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Kivonat:  
A Magyar Honvédség nemzetközi  kötelezettségvállalásai következtében az állomány jelentős része fél-

egyéves váltásokban ma külföldi katonai missziókban szolgál. Ennek következtében, sok, előléptetésre váró,  
külszolgálatot  teljesítő  tiszt  és  tiszthelyettes  csak  megkésve  tudja  teljesíteni  az  előléptetéshez  előírt  
követelményeket.

Az infokommunikációs technika – az online e-tanulás,  vagy e-learning lehetősége – ma már, minden  
szintű  oktatási  intézmény  és  szervezet  részére  rendelkezésre  áll,  ami  lehetővé  teszi  az  élethosszig  tartó 
hatékony tanulás megszervezését. 

Ennek a lehetőségnek a kihasználását mutatjuk be dolgozatunkban a külszolgálatos katonák oktatásának  
példáján keresztül.

A  bemutatandó  példa  ellenőrzése  céljából  létrehoztunk,  egy  internetes  domaint,  hogy  ezt  az  elvi  
lehetőséget a gyakorlatban is kipróbáljuk.
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Tanuljunk könnyen, gyorsan – élethosszig, bárhol, bármikor 

A jó pap holtig tanul

Bevezetés
A múlt  század  közepéig  ez  a  mottó,  általában,  csak  azokra  az  emberekre  volt  igaz, 

akiknek  a  génjeiben  túltengett  a  kíváncsiság  –  vagy katonák  voltak,  akiknek  békeidőben 
rendszeresen  továbbképzéseken  és  gyakorlatokon  kellett  részt  venniük.  Az  emberek  nagy 
többsége, ha kitanult egy szakmát, vagy szerzett egy diplomát, élethosszig megélhetett belőle.

A  huszadik  század  második  felében  a  tudomány,  a  technika  és  a  társadalom  olyan 
rohamos  fejlődésnek  indult,  hogy  az  iskolákban  megszerzett  ismeretek  az  ember  aktív 
életszakaszában  többször  is  annyira  elavulnak,  hogy  a  munkaerő-piaci  versenyképesség 
megőrzése érdekében újra és újra neki kell veselkedni a tanulásnak.

A század végére megfogalmazódott az „tanulás élethosszig”– angolul „lifelong learning” 
(LLL)– igénye. A hagyományos iskolai oktatási rendszer – természetesen – nem képes ennek 
az  igénynek  a  kielégítésére.  Ezért  a  nagy cégek  –  a  hadseregek évezredes  hagyományait 
követve  –  maguk  szervezik  munkatársaik  rendszeres  képzését,  a  kisebbek  számára  pedig 
professzionális oktatócégek biztosíthatják a rendszeres továbbképzést.

Az igényen túl, a huszadik század létrehozta a tanítás-tanulás hatékony eszközeit is. A 
század  elején  megjelent  hang-  és  mozgóképrögzítés,  a  század  utolsó  évtizedeiben,  a 
számítógép, a digitális adatrögzítés és -továbbítás – az infokommunikációs technika (IKT) – 
rohamos fejlődése olyan hatékonyságú képzés technikai lehetőségét teremtette meg, amelyek 
korábban elképzelhetetlenek voltak.

A Magyar Honvédség hivatásos állományának általános előmeneteli rendszere biztosítja, 
hogy a tisztek és a tiszthelyettesek szervezett keretek között sajátítsák el az előmenetelükhöz 
szükséges  ismereteket.  A  tiszti  állomány  számára  ezt  a  lehetőséget  a  Zrínyi  Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Továbbképző Központja biztosítja, az általános előmeneteli 
tanfolyamok  szervezésével1.  A  tanfolyamok  évente,  távoktatás  keretében  kerülnek 
levezetésre.  Ez  jelenleg  azt  jelenti,  hogy a  tanfolyamhallgatóknak  a  megnyitó  alkalmával 
kapott DVD-n rögzített tananyagot kell elsajátítani, és egy kötelező dolgozatot e-mailben kell 
beküldeni,  de  négy  alkalommal  –  két  oktatási,  egy  konzultációs  és  egy  vizsganapon  – 
Budapestre kell utazniuk. 

A  Magyar  Honvédség  nemzetközi  kötelezettségvállalásai  következtében  az  állomány 
jelentős  része,  fél-egyéves  váltásokban  ma  külföldi  katonai  missziókban  szolgál.  Ennek 
következtében,  sok,  előléptetésre  váró,  külszolgálatot  teljesítő  tiszt  és  tiszthelyettes  csak 
megkésve tudja teljesíteni az előléptetéshez előírt követelményeket.

Az infokommunikációs technika – az online e-tanulás, vagy e-learning lehetősége – ma 
már,  szinte  minden  szintű  oktatási  intézmény és  szervezet  részére  rendelkezésre  áll,  ami, 
elvben,  lehetővé  teszi  az  élethosszig  tartó  hatékony  tanulás  megszervezését.  Ennek  a 
lehetőségnek  a  kihasználását  mutatjuk  be  dolgozatunkban  a  külszolgálatos  katonák 
oktatásának példáján keresztül.

A katonai oktatás napjaink tudásalapú világában a Magyar Honvédség struktúrájának is 
szerves  részét  képezi.  E  mellett  azonban  rohamosan  nő  azon  katonáink  száma,  akik  –  a 
NATO-ban és egyéb nemzetközi  szervezetekben vállalt  kötelezettségeinknek eleget  téve – 
rövidebb  vagy  hosszabb  ideig  külszolgálatot  látnak  el  a  világ  közelebbi  vagy  távolabbi 
területein (1. ábra).

1 http://www.zmne.hu/tanfoly/alt_elomeneteli_tanf.doc 
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1. ábra. A Magyar Honvédség részvétele a béketámogató műveletekben2

A „egy életen  át  tartó”  tanulás,  képzés  koncepciója  (BSc,  MSc,  vezérkari  tanfolyam, 
szaktanfolyamok,  nyelvképzés,  előmeneteli  tanfolyamok  stb.)  hatékonyan  hozzájárul  a 
különböző rendfokozatú és beosztású katonák ismeretszintjének folyamatos szinten tartásához 
és  aktualizálásához,  bővítéséhez.  Az  így  megszerzett  elméleti  ismeretekhez  szükséges 
gyakorlati jártasságot a nemzetközi missziók hivatottak biztosítani. Ezen két fontos, egymást 
feltételező és kiegészítő terület (lásd oktatás és missziós gyakorlat) sajnos nem mindig van 
összhangban egymással, aminek egyik fő oka a védelmi tárca évek óta kényszerpályán mozgó 
humánerőforrás  gazdálkodása.  Ennek  a  kérdésnek  a  koncepcionális,  illetve  gyakorlati 
megoldása egy hosszabbtávú folyamat, így a közeljövőben nem kínál megoldást az oktatás, 
képzés  rendszerének  és  a  külszolgálati,  missziós  feladatok  közötti  ütközésekre,  illetve 
átfedésekre.

A  két  kiemelt  jelentőséggel  bíró  terület  közötti  –  a  rendszer  működéséből  fakadó  – 
anomáliák  feloldására  adhat  tartós  megoldást  az  Internet  felhasználásával  megvalósítható 
online távoktatás rendszere, amely egyidőben biztosít lehetőséget a tanulásra, továbbképzésre, 
valamint a külhoni, szakmai feladat-végrehajtásra.

A  missziós  tapasztalatokat  figyelembe  véve,  erre  a  fajta  megoldásra  komoly  igény 
jelentkezik, mind a munkáltató, mind a felhasználói oldal körében.

2 http://www.honvedelem.hu/mutat.html?image=http://www.honvedelem.hu/images/9/900009123_1.jpg 
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Pozitívumok:

• A katonai  vezetés  oldaláról  könnyebbséget  jelent,  ha  a  missziós  létszámok 
feltöltésénél  –  amely  napjainkban  komoly  kihívást  jelent  –  az  egyes  már 
beiskolázott vagy tanulásra kötelezett katonákat ugyanúgy számításba vehetik, 
és  a  képzés  felfüggesztésének,  illetve  halasztásának  lehetősége  nem 
befolyásolja negatív irányban az egyes jelölteket.

• A  különböző  képzésekben  résztvevő  katonák  számára  lehetőség  nyílik  az 
elméleti  oktatás  mellett  gyakorlati  tapasztalatszerzésre,  amely  egyértelműen 
felgyorsítja, és hitelessé teszi a tanulás folyamatát.

• A  katonai  vezetés  és  a  felhasználók  köre  (lásd  képzésben,  misszióban 
résztvevő katonák) egyaránt időt és energiát takaríthat meg, korunk felgyorsult 
világában.

• A tanulás  lehetősége  – a  missziós  feladat-végrehajtás  mellett  –  értelmes  és 
hasznos  időtöltést  biztosít,  a  családjától  egyébként  is  távollévő  katonák 
számára (pszichológiai vonatkozás).

• Az Internet  felhasználásával  megvalósítható  online  távoktatáshoz  szükséges 
informatikai háttér, igény esetén egyéb – a közhangulatot pozitívan befolyásoló 
– célra is felhasználható (a családdal történő kapcsolattartás, szórakozás stb.).

Nehézségek:

• Az MH missziók döntő többsége (lásd Afganisztán, Balkán) rendelkezik ugyan 
–  az  online  távoktatáshoz  szükséges  –  közös  használatú  számítógépes 
munkaállomásokkal,  illetve  Internet  hozzáféréssel,  de  azok  korszerűsítésre 
(sávszélesség, multimédiás jelleg stb.), illetve bővítésre szorulnak.

• Az  MH  Összhaderőnemi  Parancsnokság,  mint  a  missziókat  felügyelő  és 
irányító  szervezet  nem  rendelkezik  távoktatási  gyakorlattal,  így  az  ehhez 
szükséges általános szabályzók sem léteznek, azok kidolgozásra várnak.

A bemutatandó példa ellenőrzése céljából létrehoztunk, egy internetes portált, hogy ezt az 
elvi lehetőséget a gyakorlatban is kipróbáljuk3.

3 A portál valós, de mivel a pályázat jeligés, a domain neve a dolgozatban nem a valóságos portálé.
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1.1. Virtuális campus - a rendszer felépítése, szerkezete
A XXI. század – az interaktivitást  biztosító Web 2.0 rendszer – technikai lehetőségeit 

kihasználó,  online  működő  távoktatás  céljából  az  általános  előmeneteli  tanfolyamokat 
szervező Katonai Továbbképző Központ részére az Interneten létre kell hozni egy „virtuális 
campust”– például  e-tanfolyam.hu domain címen –, amelyen  belül az 1. táblázat szerinti 
„virtuális épületeket” különíthetjük el (2. ábra)  :

Egység (épület) Elérhetőség (cím)

Oktatói épület e-tanfolyam.hu/oktatok

Távoktatási Központ e-tanfolyam.hu/tavoktatas

Főhadnagyi Tanfolyam e-tanfolyam.hu/fohadnagy

Századosi Tanfolyam e-tanfolyam.hu/szazados

Őrnagyi Tanfolyam e-tanfolyam.hu/ornagy
1. táblázat. A virtuális campus elemei és elérhetőségük

2. ábra. A Katonai Továbbképző Központ virtuális campusa és épületei.

A  virtuális  campus  virtuális  oktatói  épületében  folynak  az  oktatással  kapcsolatos 
tevékenységek. 

Az oktatói  épületben folyó  tevékenységek feladatkörönként  kerültek elosztásra,  így az 
egyes pozíciókban dolgozó oktatók munkája jól elkülöníthető, jól nyomon követhető, nincs 
átfedés, így egyértelművé válik, hogy kinek mi a feladata.
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Így a különböző pozíciókhoz a 2.táblázat szerinti tevékenységeket társítottuk:

Pozíció Tevékenységi kör
Igazgatói iroda • oktatási programok kidolgozása;

• követelmények meghatározása;
• tanrend elkészítése.

Vezető-tanári szoba • tananyagok összeállítása;
• vizsgakövetelmények meghatározása;

Kidolgozó-tanári szoba • online tananyagok és előadások kidolgozása;
• online tesztek és vizsgafeladatok kidolgozása.

Előadó-tanári szoba • online előadások vezetése;
• online dolgozatok értékelése;
• online vizsgáztatás.

Tutor-tanári szoba • online konzultációk vezetése;
• online dolgozatírás felügyelete;
• hirdető tábla adminisztrálása.

2. táblázat. A virtuális oktatói épületben folytatott főbb tevékenységek

Ezek, valamint a virtuális helyiségek lakói és virtuális címeik a 3. ábrán láthatók. (Az 
igazgatói  pozíción  kívül,  bármely  beosztásban  lehetnek  többen  is,  amelyet  számozással 
jelöltünk az elérhetőségben.)

3. ábra.  A virtuális oktatói épületben folyó tevékenységek, és a virtuális helyiségek lakói.

A virtuális  campus  technikai  kiszolgálását  a  Távoktatási  Központ  virtuális  épületében 
működő adminisztrációs egységek végzik. Az egyes virtuális helyiségekben dolgozó szervek 
által adminisztrált aldomainek címeit a 4. ábrán mutatjuk be. 
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4. ábra.  A Távoktatási Központ egyes virtuális helyiségeiben dolgozó szervek által adminisztrált 
aldomainek címei

Az egyes tanfolyamok virtuális épületeiben folyó tevékenységek, illetve ezek aldomain 
címeit az 5. ábra, az egyes virtuális helyiségek felhasználóinak virtuális címeit pedig a 6. ábra 
szemlélteti.

5. ábra.  A tanfolyamok virtuális épületeiben folyó tevékenységek, illetve ezek aldomain címei 
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6. ábra. Az egyes virtuális helyiségek felhasználóinak virtuális címei

A fenti  vázlatos  bemutatásból  kitűnik,  hogy  a  Katonai  Távoktatási  Központ  virtuális 
campusának  valamennyi  virtuális  épülete  és  azok  virtuális  helyiségei,  illetve  valamennyi 
valóságos oktatója, valóságos üzemeltetője és valóságos felhasználója azonos domainen belüli 
internetes címen elérhető, ezért teljesen közömbös, hogy a rendszer elemei fizikailag a világ 
mely  –  Internet-eléréssel  rendelkező  –  pontján  találhatók.  Ezért  a  rendszer  egy  zártkörű, 
virtuális  intranet  hálózatot  alkot,  amely  alkalmas  a  valós  idejű  online  távoktatás  bármely 
formájának alkalmazására.

2. Az „e-tanfolyam.hu” portál zártkörű, online, virtuális intranet 
hálózata
A távoktatási portálra – az „e-tanfolyam.hu” domain keretein belül – az egyes kurzusok 

oktatói  és  hallgatói  egyéni  felhasználóként  jelentkezhetnek  be,  az  üzemeltető 
adminisztrátorok által megadott felhasználói névvel és jelszóval a 7. ábra szerinti ablakban. 

7. ábra.  Bejelentkezés távoktatási portál felhasználói fiókjába

A  portál  virtuális  intranet  hálózata  az  alábbi  szolgáltatások  elérését  biztosítja  a 
felhasználók részére:
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2.1 Levelező fiók
A portál  minden  felhasználójának  rendelkezésére  áll  egy  e-mail  levelező  fiók,  amely 

elsősorban a belső levelezésre szolgál, de megfelelő engedély birtokában külső levelezésre is 
használható. Bárhonnan, bármikor elérhető a http://mail.e-tanfolyam.hu címen (8. ábra).

 

8. ábra. A virtuális postaláda

2.2  Határidőnapló és tanrend
Minden résztvevőnek  rendelkezésére  áll  egy határidőnapló,  ami  elsősorban a  virtuális 

tanrend szerepét tölti be. Ezért alaphelyzetben csak a tulajdonos hallgató és a számára kijelölt 
előadó,  illetve tutor  látja.  A kurzus hallgatói  egymás  között  is  megoszthatják a  domainen 
belül.  (Ha  egy  adott  bejegyzést  magánjellegűnek  jelöl  be  a  felhasználó,  akkor  az  adott 
bejegyzést  csak  a  tulajdonos  láthatja.)  Bárhonnan,  bármikor  elérhető  a  
http://calendar.e-tanfolyam.hu címen (9.ábra).

9. ábra. A virtuális tanrend-naptár
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2.3 Dokumentumszerkesztő és könyvtár
Minden résztvevőnek rendelkezésére áll egy interaktív dokumentumszerkesztő rendszer, 

melynek  tartalomjegyzékéből  (10.  ábra),  mint  egy virtuális  könyvtárból  elérhető  a  kurzus 
elvégzéséhez szükséges teljes tananyag és a rendszerben készített összes dokumentum.  Az 
erre  feljogosított  felhasználók  egyénileg  és  közösen  olvashatják,  követhetik,  vagy 
szerkeszthetik  online  a  dokumentumokat  –  szöveget,  prezentációt  és  táblázatot.  Ezért  a 
rendszer kiválóan alkalmas az előírt feladatok elkészítésére, valós idejű online prezentációra, 
feleltetésre  és  vizsgáztatásra  is.  Bárhonnan,  bármikor  elérhető  a  http://docs.e-tanfolyam.hu 
címen.

10. ábra. A virtuális könyvtár és online dokumentumszerkesztő tartalomjegyzéke

2.4 Csevegő rendszer
Minden résztvevőnek rendelkezésére áll egy online csevegő (chat) rendszer, amellyel a 

közös online prezentációk és egyéb dokumentumok követése vagy szerkesztése alkalmával 
lehet szöveges üzeneteket cserélni (11. ábra). 

11. ábra. Csevegés online prezentáció közben
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Emellett a levelező fiókból is lehet online szöveges csevegést kezdeményezni a csoport 
tagjaival és a tutorral, – ha online állapotban van (12. ábra).

  
12. ábra. Csevegés kezdeményezése a postafiókból

2.5 Hang-és képkapcsolat
A hallgatók és az online előadó, vagy tutor, illetve a hallgatók egymás közötti hang- és 

képkapcsolatát  bármelyik  ingyenes  rendszerrel  (Skype4,  LiveMessenger5,  GoogleTalk6), 
illetve valamely professzionális videokonferencia rendszerrel (például a Nemzeti Információs 
Infrastruktúra  Fejlesztési  Intézet  videokonferencia  szolgáltatásával7,  amelynek  a  ZMNE 
Központi Könyvtárában is van kiépített végpontja8) biztosítani lehet (13. ábra).

A rendszer  próbája  során  –  az  ingyenes  rendszerek  közül  –  a  legmegbízhatóbbnak  a 
Skype rendszer bizonyult, amely kétoldalú hang- és képkapcsolatot, illetve, 24 résztvevőig, 
konferencia-beszélgetést tesz lehetővé.

13. ábra. Videokonferencia a honvédelmi miniszter és egy külföldi misszió parancsnoka között

4 http://skype.hu 
5 http://get.live.com/messenger/overview 
6 http://www.google.com/talk/ 
7 http://www.niif.hu/hu/vidkonf 
8 http://www.zmne.hu/ujdonsagok/vidkonf.htm 
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3. A portál működése és menürendszere
A  Katonai  Továbbképző  Központ  virtuális  campusának  „főbejárata”  az  interneten  a

http://e-tanfolyam.hu címen  érhető  el9.  A  portál  virtuális  kapuja  feletti  órák  a  képzésben 
potenciálisan  résztvevők  helyőrségi  időzónái  szerint  járnak.  Így  könnyebb  az  időpontok 
egyeztetése  az  eltérő  időzónákban  tartózkodó  oktatók  és  hallgatók  között.  A  baloldali 
„kapufélfán” az egyes tanfolyamok „csengőgombjai” találhatók (14. ábra).

14. ábra. A Katonai Továbbképző Központ virtuális campusának „főbejárata”

A felhasználói fiókba történt bejelentkezés (lásd a 7. ábrát) és a megfelelő „csengőgomb” 
megnyomása után jutunk a tanfolyam (15. ábra) virtuális épületébe (lásd az 5. ábrát).

15. ábra. Az őrnagyi tanfolyam virtuális épületének bejárata

9 A tényleges próbaportál címét a pályázat elbírálása után megadjuk.
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A nyitólap középső, legnagyobb részét elfoglaló ablakában fog megjelenni  a baloldali 
„kapufélfán”  kiválasztott  menüpontokhoz  tartozó  aktuális  tartalom10.  A  menürendszer  a 
következő felépítésű:

• Honlap
• Jelentkezési lap
• Bejelentkezés
• Előadások
• Tananyag
• Feladatok
• Hirdetőtábla 
• Posta
• Naptár
• Könyvtár

3.1 Jelentkezési lap
A  jelentkezési  lap  kitöltésével  a  tanfolyam  megkezdésekor  a  résztvevők  alapadatait, 

alapvető  rendszeradatait,  és  kompetenciáit  mérjük  fel  egy  egyszerű  kérdőív  kitöltetésével 
(azonosító, vezetéknév, keresztnév, életkor, rendfokozat, beosztás, szolgálati hely, elöljáró e-
mail  címe,  szövegszerkesztői  gyakorlat,  táblázatkezelői  gyakorlat,  prezentáció  készítői 
gyakorlat,  internet használói gyakorlat,  operációs rendszer,  irodai rendszer, web böngésző, 
levelező rendszer, internetkapcsolat, egyéb).

Az  alapadatokon  kívül,  amelyeket  értelemszerűen  a  jelentkezőnek  kell  begépelnie,  a 
beállított lehetőségek közül elegendő választania (16. ábra).

16. ábra. Jelentkezési lap

10 A rendszert az Internet Explorer és a FireFox böngészők legfrissebb verzióival teszteltük, az ablakváltás 
más böngészőknél ettől eltérhet.
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3.2 Bejelentkezés az online foglalkozásokra
Az  online  foglalkozások  használatának  megkezdésekor  be  kell  jelentkezni,  illetve  a 

kinyíló  ablakban  a  jelenlétet  jelző  jelet  beállítani  a  megfelelő  ablakban,  majd  képernyőt 
frissíteni. Így a tutor láthatja a rendszerben éppen benn tartózkodó hallgatókat (17. ábra).

17. ábra. Bejelentkezés az online foglalkozások előtt

3.3 Előadások
A  menüpontra  kattintva  a  hallgató  bármikor  önállóan  is  lejátszhatja  a  rendszerben 

fennlévő előadás-prezentációkat, az online előadások előtt pedig innen léphet be a virtuális 
előadóterembe (18. ábra). A póbaportálon az alábbi előadások prezentációi találhatók: 

• A bevezető előadás prezentációja az üdvözlő prezentáció, amely a távoktatásban 
való részvétel személyi és tárgyi feltételeit részletezi a hallgató számára. Kitér a 
bemutató  a  hardver  követelményekre  (lásd  a  11.  ábrát),  valamint  röviden 
bemutatja a rendszer által biztosított szolgáltatásokat.

• A  portál  virtuális  intranet  hálózata című  prezentáció,  lépésről  lépésre, 
monitorképekkel mutatja be a rendszer szolgáltatásait, azok használatát.

• A  kapcsolatpróba prezentáció  a  hallgatók  és  tutor  közötti  kapcsolattartási 
lehetőségeket,  és  azok  használatának  módját  mutatja  be  részletesen,  segítő 
monitorképekkel.
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18. ábra. A kurzus előadás-prezentációi

3.4 Tananyag
A tananyag  menüpont  alatt  olvashatók  online,  illetve  letölthetők  és  kinyomtathatók  a 

tanfolyam  követelményrendszere,  az  előírt  tananyagok,  valamint  a  kötelező  és  ajánlott 
irodalom, stb. (19. ábra).

19. ábra. A Vezetési ismeretek tantárgy tananyaga
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3.5 Feladatok
A feladatok menüpont alatt olvashatók online, illetve letölthetők és kinyomtathatók (20. 

ábra)  a  munkafüzetek,  az  egyes  témákat/fejezeteket  lezáró  feladatlapok,  az  önellenőrzést 
szolgáló tesztek és megoldásaik, illetve a kötelezően megoldandó feladatsorok.

20. ábra.  A Vezetési ismeretek munkafüzet letöltése

3.6 Hirdetőtábla 
A hirdetőtáblán  a  tutor  teszi  közzé  a  hallgatók  közérdeklődésre  számottartó  munkáit, 

feladatmegoldásait, a hallgatóknak az egyes témák, előadások kapcsán kialakított véleményét, 
értékelését  (például  21.  ábra).  Tutori  jóváhagyással  a  hallgatók  is  elhelyezhetik  saját 
munkáikat a hirdetőtáblán. 

21. ábra. A bevezető előadás online értékelése a hirdetőtáblán
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3.7 Posta

Saját  levelezésüket  bonyolíthatják  le  az  oktatók  és  a  hallgatók  (lásd  8.  ábra),  illetve 
csevegést kezdeményezhetnek (lásd 12. ábra).

3.8 Naptár

Saját  időbeosztását,  illetve  a  tanrendet  és  a  közös  programokat  tekintheti  itt  meg  a 
hallgató (lásd 9. ábra).

3.9 Könyvtár

A menüpontból  a  dokumentumszerkesztő-könyvtár  tartalomjegyzéke  érhető  el,  ahol  a 
hallgató megtalálja mindazokat a dokumentumokat, amelyek olvasására illetve szerkesztésére 
jogosult (lásd 10. ábra).

4.2. Első tapasztalatok, a fejlesztés további lehetőségei
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.

Fejlesztési munkánk azonban itt még nem ért véget. Bár a portál kipróbáltan működik, a 
mindennapok tapasztalatai, a nagyobb létszámú felhasználó általi véleményalkotás alakíthatja 
annak szerkezetét, funkciórendszerét a mind könnyebb használhatóságért.

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.
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