunikáció érdekében, egy levelezőlistát is létrehoztunk a postafiókhoz.

1.15. A vizsga lefolyása

A 22 jelentkező közül végül 15 hallgató – a csoport 50%-a – vállalta az on-line vizsgát. A rendszerhez tartozó azonosítók kiosztása után a 
hallgatók beléptek a rendszerbe, és az, előre kiadott írásos tájékoztató alapján gyorsan megismerkedtek az on-line dokumentumszerkesztő 
használatával. Néhányan próba-anyagokat tettek fel és on-line szerkesztéssel is próbálkoztak már az első alkalmakkor.

Miután minden hallgató láthatta a jelentkezési táblázatot,  kiválaszthatták, hogy melyik csoporttársuk előadását hallgatnák meg. Az adott 
időpontban  beléphettek  a  rendszerbe,  csatlakozhattak  az  on-line  prezentációhoz,  és  a  beépített  csevegő  használatával,  vagy  Skype 
konferenciabeszélgetés, keretében „résztvehettek” a vizsgán.

Bár az előzetes elképzelések szerint egy-egy vizsga kb. 10-15 percesre volt tervezve egy vizsga sem lett rövidebb fél óránál – volt olyan 
hallgató, aki 50 percet beszélt önállóan a kiválasztott témájáról. Amikor több résztvevő volt a vizsgán, a konferenciabeszélgetésben a többiek 
is aktívan bekapcsolódtak, vagy csak megfigyelőként végignézték és hallgatták csoporttársuk prezentációját.

1.16. A hallgatók véleménye

A hallgatók  értékelése  szerint  ez  a  vizsgáztatási  forma  nem csak  újszerűsége  miatt  volt  érdekes  és  kellemesnek  mondható,  de  szinte 
mindannyian értékelték a lehetőséget, hogy csoporttársaik munkájába is betekintést kaphattak. Bár lehetőség volt saját jegyzetek használatára 
feleletkor, azonban szinte senki nem használt előre leírt jegyzeteket. Illetve ha volt is, nem tekintettek bele a beszélgetés során.

További pozitívuma a módszernek – a hallgatói visszajelzések alapján – a rendszer rugalmassága. Sem időhöz, sem helyhez nincs kötve 
senki, csupán Internet kapcsolat szükséges. Este 10-kor és délelőtt 9-kor csakúgy vizsgáztak hallgatók, mint szombat délelőtt vagy vasárnap 
délután. Két hallgató külföldről vizsgázott munkahelyi ebédszünetében.

1.17. Közösségépítő szerep

Platón, az első – ie. 385-ben alapított – Akadémián, a matematikát és filozófiát nem előadások, hanem párbeszédek formájában tanította. Az 
érvek és ellenérvek,  vélemények  és ellenvélemények szemtől  szembe történő ütköztetése  és  a  valós  idejű vita  olyan  tudósokat  adott  a 
világnak,  mint  Arisztotelész,  Euklidész  vagy  Szókratész.  Egymás  álláspontjának  megismerése  és  érvelésük  körültekintő  megalapozása 

7 http://docs.google.com/a/drseres.com/Doc?docid=dc8mwhn4_40h72tkwfv&hl=hu 
8 http://spreadsheets.google.com/embeddedform?key=p-3PHOHuVUc1WM9iwY6GOOQ
9 http://spreadsheets.google.com/a/drseres.com/ccc?key=p-3PHOHuVUc1WM9iwY6GOOQ&hl=hu 
10 http://spreadsheets.google.com/a/drseres.com/ccc?key=pQq6smDvtWgiqcsDChbD-bQ&hl=hu 
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késztette őket új felfedezéseik megtételére. Ha nem lettek volna részesei egy tudományos közösségnek, egymagukban talán sosem jöttek 
volna rá olyan összefüggésekre, amelyekkel beírták nevüket a tudományok történetébe.

A XXI. században, az e-learning területén is egyre nagyobb szerepet kapnak az olyan interaktív távoktatási rendszerek, portálok, amelyek 
nem csupán ismeretközlő szereppel rendelkeznek, de kihasználják a felhasználói aktivitást, így teret nyitnak a közösségek kialakulásához, a 
tanulási folyamatban az együttgondolkodáshoz, az együttes munkához. A rendszernek alapvető eleme egy levelező lista, de az interaktivitás 
lehetősége ennél jóval tovább viszi a felhasználókat a közösségek kialakulásának folyamatában.

Ki kell emelni a portál ismeretközlő rendeltetése mellett, annak közösségépítő szerepét. Aki tanult már az első diplomája után, pontosan 
tudja,  milyen  nehézségekkel  kell  szembenéznie  az  önálló  tanulás  során.  A  sikeres  tanulási  folyamatban  fontos  szerepet  játszhat  a 
tanulótársakkal való kapcsolattartás, illetve tanárral való személyes kontaktus. Mindezek megsokszorozhatják a tanítvány erejét. Az online 
portálokon való „valódi” távoktatásban ezen túlmenően nincsenek a hagyományos értelemben vett kontakt órák, hiszen nem tanteremben, és 
nem  tanári  magyarázat  mellett  történik  egy-egy  anyagrész  feldolgozása.  A  hallgatónak,  tanulónak  önállóan  kell  megbirkóznia  az 
ismeretekkel, és ami nehezítő elem ebben a típusú tanulási folyamatban, hogy nem csupán megtanulni kell az anyagot, de alkalmazásképesen 
kell  elsajátítani  azt.  Ebben  igen  nagy  segítség  lehet  egy  aktívan  működő  tanulócsoport,  egy  fórum,  ahol  a  hallgatók  feltehetik,  és 
megvitathatják egymással a tanulás során felmerült kérdéseiket. Történhet ez tutori irányítás, moderálás mellett, de akár anélkül is.

Egy e-learning portál közösségépítő szerepe éppen az „együttgondolkodás” lehetővé tételében valósul meg:
- online prezentációkkal;
- valós idejű hang és kép közvetítésével;
- közös dokumentum-szerkesztéssel;
- közös időpont egyeztetés lehetőségével;
- hallgatói fórumok létrehozásával és működtetésével;
- faliújság működtetésével;
- csevegő „szobákkal”;
- levelező listák alkalmazásával;
- stb.

A Google Talk, a Skype, az MS Messenger, vagy bármely levelezőrendszer beépített csevegőjének használata valós idejű eszmecserét tesz 
lehetővé a hallgatók és a tutor között. Egy adott témával kapcsolatban egymás érveinek és ellenérveinek meghallgatását, akárcsak Platónnál, 
párbeszédes formában. Több szem többet lát, több gondolat újabb gondolatot szül. Nemcsak hangot, hanem képet is közvetíthetünk, és akár 
több ezer kilométerekre lévő tanítványokat köthetünk össze egymással és a tanárral. 

A csoportmunka lehetőségeit a Google-Alkalmazások közös dokumentumszerkesztési funkciójának használata adja. Amellett, hogy a tanár 
ismeretanyagot  tehet  közzé,  illetve  tesztet  is  végezhet,  lehetőség  van  egyéni  dokumentum-szerkesztésre  és  annak  megvitatására.  A 
távoktatásban résztvevők  gyakran panaszkodnak az elszigeteltségre,  és a hasonló problémákkal  találkozó társaikkal  való kapcsolattartás 
hiányára. 

A Google-Alkalmazásokban létrehozott felületen az egyéni és közös naptár funkció lehetővé teszi egy csoport számára a közös eszmecserék 
érdekében az időpont-egyeztetést, továbbá a tutor információt kaphat a résztvevőkről, ha valamelyik foglalkozáson nem tudnak részt venni. 
Az internetes naptár előre magadott időpontokat is tartalmazhat, amely biztosítja az elvégzendő feladatok ütemezését, a határidők betartását. 
Az emlékeztető funkció kihasználásával akár a bejegyzett időpont előtt órákkal, vagy napokkal figyelmezteti a diákot e-mailben, vagy SMS-
ben a feladatokra.

A megosztás funkcióval szöveges dokumentum, prezentáció és táblázat osztható meg a közösség tagjaival, amelyet együtt és önállóan is 
szerkeszthetnek. A szerkesztésnek nem kell egy időben történnie, mindig valaki hozzáteszi a saját elképzelését, így kialakulhat egy közösség 
közös álláspontját képviselő dokumentum. Manapság pedig az egyetértés bármilyen szintje megbecsülendő. 

A tanulási folyamat ellenőrzésében nagy segítséget nyújthat az on-line vizsgáztatás, amelyben teszteket, feladatokat írathat a vizsgáztató és a 
kiértékelés is rögtön megtörténhet. Szóbeli vizsgák alkalmával lehetőség van konferencia-beszélgetések létrehozására, így a hallgatók valós 
időben meghallgathatják, értékelhetik csoporttársaik teljesítményét.

1.18. Első tapasztalatok, a fejlesztés további lehetőségei

Bár a rendszer kipróbáltan működik, a visszajelzések és tapasztalatok pozitívak, a fejlesztés itt még koránt sem ért véget. A mindennapok 
tapasztalatai,  a  nagyobb  létszámú  felhasználó általi  véleményalkotás  alakíthatja  annak szerkezetét,  funkciórendszerét  a  mind  könnyebb 
használhatóságért.
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A zártkörűen működő  portál  létrehozásával  elsődleges célunk az volt,  hogy megalkossunk és  bemutassunk  egy olyan  virtuális  intranet 
környezetet,  amely lehetővé  teszi  a  világ bármely pontján tartózkodó  felhasználó számára, az előírt  és az ajánlott  tananyagokhoz  való 
hozzáférést, az online kapcsolattartást és munkát és az elsajátított ismeretek komplex számonkérését. Úgy hoztuk létre ezt a zárt környezetet, 
hogy  ne  csak  az  egyéni  munkát  támogassa,  ne  csak  a  tananyagok  elérhetőségét  biztosítsa,  de  alkalmas  legyen  konzultációra, 
kapcsolattartásra, együttes, vagy önálló online feladatmegoldásra, dokumentum-szerkesztésre – legyen az szöveg, táblázat vagy bemutató –, 
és online vizsgáztatásra egyaránt. Az interaktivitás biztosítása ugyanakkor a kapcsolattartás, véleménycsere, tapasztalatok megosztásának 
alapvető követelménye is, így feladatunknak tekintettük ennek biztosítását is. 

A portál tehát nem csupán a tananyagok elérhetőségét szolgálja és biztosítja, de konzultációra és online vizsgáztatásra is lehetőséget ad. Ezen 
túlmenően a rendszer biztosítja azt, hogy párhuzamosan több típusú előmeneteli képzést is kezeljen. Alkalmas a távoktatás és az e-learning 
legmodernebb, de mégis bárki számára bárhol elérhető alapvető eszközrendszerének kezelésére, összekapcsolására és alkalmazására.

Feladatunknak tekintjük a későbbiekben a vizsgáztatási lehetőségek további finomítását és cizelláltabb kiépítését is, hiszen a direkt videó-
kapcsolat nem alkalmas minden vizsga módszerének. Más típusú vizsgák esetében (pl. írásbeli teszt) is biztosítani kell a hallgató egyértelmű 
azonosításának lehetőségét, illetve az esetleges nem megengedett eszközök és módszerek vizsgán történő használatának kiszűrését is meg 
kell oldani a fejlesztőknek.

Figyelni kell az időkorlátokra, az egyes vizsgák időbeosztására a csúszások miatt. Szorgalmazva a konferenciabeszélgetéseket, a rendszer 
továbbfejleszthető más  irányokba  is.  Más típusú  feladatok,  írásbeli  vizsgák lebonyolítására  is  alkalmassá  kell  tenni,  illetve  minél  több 
feladattípust alkalmazni a vizsgáztatás során. 

Mindezeket figyelembe véve a portál legfontosabb közösségépítő szerepe abban rejlik, hogy lehetővé teszi azonos érdeklődésű emberek 
számára - egy közös cél érdekében - az építő jellegű együtt gondolkodást. Az Internet nyújtotta Agorán lehetővé teszi az érvek és ellenérvek 
közlését és az arra történő reakciók közreadását.
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