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1. Bevezető  

1.1. Változó világunk, változó tanulásszemlélet 

A 20. század végén és 21. század elején bekövetkező technológiai fejlődés nagy változásokat 

eredményezett az emberi kommunikáció és a tanulás terén egyaránt. A tanulásról való gondolkodásunk 

jelentősen átformálódott. A hálózaton felhalmozott nagymennyiségű tudás bárki számára ingyenesen 

elérhetővé vált, az élethosszig tartó tanulás eszménye és az iskola intézményén kívüli tanulás (non-

formális és informális) jelentősége felértékelődött1. A zsebünkben lévő okos eszközök és az állandó 

internetelérésnek köszönhetően tér- és időfüggetlenné vált az emberek közötti kommunikáció és maga 

a tanulás folyamata is. A lehetőségek az oktatás területén is jelentősen megváltoztak. Elérkeztünk az ún. 

4. ipari forradalom korszakához, amikor az élet minden területén technikai fejlődés okozta kultúraváltás 

következik be (Z. Karvalics, 2012). „A kulturális környezetünkben igen rövid idő alatt bekövetkezett 

mélyreható változások komoly kihívást jelentenek mind a neveléstudomány, mind a pedagógiai praxis 

számára”  írja Komenczi Bertalan (Komenczi, 2013, 127). 

A 21. század információs társadalma az oktatás tartalmi és technikai követelményének újragondolását 

indukálta. A felsőoktatás szintjén ez a generatív hatás, azaz a változás igénye (és kényszere) 

fokozottabban érzékelhető, mint a közoktatásban, hiszen a tanulók a felsőoktatásból közvetlen a 

munkaerőpiacra kerülnek. A felsőoktatás mindemellett rugalmasabb kereteket biztosít, autonómabb és 

nem olyan mértékben kötött oktatásszervezési és tartalmi (curriculum) szempontból, mint a közoktatás2. 

Ennek okán a társadalmi és technikai változásokra is könnyebben reagáló rendszer, valamint az online 

felületeknek és portáloknak a szerepe és hatása is könnyebben érvényesülhet az oktatás e szintjén. 

Dolgozatomban a felsőoktatás terén felmerülő problémákra és a felsőoktatásban megjelenő tanítást-

tanulást támogató felületek és portálok szerepére fókuszálok. 

A felsőoktatásban az internet alapú tananyagok, online tanulási környezetek, a multimédiák, e-learning 

felületek és webalapú szolgáltatások fokozottan jelentős szereppel bírnak, hiszen az oktatás e szintjén 

résztvevő hallgatók (felnőttek) nagy része ingázik vagy munka mellett tanul. A levelezős hallgatók 

térben és időben gyakran nem tudnak jelen lenni hagyományos kurzusokon (Benedek, 2012a). A 

mobiltanulás jelentősége és szerepe is fajsúlyosabbá válik, mint az oktatás alacsonyabb szintjein (Nyíri, 

2009). Ugyanez a jelenség nevezhető meg egyik okként annak kapcsán is, hogy a nyitott kurzusok 

(Massive Open Online Course, MOOC) az egyetemekhez és a felnőttoktatáshoz kapcsolódnak3.  

Az oktatás, kilépve formális kereteiből tehát kiszélesíti a tanulás lehetőségét, a tanítás-tanulás egyes 

folyamatai új platformra helyeződnek: a web-re. ”A web médiumból platformmá lesz”  jegyzi meg 

Kulcsár Zsolt (Kulcsár, 2009a). A világhálón e-learninges tananyagokat, konstruktív, kollaboratív és 

önszabályozó tanulást támogató webfelületeket, virtuális 3D-s tereket (pl.: Second Life, VIRCA) és 

tanulást segítő web 2.0-es, közösségi alkalmazásokat találunk. A tanárok ezek segítségével is 

biztosíthatják az elektronikus tanulási környezeteket. Ugyanakkor a tanulók ugyanebből a repertoárból 

válogathatnak saját céljuknak és igényeiknek megfelelően. Azaz tetszés szerint kombinálhatják a 

választott eszközöket hatékony tanulásuk elérése érdekében ún. személyes tanulási környezetet 

(Personal Learning Environment, PLE) kialakítva a weben elérhető aktuális kínálatból (Attwell, 2007; 

Kárpáti, 2008). 

A web szolgáltatásai az elektronikus tanulási környezetek kreatív alkalmazását indukálják a 

mindennapokban. A hagyományos, osztálytermi oktatás és a számítógép alapú, elektronikus tanulás (e-

learning) mellett egyre erőteljesebben kerül előtérbe (kellene, hogy előtérbe kerüljön) a kombinált 

oktatás szükségessége, az ún. blended-learning (Forgó−Hauser−Kis-Tóth, 2012). Számos 

                                                           
1 Az élethosszig tartó tanulás ideája számos európai dokumentumban (UNESCO, OECD) megfogalmazott törekvés, 

valamint Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (M-DOS, 2016b), a magyar Nemzeti Infokommunikációs 

Stratégia 2014–2020 (2014) illetve a Fokozatváltás a felsőoktatásban (2016a) kormánydokumentumokban egyaránt 

egyik meghatározó, társadalmi szinten szem előtt tartandó célként szerepel.  
2 A közoktatást merev kerettanterv (Nemzeti alaptanterv, NAT) és curriculum korlátoz. 
3 Az ok részben abban is rejlik, hogy a magasabb korosztály általánosságban hatékonyabb az önálló és önszabályozó 

tanulás terén (D. Molnár, 2013). 
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neveléstudományi szakember a hagyományos oktatás és az elektronikus tanulási környezetek kevert 

használatában, az ún. blended-learningben látják az oktatás jövőjét és hatékonyságát. 

Az internet nyújtotta lehetőségek széleskörű megjelenése a felsőoktatás világában (is) a tanulási 

helyzetek újjászervezését, a tanári kompetenciáknak és az oktatási módszereknek a megújulását, 

továbbá a tanár-diák viszony változását indukálják. Mindezek szemléletváltást követelnek a 

pedagógusoktól, akiknek lépést kell tartaniuk a tanulók megváltozott igényeivel és tanulási szokásaival. 

A frontális munkáról így a progresszív módszerekre4, az instruktív tanulásról az önálló és csoportos 

tanulásra, a tartalmi tudásról pedig a készségek és kompetenciák fejlesztésére (Z. Karvalics, 1997) és a 

„know how”-ra helyeződik a hangsúly.  

A változó társadalmi és gazdasági viszonyok eredményeként a tanulás szerepe napjainkban  különösen 

a felsőoktatásban  egyre inkább, felértékelődik: egy állam meghatározó tőkéjévé a tudás válik. „A 

tanulás a gazdasági fejlődés és általános versenyképesség központi paramétereként fogalmazódik meg. 

A folyamatos változásban lévő társadalmi és gazdasági felépítés rugalmas tanulói készségek 

megszerzését teszi szükségessé, amelyek révén a mindennapi kihívásokban alkalmazható tudást gyorsan 

és hatékonyan lehet elsajátítani” (D. Molnár, 2013, 29). Nem véletlen tehát, hogy olyan tanulási formák, 

módszerek és eszközök kerülnek ma a figyelem fókuszába, amelyek azt segítik elő, hogy a tanulók 

alkalmazható, adaptív és transzformálható tudásra tegyenek szert. Cél, hogy olyan gondolkodásmódot 

és problémamegoldó attitűdöt sajátítsanak el a diákok, amelyek révén az élethosszig tartó tanulásra 

(LifeLong Learning) alkalmassá válnak (JamesBalckMcCormickPedder, 2007).  

Az utóbbi évtizedekben számos szakember tételesen is megfogalmazta a fenti célok eléréséhez 

szükséges elmozdulások tartalmát és irányait. Don Tapscott (2001) a következőképpen foglalta ezeket 

össze5. Véleménye szerint a célok elérése érekében át kellene térni: 

 a lineáris tanulásról a hipermédiás tanulásra; 

 az instrukciókról az alkotásra és a felfedezésre; 

 a közvetítő, tanárközpontú tanulásról a tanulóközpontúra; 

 a tananyag befogadásáról a navigálásra és a tanulás tanulására; 

 az iskolai tanulásról az élethosszig tartó tanulásra; 

 a tömeges oktatásról a személyre szabott tanulásra és a csoportos tanulásra; 

 a kínt okozó tanulásról az érdekes, élményt adó tanulásra (ennek keretében az ismeretszerzés, a 

munka és a szórakozás integrálódhat); 

 a tanár közvetítő szerepéről a segítő szerepre (Tapscott, 2001). 

Ezek az alapelvek megfelelően illeszkednek a weblapok és online oktatást támogató felületek 

tervezéséhez és megvalósításához. A szükséges változások elérésének egyik fontos eszközét, általános 

háttérrendszerét az oktatási intézmények tanulási környezetének elektronikus környezetekké történő 

átalakítása jelenthetné (digitális átállás6) beleértve oktatási célú webes szolgáltatások és alkalmazások 

használatát s újak fejlesztését.  

A felsőoktatásban részt vevő tanárok munkájának webes informatikai rendszerekkel való támogatására 

ma (2019) nagy szükség van ahhoz, hogy a felsőoktatás expanziója mellett minőségi oktatás 

valósulhasson meg (Kozma, é. n.). Másrészt a felsőoktatásban részt vevő hallgatók  akiknek zöme 

magas fokú digitális írástudással (Bawden, 2001) rendelkezik és sokszor munka mellett tanul (Benedek, 

2012a)  alapelvárásai közé tartozik, hogy hozzáférhető legyen számukra tanulásukat segítő, online 

segédanyagok, jól felépített weboldalak és alkalmazások. 

Még sosem volt ennyire sürgető igény az oktatás digitális megújítása Magyarországon, mint 

                                                           
4 „Az úgynevezett reform- vagy progresszív pedagógia szellemi eszköztárának és pedagógiai gyakorlatának kiformálói 

azt a felfogást képviselték, hogy az eredményes tanulás alapfeltétele a tanuló gyermek aktivitása. Meghatározónak 

tekintették a gyermek öntevékenységét, a cselekvést, a munkáltatást, az önállóan végzett, felfedező tanulást” 

(Komenczi, 2009, 37.). 
5 Amit ő eredendően az e-learningre való átállás kapcsán fogalmazott meg. 
6 A digitális átállás egy olyan folyamat, amely során az IKT-műveltség (Tongori, 2012) kiterjesztése valósul meg 

tanulási tartalmakhoz való kötöttség nélkül, adott célhoz rendelt módszerekkel, amelyben hangsúlyos szerepet kapnak 

az IKT-eszközök és azok virtuális dimenziója (azaz a weblapok, portálok, online felületek) (Racsko, 2016). 



9 

napjainkban7. Nem véletlen hallunk folyamatosan a digitális átállás, az infokommunikációs technológia 

(IKT) eszközeivel támogatott oktatás illetve a módszertani megújulás fontosságáról. Az ország verseny- 

és piacképessége múlik azon, hogy mennyire sikerül felzárkóznunk az élenjáró országokhoz az 

oktatásban bevált, eredményes tanulási-környezet szervezési módszereket és K+F+I fejlesztéseket 

illetően8 (Magyarország Kormánya, 2014). Kétségtelen, hogy a technikai és az elektronikai eszközök 

használata önmagában nem elég a felzárkózáshoz (Kirschner, 2005; Molnár, 2011; Kárpáti, 2009; Ollé, 

2013a; Csapó, 2003), módszertanilag átgondolt kutatás-fejlesztési elképzelések és projektek 

megvalósítására is szükség van, amelyek által új, hatékony és sokrétű elektronikus tanítást és tanulást 

támogató szoftverek, weblapok és alkalmazások jönnek létre (Nádasi, 2015; Magyarország Kormánya, 

2014, 2016a, 2016b; OECD, 2002). 

Úgy gondolom, hogy az eddigiek során felvázolt kihívásokból adódó problémák megoldásához  

informatikatanárként és informatikai doktori iskolában, módszertani programon részt vevő 

doktoranduszként  úgy járulhatok leginkább hozzá, ha elméleti vizsgálódásaim és empirikus 

kutatásaim alapján egy olyan webes rendszer koncepcióját is kidolgozom, és fejlesztő-kutatás9 keretében 

megvalósítom, amely támogatást ad mind a tanárok oktatói munkájához, mind a tanulók tanulásához 

egyéni/kooperatív, iskolai/otthoni formában egyaránt. Bízom abban, hogy az általam tervezett webportál 

ösztönzi és támogatja a progresszív oktatási és tanulási módszerek alkalmazását, a blended-learning 

formát és motiválóan hat a tanárok és a diákok elektronikus, online eszközök támogatásával 

megvalósuló munkájához. Dolgozatomban az elméleti és empirikus kutatások alapján egy oktatói portál 

koncepciótervét alkotom meg, amely várhatóan jó támpontot nyújt szakemberek, informatikusok és 

gyakorló pedagógusok számára ilyen jellegű rendszerek létrehozásához. A koncepciót meg is valósítom 

tervalapú kutatás (Design-Based Research) keretében, azaz létrehozok egy valós webes oktatói 

portálkeretrendszert, amelynek pedagógiai alkalmazását és hasznosságát akciókutatás (Action 

Research) során vizsgálom és mind alkalmazását, mind magát a portált iteratív jelleggel javítom, 

finomítom. A rendszer elsősorban az informatika területén kívül eső, felsőoktatásban lévő oktatók 

számára készül. Célja, hogy segítséget nyújtson a tanároknak mindennapi adminisztratív és oktatási 

feladatok elvégzéséhez valamint lehetőséget nyújt publikációik és a tudományos tevékenységgel 

kapcsolatos eredmények közzétételére és szakmai blog vezetésére. A portál tanulóközpontú, a tanulók 

számára kurzusok alá rendezve tematikák, tananyagsegédletek10 érhetők el, és a kurzusok szervezésével 

kapcsolatos információk jelennek meg rajta. A tanulók maguk regisztrálhatnak kurzusokra és 

projektekre. A projektek keretében közös kutatások és kooperatív feladatvégzés valósulhat meg olyan 

formában, hogy a tanulók maguk is tölthetnek fel dokumentumokat, linkeket, képeket stb. a projekt 

tagjai számára. Az oktatók olyan webes keretrendszert kapnak, amelybe az információkat és 

dokumentumokat egy előre elrendezett, ám módosítható és testre szabható struktúrába tudják felvinni a 

felületre. Fontosnak tartom, hogy bármely szakos tanár önállóan képes legyen feltölteni, frissíteni 

továbbá vizuálisan és tartalmilag testre szabni saját oktatói portálját bármiféle informatikai segítség 

nélkül (19. lábjegyzet). A rendszer, jellegénél fogva, az oktatói portál11 elnevezést kapta. A portál a 

tanulók személyes tanulási környezetét (PLE) bővítheti, mintegy új koncepciójú, hiteles (hiszen az 

oktatók állítják össze a tartalmat) információ- és tudás-felületként. 

                                                           
7 Nem véletlenül készült el Magyarország Digitális Oktatási Stratégia (M-DOS) és a Fokozatváltás a felsőoktatásban 

című dokumentum 2016-ban, továbbá 2014-ben a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014–2020-ig című (NIS) 

dokumentum. 
8 Az NIS-ben találunk egy Európai Bizottság által végzett 2013-as kimutatást, amely szerint az Európai Unió 

tagországainak − K+F+I horizontális tényezőhöz kapcsolódó − kutatás-fejlesztésre vonatkozó helyzetéről ad 

statisztikai információkat. E szerint Magyarország innováció teljesítménye (24 tényezőből aggregált indikátor alapján) 

az egyik leggyengébb az EU27 országok közül (hátulról a 7.), s jóval az EU27 átlag alatt van (Magyarország 

Kormánya, 2014, 56; Európai Bizottság, 2013). Az NSI-ben a „Digitális állam” pillér esetében célkitűzésként kerül 

megfogalmazásra az állami érdekkörbe tartozó elektronikus szolgáltatások biztosítása, ahová az oktatás is tartozik 

(Magyarország Kormánya, 2014, 5). 
9 Nádasi András Az oktatástechnológiai, tantárgymódszertani kutatások tipológiája; fejlesztés és innováció című 

tanulmányában ír a fejlesztő kutatások jelentőségéről (Nádasi, 2015). A Frascati-kézikönyv a kutatás-fejlesztés 

elfogadott nemzetközi definícióinak magyarázatát tartalmazza (OECD, 2002). 
10 Pl.: prezentációk, feladatkiírások, próbatesztek, képek, animációk, oktató-videók, próbatesztek, adatbázisok linkjei. 
11 A portál fogalmának értelmezése és a névadás oka a 4. fejezetben kerül tárgyalásra. 
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1.2. A felsőoktatásban felmerülő problémák kibontása az elektronikus tanulási 

környezetek és azok szereplői kapcsán 

1.2.1. A felsőoktatás helyzete az elektronikus tanulási környezetek kialakítása terén  

„Az IKT és az információs társadalom egyaránt radikális változások 

eredményeképpen jött létre, amely változásoknak az oktatásban is le 

kell zajlania ahhoz, hogy versenyképes legyen a jövőben.” (Racsko 

Réka, 2012, 1.) 

Magyarországon a felsőoktatásban még napjainkban (2018) is zömmel hagyományos tanulási 

környezetben zajlanak az informatika órákon kívüli tanórák annak ellenére, hogy a hálózati és 

kommunikációs infrastruktúra viszonylag jól biztosított országunkban12. Bár az infokommunikációs 

technológiai (IKT) felszereltség a felsőfokú intézményekben alacsony szintű13 „a felsőoktatásba belépő 

hallgatók közel 100%-a rendelkezik megfelelő digitális munkaeszközökkel (laptop, okostelefon, asztali 

számítógép). Az intézmények azonban nem alakították ki azokat a lehetőségeket, amelyekkel ezek a 

privát munkaállomások az oktatási folyamatba integrálhatóak lennének” (Magyarország Kormánya, 

2016b, 9). Pedig a tanulók ma bármely tanórára vihetnék és használhatnák saját eszközüket, ahogyan 

azt az 1:1 BYOD modell írja le (Racsko, 2016).  

Számos modern, hatékony és innovatív tanulási módszer ismert már évtizedek óta s temérdek 

szakirodalom, esettanulmány illetve külföldi jó gyakorlat áll rendelkezésre mintául arra, hogy az új 

módszerek alkalmazását a felsőoktatás gyakorlatában hogyan támogassuk hatékonyan elektronikus 

tanulási környezetben. A hálózaton különféle web 2.0-es tanulást támogató rendszerek és alkalmazások 

tömegei találhatóak ingyenesen, és a mobiltechnológiával támogatott tanításhoz/tanuláshoz módszertani 

segítség is elérhető magyar nyelven (Turcsanyi-SzabóAbonyi-Tóth, 2015). Mégis a Magyarország 

Digitális Oktatási Stratégiája című dokumentum (M-DOS) felsőoktatás pillér kapcsán megfogalmazott 

helyzetfelmérése alatt, többek között arról kapunk információt, hogy „a hazai szakok leírásai nagyon 

csekély mértékben tartalmaznak a hagyományostól (előadás, szeminárium, gyakorlat) eltérő 

munkaformákat” valamint „igen alacsony szintű a digitális támogatás a kurzusok elvégzése alatt; az 

intézményekben karonként esetleges terjedelemben és minőségben állnak rendelkezésre digitálisan a 

kurzusok leírásai, követelményei, tartalmai, könyvtári segédletei, tesztjei” (Magyarország Kormánya, 

2016b, 10). 

Tehát ami hiányzik, az az elektronikus segédeszközök és a progresszív tanulási módszerek napi 

gyakorlatban való tényleges és természetes használata a felsőoktatásban. Természetesen az elsődleges 

cél nem az, hogy a diákok számítógépen dolgozzanak, hanem, hogy aktívak legyenek, fejlődjön a 

problémamegoldó gondolkodásuk valamint kooperatívan és operatívan működjenek együtt társaikkal a 

tanórákon (Molnár, 2011). Cél, hogy a felsőoktatásban részt vevő tanárok a tanulási folyamatot 

módszertanilag támogassák a 21. században rendelkezésükre álló – s az iskolán kívül a mindennapi 

életben és a munka során egyébként is használt − IKT és hálózati eszközökkel, webes alkalmazásokkal 

biztosítva ezzel az elektronikus tanulási környezetet a tanulók számára s lehetőséget adva ezzel 

változatos személyes tanulási környezetük (PLE) kialakítására (Attwell, 2007; Kárpáti, 2008). 

Amint a fenti példa mutatja, számos Európai Uniós és hazai kormányzati oktatáspolitikai 

dokumentumban, külföldi és hazai tanulmányokban megfogalmazták már azt, hogy az iskola feladata 

elsősorban nem az ismeretátadás és nem a lexikális tudás átadása, hanem a tanuló „életre való 

felkészítése” (Dewey, 1912; Nahalka, 2003; Komenczi, 2009; Ollé, 2013a). Ebbe ma már beletartozik 

az is, hogy a tanulók a technikai és hálózati eszközöket, s azok által nyújtott szolgáltatásokat hatékonyan 

                                                           
12 Magyarország a hálózatok kiépítettségének tekintetében az EU-s átlaghoz mérve igen jó arányokat mutat, a Nemzeti 

Infokommunikációs Stratégia 2014-2020-ig című kormány-dokumentumban a következő áll Magyarország kapcsán: 

„a hálózati kapacitásunk jelentős előnyt biztosítana, vagyis megvan az a háttér, amelyre fejlett elektronikus 

szolgáltatásokat lehet építeni” (Magyarország Kormánya, 2014, 5). Az M-DOS-ban olvasható: „a felsőoktatási IKT 

alapinfrastruktúra egyes területeken kimagasló, világszínvonalú, egyes területeken azonban az EU-átlag alatti; a 

hálózati alapinfrastruktúra (HBONE+ rendszer) kiemelkedően jó” (Magyarország Kormánya, 2016b, 9).  
13 A következőket olvashatjuk a 2016-ban megjelent Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában: „a 

számítástechnikai infrastruktúra – különösen a géppark – cseréje, illetve a jogtiszta szoftverek beszerzése kritikus 

terület” (Magyarország Kormánya, 2016b, 10). 
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tudják felhasználni feladataik elvégzéséhez. Tehát az iskolaévek alatt olyan képességek, készségek, 

kompetenciák és attitűdök kialakítása is cél, amelyek képessé teszik a tanulókat arra, hogy az internetről 

vagy más médiumról nyert információkat önállóan tudják értelmezni, kritikus szemmel értékelni, 

szelektálni, rendszerezni és felhasználni (Komenczi, 2009)14. 

Tudjuk tehát, hogy mit kellene tenni, mi volna a helyes irány, mégsem sikerül ezt megvalósítani. Mégis 

valamilyen okból nehezen mozdul ki az intézményesült magyar köz- és felsőoktatás szokásos medréből, 

a hagyományos módszerek konvencióiból és a hagyományos tanulási környezet keretéből. 

Dolgozatomban  fentebb megfogalmazott célkitűzésemnek megfelelően  a kívánt irányba történő 

elmozdulás elősegítésének szándékával az alábbi kérdésekre keresem a választ.  

 Milyen webes felületek azok, amelyek segítenék a felsőoktatásban résztvevő oktatók munkáját? 

 Milyen elektronikus felületek inspirálnák a tanárokat progresszív módszerek alkalmazására? 

 Milyen felületeket használnak külföldön a felsőoktatásban? 

Helyes irány volna, ha a tradicionális tanulási környezetek és a hagyományos oktatási módszerek 

kibővülnének progresszív módszerekkel és elektronikus/hálózati és IKT-eszközök bevonásával bővülne 

a tanórai oktatás és tanulás valamint be lehetne vonni a tanulók saját mobil eszközeit az oktatás 

támogatásába a kontakt kurzusok keretében is, nem csak az otthoni egyéni tanulás alkalmával. 

1.2.2. A tanárok helyzete és kihívásai változó világunkban 

„A digitális „tanulás” spontán módon és egyre hatékonyabban 

formálódik az egyén szintjén, ugyanakkor a digitális „tanítás” 

rendszerszerűen, professzionális módon még nem létezik.” (Benedek 

András, 2007, osz. n.) 

A társadalmilag, gazdaságilag, technológiailag és kulturális szempontból egyaránt változó világ 

igényeihez a tanároknak is igazodniuk és alkalmazkodniuk kell. Nem könnyű azonban a megszokott 

tanítási módszereken és oktatási stratégiákon változtatni, s az új technikai lehetőségekben rejlő 

potenciált a tanítási és tanulási folyamatok szolgálatába állítani. Ollé János a probléma illetve a kihívás 

jellegét a következőképpen fogalmazta meg: „Az iskolarendszer passzív, nehezen értelmezhetően lassú 

reakciójának az oka részben a természetes önvédelem, részben pedig a társadalmi környezethez fűződő 

ellentmondásos és komplex kapcsolatának formálódásából adódó nehézségek” (Ollé, 2013a, 10). 

Az új technikák integrálása a felsőoktatás szintjén jelentős minőségi változást eredményezhet, amelynek 

sikeressége nagyban függ az oktatási folyamatban részt vevő tanárok motivációjától és IKT-

felkészültségétől (Racsko, 2012). Az M-DOS-ban problémaként kerül említésre, hogy hiányoznak a 

digitális tanulást támogató, ösztönző környezetek; nem állnak rendelkezésre rendszeresen frissített, 

nyitott oktatási segédanyagok valamint a rendelkezésre álló digitális tananyagok nehezen áttekinthetők 

és kereshetők (Magyarország Kormánya, 2016b, 11). Probléma a magyar felsőoktatásban az egy 

oktatóra jutó kurzusok magas száma is valamint a felsőoktatás expanziója (ez utóbbi nemzetközi szintű 

jelenség) (Kozma, é. n.). A magyar felsőoktatásban lévő feltételek mellett nehéz minőségi és 

teljesítményelvű oktatást megvalósítani, pedig a Fokozatváltás a felsőoktatásban című dokumentum 

célkitűzése elsődlegesen ez. 

Az elektronikus környezetek és tananyagsegédletek hiányára, a sok kurzus és hallgató kezelésére 

egyaránt megoldást vagy legalább mérséklést jelenthetnek a tanítást-tanulást támogató webes 

elektronikus felületek, ahol tananyagsegédletek oszthatók meg nagy létszámú csoportok számára15. Egy 

webfelület várhatóan motiváltabbá tenné a tanárokat is a módszertani megújulás irányába, amennyiben 

az progresszív tanulási módszerek támogatását is magában rejtené. 

A következő kérdések merültek fel: 

 Milyen online eszközzel tudnánk elősegíteni a tanárok „digitális átállását” illetve módszertani 

megújulását? Milyen online eszközt tudna könnyen és biztonsággal kezelni egy átlagos vagy 

alacsony digitális kompetenciával rendelkező tanár? 

                                                           
14 Ezt a tudást hívjuk információs műveltségnek (Z. Karvalics, 2012), amely fogalom többek között ma részét képezi a 

mai IKT-műveltség fogalmának (Tongori, 2012). 
15 Ezt fogalmazza meg a Fokozatváltás a felsőoktatásban c. dokumentum is egyik rész célkitűzésként a tervek 

megvalósítása érdekében: „korszerű információs tartalmak előállítása és a hozzáférés széleskörű biztosítása” 

(Magyarország Kormánya, 2016a, 37). 
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 Milyen online felület volna a legalkalmasabb tananyagsegédletek megosztására a tanulókkal? 

 Milyen jellegű webes felületekkel lehet nagyszámú tanulót kiszolgálni a felsőoktatásban? 

 Milyen legyen az az eszköz, amely alkalmas arra, hogy a tanár felelősségteljesen magáénak 

érezze annak kezelését és frissítését? 

Olyan webes rendszerekre volna szükség a felsőoktatásban dolgozó tanárok számára, melyekkel 

nagyszámú hallgatói csoportokat tudnak kezelni és amelyekkel viszonylag könnyen át tudnának térni a 

korszerű oktatási módszerekre, továbbá használatukkal be tudnák vonni a hálózat és az IKT-eszközök 

adta lehetőségeket a tanítási folyamatba. Ezeknek a rendszereknek módszertani támogatásuk 

tekintetében univerzálisnak kell lenniük, hogy sokoldalúan használható, online tanulási környezetet 

tudjanak biztosítani, illetve önálló tanulásra is motiválják a tanulókat.  

1.2.3. A tanulók problémái és igényei 

„Nem sok értelmét látom ugyanis annak, hogy a tegnap számítógépén, 

a közelmúlt szoftvereit futtatva, a tegnapelőtt pedagógiai módszereivel 

próbáljuk meg a jövő, intelligens informatikai rendszereinek 

használatára képessé tenni a gyerekeket.” (Komenczi Bertalan, 1999) 

Az oktatás nagyon lassan reagál a társadalmi és gazdasági igényekre s nagyon lassan reagál a technikai 

fejlődésre is. Annak ellenére, hogy az iskolai életen kívül minden hallgató használja otthonában és 

szabadidejében az IKT-eszközöket és a hálózatot, a tanórákon mégsem használhatják ki ezeket az 

eszközöket. A felsőoktatásban online tanulási környezet csak igen kis mértékben, speciális tanórákon 

érhető el, pedig a valós életben a munkafolyamatok nagy része számítógépen történik illetve 

számítógéppel támogatva valósul meg, többnyire kooperatív módon. Ha valóban az életre szeretnénk 

felkészíteni a tanulókat, akkor ajánlatos volna túllépni a hagyományos tanulási környezetek keretein, s 

kombinálni azokat elektronikus tanulási környezetekkel16 (kevert oktatás, blended-learning). Ollé János 

(2015) az Interaktív oktatásinformatika című kötetben felhívja a figyelmet arra, hogy ma már nem 

érdemes beszélni külön online és valós világról, hiszen a mindennapi életünkben ez a két „világ” már 

összeolvadt, s együttesen van jelen. Arra kell törekedni, hogy az iskola falain belül is olyan szinten 

váljon természetessé a hálózat és az IKT-eszközök használata minden tanórán, mint a mindennapi 

életünkben, munkánk vagy otthoni időtöltésünk folyamán. A mobileszközök és a hálózat bevonása a 

tanórai munkába feltehetően a jelenleginél nagyobb mértékben motiválná a tanulókat. Nagyon fontos 

azt hangsúlyozni, hogy nem egy számítógép és internetközpontú oktatás megvalósítása a cél. Sok 

kutatás bizonyítja, hogy a technikai lehetőségek önmagukban nem garantálják a tanulók fejlődését és a 

problémamegoldó képességük javulását (Kirschner, 2005; Molnár, 2011; Komenczi, 2009; Ollé, 2013a; 

Csapó, 2003; Kárpáti, 2009). Az előrelépést az jelentené, ha sikerülne a rendelkezésre álló modern, 21. 

századi technológiákat, az állandó hálózati elérést és az ingyenes webes alkalmazásokat az oktatás és a 

progresszív módszerek alkalmazásának szolgálatába állítani. 

A tanulók igénylik az elektronikus tanulási környezeteket, amelyek révén otthon is és bárhol, bármikor 

elérhetőek a tananyagsegédletek számukra. Probléma az, hogy kevés az elektronikus segédletek 

alkalmazása a felsőoktatásban17.  

Tanulói oldalról kiindulva az alábbi kérdések merülnek fel:  

 Milyen online eszköz segítené jól a tanulók otthoni felkészülését és tanórai tanulását? 

 Milyen formában és milyen felületen volna jó megosztani az elektronikus tananyagsegédleteket 

a tanulók számára? 

 Milyen online eszköz tudná jól támogatni az egyéni és a kooperatív tanulást?  

Cél, hogy a tanárok olyan webes felületeken tegyék közzé a tanuláshoz szükséges információkat és 

feladatokat, s olyan alkalmazásokat bocsájtsanak a tanulók rendelkezésére, amelyek nem idegenek a 

tanulók már természetes, online környezetétől, valamint amelyet jól használhatnak személyes és 

kooperatív tanulási környezetük kialakítására (PLE).  

                                                           
16 Ismét megemlíthetjük az 1:1 BYOD modellt, amelyhez a feltételek adottak a tanulók saját mobil eszközei által. 
17 A M-DOS-ban erre vonatkozóan megfogalmazott probléma: „igen alacsony szintű a digitális támogatás a kurzusok 

elvégzése alatt; az intézményekben karonként esetleges terjedelemben és minőségben állnak rendelkezésre digitálisan 

a kurzusok leírásai, követelményei, tartalmai, könyvtári segédletei, tesztjei” (Magyarország Kormánya, 2016b, 10). 
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1.2.4. Oktatói weboldalak problémaköre 

„A jó design feltűnő. A tökéletes design láthatatlan.” (Joe Sparano) 

Az Eszterházy Károly Egyetemen Weblapszerkesztés, Webdesign, Webergonómia és 

Infokommunikációs akadálymentesítés tantárgyak oktatójaként több esetben kértek fel tanár kollégák 

arra, hogy készítsek számukra saját oktatói weboldalt, amire feltölthetnek órai prezentációkat és 

tananyagsegédleteket úgy, hogy azokat csak az adott kurzusokra járó tanulók érhetik el18. Az informatika 

körén kívül eső tanárok többsége nem rendelkezik olyan szintű informatikai vagy digitális 

kompetenciával, amellyel képesek volnának egy weboldal létrehozására, illetve folyamatos feltöltésére 

és frissítésének ellátására önállóan. Egy weblapkészítő pedig nem vállalhatja fel minden elkészített 

weblap esetében, hogy folyamatosan az oktatók rendelkezésére álljon a mindennapi frissítési és feltöltési 

igények céljából. A frissítési folyamat egyébként is nehézkes és lassú volna ebben a formában, hogy 

mindig egyeztetni kell a feltöltendő információkat. Olyan oldalt kell tehát készíteni, amelyet az oktatók 

önállóan is képesek feltölteni, karbantartani és frissíteni informatikai segítség nélkül19.  

Az Eszterházy Károly Főiskola (2016 július 1-jétől Eszterházy Károly Egyetem) Médiainformatika 

Intézetének munkatársai végeztek 2009-ben egy kutatást, amelyben a főiskolai oktatók IKT 

kompetenciája került felmérésre (T. Parázsó, 2009). A vizsgálatban az oktatók számára számos kérdés 

került megfogalmazásra. A vizsgálat egyik része az internetes oldalak tanórai alkalmazását mérte fel. 

Az eredmények alapján, a válaszolók 32%-a élt az internet adta lehetőségekkel tanórai keretek között 

is. A tanulói munkák és feladatok internet segítségével történő bekérését az oktatók 64%-a alkalmazta, 

a tanulmányi eredmények interneten történő közlését pedig 61,1%. Az eredmény arra mutatott rá, hogy 

az EKF-en az oktatók befogadják és alkotó módon alkalmazzák az infokommunikációs technológiákat 

és a hálózati lehetőségeket. Az egyes területekre vonatkozó IKT-kompetenciák százalékos 

eredményeiből arra következtethetünk, hogy a felsőoktatásban részt vevő oktatók számára ma már jogos 

igény lehet egy könnyen módosítható, bővíthető és fenntartható saját, oktatói weboldal.  

Arra a kérdésre, hogy 2009-ben az Eszterházy Károly Főiskolán mennyi tanár rendelkezett saját oktatói 

weblappal és azok a weblapok milyen információkat és szolgáltatásokat nyújtottak, nem tudunk választ 

adni, hiszen ez irányú felmérésre nem került sor. Sokat mondó adat viszont az, hogy az Eszterházy 

Károly Főiskola hallgatóinak internet használatával kapcsolatos felmérése szerint (Lengyelné, 2009) a 

tanárok által biztosított tanulást támogató elektronikus megoldások közül a hallgatók az oktatók saját 

weboldala nyújtotta segítséget veszik kimagaslóan a legtöbben igénybe. A felmérésben részt vevő 

hallgatók 87,5%-a használta a tanárok saját weboldalait a feladatok és/vagy a segédletek letöltéséhez. 

Ez a mutató arra enged következtetni, hogy az oktatók jelentős százaléka már 2009-ben rendelkezett 

saját oktatói portállal és azt aktívan használta oktatási folyamatának támogatására (1. ábra). 

 

1. ábra A 2009-es kutatások eredményei oszlopdiagramon szemléltetve 

                                                           
18 A weboldalakkal kapcsolatban probléma, hogy elkészülésük után gyakran elmarad frissítésük, nem kerülnek fel 

rájuk aktuális tartalmak, hírek; emiatt a weboldalak szépen lassan elévülnek és használhatatlanná válnak. 
19 Nincs szükség rendszergazdák, weblapfejlesztők, grafikusok segítségére, nincs szükség HTML, CSS és egyéb kódok 

értelmezésére és használatára szükség. 
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A 87,5%-os arány és az, hogy több kolléga maga is megkeresett és megfogalmazta számomra az oktatói 

weblapokra való igényét, megerősítette bennem azt, hogy a tanárok és diákok számára egyaránt fontosak 

az oktatói weboldalak léte. Kérdések: 

 Milyen rendszerrel érdemes oktatói portált készíteni? 

 Milyen tartalmak és funkciók szerepeljenek egy ilyen jellegű portálon? 

Cél olyan koncepció felépítése, amelyet kutatásokra alapozottan tervezek meg, és amely tartalmát és 

funkcióit tekintve megfelel a felsőoktatásban lévő szereplők, tanárok és tanulók számára egyaránt.  

1.3. Kutatási területek, a disszertáció struktúrája 

Témám az oktatáselmélet (didaktika) és -technológia, az alkalmazott informatika és az ember-

számítógép interakció (Human-Computer Interaction, HCI) területek metszetében helyezhető el. 

A bevezetőben a kutatási problémák leírását követően a kutatási kérdéseket, az operatív célokat, a 

disszertáció téziseit és hipotéziseit fogalmazom meg20. A disszertáció három tézise az alkalmazott 

informatika területéhez, azon belül a rendszertervezéshez, a rendszerfejlesztéshez és a 

rendszerellenőrzéséhez fűződik. A hipotéziseket a fejlesztett oktatói portál előzetes igényfelmérése és 

beválása/befogadása kapcsán, illetve az elkészült rendszer ergonómiai helyességével és 

használhatóságával kapcsolatban fogalmaztam meg. 

A neveléstudományi elméleti egység (2. fejezet) a 21. század technológiai újdonságait, az internet 

generálta új, tanulással kapcsolatos európai szintű szemléleteket, elveket, célkitűzéseket21 és kihívásokat 

elemzi. Megállapítható, hogy a konstruktív és hatékony tanulási illetve progresszív oktatási módszerek 

esetében jelentős szerepet kapnak (kaphatnak) az oktatást támogató weblapok és portálok. E fejezet 

tárgyalja a tanulási környezetek témáját, fajsúlyosabban az elektronikus tanulási környezeteket s azok 

virtuális dimenzióit, azaz az online webes felületek szerepét. E fejezetben foglalkozom a tanulók 

személyes tanulási környezetének (PLE) jelentőségével és sajátosságaival is.  

Az ember-számítógép interakció (HCI) területhez kapcsolódó 3. fejezet, az oktatói weblapok és portálok 

fejlesztésének tervezési alapelveit, minőségbiztosítási kérdéseit, webergonómiai kritériumait, 

akadálymentességét (accessibility), a webes szabványok és a felhasználói élmény (user experience) 

kérdéskörét, a weboldalak használhatósági tesztelésének (usability test) jelentőségét és 

költséghatékonyságát tárgyaló szakirodalom elemzése. 

A portál fogalom jelentésével és értelmezéseivel és elektronikus felületek pár nemzetközi jó 

gyakorlatának bemutatásával a 4. fejezetben foglalkozom. Továbbá e fejezetben körvonalazom, hogy 

miként illeszkedik a létrehozott oktatói portál koncepcióm a jelenlegi magyar felsőoktatásban 

alkalmazott elektronikus tanulási környezetbe, s miként kap (kaphat) szerepet a jelenleg használatos 

tanulásmanagement rendszerek (Learning Management System, LMS) mellett. 

Az elméleti bevezető után, az 5. fejezetben ismertetem a kutatási apparátust, azaz a kutatási célokat, 

módszereket (akciókutatás, tervalapú kutatás, szemmozgáskövetővel támogatott felhasználói tesztelés 

és webergonómiai vizsgálat, kvantitatív kérdőíves vizsgálatok) és eszközöket mutatom be.  

Kutatásaim során Burkhardt és Schoenfeld tanulmányában (BurkhardtSchoenfeld, 2003) leírt, 21. 

század elejére jellemző neveléstudományi kutatások három típusa közül mindegyiket alkalmazom. 

Nevezetesen az (a) elméleti jellegű, kvalitatív megközelítést („the humanities approach”); a (b) 

kvantitatív tudományos módszert („the science approach”) és a (c) rendszerfejlesztésre fókuszáló 

kutatást („the engineering approach”). A Kutatási apparátus című 1. táblázat szemléletesen mutatja be 

azt, hogy az említett három kutatás-típus a disszertáció mely kutatási fázisainál (egységeinél, 

folyamatainál) jelennek meg. A kutatási típusok megjelölése mellett az 1. táblázatba a kutatási fázisok 

megnevezései, a hozzájuk tartozó kutatási célok, módszerek és eszközök kerültek rendszerbe foglalva. 

                                                           
20 A tézisek és hipotézisek a 6. fejezetben kerülnek bővebb kifejtésre. 
21 Pl: LifelongLearning, közösségi tanulás, differenciált oktatás stb. 
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Kutatási fázis A kutatási fázis célja Alkalmazott módszer Eszköz

Neveléstudományi területen való 

tájékozódás a hagyományos és elektronikus 

tanulási környezetek témájában. A talulást 

támogató online eszközök lehetőségei

Humán-számítógép interakció területen 

használhatóság (usability), webergonómia 

(webergonomy) és felhasználói élmény 

(user experience) fogalmak megismerése

A portál fogalom értelmezése, külföldi 

kitekintés, néhány jó gyakorlat bemutatása

1. Előzetes igényfelmérés 

Kérdőív 1 (oktatói)

Kérdőív 2 (hallgatói)

2. Rendszertervezés (a koncepció felépítése)

(a) Tervezési modellek áttekintése kvalitatív módszer Irodalomkutatás

Kérdőív 1 (oktatói)

Kérdőív 2 (hallgatói)

(c) A rendszer koncepciójának megtervezése rendszertervezés
Felhasználó-

központú tervezés

(c)
A rendszertervezés során kialakított 

koncepció gyakorlatban történő kipróbálása

akciókutatás keretében 

megvalósuló kutatás-

fejlesztés

Drupal 

tartalomkezelő 

rendszer

4. Rendszerellenőrzés

A rendszer technikai ellenőrzése
validátorokkal történő 

kódellenőrzés
Kód validátorok

A rendszer stuktúrájának tesztelése, 

menürendszer ellenőrzése
a menürendszer bejárása

Gyakorlatban történő 

portálbejárás

A portál vizsgálata abból a szempontból, 

hogy eleget tesz-e a WCAG 2.0 szabány "A" 

szintjének

a portál 

akadálymentességének 

vizsgálata

WAVE (webes 

akadálymentesség 

ellenőrző szoftver)

5. Webergonómiai vizsgálat

felhasználói tesztelés 

(usability test) oktatói és 

hallgatói oldalról

Mikrotevékenységek 

elvégeztetése 

ergonómiai tesztelés oktatói 

és hallgatói oldalról

Szemmozgáskövető 

eszköz (eye-tracker 

device)

6. Beválásvizsgálat

Az oktatói portálok látogatottságának és 

használati gyakoriságának vizsgálata
látogatottsági vizsgálat Logfile elemzés

Kérdőív 3 (hallgatói)

Kérdőív 4 (oktatói)

0. Háttérkutatás

(a)

(c)

kvalitatív módszer Irodalomkutatás

Az oktatói portálok létjogosultságának 

vizsgálata és az irántuk való nyitottság 

felmérése (attitűdvizsgálat)

kvantitatív (írásbeli 

kikérdezés)

Az oktatói portálokkal szembeni tartalmi és 

funkcionális elvárások felmérése 

kvantitatív (írásbeli 

kikérdezés)

3. Rendszerfejlesztés 

(c)
A fejlesztett rendszer használóinak 

attitűdvizsgálata

kvantitatív (írásbeli 

kikérdezés)

(b)

(b)

(b) és (c)
A saját fejlesztésű oktatói portál ergonómiai 

és használhatósági vizsgálata

 
(a) elméleti jellegű, kvalitatív megközelítés („the humanities approach”) 

(b) kvantitatív tudományos módszer („the science approach”) 

(c) rendszerfejlesztésre fókuszáló kutatás („the engineering approach”) 
 

1. táblázat Kutatási apparátus 

A 6. fejezetbe az oktatói portállal kapcsolatos előzetes felmérések, a tervezési, fejlesztési és tesztelési 

folyamatok, továbbá az elkészült rendszeren végzett vizsgálatok kerültek; ezek és a hipotézisek 

vizsgálata képezik dolgozatom gerincét. A 6. fejezet struktúrája a Kutatási apparátus című 1. 

táblázatban szereplő számozott címszavak (ezek jelentik a kutatási területeket (fázisokat) alapján épül 

fel (két kivétellel), ugyanezek mentén fogalmazom meg a disszertáció bevezetőjében a hipotéziseket és 

téziseket valamint értékelem a kapott eredményeket. Kivétel a táblázatban szereplők között a 0. 

Háttérkutatás, amely irodalomkutatást jelöl és a 2., 3. és 4. fejezetekben kerül kifejtésre, nem a 6.-ban. 

Továbbá az 1. táblázatban nem szerepelő, rendszer használatát bevezető tevékenység is kifejtésre kerül 

a 6. fejezetben Felhasználóképzés címmel. A táblázatban amiatt nem szerepel, mert ez nem kutatási 
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tevékenység22, hanem a szoftver bemutatását és használatát ismertető folyamat, amely egyrészt az 

oktatók csoportos „learning by doing” képzéséből, igény szerinti személyes kontaktórákból, a szoftver 

használatát leíró dokumentumok ismertetéséről (2 PDF, egy 9 oldalas és egy 66 oldalas prezentáció) és 

oktatóvideók (12 darab videó egy YouTube-csatornán, összesen 1,2 óra) elkészítéséből állt. Ez a 

folyamat igen jelentős az oktatói portálok gyakorlati alkalmazhatósága szempontjából és amiatt is, hogy 

az akciókutatásba bevont tanárok magabiztosabban tudják kezelni a portált. Ennek megfelelően a 6. 

fejezetben a következő pontok kerülnek tárgyalásra az alábbi sorrendben:  

1. Előzetes igényfelmérés; 

2. Rendszertervezés; 

3. Rendszerfejlesztés; 

4. Rendszerellenőrzés; 

5. Webergonómiai vizsgálat; 

6. Beválásvizsgálat; 

7. Felhasználóképzés (nem kutatás, gyakorlati tevékenység). 

Végül a 7. fejezettel, a kutatási eredmények összegzésével valamint az új kutatási és fejlesztési irányok 

ismertetésével zárul a dolgozat. 

1.4. Operatív célok megfogalmazása 

Elméleti háttérkutatás: célom volt a 21. század tanulásfelfogásával kapcsolatos elvek, trendek és 

módszerek leírása és azon progresszív módszerek összegyűjtése, amelyek a tanulók problémamegoldó 

gondolkodását fejlesztik és versenyképessé teszik őket a munkaerőpiacon és az élet más területein az 

iskola befejezése után. Célom volt a hagyományos és elektronikus tanulási környezetek témaköréhez 

kapcsolódó szakirodalom elemzése, kiemelten az elektronikus tanulási környezetek virtuális dimenziója 

témakör. Célom volt összegyűjteni a HCI területhez kapcsolódó tervezési elvek, modellek és módszerek 

összegyűjtése. 

Nemzetközi kitekintés: célom volt bepillantást nyújtani néhány külföldi felsőoktatási intézményben 

használt online tanulást támogató rendszer lehetőségeibe; megismerni, milyen webes felületeket 

használnak a tanítás és tanulás folyamatának támogatására külföldön, milyen nemzetközi jó gyakorlatok 

vannak. 

Fejlesztő kutatás: célom volt, hogy az elméleti és empirikus kutatásokon túl, tervalapú kutatás 

keretében olyan online felület koncepciótervét is felépítsem és megvalósítsam, amely illeszkedik korunk 

modern tanulási elképzeléseihez, eszköztárához, trendjeihez és egy újfajta támogatásként kiegészíti a 

létező webes rendszerek és alkalmazások repertoárját. Célom volt, hogy a portál:  

 a kurzusok digitális támogatásaként nyújtson segítséget; 

 az oktatók számára, tudományos és szakmai online megjelenésüket átfogó csomópontként 

szolgáljon (mintegy „digitális névjegyként”); 

 a tanulók személyes tanulási környezetének egy újabb elektronikus lehetősége lehessen.  

A koncepció kidolgozásához szükséges célok: célom volt kérdőíves felmérések elvégzése a tanárok és 

a tanulók körében hogy igazodjam a két felhasználói kör igényeihez. Azzal kapcsolatosan kérdeztem, 

hogy milyen információkat, és funkciókat tartanak fontosnak megjeleníteni egy tanári weboldalon. 

A rendszer használhatóságával kapcsolatos célok: a célok elérésének érdekében a rendszer 

felépítéséhez számos tervezési modellt tekintettem át a webergonómia, a használhatóság, a felhasználói 

élmény és az akadálymentesség témakörében. Az irodalomkutatáson felül ezeket alkalmaztam is.  

Rendszerfejlesztéssel kapcsolatos célok: a rendszer fejlesztése szempontjából fontosnak tartottam azt, 

hogy a legújabb webes szabványok (HTML5 és CSS3) használatával készüljön, validátorok által 

ellenőrzött helyes kódot tartalmazzon, akadálymentes legyen23, továbbá a használhatósági teszteken jól 

teljesítsen.  

                                                           
22 Emiatt nem került be a kutatási apparátus táblázatába, nem kapcsolódik hozzá sem hipotézis sem eredmény. 
23 A WCAG 2.0 szabvány „A” szintű követelményeinek megfeleljen.  
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A rendszer megjelenésével kapcsolatos célok: fontosnak tartottam, hogy a portál vizuális megjelenése 

átlátható és vonzó legyen, továbbá modern stílusjegyeket hordozzon. Fontos volt, hogy más, innovatív 

webes, közösségi weboldalakon az oktatók profiljával legyen kapcsolat. A mobiltanulásban lévő 

potenciál kihasználása érdekében reszponzív24 elven felépített megjelenést kívántam kialakítani, amely 

mobiltelefonokon, tableteken, laptopokon és nagyméretű képernyőkön egyaránt az adott eszköz 

méretéhez igazodva, optimális megjelenést biztosít. A célok között az is szerepelt, hogy a rendszer 

megjelenése (színvilága, oldalelrendezése) és menüstruktúrája, az alapértelmezett megjelenésen túl, az 

oktatók igényeinek megfelelően alakítható, módosítható és testre szabható legyen.  

A rendszer didaktikai funkcionalitásával kapcsolatos célok: fontos cél volt, hogy a rendszer 

funkcionalitása didaktikai szempontból univerzális legyen. Szempont volt, hogy a tanórákon és azokon 

kívül egyaránt használható legyen, azaz: támogassa a frontális oktatást, az egyéni és csoportos 

feladatvégzést valamint a kooperatív munkát. Cél volt, hogy hátteret és támogatást nyújtson progresszív 

tanulási módszerek szervezéséhez és kivitelezéséhez, valamint támogassa a blended-learning formát. 

A rendszer ellenőrzésével (tesztelésével) kapcsolatos cél volt: a kész rendszer használhatóságát és 

ergonómiai felépítését szemmozgáskövető eszközzel támogatott ún. usability teszteléssel vizsgálni. 

Humán-komputer interakció területéhez kapcsolódó célok: a usability tesztekkel kapcsolatosan 

ellenőrizni kívántam Jakob Nielsen és Steve Krug jeles webergonómus szakemberek elveit, miszerint a 

használhatósági hibák nagy százalékának kiszűréséhez elegendő a felhasználói teszteket néhány 

személlyel elvégezni. 

1.5. Kutatási területek, kutatási kérdések, tézisek és hipotézisek megfogalmazása 

A tézisek és hipotézisek kutatási területekhez (kutatási fázisokhoz) kapcsolódva kerültek 

megfogalmazásra. Hat kutatási fázist nevezek meg, amelyek meghatározzák disszertációm tartalmi ívét, 

kutatási folyamatait és a már korábban ismertetett kutatási apparátus szerkezetének alapját is képezik.  

A rendszer tervezésével, fejlesztésével és ellenőrzésével kapcsolatosan 3 tézist fogalmaztam meg. A 12 

hipotézis megfogalmazásakor  amelyek az előzetes igényfelméréshez, a kész rendszer ergonómiai és 

használhatósági vizsgálatához, illetve a kész rendszer beválás-vizsgálatához kapcsolódnak  pedig, az 

adott kutatási fázis kapcsán felmerülő, lentebb olvasható kutatási kérdéseket mérlegeltem.  

1.5.1. Az oktatói portálok létjogosultsága  

Előzetes igényfelmérés (kérdőíves felmérés oktatói és hallgatói oldalról, Kérdőív 1 és Kérdőív 2 

használata) 

Az Eszterházy Károly Egyetemen Weblapszerkesztés és Webdesign tantárgyak oktatójaként több 

esetben kértek fel tanár kollégák arra, hogy készítsek számukra saját oktatói weboldalt, amelyre diákjaik 

számára feltölthetik az órai prezentációkat illetve tananyagsegédleteket úgy, hogy azok csak saját 

tanulóik számára legyen elérhetők. Választ kerestem arra, hogy valóban szükség van-e a felsőoktatásban 

ma arra, hogy a tanárok oktatói weboldalakkal rendelkezzenek az ingyenesen elérhető LMS-ek mellett. 

Kutatási kérdések: 

 Mennyire találják általánosságban hasznosnak az oktatói weblapokat az oktatók és a tanulók?  

 Mennyi oktató rendelkezik saját oktatói weblappal? Mennyien szeretnének? Szeretnék-e a diákok, ha 

több tanár rendelkezne saját weboldallal a felsőoktatásban? 

 Milyen elektronikus segítséget használnak napjainkban a tanárok az oktatás támogatására? 

 Melyeket szeretik a tanulók ezek közül leginkább?  

 Van-e létjogosultsága az oktatói weblapoknak az LMS rendszerek mellett? 

Hipotézisek: 

H1a: Feltételezem, hogy a megkérdezett tanároknak legalább fele (>=50%-a) nem rendelkezik 

saját oktatói website-tal. És azoknak, akiknek nincs, legalább a fele (>=50%-a) szeretne használni 

saját oktatói website-ot. 

                                                           
24 Optimális megjelenést biztosítson  könnyű olvashatóság, egyszerű navigáció a lehető legkevesebb átméretezéssel 

és görgetéssel  a legkülönfélébb eszközökön (asztali számítógép monitorától a mobiltelefonig). A „reszponzív elv 

alapján tervezett oldal tökéletesen igazodik a megjelenítő eszközhöz”, rugalmas felépítésű, flexibilis képeket és 

optimális menüválasztást biztosít. 
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H1b: Feltételezem, hogy a megkérdezett hallgatóknak legalább fele (>=50%) szeretné, ha minél 

több oktató rendelkezne saját oktatói weboldallal. 

H2: Hipotézisem szerint mind az oktatók, mind a hallgatók legalább fele (>=50%-a) 

általánosságban hasznosnak tartja az oktatói weboldalakat. 

H3: Hipotézisem szerint van létjogosultsága a magyar felsőoktatásban az oktatói portáloknak a 

tanulásmenedzsment rendszerek (Learning Management Systems, LMS-ek) használata mellett (pl.: 

Moodle). 

1.5.2. Az oktatói portál tervezése  

A koncepció felépítése (kérdőíves felmérés oktatói és hallgatói oldalról, Kérdőív1 és Kérdőív2 

használata; webes rendszerek tervezési elveire, modellekre, használhatóságra, webergonómiára, 

felhasználói élményre, akadálymentességre kiterjedő irodalomkutatás) 

Kutatási kérdések: 

a. tervezési modellek kapcsán 

 Milyen tervezési elvek és modellek mentén épüljön fel a tanári portál-rendszer ahhoz, hogy 

használhatósági szempontból jó webes felület szülessen?  

 Milyen koncepciót épüljön fel annak érdekében, hogy könnyen kezelhető és átlátható legyen a tanárok 

és diákok számára egyaránt? 

b. tartalom 

 Milyen információkat tartalmazzon egy oktatói portál a tanárok és a tanulók szerint? 

 A curriculum milyen tartalmi elemekből álljon? 

c. funkciók 

 Milyen funkciók jelenjenek meg egy oktatói portálon a tanárok és a tanulók szerint?  

d. a struktúra kialakítása kapcsán 

 Milyen menüpontok alá legyen szervezve a tartalom? 

 Mennyiben legyen módosítható az oktatók által a menüszerkezet? 

 Lehessen-e új menüpontokat létrehozni, meglévőket átnevezni és elrejteni? 

e. kommunikáció 

 Milyen módon tudjon üzenni a tanár a hallgatóknak a rendszerben? 

 Hogyan üzenhet a rendszerben a hallgató a tanár számára? 

Hipotézisek: 

H4a: Feltételezem, hogy a tanárok többsége (>=75%-a) úgy gondolja, hogy az oktatói 

weboldalakat elsősorban a kurzusok támogatására érdemes használni és ennek megfelelően a 

kurzusokkal kapcsolatos tartalmakat érdemes rajtuk megjeleníteni. 

H4b: Azt várom, hogy a hallgatók többsége (>=75%-a) szintén úgy gondolja, hogy az oktatói 

weblapokat a kurzusok támogatására érdemes használni, s ennek megfelelően a weblap tartalmi 

összetevőit illetően szintén ugyanazon elemeket tartják fontosnak, mint az oktatók, azaz a 

tananyagsegédletek mellett: tematika, követelmények, irodalom. 

H5: Hipotézisem szerint az oktatói weblapok funkcióit illetően az oktatók és a hallgatók köre 

egyaránt a belső üzenetküldés és az információszolgáltatás funkciókat igénylik nagyobb arányban 

a többi funkcióhoz (fórum, szakmai blog, címkefelhő, hallgatók egyéni oldala) képest. 

Egyéb tervezéssel kapcsolatosan felmerülő és átgondolandó kérdések: 

f. jogosultságkezelés 

 Milyen jogosultságai legyenek az oktatóknak és milyenek a hallgatóknak? 

 Milyen védelmet alakítsunk ki? 

 Az oktatók által feltöltött adatok közül, melyek legyenek nyilvánosak és melyek legyenek 

regisztrációhoz kötöttek? 

g. megjelenés 

 Milyen legyen a vizuális megjelenése az oldalnak (pl.: színvilág, elrendezés)? Milyen 

oldalelrendezésben gondolkodjunk? 

 Milyen mértékben legyen testreszabható a rendszer az oktatók illetve a hallgatók számára? 

h. technikai megvalósítás 
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 Milyen eszközzel épüljön fel az oktatói website? 

 Milyen szabványok kerüljenek használatra? 

 Mi legyen az oktatói weboldalak URL címe? 

Tézis 1:  

Tervezhető olyan webes rendszerkoncepció, amely alapján készíthető olyan oktatói website, amely 

gyakorlati támogatást nyújt a tanárok munkájához és a tanulók tanulási folyamataihoz úgy, hogy 

megjelenésében, struktúrájában, tartalmában és funkcióiban igazodik az oktatói és tanulói 

igényekhez25. 

1.5.3. Az oktatói portál fejlesztése 

Az oktatói portál fejlesztése (akciókutatás keretében megvalósuló kutatás-fejlesztés, tervalapú 

kutatás (Design-Based Research)) 

A rendszer informatikai megvalósításával kapcsolatos kutatási kérdések: 

a. informatikai eszközök, szabványok 

 Milyen informatikai eszközzel készüljön a fejlesztés?  

 Milyen szabványok alkalmazásával valósuljon meg a fejlesztés, amelyek alapján validálható a kód a 

későbbiekben? Használjak-e tartalomkezelő rendszert? 

 Miként valósítsam meg az akadálymentes elveket a kód szintjén? 

 Milyen módon oldjam meg azt, hogy a frissítéseket, javításokat és későbbi fejlesztéseket minden 

oktatói portálon egységesen és könnyedén végre lehessen hajtani? 

 Miként történjen a tanulók regisztrációja és feliratkozása az egyes kurzusokra? 

Eszközök: HTML5 és a CSS3 szabvány; Drupal 7 tartalomkezelő rendszer; Drupal multisite-kezelés; 

HTML5 és CSS3 validátorok; Wave akadálymentesség-ellenőrző szolgáltatás, önregisztrálás. 

b. tartalom 

 Milyen tartalomtípusokra van szükség, milyen mezők legyenek? Miként épüljön fel az adatbázis?  

 Milyen formában, történjen az adatok bekérése, milyen struktúrában jelenjen meg? 

 Hogyan történjen tananyagsegédletek feltöltése és módosítása az oldalon?  

 Miként jelenjenek meg a curriculum elemei az oldalon? 

c. funkciók 

 Miként valósuljon meg a kurzusonkénti üzenetküldés a tanár részéről? 

 Hogyan valósuljanak meg a hírek/blogbejegyzések küldése a tanár részéről a főoldalra? 

 Miként valósuljon meg a naptáresemény létrehozása kurzusonként és a főoldalon? 

 Hogyan valósuljon meg kurzusonként egy fórum? 

 Miként valósuljon meg a kooperatív munkavégzés felülete? 

d. megjelenés 

 Milyen layoutot, milyen sminket használjunk a weboldalon? 

 Milyen felületen és milyen módon történjen az oldalra való adatfeltöltés az oktatók részéről? 

 Hogyan készüljön reszponzív weboldal? Milyen legyen a szerkezete a layoutnak? 

 Hogyan, oldható meg a megjelenés testreszabhatósága a színek és a háttérképek kapcsán? Hogyan 

valósítható meg az oldalelrendezés módosíthatósága az oktatók által? 

Eszközök: SimpleCorp smink átalakítása, reszponzívvá tétele; PHP-kód módosítása; Drupal Panels 

modulja; Drupal View modulja. 

Tézis 2: 

Az elkészült terv alapján készíthető olyan rendszer, amelyet az informatika területén kívül eső, 

alacsony vagy közepes digitális kompetenciával rendelkező (IKER26 1. vagy 2. szinten lévő), 

felsőoktatásban dolgozó tanárok önállóan fel tudnak tölteni tartalommal, frissíteni valamint 

rendeltetésszerűen tudnak használni mindennapi oktatói munkájuk támogatására27. 

                                                           
25 Azokat az információkat és funkciókat tartalmazza legalább, amelyeket az oktatók és hallgatók 75%-ban egyaránt 

fontosnak tartanak megjeleníteni egy oktatói weblapon, valamint biztosítják a tanár-diák közötti információátadást és 

kommunikációt. 
26 IKER koncepció: http://progress.hu/iker-onertekelo/ és IKER szintek: http://bit.ly/2BZ3mKC, u. m.: 2017.12.16. 
27 Ezzel a koncepció jósága a gyakorlatban ellenőrizhetővé válik. 

http://progress.hu/iker-onertekelo/
http://bit.ly/2BZ3mKC
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1.5.4. Rendszerellenőrzés  

Rendszerellenőrzés (HTML5 és CSS3 validátor, WAVE akadálymentesség ellenőrző és humán 

ellenőrzés, struktúrabejárás) 

Kutatási kérdések: 

 HTML5 és CSS3 szabványok szerint valid kódot tartalmaz-e a rendszer? 

 Megfelelnek-e a portál egyes oldalai a WCAG 2.0 akadálymentességi szabvány szerinti legalább „A” 

szintnek?  

 Helyesen felépített-e a rendszer struktúrája? Teljes egészében bejárható-e a site szerkezet? 

Eszközök: A kód validságának tesztelése (HTML5, CSS3); akadálymentesség tesztelése (WCAG 2.0, 

A szint); struktúrabejárás. 

Tézis 3: 

Drupal alapokon, a rendszer magjának módosítása nélkül, készíthető olyan oktatói 

portálkeretrendszer multisite-os megoldással, amelynek forráskódja HTML5 és CSS3 szabványok 

szerint, a validátorok által ellenőrizve, helyes kódot tartalmaz és megfelel a WCAG 2.0 

akadálymentességi szabvány szerinti „A” szintű feltételeknek. 

1.5.5. Webergonómiai és használhatósági vizsgálat 

Webergonómiai és használhatósági vizsgálat (szemmozgáskövető eszközzel (eye-tracking) támogatott 

webergonómiai és használhatósági (usability) tesztelés oktatói és hallgatói oldalról, kvantitatív és 

kvalitatív vizsgálat) 

Egyik hipotézissel azt kívánom megvizsgálni, hogy helytálló-e Jakob Nielsennek az az állítása, 

miszerint a felhasználói tesztelések 5 fővel való elvégzése elegendő ahhoz, hogy kiszűrjük egy 

weboldalon lévő ergonómiai hibák 85%-át. Ezzel az állítással szemben szkeptikus vagyok, hiszen úgy 

gondolom, hogy az 5 fő kevés ahhoz, hogy jelentős mennyiségű hiba kiszűrhető legyen. A többi 

hipotézis a portálon elhelyezett adatokhoz és a menürendszerhez kapcsolódik. 

Kutatási kérdések: 

 Jól megtalálhatóak az oldalon a hírek és naptáresemények? Elegendő, hogy csak címszavak jelennek 

meg és klikkeléssel lehet a hírek és naptáresemények részleteit elolvasni? (H6) 

 Valóban nagy a jelentősége a weboldalak tartalmi átláthatósága szempontjából annak, hogy az 

almenüpontok automatikusan megjelenek, amint a főmenüpontok felületére ér a felhasználó az 

egérkurzorral? Az automatikus megjelenés nélkül is könnyen megtalálhatóak az információk az 

almenüpontokban? (H7) 

 A tananyagsegédletek között könnyen megtalálhatóak a prezentációk, a leíró jellegű segédletek, a 

beadandó feladatok leírása és követelményei? Jó gondolat az, hogy a portálra a tananyagsegédletek közé 

töltik fel a tanárok a beadandó feladatok kiírásait? (H8) 

 A felhasználói tesztelés (usability test) hatékonyságával kapcsolatos kérdés: mennyi személy bevonása 

szükséges egy webportál szemmozgáskövetővel (eye-tracking device) végzett megbízható felhasználói 

teszteléséhez és a megtekintett frekventált területek hőtérképes (heatmap) megállapításához? 

 Valóban elegendő 5 fővel elvégezni a usability teszteket az ergonómiai hibák 85%-ának feltárásához, 

és 15 fővel a hibák 100%-nak a feltárásához, ahogyan azt Jakob Nielsen állítja? (H9) 

Hipotézisek: 

H6: Feltételezem, hogy a hírek és naptáresemények megjelenítésének koncepciója jó, miszerint 

ezeknek csak a címszavai olvashatóak a weboldalon, és a címszóra klikkelve jutnak el a 

felhasználók az adott hír vagy naptáresemény részleteihez. Feltételezem, hogy így jól 

áttekinthetők a hírek és naptáresemények, és könnyen megtalálhatók a keresett információk. 

H7: Feltételezem, hogy nem szükséges, hogy az almenüpontok rögtön láthatóak legyenek, amint 

egy főmenüpontra ér az egérkurzor, hiszen a tanulók anélkül is könnyen megtalálják (a hallgatók 

döntő többsége (>=80%) 3 másodpercen belül) a keresett információt a portálon (nevezetesen a 

Szakdolgozati és TDK-s témaköröket). 

H8: Feltételezem, hogy a tanulók könnyen megtalálják (a hallgatók döntő többsége (>=80%) 3 

másodpercen belül) a beadandó feladatok kiírását a tananyagsegédletek között az egyes kurzusok 

alatt. 
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H9: Feltételezem, hogy a felhasználói tesztelések 15 fővel való elvégzésével nem szűrhető ki az 

ergonómiai hibák 100%-a. Feltételezem, hogy kétszeres elemszámú vizsgálattal (30 fő) további 

ergonómiai hibákra derül fény, amiből az következik, hogy 15 fővel nem sikerült a hibák 100%-

ának a feltárása. 

1.5.6. Beválásvizsgálat  

Beválásvizsgálat (logfile-elemzés; kérdőíves felmérés hallgatói és oktatói oldalról Kérdőív 3 és 

Kérdőív 4 használata, didaktikai ellenőrzés) 

Használattal és látogatottsággal kapcsolatos kérdések: 

 Mennyien látogatják a portált? Milyen célból látogatják a portált? 

 Mely aloldalakat használnak a látogatók? 

 Milyen gyakorisággal látogatják a portált a tanárok illetve a hallgatók? 

Eszközök: Látogatottságmérés logfile-elemzéssel; a portált használó oktatók és a regisztrált hallgatók 

létszámának kimutatása. 

Kezelhetőség szempontjából: 

 Képes-e egy általános digitális kompetenciával rendelkező tanár a rendszer önálló kezelésére, 

bármiféle informatikai segítség nélkül (19. lábjegyzet)? 

Elégedettséggel kapcsolatos kérdések oktatói és tanári oldalról: 

 Mennyire elégedettek a portál működésével? Mennyire elégedettek a portál használhatóságával? 

 Mennyire elégedettek a portál megjelenésével? 

 Mennyire találják a kezelését egyszerűnek illetve bonyolultnak? 

Hipotézisek: 

H10: Feltételezem, hogy a megkérdezett tanárok és tanulók legalább fele (>=50%) hasznosnak 

tartja az elkészült Tanítlap portálkeretrendszert mind a tanórai használat, mind az otthoni 

felkészülés terén.  

H11: Feltételezem, hogy a portált használó tanárok és hallgatók döntő többségében (>=80%) a 

kurzustámogatás (tananyagsegédletek megosztása és letöltése) miatt használja a Tanítlap portált, 

azaz a portálon döntő többségében (>=80%) a kurzusok oldalait és a tananyagsegédleteket 

látogatják. 

H12: Azt várom, hogy Jakob Nielsentől származó 5 használhatósági faktor szerinti értékelésen 

(Nielsen, 2012a) a létrehozott portálkeretrendszer mind oktatói, mind hallgatói oldalról, 

mindegyik mért faktor esetében, legalább 4-es átlagot ér el. 

1.5.7. Felhasználóképzés  

Felhasználóképzés (tanfolyam, képzés, leíró segítség, személyes kontaktóra, videó-segédlet) 

A felhasználóképzés fázisa elengedhetetlen fontosságú ahhoz, hogy a rendszert megismerjék az oktatók 

és az akciókutatás során magabiztosan használni tudják azt. Ez a fázis nem tekinthető kutatásnak, sokkal 

inkább gyakorlati jellegű problémákat vet fel, így sem kutatási kérdések sem pedig hipotézisek nem 

kapcsolódnak hozzá, viszont néhány átgondolandó kérdés megfogalmazódott e fázis kapcsán is.  

Átgondolandó kérdések: 

 Miként kerüljön bemutatásra a portált, mint oktatást támogató lehetőség a tanároknak? 

 Milyen képzést szervezzek arra a célra, hogy a tanárok megismerkedjenek a portállal és képesek 

legyenek azt önállóan használni? 

 Mit kell elmondani és bemutatni ahhoz, hogy az oktatók aktív felhasználóvá váljanak? 

 Milyen segédletek készüljenek a használat elsajátításához? 

Eszközök: Csoportos és egyéni kontaktórás tevékenység; felhasználói útmutató PDF-dokumentum; 

online oktatóvideók (YouTube-videócsatorna); „learning by doing”. 

Jelen tevékenységhez nem kapcsolódik hipotézis, ez a rendszer bemutatásáról, működésének 

ismertetéséről és a tanárok rendszerhasználatát illető támogatásáról szól.  
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2. Neveléstudományi elméleti háttér 

A tanulásról való gondolkodás mindig meghatározó és központi témája volt a pedagógiai és a 

pszichológiai kutatásoknak. A tanulásról alkotott vélemények és nézetek paradigmaváltásain keresztül 

érzékeltethető igazán az, miként jutott el az idők folyamán az emberi gondolkodás a ma uralkodó 

hatékony tanulásról alkotott szemléletig. Jelen dolgozatban nem vállalkozom az egyes tanulási 

szemléletek részletekbe menő kifejtésére, viszont fontosnak tartom a tanulásfelfogásban bekövetkező 

változások állomásainak és főbb irányvonalainak rövid ismertetését az 1. sz. mellékletben. Mindezzel 

egyrészt láttatni szeretném azt, hogy milyen mozzanatok kerültek átörökítésre az egyes korszakokból, 

amelyek meghatározzák a mára kialakult tanulással kapcsolatos nézeteket. Továbbá érzékeltetni 

szeretném azt, hogy milyen régre nyúlnak vissza a mai konstruktív, progresszív tanulásfelfogás elemei 

valamint a korszerű pedagógiai módszerek, amelyek az időtávlat, az internet és a technológiai 

támogatottság ellenére máig nem kerültek be a magyar köz- és felsőoktatás mindennapi gyakorlatába. 

2.1. Tanulás a 21. században 

2.1.1. A 21. század tanulásértelmezése 

A 20. század végén és 21. század elején számos erőteljes változás hatott világunkra. Az ipari társadalmat 

felváltotta a tudás alapú információs társadalom. A digitális technikai forradalom, az internet létrejötte 

és a megújuló kommunikációs lehetőségek (új média) erőteljesen hatottak kulturális, társadalmi és 

gazdasági életünkre egyaránt. Mindez átformálta a tanulásról való gondolkodásunkat is. Az új 

folyamatokhoz kapcsolódóan az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning, LLL) eszménye európai 

szinten kiemelt fontosságúvá és politikai célkitűzéssé vált28. Az élethosszig tartó tanulás koncepciója 

azt feltételezi, hogy a társadalomban élők a formális tanulási ciklusok után életük végéig folyamatosan 

új tudásra tesznek szert különféle informális színtereken. Az élethosszig tartó tanulás eszményével 

párhuzamosan – elsősorban a világhálón lévő tudásanyag idő- és térfüggetlen elérése folytán − az 

iskolán kívüli (non-formális és informális) tanulás29 jelentősége is egyre nagyobb hangsúlyt kapott. A 

tanulás értelmezése tehát kibővül, s már nem csak a klasszikus, iskolai keretek közötti tanulás folyamatát 

nevezzük tanulásnak.  

Hétköznapi gondolkodásban a tanulást általában az iskolai tanulással azonosítják, azonosították. 

Szűkebb értelemben az ismeretszerzést értjük alatta. Viszont a tanulás fogalmának létezik más jelentése 

is: bizonyos képességek kialakulását és készségek formálódását is tanulásnak tartjuk (Barkóczi–

Putnoky, 1980). Tágabb értelemben tehát, ami „adaptív tartós változást” jelent egy ember 

gondolkodásában, készségeiben, képességeiben illetve viselkedésében, tanulásnak nevezzük 

(Watkins−Carnell−Lodge, 2007). 

Discroll (2000) úgy definiálja a tanulást, mint egy tartós változás az emberiség és az egyéni 

teljesítményben, mely a tanuló tapasztalatainak és a világgal való kommunikálásának az eredményeként 

jön létre (Discroll, 2000). George Siemens pedig azt vallja, hogy a tanulás egy élethosszig tartó 

folyamatos változás (érzelmi, mentális fiziológiai (pl.: készségek)), melyet bizonyos tartalmakkal vagy 

személyekkel való kapcsolataink kölcsönhatása és tapasztalata hoz létre (Siemens, 2005).  

2.1.2. A tanulás formái 

Az élethosszig tartó tanulás szellemisége szükségessé teszi, hogy a tanulás dimenzióit és formáit 

újraértelmezzük. Koncepciója szerint ugyanis a tanulás minden életkorra, minden tanulási színtérre és 

minden módra kiterjed. Sőt számol a nem tudatos, esetleges jellegű tanulással is. Az Európai Bizottság 

(2000) A Memorandum on Lifelong Learning című kiadványban fogalmazta meg az élethosszig tartó 

tanulás eszmény megvalósítására vonatkozó javaslatait30. Az európai uniós, illetve UNESCO-

dokumentumokban használt terminusoknak megfelelően (formal learning, non-formal learning és 

                                                           
28 Az OECD és UNESCO szakmai elemzéseit követően az Európai Bizottság Memorandum of Lifelong Learning című 

kiadványában megfogalmazta az élethosszig tartó tanulás európai szintű megvalósulásához szükséges javaslatokat. Az 

átfogó koncepcionális keretek pedig a Lifelong Learning for All: Policy Directions. és a Lifelong Learning for All: 

Taking Stock. című dokumentumokban olvasható. 
29 A következő alfejezetben a fogalom definiálásra kerül. 
30 Forrás: http://bit.ly/2e9hKaF, u. m.: 2017.03.02. 

http://bit.ly/2e9hKaF
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informal learning) a fogalmak magyar elnevezései a következők: formális tanulás, non-formális tanulás 

és informális tanulás. Az Európai Bizottság (2001) Report of the Eurostat Task Force on Measuring 

Lifelong Learning című dokumentumban31 egy összefoglaló ábrán jelennek meg a tanulás ezen formái, 

amely a dolgozat 2. ábráján látható. Az eredetin megjelenik a random learning fogalom is, amelyet 

Komenczi (2009) nem tudatos, illetve implicit tanulásként fordít. Ezt a terminust használom én is. 

 
2. ábra A tanulás formái (Forrás: Komenczi, eredeti ábra címe: The Scope of education and learning32) 

Az alábbi értelmezések Komenczi (2009) és a Szakiránytű33 weboldalon található meghatározások 

nyomán lettek megfogalmazva. 

A formális tanulás a hagyományos oktatási rendszer keretein belül szervezetten zajlik, strukturált 

formában, pontosan megadott időbeosztásban, előre meghatározott tartalmakkal erre a célra létrehozott 

intézményekben. Elismert oklevéllel, szakképesítéssel zárul. 

A non-formális tanulás (nem formális tanulás) körébe az oktatási rendszeren kívüli, az egyén 

igényeihez munkájához és vagy érdeklődéséhez illeszkedő képzések és tanfolyamok tartoznak. A 

vállalati továbbképzések is ide tartoznak. Rendszerint széles körben elismert bizonyítvánnyal nem zárul. 

Az informális tanulás a mindennapi élet természetes velejárója, az egyén életének valamennyi 

színterén lejátszódó tanulási folyamat. Az előző kettővel szemben nem feltétlenül tudatos folyamat. 

A nem tudatos/implicit tanulás az egész életünket végigkísérő rendszerjellemző, amely külső és rejtett 

irányítású. Azon környezeti hatások összessége, amely számunkra észrevétlen marad  

Bár a fenti rendszerben és ábrán nem jelenik meg, az élethosszig tartó tanulás elvéhez szorosan 

kapcsolódik az ún. atipikus tanulási forma is. Ezt a tanulási formát Benedek András egy fejezetben 

tárgyalja a Digitális Pedagógia 2.0 című műben a fent említett formákkal. Az atipikus tanulás a 

felnőttek34 illetve a hátrányos helyzetben lévők35 tanulása kapcsán külön fontossá válik (Benedek, 

2012a; Nemes−Csilléry, 2006). Az atipikus tanulás „nem kötődik feltétlenül oktatási intézményhez, nem 

jelent előre megalkotott órarendet, vizsgarendet, nem a hagyományos értelemben vett tanítási órák, 

előadások, szemináriumok jelentik az alapját. Az atipikus tanulásban a tanulmányokat folytató egyén 

dönt szándéka, céljai szerint tanulmányi környezetének kialakításáról. Az egész életen át tartó tanulás 

egyik formája az atipikus tanulás” (Benedek, 2012a). Az atipikus tanulás magában foglalja mindazon 

módszereket (távoktatás, nyitott tanulás), melyek az egyén „intellektuális és fizikai fejlődésére hatást 

fejtenek ki” (Benedek, 2012a). Az atipikus tanulás esetében elengedhetetlen fontosságúak a weblapok 

                                                           
31 Forrás: http://bit.ly/2x8SNE8, utolsó megtekintés: 2017.03.02. 
32 Az ábra először az UNESCO Manual for statistics on non-formal education (1996) kiadványban jelent meg, 

átrajzolta Bíró Tünde. 
33 Szakiránytű szakképesítés weboldal. http://bit.ly/2w1ISyw, utolsó megtekintés: 2017.03.02. 
34 A felnőttek a munka és családi elfoglaltságaik mellett nehezen tudnak részt venni az iskolaszerű oktatásban 

(Benedek, 2012). 
35 „A hátrányos helyzetű csoportokba tartozó egyének számára az atipikus tanulás lehetősége különösen fontos. Miért? 

Ha egy tanulni vágyó egyén eleve valamilyen oknál fogva, a hagyományos tanulás szempontjából, megkülönböztetett 

társadalmi réteghez tartozik, akkor logikusan feltételezhető, hogy csak az atipikus tanulási lehetőségekkel lehet az ő 

tanulási igényeit kielégíteni” (Nemes−Csilléry, 2006, 5). 

http://bit.ly/2x8SNE8
http://bit.ly/2w1ISyw
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2.1.3. A hatékony tanulás ismérvei 

Akár a klasszikus, akár a kiterjesztett értelemben vett tanulásról beszélünk, mindkettő esetében 

helytállóak azok az összetevők amelyeket Nahalka István (2006) a Hatékony tanulás című könyv 

előszavában kiemel. A szerkesztő olyan összetevőket fogalmaz meg, amelyek a szakirodalom alapján 

meghatározóak a hatékony36 tanulás és eredményesség elérése érdekében. A kiemelt elvek rövid 

összefoglalása (Nahalka, 2006, 7):  

1. a tanuló „aktív, értelmezést kívánó, értelmezést létrehozó” tevékenysége;  

2. „a tanuló által már birtokolt előzetes tudás”; 

3. „a tanulásról kialakított elképzelések rendszere” (ami a tanulóban él); 

4. az „önszabályozott tanulás”; 

5. „a társakkal való együttműködés”, azaz kooperativitás. 

A tanulás eredményessége azon mérhető, hogy a tanulással megszerzett tudás illeszkedik-e a meglévő 

tudásrendszerhez, jól lehorgonyzott-e illetve a tudást birtokló számára alkalmazható-e feladatvégzései 

során (Nahalka, 2006). 

Mandl és De Corte a „tanulásról kialakított elképzelések” illetve az „előzetes tudás hangsúlyozása 

nélkül lényegében ugyanezen elemeket tartják fontosnak a hatékony tanulás kapcsán, bár mindezeket 

egy további tényezővel bővítik. Mandl „a szituatív” illetve De Corte „a kontextusfüggő” összetevőket 

emelik ki további meghatározó tényezőként, amelyek jól összecsengenek egymással (Mandl, 1999; De 

Corte, 2001). A szerző véleménye szerint ezek a tényezők valamelyest összeegyeztethetők Nahalka által 

megjelölt „előzetes tudás” összetevővel is, hiszen egy adott szituációnak vagy kontextusnak az 

értelmezését nagymértékben a tanulókban lévő előzetes tudásreprezentáció határozza meg. 

2.1.4. Nyílt és zárt oktatás 

A nemzetközi szakirodalom különbséget tesz ún. zárt és nyílt oktatás37 között (Böhm, 1991; Osinger, 

1993). A zárt oktatás során az oktatás távlati és aktuális, azaz stratégiai és taktikai céljait, tartalmát, 

folyamatát, megszervezését, az alkalmazott módszereket és eszközöket, az elvárt eredményeket és 

követelményeket továbbá az értékelés módját a tanár határozza meg. Ezzel szemben a nyílt oktatás során 

a felsorolt tényezők meghatározásában a pedagógus mellett a tanulónak is döntő szerepe van kivéve a 

célokat illetően. A távlati célokat egyértelműen a tanár határozza meg és látja át. Az aktuális célok 

kitűzése is a tanár feladata elsősorban, ám ez utóbbi alakításába beleszólásuk lehet a tanulóknak is 

(Hunyady−M. Nádasi, 2000). A nyílt oktatás stratégiája a tanulók sajátos képességeinek felszínre hozása 

és fejlesztése (Virág, 2014). 

A zárt oktatásban a tanulás „mesterséges”, kifejezetten erre a célra megteremtett körülmények között 

folyik. Azaz a tanulóknak olyan körülmények között, olyan eszközökkel, feltételekkel és módszerekkel 

kell tanulniuk, amelyet az iskola előír és/vagy a tanár az adott helyzetben a leghatékonyabbnak tart. A 

nyílt oktatás folyamán végzett tanulás közel áll a természetes, iskolán kívüli elsajátítási folyamatokhoz, 

amelyekben az egyes tanulók számára kedvező személyi, tárgyi és időbeli feltételek a meghatározóak. 

A nyílt oktatás esetében tehát kiemelkedő szerepe lehet a website-oknak és a tanárok által szerkesztett 

oktatást támogató olyan weboldalaknak, amelyek egyrészt jól rendszerzett tartalmakat biztosítanak, 

másrészt kivezetnek a világhálón lévő egyéb hasznos tartalmakra is. Fontos szempont, hogy a külső 

motivációval szemben a nyílt oktatás esetében a tanulók belső motivációja aktiválja a tanulást.  

Kizárólagosan értelmezett nyílt forma nem jellemző a közoktatás egészére, elemeinek bevitele az 

oktatásba vonzó lehet a pedagógusok számára. Fontos, hogy a nyílt oktatás bevitele az iskola falai közé 

tervezett formában történjen, a tanárnak legyen koncepciója, ne sodródjon a tanulókkal, továbbá a 

tanulóknak ne legyen tanulásnélküliség érzete (Hunyady−M. Nádasi, 2000). A projektek csoportos vagy 

akár egyéni megvalósítása a fent említett jellemzőknél fogva nagy motivációt így könnyebb 

                                                           
36 Egy tevékenységet akkor nevezhetünk hatékonynak, ha kevesebb erőbefektetéssel ugyanaz az eredmény érhető el. A 

„hatékony” jelzőt általában viszonyításként használjuk arra, hogy valamely folyamatok eredményessége valamihez 

viszonyítottan, miként értékelendő (Nahalka, 2006). 
37 A nyílt oktatás a 20. század elejétől van jelen az európai iskolai gyakorlatban, a „nyílt oktatás” elnevezés ekkor még 

nem volt használatban, ám a reformpedagógiai irányzatok megteremtették szellemiségét. Mint alkalmazható 

alternatíva az 1960-as évektől van jelen a nyugat-európai közoktatásban. A zárt oktatás egészen a 19. század második 

feléig nyúlik vissza, amikor teret nyert a herbarti pedagógia eszmeisége.  
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tudásfelvételt és felelősségteljes tanulást is jelent, amelyre jó támogatást nyújthatnak az oktatói 

weboldalak és egyéb olyan webes rendszerek, amelyek kooperatív tanulást biztosítanak. 

2.1.5. Differenciált oktatás 

A differenciált oktatás a hatékony tanítás kerete illetve filozófiája. Az iskolai differenciálás igénye 

Európában a 19. század végre és a 20. század elejére tehető. Lényege, hogy a tanulók egyéni 

sajátosságaihoz igazodó fejlesztésben részesülnek és/vagy egyéni sajátosságainak megfelelő 

körülmények biztosítottak egyéni fejlődésükhöz (M. Nádasi, 2001). A különböző sajátosságokkal 

rendelkező tanulók számára tehát különböző tanulási lehetőségeket teremt a tanár akár egy időben, egy 

osztálytermen belül is úgy, hogy minden diák a képességbeli különbségektől függetlenül hatékonyan 

tanulhasson (Báthory, 1992). 

Nahalka Istvánnak a Didaktika című könyvben lévő „A tanulás” és „Az oktatás tartalma” fejezeteit 

áthatja az a szemlélet, miszerint minden tanuló egyedi személyiség, s mivel a tanulás személyes 

konstrukció, eszerint a tanulók egyéni bánásmódot igényelnek. Mindennek okán differenciált oktatásra 

van szükség az iskolákban.  

2.1.6. Adaptív oktatás 

Az adaptív oktatás stratégiája abból a felismerésből indul ki, hogy a tanulók tanulási képességei, 

adottságai eltérőek, amik az oktatásban eltérő tanulási környezetet és tanítási eljárásokat kívánnak meg 

a diákok számára (Falus, 2003). E szempontból az adaptív tanulásnak része a differenciált oktatás, azaz 

fontos az egyes tanulók sajátosságainak figyelembevétele, az egyes tanulók előzetes tudásának, 

tanulásra való felkészültségük és képességeik megismerése. Ugyanakkor az adaptív tanulás célkitűzése 

a differenciált oktatás megvalósításán túl az egységesség megteremtése és fenntartása is. 

Az adaptív oktatás egymástól lényegesen eltérő tanulási eljárásokat is lehetővé tesz, mivel az előzetes 

tudás mellett a tanulási felkészültség szélesebb spektrumát vizsgálja és tárja fel (Virág, 2014). 

M. Nádasi Mária megfogalmazásában „az egyéni sajátosságokra tekintettel lévő differenciálást […] és 

az egyéni sajátosságok ismeretében megvalósuló egységes oktatást együtt adaptív oktatásnak” 

nevezzük (M. Nádasi, 2001, 29). 

A dolgozat keretében készült weblappal az oktatók lehetőséget kapnak a differenciált oktatásra akár 

egyéni, akár csoportos formában. Az adaptív oktatás manapság automatizáltan oldják meg. Jellemzően 

úgy, hogy a diákok ugyanazon programot kapják, és a számítógép szoftvere dönti el a korábban 

megoldott feladatok alapján, hogy egy adott tanuló, milyen következő feladatot kap. Erről a törekvésről 

Csapó Benő, a 2011-es egri AGRIA MÉDIA konferencián tartott plenáris előadásában is beszámolt. Az 

előadásban elhangzott az, hogy olyan szintű feladatokat kell egy szoftvernek az adott tanuló számára 

kiosztania gyakorlás vagy problémamegoldás gyanánt, amely kellőképpen elgondolkoztatja (azaz nem 

túl könnyű számára a megoldás) illetve olyat, amely nem frusztrálja (azaz, nem lehetetlen, nem túl nehéz 

számára az adott feladat megoldása). 

Korábban csak a kutatók és szakemberek használták a kifejezést, mára a számítógépes rendszereknek 

köszönhetően köztudatba került az adaptív tanulás fogalma. Ma (2017) számos adaptív tanulást 

támogató webes platform létezik (Pl. Knewton, Dreambox, ALEKS), amely valóban megvalósítja az 

oktatás személyre szabását egyidejűleg például egy osztály tanulóinak az esetében úgy, hogy 

gyakorlatilag ugyanazon nagy téma adatbázisából dolgoznak a tanulók, mégis különböző feladatokat 

kapnak különböző sorrendben. Ezeket a rendszereket ma előszeretettel alkalmazzák például az USA-

ban vagy Angliában az általános iskolai oktatásban. Sokan ebben látják jelenleg a tanulás jövőjét. Az 

adaptív tanulást támogató rendszerek lényege az, hogy hatalmas feladat-adatbázissal rendelkeznek, s a 

tanuló korábbi feladatmegoldásait megvizsgálva és analizálva, a szoftver maga kínálja a tanulók 

számára az új feladatot. Minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és tudásának megfelelő feladatokat 

kap, így a szoftver segítségével egyéni tanulási utat tud bejárni. Magyarországon is vannak 

próbálkozások adaptív oktatói rendszerek létrehozására, adaptív platformok használata még nem terjedt 

el, így az adaptív oktatás megvalósítása egyelőre a tanárokra hárul. 

2.1.7. Progresszív oktatási/tanulási módszerek (korszerű pedagógiai módszerek) 

A progresszív (fejlődést támogató) oktatási/tanulási módszerek kialakulása korábbi évekre nyúlik 

vissza, viszont alkalmazásuk új kihívásokat jelent ma is sok tanár számára, hiszen a hagyományos és 
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frontális oktatáshoz viszonyítottan merőben más oktatási stratégiákat, módszereket és tanári szerepet, 

továbbá a tanulók számára más fejlődési lehetőségeket jelentenek. Különféle kompetenciák és 

készségek elsajátítását, élethosszig tartó tanulásra való képesség kialakulását, önállóságra, 

problémamegoldásra és kooperációra való képességek fejlődését segítik elő. Az új technológiák 

meglétével és az internet-eléréssel a progresszív módszerek a korábbi lehetőségekhez képest még 

nagyobb potenciált rejtenek magukban, sőt az új technológiákkal ezek a módszerek könnyebben meg is 

valósíthatók és jól támogathatók38. A jelentősebb progresszív módszerek/stratégiák/irányzatok 

bemutatásra kerülnek a dolgozatban, hiszen szellemiségük megértése igen fontos abból a szempontból, 

hogy látni lehessen miért jó, amennyiben e módszereket a tervezett portál támogatni tudja. A csekély 

oldalszámkeret okán az alábbi módszerek bemutatása a 2. sz. mellékletben kapott helyet:  

 Projektmódszer/projekt-orientált oktatás; 

 Problémaközpontú tanulás/problémaalapú tanulás (Problem-based Learning, PBL); 

 A felfedezéses tanulás és 

 Kutatásalapú tanulás/tanítás (Inquiry-based Learning, IBL). 

Mondhatjuk, hogy ezek a módszerek valamelyest egy tőről fakadnak, mindegyik a tanulók konstruktív39, 

önálló tudásépítését támogatják: cselekedtetik, aktivizálják és gondolkodásra motiválják a tanulókat, 

továbbá igyekeznek életbeli problémákra és önálló tanulásra felkészíteni őket40. 

2.2. A tanulási környezetek fogalomköre  

2.2.1. A tanulási környezetek definiálása 

A tanulási környezet fogalomnak a tanulás értelmezésében betöltött szerepe kiemelkedően fontos. A 

környezet hatásrendszere a behaviorizmus korában került előtérbe (J. B. Watson megállapítása révén)41 

és jelentősége a konstruktivista eszmék kapcsán értékelődött fel igazán (Piaget, 1970; Vigotszkij, 1971; 

Papert, 1993)42. Számos gondolkodó igyekezett konceptualizálni a fogalmat, amely sokféle 

kontextusokban található meg a szakirodalomban.  

A fogalom összetettsége és tartalmi komplexitása tükröződik az alábbi meghatározásokban. „A tanulási 

környezet a tanulás/tanítás folyamatát befolyásoló tényezők együttese. Ilyen pl.: oktatási infrastruktúra, 

oktatásügy jogi szabályozórendszere, oktatási program, a tanterv, a tanár személye, a tananyag és a 

motiváció” (Kőfalvi, 2006, 32). 

Nahalka (2002a) a tanulási környezet fogalmát a következőképpen határozza meg: „A tanulási 

környezet azt a gondolatilag egységes, határozott elméleti alapokon nyugvó, a tanulási folyamatot 

befolyásoló összes fontos tényezőt magába integráló rendszert jelenti, amelynek keretei között a 

valóságos iskolai tanulás végbemegy” (Nahalka, 2002a, 66)43. A két értelmezés egyértelműsíti azt, hogy 

a fizikailag megfogható és látható környezeti elemeken túl számos rejtett, ám kardinális összetevője van 

a tanulási környezetnek. 

                                                           
38 A progresszív megoldások jellemzőinek szembeállítását a hagyományos oktatással összesített táblázatban a 2.4.7. A 

tanulási környezetek osztályozása − összefoglalás című fejezetben, a 9. ábrán láthatja.  
39 Egyes erősen konstruktív nézetek a felfedezéses tanulást nem tartják konstruktívnak, pedig az nem azt jelenti, hogy 

magára hagyom a tanulót (Nagy, 2010). 
40 A 6. fejezetben látni fogjuk, hogy a progresszív módszereknek az alkalmazását a disszertáció keretében fejlesztett 

portálrendszer jól tudja támogatni. 
41 „Ahogy Watson állította: elég megteremteni a tanuláshoz (az S−R-kapcsolatok kialakításához) szükséges 

ingerkörnyezetet, s a tanulás optimálisan végbemegy. A tanulási környezet (learning environment) azóta az 

oktatáselmélet egyik alapfogalmává vált” (Nahalka, 2003, 83). 
42 Piaget a fejlődést, mint az egyén belső konstrukcióját a környezet tárgyaival való cselekvéses interakciója alapján 

írja le 1970-ben kiadott, magyarra fordított Válogatott tanulmányok című művében foglalkozik többek között ezzel a 

kérdéssel is.  

Vigotszkij pedig a szociális interakciók szerepét hangsúlyozza a fejlődés elősegítésében. Úgy tartja, hogy a tudás a 

társas kapcsolatok révén fejlődik, tehát a tanulási környezetben lévő szereplőknek nagy hatása van. A magasabb 

pszichikus funkciók fejlődése című művében (1971) találhatóak ezzel kapcsolatosan gondolatok.  

Papert az 1993-ban megjelent The Children’s Machine. Rethinking school in the age of the computer című művében ír 

a számítógéppel támogatott, konstruktív gondolkodást elősegítő tanulási környezetről. 
43 Nahalka (2002a) definíciójában a tanulási környezet meghatározását az iskola keretein belüli tanulásra 

vonatkoztatta, viszont lényegileg ugyanez a meghatározás kiterjeszthető volna a tanulás informális és non-formális 

formáira is az „iskolai” szó elhagyásával. 
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Komenczi Bertalan (2009) az előzőeknél tágabb kontextusban használja a tanulási környezet fogalmát, 

definíciója szerint „a tanulási környezet az a fizikai, biológiai és kulturális adottságrendszer, amelyben, 

amelyből és amelyen keresztül a tanulás történik” (Komenczi, 2009, 34). 

Míg az első kettő meghatározás az iskolarendszeren belüli tanulás meghatározására fókuszál, addig ez 

utóbbi − szélesebb értelmű meghatározás − már érezhetően a bővebb tanulás-értelmezés gondolati 

hátterével született meg, amely számol az élethosszig tartó tanulás eszményével, az informális és a non-

formális tanulási formákkal is.  

2.2.2. A tanulási környezetek típusai (irányítás, szerepek és módszer alapján) 

Tekintsük át a négyféle tanulásikörnyezet-típust Komenczi Bertalan (2009) Elektronikus tanulási 

környezetek című könyve alapján. A csoportosítás szempontja a tanulási környezet irányítása, a 

résztvevők szerepe és aktivitása illetve a tanár tanítási módszere alapján történik. 

1. A tradicionális tanulási környezet rendszerközvetítő, a kész tudásanyag átadását célozza meg, a 

tanulók a tudást külső forrásból veszik fel. A tudásátadás vezető médiuma a tankönyv. „A tanár és a 

könyv „átjátszó állomások” (Komenczi, 2009, 42). Ebben a folyamatban a tanár vezetői és aktív 

közvetítői funkciókat lát el, a tanuló pedig passzív és receptív befogadó. Cél, hogy a tanulók ugyanazt 

a tudásrendszert hasonló formában és objektív egészként birtokolják.  

Ez az oktatási módszer alkalmazkodást és konformizmust követel a tanulóktól. Hátránya, hogy az 

engedelmesség elvárása gátja lehet a tanulói önállóságnak, kreativitásnak és fejlődésnek. Továbbá az 

ily módon létrejövő tudás nehezen alkalmazható és mobilizálható (Mandl, 1995). 

Természetéből adódóan ennek a tanulási környezetnek ugyanakkor előnye is a tanulók alkalmazkodásra 

és önfegyelemre való nevelése, továbbá pozitív közösségformáló hatása is lehet, a csoport-normához 

való igazodásban pedig kétségkívül segít. Hatékonysága vitathatatlan például új anyag bevezetése 

esetében. A tanár személyén és attitűdjén sok minden múlik, mennyire kelti fel a tanulók figyelmét és 

tartja fenn az érdeklődést. 

2. A konstruktív tanulási környezet az előzővel szemben tanulóközpontú. Ennek a tanulási 

környezetnek a hátterében az a gondolatiság húzódik meg miszerint a tudást a tanulók maguk 

konstruálják és építik fel magukban előzetes tudásuk alapján (Jonassen, 1999; Nahalka, 2006). A tanár 

ebben a folyamatban mintegy motivációs segítő mentor vesz részt, a tanulás folyamán maguk a tanulók 

aktívak, ők maguk fejlesztik és finomítják meglévő tudáshálójukat. 

A tanulás fogalmának konstruktív megközelítése az, amely megváltoztatta a tanulási környezetről való 

gondolkodást, s ennek oka az is, hogy jelen életünkben a tanulásról alkotott felfogás már meghaladja 

azt, hogy a tanulók a tudás passzív befogadói, továbbá helyet ad annak az elképzelésnek, hogy a 

tanulókat tudáskonstrukcióra kell motiválni (Phan, 2006). 

Cél olyan tanulási környezet létrehozása, amely teret biztosít a tanulói öntevékenységnek továbbá a 

tanuló szükségleteihez igazodik a tanártámogató és motiváló tevékenysége. Jó konstruktivista tanulási 

környezetben a tanuló folyamatosan aktív, folyamatos interakcióban van a külvilággal továbbá kognitív 

képességei és emocionális világa reflektív.  

Papert (1993) írt először arról, hogy nem csak önmagában a számítógép használatában van a megújulás 

lehetősége, hanem a tanárok oktatásának módszertani változásában is. Nevezetesen, hogy a diákok 

számára konstruktív tanulási környezetet kell biztosítani a hatékony tanulás érdekében (Papert, 1993). 

Távlati célja a konstruktív tanulási környezetben tanításnak az, hogy az iskolában szerzett tudás 

alkalmazható, gyakorlatias és transzferálható tudás legyen44. Továbbá a valós élethelyzetekre, az iskola 

utáni munkavégzésre készítsen fel. Jellemző formája lehet a kooperatív tanulás (Morton Deutsch, 

Spencer Kagan), a projektoktatás45 (John Dewey, William Kilpatrick), az adaptív tanulás (M. Nádasi 

Mária), a felfedező/felfedezéses tanulás (Jerome Bruner), a problémaalapú tanulás (BarrowsTamblyn, 

                                                           
44 Ezek azok az eszmék, melyeket John Dewey körülbelül egy évszázada illetve Seymour Papert körülbelül 50 éve 

hirdettek. 
45 Egy változata, amely kevesebb kritériumnak tesz eleget: a projektalapú tanulás (M. Nádasi, 2003; Verók−Vincze, 

2011). 
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1980; Dochy, 2003), továbbá a kutatás alapú tanulás/tanítás46 (Colburn, 2003; Spronken-Smit, 2007)47. 

3. A komplementer tanulási környezetnek nevezzük azt a tanulási környezetet, amelyben a pedagógia 

napi gyakorlatában alkalmazott, induktív logikára épülő hagyományos, objektivista szemléletnek és a 

deduktív gondolkodáson alapuló konstruktív szemléletnek egyaránt helye van.  

A konstruktivista pedagógia hívei Jonassen (1999), Papert (1996) és Nahalka (2003) egyaránt azt az 

álláspontot képviselik, amely szerint a hagyományos tanulásformának van létjogosultsága a tanulás 

folyamatában. Jonassen (1999), a konstruktivista pedagógia vezető teoretikusa vallja, hogy az 

objektivizmus és a konstruktivizmus a tanulási folyamat különböző perspektíváit kínálják. Úgy 

gondolja, hogy legjobb, ha ezeket egymás kiegészítő elemeiként alkalmazzuk különféle helyzetekben48 

(Jonassen, 1999, 217). Papert 1996-os könyvében említést tesz arról, hogy mindkét típusú tanulási 

környezet biztosítása (konstruktív és instruktív) szükséges a tanulás során, s a legfontosabb a kettő 

közötti helyes egyensúly megtalálása49 (Papert, 1996, 46). Nahalka István pedig kifejti, hogy mely 

esetekben lehet kimondottan hatékony a tradicionális forma50 (Nahalka, 2003). 

Mandl (1999) integrált tanulási környezet modellnek nevezi azt a formát, amikor az instruktivista oktatás 

és a konstruktivista felfogás egymás mellett, nem pedig egymást kizárva érvényesül. Véleménye szerint 

a kettő szemlélet kölcsönösen erősíti egymást. Továbbá úgy gondolja, hogy a tanulás személyes 

konstrukció, ám eredményessége függ attól, hogy van-e valamiféle tudásbázis, amelyből a tanuló 

építheti tudását, illetve van-e a kellő instrukció az ismeretanyag elsajátításához (Mandl, 1999 idézi 

Komenczi, 2008). Kijelenthetjük tehát, hogy a komplementer tanulási környezetnek 

pragmatikusságában és integratív jellegében van az ereje. Az adott oktatási cél elérése érdekében 

alakíthatja a tanár a tanulási környezetet, gazdag módszertani eszközökből válogatva51. Ebben a tanulási 

környezetben tehát a tanulók változatos tanulási környezetben tanulhatnak, s mindkettő típus előnyeit 

élvezhetik. 

4. A problémaközpontú tanulási környezet a komplementer tanulási környezet szervezésének egy 

lehetséges formája (Komenczi, 2009). Komplementer tanulási környezetet legcélszerűbb úgy 

kialakítani, hogy a tanulási folyamatot problémák köré szervezzük (Mandl, 1995; Jonassen, 1999). A 

valós és hiteles problémák révén a tanulók kíváncsiak, motiváltak lesznek és érdekeltté válnak a 

problémák megoldásában, azaz a tanulási folyamatban. A tanulás ezen elgondolás szerint a problémák 

megoldásán alapuló személyes tudáskonstrukció. A problémaközpontú tanulási környezet esetében 

fontosak a közvetlen és közvetett társas folyamatok továbbá a szociokultúrába való beágyazottság is52. 

2.2.3. A tanulási környezetek típusai (eszköztámogatás alapján) – a hagyományos és az 

elektronikus tanulási környezetek határa, a technológiai fejlődés hatása 

Az informatika és a technológia fejlődésének köszönhetően a tanulási környezetek lehetőségei 

elektronikus eszközökkel bővültek, és elektronikus tanulási környezetek jöttek létre. Az elektronikus 

tanulási környezetek kialakulása előtt a tanítás szolgálatában a könyvek és szemléltető eszközök álltak. 

A hagyományos és az elektronikus taneszközök csoportosításairól a 3. sz. mellékletben Tompa Klára 

(1977) és Schramm (1964) felosztása olvasható. 

                                                           
46 Angol elnevezése: inquiry-based learning, amelyet rövidítve IBL-ként is szoktak említeni. Szószerinti fordítása 

kérdéseken alapuló tanulás. Bővebben Nagy Lászlóné (2010) A kutatásalapú tanulás/tanítás (’inquiry-based 

learning/teaching’, IBL) és a természettudományok tanítása című tanulmánya ad útmutatást a témában. 
47 A felsoroltak mindegyike a zárójelekben szereplő képviselőkkel együttesen a dolgozat további fejezeteiben 

részletesebben bemutatásra kerülnek. 
48 Az eredeti angol szöveg: „I belive that objectivism and constructivism offer different perspectives on the learning 

process... I prefer to think of them as complementary design tools (some of the best environments use combinations of 

methods) to be applied in different contexts” (Jonassen, 1999, 217). 
49 Az eredeti angol szöveg: „So my position here recognizes the reality of both kind of learning – constructivist and 

instructionist – and concentrates on the balance between them” (Papert, 1996, 46). 
50 „…sok esetben a pedagógus okos, jól felépített, szemléltetéssel is kiegészített magyarázatában nagyobb lehetőségek 

rejlenek, mint bármilyen más megoldásban” (Nahalka, 2003, 81). 
51 Például új témakör bevezetése esetén célszerű a hagyományos, rendszerközvetítő módszert választani. Ha cél a 

készségek/jártasságok/attitűdök fejlesztése, akkor a konstruktivista tanulási környezetet jó választani. 
52 A problémaközpontú tanulási környezet kritériumai pontokba szedve megtalálható Komenczi Bertalan 2007-es 

művében. http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/tananyagfejlesztes_elektronikus.htm, u. m.: 2017.03.31. 

http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/tananyagfejlesztes_elektronikus.htm
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2.2.4. Külső tárak megjelenése 

Mielőtt az elektronikus tanulási környezetek definiálásához fognánk, ki kell térnünk egy fontos 

változásra, amelyet a tanulást támogató új eszközök megjelenése indított el az emberi gondolkodásában 

az információkhoz való hozzáférésünk kapcsán. A szóban forgó változások két lépcsőben, konkrétan 

két artefaktum − könyv és képernyő − megjelenése kapcsán történtek meg. Mindkettő megjelenése a 

memória külsővé válását, másképp fogalmazva a tudás külső szimbolikus tároló rendszerekbe (KTR)53 

kerülését indította el valamilyen formában (Donald, 2001; Komenczi, 2011; Pléh, 2013, 2015). Továbbá 

mindkettő megjelenése új lehetőségeket nyitott meg a tanulásban, új támogatást és új típusú tanulási 

környezeteket hozott létre. Az emberek kognitív habitusa és információ-hozzáférési mintázatai is 

megváltoztak e folyamatok által. Az előző alfejezethez, azaz az oktatásban és életünkben az új eszközök 

megjelenéséhez szorosan kapcsolódik ez a fonál. 

A tanítás kezdeti formáját, az emberi beszédet kb. 10.000 évvel ezelőtt kiegészítette az írás. Az írás-

olvasás „az emlékezet új munkamegosztását hozta magával” (Pléh, 2013, 24)54. Ez a lépés az emberiség 

történetének egészét tekintve a tudásszerzéssel való viszonylatban egy jelentős momentumnak 

tekinthető, az írni-olvasni tudás volt az ugródeszkája annak a folyamatnak, hogy a külső közös 

tudástárak, külső memoriterek (exogramok) kialakulhattak55. Lássuk a két lépcsőfokot a könyv majd a 

számítógép és világháló megjelenése kapcsán. 

1. A 15. században kezdődött a könyvnyomtatás időszaka. A könyv, mint tudáshordozó eszköz, 

és mint a tanulás alapvető médiuma jelent meg, lehetőséget adva ezzel a tudás elérésére minden olvasni 

tudó ember számára. Nagy változást jelentett a korábbi időkhöz képest, hogy a gondolatokat könyv 

formájában sokszorosítani lehetett. A könyvnyomtatás átformálta a korábbi tanulás lehetőségét, hiszen 

ezzel statikus külső tárolókba, más néven külső szimbolikus tárakba (KTR) lehetett elhelyezni s onnan 

megszerezni a tudást (Donald, 2001). Ehhez a tudáshoz könyvtárakban lehetett hozzáférni. McLuhan 

a Gutenberg-galaxis korának nevezte ezt az időszakot (McLuhan, 1962)56.  

2. Hasonlóan nagy horderejű tudástartalom-átstrukturálást és eszközváltást jelentett a 

számítógépek megjelenése és egyben a világháló létrejötte is. A világháló a könyvekhez képest 

jóval könnyebben elérhető és kereshetőbb tudástömeget jelentett az elektronikus képernyőn keresztül, 

amely az emberiség digitalizált „össztudását” tartalmazza delokalizált formában, azt mégis egy 

egészként kezelhető módon57. A mobil eszközöknek (okostelefonok, tabletek, PDA-k stb.) 

köszönhetően a világhálón lévő tartalom mára folyamatos információelérést és folyamatos tanulási 

lehetőséget jelent. A tudás ilyen formájú elérése totálisan tér- és időfüggetlen, nem szükséges 

könyvtárba, vagy bárhová elmenni a „tudásért”, hiszen az az emberek zsebében lévő saját okos 

eszközökön folyamatosan elérhető.  

Siemens úgy vélekedik minderről a tanuláselméletek tükrében, hogy a behaviorizmus, kognitivizmus és 

konstruktivizmus tanulásszemléletek szerint a tanulással az embereken belüli tudásháló épül, viszont 

ezek az elméletek nem foglalkoznak azzal, hogy a tudásháló az embereken kívül is létrejöhet, a fejlett 

technológia tárolja és befolyásolja a tudást58 (Siemens, 2005). A külső tudásháló természetesen nem 

más, mint maga a World Wide Web (világháló), amelyen az emberiség által felhalmozott, 

exponenciálisan növekvő, digitálisan tárolt és kereshető információtömeg áll rendelkezésünkre. 

                                                           
53 Merlin Donald alkotta meg a kifejezést, eredeti, angol nyelven „external symbolic storage system”-nek nevezte. 

Használta az „external memory field” kifejezést is ugyanerre. 
54 Az írásbeliségnek az emberi elmére gyakorolt hatását sok kutató elemezte, mint például Marshall McLuhan, Walter 

J. Ong, Eric A. Havelock és még sokan mások. 
55 Az exogram kifejezés szintén Merlin Donald nevéhez fűződik. Donald engramoknak nevezte az emberi agyban lévő 

emléknyomok reprezentációit, exogramoknak pedig ezek külső tárakba került változatát. 
56 Donald (1991) leírja, hogy a formális oktatás elsődlegesen azért jött létre, hogy a gyermekekkel megtanítsák a külső 

szimbolikus tárak használatát. Komenczi szavai: „A külső szimbolikus tároló eszközök elterjedése életre hívta a 

szervezett, formális oktatás iránti igényt, mert az igen összetett szimbólumkezelő készségek elsajátítása hosszú, 

rendszeres tanulást igényelt” (Komenczi, 2009, 21). 
57 A megvalósult világháló rendszere hasonlatos lett a 20. századi H. G. Wells által elképzelt „világagy” illetve 

„világkönyvtár” vízióhoz, aki már korán a tartalmak decentralizálását illetve hálózatos elrendezését hirdette 

eszményként. 
58 Siemens cikkének Limitations of Behaviorism, Cognitivism, and Constructivism fejezetében ír erről. 
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Donald (2001) elmélete szerint a modern emberi elme (kultúra és kogníció) kialakulása különféle 

korszaki lépésekben történt meg, mely korszakok mindegyike kötődött valamilyen emberi fejlődési 

lépéshez59. A donaldi teoretikus kultúrát követően egy újabb kultúrát tételeznek fel sokan, amelyet 

Komenczi (2011) posztmodern média-kultúrának, Pléh−Faragó (2016) pedig hálózati kultúrának nevez. 

A lényeg az, hogy a teoretikus kultúrát követő új kultúrában (akárhogyan is nevezzük) megjelennek a 

számítógépek és a világháló, s ezáltal az emberi össztudás digitális formában a gigantikus méretű külső 

tárolóban delokalizáltan kap helyet, mellyel a tudás tárolása, visszakeresése és a tudáshoz való 

hozzáférés mintázata is nagy változáson ment keresztül (Pléh, 2013).  

Az alábbiakban a korszakok nevei és az emberek információ-hozzáférést illető kognitív habitusában 

bekövetkező változások helyett a változást előidéző eszközökre koncentrálunk. S arra, hogy a 

számítógépek megjelenésével új tanulási környezetek alakultak ki, amelyeket elektronikus tanulási 

környezeteknek hívjuk, s ez teremti meg azt a lehetőséget, hogy az oktatók saját weboldallal 

rendelkezzenek, s azzal támogassák diákjaik tanulását. 

2.2.5. Az elektronikus tanulási környezetek 

„A nagy számban jelenlévő számítógépek, az internetes kommunikáció, a world wide web hipermédia 

rendszere, az intézményi számítógép-hálózatok, az oktatási célokat szolgáló adatbázisok és intelligens 

oktató programok, valamint az oktatásszervezést segítő szoftverek minőségileg új lehetőségeket 

nyújtanak a tanítási-tanulási környezet átalakításában.” – írja Komenczi (Komenczi, 2009, 46). A 

számítógépek megjelenésével elektronikus tanulási környezetek jöttek létre. 

Kezdetekben, amikor a számítógépet a tanítás és tanulás szolgálatába állították, magyarul azt a kifejezést 

használtuk, hogy „számítógéppel segített tanítás-tanulás”. Nemzetközi irodalmakban viszont 

differenciált kifejezéseket használnak a különféle oktatást támogató számítógépes rendszerekre. 

Farenga és Ness 2005-ös Encyclopedia of Education and Human Development című könyvében az 

alábbi fogalmakat találjuk (Farenga−Ness, 2005, 177–178)60. 

Legtágabb terminusként a Computer-based education (CBE) és a Computer-based learning (CBL) 

kifejezéseket használják, amelyek az oktatás területén minden típusú számítógépes használatot lefednek. 

Lefedik az önálló tanulástól kezdve a tanár által vezérelt tanulást, s a gyakorlatoktól kezdve a 

tutoriálokon, szimulációkon, management alkalmazásokon, adatbáziskezelésen és fejlesztéseken át az 

egyéb applikációkat. Arról, hogy az egyes feladatkörökre, milyen elnevezéseket használtak/használnak 

a 4. sz. mellékletben olvasható. 

Vajon mit értünk elektronikus tanulási környezetek alatt? Az elektronikus tanulási környezet 

Komenczi (2009) definíciója szerint „olyan tanulási környezeteket jelent, ahol a tanítás és tanulás 

feltételrendszerének kialakításánál meghatározó szerepe van az elektronikus információ- és 

kommunikációtechnikai eszközöknek. Ezek az eszközök sajátos interfész felületen át − interaktív 

kommunikációs és információszolgáltató platformként − jól szervezett tudástartalmakat tehetnek 

elérhetővé az azok elsajátításához szükséges instrukciókkal, és az elsajátítást segítő, illetve annak 

teljesülését mérő programokkal együtt” (Komenczi, 2009, 114). 

Az elektronikus tanulási környezeteknek mindig van egy ún. virtuális dimenziója is, amely a 

képernyőkön vagy a kijelzőkön megjelenő szoftveres, hipermediális, interaktív, tanulást támogató 

környezet. Amikor virtuális tanulási környezetről beszélünk, akkor a szoftveres felületnek, azaz a 

virtuális dimenziónak a hangsúlyozása a cél. Az elektronikus tanulási környezetek erőforrásai 

delokalizáltak, épp virtuális dimenziójuk okán (Komenczi, 2009). Az online tanulási környezet virtuális 

dimenziója tehát maguk a website-ok61. 

Amikor online tanulási környezetet említünk, akkor olyan elektronikus tanulási környezetre 

gondolunk, amely esetében valamilyen formában a világhálóhoz csatlakozunk. Papp-Danka Adrienn 

nyomán a következő jellemzők mentén definiálható az online tanulási környezet (Papp-Danka, 2011): 

                                                           
59 A főemlősök epizódikus kultúráját követi a három Donald által megnevezett kultúra: a mimetikus kultúra (mimézis 

adja az átmenetet a mimetikus korba), a mitikus kultúra (a nyelv megjelenésével) és a teoretikus (elméleti) kultúra (az 

írástudás és a nyomtatás juttatott el minket ebbe a korba). 
60 URL: http://bit.ly/2nUX487, utolsó megtekintés: 2017.03.01. 
61 Az utóbbi két mondat a szerző megjegyzése. 

http://bit.ly/2nUX487
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- a tanulás az internethez csatlakoztatható eszközök felhasználásával történik;  

- lényegi eleme a távolság, azaz a tanulási környezet és folyamat tér- és időfüggetlen; 

- egyéni tanulási utakat és körülményeket nyújt (épít az önszabályozó és az önmeghatározott 

tanulásra62); 

- a tanulási környezet kialakításában és a tanulástámogatásban szerepe van a tanárnak; 

- az offline tanulás körülményeitől legkevésbé függetleníthető. 

2. táblázat Online tanulási környezet ismérvei 

Fontos megemlíteni, hogy az elektronikus tanulási környezettel foglalkozó szakemberek sokféle 

terminust használnak csak az online tanulási környezet kapcsán. A szakirodalomban a fogalom eltérő 

értelmezésekben és a következő változatokban fordul elő: elektronikus tanulási környezet, blended-

learning environment, course management system, distributed learning environment, knowledge 

management system, learning management system, personal learning environment, virtual learning 

environment (Ally, 2004; Komenczi, 2009; Moore et al., 2011 idézi Papp-Danka, 2011). A felsorolt 

fogalmak nagy inkonzisztenciát mutatnak, az értelmezésében nincsen egyetértés ez esetben sem. Nincs 

egzakt, szakma által egységesen elfogadott terminusrendszer az online tanulási környezet kapcsán. A 

probléma oka egyrészt az, hogy az eltérő nemzetiségű szakemberek mást értenek egy-egy szakkifejezés 

alatt másrészt, hogy az oktatási tevékenység más-más eleméhez kötik szorosabban az adott 

szakkifejezést: tanulás eszközéhez, a tanulás tárgyához, a kurzushoz, a megjelenéshez vagy a 

keretrendszerhez. Probléma továbbá, hogy az online tanulási környezetet gyakran azzal az 

alkalmazással, szoftverrel vagy keretrendszerrel azonosítják, amely a tanulás támogatásaként fut a 

számítógépen (Moore et al., 2011). Pedig az a tanulási környezetnek csak egy része (bár kétségkívül 

meghatározó része), a tanulási környezeteknek általában van offline vagy más online komponensük is, 

ki kell hangsúlyozni egy momentumot tehát, ami fentebb már említésre került: az online tanulási 

környezet „a legritkább esetben függetleníthető teljes mértékben az offline tanulás körülményeitől” 

(Papp-Danka, 2011). 

2.2.6. Az oktatási környezetek típusai 

Az említett fogalmi kavalkádban némi rendteremtést jelent Ollé János (2013) tipizálása. Az elektronikus 

környezetek fogalmaira oktatásszervezési szempontból tekint, s típusokat különít el, amelyeket 

igyekszik jól körülhatárolni, definiálni. Az oktatói környezetek funkcionális felosztása, s az egyes 

csoportok bemutatása látható tehát az alábbiakban (Ollé, 2013b).  

 
3. ábra Oktatási környezetek (saját ábra) 

1. A kontakt oktatási környezetben a tanár és a tanulók személyesen, egyszerre vannak jelen térben 

és időben a tanulási térben. A kontakttevékenység kizárólag a verbális és nonverbális kommunikáció 

személyes formája. Ez egy zárt környezet, ahol intézményesült viselkedési formák érvényesülnek. 

Bármilyen technológiára alapozhat (számítógép, projektor, digitális tábla, tabletek stb.), de internet 

elérés nincsen. Az információáramlás többsége jellemzően nem elektronikus. 

2. A hálózattal támogatott kontakttevékenység esetében a tanár és a tanulók térben és időben szintén 

egyidejűleg vannak jelen, viszont ez esetben elérhető az internet (vagy intranet). A hálózati kapcsolatnak 

köszönhetően az oktatási környezet nyitottá válhat. Nem feltétlenül válik nyitottá, de a lehetőségek 

adottak erre63. Amennyiben a diákok és a tanár valamilyen aktív tevékenységet folytat az interneten 

                                                           
62 Eredeti terminusok: „self-directed learning” és „self-determined learning” (Hase−Kenyon, 2001 idézi Papp-Danka, 

2011; Hase, 2015 idézi Papp-Danka, 2011). A 2. hivatkozás: http://bit.ly/2nmQA4W, u. m.: 2017.03.01. 
63 Például aközött nincsen különbség, hogy egy videofilmet CD-ről vagy internetről mutat be a tanár. 

http://bit.ly/2nmQA4W


32 

keresztül64, úgy a tanteremből ki is áramolhat az információ (nem csak be), illetve a termen belül is lehet 

információcsere. Az oktatás folyamán főként szinkron kommunikáció zajlik.  

3. Az online oktatási környezetek esetében van egy weboldal, webportál, egy keretrendszer, bármilyen 

online környezet, webes alkalmazások gyűjteménye vagy akár csak egy online tartalomforrás, amely 

meghatározza a tanulási folyamatot és ahol a tanítás-tanulás maga zajlik65. Ez a megoldás tér és 

időfüggetlen. A kommunikáció lehet szinkron vagy aszinkron, azaz időben egyidejűleg is jelen lehetnek 

a tanulók és a tanár a felületen66, de jellemzőbb az aszinkron jelenlét és az időben késleltetett 

kommunikáció. A kontakt-tevékenység helyetti kommunikáció chat, szöveges üzenetküldés, 

hangüzenetek vagy videokonferencia formájában történik meg. Az oktatásszervezés lehet csoportos 

vagy egyéni. Általában egyéni tanulási környezetben tanulnak sokan, azok választják ezt a tanulási 

formát rendszerint, akik munkájuk mellett végzik tanulmányaikat, s így maguk tudják ütemezni és 

beosztani a tanulásra fordított időt. Érdemes megjegyezni, hogy a tanulók (vagy azok egy csoportja) 

megbeszélés alapján tartózkodhatnak egyidejűleg a tanulási térben, hiszen úgy jól kihasználhatóak a 

hálózati lehetőségek (pl. chatelés a tananyagról), s ezáltal jóval hatékonyabbá válhat a tanulás folyamata. 

4. A virtuális oktatási környezetet sokan összekeverik az előzővel vagy annak szinonimájaként 

használják. Pedig a virtuális oktatási környezetnek van egy meghatározó sajátossága, amely jól 

elkülöníthetővé teszi az online oktatási környezetektől. A virtuális oktatási környezetben sajátunk és a 

tanulótársaink karaktere (avatar) továbbá a környezet is 3D-ben jelenik meg. Ilyen például a Second 

Life (SL) internet alapú virtuális világ67. Tehát például egy e-learning vagy oktatási célra létrehozott 

Facebook-csoport nem virtuális oktatási környezetnek, hanem online oktatási környezetnek minősül.  

virtuális oktatási környezet térfüggetlen, viszont szinkron kommunikáció jellemzi, hiszen azokkal 

tudunk beszélni, akik egy időben vannak jelen velünk a virtuális térben. Fontos megjegyezni, hogy teljes 

multimédiás támogatottság van, tehát létezik a rendszerben chat, böngésző, kép-, video-, hang- és 

fájlátviteli lehetőség. Főként csoportos oktatás a jellemző, ellentétben az online-nal, ahol az egyéni 

tanulás fordul elő gyakrabban. A környezet és a karakter megjelenése testre-szabható, nagy 

audiovizuális élményt nyújt. 

5. A Hibrid oktatási környezet az előző négy típus valamiféle kombinációját jelenti. Fontos 

megjegyezni, hogy az egyes típusok összessége illetve kombinációja nagyobb potenciált jelent a tanulási 

környezetek terén, mint az egyes részek egymás utáni alkalmazása.  

Fontos kitérni néhány fogalom (a blended-learning, az e-learning és a távoktatás) értelmezésére, 

amelyek e gondolati körhöz kapcsolódnak szorosan és a fenti öt kategória segítségével pontosabban 

körvonalazhatóak (Ollé, 2013b). 

 
4. ábra Oktatási környezetek fogalom (Ollé alapján saját ábra) 

1. A blended-learning a kontakt oktatási környezet (1), a hálózattal támogatott kontakt 

tevékenység (2) és az online oktatási környezet (3) vegyes/kevert68 használata. A folyamat egy része 

térben és időben nem szinkron. A kontakt és nem kontakt tevékenységek aránya jelentősen nem 

különbözik. A nem kontakt folyamatok is tervezettek és konkrét oktatási célt szolgálnak. Ez a 

meghatározás a dolgozat szempontjából azért jelentős, mert ez a kevert tanulási környezet az, amelyet 

                                                           
64 Például kommentezi a vetített videót, vagy megosztja azt egy új körben. 
65 Nem kell feltétlenül hozzá keretrendszer, az is online környezet, ha webes alkalmazásokkal dolgozunk. 
66 Például megbeszélhetnek egy órát, amikor mindenki jelen van a felületen, s lehet kérdéseket feltenni az oktatóknak, 

ezt chatroom-nak is szokták nevezni. 
67 A virtuális világot a Linden Research Inc (Linden Lab.) fejlesztette ki 2003-ban, amely 2006 végén és 2007-ben 

került a figyelem központjába. Forrás: Wikipédia Second Life szócikk. http://bit.ly/2wLeWGu, u. m.: 2017.03.31. 
68 Nem időben kevert, hanem az egyes típusokból egyszer egyik, majd a másik típust használják. 

http://bit.ly/2wLeWGu
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a dolgozat keretében létrehozott webportállal támogatni lehet, egyrészt az órai munka keretében (2), 

másrészt a tanulók otthoni tanulását illetően (3)69. 

2. Az e-learning tevékenység a hálózattal támogatott kontakt tevékenységre (2) és az online 

oktatási környezetre (3) terjed ki. Meghatározó, hogy hálózati eszközöket használunk akár kontakt, akár 

online környezetben. Szinkron és nem szinkron kommunikáció is előfordulhat, továbbá a tanulás lehet 

egyéni és csoportos is. Az e-learning területén kétféle szemlélet van jelenleg: a tartalomközpontú és 

tevékenységközpontú. Az előbbi a tananyag elsajátítására koncentrál az utóbbi a tananyaggal végzett 

tevékenységekre (pl.: szintetizálás, vélemény megosztás, blogolás, tartalomfejlesztés). Az e-learninggel 

kapcsolatosan nagy elvárások vannak70, s hatékonyságáról a vélemények erősen megoszlanak.  

Az e-learning fogalmat sok európai uniós dokumentum71 és számos kutató (Pl.: A. J. Rominowski, 

Urdan T.Weggen, C., Komenczi Bertalan, Kovács Ilma, Forgó Sándor, Tóth Éva) definiálta, az 

értelmezések között óriási eltérések vannak, ezek ismertetésére dolgozatomban nem térek ki. 

3. A távoktatás kategóriájába Ollé felosztása (2013) szerint az online (3), a virtuális (4) és a hibrid 

(5) oktatási környezetek tartoznak. Az oktatásra fordított idő jelentős része online, esetleg virtuális 

környezetben zajlik, tehát rendszerint nincsenek sem térben sem időben együtt a tanulók és a tanár. A 

távoktatás viszont nem zárja ki a személyes találkozást sem. Módszertani, motivációs illetve 

csoportdinamikai szempontból van, hogy találkoznak személyesen a tanulók és tanár, rendszerint ez a 

képzés elindításakor, befejezésekor vagy fontosabb megbeszélnivalók esetén történik. Azon tanulók 

számára ideális a távoktatás, akik motiváltak a tananyag egyéni elsajátításában (csekély visszajelzés 

mellett is) és nagyfokú önszabályozó képességgel rendelkeznek. A távoktatás abban az esetben 

hatékony, ha célzott tevékenységi feladatot adunk a tanulóknak (azaz a tevékenységközpontú szemlélet 

is helyet kap, amiről az e-learning esetében már volt szó). 

Végül álljon itt a fenti fogalmak egy részének összefoglaló ábrája Komenczi Bertalan (Komenczi, 2009, 

151.) elgondolásában, amely alapja UrdanWeggen modellje volt. Az ábra négy évvel korábban 

született Ollé János osztályzásánál (2013), s azóta újult a technológia is és változtak a fogalmak értelme 

is, mégis az ábra által, s a rajta található összetevők rövid jellemzése közelebb visz a fogalmak 

értelmezéséhez. 

 
5. ábra Az e-learning összetevői: Forrás (Komenczi, 2009, 151.)72 

                                                           
69 Kivétel a kontakt oktatási környezetet (1), amelyet nem lehet a blended-learning összetevői közül támogatni a 

webportállal, hiszen abban a típusban nincsen hálózati elérés.  
70 „… megítélése elsősorban nem a jelenben megmutatkozó teljesítőképessége, hanem a jövőbe vetett lehetőségei 

alapján történik” (Komenczi, 2009,148). 
71 Például az Erópai Unió oktatásstratégiai dokumentuma: Making an European Area of Lifelong Learning a Reality 

(2001) és az E-Learning Akcióprogram: The e-Learning Action Plan (2001), https://bit.ly/3013Mwr, u. m.: 

2017.03.31. 
72 Átrajzolta Bíró Tünde 
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2.2.7. A tanulási környezetek osztályozása − összefoglalás 

A tanulási környezetek szakirodalomi feldolgozásai azt a nyomvonalat követik, hogy bemutatásra kerül 

a hagyományos vs. konstruktív vagy tradicionális vs. progresszív pár, majd egyszer csak felbukkan az 

elektronikus tanulási környezet, mint a technikai fejlődés újfajta tanulási környezete. Végül ezt állítják 

szembe a hagyományos tanulási környezettel. Véleményem szerint az elektronikus tanulási 

környezetnek az ellentét párja (s elődje) nem ugyanaz a hagyományos tanulási környezet, amely a 

konstruktív illetve a progresszív ellentétpárja volt, hiszen hagyományos tanulási környezetről 

módszertani/szemléletbeli különválasztás révén beszéltünk. Igaz, hogy az elektronikus eszközök 

oktatásba és tanulásba történő bevonása előtt szintén hagyományosnak nevezhető tanulási környezet 

valósult meg az osztálytermekben, viszont ez utóbbi „hagyományos” jelző az eszközök tekintetében 

érvényes. Véleményem szerint a „hagyományos” jelző feloldása érdekében két eltérő osztályozást kell 

élesen elválasztanunk egymástól73.  

Az egyik esetében a tanulási környezeteket tehát eszközfüggetlen értelemben kategorizáljuk, ekkor az 

adja az osztályozás alapját, hogy a tanár milyen módszereket alkalmaz s miként viszonyul a tanulókhoz 

a tanítási/tanulási folyamatban. Eszerint megkülönböztetjük a hagyományos (tradicionális) illetve a 

konstruktív tanulási környezetet (Komenczi, 2009). Az előbbiben az instrukciós ismeretátadás jelleg 

uralkodik, ahol a tanulók passzív befogadók, az utóbbi esetben pedig a tanár segíti a tanulók saját 

konstruktív tudásépítését. 

A tanulási környezetek másik osztályozása szerint viszont a klasszifikáció alapját kimondottan az adja, 

hogy az adott környezetben a tanulást milyen eszközökkel támogatjuk. Hagyományos eszközökkel − 

mint például tanári beszéd, a tanár magyarázata, szemléltetés (pl.: térképek, csontváz, kémiai és fizikai 

kísérletek), tankönyv – illetve elektronikus eszközökkel, mint a számítógép, az IKT és okos eszközök 

vagy az elektronikus eszközöknek köszönhető lehetőségekkel, mint weblapok, alkalmazások vagy maga 

az internet stb. 

A két osztályozásnak elviekben nem feltétlen kellene összefüggenie egymással, hiszen elektronikus 

eszközökkel és azok nélkül is lehet tanári instrukciókkal (hagyományosan) tanítani, illetve a tanulókat 

konstruktív tudásépítésre motiválni.  

Ha a két osztályozás kategóriáit nézzük, s próbáljuk összeegyeztetni ezeket egymással, azaz elképzelünk 

tanulási környezeteket a két klasszifikáció együttes figyelembevételével, akkor négy lehetőséget 

találhatunk (szürke hátterű cellák), amelyeket az alábbi táblázatban foglalok össze. 

  Eszköztámogatottság alapján történő 
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a tanulási környezet elősegíti 

a tanulók konstruktív 

tudásépítését, viszont nem 

használnak IKT-eszközöket 

a tanulás támogatásához 

konstruktív tudásépítés 

és elektronikus eszközök 

támogatása (a mai 

kornak megfelelő, 

hatékony oktatási forma) 

  blended-learning  

3. táblázat A tanulási környezetek osztályozásának összefoglaló táblázata 

Mindkét típusú megkülönböztetésben, azaz a tradicionális vs. konstruktív illetve a hagyományos vs. 

elektronikus tanulási környezetek ellentétpároknál a tanulással foglalkozó kutatók és gondolkodók 

véleménye az, hogy a hatékonyság érdekében keverten alkalmazzuk a lehetőségeket a tanítás és tanulás 

folyamán (lásd a fejezetben fentebb). Az első osztályozás szerint a kevert oktatást komplementer 

                                                           
73 Kétségtelen, hogy az elektronikus eszközök bevonása konstruktív és progresszív irányba segíti a tanulási 

környezeteket módszertani szempontból is. Mégis úgy gondolom, hogy itt kétféle osztályozást kell megkülönböztetni. 

Mindkét osztályozás első kategóriája a hagyományos kategória. 
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tanulási környezetnek hívjuk, míg a második osztályozás esetében kevert tanulási környezetnek 

vagy blended-learningnek vagy mixed-mode learning-nek vagy dual-mode curricula-nak nevezi a 

szakirodalom (Komenczi, 2009).  

Tehát kijelenthetjük, hogy a legjobb tanulási környezet az, ha változatos lehetőségeket biztosít a tanár a 

diákok számára, s az oktatás során mind a négy  táblázatban szürke háttérrel jelölt  lehetőségre van 

példa74. Az a jó, ha a tanár mindig az aktuális oktatási céloknak megfelelő lehetőséget választja ki, s a 

céloknak megfelelően súlyozza a vegyítést.  

A mai kornak megfelelően szerencsés a jobb alsó lehetőség gyakori használata, de a 

tradicionális−hagyományos párnak is meg van a szépsége. Ez utóbbi is lehet érdekes, amennyiben a 

tanár jól időzítetten (például egy új tananyag bevezetésekor (Komenczi, 2009, Nahalka, 2003)) 

alkalmazza azt a formát; illetve, ha nem az a forma dominál egyébként általában a tanórákon75. A 

tradicionális−elektronikus párost akkor érdemes alkalmazni, amikor tanári instrukciókra van szükség, 

ám azt az oktató szeretné színessé és érdekessé tenni, valamint a konstruktív−hagyományos forma akkor 

célszerű, amikor a tanulók személyes kommunikációs, és közvetlen kooperációs készségeit kívánjuk 

fejleszteni. 

Fontos kihangsúlyozni, hogy nagy összefüggés van a két típusú osztályozás között, hiszen az 

elektronikus tanulási környezet eszközeivel, sokkal könnyebb konstruktív tanulási környezetet 

teremteni, „illetve bizonyos progresszív elemek megvalósítása el sem képzelhető az elektronikus 

információ- és kommunikációtechnika eszközei nélkül” (Komenczi, 2009, 72).  

Az összefüggések leolvashatók Komenczi (2009) táblázatáról76, amelyben a tradicionális és a 

progresszív tanulási környezeteket és azok jellemzőit mintegy ellentétpárokként mutatja be. 

Megfigyelhető, hogy a jobb oldalon sokkal inkább érvényesülnek az elektronikus eszközök használata77. 

Komenczi szintén azt hangsúlyozza, hogy ezeket nem egymást kizárva, hanem egymást kiegészítve 

célszerű alkalmazni.  

Tradicionális tanulási környezet Progresszív tanulási környezet 

Tények, szabályok, kész megoldások megtanítása 
Készségek, kompetenciák, jártasságok, attitűdök 

kialakítása 

Zárt, kész tudás átadása 
Az egész életen át való tanulás képességének és 

készségének kialakítása 

A tudás forrása az iskola, a tanár, a tananyag 
Különböző forrásokból és perspektívákból 

szerzett tudáselemek integrációja 

A tanári instrukció dominanciája a tudáselsajátítás 

során 
Komplex, inspiráló tanulási környezetben a 

tanuló önállóan építi fel tudását 

Iskolán belüli tanulócsoportok 
Iskolák közötti virtuális tanulócsoportok 

(CSCL78) 

Zárt, monomediális tanulási környezet Nyitott, hipermediális tanulási környezet 

4. táblázat A komplementer tanulási környezet ellentétpárjai (Komenczi, 2009, 71.) 

Dolgozatom szempontjából igen fontos kitérni a tradicionális és a progresszív tanulási környezetek 

összehasonlítására, hiszen ez a két pólus, amelyek között cél volna az aránybeli elmozdulás a 

progresszív irányba a magyar oktatásban, s amelyhez segítségül szolgálhatnak az oktatás terén, kutatás-

fejlesztés keretében létrejövő weboldalak és portálok. 

                                                           
74 Mivel mindkét osztályozás esetében a kutatók úgy tartják, hogy az oktatási céloktól függően mindkét lehetőségre 

szükség van, ennek megfelelően megállapíthatjuk, hogy az oktatásban mind a négy fent megjelölt tanulási 

környezetnek helye van. 
75 Gondoljunk csak bele, hogy mennyire inspiráló s érdekes tud lenni és mekkora tömegeket vonz egy 1,5–2 órás 

előadás, ha azt egy jó előadói tehetséggel megáldott szakember tartja. 
76 Az eredeti táblázat nem minden sora került a dolgozatba. Az összevetésben csak a téma megragadása szempontjából 

fontosnak ítélt különbségpárokat sorakoztatom fel. 
77 Félkövérrel és zöld háttérrel kiemelésre kerültek azok az elemek, amelyek magukba foglalják az IKT eszközök létét, 

vagy feltételezik azok és az internet használatát. 
78 A CSCL mozaikszó jelentése: Computer Supported Collaborative Learning. 
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2.3. Merre tartunk? – legújabb trendek 

Avagy mit támogasson egy oktatás terén használt weboldal 

2.3.1. Változó kognitív folyamatok és tanulói habitusok 

A weben való böngészői és fogyasztói szokások az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltoztak. A 

társadalom nagy rétege rendszeresen az interneten keresztül fogyasztja a napi híreket, hirdet, vásárol-

elad, ételt-italt, ruhát, műszaki cikkeket és könyveket rendel, a hálózaton ismerkedik, kommunikál és 

tartja karban kapcsolatait. Ezek a tendenciák a tanulási szokásokat erőteljesen befolyásolják. 

„A technológia megváltoztatja (rewriteing) az agyunkat. Az általunk használt eszközök meghatározzák 

és formálják a gondolkodásunkat” (Siemens, 2005). Az állandósult internetelérés, s az ezzel járó 

folyamatos információvételi lehetőség és a folyamatos kommunikációra való készenlét, alapvető 

változásokat okoz az emberek életében, a kapcsolattartásban, s ezzel együtt a tanulási szokásokban.  

2016-ban megjelent egy könyv a Magyar Pszichológiai Szemle különkiadásaként Pléh Csaba 

szerkesztésében, amelynek címe Az Információs eszközök és tanulás a kognitív pszichológiai 

kutatásokban. Ez a kötet a mai „digitális és online szokások” okozta kognitív folyamatok változásának 

vizsgálatáról szól. Többek között vizsgálat alá kerül az IKT-használat hatása, az önszabályozó tanulás 

folyamata, a munkamemória és az IQ működése is. Továbbá sok minden más is, amit új életformánk, a 

minket körülvevő digitális eszközök és a folyamatos online lét befolyása okoz a diákok tanulási 

folyamataira és hatékonyságára nézve (Pléh, 2016). A kötetben lévő multitaskingolásról szóló 

tanulmány (Kvaszingerné és mtsai, 2016a) például a diákok egy igen aktuális problémáját járja körül. 

Nevezetesen, hogy a tanulók miképp tudnak haladni fő feladatukkal (pl. házi feladat, beadandó készítés, 

ZH-ra készülés) egy olyan világban, ahol egy gombnyomással (kevés költségráfordítással) eltérhetnek, 

elcsábulhatnak fő feladatuk végzésétől egy szórakoztatóbb tevékenységbe (pl. hírolvasás, zenehallgatás, 

filmnézés, számítógépes játék, kommunikáció). Elkalandozhatnak oda, ahol folyamatos kapcsolatban 

állnak tanulótársaikkal és ahol munkájukat barátoktól és tanulótársaktól jövő üzenetek szakítják meg. 

Milyen befolyással van az ismeretelsajátításra és feladatvégzésre a multitaskingolás, illetve a 

tanulótársakkal való csevegés? Ilyen és hasonló jellegű problémák aktuálisak napjainkban a tanulással 

kapcsolatosan, a pszichológia kutatások jelentős része a fent említett problémakörökre koncentrál.  

Új pszichológiai, neuropedagógiai illetve humán-számítógép interakciós kutatások esetében 

napjainkban (2017) gyakran használnak elektroenkefalográf (EEG)79 illetve szemmozgáskövető 

eszközöket (eye-tracker device) a figyelem, a koncentráció vizsgálatára, illetve a tekintet követésére. Az 

eszközök segítségével pontos számadatokat kaphatunk a számítógép előtt ülő, feladatot végző 

személyekről, illetve következtetéseket vonhatunk le az általuk használt felületről, vagy a feladat 

nehézségéről. (Kvaszingerné, 2015a; Antal−Kvaszingerné−Emri, 2017).  

Nagy lett a jelentősége az ún. élményalapú tanulásnak napjainkban, amelyet gyakran összekapcsolnak 

az ún. gamifikáció, (játékosítás, játékos tanulás, játszva tanulás) fogalmával. Ezzel kapcsolatosan 

hangsúlyozzák az ún. flow (áramlat-élmény) pszichológiai jelenség szerepét.  

2.3.2. A tanulói kapcsolatok terén létrejött változások 

Az állandósult hálózati elérés folytán a tanulótársakkal (vagy azonos szakmai érdeklődésű csoportok 

tagjaival) elektronikus szociális kapcsolati háló alakult ki, mely az iskolán kívüli tanulást erősíti. Az 

iskolán kívüli tapasztalatszerzés és tanulás fontossága mellett felerősödik az önálló és a kortársakkal 

együtt megvalósuló, illetve a kortársaktól való tanulás jelentősége is, a tanárok korábbi ismeretátadó 

státusza és tekintélye pedig jelentősen módosul. Gombamód szaporodnak azok a webes felületek és 

alkalmazások, amelyek kollaboratív tevékenységeket támogatnak, ahol az egymástól távol lévő tanulók 

közösen hozhatnak létre tartalmakat: dokumentumokat, képeket, prezentációkat, linkgyűjteményt stb. 

Továbbá számos alkalmazás keretében adott az állandó elérés és a folyamatos chat lehetősége a 

tanulótársak számára. 

                                                           
79 „Az agyműködés keltette elektromos áramok ingadozásait regisztráló, és ezzel az agyműködés rendellenességeit 

kimutató készülék.” Forrás: https://bit.ly/2ID18nQ, u. m.: 2017.05.02. A neuropedagógiai kutatások esetében nem az 

orvosi rendellenesség megállapítására, hanem például a koncentrációs állapot, illetve az alacsony figyelmi szint 

állapotok megállapítására használják, ezzel például bemérhetővé válhatnak feladatok nehézségi szintjei. Szerzőtársas 

saját kutatás: Antal KárolyKvaszingerné Prantner CsillaEmri Zsuzsa (2017): What EEG can tell us about learning? 

In: Acta Academiae Agriensis, Nova Series Tom. XLIV. Secto Biologiae. 

https://bit.ly/2ID18nQ
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2.3.3. A tanári és tanulói szerepek változásai, a kommunikációs csatorna változása 

Az oktatók és diákok közötti kommunikációs forma is átalakul, egyre gyakrabban kommunikálnak és 

konzultálnak valamilyen elektronikus megoldás segítségével (pl.: e-mail, chat, Skype, Google-csoport, 

Facebook-csoport). A hallgatói csoportok a digitális világban bármikor elérhetőek, értesíthetőek. 

Megnövekedik azon oktatók és hallgatók száma, akik a fogadóórán nem személyesen jelennek meg. A 

hallgatók gyakran elektronikus úton jelzik problémájukat és teszik fel kérdéseiket. Természetesen ezzel 

az oktató munkája, a munkaidőn túl tolódik és megsokszorozódik, hisz az időráfordítás jelentős. Például, 

ha a tanár egy szakdolgozóval e-mailben konzultál, akkor a vélemény-javaslat alapos kifejtése az oktató 

munkáját és idejét jelentősen megnöveli (esténként 2-3 órát tölthet levelezéssel, chateléssel naponta). 

Ez felpuhítja a munkaidő korlátokat. 

A tanulók szabadidős tevékenységei jellemzően nem az iskolához kötődnek, mint korábban. A tanárok 

nehezen tudják az iskolaidőn túl a tanulókat a tanórán elhangzottakkal lekötni (Ollé, 2013a; Benedek, 

2007). A diákok számára ma számos más, ennél jóval érdekesebb tevékenység akad, amiből 

tanulhatnak80. 

2.3.4. A tanárok új feladatai, kihívásai 

A tanárok számára kihívás, hogy: 

 miként tudják felvenni a lépést az új technikai eszközök és az internet használatával; 

 miként tudják ezeket az eszközöket bevonni a tanítás-tanulás folyamatokba; 

 miként tudnak progresszív módszereket alkalmazni; 

 miképp tudják közös, kooperatív munkára ösztönözni a tanulókat és 

 csak mentorként, segítőként ösztönzőként jelen lenni az órákon.  

Kevés, de egyre több oktató készít ma egyénileg, kibertanulásra alkalmas tananyagokat és segédleteket. 

Számos, e célt szolgáló, relatív könnyen megtanulható, innovatív eszköz áll a hálózaton ingyenesen 

rendelkezésre. Szerencsés volna, ha a tanárok segítségére lennének olyan szervezett programok, 

továbbképzések, amelyek keretében módjuk lenne találkoni digitális taneszeszközök készítésére 

alkalmas szoftverekkel (pl. Prezi; LerningApps-os feladatkészítő; Redmenta, Kahoot és egyéb 

tesztkészítők; Pixlr és egyéb képszerkesztésre szolgáló szoftverek; szófelhő- és gondolattérképkészítő 

alkalmazások, podcast alkalmazás stb.), s megtanulni azok használatát.  

A tanárok digitális kompetenciájának és a webes módszertani alkalmazások megismerésének képzési 

háttere az egyetemeken megjelenő képzők képzése programok keretében megvalósítható. 

Ilyen jellegű képzések segítségével képessé válhatnának a tanárok digitális segédletek készítésére, saját 

tanóráikhoz is. Önfejlesztésként számos szakmai csoport elérése biztosított közösségi oldalakon, 

amelyek alkotó, webes alkalmazásokat jó gyakorlatként mutatnak be. Gyakorlással, fejleszthető digitális 

kompetenciájuk. A diákokkal közösen, és a diákok egymással, kooperatív módon is hozhatnának létre 

digitális produktumokat, ezzel motiváltak lennének a tanárok és a tanulók egyaránt. Továbbá különféle 

tanulási projektek keretében, jó lenne, ha alkalmuk nyílna a tanároknak, a progresszív tanulási 

módszereket kipróbálni, és azokat a tanórákra bevinni. Bevonásra kerülhetnének akár a tanulók saját 

okos eszközei (BYOD, 1:1 modell) és a hálózat kínálta lehetőségek. 

2.3.5. A website-ok és a multimédia szerepe az oktatásban 

A net világa a világ tudományos és kulturális ismeretét egységbe szervezi, adatbankként is működik; a 

bármikor elérhető információk szabadságot, kötetlenséget biztosítanak az információszerzés és a tanulás 

terén81. Tim Berners Lee-nek köszönhetően az 1990-es évektől elindul a web „diadalútja” lehetővé téve 

az intézmények, cégek, vállalkozások művészek és magánszemélyek számára az online jelenlétet és a 

könnyű információközlést. A weboldalak multimediális megjelenítésre adnak lehetőséget, elterjed a 

képek, grafikák, illusztrációk, 3D-s képek, hanganyagok, podcastok, animációk, videók és kisfilmek 

                                                           
80 Tanulás és tudás a digitális korban Magyar Tudomány című folyóiratban Benedek András a következőket írja: „A 

digitális technológiák körében végbemenő fejlődés hatására átalakultak azok a tevékenységek, amelyek a fiatalok 

iskolán kívüli szabadidejét jellemezték” (Benedek, 2007, 1160). 
81 „A World Wide Web használata szabad és ingyenes.”  jelentette be a CERN 1993-ban. A 2012-es Londoni Olimpia 

ünnepi megnyitóján Tim Berners Lee a következő üzenetet küldte ki a nézőtér nagy kijelzőjére: „This is for 

Everyone!” (magyarul: „A Web Mindenkié!”).  
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beágyazása a szövegelemek közé, ezzel a hypertextes struktúra hypermédiává válik. A multimédiás 

elemek szerepe az e-learninges és online tananyagok estében meghatározó jelentőségű, hiszen 

szemléletes, könnyen befogadható komplex e-tananyagok készíthetőek felhasználásukkal.  

A web kapcsán a gazdag multimédiás lehetőségek mellett az interaktivitásnak van még jelentős szerepe, 

e kettő potenciálnak köszönhetően egy újfajta tanulási környezet valósulhat meg, amely a tanulást 

élményszerűvé a tanulókat motiválttá teszi. „A multimédia új, szimbolikus környezetet teremt: a 

virtualitást a valóságunkká teszi” (Castells, 2005). 

2.3.6. A web 2.0-es jelenség 

Az előző alfejezetben leírtak az ún. web 1.0-ás korszak meghatározó jellemzői, e korszakban a weboldal 

egészét  a keretét és tartalmát  a fejlesztők hozták létre, a weboldalakon megvalósuló kommunikáció 

ekkor még egyirányú volt. A tartalomszolgáltatás terén idővel korszakos váltás ment végbe a kiszolgáló 

technológiák területén: kialakult a web 2.0-es világ, s ezzel együtt átléptünk a web egy új korszakába. 

A web 2.0-es weboldalakra az a jellemző, hogy a fejlesztő csupán keretrendszert készít és a benne 

megjelenő tartalmakat az oldalra regisztráló közösség tagjai hozzák létre, töltik fel. (Kvaszingerné, 

2014a) „A web 2.0 kifejezés olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek elsősorban a 

közösségre épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás 

információit.”82 (Wikipédia, é. n.) 

Számos korábban nem létező weboldal típus jött létre a közösségi megosztás és a közösségi 

tartalomépítés koncepciójára építve: a szakmai és civil szociális hálót megvalósító közösségi site-ok 

mellett elterjedtek a blogok, a vlogok és a mikroblogok továbbá az ún. közösségi adatmegosztó (kép-, 

video-, hang-, design-, prezentáció- és linkmegosztó site-ok83) 2.0-ás oldalak. Mindegyik típusú 

weboldalon a megjelenő tartalmakat a közösség tagjai értékelhetik és kommentezhetik. 

A web 2.0 egy teljesen újfajta kommunikációs lehetőséget tesz lehetővé, egy olyan virtuális szolgáltatási 

környezetbe ágyazva, amely a személyekhez kötődően alapvetően átalakította a korábbi funkciókat a 

tanulási-oktatási eszközök vonatkozásában. A felhasználók maguk is tartalomszolgáltatókká váltnak és 

fontos szereplőivé és formálóivá a webes világnak (Benedek, 2012b).  

A web 2.0 fogalom nem csak az újfajta webfelületeket, szolgáltatásokat és új technológiát jelenti, 

mellyel lehetővé válhatott a közösségi tartalomfejlesztés úgy, hogy a közösségi hálózat résztvevői 

ugyanakkor egyéniségek maradhatnak. „Pedagógiai értelemben a web 2.0 olyan konstruktív 

kommunikációra való nyitottságot jelent, melyhez fejlett IKT-támogatottsággal rendelkező ingyenes 

vagy alacsony költségekkel (low cost) igénybe vehető szolgáltatások tartoznak. A web 2.0-ás 

környezetben alapvető beállítódás a közösségi részvétel és azon módszerek alkotó alkalmazása, amelyek 

a közösségi tartalomfejlesztésre épülnek” (Benedek, 2012b)84.  

2.3.7. Hálózati tanulás, konnektivizmus 

Megoszlanak a vélemények arról, hogy a konnektivizmus tanuláselméletnek tekinthető vagy sem 

(Siemens, Downes, Kulcsár kontra Plön, Kerr), erről a 2. Pedagógiai elméleti keret című fejezetben már 

volt szó. Úgy gondolom, hogy ahogyan Stephen Downes és George Siemens megvalósították 

Amerikában az ún. CCK01 konnektivista kurzust, az mindenképpen egy újfajta tanulási módszernek 

tekinthető, amely említést érdemel itt, a legújabb trendek felsorakoztatásánál. A konnektivizmust 

hálózati tanulásként is szokás említeni. 

A konnektivista szemlélet szerint a tanulás a hálózat segítségével és különféle web 2.0-es alkalmazások 

használatával történik úgy, hogy a tanulók az érdeklődésüknek megfelelő mélységben s irányban 

dolgoznak fel előre megadott témákat, megadott irodalmakból kiindulva a weben talált információkból. 

Közösségi tanulásról beszélhetünk, a tanulás része az, hogy az olvasottakat a tanulók véleményezik, 

összefoglalják, szintetizálják és mindezt megosztják tanulótársaikkal, akik ezekre reflektálnak különféle 

web 2.0-es alkalmazások felületén. 

                                                           
82 A Wikipédia Web 2.0 szócikke: http://hu.wikipedia.org/wiki/Web_2.0, u. m.: 2017.05.05. 
83 Az adatmegosztó site-okra példák: Picasa, Flickr; YouTube, Vimeo, Ustream; SoundCloud, Freesound, 

Audioscrobbler; Instagram, Pinterest; SlideShare, Prezi; Delicious. 
84 A Digitális pedagógia 2.0, A tanulás környezete című alfejezet.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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Forgó Sándor a következőképen fogalmaz a konnektivizmusról: „tanulóközpontú, irregulárisan 

szerveződő tanulási forma, mely a tanuló autonómiáján és spontán tudáscserén alapulva már nem 

hierarchikus, hanem sokirányú, decentralizált és sokcsatornás; a kollaboratív tanulásra ösztönözve 

kibontakoztatja a tanulói kreativitást” (Forgó, 2009, 94). Egy olyan nemlineárisan szerveződő tanulási 

formáról beszélhetünk, amely elsősorban informális keretek között valósul meg, és a tanulók saját 

maguk által szervezett tanulási tempóban, módszerrel sajátíthatják el a tudásanyagot. Az 

információszerzésre a felfedezéses módszer a jellemző; a folyamat során a tanár, mint segítő, és nem, 

mint fő szervező van jelen. (Forgó, Wikipédia) 

A tanulási módszer konkrét megvalósításaként Stephen Downes és George Siemens Amerikában 

elindítottak egy 12 hetes, kísérleti konnektivista kurzust 2008-ban, CCK01 néven (Downes, 2008)85. E 

kurzus folyamán gyakorlatban próbálták ki az új oktatásmódszertant. A kurzus magyar adaptációja 2010 

február 1-jétől március 16-ig htk01 néven Kulcsár Zsolt és Palócz István moderálásával valósult meg86. 

Az amerikai és a magyar kurzus folyamán egyaránt úgy motiválták a tanulókat, hogy minden héten 

különféle résztémákhoz kapcsolódó irodalmakat ajánlottak és ezekhez fűzött gondolatébresztő 

kérdéseket osztottak meg videó vagy szöveges formában. Mindezzel egyrészt hetente kijelölték a kutatás 

újabb és újabb irányait, másrészt kutatómunkára, véleményalkotásra, blogolásra sarkallták a kurzus 

résztvevőit, sőt arra is, hogy egymás írásait és blogját olvassák és véleményezzék. A kurzus folyamán a 

tanulók által megosztott posztokból és véleményekből naponta megosztottak egy válogatást, amelyben 

idézték és kommentezték a jobbnak ítélt megszólalásokat. A téma feldolgozását illetően a tanárok a 

háttérben maradtak, kizárólag moderátori illetve motivációs szerepet töltöttek be (Downes, 2008; 

Kulcsár, 2009b)87. 

2.3.8. Mobiltanulás (m-tanulás) 

Az m-tanulás, „mobiltanulás hallatán elsőre sokan a mobiltelefon készülékkel történő tanulásra 

gondolnak, de a fogalom valamennyi wireless berendezéssel segített tanulást magába foglal” 

(Kvaszingerné, 2011a). Azaz minden használható hordozható számítástechnikai készüléket, mint 

például laptopokat, tableteket, PC-ket, PDA-kat és okostelefonokat, amelyek vezeték nélküli 

hálózatokhoz kapcsolódva lehetővé teszik a tanulás mobilitását. Az m-tanulás címke tehát több eszköz 

kapcsán előfordul, mégis az okostelefonok azok az eszközök, amelyek kiemelt szerepűek, hiszen 

okostelefonnal rendelkezik a legtöbb tanuló bizonyos kor felett, amellyel, ha az internethez csatlakozik, 

akkor szabadon böngészhetők a világhálón lévő információk. Az internethálózatok köztereken, 

távolsági autóbuszokon, kávéházakban és sok közintézmény területén ingyenesen elérhetők, a 

mobiltanulás így a társadalom nagy része számára egy nagyon jó lehetőség.  

A diákok és az „élethosszig tanulók” sokat ingáznak lakhelyük és iskolájuk vagy lakhelyük és 

munkahelyük között, e kihasználatlan „szabadidejükben” egyre többen számítógépüket vagy nagy 

képernyős telefonjukat használják tanulásra. Mindezzel a tanítás és a tanulás kiterjedt a hagyományos 

tantermi tereken túlra. „A digitális eszközök és a mobilkommunikáció jóvoltából a szerves tanulási 

környezet kialakításának társadalmi hatásai olyan mértékűek, hogy kikényszerítik a pedagógiai 

szemlélet és oktatásszervezési gyakorlat megváltozását.” írja Benedek András (Benedek, 2007, 1160). 

Egyre népszerűbb a mobil eszközök, okostelefonok bevonása a tanórai használatba, a telefonnal 

fotózni/videózni lehet, van benne giroszkóp, helyzet-meghatározó és elérhető vele az internet. Így jó 

támogatást nyújthat a tanuláshoz, viszont pedagógusként olyan feladatokat kell biztosítani a tanulók 

számára, hogy ki tudják használni eszközük adottságait. Magyarországon megjelent egy könyv is arról, 

hogy a mobiltechnológiával miként támogatható a tanulás 8–11. évfolyamos tanulók esetében. 

Okostelefonra épülő m-learninges osztálytermi tesztelések tapasztalatai kerültek a könyvbe, 

osztálytermi jó gyakorlatok és továbbá m-learninges pedagógiai-módszertani kérdésekkel is foglalkozik 

(Turcsányi-Szabó−Abonyi-Tóth, 2015). 

A mobileszközök használatával kapcsolatosan járulékosan sok új szokás alakult ki az emberekben. Az 

állandósult hálózati elérés és a mindennapjainkba beférkőző IKT-eszközök – mint az emberek zsebében 

                                                           
85 A kurzus bemutatásáról született egy publikáció is. Downes Stephen (2008): Places to Go: Connectivism & Connec 

Connective Knowledge, 5 Volume, 1. Issue. http://bit.ly/2fnSkJn, u. m.: 2017.01.20.  
86 A felület URL címe: http://htk01.osztalyterem.hu/, 2017.01.19. A kurzusra 201 személy regisztrált. 
87 A leírás a két publikáción túl saját tapasztalatomon alapszik, hiszen személyesen részt vettem a CCK01 amerikai 

online kurzus magyar adaptációján. 

http://bit.ly/2fnSkJn
http://htk01.osztalyterem.hu/
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lévő személyes, okos eszközök  átrajzolták nem csak mindennapi világunk cselekvés- és 

gondolkodásmódját, kapcsolati térképét, hanem tanulási folyamatainkat, tanulási módszereinket és 

tanulásunk habitusát is. Mind a hétköznapi életünkben, mind a tanulás terén jelentősen megmutatkozik 

a mobileszközök nem csak előnyös, hanem hátrányos hatásai is, érdekes terület napjainkban a 

multitasking hatásának vizsgálata (Kvaszingerné és mtsai, 2016a). 

2.3.9. MOOC kurzusok 

Napjainkban nagy teret hódítanak az online nyílt kurzusok (Massive Open Online Course), amelyeken 

a világhálónak, a technológiáknak és a módszernek köszönhetően nagyszámú tanuló vehet részt és 

egyidejűleg képezheti magát. Neves nagy egyetemek (pl.: MIT, Bearkly, Harvard stb.) professzorai és 

tanárai hirdetnek kurzusokat a Coursera, az edX és más MOOC kurzusokat hirdető weboldalakon. A 

kurzusok anyagaihoz való hozzáférés ingyenes; pénzösszeg ellenében viszont a kurzusok sikeres 

elvégzéséért kvalifikációt és bizonyítványt kapnak a tanulók. Kurzustól függően 5-10 hétig tartanak 

ezek a képzések, a tematika heti lebontása, a követelmények és kurzus elvégzéséhez igénybevett heti 

óraterhelés a kurzusra való feliratkozás előtt már ismert. Minden tanuló önállóan tanulhat, önállóan 

osztja be idejét a megnézendő videókra és elolvasandó írásokra, továbbá a kiadott feladatok elvégzésére. 

A MOOC kurzusok elvégzéséhez magas szintű önszabályozó tanulási képesség szükséges. A MOOC 

kurzusok jövőjéről eltérő vélemények vannak a professzorok körében88.  

2.3.10. Az önszabályozó tanulás jelentősége 

A piaci verseny fontossá tette, hogy a tanulók konvertálható tudásra tegyenek szert, s képessé váljanak 

önálló tanulásra és önfejlesztésre még az iskolaéveik alatt. „Egyre nagyobb jelentőséggel bír 

napjainkban az önszabályozó tanulás. „A folyamatos változásban lévő társadalmi felépítés szükségessé 

teszi a rugalmas tanulási készségek meglétét, amelyek révén a mindennapi kihívásokban alkalmazható 

tudást gyorsan és hatékonyan lehet elsajátítani.” (D. Molnár, 2013, 29.) A jó önszabályozó tanulók 

értékes tanulási célokat fogalmaznak meg, saját képességeik és tudásuk fejlesztését tartják elsődlegesen 

szem előtt továbbá hatékony, változatos és metakognitív tanulási stratégiákat képesek alkalmazni (D. 

Molnár, 2013). 

Az elektronikus tanulási környezetek és online tanulási környezetek esetében meghatározó szerepe van 

az önszabályozó tanulásnak a tanulás sikerét illetően. Az online környezetben való tanulás során ugyanis 

a tanulók felelőssége megnő a tanulásszervezés, ellenőrzés és értékelés során (Papp-Danka, 2011; 

Kárpáti, 2008). Az önszabályozó tanulás fejleszthető. „Minden tudatos emberi aktivitás, így a tanulás 

is, önszabályozással valósul meg implicit, explicit és önértelmező szinten” (Nagy, 2000 idézi D. Molnár, 

2002b, 63). 

2.3.11. Adaptív tanulás 

Az adaptív tanulást ma általában arra értjük, ha egy szoftver személyre szabottan, azaz adaptívan ad 

feladatokat a tanulóknak, teljesítményük alapján. Ezek a szoftverek/weblapok felmérik a tanulók tudását 

korábbi válaszaik alapján, vagy eleve egy szintfelmérővel indulnak; s olyan nehézségi fokú feladatot 

kínálnak újból és újból számukra, amely várhatóan se nem frusztrálja őket a feladatmegoldásban (tehát 

nem túl nehéz), se nem unalmas számukra (tehát nem túl könnyű). Ezek a rendszerek regisztrálják a 

hibásan megoldott feladatokat is, és későbbi kérdésekben hasonló feladatot vagy esetleg ugyanazt újból 

feladják annak érdekében, hogy a tanuló fejlődjön. Ilyen rendszerek például: Knewton, Dreambox és 

ALEKS (2.3.6. fejezetben bővebben). Az ún. Adele nevű rendszer kapcsán azon dolgoztak, amely nem 

csak tartalomelemzés útján valósítaná meg az online tanulás során az adaptivitást, hanem a valós idejű 

felhasználói viselkedés nyomon követését is célul tűzte ki, amelyhez szemmozgáskövető hardvert 

használ (Gütl és mtsai, 2004). 

                                                           
88 Az Eszterházy Károly Főiskola (ma már Eszterházy Károly Egyetem) gondozásában elkészült a Media and message 

című dokumentumfilm, amelyben neves külföldi és néhány magyar professzoroktól és tanártól kérdeztek az oktatás 

modern lehetőségeiről, a média szerepéről az oktatásban, a MOOC kurzusok világáról és arról, merre tart az oktatás 

ma. A filmet Bollók Csaba rendezte, Kis-Tóth Lajos ötlete alapján, az interjúkat Komenczi Bertalan és Bollók Csaba 

vezette, jómagam pedig project assistant megnevezés alatt Bollók Csaba rendezőasszisztense voltam (Bollók, 2015). 

Producer: ARTCSEL Kft. a filmet a TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0003 támogatásával készült. A film linkje: 

https://www.youtube.com/watch?v=0X3udc9jrEo, u. m.: 2017.08.30. 

https://www.youtube.com/watch?v=0X3udc9jrEo
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2.3.12. A személyes tanulási környezet (Personal Learning Environment, PLE) szerepe  

A technika gyors fejlődése, az internet és a mobilhálózat, a közösségi tartalommegosztás, a szemléletes 

vizuális összefoglalókat (infografikák, ábrák, videók) megosztó közösségi oldalak, a web 2.0-es 

weboldalak és a nyitott online kurzusok (MOOC) új tanítási-tanulási lehetőségeket kínálnak, amelyhez 

tetszésük szerint, szabadon csatlakozhatnak a tanulók. „Olyan virtuális szolgáltatási környezet jött létre, 

mely a személyhez kötődően alapvetően átalakította az addigi funkciókat a tanulási-oktatási eszközök 

vonatkozásában” (Benedek, 2012b)89. 

Halász Gábor véleménye szerint a mai társadalmi igények, a tanítás technológiájának fejlettségi szintje 

és az emberi tanulásról alkotott tudásunk mintegy kikényszerítik a személyre szabott megoldásokra 

épülő tanítási gyakorlatot, amely „az egyes tanulók sajátos egyéni igényeihez” igazodik (Halász, 2007 

idézi Racsko, 2016). 

Az elektronikus tanulási környezeten belül a tanulók személyes tanulási teret (Personal Learning 

Environment, PLE) alakíthatnak ki a maguk számára. Ezzel a lehetőséggel valóban biztosított a tanulók 

személyes igényeihez igazodó tanulási környezet, ami az egyéni fejlődéshez elengedhetetlen a tanulók 

számára. A Personal Learning Environment olyan tanulási teret jelent, amelyben a diákok természetes 

tanulási környezetükben tesznek szert tudásra az önszabályozó tanulás módszereit használva (Kárpáti, 

2008). 

A személyes tanulási környezetek kialakításához több módszertani modell is kapcsolódik úgy, mint a 

BYOD modell és az 1:1 hozzáférési modell. 

2.3.12.1. BYOD modell90 

A tanulók elektronikus tanulási tere az utóbbi időkben jelentősen átalakult: jellemzővé vált a közösségi 

tudásmegosztás. Emellett jellemzővé vált még a folyamatos kommunikáció az okostelefonok 

elterjedésének köszönhetően, amely jelenségekből következve az okostelefonok szerepe megnőtt a 

tanulási folyamatban. Ennek hatására az oktatásba is beszivárgott a vállalati szférában korábban már 

használat ún. BYOD (Bring Your Own Device, magyarul: „Hozd magaddal a saját eszközöd!”) modell. 

A modell célja az, hogy a tanulók (vállalati dolgozók) saját eszközökkel helyettesítsék az iskolai (céges) 

eszközöket a tanulási (munkavégzési) folyamatok során. A BYOD szemlélete szerint „a tanulók tanulás 

közben is végezhetnek személyes tevékenységeket és szabadidejükben is tanulhatnak, azaz maguk osztják 

be az idejüket. Mindez hozzájárulhat a tanulással szembeni pozitív attitűd és a személyes tanulási 

környezet kialakításához” (Racsko, 2016, 70). A tanulással kapcsolatos előnyök tekintetében jelentős 

az, hogy a tanulás nem helyhez és időhöz kötött: a tananyagot, a tanárt és a tanulótársakat bárhol és 

bármikor elérheti az eszköz segítségével a tanuló. 

2.3.12.2. Az 1:1 modell 

Az 1:1 hozzáférési modell jelentős szerepet tölt be a személyes tanulási környezet kialakításában. A 

modell szerint a tanulási folyamat során biztosított az egy tanuló-egy képernyő hozzáférés, amellyel 

megvalósul a mobilitás és a személyre szabott tanulási környezet. Az 1:1 hozzáférési modellt elsősorban 

táblagépekkel való oktatás keretrendszereként definiálják, ahol az oktatási tartalmakhoz való hozzáférés 

és a visszacsatolás bármikor biztosított, a hozzáférés önállóan és általában aszinkron történik. Tehát a 

tanulási folyamat is önszerveződő és önszabályozó (Gulyás−Kis-Tóth−Racsko, 2014). 

  

                                                           
89 A szerves tanulási környezet fogalmat Nyíri Kristóf használta a virtuális pedagógiáról szóló, sajátosan filozofikus 

művében (Nyíri, 2009). 
90 Ez és a következő alfejezet Racsko Réka 2016-os disszertációjának és Gulyás−Kis-Tóth−Racsko 2014-es 

publikációjának BYOD-ról és 1:1 modellről szóló része alapján épül fel. 
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3. Ember-számítógép Interakció (Human-Computer Interaction, HCI) 

terület elméleti háttere  

A fejezetben a használhatóság (Usability), a webergonómia (Webergonomy) és felhasználói élmény 

(User Experience) fogalmak ismertetésére kerül sor, továbbá olyan tervezési, rendszerépítési és 

tesztelési modellekről, akadálymentességi elvekről és minőségbiztosítási szempontokról szól, amelyek 

figyelembevétele minőségi, jól használható és akadálymentes website-ok létrehozásához segítenek 

hozzá. Emellett olyan modellről is lesz szó (e-Learning Evaluation Quality Model, EEQM), amely 

kimondottan oktatási témájú portálok építéséhez segít. 

3.1. Fogalmak áttekintése91 

Ahhoz, hogy egy weboldal látogatott legyen, és szívesen időzzenek rajta az emberek: használhatónak 

és ergonomikusnak kell lennie továbbá fontos, hogy a felhasználók komfortosan érezzék rajta magukat 

szörfözés közben. Ahhoz, hogy a felhasználók számára valóban jól használható és tetsző weboldalakat 

tudjunk tervezni az szükséges, hogy a felhasználók igényeihez igazítsuk oldalainkat, betartsuk a 

webergonómiai szabályokat és a tevékenységi folyamatokat (amely flow-ban tartja a felhasználót és 

szívesen marad az oldalon) jól kell megtervezni a weboldalon. 

A használhatóság (angolul Usability) fogalmára számos meghatározás létezik, ezek mindegyike azokat 

a kérdéseket járja körül, hogy mennyire könnyen és mennyire egyértelműen kezelhető egy weboldal. 

Steve Krugnál92 − aki Jakob Nielsen mellett, az egyik legelismertebb webergonómus a szakmában – 

talán senki sem ragadta meg jobban a használhatóság fogalmának a lényegét. Az alábbiakban az ő 

gondolatainak nyomán megfogalmazott definíció olvasható. 

Egy weboldal használhatósága alatt azt értjük, hogy használható-e bárki (átlagos vagy átlag alatti 

képességekkel és tapasztalatokkal rendelkező) számára rendeltetésszerűen. Egy weboldal 

használhatósága annál jobb, minél kevesebb erőfeszítést kell tennie a felhasználónak a kezelése 

során (Krug, 2008). 

Még mielőtt a webergonómia (angolul Webergonomy) fogalmáról tárgyalnánk, tekintsük át, hogy az 

interneten elérhető Idegen Szavak Gyűjteménye szerint mit takar önmagában az ergonómia fogalom: Az 

ergonómia fogalom jelentése „a munkafolyamatokkal, illetve ezeknek az ember számára 

gazdaságos és a legkisebb erőkifejtést igénylő kialakításával foglalkozó tudomány”93.  

Az ergonómia fogalom tisztázása után tekintsük át a webergonómia fogalmát is: a webergonómia az 

ergonómiának az internetes világra, weblapokra értelmezett formája, amelyik a használható 

weboldalak megtervezésével, kialakításával és a felhasználók szokásainak vizsgálatával 

foglalkozik.  

A felhasználói élmény (angolul User Experience, angolból rövidítve UX) fogalma is szorosan ehhez a 

témakörhöz kapcsolódik. Mit jelent pontosan ez a fogalom? A felhasználói élmény alatt azon 

benyomások összességét értük, amiket egy adott szoftver vagy weboldal használata közben 

éreznek az emberek.  

Az UX élményként emlegetett jelenségnek egyre nagyobb szerepet tulajdonítanak a szoftver- és 

webergonómiával foglalkozó szakértők, valószínűleg azért, mert tudják, hogy egy alkalmazás 

használata közben minél fokozottabb az UX élmény, annál több időt töltenek a felhasználók a szoftver 

használatával illetve a weboldalon és annál többször látogatnak vissza az adott oldalra. A cél pedig 

pontosan ez: minél tovább ott tartani a felhasználót az adott site-on; ha sok felhasználó sokat időz egy 

oldalon, akkor az az oldal nagyon jó reklámfelület is jelent egyben. Ha adott egy igen látogatott és 

kedvelt weboldaloldal és az valamilyen terméket vagy szolgáltatást árul, akkor nagyon nagy a 

valószínűsége, hogy ezen a felületen keresztül hatékony lesz az értékesítés. Amennyiben egy weboldal 

kedvelt és látogatott, azt jelenti, hogy a felhasználóknak nagy a bizalma az oldallal kapcsolatosan, emiatt 

valószínűleg az oldal által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan is kialakul ugyanez a bizalom. A 

webergonómus szakemberek foglalkoznak a használhatóság, a webergonómia és a felhasználói 

élmények megtervezésével, vagy a már meglévő oldalak hatékonyabbá tételével és az azokon lévő hibák 

                                                           
91 Ez és a következő 5 fejezet a Webdesign című könyv alapján készült (Kvaszingerné, 2014). 
92 Krug, Steve: Ne törd a fejem! Felhasználóbarát webdizájn. HVG Kiadói Zrt., Bp. 2008. 15. p. 
93 Az Idegen Szavak Gyűjteménye: http://idegen-szavak.hu/ergon%C3%B3mia, u. m.: 2017.08.30. 

http://idegen-szavak.hu/ergon%C3%B3mia
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detektálásával, javításával. Egy jó webergonómusnak nagyszerű marketingesnek is kell lennie, 

olyannak, aki megérti az interneten lévő üzleti folyamatok lényegét és menetét. 

3.2. A használhatóság szükséges feltételei 

Steve Krug sokféle oldalról körbe járja a weboldalak használhatóságának kérdését. Könyvében leírja, 

hogy ha egyetlen momentumot kéne kiemelni (vagy egy momentumba kéne sűríteni), amin keresztül a 

használhatóság megragadható, és amire egy weboldaltervezőnek és -fejlesztőnek ügyelnie kell annak 

érdekében, hogy oldala használható legyen, mi volna az: „Gyakran felteszik nekem a következő kérdést: 

„Mi a legfontosabb teendőm, ha olyan honlapot szeretnék készíteni, amit biztosan könnyen lehet 

használni?” A válasz egyszerű. Nem olyasmi, hogy: „Ami lényeges, nem lehet távolabb két 

kattintásnál”, vagy „Beszéld a felhasználók nyelvét!”, és nem is az, hogy „Légy következetes!” Csupán 

ennyi: „NE TÖRD A FEJEM!”94 (Krug, 2008, 18). 

Az idézet nagyon sokat elárul a weben szörföző felhasználók hozzáállásáról és weblaphasználati 

szokásairól. Szem előtt tartandó tehát, hogy egy weboldal használhatóságának ereje abban rejlik, hogy 

kezelése során minél kevesebb kérdőjel fogalmazódik meg a felhasználók fejében, minél kevesebbet 

kell gondolkodniuk és minél kevesebb erőfeszítést kell tenniük az oldal használata során. Az 

egyértelműség tehát fontos kulcsfogalom a kérdésben. Két összetevőt érdemes kiemelni, amivel 

egyértelműsíteni tudunk a weboldalakon: 

1. A dolgok világos megnevezése, megfogalmazása. 

2. A dolgok világos vizuális megjelenítése. 

Az alábbiakban nézzünk két szemléletes példát Krug könyve nyomán készült képek segítségével, a fenti 

két pontra, hogy megértsük, mi játszódik le egy felhasználó fejében böngészés közben. A példában a 

felhasználó egy állást keres, nézzük meg, hogy a különböző szöveges megfogalmazásokra miként reagál 

gondolatban. 

 
6. ábra A szövegek megfogalmazásának jelentősége 95 

Krug szerint egy szöveg értelmezhetősége a „mindenki számára világos” és a „teljesen érthetetlen” 

tengely mentén helyezkedik el. Véleménye szerint arra kell ügyelni, hogy az említett tengely 

baloldalához közel helyezkedjenek el a weboldalakon megjelenő szövegek megfogalmazásukat 

tekintve. Azaz ne legyenek átvitt értelműek, túlzottan körülírtak, ne tartalmazzanak száraz 

szakkifejezéseket, hanem egyszerűen és világosan legyenek megfogalmazva. 

A második példa azt jelöli, hogy miként lehet egyértelműsíteni vizuálisan azt, hogy valamire rá lehet 

kattintani. Azaz a kép a navigáció egyértelműsítésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Elviekben 

nem fontos az, hogy egyértelműek legyenek a kattintható területek, hiszen ha az adott képernyőterület 

fölé viszi a felhasználó az egeret az egérkurzor alakja egy mutató kézfejre változik, amelyből elvileg 

úgyis egyértelművé válik a kattinthatóság. Mégis, amiatt fontos mindezt vizuálisan is jelölni, mert 

amennyiben a felhasználó számára nem egyértelmű valami, rögtön kérdések merülnek fel benne, ezek 

a kérdések összeadódnak és nehezítik a tényleges feladatvégzésre vagy információkeresésre való 

koncentrálást. 

                                                           
94 Krug nem véletlenül adta ezt a címet webergonómiával foglalkozó könyvének. 
95 A szemléltető ábra Krug nyomán készült, Krug Steve: Ne törd a fejem! Felhasználóbarát webdizájn. HVG Kiadói 

Zrt., Bp. 2008. 24. p. 
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7. ábra A szövegek vizuális megjelenítésének jelentősége96 

Ha egy weboldal nem használható jól, azaz használata jelentős erőfeszítést igényel, és/vagy az 

információ nem érhető el azonnal; a felhasználók el fogják hagyni azt, hiszen számos más weboldal 

könnyedén elérhető hasonló témában hasonló szolgáltatásokkal (Nielsen, 2002; Leiszter, 2011). Krug 

azt mondja erre, hogy a többi weboldal „csak egy klikkelésnyi távolságban található” (Krug, 2008). 

Ha egy weblap tervezői és kivitelezői könnyen kezelhetővé és egyértelművé tesznek egy weboldalt, az 

bizalmat ébreszt használóiban magával a céggel vagy vállalkozással szemben is, amelyet a weboldal 

képvisel (Krug, 2008). 

3.3. A felhasználók viselkedése és felhasználói szokások 

Ahhoz, hogy érthetőbbé váljon, miként lehet a felhasználók számára használhatóvá (magától érthetővé) 

tenni a weboldalakat, ismernünk kell a felhasználói viselkedést és szokásokat. Alapvető probléma, hogy 

a weboldal tervezői teljesen másképpen képzelik el weboldalak használatát, mint ahogyan valóban 

használják azt a látogatók.  

Krug három törvényszerűséget fogalmaz meg a weboldalak használóinak szokásait illetően: 

1. A felhasználók nem olvassák végig az oldalakat, csak átfutják, átpásztázzák szemükkel. 

2. Nem a lehető legjobb döntésre törekszenek, hanem megragadják az első elfogadható 

lehetőséget, megoldást. 

3. Nem gondolják végig, hogy hogyan működik valami, csak használják azt valahogyan. 

(Krug, 2008) 

Jakob Nielsen97 sok év kutatói tapasztalata és mérési eredménye alapján pontokba foglalva fogalmazta 

meg, hogyan viselkednek a felhasználók szörfözéskor. Érdemes ezek ismeretében végezni a weboldalak 

tervezési, fejlesztési folyamatait 98. 

„1. A felhasználók először a tartalomról tesznek észrevételeket; ha a tartalom nem releváns, a lap 

további felépítésével nem törődnek. 

2. Amikor valamely oldalra érnek, figyelmen kívül hagyják a navigációs sávokat és az átfogó 

szerkezeti elemeket (a „külcsínt” és az egyéb lehetőségeket): csakis az oldal tartalmi mezejére 

összpontosítanak. 

3. Nem értik, hol tartózkodnak a weblap egészének az információs terében (sokszor kívülről 

ugranak be). 

4. Rendkívül célirányosak, és kizárólag az őket érdeklő dolgokkal törődnek – kevés időt szánnak 

másra. 

5. Céljuk hajszolása közben legfőbb stratégiájuk, hogy a keresésre hagyatkoznak. 

                                                           
96 A szemléltető ábra Krug nyomán készült, Krug Steve: Ne törd a fejem! Felhasználóbarát webdizájn. HVG Kiadói 

Zrt., Bp. 2008. 25. p. 
97 Jakob Nielsen a New York Times megnevezésében „a weblap-használhatósági guru”. 
98 Leiszter Attila (2011): Webergonómia  Jakob Nielsen nyomán (Typotex Kft. Elektronikus Kiadó, Bp.) című 

könyvében a fenti lista előtt a következő felirat áll: „Több évtizednyi kutató elemzés alapján szinte tudományos 

igénnyel kijelenthetjük a webfelhasználók viselkedéséről az alábbiakat:”. 
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6. Ritkán néznek a logókra, a küldetésnyilatkozatokra, szlogenekre, vagy más, általuk 

pehelysúlyúnak vélt részelemekre (egyértelműen elkerülik a reklámokat, és mindent, ami annak 

néz ki. 

7. Ha az oldal irrelevánsnak mutatkozik aktuális céljaik tekintetében, akkor két-három 

másodpercen belül könyörtelenül vissza-klikkelnek onnan. 

8. Ha nem értenek valamit az oldalon, akkor nem is szánnak időt az elsajátítására – ehelyett 

átugorják a funkciót, és folytatják a vadászatukat.” (Leiszter, 2011, 35.) 

Jakob Nielsennek köszönhetően kezdődtek meg a weboldalak felhasználói tesztelései. Nielsen egy ún. 

eye-tracking (magyarul: szemmozgáskövető) eszközzel vizsgálta azt, hogy a felhasználók webezés 

közben hová irányítják a tekintetüket. Ebből lehetett megtudni, hogy a weboldalak látogatói, miként 

fésülik át és miként olvassák a weblapok tartalmát valójában.  

1. Ezekből a vizsgálatokból kiderült, hogy a látogatók egy weboldalra érkezve először a lap 

felső területére koncentrálják tekintetüket, azt először vízszintes irányban pásztázzák végig, 

ez adja az F betűalak felső, általában hosszabb nyúlványát. 

2. Ezután a felhasználók kicsit lejjebb ismételten vízszintesen olvasnak, általában ez a 

vízszintesen áttekintett szakasz rövidebb az előzőnél, ez az F illetve E középső szára.  

3. Aztán függőleges irányban végigpásztázzák a lehetőségeket és néha vízszintes irányban is 

bele-bele tekintenek a tartalmakba. (Nielsen, 2006.) 

Ezek a vizsgálatok világítottak rá arra a tényre, hogy a weboldalakon szörfözők közel sem olvassák el 

az oldalak teljes tartalmát. A kutatási eredmények azt mutatták, hogy a látogatók F, E illetve fordított L 

alakú mintázatnak megfelelően gyorsan átfutják az oldalakat szemükkel és a képernyő egyes területeire 

rá sem tekintenek (Nielsen, 2006)99. Ahol lassan és alaposan olvasnak, ott vastagabb csík jelzi a 

szemkövető eszköz hőtérképét. 

 

8. ábra F, E és fordított L alakban olvasás a képernyőről – Jakob Nielsen híres szemmozgáskövető 

vizsgálatának eredménye100 

A tanulság ebből az, hogy a weboldalak első két bekezdésébe érdemes elhelyezni a legfontosabb 

információkat101. 

3.4. A felhasználói élmény 

A felhasználói élménnyel egyre többet foglalkoznak a webergonómusok. Az alapvető cél elsődlegesen 

az volt, hogy a hálózaton való időtöltés a hasznosságon (például információszerzésen feladatvégzésen 

és ügyintézésen) felül, szórakozást is nyújtson és élményeket adjon. Ma már a fejlesztők az UX élmény 

kapcsán alapvetőbb tulajdonságokra is koncentrálnak. Előtérbe került például a bonyolultabb 

                                                           
99 Bővebben olvasható az eye-tracking kutatásokról: http://bit.ly/21c4baz, u. m.: 2017.08.30. 
100 Az ábra forrása: http://bit.ly/1VN4fKS, u. m.: 2017.08.30. 
101 Újabb kutatások szerint Z alakzatban is szokták áttekinteni a weboldalakat a felhasználók (Babich, 2016). 

http://bit.ly/2w2Gtnz, u. m.: 2017.08.30. 

http://bit.ly/21c4baz
http://bit.ly/1VN4fKS
http://bit.ly/2w2Gtnz
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folyamatok leegyszerűsítése és a felületek komfortos és egyértelmű kezelése, amely alapvető elvárás 

ahhoz, hogy jó legyen a felhasználói élmény. 

Mi kell a jó felhasználói élményhez? Peter Morville modelljében a felhasználói élmény hét aspektusát 

nevezi meg102, amelyeket egy úgynevezett UX méhsejt alakzatban helyez el (9. ábra), jelezvén ezzel azt, 

hogy az egyes területek jól körbehatárolhatóak, mindemellett erősen összefüggenek egymással 

(Morville, 2004). A méhsejt egyes elemei angolul (és magyarra fordítva) a következők: useful (hasznos), 

usable (használható), desirable (kívánatos), findable (megtalálható), accessible (elérhető), credible 

(hiteles), valuable (értékes). 

Jesse James Garett felhasználói élmény modellje szinteket nevez meg (10. ábra). Leírja, hogy a 

tervezéstől a kivitelezés fázisáig milyen szinteken keresztül tudunk elérni a felhasználói élményhez. Az 

ábra egyes szintjeit alulról felfelé érdemes áttekinteni az idő tengely mentén a felhasználói szükségletek 

és a site célkitűzéseitől kezdve a vizuális megtervezésig. 

 

9. ábra Az UX méhsejtelemei (Peter Morville) 103 

 

10. ábra Felhasználói élmény modellje (Jesse 

James Garett) 104 

3.5. A felhasználóközpontú tervezés lényege 

A felhasználóközpontú tervezés (User Centered Design, UCD) modell105 hangsúlyozza, hogy a 

felhasználó követelményeihez és igényeihez igazodva kell megtervezni a szoftvereket és bonyolultabb 

működésű weblapokat (CorryFrickHansen, 1997). A felhasználóközpontú tervezés az 

emberközpontú tervezés (Human Centered Design, HCD) elvéből alakult ki. Az emberközpontú 

tervezés olyan, emberi szükségleteket figyelembe vevő tervezési folyamat, amely bármely tárgy 

vagy eszköz tervezésére vonatkoztatható.  

A felhasználóközpontú tervezés pedig nem más, mint az emberközpontú tervezés szoftverekre és 

weboldalakra való adaptálása, melynek középpontjában a felhasználók igényei állnak. Definíció szerint 

a felhasználóközpontú tervezés a szoftverek, illetve a weboldalak használhatóságára helyezi a 

hangsúlyt, azaz célja egyrészt csökkenteni a felhasználó azon erőfeszítéseit, amelyek a számítógép 

használatára irányulnak, másrészt megkönnyíteni a feladatvégzést (CorryFrickHansen, 1997). 

A felhasználóközpontú tervezés lényege az, hogy a szoftverek és weblapok készítői még a tervezés előtt 

felmérik a felhasználók igényeit továbbá a tervezés és fejlesztési folyamat alatt végig figyelnek ezen 

                                                           
102 Cikk a felhasználói élmény tervezéséről: http://semanticstudios.com/user_experience_design/, u. m.: 2017.08.30. 
103 A kép forrása alapján saját fordítás. Forrás: http://semanticstudios.com/user_experience_design/, u. m.: 2017.08.30.  
104 A kép forrása alapján újrarajzolva magyar fordítással. Forrás: http://www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf, u. m.: 

2017.08.30. 
105 M. D. CorryT. W. FrickL. Hansen (1997): User-Centered design and usability testing of a web site: An 

illustrative case study. In: Educational Technology Research and Development, Volume 45, Issue 4, pp. 65–76.M. 

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02299683, u. m.: 2017.08.30. 

http://semanticstudios.com/user_experience_design/
http://semanticstudios.com/user_experience_design/
http://www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02299683
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igények kielégítésére. Fontos az, hogy a munka elvégzése után a felhasználók által tesztelve legyen az 

elkészült rendszer, azaz kiderüljön, hogy valóban az igényeknek megfelelően készült-e el az adott 

szoftver vagy weblap. A felhasználóközpontú tervezés modellje és folyamatának konkrét fázisai a 3.7. 

alfejezetben, a tervezési elvek és modellek résznél kerül bemutatásra. 

3.5.1. Ellenőrzés/tesztelés fázisa 

Annak érdekében, hogy a fejlesztők még a fejlesztés során többször is megbizonyosodjanak az adott 

szoftver vagy weboldal minőségéről és használhatóságáról még a fejlesztési folyamat alatt teszt-

felhasználókkal több alkalommal is kérdőíveket töltetnek ki és használhatósági teszteket végeztetnek 

velük.  

1. Kérdőíves kikérdezésnél: a felhasználók véleményét kérdezik a weboldalakról. A felhasználók 

olyan tényezőket értékelnek, mint például: megjelenés, elrendezés, áttekinthetőség, 

olvashatóság, színvilág, navigáció, használhatóság, kommunikációs lehetőségek, bonyolultság, 

stb. A véleményekből kvalitatív eredmények születnek arra vonatkozóan, hogy mi az, amin 

érdemes változtatni az oldalon, másrészt a véleményekből kvantitatív értékek is képezhetők, 

mellyel megkapják a weblapokkal/szoftverekkel kapcsolatos elégedettség mértékét106. 

2. Használhatósági teszt: a használhatósági tesztek keretében konkrét feladatokat adnak a 

felhasználóknak, akiket megfigyelnek a felületen történő feladatvégzés folyamán, így kiderül, 

hogy a weboldal használhatósága illetve alkalmazása terén hol és miket érdemes javítani annak 

érdekében, hogy az oldalon elvégzendő feladatokat a felhasználók minél hatékonyabban, 

gyorsabban és minél kevesebb erőfeszítést igénybe véve valósíthassák meg107. 

Az eredményeket összegezve ún. használhatósági elemzést (Usability Review) készítenek, amiben 

megfogalmazzák a használhatósági aggályokat108. 

3.5.2. A felhasználóközpontú tervezés hátulütői − a tervező irányít(hat) 

A felhasználóközpontú tervezésnél a felhasználó és a számítógép közötti interakciót a tervező (illetve a 

megrendelő) saját céljainak megfelelően is irányíthatja. Az intelligens weboldalak, amelyek az oldalra 

bejelentkező felhasználók számára rögtön felkínálnak olyan tartalmakat, termékeket, szolgáltatásokat és 

akciókat, amelyek valószínűsíthetően érdeklik a felhasználót.  

Egy bonyolultabb, viszonylag átláthatatlan rendszernél igen sokat lehet manipulálni a tervezők által 

elkövetett alapbeállításokkal is109. Szerencse, ha a rendszer ad lehetőséget módosítására. 

3.5.3. Használhatósági tesztelés (Usability test) 

A használhatósági tesztelés Jakob Nielsennel kezdődött, ő a használhatóság fogalmával és kérdéseivel 

foglalkozott; érdekelte, hogy a felhasználók miként használják a weboldalakat (Nielsen, 1993). 

Kezdetekben a felhasználói teszteléseket jól felszerelt laborokban végezték, ahol egy irányban átlátszó 

üveg volt elhelyezve a tesztelő és a megfigyelő szoba között; két kamerával és mikrofonnal figyelték és 

rögzítették a tesztelési folyamatokat, továbbá rengeteg időre és humánerőforrásra volt hozzá szükség. A 

felhasználói tesztelés tehát igen drága tevékenységnek bizonyult, és a befejezett szoftver tesztelésére 

irányult. Gyakran nem jutott rá pénz a fejlesztési folyamatok mellett, illetve a felfedezett hibák 

kijavítására még kevésbé.  

1998-ban Nielsen írt egy Usability Engineering at a Discount című esszét a használhatóság 

költséghatékony módszereiről, amelyben leírta, hogy nem feltétlenül szükségesek speciális 

laboratóriumok ahhoz, hogy használható weboldalakat hozhassunk létre és nem feltétlenül szükséges 

                                                           
106 Ez azt jelenti, hogy az egyes kérdésekre adható lehetséges válaszokat az elégedettség mértékének megfelelően egy 

számmal jelölnek (pl.: 1−5-ig terjedő, elégedettség mérésére szolgáló skálán lehet választani az értékek közül), majd 

ezeket az értékeket minden egyes kérdés esetében átlagolják. Így minden egyes kérdés esetében, az adott tényező 

eredményéből kiderül a kérdésben szereplő tulajdonsággal kapcsolatosan a weboldallal való elégedettség mértéke. 
107 Később a usability teszttel külön alfejezet foglalkozik. 
108 Steve Krug használja a „használhatósági aggályok” kifejezést a Ne törd a fejem! c. könyvében. (Steve Krug (2008): 

Ne törd a fejem! Felhasználóbarát webdesign. HVG Kiadói Zrt., Bp. p. 13.) 
109 Például manipulálni lehet default beállításokkal, amiket a felhasználó egyébként átállíthat, de míg nem állít át, 

addig a fejlesztő/megrendelő által megadott érték lesz érvényes egyes beállításoknál. Pl. a Facebooknál 

alapértelmezetten nyilvános a vallási és politikai nézet, holott valószínűleg a felhasználók ezeket az adatokat csak 

ismerőseikkel osztanák meg. 
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drága berendezéseket, komplex technikákat alkalmazni, továbbá kijelentette, hogy a kevesebb 

felhasználói minta is adhat megbízható eredményeket, nem szükséges nagy tesztelési populációt 

bevonni (Nielsen, 1998). 

2000-res tanulmányában azt is megfogalmazta, hogy a felhasználói tesztek 5 felhasználóval való 

elvégzése azonosítja a weboldalak problémáinak 85%-át, 15 tesztszemély bevonásával pedig a hibák 

100%-a kiszűrhető (Nielsen, 2000).  

 
11. ábra Jakob Nielsen usability teszteléshez bevont felhasználók száma és az általuk kiszűrt hibaszázalék 

ábrázolása110 

Nielsen továbbá hangsúlyozza, hogy fontos a felhasználói tesztek fejlesztési szakaszba való bevonása, 

és a felhasználói teszteket a fejlesztés folyamata alatt többször is érdemes elvégezni (Nielsen, 2000). 

Steve Krug véleménye hasonló, ő azt mondja, hogy a usability tesztelést már a tervezés szakaszában el 

kell kezdeni és a használhatósági teszteket többször három személlyel elegendő elvégezni (Krug, 2008). 

Ezek a megállapítások új dimenziót nyitottak a felhasználói tesztelés világában.   

Nielsen egyéb technikai lehetőségekkel ellentétben szemmozgáskövető eszközre támaszkodott 

használhatósági vizsgálatainál, hogy nyomon követhesse a felhasználók tekintetét és megtudja, hogy 

miként olvasnak az emberek a weboldalakon. Feltérképezte a leggyakrabban használt webezési 

mintázatokat (8. ábra) szemléltette azokat, erről szólt a fent már hivatkozott 2006-os kutatása, amelyben 

bemutatta, hogy a weboldal felhasználók hogyan pásztázzák át és olvassák el a weboldalak tartalmát 

(Nielsen, 2006). Nielsen a későbbiekben is használ szemmozgáskövető eszközt a felhasználói 

tesztelésekkor (NielsenPernice, 2010). A szemmozgáskövetővel támogatott eszközöknek 

köszönhetően a hibák súlya számszerűen megadható és pontosabban lokalizálható (Kvaszingerné, 

2015a). 

A SEO (Search Engine Optimization) mellett a használhatósági tesztek elvégezése az, ami a 

legmeghatározóbb a weboldalak látogatottságát illetően. A fejlesztés folyamatába bevont 

használhatósági teszteknek köszönhetően jelentős költségeket takaríthatunk meg, hiszen hibás tervek és 

elképzelések nem kerülnek fejlesztésre, ezzel a fejlesztéshez szükséges időt lerövidíthetjük és hatalmas 

költségeket takaríthatunk meg. Egyes adatok azt mutatják, hogy a fejlesztési szakaszban nem tesztelt 

weboldalak létrehozása tízszer drágább a tervezett árnál, továbbá százszor drágább azoknak a hibáknak 

a kijavítása, amelyekre a weblapok használatba vétele után derül fény (Herendy, 2008). A 

szoftverfejlesztési projektek 63 %-a használhatósági (usability) problémák miatt lépik túl az eredetileg 

tervezett költségeket (Damjanovich, 2008 idézi Herendy, 2008). 

3.6. Kapcsolódó ISO-szabványok 

Az évente elkészített weblapok nagy része használhatatlan és ez többnyire azért van, mert a tervezési 

folyamatnál nem veszik figyelembe a felhasználók igényeit. Nézzük, milyen ISO111-szabványok 

léteznek, amelyek a felhasználóval és a használhatósággal kapcsolatosak. 

                                                           
110 A grafikon forrása: szemléletes ábra látható a felhasználói tesztek https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-

need-to-test-with-5-users/, u. m.: 2017.08.30.  
111 International Standards Organization. 

https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/
https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/
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1. ISO 13407 (1999): Human Centred Design (Process for Interactive Systems), azaz az 

emberközpontú tervezési folyamat (vonatkoztatása az interaktív rendszerekhez)112. Az ISO 13407 

iránymutatást ad interaktív rendszerek életciklusa során megvalósuló tervezési tevékenységekre. 

Olyan iteratív fejlesztési ciklust ír le, amelyben a termékre vonatkozó követelmények pontosan 

figyelembe veszik a felhasználók igényeit és a szervezeti követelményeket, valamint meghatározza 

azt a kontextust, amelyben a terméket használni kívánják. A tervek megvalósításait felhasználókkal 

tesztelik, hogy megfelel-e az eredeti követelményeiknek. A szabvány célja annak biztosítása, hogy 

az interaktív rendszerek fejlesztése és használata figyelembe vegye a felhasználó igényeit, valamint 

a fejlesztő és a tulajdonos szükségleteit. A szabvány szoftvertermékekre, hardver/szoftver-

rendszerekre, weboldalakra és szolgáltatásokra vonatkozik.  

 
12. ábra Az emberközpontú tervezés folyamatának (Human Centered Design Process)  

egyes tevékenységei és azok egymásrautaltsága113 

Az emberközpontú tervezés folyamatára a legjobb gyakorlati példának a felhasználóközpontú 

tervezés (User Centered Design, UCD) folyamatát tartják (168-as lábjegyzet). A 12. ábra azt 

mutatja be, hogy egy bonyolultabb, jól használható rendszer elkészítéséhez iteratívan, a 

felhasználóktól folyamatosan visszajelzést begyűjtve, fokozatosan kell haladni az egyre jobb tervek 

s megvalósítások felé. 

2. ISO 12207 (1994): Software lifecycle processes szabványt fordíthatnánk Szoftver életciklus-

folyamatok szabványnak, amely a szoftverfejlesztéshez szükséges folyamatokhoz kapcsolódik. Cél 

teljes körű folyamatok létrehozása az emberközpontú, interaktív rendszerek fejlesztéséhez. 

3. ISO 9241 (1998): Ergonomics of Human System Interaction. A szabvány a fejlesztőknek nyújt 

támpontokat abban, hogy ergonomikus rendszereket tudjanak létrehozni. Az ISO 9241-es szabvány 

célja a képernyőtervezés és megjelenítés helyes ergonómiájának előmozdítása. Foglalkozik a 

hardver, szoftver és környezetükre vonatkozó követelményekkel és javaslatokkal, amelyek a 

használhatósághoz járulnak hozzá, illetve ergonómiai elvekkel, amelyek ezek alapjául 

szolgálnak114. 

4. ISO 9241-11 (1998): Guidance on Usability. Ez a rész a használhatóságra vonatkozik. A 

használhatóság definíciója eszerint annak a mértéke, hogy adott környezetben, adott felhasználó, 

adott feladatot mennyire eredményesen, hatékonyan és elégedetten végez el egy szoftverrel. 

5. ISO 9126 (1991): Software product evaluation – Quality characteristics and guidelines for 

their use. Egy szoftvertermék értékelése  minőségi jellemzők és irányelvek. A használhatóság 

definíciója eszerint egy szoftver (termék) azon képessége, ami alapján megérthető, tanulható, 

használható és tetszetős a felhasználó számára meghatározott körülmények közt használva.  

                                                           
112 Részletesen áttekinthető: http://www.ash-consulting.com/ISO13407.pdf, u. m.: 2017.08.30. 
113 Az ábra angol nyelvű forrása: http://bit.ly/2gSqgOZ, u. m.: 2017.08.30. A magyar ábra saját. 
114 Forrás: Szerző nélkül (é.n.): Szoftverergonómiára vonatkozó szabvány, avagy ISO 9241. http://bit.ly/2wS9cN0, u. 

m.: 2017.08.30, átrajzolta Molnár Erzsébet. 

http://www.ash-consulting.com/ISO13407.pdf
http://bit.ly/2gSqgOZ
http://bit.ly/2wS9cN0
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3.7. Tervezési elvek, modellek és minőségbiztosítási szempontok 

3.7.1. Felhasználóközpontú tervezés 

A felhasználóközpontú tervezés (User Centered Design, UCD) azt hangsúlyozza, hogy rendszertervezés 

előtt azok körében mérjük fel az igényeket, akik valóban használni fogják a készülő weboldalt115. A 

szoftverek illetve weboldalak használhatóságára helyezi a hangsúlyt, pontosabban arra, hogy azok 

számára, akik a fejlesztés célcsoportjába tartoznak, elégedettek legyenek a fejlesztett rendszer 

használatával (CorryFrickHansen, 1997). 

 
13. ábra A felhasználóközpontú tervezés (User Centered Design, UCD) folyamatábrája116 

A felhasználóközpontú tervezés folyamata a következő lépésekből áll:  

1. Tervezés (Plan): kijelöljük a szakmai célokat;  

2. Kutatás (Research): felmérjük a felhasználók igényeit az elképzelt rendszer kapcsán; 

3. Tervezés (Design): a felhasználói igényeknek és a szakmai céloknak megfelelően megtervezzük a 

rendszert;  

4. Megvalósítás (Adapt): a megtervezett koncepciót megvalósítjuk; 

5. Tesztelés/Mérés (Measure): mérjük, vizsgáljuk és teszteljük a kész rendszer működését és azt, hogy 

beteljesíti-e a kezdetben kitűzött célokat.  

Amennyiben a vizsgálatokból azt látjuk, hogy a kezdeti céloknak vagy a felhasználói igényeknek nem 

tesz eleget a fejlesztett rendszer, visszatérünk a tervezési folyamathoz, és újból végighaladunk az egyes 

lépéseken; mindezt rekurzívan addig ismételjük, amíg a mérések, vizsgálatok és tesztek alapján 

megfelelőnek nem találunk mindent az elkészült rendszerrel kapcsolatosan. Rekurzívan ismételve a 

folyamat lépéseit tehát a rendszer egyre jobb megvalósulásához jutunk fokozatosan közelebb117 

(CorryFrickHansen, 1997). 

3.7.2. Használhatósági faktorok (5 Usability factors)  

Az alábbiakban megnevezzük a használhatóság fogalom öt tényezőjét és áttekintjük ezek jelentését. Az 

öt faktor megnevezése több helyen is megtalálható, többek között Jakob Nielsen egy újabb 2012-es 

tanulmányában, amely a Usabilityvel foglalkozó hivatalos weboldalán található118 és Craig Kistler 

(2009) 5 Factors of Usability rövid összefoglalójában (Nielsen, 2012a; Kistler, 2009).  

1. Megtanulhatóság (Learnability): Milyen gyorsan és könnyen tanulja meg egy idegen látogató a 

felület kezelését? Mennyire egyértelmű a feladatvégzés az oldalon? 

                                                           
115 A felhasználó-központú tervezés elve olyan indíttatásból született, hogy csökkentsék azon szoftverek számát, 

amelyeket sok pénzért és energiával fejlesztettek úgy, hogy közben nem kérdezték meg azt a kört, akik számára 

készítik a szoftvereket, hogy milyen megoldással kéne megvalósítani az adott problémára a dolgot a négy fal között 

történjenek a rendszerfejlesztések. 
116 Az ábra forrása: https://hu.pinterest.com/pin/410812797228740718/, utolsó megtekintés: 2017.08.30. Ebből magyar 

fordítással újrarajzolta: Kvaszingerné Prantner Csilla. 
117 Hasznos írások: http://bit.ly/2y95DS7 és http://bit.ly/2jDsu5Q, utolsó megtekintések: 2017.08.30.  
118 Az öt használhatósági faktorról szóló hivatalos Nielsen cikk: https://www.nngroup.com/articles/usability-101-

introduction-to-usability/, utolsó megtekintés: 2017.08.30.  

https://hu.pinterest.com/pin/410812797228740718/
http://bit.ly/2y95DS7
http://bit.ly/2jDsu5Q
https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/
https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/
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2. Hatékonyság (Efficiency): Milyen gyorsan képes a felhasználó teljesíteni a feladatokat, megtalálni 

például a keresett termékeket, stb.? 

3. Megjegyezhetőség (Memorability): Egy visszatérő látogató emlékszik-e arra, hogy hogyan kell 

hatékonyan használni a webhelyet vagy az adott alkalmazást? Milyen könnyen szerez újból jártasságot 

az oldalon? Esetleg arra kényszerül, hogy elölről kezdje a tanulást? 

4. Hiba és a hibajelentés (Error & Error Frequency): Milyen gyakran hibázik a felhasználó a 

weboldal használata során? Mennyire jelentősek ezek a hibák? Miért követi el ezeket és mennyire 

könnyedén tudja ezeket utólag orvosolni? 

5. Elégedettség (Satisfaction): A felhasználónak a feladatvégzés befejezése után jóérzése van-e a web-

használattal kapcsolatosan? 

A fenti öt használhatósági faktor alapján értékelhető egy weboldal használhatósága. „Easy to complete 

tasks makes users happy.” − Az egyszerű feladatok elvégzése teszi boldoggá a felhasználókat, így 

fordíthatnánk a használhatóság egyik jelmondatát119. 

3.7.3. Az ember-számítógép interakció (Human-Computer Interaction, HCI) tervezés 

irányelvei 

Az ember-számítógép interakció (HCI) tervezés irányelveit 1986-ban, Ben Shneiderman fektette le 

(Shneiderman, 1986). Az elvek több, mint harminc évesek, ennek ellenére ma is aktuálisak és szem előtt 

tartandóak informatikai rendszerek és weblapok tervezésekor és megvalósításakor. Nyolc alapelv 

tartozik a HCI tervezéshez, amelyet Hercegfi és Jókai E-learning anyagok ergonómiai kérdései című 

tanulmányában illetve Abonyi-Tóth Andor 2014-es disszertációjában idéznek (HercegfiJókai, 2008, 

45.; Abonyi-Tóth, 2014, 59). Ezek alapján olvasható a nyolc alapelv. 

l. Törekedjünk konzisztenciára: fontos, hogy hasonló helyzetekben a folyamatok fázisai és a 

párbeszédek is hasonlóképpen játszódjanak le, használjunk egységes terminológiát és konzisztens 

megfogalmazást illetve megjelenítést. 

2. Tegyük lehetővé a lépések rövidítését: fontos, hogy a szoftverekben lévő interakciók száma 

csökkenthető legyen, vagy egyesek átugorhatóak legyenek. A lépések rövidítése, egyszerűsítése és 

automatizálása funkcióbillentyűkkel, rejtett parancsokkal illetve makrók létrehozásával segíthető a 

gyakorlott felhasználók számára. 

3. Biztosítsunk informatív visszajelzést: műveletek esetében a rendszernek visszajelzést kell adnia 

annak érdekében, hogy a felhasználó tudja, hogy éppen mi történik, milyen folyamat zajlik. A gyakori 

és kisebb jelentőségű műveletek esetén mérsékeltebb, a ritkább és nagyobb jelentőségű műveletek 

esetén jelentősebb visszajelzést kell adnunk. 

4. A párbeszédek úgy legyenek megtervezve a szoftverekben: hogy elkülönítődjön azok kezdete, 

közepe (tartalma) és lezárása. Az egyes tevékenységsorok befejezése után informatív visszajelzést kell 

adni a felhasználók számára. Ezzel érhető el elégedettségük, s ezzel záródnak le az egyes 

tevékenységsorok. 

5. Biztosítsunk egyszerű hibakezelést: lehetőleg tervezzük úgy a rendszert, hogy a felhasználó ne 

követhessen el komoly hibát. Amennyiben mégis hiba történik, azt észlelje a rendszer, küldjön róla 

hibajelzést és ajánljon fel lehetséges megoldásokat, azaz fejlett hibakezeléssel rendelkezzen. 

6. Tegyük lehetővé a műveletek (akciók) visszavonását: fontos, hogy a felhasználók tudják, hogy a 

hibás műveletek visszavonhatók. Ezzel nagyobb biztonságban érzik magukat az informatikai 

rendszerekben és bátrabban kipróbálnak új tevékenységeket és funkciókat. 

7. Biztosítsuk, hogy a felhasználó irányítsa a párbeszédeket: a rendszert úgy tervezzük és építsük 

fel, hogy a felhasználók kezdeményezhessék a műveleteket (akciókat). 

8. Csökkentsük a rövidtávú memória terhelését: ne terheljük feleslegesen a felhasználók rövidtávú 

memóriáját kódok, szabályok vagy egyéb információk fejbentartásával. Ezek az apró kis tevékenységek 

összeadódnak és növelik a felhasználó mentális terheltségét120. 

                                                           
119 A használhatósági tényezők leírása: http://www.smallfarmdesign.com/blog/2009/04/02/5-usability-factors-to-get-

right/, utolsó megtekintés: 2017.08.30.) 
120 Az elvek újrafogalmazva: http://bit.ly/2kJY3qF, utolsó megtekintés: 2017.08.30. 

http://www.smallfarmdesign.com/blog/2009/04/02/5-usability-factors-to-get-right/
http://www.smallfarmdesign.com/blog/2009/04/02/5-usability-factors-to-get-right/
http://bit.ly/2kJY3qF
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3.7.4. Az akadálymentesség szempontjainak figyelembevétele (WCAG 2.0) 

A weblapok akadálymentesítése elengedhetetlen weblapok létrehozása esetén, a weblapok 

akadálymentességének lényege elsősorban a tartalmakhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. Az 

akadálymentesítés az informatikában hasonló jelentéssel bír, mint az építészetben. Egy akadálymentes 

épületbe be lehet menni kerekesszékkel, a falon található feliratokat Braille írással is feltűntetik és egy 

alacsony ember is meg tudja nyomni a lift gombjait. Egy akadálymentes weblap szintén úgy van 

kialakítva, hogy mindenki jól tudja használni, függetlenül attól, hogy milyen fogyatékossága, 

betegsége van, milyen eszközt használ a böngészésre vagy mennyire ért az informatikához. 

A következő csoportok akadálymentesítésére van szükség (Abonyi-Tóth−Pataki−Mátételki, 2011): 

Fogyatékkal élők Technológiailag megkülönböztetettek Speciális célcsoportok
1 Vak felhasználók 

2 Gyengénlátó felhasználók 

3 Színtévesztő és  színvak felhasználók

4 Hal lássérült felhasználók

5 Mozgáskorlátozott felhasználók 

6 Epi lepsziás  emberek

7 Értelmi  fogyatékos  emberek

8 Beszédfogyatékos  személyek

1 Átlagostól  el térő képernyőméret 

2 Elavult böngésző

3 Gyenge hardver

1 Gyerekek 

2 Idős  emberek 

3 Alacsony képzettségűek

4 Idegen nyelvek és  kultúrák

 

5. táblázat Az akadálymentes hozzáférés szempontjából kiemelt felhasználói csoportok 

Mindezek mellett bármely, fogyatékossággal nem rendelkező személy is kerülhet ideiglenesen 

„fogyatékos” helyzetbe. Például, bárki, ha eltöri a kezét vagy ínhüvelygyulladása van, akkor úgy 

használja a számítógépet, mint egy mozgássérült, hiszen nehezen, vagy egyáltalán nem tudja mozgatni 

az egeret. Ha fáradt és nem jól lát vagy műtötték a szemét, akkor ideiglenesen gyengén látónak minősül, 

valamint ha például bárki zajos helyen van (vagy éppen olyan helyen ahol nem használhatja hangosan 

a számítógépét és nincsen fülhallgató nála), akkor olyan mintha ideiglenesen siket vagy hallássérült 

volna. Tehát a weblapok akadálymentesítésére nem csak a fogyatékkal élők miatt van szükség (Abonyi-

Tóth−Pataki−Mátételki, 2011). 

A Web-akadálymentesítési útmutató − WCAG 2.0 

1999-ben lett webes szabvány a W3C akadálymentességi munkacsoportok (WAI Working Groups) első 

ajánlása a Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG 1.0). A szabvány frissített változata2008-

ban jelent meg Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) néven (magyarul: Web-

akadálymentesítési útmutató 2.0). A WCAG 2.0. dokumentumban a webes alkalmazások (beleértve a 

weblapokat is) akadálymentesítésére vonatozó alapelvek, irányelvek, valamint egy olyan 

feltételrendszer (teljesítési feltételek) találhatók, amelyeknek egy akadálymentes alkalmazásnak meg 

kell felelniük (Pataki−Abonyi-Tóth, 2011). 

A WCAG 2.0 dokumentum három szintet különböztet meg az akadálymentes hozzáférésre 

vonatkozóan: A, AA és AAA szinteket, ahol a legalacsonyabb szint az: A. Az A szint feltételei olyan 

minimum követelményeket határoznak meg, amelyeket egy honlap kapcsán feltétlenül be kell tartani 

ahhoz, hogy azt akadálymentesnek lehessen nevezni. Az egyes szintek egymásra épülnek, azaz az eggyel 

szigorúbb (AA) szint teljesítéséhez minden A és AA szinten található feltételt teljesíteni kell, a 

legszigorúbb (AAA) szint eléréséhez pedig az összes A, AA, valamint AAA szintű kritériumnak meg 

kell felelni (Pataki−Abonyi-Tóth, 2011)121.  

„Az akadálymentesség számos más céllal is egybeesik, mint például: mobil design, eszközfüggetlenség, 

multimodalitás, használhatóság (usability), tervezés idős felhasználók részére, keresőoptimalizálás 

(SEO). Kutatások bizonyítják, hogy az akadálymentes oldalaknak többek között jobb a kereshetőségük, 

kevesebb a fenntartási költségük és több emberhez jutnak el” (Abonyi-Tóth−Pataki−Mátételki, 2011, 

16). Az akadálymentesítés kapcsán az 5. sz. mellékletben megtalálhatóak azok a legfontosabb 

akadálymentességi elvek, amelyek a kód szintjén jelennek meg. 

                                                           
121 A WCAG 2.0 angol (http://bit.ly/2blKahy) és magyar (http://bit.ly/2x9O19g) nyelvű leírása a világhálón 

megtalálható, utolsó megtekintés: 2017.08.30. (WAI Working Groups, 2008) 

http://bit.ly/2blKahy
http://bit.ly/2x9O19g
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3.7.5. Egyetemes tervezés (Universal Design) 

Az egyetemes (univerzális) tervezés olyan termékek tervezésének a folyamata, amelyek széles körű 

képességekkel, fogyatékosságokkal, különböző korral, képességekkel és jellemzőkkel rendelkező 

személyek számára egyaránt hozzáférhető és használható122. Azáltal, hogy az Egyetemes tervezés 

figyelembe veszi a különböző igényeket és képességeket a tervezési folyamat során, olyan termékeket, 

szolgáltatásokat és környezetet teremt, amelyek megfelelnek a különböző emberek szükségleteinek Az 

univerzális tervezés elveinek használata minimálisra csökkenti a segítő technológiák szükségességét123. 

Az egyetemes tervezés hét alapelve (a fenti két megjelölt forrás alapján):  

1. Méltányos használat (Equitable Use): a termék használható és piacképes legyen a különböző 

képességű emberek számára. (Pl. egy weboldalt úgy terveznek, hogy az bárki számára elérhető legyen.) 

2. Rugalmasság a használatban (Flexibility in Use): a termék sokféle egyedi preferenciát és képességet 

tartalmazzon. (Pl.: alternatív lehetőségek az információ elérésére egy weboldalon.) 

3. Egyszerű és intuitív használat (Simple and Intuitive Use): a termék használata könnyen érthető 

legyen, függetlenül az előzetes tapasztalatoktól és ismeretektől, nyelvi készségektől vagy jelenlegi 

koncentrációs szintjétől. (Pl. egyértelműen, magától érthetően kezelhető weblap.) 

4. Érzékelhető információk (Perceptible Information): a termék a környezeti feltételektől és egyéni 

érzékelési képességektől függetlenül hatékonyan közvetítse a felhasználók számára az információkat. 

(Pl.: például úgy legyenek az információk elhelyezve egy weboldalon, hogy azok pl. zajos, forgalmas 

zavaró környezetben vagy pl. multitaskingolás közben is jussanak el a felhasználóhoz. 

5. Hibatűrő képesség (Tolerance for Error): úgy történjen a tervezés, hogy minimalizálva legyenek a 

véletlen vagy nem szándékolt felhasználó által előidézett folyamatok, amelyeknek káros 

következményei lehetnek. (Pl. olyan oktatási weblap vagy szoftver, amely útmutatást nyújt a felhasználó 

számára, amikor nem megfelelően próbálja kezelni azt.) 

6. Alacsony erőfeszítés (Low Physical Effort): A létrejött terméket kényelmesen és minimális 

fáradozással/erőkifejtéssel lehessen használni. (Pl. a jól használható weboldalak.) 

7. Megfelelő tér a megközelítéshez (Size and Space for Approach and Use): Megfelelő tér biztosítása 

a termékhez való hozzáféréshez függetlenül a felhasználók fizikai jellemzőitől, azaz testméretétől, 

testtartásától vagy mobilitásától. (Pl. weblapok esetében a tér és időfüggetlenség biztosítása, azaz a 

weblap bárhonnani elérése.) 

Az Egyetemes tervezést az akadálymentességgel párhuzamba vonva meg kell említeni a 

különbözőségeket a két szemléletben, hiszen alapjaiban mindkét elv az egyenlő esélyű hozzáférést és 

egyenlő esélyű használatot hangsúlyozza. Amíg az akadálymentesség a tartalmakhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférést erősíti (építészetben a tárgyakhoz és eszközökhöz való egyenlő esélyű hozzáférésen 

van például a hangsúly), addig az Egyetemes tervezésnél inkább magán a használaton, azaz a 

képességektől független, egyenlő esélyű használaton van a hangsúly. Továbbá míg az akadálymentesítés 

szó magában hordozza azt, hogy sokszor utólagosan próbálnak olyan speciális megoldásokat keresni, 

amelyekkel sikerül biztosítani az egyenlő esélyű hozzáférést, és különösen koncentrálnak a hátrányos 

helyzetű személyekre. Addig az Egyetemes tervezés stratégiája egy szélesebb körű koncepció, amely 

már a tervezési folyamatok kezdetén figyelembe veszi a felhasználók különbözőségét, beleértve a 

fogyatékossággal rendelkező és nem rendelkező személyeket. (Pl. különböző életkorúakat, neműeket, 

nemzetköziségeket stb.)124. Tehát ez utóbbinál a koncepció szerint már eleve úgy tervezzük meg az 

épületeket, tárgyakat és szoftvereket, hogy figyelembe vesszük a használók és felhasználók különböző 

képességeit, törekedve arra, hogy ne legyenek speciális megoldások, azaz úgy tervezünk, hogy a terek, 

tárgyak és szoftverek minél uniformizáltabb használata valósulhasson meg. 

3.7.6. Egyetemes tervezés a tanulásban (Universal Design for Learning, UDL) 

Anne Meyer és David Rose fogalmazták meg először az UDL elveit a kilencvenes évek elején. Az 

Egyetemes tervezés analógiájára, amely az oktatás területére lett adaptálva s három alapelvre épül125: 

                                                           
122 Forrás: http://www.washington.edu/doit/what-universal-design-0, utolsó megtekintés: 2017.09.01. 
123 Forrás: http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/, utolsó megtekintés: 2017.09.01. 
124 Forrás: http://bit.ly/1EFMGbB, utolsó megtekintés: 2017.09.01. 
125 Disabilities, Opportunities, Internetworking, and Technology (2017): What is universal design? [website]. 

http://bit.ly/2HIb92B, utolsó megtekintés: 2017.09.01. 

http://www.washington.edu/doit/what-universal-design-0
http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/
http://bit.ly/1EFMGbB
http://bit.ly/2HIb92B
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I. Többféle reprezentációs eszköz biztosítása a tanuláshoz (Provide Multiple Means of 

Representation): a tanulók különféle módon észlelik és különféle módon képesek befogadni az 

információt, ezért különféle reprezentációs eszközt, azaz különféle információs alternatívát kell 

biztosítani számukra a tanuláshoz. Nincs olyan eszköz, amely minden tanuló számára optimális. 

II. Többféle tevékenykedtetés és kifejezésmód biztosítása a tanuláshoz (Provide Multiple Means of 

Action and Expression): nincs olyan tevékenykedtetési és kifejezési eszköz, amely optimális minden 

tanuló számára megfelelő, emiatt többfélét kell biztosítani. 

III. Többféle kötelezettség biztosítása a tanuláshoz (Provide Multiple Means of Engagement): 

minden tanulómásképp motiválható és másképp szeret dolgozni, tanulni. Nincsen optimális 

kötelezettség, amely minden tanuló számára megfelelő volna, így többfélét kell biztosítani. 

3.7.7. Az EEQM modell  

Az EEQM egy minőségszámítási modell a web 2.0-es e-learning rendszerekre. A rövidítés a következő 

szavakat takarja: E-learning Evaluation Quality Model (magyarul Minőségszámítási modell)126.  

A web 2.0-t arra használják az e-learning rendszerekben, hogy áthozzák a szociális hálózatok minőségi 

elvárásait a virtuális osztálytermekbe. A web 2.0-es e-learning rendszerek folyamatos értékelése 

szükséges a Minőségszámítási modell használatához a folyamatosan fejlődő környezetekben. Az EEQM 

modellnek három összetevője van (MavromoustakosPapanikolau, 2009). 

1. Szoftver minőség faktor

ISO 9126 szabvány
1

W3C szabványok és ajánlások

ISO 9136 szabvány

2. Pedagógiai követelmények, 

kulcselemek

Tanuló szükségleteinek felismerése

A tananyag struktúrája

A tanulási környezet tartozékai

A tanulók részvételre való 

motiválása

3. Web 2.0-ás elemek

Weblogok

Wikik

Mashup-ok

Podcast-ok

[1] Forrás: http://bit.ly/2fhMVR3 és http://bit.ly/2x0xrtT, 2014.  
6. táblázat EEQM modell összetevői 

3.7.7.1. Az EEQM modell összefoglaló ábrája az EEQM modell vázáról 

Az EEQM modell mindhárom tengelyén (1. szoftver minőségi faktor 2. pedagógiai faktor 3. web 2.0-ás 

elemek) megtörténik az értékelés. Az értékelés részletei megtalálhatók a 6. sz. mellékletben. 

 
14. ábra Az ábra megmutatja az értékelési modell 3 tengelyét és a külső/belső környezet között127 

4. A portálfogalom, külföldi jó gyakorlatok 

A jól kialakított oktatást és tanulást támogató website-ok és portálok léte elengedhetetlen a „digitális 

kor” tanulói számára. Mára nagymértékben megváltozott a web szerepe a mindennapokban, melyek 

önkéntelenül is gerjesztik, hogy az emberek a tanulás terén, az önképzés valamint a szakmai 

                                                           
126 Habár a Tanítlap nem web 2.0-es e-Learning rendszer, mégis vannak olyan összetevői, ahol web 2.0-es megoldások 

használhatóak továbbá oktatással kapcsolatos weboldalról és tananyagsegédletek megosztását biztosító weboldalról 

lévén szó, szerencsés, ha egy oktatással kapcsolatos modellt is figyelembe veszünk tervezéskor és a rendszer létrejötte 

után ellenőrzéskor. 
127 Mavromoustakos, S.Papanikolau, K. (2009): A Quality Evaluation Model for Web 2.0 e-Learning Systems. In: 

Experiences and Advances in Software Quality, Vol X. Issue 5., pp 64–74. 
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továbbképzés folyamataiban is az internet felé forduljanak. A diákok természetes közege a világháló és 

igénylik a hálózattal támogatott tanulást, szeretik a weboldalak és alkalmazások használatát, amelyekkel 

könnyen motiválhatók is. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára jó kiindulópont lehet az 

oktatók igényes kivitelezésű, szakmailag hiteles website-ja, amelyeken a tantárgyakhoz igazodó, 

szakmailag jól összeállított tananyagbázis és linkgyűjtemény szerepel.  

Oktatóként úgy gondolom, hogy fontos volna, ha minél több tanár rendelkezne saját oktatói weboldallal, 

vagy egyéb oktatást/tanulást támogató weblappal, amelyet önállóan képes feltölteni, frissíteni, 

karbantartani, és annak tartalmát önállóan, felelősséggel állítja össze és osztja meg. Az ingyenes 

tartalomkezelő rendszerek használata nagy segítség lehet e törekvések elérésében, hiszen e 

rendszerekkel programozói tudás nélkül is hatékony, rugalmas, innovatív és esztétikus webes segédletek 

hozhatóak létre. Nekünk, oktatóknak kell rávezetnünk és rászoktatnunk a diákokat arra, hogy webes 

segédleteket használjanak, nekünk kell jó keretet tervezni tantárgyainkhoz és vonzó, tartalmilag színes, 

nemzetközi irodalomra és trendekre is kiterjedő szakmai anyagokat biztosítani rajta diákjainknak. 

Az oktatói portálok kérdésköre a felsőoktatásban és lendületesen változó informatikai világunkban igen 

aktuális kérdés. Nehéz feladat sok szolgáltatást kínáló, több felhasználói kör igényeinek megfelelő, jól 

használható, ergonómiailag helyes és oktatási célokat megfelelően támogató portálokat tervezni. A 

tanárok számára pedig nem kevés idő- és energiabefektetést jelent egy website feltöltése, frissítése 

valamint használatának beépítése mindennapi oktatási gyakorlatába. Mindez szervezést és alapos 

átgondoltságot kíván didaktikai és szakmai értelemben, viszont hosszútávon  úgy gondolom jó 

stratégia egy oktatónak saját portált működtetését felvállalni, hiszen ezzel a diákok tanulását, önnön 

munkáját és saját tanóráit teheti élvezetesebbé diákjai és önmaga számára (Kvaszingerné, 2011b). 

4.1. Az oktatói portál fogalma 

Nem létezik olyan fogalomnév vagy szakkifejezés, amely egzakt módon, széles körben ugyanúgy 

nevezné, azonosítaná a felsőoktatásban dolgozó tanárok által fenntartott, szorosan az oktatói és a kutatói 

tevékenységükhöz kapcsolódó weboldalakat. Szakkifejezés nem létezik a fent körvonalazott típusú 

weboldalak megnevezésére tehát, pedig kétségtelen, hogy ilyen jellegű oldalak nagy számban léteznek. 

Sok tanárnak van saját oktatói weboldala hazánkban és külföldön, s ezen oldalaknak vitathatatlanul nagy 

a szerepe az oktatott hallgatók és érdeklődő kutatók tájékoztatását és információforrását illetően. Többet 

jelent, mint egy felsőoktatási intézmény weboldalán megjelenő adatlap, hiszen rendszerint az intézmény 

által biztosított adatlapra nem tölthető fel sok dokumentum az oktató kurzusaival kapcsolatosan, s azokra 

nem regisztrálhatnak tanulók. 

Az irodalomkutatás terén sok nehézségem adódott, egyrészt az említett fogalom, azaz keresési kulcsszó 

hiánya okán128, másrészt, mert ezzel a szűk és speciális területtel, hogy milyen elvárásoknak kell eleget 

tennie egy felsőoktatásban dolgozó tanár saját, oktatói weboldalának, kevés irodalom foglalkozik. 

Rendszerint csak általános weblapkövetelmények kerültek megfogalmazásra, nem konkrétan oktatók 

weblapjainak a követelményrendszeréről szólnak cikkek, tanulmányok, pedig az oktatás területén 

létrehozott oldalak léte köztudott, hogy nagy segítséget jelent a tanárok valamint a diákok számára. 

Annak érdekében, hogy a fent körvonalazott típusú oldalakra valamilyen formában hivatkozni, s azokról 

beszélni lehessen, szükségét éreztem egy új fogalom bevezetésének. Oktatói portáloknak nevezem azon 

típusú felsőoktatásban dolgozó tanárok személye köré épülő weboldalakat, melyek a felsőoktatásban 

lévő kurzusaikat oktatási anyagokkal támogatják valamint az oktató kutatási területeiről és elért szakmai 

eredményeiről szolgáltatnak információkat (kutatási eredmények, megjelent cikkek, könyvek, 

előadások videói, aktuális projektek stb.) és azokhoz kapcsolódási lehetőséget adnak. Az oktatói 

portálok célja tehát az oktatott hallgatók szakmai támogatása a tanulásban valamint általános kép 

nyújtása az oktató munkásságáról oktatási tevékenységéről és tudományterületéről. 

4.2. A portál szó jelentése 

A nevezett weboldalak miért az oktatói portál elnevezést kapták? Bakos Ferenc Idegen szavak és 

kifejezések kéziszótára szerint a „portál” latin eredetű szó, melynek jelentései: főkapu, díszes főbejárat, 

                                                           
128 Amennyiben volna az említett weboldalak körére használatos egzakt szakkifejezés, úgy e jellegű oldalakat lehetne 

vele kulcsszavazni és rákeresni. 
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üzlet kirakati és bejárati része129. A wikiszotar.hu nevű online magyar értelmező szótár a következő 

meghatározást adja meg az alapjelentés után: „Átvitt értelemben: Internetes tartalomszolgáltató; egy 

adott témára felépített, összetett honlap.”130, míg Az Idegen szavak gyűjteménye című weboldal első 

értelmezése szerint a portált a következőképpen definiálja: „Kiindulópontként szolgáló internetes oldal, 

amely hasznos információkat és átjárást biztosít más webhelyekre a világhálón.” 131 

Az ismertetett definíciók alapján letisztul, hogy a portál kifejezés az internet világában egy olyan 

weboldalt jelent, ahol az információk egy adott téma köré épülve, tematikusan rendezetten jelennek 

meg. Az oktatói portál esetében az oktató kurzusai és kutatási tevékenységei a téma, amely köré épül a 

portál tematikusan. A portál szó „főkapu” jelentése jelképezi azt, hogy egy adott témát illetően egy 

olyan csomóponton/kiindulóponton/belépési ponton állunk, ahonnan a téma széles körű és mélyreható 

megismerése lehetséges. Ezt jelenti az oktatói portál esetében is a szó. Az oktatói portál egy csomópont, 

ahonnan az oktató összes hirdetett kurzusáról, írt szakmai blogjáról, kutatási tevékenységéről kaphatunk 

információkat egy oldalon és további linkek vezetnek ki más szakmai oldalakra. Valamint olyan más 

szakmai oldalakra, ahol az oktató jelen van és elérhető (pl.: LinkedIn, Google+, ResearchGate, Skype 

stb.). A „kirakat” jelleg pedig az oldal tartalmának sokrétűségére utal, azaz arra, hogy innen elindulva 

az adott személlyel kapcsolatosan többféle és nagyobb mennyiségű adathalmazhoz juthatunk.  

4.3. Az oktatók lehetőségei és igényei 

Törvényi szabályozás híján, két jelentős összetevő befolyásolja azt, hogy rendelkeznek-e a 

felsőoktatásban lévő tanárok saját weboldallal − informálva ezzel a nagyvilágot létezésükről és 

tevékenységükről illetve támogatva ezzel tanulóikat − vagy sem. E két összetevő nevezetesen: az 

oktatók lehetőségei illetve az oktatók igényei.  

A gyakorlat az, hogy amennyiben egy intézmény illetve egy adott egység, tanszék vagy kutatócsoport 

rendelkezik saját webhellyel, akkor azon belül biztosít személyi oldalakat az oktatók/tanárok számára. 

Tehát gyakran maguk a munkahelyek oktatási intézmények, egyetemek vagy az intézmény egyes 

egységei (intézetek, tanszékek, kutatócsoportok, laboratóriumok) biztosítanak webfelületet, s kérik 

(lehetőséget adnak vagy kötelezhetik őket) arra, hogy töltsék fel adataikkal egy számukra, előre 

létrehozott profiloldalt, amelyen az adott egységre igazított arculatban jelennek meg az adatok. Ez igen 

elterjedt formája az oktatói oldalaknak. Ez esetekben viszont rendszerint nem biztosított nagy 

mennyiségű adat feltöltése, s nem rendelkezhet az oldal szerkesztésével szabadon az oktató. Tehát nem 

rakhat fel kurzusonként nagyobb mennyiségű, támogató elektronikus segédletet például. 

Sok oktató az adott oktatási intézmény által biztosított e-learning rendszerrel (LMS és LCMS) támogatja 

kurzusait.  

4.4. Az LMS rendszerek 

Az e-learning rendszereket elsősorban távoktatási, továbbképzési formára találták ki, ahol a tanuló 

egyénileg, önállóan tanul egy zárt rendszerben. Az e-learning fejlesztések sajnos nem hozták el a várt 

és kívánt eredményt, s átütő változást sem jelentettek a tanulás terén, valamint „az e-learning rendszerek 

nem igazán épülnek be a tanulás hétköznapjaiba” (Hartyányi, 2011). Helyette az ún. e-learning 2.0-ás 

szemlélet, s a vele járó web 2.0-es alkalmazások, tanulóközpontú szemlélet és kooperatív tanulás 

eszmeisége együttesen vált elfogadottabb hatékony módszerré. Sokan nem tartják emberközelinek és 

rugalmasnak a monumentális, zárt rendszereket, amelyeknek túlzottan kötött a formája és lehetőségei. 

Ezek a rendszerek egy alacsony vagy közepes digitális kompetenciával rendelkező tanár számára 

nehezen átláthatóak, mivel robosztus és számtalan modult, beállítást és lehetőséget tartalmaznak. Ma 

haladóbb az a szemlélet, amely szerint több rendszer együttes használata jelenti a hatékonyság kulcsát, 

amelyben kétségtelenül nagy, ám nem kizárólagos a szerepe az e-learning rendszereknek. Tekintsük át 

Hartyányi Márta összehasonlító táblázatát az e-learning 1.0 és 2.0 verzióiról, amelyben kitűnik a web 

2.0-ás eszközök szerepe és a webes rendszerek sokrétűségének fontossága. Az ún. „bazár” jellegű 

fejlesztések sokszínűségének köszönhetően mindenki megtalálja a számára alkalmas, a munkájához és 

                                                           
129 Forrás: Bakos Ferenc (2005): Idegen szavak és kifejezések szótára. 
130 A wikiszotar.hu weboldalon a portál szó jelentésének meghatározása: 

http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/Port%C3%A1l, u. m.: 2014.11.02. 
131 Az Idegen szavak című weboldalon a portál szó jelentésére keresve: http://idegen-szavak.hu/port%C3%A1l, u. m.: 

2014.11.02. 

http://wikiszotar.hu/wiki/magyar_ertelmezo_szotar/Port%C3%A1l
http://idegen-szavak.hu/port%C3%A1l
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igényeihez illeszkedő rendszereket, s azokat együttesen használatja oktatásának támogatására, csak úgy, 

mint a tanulók, ugyanezekből válogatva tanulásuk támogatására. 

 
7. táblázat Az e-learning 1.0 és 2.0 összehasonlítása 

Érdekes volna az e-learning 3.0-ás változatával részletesebben foglalkozni, amely az élményalapú 

tanulásra helyezi a hangsúlyt és audiovizualitásra nagyban építő, webes, közösségi és önszabályozó 

tanulást is biztosító eszmeiséget képvisel, amelynél a szemantikus webnek is már nagy a szerepe. Ez a 

felfogás a tanárról és a tanulóról gyűjtött adatokra, adatbányászati módzserekere és mestersége 

intelligenciás megoldásokra nagyban támaszkodik a tanulástámogatás kapcsán; e területnek az irodalma 

napjainkban egyre csak duzzad (Downes, 2018; Daciuk, 2016; Rubens, 2012). Dolgozatom keretei nem 

teszik lehetővé, hogy ezen, innovatív, új irányzatnak a lényegéről részletekbemenően írjak, viszont az 

biztos, hogy az elearning 3.0 hozta szellemiségből születő webes jó gyakorlatok és alkalmazások egy-

egy része, eleme linkek segítségével biztosan illeszthetők lesznek korábbi rendszerekhez is ezzel 

színesebbé dinamikusabbá és élményszerűbbé téve a tanulási folyamatokat.  

Az e-learning rendszerek használhatók blended-learning óraszervezésben is, ahol nagylétszámú 

kurzusokon a tananyag egy része és egyes feladatok tanulók általi, önálló feldolgozása jellemző. 

ERASMUS-os hallgatókkal, általam készített interjúkból származó adat, hogy Németországban, pl. a 

Brémai Egyetemen, nagyszámú kurzusokon ennek a formának nagy gyakorlata van nappali képzésben 

is, ahol az e-learninges órák száma nagyobb a kontaktórákénál. Magyarországon nincs nagy gyakorlata 

a felsőoktatásban a blended-learning forma olyan alkalmazásának, amikor a nem kontakt órák legalább 

akkora számúak egy képzésen, mint a jelenléti óráké132.  

A 7. sz. mellékletben nemzetközi kitekintésként az oktatás és tanulás webes informatikai rendszerekkel 

való támogatására néhány külföldi jó gyakorlatot mutatok be. 

4.5. Az LMS rendszerek és a Tanítlap 

Magyarországon és külföldön is gyakorlat, hogy a hagyományos tanórák mintegy elektronikus 

támogatásaként használnak LMS rendszereket (Learning Management System, magyarul 

tanulásirányítási vagy tanulásszervezési keretrendszer). Ezekből ma több is az oktatók rendelkezésére 

áll (pl.: Moodle, Coospace, Blackboard, WebCT, ILIAS stb.). A rendszerekben a tanárok megoszthatják 

a kurzusaikkal kapcsolatos információkat és követelményeket, leírhatják a tematikákat, s órákra 

                                                           
132 Állításomat nem tudom erre vonatkozó kutatással alátámasztani, de a felsőoktatásban eltöltött 16 évi tapasztalatom, 

az ilyen témájú konferenciákon kialakult szakmai viták követése és a Moodle-lel foglalkozó, hazai szakemberekkel 

való beszélgetések erre engednek következtetni. Természetesen ennek oka összetett, sokrétű és szerteágazó, s 

dolgozatomban e problémakörre nem kívánok kitérni. 
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lebontott, multimédiás tananyagokat és tananyagsegédleteket oszthatnak meg; valamint bármely egyéb 

segédanyagot, útmutatókat, feladatkiírásokat, órai prezentációkat vagy akár próbateszteket is 

feltölthetnek a kurzuson résztvevő diákok számára. Az LMS rendszerekben hírek is írhatók a kurzusra 

járó diákok számára, illetve csoportos vagy egyedi üzenetek is küldhetők a tanulóknak rendszerint. 

Továbbá sokféle kommunikációs forma is támogatott úgy, mint pl.: fórum, chatroom, videokonferencia. 

Vannak intézmények, karok, tanszékek, ahol kötelezik az oktatókat arra, hogy kurzusaikhoz tartsanak 

fent LMS felületet is támogatásként; valamint vannak, ahol biztosítottak az LMS-ek használatának 

feltételei és az oktatókon múlik, hogy élnek-e a lehetőséggel. 

Ezek a rendszerek zártak, tartalmukhoz csak a kurzust felvevő diákoknak van hozzáférési jogosultsága, 

a rendszerhez való általános hozzáféréshez pedig csak az adott intézmény aktív státuszú hallgatóinak. 

Külső érdeklődőként nem lehet ezekbe betekintést nyerni, a kurzusokról sem lehet általános 

információkat olvasni. Sajnos a közös munkavégzést és kooperatív munkát a tanulótársakkal nem 

támogatják alapvetően ezek a rendszerek, bár egyre több web 2.0-es modul telepíthető hozzájuk.  

Nem minden oktató és hallgató használ szívesen LMS rendszereket, mert a túlzottan sok beállítási 

lehetőségek okán, kezelésük sokak számára bonyolult és nehézkes, a felület pedig egyesek számára 

barátságtalan. Az oktatók az LMS-ek esetében csak a kurzusok felépítését illetően vállalnak 

felelősséget, a teljes rendszer megjelenésébe és működtetésébe természetesen nincsen beleszólásuk. 

Felületüket általában ezekben a rendszerekben még nem tudják személyessé tenni, vizuálisan személyre 

szabni, nincsen befolyásuk az oldal szerkezetének alakítására.  

Sok oktató igényli azt, hogy egy általános, intézményi információs oldalon túl és/vagy a zárt LMS 

rendszer használata mellett (helyett) egyedi oktatói portált tartson fenn, ahol nyilvánosan szakmai 

híreket is közölhet, szakmai blogot vezethet, saját maga alakíthatja a webfelület megjelenését és 

struktúráját, valamint tanulóihoz és oktatási módszereihez igazodva oszthatja meg a tartalmakat.  

Vannak olyan oktatási helyzetek, amelyek esetében nincs szükség robosztus, kevésbé rugalmas 

rendszerekre. Sok esetben maguk a tanárok tartózkodnak ezek használatától, a kisebb létszámú 

csoportok esetében nem érzik ezek szükségét; helyette egyszerűbb elektronikus támogatást adnak 

tanulóiknak, esetleg többféle ingyenes, webes rendszert is használnak oktatásuk támogatására (pl.: 

Google Drive, Dropbox, Facebook-csoport, Google+, Prezi.com, wikik, blogok, Redmenta stb.) 

A dolgozatban megtervezett Tanítlap egy egyszerű, átlátható, nem nagy bonyolultságú tanulást 

támogató rendszerként készült, amely egy újabb alternatívát jelent Hartyányi Márta által leírt, ún. 

„bazár” jellegű fejlesztések között. A”bazár” jelleg megnevezés itt közel sem pejoratív felhangú, hanem 

az oktatási segédletek sokszínűségére és széles tárházára utal, amelyek közül a tanárok és tanulók saját 

módszereikhez igazodva, szabadon válogathatnak. A tanárok tetszés szerint bővíthetik ezzel 

elektronikus, tanulástámogató eszközrendszerüket, a tanulók számára pedig a személyes tanulási 

környezet egy újabb elemét jelentheti. A tervezett portál támogatja az oktatásban használható számos, 

ingyenes webes eszköz alkalmazását linkek beépíthetőségével, valamint az is megvalósítható vele, hogy 

mintegy hiteles kiinduló linkgyűjtemény legyen, értékes, szakmai anyagokhoz illetve értékes web 2.0-

es alkalmazásokhoz. Az alábbi táblázatban egy összehasonlítása látható a Tanítlapnak a ma 

leggyakrabban használt LMS-ekkel. Az általam készített rendszer nem kíván versenybe szállni az LMS-

ekkel s nem is LMS-nek lettt tervezve. Ereje egyszerűségében rejlik, abban, hogy nem robosztus, 

könnyen átlátható és csak olyan funkciókat tartalmaz, amiket a tanárok és tanulók feltétlenül fontosnak 

tartanak egy oktatói portálon a kérdőívek alapján.  

Tanítlap portálkeretrendszer LMS rendszerek általánosságban (pl.: Moodle) 
Egyszerűen kezelhető, könnyen megtanulható, az 
informatika körén kívül eső IKER 1. és IKER 2. szinten 
lévő tanárok számára is önállóan, informatikai 
segítség nélkül (19. lábj.). 

Robosztus rendszer, IKER 1. és IKER 2. szinten lévő, 
informatika területén kívül eső tanár számára 
önállóan nehezen megtanulható és átlátható 
rendszer, számtalan beállításal. 

Első belépési pont lehet a digitális világba az  
IKER 1. és IKER 2. szinten lévő tanárok számára. 

Komplex rendszer, bizonyos moduljainak 
kezeléséhez az IKER 3. szint elérése szükséges. 

A rendszer egy része bárki számára publikus, a nem 
regisztrált diákok elérik az órák tematikáját. 

Zárt rendszer, csak a kurzusokat már felvett diákok 
láthatják a kurzustematikákat. 

Csak alapvető és szükséges funkciókat tartalmaz. Sokféle, szerteágazó funkciókat tartalmaz. 

Akadálymentes; reszponzív; bemérten és 
ellenőrizetten ergonómikus felhasználói felület. 

Nem akadálymentesek (Abonyi-Tóth, 2014); nem 
mindegyik reszponzív. 
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5. A kutatás módszerei és a kutatási apparátus 

A kutatási folyamat során Burkhardt és Schoenfeld tanulmányában (BurkhardtSchoenfeld, 2003) leírt, 

21. század elejére jellemző neveléstudományi133 kutatások három típusa közül mindegyiket 

alkalmazom: az (a) elméleti jellegű, kvalitatív megközelítést („the humanities approach”); a (b) 

kvantitatív tudományos módszert („the science approach”) és a (c) rendszerfejlesztésre fókuszáló 

kutatást („the engineering approach”). A 8. táblázatban látható, hogy a háromféle kutatási típus a 

disszertáció mely kutatási egységeinél jelenik meg, továbbá a táblázatban az is szerepel, hogy az egyes 

tézisek és hipotézisek, mely egységnél kerülnek megvalósításra illetve vizsgálatra. Burkhardt és 

Schoenfeld tanulmánya (2003) szerint a szakirodalmi kutatások (a) közé a dolgozat 2. és 3. fejezetét 

sorolhatjuk; az empirikus vizsgálatok (b) közé a kérdőíves, a webergonómiai vizsgálatokat illetve a 

logfile-elemzést, valamint a rendszerfejlesztésre fókuszáló kutatás típusba (c) az oktatói portál 

tervezésének, fejlesztésének és ellenőrzésének folyamatait. 

A felépített koncepciót és a fejlesztett rendszert illetően fontos kiemelni, hogy a pedagógia területén, a 

gyakorlatban várunk eredményeket és az oktatás mindennapi gyakorlatában kívánjuk vizsgálni a tervet 

és az elkészült rendszert; amelynek megfelelően az oktatói portálok kutatás téma- és problémakörét 

akciókutatás (Action research) keretében valósítottam meg és azt a tervalapú kutatás (Design-Based 

research) módszerével ötvöztem. 

A fenti három rendszertervező, -fejlesztő és -ellenőrző folyamat Nádasi András 2015-ös tanulmánya 

alapján fejlesztő kutatás (Nádasi, 2015) kategóriába sorolhatók. Nádasi András Az oktatástechnológiai, 

tantárgymódszertani kutatások tipológiája; fejlesztés és innováció című tanulmányában kifejti, hogy a 

fejlesztő kutatásoknak mindig van valamilyen eredménye, újszerű hozadéka és igen értékesek az 

oktatástechnológiai kutatások között.  

Az általam végzett kutatás tervező-fejlesztő-ellenőrző része, azaz hármasa az OECD Frascati-

kézikönyve szerint pedig kísérleti fejlesztésnek tekinthető. A kézikönyv a tudomány és technika 

valamennyi területén folyó K+F tevékenységre kiterjed, a kézikönyv javaslat a kutatás és kísérleti 

fejlesztés felméréseinek egységes gyakorlatára. A kísérleti fejlesztést a következőképpen határozza 

meg: „A kísérleti fejlesztés rendszeres tevékenység, amely a kutatásból és vagy a gyakorlati 

tapasztalatból szerzett ismeretanyagból merítve, új anyagok, termékek vagy eszközök előállítására, új 

eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetésére, valamint a már előállított vagy bevezetett ilyen 

termékek, eszközök stb. lényeges továbbfejlesztésére törekszik.” 134 

Dolgozatomban Nádasi András (2015) tanulmánya alapján, több helyen fejlesztő kutatásnak nevezem 

az Oktatói portál tervezési fejlesztési és ellenőrzési fázisait. 

Módszertani sokoldalúság, azaz trianguláció jellemzi dolgozatom, hiszen számos, az irodalomkutatás, 

az akció- és tervalapú kutatások mellett kvantitatív kérdőíves kiértékelést, szemmozgáskövetős 

vizsgálatot illetve logfile-elemzést is alkalmazok. Sőt például a H11-es hipotézis helyességét a 

beválásvizsgálaton belül (1) kérdőíves kiértékeléssel és (2) logfile-elemzéssel is ellenőrzöm, miszerint 

a portált használó tanárok és hallgatók többsége a kurzus-támogatás miatt használja a Tanítlap portált, 

ez módszertriangulációt és adattriangulációt is jelent Flick (2005) elmélete szerint (Miles és Huberman, 

1994 idézi Sántha, 2007, 171), azaz ugyanazon kérdésre többféle módszer alkalmazásával, valamint 

többféle forrásból tájékozódunk. „A trianguláció a különböző módszerek, technikák vagy 

forráscsoportok párhuzamos, együttes használatát jelenti. … Más értelmezésben a trianguláció a belső 

validitást és az autentikusságot biztosítja” (Miles és Huberman, 1994 idézi Sántha, 2007, 171).  

A következő oldalon a teljes kutatást összefoglaló táblázat kerül bemutatásra, amely a dolgozat 1. 

táblázatának kiterjesztése. 

A táblázat után alfejezetekbe sorolva mutatom be kutatásom módszereit és apparátusát. 

                                                           
133 Az ELTE Informatikai Doktori Iskolájába járok Az informatika alapjai és módszertana programra. Amiatt jelentős, 

hogy a neveléstudományi kutatások miként épülnek fel, mert dolgozatom a neveléstudomány és módszertan 

területekhez szorosan kapcsolódik. A neveléstudomány újabb irányzatainak eszmeiségére alapozva került 

megtervezésre az oktatói weboldal, amely neveléstudományi területen megfogalmazott célok és módszerek elérését 

hivatott gyakorlatban segíteni. 
134 Forrás: OECD (2002): FRASCATI-KÉZIKÖNYV. Javaslat a kutatás és kísérleti fejlesztés felméréseinek egységes 

gyakorlatára. http://nih.gov.hu/download.php?docID=351, utolsó megtekintés: 2017.03.30. 

http://nih.gov.hu/download.php?docID=351
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Kutatási fázis A kutatási fázis célja Alkalmazott módszerek
Tézisek és 

hipotézisek
Minta Elemszám

0. Háttérkutatás
Nevelésudományi területen történő 

tájékozódás

Humán-számítógép interakció területén 

történő tájékozódás

Portál fogalom értelmezése és nemzetközi 

kitekintés

1. Előzetes igényfelmérés 

H1a, H2, H3 EKE oktatók N=163

H1b, H2, H3 EKE hallgatók N=84

2. Rendszertervezés (a koncepció felépítése)

(a) Tervezési modellek áttekintése kvalitatív módszer  n. r. 

H4a, H5 EKE oktatók N=163

H4b, H5 EKE hallgatók N=84

(c) A rendszer koncepciójának megtervezése rendszertervezés Tézis 1 n. r. 

3. Rendszerfejlesztés 

(c)
A rendszertervezés során kialakított 

koncepció gyakorlatban történő kipróbálása

akciókutatás keretében 

megvalósuló kutatás-fejlesztés
Tézis 2 n. r. 

4. Rendszerellenőrzés

A rendszer technikai ellenőrzése kódellenőrzés Tézis 3
Validátorokkal történő 

kódellenőrzés
n. r. 

A rendszer stuktúrájának tesztelése, 

menürendszer ellenőrzése
a menürendszer bejárása 

Gyakorlatban történő 

portálbejárás
n. r. 

A portál vizsgálata abból a szempontból, hogy 

eleget tesz-e a WCAG 2.0 szabány szerinti A 

szintnek

A portál akadálymentességének 

vizsgálata
Tézis 3

WAVE alkalmazás (webes 

akadálymentesség ell. 

szoftver)

n. r. 

5. Webergonómiai vizsgálat

EKE hallgatók N=65

EKE oktatók N=5

EKE hallgatók N=65

EKE oktatók N=5

6. Beválásvizsgálat
Az oktatói portálok látogatottságának és 

használati gyakoriságának vizsgálata
látogatottsági vizsgálat H11

a portált használó oktatók 

és hallgatók
N= több évben

H10, H12 EKE hallgatók N=365

H10, H12 EKE oktatók N=8

Eszköz

kvantitatív (írásbeli kikérdezés)

kvantitatív (írásbeli kikérdezés)

kvalitítív módszer n. r. 

ergonómiai tesztelés Szemmozgáskövető eszköz

Terv-alapú kutatás

(b)



(b)
Az oktatói portállal szembeni tartalmi és 

funkcionális elvárások felmérése 

(c)

(b) és (c)
A saját fejlesztésű oktatói portál ergonómiai 

és használhatósági vizsgálata

felhasználói tesztelés 

(usability test)

(a)

(b)

A fejlesztett rendszer használói 

attitűdvizsgálata
kvantitatív (írásbeli kikérdezés)

A oktatói portál létjogosultságának és az 

irántuk való nyitottság felmérése 

(attitűdvizsgálat)

Terv-alapú kut., UCD elv

Irodalomkutatás

Terv-alapú kutatás, Drupal 

tartalomkezelő rendszer

H6, H7, 

H8, H9

Terv-alapú kut.

Kérdőív 1

Kérdőív 2

Irodalomkutatás

Kérdőív 1

Kérdőív 2

Mikrotevékenységek 

elvégeztetése

Logfile elemzés

Kérdőív 3

Kérdőív 4  
8. táblázat A kutatási apparátus kibővített táblázata135 

                                                           
135 A dolgozat bevezető fejezetében lévő Kutatási apparátus című 1. táblázatot jelen fejezetben kiegészítem (8. táblázat), kutatási egységenként leírom az elemszámot és a kutatás hatókörét, 

ahol ezek az adatok relevánsak. 
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5.1. Akciókutatás (Action Research) 

Az akciókutatás módszere a 2000-es évektől jelent meg Magyarországon a neveléstudomány területén. 

Szerepe ma is szerénynek mondható hazánkban annak ellenére, hogy nemzetközi szinten jól ismert 

kutatási módszerről van szó, amelynek nemzetközi szakirodalma kiterjedt. Vámos Ágnes szerint „az 

akciókutatás a pedagógiai gyakorlat kutatásának paradigmatikusan új lehetősége” (Vámos, 2013, 1). 

Az akciókutatás folyamatában fontos szerepe van mind az elméleti tudásnak, a gyakorlatnak és a 

megfigyelési képességnek. 

Falus Iván az akciókutatás célját úgy fogalmazza meg, hogy „egy speciális, konkrét probléma közvetlen 

megoldása egy adott közegben”, ahol „az elmélet fejlesztése vagy általánosítható alkalmazások 

kidolgozása nem cél” (Falus, 2004, 28). Mindemellett eredményei a gyakorlatban jellemzően hasznosak 

és felhasználhatóak más hasonló helyzetekben. Jellemzően kutatók és gyakorló pedagógusok 

együttműködésében zajlik. A kutatásokra alapozott iskolakísérletek, studyk ide sorolhatók 

(HittlemanSimon, 1992 idézi Falus, 2004).  

A Pedagógiai lexikon definíciója szerint a pedagógiai kutatások azon típusa az akciókutatás, „amelyet 

a gyakorlatban dolgozó személy végez annak érdekében, hogy jobban megértse és tökéletesítse saját 

gyakorlati tevékenységét, alaposabban megismerje a tevékenység keretét szolgáló szituációt” 

(Pedagógiai Lexikon, 1997, 38).  

Az akciókutatás egészen Dewey munkásságáig vezethető vissza, kapcsolódik a közösségi 

beágyazottsághoz, a tapasztalaton alapuló tanulás elvéhez és a reflexióval kísért cselekvéses tanuláshoz 

egyaránt (Vámos, 2013). Ez utóbbi tevékenység összecseng a tevékenység alapú tanulással (learning by 

doing) és a kísérletező, kutatásalapú tanulással (inquired-based learning). Az akciókutatás fogalma 

1940-es évekhez és Kurt Lewin pszichológus nevéhez köthető, aki csoportdinamikai kérdésekkel és a 

csoportos foglalkozások alatti véleményváltozások folyamatának leírásával is foglalkozott. Az 

akciókutatás spirálisan szerveződő szakaszait a következőképpen fogalmazta meg: 1. diagnosztizálás, 

2. tervezés, 3. az első szakasz megindítása, 4. a tervek alkalmazása, 5. ennek megfigyelése, 6. az új 

szakasz megtervezése a korábbi tapasztalatok alapján. Coghlan és Brannick (2001) akciókutatás terén 

megnevezett ciklusaiban a következők szerepelnek: 1. Diagnosztizálás, 2. Tervezés, 3. Műveletvégzés, 

4. Értékelés. Ők hangsúlyozták a nemzetközi irodalomban az akciókutatás ciklusainak spirális jellegét. 

Havas Péter akciókutatásáról és a tanulás fejlesztéséről szóló tanulmányában az akciókutatás egyes 

fázisait a következőképpen nevezi meg: 1. tervezés, 2. cselekvés, 3. megfigyelés, 4. reflektálás, ezek a 

fázisok ismétlődnek ciklikusan, amely során az akciókutatásban részt vevő pedagógus-kutató 

önreflexiója elsődleges fontosságú (Havas, 2004). Havas az akciókutatást úgy írja, le, hogy 

„mindennapi dolgokat viszünk be az oktatás gyakorlatába és ott kicsomagoljuk, hogy megvizsgáljuk 

fogalmi-logikai, személyes-szervezeti és más jelentőségüket”, az akciókutatás célja egy adott 

tevékenység javítása optimalizálása (Havas, 2004, 2). 

Lawrence Stenhouse munkásságával felértékelődtek a gyakorlati jellegű pedagógiai kutatások az 

elméleti kutatások mellett, s ezzel párhuzamosan felértékelődött az ún. kutatótanár (Teacher-

Researcher) szerepkör is a kutatószakértő szerepkör mellett. Stenhouse hangsúlyozta, hogy a pedagógiai 

gyakorlatra irányuló kutatások esetében nagyon fontos a tanár osztályteremben betöltött szerepe és az 

osztályterem egy kitűnő „laboratórium” a neveléselmélet tesztelésére (testing of educational theory) 

(Stenhouse, 2010 idézi, Vámos, 2013).  

Disszertációmban akciókutatással kívánom a tanórai gyakorlatban vizsgálni azt, hogy a  

módszertani és ergonómiai kutatások és felhasználói igényfelmérések alapján  tervalapú kutatás 

keretében megalkotott oktatói webportál, mennyire és miképpen segíti a tanórai munkát, milyen 

módszertani lehetőségeket nyújt, továbbá azt az oktatási folyamatba támogatásként beépítve, 

mennyiben segíti a tanulók otthoni felkészülését és a tanárok munkáját.  

Az akciókutatás eredményeként várom, hogy a fejlesztett portál órai felhasználásának módszertana 

tökéletesedjen, általa motiváltabbá váljanak a tanulók a tananyag elsajátításában, valamint 

támogatásával az órák érdekesebbé, a gyakorlati tudás könnyebben elsajátíthatóbbá váljon. Ezzel egy 

időben magának a webportálnak az informatikai és didaktikai csiszolására és finomítására is 

vállalkozom. A módszertannak és a rendszernek  a tapasztalatok alapján történő  folyamatos 

korrigálása és javítása várhatóan együttesen, kumuláltan fejtik ki hatásukat és teszik jobbá és 

hatékonyabbá a webportállal támogatott tanítási és tanulási folyamatot.  
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Az akciókutatás egyes  Vámos Ágnes által megfogalmazott  szakaszainak a doktori munkám kutatási 

fázisai a következőképpen feleltethetők meg (9. táblázat). 

szakaszok neve végzett tevékenységek eszközök, módszerek

1.  DIAGNOSZTIZÁLÁS
Az oktatói weboldalak szerepének a felmérése a tanítás-

tanulás folyamatában.
Kérdőív 1, Kérdőív 2

Irodalomkutatás

Tervalapú kutatás 

keretében az  eszköz 

létrehozása

3. ELSŐ SZAKASZ 

MEGINDÍTÁSA

A portál bevezető használata a tanórákon. A portál tanórán 

kívüli használatának ajánlása a tanulóknak. 

A portál feltöltése a tanár által.
Usability tesztek

4. A TERVEK 

ALKALMAZÁSA

Órai használat (prezentációk és gyakorló feladatok letöltése 

és l inkek használata közösen; differenciált oktatás).  Tanórán 

kívüli felkészülés támogatása (prezentációk, feladatok és 

l inkek egyéni (utó)feldolgozása; önszabályozó tanulás 

fejlesztése, felfedező tanulás). Tanár támogatása (tanórán, 

órára való felkészülésben, adminisztrálásban).

Gyakorlati használat

5. ENNEK 

MEGFIGYELÉSE

Órai használat során történő megfigyelés. Tanulók kérdezése:  

hogyan tudták otthon használni? 

Saját tanári tevékenység megfigyelése, önreflexió.

Beválásvizsgálat: Kérdőív 3, 

Kérdőív 4, Logfile elemzése

6. ÚJ SZAKASZ 

MEGTERVEZÉSE A 

TAPASZTALATOK 

ALAPJÁN

Mivel az akciókutatás egy ciklikusan ismétlődő folyamat, e 

szakaszban a korábbi tapasztalatok alapján újból és újból a 

korább tevékenységek finomított újratervezése történik, 

i l letve újabb és újabb módszerek kipróbálása (a későbbiek-

ben tervezve van pl.: projektmunka kipróbálása a weblappal).

Reflexió, finomítás, 

esetleges újratervezés egy-

egy területen

AKCIÓKUTATÁS felépítése (MÓDSZERTAN)

2. TERVEZÉS

Miképp épüljön be az oktatói weboldal használata a tanóra 

menetébe? Hogyan tudják hasznosítani a tanulók tanórán 

kívüli tanulásuk során?  Miként tudja jól segíteni a tanár 

munkáját egy oktatói weblap?

 
9. táblázat A saját kutatásom fázisai az akciókutatás szakaszainak tükrében 

A 9. táblázatban a teljes kutatás az akciókutatás egyes lépésein keresztül lett bemutatva, ám a fenti 

pontokon több alkalommal is végighaladtam, ahogy finomodott a portál használatának módszertana 

illetve maga a portál megvalósítása. Az akciókutatás teljes folyamatát áthatotta a ciklikusság, azaz a 

folyamatos analizálás/diagnosztizálás, újratervezés és a tervek finomítása, az új terveknek megfelelően 

az új műveletek elvégzése, az új tapasztalatok értékelése, és a reflexió, amely új folyamtok elindítását 

és a korábbiak finomítását eredményezték.  

A kutatásom egyes fázisain belül is jelen voltak az akciókutatás szakaszai. Coghlan és Brannick (2001) 

alapján megfogalmazott 5 lépés kutatási fázisonként. 

Előzetes igényfelmérés fázisnál első alkalommal a kérdőívek születtek meg. Az első felmérés után 

viszont folyamatosan figyelemmel kísértem a hallgatói igényeket, visszajelzéseket s annak megfelelően 

változtattam a módszereken illetve a magán a portál megvalósításán is.  

A rendszertervezés fázisán belül is a ciklikusság volt a jellemző, gyakorlatilag az újonnan bejövő 

igényeknek megfelelően módosítottam a korábbi módszertani terveim és a portál tervezését is. 

A rendszerfejlesztés fázisában az új tervek megalkotását természetesen követték az új megvalósítások. 

A rendszerellenőrzés esetében pedig egyértelműen, tesztelni kellett az új megvalósításokat is a 

portálon. 

A webergonómiai vizsgálat fázisa önmagában tartalmazta az akciókutatás egyes fázisait. Nevezetesen 

a usability teszttel analizáltam és diagnosztizáltam, azaz felmértem a tanulók elégedettségét a portállal 

kapcsolatban. Az eredményeknek megfelelően újraterveztem a portál egyes részeit (pl.: új smink, új 

menürendszer, új színvilág, jobban testreszabhatóság, social ikonok bevezetése, kurrikulum 

felépítésének módosítása). Mindezeket a terveket meg is valósítottam, majd a megvalósítást értékeltem, 

s a tanulókkal ezek után már a megújult rendszert használatuk (amelyről kaptam részükről 

visszajelzéseket). Az újratervezett és megújult portálon újabb usability tesztet végeztettem el.  

A beválásvizsgálat a kutatás utolsó fázisa volt, amely során kérdőíves felméréseket végeztem. Amely 

mellett folyamatosan, gyakorlatilag minden óra alkalmával a portál „beválásvizsgálata” megtörtént a 

gyakorlatban. Az akciókutatás lényege éppen ez, azaz folyamatos elemzés/megfigyelés és reflexió, majd 

újabb elemzés/megfigyelés és reflexió. 
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5.2. Tervalapú kutatás (Design-Based Research, DBR) 

A tervalapú kutatást egy szisztematikus és rugalmas módszer, amelynek célja az oktatási gyakorlat 

fejlesztése az ismétlődő elemzés, a tervezés, a fejlesztés és az implementáció segítésével. A kutatók 

és oktatók közös munkáján alapul valós környezetben, amely az adott környezetre érzékeny tervezési 

alapelveket és elméleteket eredményez (Design-Based Research Collective, DBRC, 2003). 

A tervalapú kutatás eredete 1990-es évek elejére vezethető vissza, amikor Brown és Collins bevezették 

az ún. „tervezési kísérlet” (design experiments) kifejezést. A tervezési kísérletek célja az volt, hogy az 

előzetes kutatásokon alapuló oktatási terveket ellenőrizzék és finomítsák.  

A kutatók részéről egyre nagyobb figyelmet kap a módszer, egy feltörekvőben lévő kutatási paradigma, 

amely célul tűzte ki a gyakorlati problémákra adható „használható tudás” magalkotását. A DBR 

filozófiai hátterének a pragmatizmust tartják (Nádasi, 2013). A módszer Nádasi András (2013) 

összegzése szerint magában foglalja mind az indukció (a mintázatok feltérképezése), a dedukció (az 

elméletek és feltevések ellenőrzése) és az abdukció (a kapott eredmények értelmezéséhez a 

rendelkezésre álló magyarázatokból a legmegfelelőbbet választja ki és erre alapoz a későbbiekben) 

módszerét. Nádasi a DBR-t a kvalitatív kutatások körébe sorolja, ugyanis a tervalapú kutatások 

természetes közegben történnek, és az adott környezetre reflektálnak, továbbá nem a mennyiségi 

adatokkal, hanem sokkal inkább a narratívan megfogalmazható jelenségekkel foglalkoznak. 

A tervalapú kutatás módszerét gyakran használják a gyakorlati oktatási problémák megoldására 

technológiai alkalmazások tervezésével és felhasználásával. A tervalapú kutatás módszerét 

interaktívnak, ismétlődőnek, rugalmasnak és környezetre érzékenynek tartják. A tervalapú kutatások 

rendszerint azzal foglalkoznak, hogy a terv jellemzői alapelvei működnek-e, illetve, hogy az 

innovációkat miként fejlesztették ki, és a fejlesztés, milyen változásokat hozott, mindezek fellelhetőek 

a DBR tanulmányokban. Reeves 2006-os tanulmányában a tervalapú kutatás 3 alapelvét a 

következőképpen fogalmazta meg: (1) a bonyolult problémák valódi kontextusban való kezelésére 

szolgál, szakemberekkel való együttműködésben; (2.) ismert tervezési alapelvek ötvözése a fejlett 

technológiákkal annak érdekében, hogy megalapozott megoldásokat találjanak a bonyolult 

problémákra; és (3) reflektív vizsgálatok végzése az innovatív tanulási környezetek tesztelésére és 

finomítására, valamint új tervezési elvek meghatározása. Reeves által megfogalmazott négy fázisa a 

DBR-nek a következő: 1) a probléma elemzése, 2) a megoldás kifejlesztése, 3) az ellenőrzés és a 

tökéletesítés ismétlődő ciklusai, 4) a tervező/fejlesztő/ellenőrző elméletek reflexiója (Reeves, 2006). 

Reeves 2006-os és Amilevel írt 2008-a tanulmányában egyaránt megtalálható a tervalapú kutatás 

fázisainak rajza, amelyen a ciklikusság is jelölve van. A 15. ábrán Reeves ábráján lévő fázisok magyar 

nyelven jelennek meg. Az eredeti ábrát további 4, kék hátterű téglalappal egészítettem ki, amelyeken a 

Tanítlap portál fejlesztésének egyes fázisait a tervalapú kutatás fázisainak feleltettem meg. A 4., azaz a 

reflexió fázisa nem jelent meg külön kutatási fázisként a Tanítlap fejlesztési folyamatában, viszont a 

reflexió saját kutatásomban, s a fejlesztés folyamán egyaránt jelen volt. A DBR, elve és fázisai teljesen 

összecsengnek a User-Centered Design fejlesztői elvvel és annak fázisaival. 

 
15. ábra Reeves ábrája kiegészítve saját kutatásom fázisaival  
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5.3. Rendszerellenőrzés és akadálymentesség vizsgálati módszere 

5.3.1. A weboldalak szabványosságának ellenőrzése 

A weboldalak szabványosságának az ellenőrzése esetén a weboldal HTML- és CSS-kódjának 

helyességét ellenőrizzük. Kérdés, hogy a Tanítlap HTML dokumentumai HTML5-ös szabvány szerint 

illetve stílusfájljai CSS3 szabvány szerint valid kódokat tartalmaznak-e. A W3C Organizationnek saját 

validáló webszolgáltatásai vannak, melyekkel ingyenesen, könnyedén ellenőrizhetőek a weboldalak 

kódjai. Ezeket használom én is a Tanítlap kódjának ellenőrzésére. Az ún. W3C Markup Validation 

Service (https://validator.w3.org/, utolsó megtekintés: 2017.12.12.) oldalra beilleszthető az 

ellenőrizendő weboldal URL címe és a More Option résznél kiválasztható, hogy HTML5-ös szabványt 

vegye figyelembe az ellenőrzéskor, az ellenőrzés a Check gombbal indítható. 

 
16. ábra A W3C HTML-validátor felülete 

A CSS-kód helyességének ellenőrzésére szintén van ingyenes validátora a W3C Organizationnek, amely 

W3C CSS Validation Service névre hallgat (https://jigsaw.w3.org/css-validator/, utolsó megtekintés: 

2017.12.12.). Az oldalon többféle módon is ellenőrizhetőek a CSS-kódok. Beírható ide is az 

ellenőrizendő oldal URL-je, s ez esetben a vele letöltődő CSS-kódok kerülnek ellenőrzésre, vagy 

feltölthető konkrét .css állományok validsága, vagy akár feltölthető a felületre egy konkrét .ccs 

állomány, vagy bemásolható egy textfieldbe egy konkrét kód is. A Tanítlap kódjának ellenőrzését azzal 

a módszerrel teszem, hogy az URL címet illesztem a validátorba, ezzel ellenőrzésre kerül az oldal 

használatakor letöltődő összes CSS-kód. 

 
17. ábra W3C CSS validátor felülete 

Egy webhelyről akkor mondhatjuk el, hogy a kódja valid, ha annak minden oldala valid kódokat 

tartalmaz. A HTML és CSS validátoraival mégsem szükséges minden aloldalt külön-külön 

https://validator.w3.org/
https://jigsaw.w3.org/css-validator/
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ellenőriztetni, hiszen az egyes oldalak alapfelépítése (mondhatjuk „kerete”) hasonló, template-ek 

használata esetén azonos, változó tartalmi részük pedig kis százalékban térnek el egymástól. Ennek 

megfelelően, a HTML kódok tekintetében sincsenek jelentős eltérések egy site egyes oldalai között, így 

a főoldal vizsgálatával következtethetünk a többi oldal kódjának helyességére. Mindezeken felül az 

eltérő jellegű (template-tel rendelkező) oldalakat, és a főmenü egyes pontjaihoz tartozó oldalakat 

érdemes külön ellenőriztetni, de nem feltétlenül szükséges az összes oldal ellenőrzése. A CSS-kódok 

esetében is jellemzően ugyanazok a kódok töltődnek le, ez esetben is érdemes azért a főmenü egyes 

pontjaihoz tartozó oldalak és az eltérő jellegű (template-tel rendelkező) oldalakat külön ellenőrizni. 

5.3.2. A website-ok akadálymentességének vizsgálata 

A weboldalak az információ terjesztésének, az elektronikus ügyintézésnek és az akadályozott személyek 

elérésének a leghatékonyabb eszköze. Az internet idő- és térfüggetlen információforrás, a weboldalak 

az internet jellegéből adódóan eleve nagy segítséget jelentenek mind információszerzés, mind 

ügyintézés tekintetében az akadályozott (fogyatékossággal élő) személyek és bármely fogyatékkal nem 

élő személy számára egyaránt. Egy tanítást-tanulást támogató weboldal esetében elengedhetetlen 

fontosságú az akadálymentesítés. 

A weboldalak WCAG 2.0 szabvány szerinti akadálymentességének vizsgálatára a WAVE (Web 

accessibility Evaluation Tool) nevű webszolgáltatás jól használható, amely a http://wave.webaim.org/ 

(utolsó megtekintés: 2017.12.12.) URL címen érhető el. A szolgáltatás segítségével a kód szintjén lévő 

akadálymentességi hiányosságok jól feltérképezhetőek, beépített színkontraszt ellenőrző is tartozik 

hozzá, képes a weboldalak struktúráját is ellenőrizni valamint ismeri az WAI-ARIA (Accessible Rich 

Internet Applications, http://w3c.hu/forditasok/WAI-ARIA/, utolsó megtekintés: 2017.12.12.) 

szabványt is. A webfelületre a validátorokhoz hasonlóan csak be kell illeszteni az ellenőrizendő site 

URL címét és egy ENTER leütésével láthatóvá válnak az akadálymentesítéssel kapcsolatos hibák és 

figyelmeztetések. Ezek ikonok segítségével az adott probléma helyén kerülnek megjelenítésre, az 

ikonokra klikkelve bővebb információt nyerünk az adott problémáról és annak javításáról. Cél, hogy a 

Tanítlap webhely a WCAG 2.0 szabványnak megfelelő legalacsonyabb, azaz „A” szintű kritériumainak 

megfeleljen. 

A validálás és az akadálymentesítés módszere egy rekurzív folyamat, amely (1) a hibák feltárásából és 

a (2) a hibák javításából áll, majd a javítás után újrafeltárásból és újrajavításból… stb. Ezeket a 

tevékenységeket addig ismételjük egymás után felváltva, amíg el nem fogynak a hibák. Pontosabban, 

amíg az összes ERROR (hibajelzés) illetve WARNING (figyelmeztetés) javításra kerül a 

rendszerekben. 

5.3.3. A website-ok ellenőrzése különböző böngészőkben és különböző eszközökön 

A weboldalak ellenőrzésénél elengedhetetlen, hogy többféle eszközön, többféle felbontásban, illetve 

különböző böngészőben megtekintsük a megjelenést. Ma a legkorszerűbb weboldalak reszponzív 

webdesignnal épülnek fel, amelynek köszönhetően a tartalom elrendezése és a képek mérete optimálisan 

alkalmazkodik a megjelenítésre szánt képernyőfelület méretéhez. A Tanítlap esetében ez amiatt nagyon 

fontos, mert várhatóan sokan fogják használni a felületet mind asztali gépekről, laptopokról, tabletekről 

és mobiltelefonról is. Ez utóbbi kettő eszközön a felület megtekintése a mobil-tanulás okán jelentős 

mennyiségben várhatóak, hiszen számos tanuló ingázik, munka mellett tanul, levelezős képzésre jár stb. 

A weboldal reszponzívságának köszönhetően tehát a különböző méretű eszközökön különféleképpen 

rendeződnek el automatikusan a tartalmak, ezt kell megnézni, hogy valóban jól jelenik-e meg a felület 

mindegyik eszközön, különböző böngészők használata esetén. 

5.4. Szemmozgáskövetővel támogatott használhatósági vizsgálat és 

webergonómiai kutatás 

A felület ergonómiai helyességének és használhatóságának mérési módszereit a Human-Computer 

Interaction területen megjelent szakirodalomban és szakfolyóiratokban lévő cikkek alapján építettem fel 

és végeztem el. Ezek közül két kézikönyvet vettem alapul a témában (RubinChisnell, 2008; Jacko, 

http://wave.webaim.org/
http://w3c.hu/forditasok/WAI-ARIA/
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2012)136 és egy használhatóságról szóló alapirodalmat: Steve Krug Ne törd a fejem című könyvét (Krug, 

2008).  

5.4.1. A használhatósági vizsgálat módszerének bemutatása (Usability test) 

A usability test módszerét magyarul használhatósági vizsgálatnak vagy tesztelésnek nevezzük. Ezt a 

folyamatot mind a hallgatók, mind az oktatók körében el fogom végezni a felületen, hiszen az oktatók 

adminisztrátor státuszt látnak el, azaz ők azok, akik tartalommal töltik fel weboldalaikat. A diákoknak 

pedig hatékonyan kell megtalálniuk és felhasználniuk az oldalon lévő információkat.  

A módszer lényege az, hogy kisebb feladatokat kell adni a felhasználók számára és a feladatok elvégzése 

közben megfigyelni a tevékenységüket és a viselkedésüket. A teszteket egy laborban, nyugodt 

körülmények között szokás elvégezni. A használhatósági vizsgálat (usability test) lényege, hogy 

egyszerű feladatokat adunk a vizsgálati személyeknek, és megfigyeljük, hogy helyesen végzik-e el a 

feladatokat, illetve megtalálják-e könnyen a keresett információkat, mindezekből kiderül az, ha a 

struktúrába logikailag nem jól lettek elhelyezve az információk vagy nem egyértelmű egy-egy funkció 

működése vagy egy folyamatsor elvégzése. Az időben történő tesztelés rengeteg felesleges 

munkavégzéstől és költségkiadástól kíméli meg a fejlesztés folyamatát, hiszen olyan hibákra derül fény, 

amelyek csak éles használat esetén derülnének ki tesztelés hiányában (Herendy, 2009). A felhasználói 

tesztelés elméleti alapjai és történeti előzményei a 3. fejezetben kaptak helyet a webergonómia és a 

tervezési modellek témái mellett. 

A felhasználói vizsgálat során gyakran alkalmazzák az ún. think-aloud protocol (gondolkodj hangosan) 

módszerét, amely során a felhasználók folyamatosan hangosan kommentálják a tevékenységüket. 

Elmondják, hogy mit szeretnének elvégezni a felületen, mi a céljuk, mit szeretnének egy 

(mikro)tevékenységgel elérni, továbbá hangosan beszámolnak a reakciójukról, és arról, hogy siker- vagy 

kudarcélményük van a feladat végrehajtása közben, ezáltal pontosan megtudható, hogy a felhasználónak 

mi okoz nehézséget az egyes feladatok elvégzésekor illetve mi az, ami nem egyértelmű a website-on.  

Jó, ha a vizsgálatot végző személy értékeli, hogy miként látja a feladatvégző mentális terheltségét: 

könnyedén, közepes terheltséggel vagy nehezen hajtja-e végre a kitűzött feladatot. Fontos, hogy minden 

tesztalany ugyanazokat a feladatokat kapja és ugyanazon elbírálás alá essen, továbbá a tesztet vezető 

mentorral lehetőleg csak a legszükségesebb kommunikációt folytassa a feladatvégzés közben, viszont a 

feladatvégzés előtt sokat beszélgessenek, hogy kellő bizalom alakuljon ki a tesztszemélyben.  

A vizsgálatok Mirametrix S2 típusú eye-tracker (szemmozgáskövető) hardveres eszközzel lettek 

támogatva, amellyel detektáltam a felhasználók tekintetének helyét és hosszát az egyes oldalakon, 

továbbá az ún. OGAMA nevű szoftverrel kerültek rögzítésre a tekintet- illetve egérmozgások az egyes 

feladatoknál. Az OGAMA segítségével a mért eredmények jól kiértékelhetők és különféle vizuális 

kimutatások végezhetők vele úgy, mint például figyelemtérkép (attention map), tekintet útvonal 

(scanpath), tekintet szempontjából jelentős területek bemutatása hőtérképen (saliency map), fixációk 

kimutatása stb.  

Amennyiben a használhatósági (usability) és webergonómiai (webergonomy) tesztelések elvégzését 

szemmozgáskövető eszköz (eye-tracker device) bevonásával támogatjuk, a hibák helye pontosan 

lokalizálható és mértékük pontosan mérhető. Magyarországon a szemmozgáskövető eszközzel végzett 

használhatósági vizsgálatok még gyerekcipőben járó tevékenységnek tekinthetők bár a pedagógia 

területén egyre több kutatásnál használnak ilyen eszközt137. A következőkben a vizsgálat folyamán 

használt hardver és szoftver eszközök kerülnek bemutatásra, a felhasználói tesztelés folyamán adott 

konkrét feladatok a 6.5-ös fejezetben kerülnek bemutatásra a vizsgálat leírásával együtt.  

                                                           
136 Julie A. Jacko (2012): Human Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and 

Emerging Applications, Third Edition. C&C Press, Taylor and Fracis Group. 2012. ISBN 9781439829431 - CAT# 

K11447. 

Jeff Rubin−Dana Chisnell: Handbook of Usability testing. How to Plan, design, and conduct Effective Test. Wiley 

Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. 2008.  
137 2017-ben már harmadszor került sor a Magyar Szemmozgáskutatás Konferenciára Kecskeméten Steklács János 

vezetésével. https://sites.google.com/site/etrgal/, utolsó megtekintés: 2017.08.24. 

https://sites.google.com/site/etrgal/
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5.4.2. Mirametrix S2 szemmozgáskövető hardvereszköz 

Az Mirametrix S2 szemmozgáskövető138 kb. egy 

35 cm x 3cm x 3cm-es hordozható hardver 

eszköz, melyet a számítógép monitora alatt, egy 

kis állványon ajánlott elhelyezni annak 

érdekében, hogy a leghatékonyabban tudja 

rögzíteni a képernyőt néző személy szemmozgás-

adatait. Az eszköz Windows operációs 

rendszerekkel tud együttműködni. Az eszköz 

kiszűri a pici fejmozgásokat, így biztosítja a 

zavartalan vizsgálati környezetet és a 

felhasználók természetes viselkedését. Minden 

egyes adatgyűjtési folyamat előtt a vizsgálati 

személy tekintetmozgásához kell kalibrálni az 

eye-trackert ahhoz, hogy megbízható 

eredményeket kapjunk. 

 
18. ábra A Mirametrix S2 eye tracker eszköz139 

 

A szemmozgáskövetőnek számos alkalmazási területe ismert a webergonómiai vizsgálatok, a szoftverek 

használhatóságának tesztelése és a felhasználói szokások feltérképezésén túl140.  

5.4.3. OGAMA szemmozgáselemző szoftver 

Az OGAMA (Open Gaze And Mouse Analyzer)141 egy C#.NET-ben készült, nyílt forráskódú szoftver, 

amelyet arra fejlesztettek ki a Berlini Egyetemen, hogy monitorozni és rögzíteni lehessen vele a 

képernyő előtt ülő személyek szemmozgását és ezzel párhuzamosan a képernyőn lezajló egérmozgást 

és kattintásokat.  

 

19. ábra Az OGAMA szem- és egérmozgást rögzítő szoftver 

A szoftver tehát mintavételezi a szem- illetve az egérmozgást, adatbázisban eltárolja a detektált adatokat 

továbbá a képernyőn történő eseményeket (klikkelés, egérmozgás, a szem tekintetének helyét) videón 

rögzíti. Az eltárolt adatokat később analizálni lehet. Például létrehozható ún. tekintettérkép (attention 

                                                           
138 A szemmozgás-követő hardver eszköz weboldala: http://www.mirametrix.com/, utolsó megtekintés: 2017.08.26. 
139 A kép forrása: http://www.mirametrix.com/, utolsó megtekintés: 2015.05.22. 
140 Alkalmazható tanulási szokások és viselkedések feltérképezésére, pszichológiai kutatások terén, 

marketingelemzéseknél termékválasztási szokások megismerésére. Továbbá használja a filmipar és a számítógépes 

játékokat gyártó cégek is arra, hogy megtudják a filmbéli képkockák megtekintése vagy a játék élménye közben, hová 

tekintenek tartósan a nézők illetve játékosok. 
141 Az OGAMA szoftver weboldala: http://www.ogama.net/, utolsó megtekintés: 2015.05.22. 

http://www.mirametrix.com/
http://www.mirametrix.com/
http://www.ogama.net/
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map, hotspot), amellyel meghatározhatjuk azt, hogy mely tartalmak érdekelték a felhasználókat a 

képernyőn, azaz mely területekre irányult a legtöbb figyelem; s létrehozható vele ún. scanpath analízis 

is, amellyel kimutatható az, hogy a képernyő egyes részeit milyen sorrendben tekintette át egy adott 

felhasználó. A program arra is tartalmaz eszközrendszert, hogy benne felépítsük a kísérletünket, azaz 

előállítsuk a vizsgálat slide-jait. 

5.4.4. Kiegészítő mérés, attitűdvizsgálat 

A szemmozgáskövetővel támogatott használhatósági teszt elvégzése után a tesztszemélyeket 

megkértem, hogy a teszt folyamán megtekintett oktatói weboldalakat rangsorolják 5 szempont szerint. 

Ebből sok minden kiderül az oktatói weblapok megjelenésével szemben támasztott általános igényekről.  

Majd a tesztfelhasználókkal a Jakob Nielsen-féle használhatósági faktorok142 szerinti értékelést 

végeztettem el a portálra vonatkozóan143. A Nielsen-féle használhatósági faktorok mentén, 5-ös skálán 

kellett értékelni a portált a megtanulhatóság (Learnability), hatékonyság (Efficiency), hiba és a 

hibakezelés jósága (Error & Error Frequency) és elégedettség (Satisfaction) szempontok szerint. Amiatt 

csak a felsorolt négy faktor értékelésére nyílt lehetőség, mert a megjegyezhetőség (Memorability) 

faktorra nem tudtunk mérni, hiszen ahhoz a weboldal többszöri tesztelésére volna szükség, első tesztnél 

ez a faktor nem mérhető. 

5.4.5. Szemantikus differenciál 

A szemantikus differenciál skála lényege, hogy ellentétpárok mentén értékelhetők segítségével a 

weboldalak. Pozitív és negatív jellemzőpárok vannak felsorolva, amelyek között egy -3-tól +3-ig terjedő 

skálán értékelhet a felhasználó. Például: unalmas−érdekes, merev−rugalmas, komor−derűs. A 

szemantikus differenciál skálával mérhető, hogy a felhasználók érzelmileg miként viszonyulnak az 

egyes weboldalakhoz. A szemantikus differenciál (semantic differential) az intervallumskála egyik 

változata, az érzelmi attitűdöket és az érzések irányát és intenzitását vizsgáló kvalitatív módszer 

(Herendy, 2009). A lényege, hogy a vizsgálatban részt vevő felhasználók az adott ingeranyagot tíz-húsz, 

ellentétes jelzőkkel (ellentétpárokkal) ellátott skála segítségével értékelik. 

A szemantikus differenciál skálát jellemzően gyors tempóban töltik ki az értékelők (főként, ha saját 

tempójukban haladva, például online dolgoznak), a megítélés során a tudatos mérlegelésnek és 

sztereotípiáknak nem jut nagy szerep, sokkal inkább a pozitív-negatív érzelmek dominálnak 

értékeléskor. Ennél fogva a szemantikus differenciál segítségével igen árnyalt képet lehet alkotni arról, 

hogy a felhasználók milyen érzelmekkel viszonyulnak a vizsgált „attitűdtárgyhoz” (Síklaki, 2006). 

5.5. Logfile-elemzés  

A beválásvizsgálaton belül végeztem logfile-elemzést. A Tanítlaphoz tartozó logfile-t (amibe a 

webszerver mentette a weblap használatával kapcsolatos adatokat) egy Excel-állománnyá alakítottam 

át. A logfile a 2015.04.13-tól 2016.10.20.-ig tartalmazza az adatokat144. 

A következő adatszerkezetű Excel-tábla állt elő a logfile átalakítása után, mezőnevek: IP, Dátum, Idő, 

Letöltött elem, Honnan, Kliens info. Egy oldal letöltése alkalmával több sor is kerülhet a logfile-ba, 

hiszen a letöltött oldalhoz tartozó képek, javascriptek, CSS-ek, modulok fájljai stb. külön sorban 

jelennek meg, így egy oldal letöltése esetén létrejöhet akár 2-12 sor is a logfile-ban. Először az egy 

oldalletöltéshez tartozó sorok kiválogatása volt a cél és a logfile szerkezetének átalakítása úgy, hogy 

egy oldal letöltéséhez csak egyetlen sor tartozzon. Az Excel-fájlnak összesen 825442 rekordja volt. 

Elemzéseim a használat mennyiségére és a betöltött oldalak azonosítására irányultak. Kíváncsi voltam 

arra, hogy többnyire kurzusokat vagy más oldalakat tekintettek-e át a felhasználók a portál használata 

során. Ezeket az információkat tehát összesen 825442 sorból kellett kigyűjtenem. Az analizáláshoz 

Excel-függvényeket használtam fel. 

5.6. Kvantitatív kérdőíves kutatások, adatgyűjtés 

Kutatásom során összesen négy kérdőíves felmérést végeztem. Ezek közül a Kérdőív 1 és Kérdőív 2 

                                                           
142 A 3. Human-Computer Interaction fejezetben megtalálhatóak a Nielsen-féle használhatósági faktorok leírása. 
143 A részletek a 6.5. fejezetben olvashatóak. 
144 Ezután tudtom nélkül, helyhiány okán átálltak a rendszergazdák havi egyszeri logolási időre, és az utolsó egy 

havival mindig felülírták az előző havit, emiatt sajnos nincsen későbbről adatom, egyben kívántam elkérni. 
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nevűeknek az Előzetes igényfelmérés és a Rendszertervezés kutatási fázisokban volt szerepe. Az 

Eszterházy Károly Egyetem (EKE) (a vizsgálatok idején még Eszterházy Károly Főiskola (EKF)) 

oktatóinak illetve hallgatóinak körében vettem fel a két kérdőíves felmérés adatait. A Kérdőív 3 és a 

Kérdőív 4 nevű mérőeszközökkel pedig az elkészült oktatói portál beválásvizsgálatának fázisát 

végeztem, szintén az EKE oktatói és hallgatói körében. A kérdőívek mindegyike anonim, online és 

elektronikus volt, amelyekben zárt végű és nyílt végű kérdések egyaránt szerepeltek. A kérdőívek 

kiértékelését SPSS 17 statisztikai elemzőszoftverrel végeztem el. 

Mely kutatási 

fázisban használt?

Mérő-

eszköz 

neve

Mérőeszköz célja Minta/hatókör Elemszám

Adatfelvétel 

időinter-

valluma

Kérdőív 1 EKE oktatói N=83
2012.01.17-

2012.01.25

Kérdőív 2 EKE tanulói N=163
2013.03.18-

2013.03.25.

Kérdőív 3 EKE tanulói N=365
2017.05.08-

2017.11.30.

Kérdőív 4 EKE oktatói N=8
2018.01.10-

2018.01.15.

1. Előzetes igényfel-

mérés

2. Rendszertervezés

6. Beválásvizsgálat

Az oktatói portálok 

általános megítélésének 

felmérése. Az oktató 

portálokkal szembeni 

tartalmi és funkcionális 

elvárások felmérése.

A fejlesztett rendszer 

használóinak véleménye, 

attitűdvizsgálat.

A disszertáció mérőeszközei (kérdőívek)

 
10. táblázat A disszertáció mérőeszközei (kérdőívek) 

5.6.1. A Kérdőív 1 tartalma és felépítése  

Kérdőív 1 

részei

Kérdés 

darabszáma
Kik válaszolnak a kérdésekre

1. blokk 6 Minden kitöltőre vonatkozott.

2. blokk 2
Azok töltötték ki, akik szoktak 

oktatói weboldalakat látogatni.

kiknek, milyen céllal? 8

hasznosságuk 2

módosításuk 3

3. blokk, b 3

Azokra vonatkozott, akik még 

nem rendelkeztek  saját oktatói 

weboldallal de szeretnének a 

közeljövőben. 

hasznosság megítélése 2

tartalom és funkció 4

hallgatók igénye 1

kurzusinf. jogosultság 1

5. blokk 5
Azok számára jelent meg,  akik 

ezeket már használták.

6. blokk 4
Azok számára jelent meg,  akik 

ezeket már használták.

3. blokk, a

Azokra vonatkozott, akik  

rendelkeztek saját oktatói  

weboldallal.

Saját oktatói 

weboldalak 

4. blokk

Általánosságban 

az oktatói 

weboldalakról

Minden kitöltőre vonatkozott.

Tartalmi egységek

Demográfiai adatok

Oktatói weboldalak látogatása

Tervezett weboldalak paraméterei

Oktatást segítő keretrendszerekről 

(nyílt forráskódú 

tartalomkezelőrendszerek)

Oktatást segítő e-learning 

keretrendszerekről (pl.: Moodle)

 
11. táblázat A Kérdőív 1 tartalmi egységei és szerkezete (39. sz. mellékletben az összes kérdés) 

A kérdőív 41 kérdésből állt. Több helyen is elágazást tartalmazott, a 3. blokk kérdései csak azok számára 

jelentek meg, akik rendelkeztek már saját oktatói weboldallal, a 4. blokk kérdései azokra vonatkozott, 

akik még nem rendelkeztek saját oktatói weboldallal, de azt jelölték, hogy szeretnének a közeljövőben. 

A táblázat jobb oszlopában látszik, hogy további, feltételekhez kötött blokkok is szerepeltek még a 

kérdőívben: 2-es, 6-os és 7-es blokk. A kérdőív igen összetett volt és sok kérdésből állt, emiatt éreztem 

szükségét, hogy bizonyos kérdéscsoportok csak azok számára jelenjenek meg, akik valóban illetékesek 

a válaszadásban. A kérdőív felépítése az alábbiakban olvasható. 
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1. blokk: Demográfiai adatok (6 kérdés) 

A kitöltő oktatók ebben a blokkban adták meg nemüket, életkorukat, a kar nevét, amelyhez tartoznak, 

és milyen beosztásban dolgoznak stb. 

2. blokk: Oktatói weboldalak látogatása (2 kérdés)  

Azoktól, akik azt a választ adták, hogy látogatnak oktatói weboldalakat megkérdeztem, hogy mennyi 

oktatói weboldalt látogatnak és azt milyen gyakorisággal teszik145. 

3. blokk: Saját oktatói weboldalak tartalma, használata; hasznosságának megítélése; módosítása 

(13 kérdés) 

A H1a-ra részben választ ad a 3. blokk, a 1. kérdése (9.), amiben mértem, hogy mennyi tanár rendelkezik 

saját oktatói weboldallal. Ezt a blokkot csak azoknak a tanároknak kellett kitölteniük, akik azt a választ 

adták korábban, hogy van saját weboldaluk. Kérdés volt még, hogy mióta van saját oldaluk és milyen 

látogatói kör számára szánták illetve milyen céllal hozták létre (vagy készíttették) az oldalukat és mire 

használják valójában (18 tényező lett felsorolva és egyéb kategória is létezett nyílt végű kérdés 

formájában). A használatot illetően választ adtak arra is, hogy milyen gyakorisággal és milyen célból 

szokták frissíteni az oldalukat. (8 kérdés) 

A 17. kérdés segített a H2 vizsgálatában, felmértem vele, hogy jelenlegi oldalukat mennyire tartják 

hasznosnak a tanárok (5-ös Likert-skálán lehetett az értékeket megadni146) és azt, hogy milyen mértékben 

könnyíti (szintén 5-ös Likert-skálán lehetett megadni147) véleményük szerint az egyes 

munkafolyamataikat illetve a diákok tanulását (oktatási folyamat, diákok tájékoztatása, oktató 

adminisztratív tevékenysége, diákok tanulási tevékenysége). (2 kérdés) 

Ebben a blokkban megkérdeztem azt is, hogy kívánnak-e módosítani a közeljövőben weboldalukon, s 

ha igen, mi volna az (megjelenés, struktúra, jelszavas védelem, kevesebb vagy többféle adat feltöltése 

stb.) és milyen tevékenysége(ke)t szeretnének hatékonyabbá tenni rajta (oktatási folyamat, diákok 

tájékoztatása, oktató adminisztratív tevékenysége, diákok tanulási tevékenysége). (3 kérdés) 

3. blokk, b: Tervezett weboldalak paraméterei (3 kérdés) 

A H1a-ra részben választ ad a 3. blokk, b első kérdése (22.), amiben mértem, hogy mennyi tanár szeretne 

saját oktatói weboldalt azok közül, akik jelenleg nem rendelkeznek weboldallal. Azok válaszoltak tehát 

csak ennek a blokknak a kérdéseire, akik nem rendelkeztek oktatói weboldallal, de szeretnének a 

közeljövőben saját oldalt. A kérdések között az szerepelt még, hogy milyen felhasználói körnek szánják 

a weboldalt148, illetve milyen céllal kívánják azt létrehozni/elkészíttetni (18 lehetőség volt felsorolva és 

az egyéb kategória). 

4. blokk: Általánosságban az oktatói weboldalakról (8 kérdés): 

A 4. blokk első két kérdése az oktatói portálok általános hasznosságának és megítélésének mérésében 

volt szerepe, a 25. kérdés a H2 vizsgálatában segített oktatói oldalról. (2 kérdés) 

A 2730. kérdésekben a weboldalak tartalmával és az azokon elérhető szolgáltatásokkal és funkciókkal 

kapcsolatos igényeket mértem fel, a kérdőív fontos részét képezték ezek a kérdések, hiszen a kapott 

válaszok az oktatói portál tervezését nagyban meghatározták, továbbá a H4a hipotézis és H5 hipotézis 

oktatókra vonatkozó részének vizsgálatában is segítettek. (4 kérdés) 

E blokkban megkérdeztem, hogy a tanárok szerint a hallgatók igénylik-e az oktatói weboldalakat149 és 

hogy a kurzusokkal kapcsolatos egyes információkat (aktuális információk, tematika, követelmény, 

beadandó feladat kiírása, dolgozatok eredményei, órai prezentációk, tananyag vagy tananyagsegédlet) 

„bárki számára” vagy „csak a kurzusra járók számára” tennék-e elérhetővé. (2 kérdés) 

                                                           
145 Naponta, hetente, havonta, negyed évente, félévente, évente; minden lehetőségnél lehetett választani, hogy mennyit: 

egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt illetve ötnél többet. 
146 Az (1) „egyáltalán nem tartom hasznosnak” lehetőségtől a (5) „nélkülözhetetlennek tartom” válaszig lehetett 

értékelni, továbbá választani lehetett a (6) „nem tudom megítélni” opciót is. 
147 A lehetséges válaszok mind a négy tevékenység kapcsán: (1) „nehezíti”, (2) „nem könnyíti meg”, (3) „közepes 

mértékben könnyíti”, (4) „megkönnyíti”, (5) „jelentősen megkönnyíti”, (6) „nem tudom megítélni”. 
148 Lehetséges válaszok: diákoknak, kollégáknak, szakembereknek, tudományos tevékenységet folytatóknak, 

kutatóknak, egyéb. 
149 Érdekes volna összevetni ezzel a kérdéssel azt, hogy a hallgatók milyen választ adtak arra, hogy szeretnék-e ha 

minél több oktató rendelkezne oktatói portállal. Az adatok ehhez az összevetéshez megvannak, disszertációm viszont 

nem tér ki erre a kérdésre. 
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5. blokk: Az e-learning keretrendszerekről (5 kérdés) 

Azok az oktatók válaszoltak ezekre a kérdésekre, akik már hallottak a Moodle keretrendszerről (az EKE-

n ez az e-learning keretrendszer használható). Felmértem, hogy a kitöltők közül mennyien és mire 

(információ az oktatóról, információ a kurzusokról, tananyag, órai prezentáció közzé tétele, beadandó 

feladat kiírása stb.) használják a keretrendszert. A H3 hipotézis vizsgálatában van szerepe ennek a 

blokknak. 

6. blokk: A tartalomkezelő rendszerekről (4 kérdés) 

Azok voltak a blokk kérdéseinek válaszadói, akik már hallottak a nyílt forráskódú tartalomkezelő 

rendszerekről. A kérdések között szerepelt, hogy használtak-e már ilyet, melyeket használták (Drupal, 

Joomla, Wordpress, egyéb) és milyen típusú weboldal esetében alkalmazták (oktatói weboldal, szakmai 

híroldal/blog, konkrét képzés oldala, egyéb). 

5.6.2. A Kérdőív 2 tartalma és felépítése 

Az alábbi kérdőív felépítése hasonló a Kérdőív 1-eséhez, ugyanazok a kérdéskörök jelentek meg ennél 

is, csak a mérés a hallgatók körében történt. Összesen 33 kérdés volt ebben a mérőeszközben. 

Kérdőív 2 

részei

Kérdés 

darabszáma

1. blokk 6

2. blokk 2

3. blokk 4

hasznosság megítélése 2

tartalom és funkciók 4

kurzusinf. jogosultság 2

5. blokk 4

6. blokk 5

7. blokk 4

Tartalmi egységek

Demográfiai adatok

Oktatói weboldalak látogatása

4. blokk

Frissítés és módosítandók

Hallgatói vélemények az oktatói weboldalakról, általános megítélés 

Oktatást segítő e-learning keretrendszerekről (pl.: Moodle)

Oktatást segítő keretrendszerekről (Nyílt forráskódú tartalomkezelők)

Általánosságban az oktatói 

weboldalakról

 
12. táblázat A Kérdőív 2 tartalmi egységei és szerkezete (40. sz. mellékletben az összes kérdés) 

Az alábbiakban olvasható a kérdőív tartalma. 

1. blokk: Demográfiai adatok (6 kérdés) 

A kitöltő hallgatók ebben a blokkban adták meg nemüket, életkorukat, a kar nevét, amelyhez tartoznak, 

a tagozatot és annak a szaknak (vagy szakpárnak) a nevét, amelyre járnak stb. 

2. blokk: Oktatói weboldalak látogatása (2 kérdés)  

Azoktól, akik azt a választ adták, hogy látogatnak oktatói weboldalakat megkérdeztem, hogy mennyit 

és milyen gyakorisággal látogatnak. Az adatfeltétel azonos módon történt, mint az oktatók esetében. 

3. blokk: Hallgatói vélemények az oktatói weboldalakról, általános megítélés (4 kérdés) 

A hallgatóknak egyik kérdésnél meg kellett becsülniük, hogy az oktatóik hány százaléka rendelkezik 

saját oktatói weboldallal. Majd felmértem, hogy szeretnék-e, ha minél több oktatójuk rendelkezne 

weboldallal (3 válasz lehetőség), ez a kérdés választ ad a H1b hipotézisre. Kérdeztem még, hogy 

szerintük mely célból (18 és egyéb lehetőség) volna érdemes oktatói oldalakat használni és azok 

mennyiben (5-ös Likert-skála és egy „nem tudom megítélni” opció) könnyítenék meg az egyes 

munkafolyamatokat (oktatás folyamatát, diákok tájékoztatását, diákok tanulási tevékenységét, oktatók 

adminisztratív tevékenységét). 

4. blokk: Általánosságban az oktatói weboldalakról (8 kérdés) 

Az oktatói weboldalak általános hasznosságának megítélését 5-ös Likert-skálás és rangsoroló 

kérdésekkel mértem fel. A 13. kérdésre adott válaszok segítenek a H2 hipotézis tanulói oldalról történő 

értékelésében. (2 kérdés) 
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A 1518. kérdésekben a weboldalak tartalmával és az azokon elérhető szolgáltatásokkal és funkciókkal 

kapcsolatos igényeket mértem fel ezúttal tanulói oldalról, az ezekre a kérdésekre kapott válaszok az 

oktatói portál tervezését nagyban meghatározták150 továbbá a H4b hipotézis és H5 hipotézis tanulókra 

vonatkozó részének vizsgálatában is segítettek. (4 kérdés) 

Megkérdeztem, hogy hallgatók tanárként mely kurzusinformációkat tennék publikussá „bárki számára” 

és melyeket láthatnák csak a „kurzusra járók”151. (2 kérdés) 

5. blokk: Frissítés és módosítandók (4 kérdés) 

Az 5. blokkban az került felmérésre, hogy milyen gyakorisággal frissítik általában az oktatók a 

weboldalaikat és azt milyen célból teszik. Továbbá megkérdeztem a hallgatókat, hogy szerintük mi az, 

amin általában változtatniuk kellene a tanároknak a weboldalaikon (megjelenés, struktúra, jelszavas 

védelem, kevesebb vagy többféle adat feltöltése stb.) és mely tevékenységek hatékonyságát lehetne 

növelni véleményük szerint (oktatási folyamat, diákok tájékoztatása, oktató adminisztratív tevékenysége, 

diákok tanulási tevékenysége). 

6. blokk: Az e-learning keretrendszerekről (5 kérdés) 

Azok a hallgatók válaszoltak ezekre a kérdésekre, akik már hallottak a távoktatási keretrendszerekről és 

a Moodle-ről. Az EKE-n 2012-ben ez az e-learning keretrendszer használható volt bármely oktató és 

diákjai számára. Felmértem, hogy a kitöltők közül mennyien és mire (információ az oktatóról, 

információ a kurzusokról, tananyag, órai prezentáció közzé tétele, beadandó feladat kiírása stb.) 

használták a keretrendszert. A H3-as hipotézis vizsgálatában nagy szerepe van ennek a blokknak is. 

7. blokk: A tartalomkezelő rendszerekről (4 kérdés) 

Azok voltak a blokk kérdéseinek válaszadói, akik már hallottak a nyílt forráskódú tartalomkezelő 

rendszerekről. A kérdések között szerepelt, hogy használtak-e már ilyet, melyeket használták (Drupal, 

Joomla, Wordpress, egyéb) és milyen típusú weboldal esetében alkalmazták (oktatói weboldal, szakmai 

híroldal/blog, konkrét képzés oldala, egyéb). 

5.6.3. A Kérdőív 3 tartalma és felépítése 

Kérdőív 3 

részei

Kérdés 

darabszáma

1. blokk 6

2. blokk 1

3. blokk 1

4. blokk 5

5. blokk 5

6. blokk 1

Az EKE-n lévő tanulást támogató elektronikus lehetőségek

Tanítlap portállal kapcsolatos nyitott kérdés

A Tanítlap oktatói weboldal támogatásával kapcsolatos kérdések

Tartalmi egységek

Demográfiai adatok

Jakob Nielsen-féle használhatósági faktorok szerinti értékelés

Szemantikus differenciálskála (tetszés felmérése ellentétpárok mentén)

 
13. táblázat A Kérdőív 3 tartalmi egységei és szerkezete (41. sz. mellékletben az összes kérdés) 

A kérdőívet kitöltő tanulók felkészülését és órai munkáját legalább fél évig támogatta a Tanítlap portál 

legalább egy kurzus kapcsán, voltak, akik 2 vagy 3 félévig használták a portált több kurzus esetében is. 

A kérdőívvel egyrészt az elkészült portálról alkotott hallgatói véleményeket kívántam felmérni, 

másrészt a hallgatók internetezési szokásainak pár aspektusára kérdeztem rá. A kérdőív összesen 18 

kérdést tartalmazott. 

1. blokk: Demográfiai adatok (6 kérdés) 

A kitöltő hallgatók ebben a blokkban adták meg nemüket, életkorukat, intézményüket, a kar nevét, 

amelyhez tartoznak, a tagozatot stb., végül azoknak a tantárgyaknak a neveit, amelyek kapcsán 

használták a Tanítlap portált. 

2. blokk: Jakob Nielsen-féle használhatósági faktorok mentén történő értékelés (1 kérdés) 

Az öt használhatósági faktor mentén kellett a hallgatóknak értékelniük a portált 5-ös Likert-skála 

                                                           
150 Tehát nem csak az oktatók véleménye volt fontos (Kérdőív 1) a rendszertervezéskor. 
151 Az egyes kurzusinformációk megjelenésével kapcsolatban meg kell születniük azoknak a döntéseknek, hogy 

melyek legyenek bárki számára elérhetők, melyek legyenek csak a kurzusokra járók számára elérhetők. Koncepcióm, 

hogy legyenek olyan elérhető általános információk a kurzusokkal kapcsolatosan, amelyekhez bárki hozzáférhet, 

hiszen azok alapján dönthetnek a diákok pl. egy szabadon választható kurzus felvétele mellett, vagy pl. a 

követelmények áttekintése alapján ütemezhetik egyes tárgyak felvételét a félévekben. 
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segítségével az (1) „egyáltalán nem jellemző” opciótól kezdve a (5) „maximálisan jellemző”-ig lehetett 

választani. A kérdésnek a H12 hipotézis vizsgálatánál van szerepe hallgatói oldalról. (1 kérdés) 

3. blokk: Szemantikus differenciál skála (tetszés felmérése ellentétpárok mentén) (1 kérdés) 

15 ellentétpár mentén mértem fel a Tanítlap weboldalról alkotott véleményeket a hallgatók körében. A 

legpozitívabb értékelés esetén a +3-ast, a legnegatívabb esetben a -3-at kellett választaniuk a 

kitöltőknek. 

4. blokk: A Tanítlap oktatói portál támogatásával és hasznosságával kapcsolatosan (5 kérdés) 

A hallgatókat arról kérdeztem, hogy milyen tevékenységek során használták a Tanítlapot (9 opció volt 

választható: tanórai szemléltetés, tanórai feladat, ZH feladat, beadandó követelményeinek kiírása, 

otthoni felkészülés, információszerzés az oktatóról, információszerzés kurzusokról hírben vagy 

naptáreseményben) és ezek során milyen mértékben találták hasznosnak a portált az 5-ös Likert-skála 

megadott értékei szerint. Megkérdeztem, hogy milyen mértékben könnyíti az otthoni felkészülést, az órai 

munkát és a kurzusokról való információszerzést (5-ös Likert-skála); felmértem, mennyire tartják 

hasznosnak, szeretnék-e ha minél több oktatónak lenne Tanítlap jellegű portálja152; végül rangsorolniuk 

kellett a portál lehetőségeit fontosságuk alapján. A 4. blokknak jelentős szerepe van a H10 és a H11-es 

hipotézisek vizsgálatánál hallgatói oldalról. 

5. blokk: Az EKE-n lévő tanulást támogató elektronikus lehetőségek (5 kérdés) 

Felmértem, hogy a diákok az intézményben milyen tanulást támogató elektronikus megoldásokkal 

találkoztak (2017) és kértem, hogy rangsorolják ezeket kedvelés alapján. Az itteni válaszlehetőségek 

tudatosan megegyeznek Lengyelné 2009-es (Lengyelné, 2009) kutatásában lévőkkel153, amelynek 

eredményeképpen fogtam bele kutatásomba. Érdekes lehet a diákok véleményét összehasonlítani 8 

évvel később. (2 kérdés: 13-as és 14-es kérdések) 

Felmértem, hogy milyen tevékenységre használják a tanulók az internet hozzáféréssel rendelkező 

eszközeiket. (12 opció és egy egyéb kategória) (1 kérdés) 

Megkérdeztem, hogy milyen újabb rendszerrel való oktatástámogatással találkoztak a hallgatók 

lehetőségek: Tanítlap oktatói portál, Egyéb tanári weblap, Az EKE e-learning rendszere 

(http://elearning.uni-eszterhazy.hu, Moodle keretrendszer), Facebook, Google Drive és Egyéb). 

Ezeknek hasznosságát értékelniük kellett 5-ös Likert-skálán. (2 kérdés) 

6. blokk: Tanítlap portállal kapcsolatos nyitott kérdés (1 kérdés) 

Az utolsó kérdésnél lehetőség nyílt a portállal kapcsolatosan bármiféle megjegyzést írni. 

5.6.4. A Kérdőív 4 tartalma és felépítése 

Kérdőív 4 

részei

Kérdés 

darabszáma

1. blokk 6

2. blokk 1

3. blokk 1

4. blokk 4

5. blokk 2

6. blokk 2

7. blokk 2

8. blokk 1

Tanítlap portállal kapcsolatos attitűdvizsgálat és nyitott kérdés

Oktatása során, milyen elektronikus rendszereket használ, ezeket mennyire 

tartja hasznosnak

IKER szerinti önértékelés

Tartalmi egységek

Demográfiai adatok

Jacob Nielsen-féle használhatósági faktorok szerinti értékelés

Szemantikus differenciálskála (tetszés felmérése ellentétpárok mentén)

A Tanítlap oktatói portál támogatásával és hasznosságával kapcsolatos 

kérdések

Kérdések a Tanítlap portálról: miért használja, mit nem használ rajta?

 
14. táblázat A Kérdőív 4 tartalmi egységei és szerkezete (42. sz. mellékletben az összes kérdés) 

                                                           
152 Ezeket a válaszokat érdemes volna összevetni a Kerdőív 1, 2 és 4 kérdőívek hasonló kérdéseire adott válaszok 

eredményével, dolgozatom ezek összehasonlítására nem terjed ki, feladatnak nem vállaltam. 
153 Ezek a következők voltak: Tanári honlap anyagai; Feladatbeküldés elektronikus levélben; Tananyagsegédlet 

küldése oktatótól elektronikus levélben; Nyomtatható, szerkesztett dokumentumok; Linkgyűjtemény; E-tananyag CD-

n; Nem intézményi forrásból származó anyagok; E-tananyag keretrendszerben (Moodle, elearning.ektf.hu); 

Hagyományos oktatás elektronikus eszközök támogatásával; Kizárólag elektronikus keretrendszer és Egyéb kategória. 

Ez utóbbi a 2017-e felmérésbe került bele. 
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A kérdőívet azokkal az oktatókkal töltettem ki (N=8), akik használják a Tanítlap portált. Az elektronikus 

kérdőív összesen 19 kérdést tartalmazott.  

1. blokk: Demográfiai adatok (6 kérdés) 

A kitöltő oktatók ebben a blokkban adták meg nemüket, életkorukat, az intézmény, a kar és a tanszék 

nevét, amelyhez tartoznak és a beosztásukat. 

2. blokk: Jakob Nielsen-féle használhatósági faktorok mentén történő értékelés (1 kérdés) 

Az előző kérdőívnél ismertetett öt használhatósági faktor mentén kellett az oktatóknak is értékelniük a 

portált. A kérdés a kutatás kapcsán a H12 hipotézis vizsgálatában segít. 

3. blokk: Szemantikus differenciál skála (tetszés felmérése ellentétpárok mentén) (1 kérdés) 

A hallgatói (Kérdőív 3-hoz) hasonlóan az oktatóknak is 15 ellentétpár mentén kellett értékelniük a 

Tanítlap weboldalt. 

4. blokk: A Tanítlap oktatói portál támogatásával és hasznosságával kapcsolatosan (4 kérdés) 

A tanárokat arról kérdeztem, hogy milyen tevékenységek során használták a Tanítlapot (ugyanazt a 9 

lehetőséget lehetett bejelölni, mint a hallgatói (Kérdőív 3) esetében kérdés volt itt is, hogy ezek során 

milyen mértékben találták hasznosnak a portált az 5-ös Likert-skála megadott értékei szerint. 

Megkérdeztem, hogy milyen mértékben könnyíti a diákok felkészülését, az órai munkát, a diákok 

tájékoztatását és az oktatók munkáját (5-ös Likert-skála). Végül felmértem, hogy mennyire tartják 

általánosságban hasznosnak a Tanítlap portálok létét154. A 4. blokknak jelentős szerepe van a H10 és a 

H11-es hipotézisek vizsgálatánál oktatói oldalról. 

5. blokk: Kérdések a Tanítlap portálról (2 kérdés) 

Megkérdeztem, hogy a 8 felsorolt lehetőség közül melyek miatt használják az oktatók a Tanítlap portált 

(Tananyagsegédletek, A tanulók tájékoztatása, A határidők naptárban való jelölése, szakmai blog 

vezetése, Tudományos tevékenység és publikációk bemutatása, Kutatások és projektek bemutatása, 

Közös projektekben való részvétel, Csoportmunka/projektmunka). Megkérdeztem, hogy a felsoroltak 

közül mire nem használják a portált. 

6. blokk: Milyen elektronikus rendszereket használ, mennyire hasznosak ezek (2 kérdés) 

Megkérdeztem, hogy milyen elektronikus rendszereket használ, s ezeket mennyire tartja hasznosnak, 

ugyanazokat soroltam fel lehetőségként, mint a tanulóknál a Kérdőív 3-ban, de itt még a Google+-t is. 

7. blokk: Tanítlap portállal kapcsolatos attitűdvizsgálat és nyitott kérdés (2 kérdés) 

5-ös skálán kellett értékelniük az oktatóknak a portál kapcsán a következő kifejezéseket: Könnyen 

kezelem, Tetszik, Szeretem, Ajánlanám másoknak is. Az utolsó előtti kérdésnél kértem, röviden 

értékeljék a portált, írják le, mit tartanak benne jónak és mik a hiányosságai. 

8. blokk: IKER szerinti önértékelés (1 kérdés) 

Minden oktatónak értékelnie kellett saját digitális kompetenciájának szintjét az IKER önértékelő 

rendszernek megfelelően. 

  

                                                           
154 Ezeket a válaszokat érdemes volna összevetni a Kerdőív 1, 2 és 3 kérdőívek hasonló kérdéseire adott válaszok 

eredményével, dolgozatom ezek összehasonlítására nem terjed ki, feladatnak nem vállaltam. 
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6. A kutatás egységei és menete 

6.1. Előkutatás  a portálok létjogosultságának kérdése  

6.1.1. Mekkora az igény az oktatói portálokra? 

Az Eszterházy Károly Egyetemen Weblapszerkesztés és Webdesign tantárgyak oktatójaként több 

esetben kértek fel tanár kollégák arra, hogy készítsek számukra saját oktatói weboldalt, amire feltölthetik 

órai prezentációikat és tananyagsegédleteiket a kurzusaikra járó tanulók számára. Emellett az Eszterházy 

Károly Főiskola (2016. július 1-től vált egyetemmé) hallgatóinak internethasználatával kapcsolatos 

2009-es felmérés eredményeképpen kimutatásra került, hogy a tanárok által biztosított tanulást támogató 

elektronikus megoldások közül a hallgatók az oktatók saját weboldala nyújtotta segítséget veszik 

kimagaslóan a legtöbben igénybe. (Lengyelné, 2009) A felmérésben részt vevő hallgatók 87,5%-a 

használta a tanárok saját weboldalait a feladatok és/vagy a segédletek letöltéséhez (1. ábra) úgy, hogy 

az intézmény már rendelkezett Moodle keretrendszerrel és azt bármely oktató használhatta. 

Ez a mutató arra engedett következtetni, hogy 2009-ben az oktatók jelentős része rendelkezett saját 

oktatói weblappal az EKF-en és azt aktívan használta is hallgatói körében. Az eredmény azt is mutatja, 

hogy az EKF-en átlagosan szívesebben használnak a tanárok oktatástámogatás céljára saját weblapot, 

mint a Moodle oktatási keretrendszert (LMS). A tanári weboldalakat igénylő kollégák megkeresése, a 

2009-es kutatás eredménye és saját weblapom tanulást támogató hatékonyságának ismerete arra sarkallt, 

hogy 2012-ben felmérjem, mekkora szükség van oktatói weboldalakra és ezek hasznosságának mi a 

megítélése az oktatók és hallgatók körében az EKF-en.  

Az oktatói weblapokkal kapcsolatban az alábbi feltételezéssekkel éltem. 

Hipotézis: 

H1a: Feltételezem, hogy a megkérdezett tanároknak legalább fele (>=50%-a) nem rendelkezik 

saját oktatói website-tal. És azoknak, akiknek nincs, legalább a fele (>=50%-a) szeretne használni 

saját oktatói website-ot. 

H1b: Feltételezem, hogy a megkérdezett hallgatóknak legalább fele (>=50%) szeretné, ha minél 

több oktató rendelkezne saját oktatói weboldallal. 

H2: Hipotézisem szerint mind az oktatók, mind a hallgatók legalább fele (>=50%-a) 

általánosságban hasznosnak tartja az oktatói weboldalakat. 

H3: Hipotézisem szerint van létjogosultsága a magyar felsőoktatásban az oktatói portáloknak a 

tanulásmenedzsment rendszerek (Learning Management Systems, LMS-ek) használata mellett 

(pl.: Moodle). 

2012-ben elvégeztem egy oktatói weblapokkal kapcsolatos kérdőíves felmérést az Eszterházy Károly 

Főiskola oktatóinak körében (Kérdőív 1), 2013-ban pedig a hallgatók körében (Kérdőív 2). A két 

kérdőív struktúrája hasonló volt és azonos kérdéskörökből épült fel. A kérdőíves vizsgálatokkal többféle 

kutatási célnak tettem eleget. Egyrészt feltártam, hogy a tanárok hány százaléka rendelkezik saját 

weblappal (ezekkel mennyire elégedettek, milyen a karonkénti és beosztás szerinti eloszlás) és azok 

közül, akiknek nincs, mennyien szeretnének. Ezeket milyen céllal használják/használnák az oktatók és 

mire szeretnék a diákok, hogy használják tanáraik? Továbbá felmértem az oktatói weboldalak 

hasznosságának általános megítélését oktatói és hallgatói körben egyaránt. Fontosnak éreztem 

utánajárni annak, hogy mennyien használnak intézményünkben Moodle keretrendszert, amely bárki 

számára elérhető és használható volt már 2012-ben155. A két kérdőív segítségével arra is választ kaptam, 

hogy mik az igények az oktatói weboldalak tartalmával és funkcióival szemben, de erről a 6.2-es 

fejezetben lesz szó. 

A felméréssel ebben a kutatási egységben a következő kérdésekre kerestem a választ:  

1. Mekkora az oktatói portálokra való igény hallgatói és oktatói oldalról? 

                                                           
155 Érdekes lenne megnézni azt is (mert a szükséges adatok rögzítésre kerültek), hogy a létező weboldalakkal a tanárok 

mennyiben támogatják a blended-learning típusú oktatási formát, azaz megvizsgálni azt, hogy mekkora azon oktatók 

aránya, akik a tanórákon rendszeresen alkalmazzák saját weboldalaikat azokkal szemben, akik az órai keretek között 

nem használják azokat, csak otthonra szánt segédletként. Ezekre a Kérdőív 1 12-es és 24 kérdéseinek vizsgálatával 

kaphatnánk választ. Dolgozatom e vizsgálatokra nem tér ki. 
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2. Mennyi oktató rendelkezik az Eszterházy Károly Főiskolán 2012-ben saját oktatói weboldallal, 

és akik nem rendelkeznek, azok közül mennyien szeretnének?  

3. Mi az oktatói weboldalak hasznosságának általános megítélése? 

4. Annak ellenére, hogy használható bárki számára Moodle keretrendszer az intézményben, van-e 

valós igény oktatói weblapokra? 

A fenti kérdésekre kapott eredmények és azok kiértékelése az alábbi fejezetekben megtalálhatóak.  

6.1.2. Az oktatói portálokra való igény oktatói oldalról 

A felmérés során 84 Eszterházy Károly Főiskolán dolgozó tanár (N1=84) válaszolt arra a kérdésre, hogy 

használ-e saját oktatói weboldalt156 kurzusainak támogatására (9. kérdés). A Kérdőív 1-ben 

megkérdezettek 39,3%-a, azaz 33 fő válaszolt igennel.  

Azon oktatókat, akik nem rendelkeztek saját weboldallal (60,7%, 51 fő) megkérdeztem, hogy 

szeretnének-e a közeljövőben ilyen oldalt használni, folyamatban van-e már esetleg ennek készítése, 

vagy egyáltalán nem tartják fontosnak saját weboldal fenntartását (22. kérdés). 

 
20. ábra Statisztikai kimutatás a tanárok oktatói portálokra való igényeiről (Az eredmények output 

táblája a 8. sz. mellékletben található.) 

Eredményül azt kaptam, hogy a teljes megkérdezett minta 40%-a tervez oktatói weboldalt használni a 

későbbiekben, továbbá a megkérdezettek 4%-ának az oktatói weboldal készítése már folyamatban is 

volt. Az oktatói portálok létjogosultságának kérdését illetően beszédes az a mutató, hogy az összes 

megkérdezett tanár közül, mindösszesen 17% jelölte azt, hogy nem érzi szükségét ilyen oldal 

használatának. Tehát a minta fennmaradó 83%-a azon tanárokból állt, akik vagy rendelkeztek már tanári 

weblappal vagy tervezték saját oldal használatát. 

Érdekes adat – bár hipotézis nem kapcsolódik hozzá – a weblapok tulajdonosainak a karok illetve a 

beosztások szerinti eloszlása és az az információ, hogy az oktatói weboldalak léte és a karok között 

szignifikáns összefüggés mutatható ki (X2=13,012; p<0,05). A weboldalak léte és a beosztások között 

szintén (X2=17,115; p<0,05). A 9. sz. mellékletben megtalálható a weblapok karok és beosztások 

szerinti eloszlásának adatai. 

A H1a hipotézis első része, miszerint a válaszadók minimum 50%-a nem rendelkezik oktatói 

weboldallal bizonyítást nyert, hiszen a megkérdezettek 60,7%-ának nincsen oktatói weboldala. (84-

ből 51 főnek). A feltevés második része – miszerint akiknek nincs, azoknak minimum 50%-a szeretne 

website-ot – szintén bizonyítást nyert, hiszen 51 főből 37 fő157 szeretne saját website-ot, ami 72,5%-

nak felel meg 158. 

                                                           
156 A kérdésfeltevés során tudatosan még nem az oktatói portál megnevezést használtam, nehogy a portál kifejezés – 

mely sokak fejében egy nagyon nagy információhalmazzal rendelkező weboldalként él − félre vigye a tanárok 

megítélését saját oldalukkal kapcsolatosan, s ezáltal egy egyszerűbb felépítésű kurzusokat támogató weblapot ne 

ítéljenek ebbe a kategóriába tartozónak. A kérdés megfogalmazásával egyértelművé válhatott a tanárok számára az is, 

hogy nem az intézmény vagy egy egység (kar, intézet, tanszék, kutatócsoport) által biztosított egyszerű webes 

adatlapról van szó, hanem olyan oldalról, amelyen oktatási segédleteket is tart a hallgatók támogatása céljából. 
157 Beleértve azt a 4%-ot is, akiké éppen készül. 
158 A kérdőív úgy volt felépítve, hogy csak azok választhatták azt az opciót, hogy szeretnének saját oktatói weboldalt, 

akik előtte azt jelölték, hogy nincsen jelenleg saját oldaluk.  
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6.1.3. Az oktatói portálokra való igény hallgatói oldalról 

Szükségét éreztem a hallgatók oldaláról is megvizsgálni az oktatói portálok igényeinek kérdéskörét. 

Ennek érdekében a hallgatókat arról kérdeztem a Kérdőív 2 azonosítójú mérőeszköz egyik kérdésében, 

hogy szeretnék-e, ha minél több oktatójuk rendelkezne saját oktatói weblappal (10. kérdés). A 163 

megkérdezett hallgató (N2=163) 71,2%-a azt az opciót választotta, hogy „jó volna, ha minél több oktató 

rendelkezne saját webhellyel”, a válaszolók 22,1% nem érzi szükségét annak, hogy minden oktató 

rendelkezzen saját webhellyel és a megkérdezettek közül mindösszesen 6,7% adta válaszul azt, hogy 

számukra nem fontos az, hogy egy oktató saját webhellyel rendelkezzen. A 10. sz. mellékletben az 

oktatói weboldalakkal szembeni hallgatói igények kari eloszlásban is látszanak. 

 
21. ábra Statisztikai eredmény az oktatói weboldalakra való igényekről hallgatói szemszögből (Az 

eredmények output táblázata a 10. sz. mellékletben található a 118. ábra első táblázatának Total oszlopa.) 

A H1b hipotézis beigazolódott, hiszen a minta hallgatóinak 71,2%-a, azaz bőven több, mint 50%-a 

választotta azt, hogy „jó volna, ha minél több oktató rendelkezne saját webhellyel”. 

A vizsgálatban felmérésre került az is, hogy mennyi diák látogat oktatói weboldalakat (7. kérdés). Az 

eredményt azért mutatom be – bár hipotézishez nem kapcsolódik −, mert szintén az oktatói portálok 

létjogosultságát támasztja alá: látható, hogy a 163 fős minta 79,1%-a szokott oktatói weblapokat 

megtekinteni. A 22. ábrán látható az a kimutatás is, amely a weboldalakat hetente látogató hallgatókat 

kari eloszlásban mutatja. 

 
22. ábra Oktatói weboldalak látogatottsága a hallgatók részéről kördiagram és a kari eloszlás grafikonja 

szerint (Az eredmények táblázata a 11. sz. mellékletben található.) 
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6.1.4. Az oktatói portálok hasznosságának megítélése  

Likert-skálát használtam az oktatói weboldalak hasznosságának általános megítélését felmérő fázishoz. 

Az oktatók és a hallgatók körében ugyanazt a kérdést tettem fel159, az alábbi kördiagramokról 

leolvashatók az eredmények. (A 12. sz. mellékletben mindkét mérés output-táblázata megtalálható). 

 
23. ábra Oktatói és hallgatói szemszög összehasonlítás az oktatói portálok hasznosságának általános 

megítéléséről 

Megállapítható, hogy a hallgatók nagyobb arányban tartják általánosságban hasznosnak az oktatói 

weboldalakat, mint a tanárok. A hallgatók mintájának (N2=163) 73,01%-a, míg az oktatók mintájának 

(N1=84) 63,1% a tartja általánosságban hasznosnak az oktatói portálok létét.  

Ahhoz, hogy a hasznossági arányszámok számítása hiteles legyen, a fenti eredményekhez hozzá kell 

vennünk azok válaszait is, akik az oktatói weboldalakat „nélkülözhetetlennek tartották”, hiszen ez az 

állásfoglalás erősebb mutatója a hasznosságnak. A hallgatók 9,82%-a, a tanároknak pedig a 8,33%-a 

vélekedett így. Tehát a két hasznossági mutató magasabb értékű, mint amit a kördiagramok mutatnak és 

a két minta értékeit tekintve a kettő különbsége is picit nagyobb. 

A H2 hipotézis igazolást nyert, hiszen a tanároknak 71,43%-a, a diákoknak pedig a 82,83%-a tartja 

hasznosnak vagy nélkülözhetetlennek az oktatói weboldalakat, amely értékek jóval a hipotézisben 

feltételezett 50% felett vannak. 

6.1.5. A Moodle keretrendszer használata 

A 4. fejezetben leírtam, hogy az oktatói weboldalak és LMS rendszerek miként férnek meg egymás 

mellett, még ha számos hasonló feladatkört is látnak el. Mindemellett úgy gondolom, hogy az oktatói 

weboldalak használatának mértékét befolyásolhatják az LMS-ek léte. Ezért fontosnak éreztem az oktatói 

weboldalakkal kapcsolatos igényeket felmérő kérdőívekben kitérni a Moodle használatának kérdésére 

is és megvizsgálni, hogy intézményünkben a Moodle mennyire népszerű. Ezzel a témával pontosan 5-5 

kérdés foglalkozott: az oktatói Kérdőív 1-ben a 33−37. számú kérdések és a hallgatói Kérdőív 2-ben a 

26−30. számú kérdések a 6. blokkokban160.  

Az utolsó kérdés vizsgálatát mutatom be, amelyben megkérdeztem a tanároktól, hogy milyen rendszerrel 

támogatják az oktatásukat. A válaszlehetőségek között szerepelt, hogy: „saját oktatói weboldallal”, 

„Moodle keretrendszerrel”, „mindkettővel”, „egyikkel sem”, „egyébbel”; válaszadáskor egyet lehetett 

jelölni a lehetőségek közül. Ez a kérdés pontosan a Moodle e-learning rendszer és az oktatói weboldalak 

használatának viszonyát célozta meg: azt kívántam megtudni, hogy a két típusú rendszer „megfér-e jól” 

                                                           
159 Az oktatók részéről ez a Kérdőív 1-ben szereplő 25. kérdés, míg a hallgatók részéről a Kérdőív 2 13. kérdése volt. 
160 Az első három kérdés részletes elemzése a 13. sz. mellékletben megtalálható. 
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egymás mellett, vagy kizárják-e egymás használatát. Az eredmények az alábbi kördiagramon 

megtekinthetőek. 

 
24. ábra A Moodle és oktatói weboldalak használatának statisztikai kimutatása (A 14. sz. mellékletben 

megtalálhatóak az eredmények táblázata) 

A szóban forgó kérdést a „Használt-e már Moodle keretrendszert?” kérdés előzte meg, amelyre 16 

oktató adott „igen” választ, így a vizsgált kérdésre is ennyien válaszoltak161. Azoknak a válaszadóknak 

a száma a legmagasabb (8 fő), akik mindkét rendszerrel, azaz oktatói weblappal és Moodle e-learninges 

keretrendszerrel is támogatják oktatásukat. A válaszok között 5 szerepelt, akik kizárólag Moodle-lel és 

1, aki kizárólag oktatói weblappal támogatja oktatási folyamatát. 

Az eredmények igazolták a H3 hipotézist, nevezetesen, hogy a magyar felsőoktatásban van 

létjogosultsága az oktatói portáloknak a tanulásmenedzsment (LMS) rendszerek használata mellett. 

6.1.6. Oktatói website-ok a tengerentúlon 

Fontosnak éreztem megvizsgálni azt is, hogy nemzetközi viszonylatban mekkora igény van az oktatói 

portálokra annak tudatában, hogy külföldön a felsőoktatási intézmények túlnyomórészt ingyenesen 

biztosítanak a tanárok számára e-learning rendszereket annak érdekében, hogy azzal kurzusaikat 

támogatni tudják. Érdekes vizsgálati szempont lehet az is, hogy a neves egyetemek mennyire követelik 

meg az oktatóktól az e-learning rendszerek használatát.  

Kérdés, hogy a külföldi oktatók szükségesnek tartják-e ezen feltételek mellett saját oktatói website 

fenntartását? Kérdésemre úgy kívántam választ kapni, hogy nívós amerikai egyetemi tanárok nevére 

keresve megnéztem rendelkeznek-e saját oktatói website-okkal, s ha igen, azok milyen felépítésűek. 

Megnéztem, tartalmaznak-e kutatásaikkal vagy kurzusaikkal kapcsolatos információkat, hiszen 

érdekelt, hogy a tengerentúlon mi a trend ezzel kapcsolatosan. A 6.2-es fejezetben egy tartalmi és 

funkcióbeli elemzési szempontrendszer is ismertetésre kerül. 

6.1.6.1. A vizsgált minta kiválasztása 

Az oktatói website-ok nemzetközi vizsgálatának mintájába az Amerikai Egyesült Államok három nívós 

egyetemének (Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) és University of California, 

Berkeley) 39 tanára került be. A minta kiválasztásakor ügyeltem arra, hogy nemzetközi szinten is nívós 

oktatók oldalait válasszam elemzésem tárgyául.  

Az elemezni kívánt weboldalak kiválasztása a következő módon történt: az oktatói website-ok 

tulajdonosainak nevéhez a népszerű, online kurzusokat kínáló http://edX.org-ról jutottam el. 

Az edX.org weboldalon 2014 októberében mindösszesen 332 nyilvános kurzus volt elérhető, ezekből 

Verified Courses (hitelesített kurzus) kategóriában összesen 168 kurzus volt található. A Verified 

Courses kategória azt jelenti, hogy a kurzus folyamán megszerzett tudáson és „az újfajta tudás 

                                                           
161 A kérdőív felépítése tudatosan olyan volt, hogy csak azok számára adta ki a szóban forgó következő kérdést, akik 

már használtak Moodle-t. A kérdőív ezen részének a felépítése a 15. sz. mellékletben látható. 

http://edx.org-ról/
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megszerzésének örömén túl” a kurzus résztvevője hitelesített edX-es tanúsítványt (Verified Certificate) 

kap kurzus teljesítésének bizonyítására162.  

25. ábra A világ egyetemeinek négy rangsora163 

szerint a Harvard, az MIT és a Berkeley egyetemek 

rangsora 

A 168 kurzus összesen 33 egyetemen/intézetben 

zajlott. Ezek közül kiválasztottam azt a három 

egyetemet, amelyek négy egyetemi világranglista 

szerint is élen járnak, azaz a tíz legjobb egyetem 

közé vannak sorolva. Az ismertetett módszerrel 

kiválasztott három egyetem neve már fentebb 

olvasható volt. Az alábbiakban láthatóak a 

rangsorok  

6.1.6.2. A vizsgálati eredmények leíró összegzése 

A vizsgált 39-es mintából összesen 35 oktató 

rendelkezett valamilyen oktatói weboldallal. Ezek 

között mindösszesen 5 személy tartott fenn egyedi 

megjelenésű portált; a többi weboldal egy 

intézményi website-keretbe épített adatlap jellegű 

oldal volt, amelyekről zömmel linkek vezetnek ki az oktatott kurzusokra. Az egyedi stílusú, kiterjedtebb 

tartalmú portálok tulajdonosai rendszerint már magasabb fokozattal rendelkező oktatók (professzorok) 

vagy webfejlesztéssel foglalkozó szakemberek voltak. 

Sok oktató blogot tart fenn, szakmájával kapcsolatos véleményét és tanulmányait a webfelületén hozza 

nyilvánosságra. A blogoknak egy másik formája a mikroblogolás, legtöbb oktató a Twitter szolgáltatást 

is használja véleménykinyilvánítás és szakmai hírek közlésének céljából, továbbá ezen felületen osztja 

meg hosszabb cikkeinek URL címét.  

A felmérések eredményei azt mutatták, hogy a legtöbb oktató jelen van a Twitteren, a Facebookon, a 

LinkedIn és a Wikipédia oldalakon egyaránt. Sokan ezeken felül megjelennek további rendszerekben 

is, mint például az oktatókat értékelő Egyesült Államokban elterjedt Ratemyprofessors.com rendszerben 

vagy a képzéseit adminisztráló oktatói rendszerekben, mint például a Coursera.com-on, vagy sokan − 

lévén Massive Open Online Course oktatók − megjelennek kurzuskínálatuk okán a Mooc-list.com vagy 

a Mooctivity.com weboldalakon. A nagynevű egyetemeken lévő professzorok és szakemberek 

mintájában sokaknak az Amazon.com-on kaphatók könyvei, többen TED előadásokon is megjelentek 

már. A különböző webes rendszerekben lévő megjelenések (digitális lábnyomok, (Latour, 2007)) 

összessége mutatja az oktatók jelenlétét a világhálón, amely a Google keresőnek köszönhetően jól 

feltérképezhető, viszont úgy gondolom, hogy a szakmai jellegű megjelenések egy oktató weboldalán jó, 

ha összegyűjtve jelennek meg164. 

Könnyen kideríthető, hogy a tanárok rendelkeznek-e az egyetem weboldalán saját oktatói adtalappal, 

viszont azt nehéz feltárni, hogy a vizsgálatban kiválasztott tanárok oktatói portáljuk mellett használnak-

e e-learning rendszereket kurzusaik támogatására165.  

Sok oktató kizárólag LMS rendszert használ, számosan csak saját weboldallal támogatják munkájukat 

és sokan az egyéni tanári website-juk mellett használnak e-learning rendszert és még egyetemi adatlapot 

is saját intézményi weboldalon. Ezeket a variációkat nagyban meghatározzák az egyes felsőoktatási 

intézmények által biztosított lehetőségek illetve, az adott intézményi, vagy egység (pl. intézet, tanszék) 

                                                           
162 Leírás arról, hogy mit jelent az, ha egy kurzus az edX.org weboldalon Verified Courses kategóriába sorolt: 

https://www.edx.org/verified-certificate, utolsó megtekintés: 2014.11.02 
163 Az oldalak a következő URL-en voltak elérhetőek, az URL-ek utolsó megtekintésének dátuma: 2014.11.02. 1: 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014/reputation-ranking; 2: 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking; 3: 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html; 4: http://www.webometrics.info/en/world. 
164 Ez a meglátás a későbbiekben egy fontos döntéshez vezet a saját oktatói portál tervezésénél. 
165 Mindezek kiderítésére csak olyan módon volna lehetőség, ha a vizsgált oktatókkal interjúkat készítenék. Erre 

dolgozatomban nem vállalkoztam, hiszen ennek kiderítése nem visz közelebb a saját portál megtervezéséhez. 

https://www.edx.org/verified-certificate
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014/reputation-ranking
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking
http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html
http://www.webometrics.info/en/world
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szabályozása. Befolyásolja ezt az egyes oktatók szakterülete és sokszor egyéni motivációja is. Tehát 

igen összetett kérdésről van szó, amely sokféle lehetőséget rejt magában. Számunkra viszont jelen 

esetben az a fontos, hogy használnak-e külföldön is egyéni oktatói weboldalakat/portálokat az oktatók. 

S ha igen azok milyen formában jelennek meg és milyen információkat tartalmaznak. 

6.1.7. Kapcsolódó publikációk 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2012): Az oktatói portálokkal kapcsolatos mérési eredmények bemutatása. In: 

Ollé János (szerk.): 4. Oktatás-informatikai konferencia: Tanulmánykötet. 251 p. Konferencia helye, ideje: 

Budapest, Magyarország, 2012.02.03-2012.02.04. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. p. 41. (ISBN:978 

963 312 086 6). http://videotorium.hu/hu/recordings/4219, utolsó megtekintés: 2017.06.25. 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2012): Oktatói weboldalak és portálok mérési eredményeinek bemutatása. In: 

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (Budapest) (szerk.). Networkshop 2012. Konferencia 

helye, ideje: Veszprém, Magyarország, 2012.04.11-2012.04.13. Budapest: Nemzeti Információs 

Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), 2012. Paper 84. (ISBN:978-963-88335-1-8). 

Az EKE-n végzett felmérések eredményei, a hipotézisek beigazolódása, az oktatói weboldalak 

hasznosságának pozitív általános megítélése, a tengerentúli oktatói portálok léte, továbbá az a tény, hogy 

a Moodle rendszerekkel együtt jó támogatást nyújtanak az oktatói weboldalak, megerősített abban, hogy 

további kutatásokba fogjak. Megerősített abban is, hogy kísérletet tegyek egy olyan oktatói weboldal-

koncepció megtervezésére, amely hasznos lehet bármely oktatói weboldalt fejlesztő kolléga vagy 

szakember számára hasonló rendszer fejlesztése esetén.  

6.2. Rendszertervezés (a koncepció felépítése) 

6.2.1. Rendszertervezéssel kapcsolatos tézis, hipotézisek és irodalomkutatás 

Elsődleges célom egy olyan koncepció felépítése volt, amely az oktatók munkájához és a tanulók 

tanulásához nyújt támogatást, továbbá megfelel az oktatói és a hallgatói igényeknek. Az akciókutatás 

második ciklusában a tervezési folyamattal kapcsolatosan az alábbi tézist fogalmaztam meg. 

Tézis 1:  

Tervezhető olyan webes rendszerkoncepció, amely alapján készíthető olyan oktatói website, amely 

gyakorlati támogatást nyújt a tanárok munkájához és a tanulók tanulási folyamataihoz úgy, hogy 

igazodik megjelenésében, struktúrájában, tartalmában és funkcióiban az oktatói és tanulói 

igényekhez166. 

A tervezett weblap tartalmi és funkcionális igényeivel kapcsolatosan felállított hipotézisek következnek. 

Hipotézisek: 

H4a: Feltételezem, hogy a tanárok többsége (>=75%-a) úgy gondolja, hogy az oktatói weboldalakat 

elsősorban a kurzusok támogatására érdemes használni és ennek megfelelően a kurzusokkal 

kapcsolatos tartalmakat érdemes rajtuk megjeleníteni. 

H4b: Azt várom, hogy a hallgatók többsége (>=75%-a) szintén úgy gondolja, hogy az oktatói 

weblapokat a kurzusok támogatására érdemes használni, s ennek megfelelően a weblap tartalmi 

összetevőit illetően szintén ugyanazon elemeket tartják fontosnak, mint az oktatók, azaz a 

tananyagsegédletek mellett: tematika, követelmények, irodalom. 

H5: Hipotézisem szerint az oktatói weblapok funkcióit illetően az oktatók és a hallgatók köre 

egyaránt a belső üzenetküldés és az információszolgáltatás funkciókat igénylik nagyobb arányban a 

többi funkcióhoz (fórum, szakmai blog, címkefelhő, hallgatók egyéni oldala) képest. 

Azon túl, hogy kérdőívekkel felmértem, milyen igényeket támasztanak az oktatók és a hallgatók a tanári 

weblapok tartalmával és funkcionalitásával szemben, számos szakirodalmat tekintettem át tervezési 

elvek, szabályok, szabványok, használhatóság, ergonómia és akadálymentesség témakörében, 

amelyekről a 3. elméleti Human-Computer Interaction (HCI) területhez kapcsolódó fejezetben írtam. A 

                                                           
166 Azokat az információkat tartalmazza kiemelten, amelyeket az oktatók és hallgatók is legalább 75%-ban fontosnak 

tartanak megjeleníteni egy oktatói weblapokon; továbbá azokat a tartalmakat és funkciókat tartalmazzák, amelyeket 

legalább egyik felhasználói kör legalább 50%-ban egyaránt fontosnak tart és biztosítja a tanár-diák közötti 

információátadást és kommunikációt. 

http://videotorium.hu/hu/recordings/4219
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koncepció létrehozásához jó hátteret adott a 2. elméleti fejezetben tárgyalt neveléspedagógiai áttekintés 

is, amelyben a legújabb, hatékony, tanulással kapcsolatos nézetek, módszerek áttekintése és elemzése 

történt. Mindezek amiatt voltak fontosak, hogy a tervezés része legyen az is, hogy a felület támogassa a 

blended-learning formát, lehetőséget adjon a differenciált oktatás, az adaptív tanulás, a projektmódszer, 

a problémaközpontú tanulás, a felfedező tanulás, a konnektivista kurzus, a kooperatív tanulás stb. 

megvalósításához, amennyiben az egyes oktatók ezekre az irányokra nyitottak. 

6.2.2. Az oktatói weboldal tartalmi és funkcionális összetevői  

Mivel a létjogosultsággal kapcsolatos kérdésekre pozitív eredményt vártam167, már a Kérdőív 1 és 

Kérdőív 2-ben felmértem az oktatói weblapok tartalmával és funkcióival kapcsolatos igényeket oktatói 

és hallgatói oldalról. A kérdőívekben bejelölhető lehetőségek összeállítása előtt több oktatói weboldalt 

is megtekintettem, tartalom és funkcionalitás szempontjából ezeket elemeztem és publikáltam 

(Kvaszingerné, 2011a, 2011b) azokat a lehetőségeket, amelyek az oktatók munkájának illetve a 

hallgatók tanulásának a támogatására lehetnek egy oktatói weboldalon/portálon, ezek a lehetőségek e 

fejezetben lentebb olvashatók. 

A felsőoktatás területén lévő oktatói weboldalak elemzése során arra jutottam, hogy három fontosabb 

terület köré csoportosulnak az oktatói weboldalak tartalmi és funkcionális elemei, amelyek a 

következők: 

- általános információszolgáltatás az oktatóról és hírek (oktató adatai, elérhetősége, szakmai 

hírek, oktató szakmai blogja stb.); 

- oktatás (kurzusinformációk, az oktatók által tartott kurzusok megnevezése, tematikája, 

követelményei, irodalomjegyzék, tananyagsegédletei, órai prezentációk stb.) és 

- kutatás (az oktató publikációi, kutatási területei, tudományos munkái, tudományos projektekről 

való tájékoztatás, szakdolgozati és TDK témakörök). 

Fel kívántam mérni, hogy a három terület közül az oktatók illetve a tanulók melyeket, mennyire tartják 

fontosnak, ehhez elegendő volt a megkérdezettek által választott tartalmak illetve funkciók elemzése, 

amely a következő alfejezetekben kifejtésre kerülnek. 

Az alábbiakban következő − tartalmi elemekről szóló − részt két 2011-es tanulmányban (Kvaszingerné, 

2011a, 2011b) publikáltam, a következő tartalmi lista Benedek András 2005-ös tanulmánya, magyar 

oktatói weboldalak elemzése, továbbá sok éves oktatási és e-learning rendszer használatának 

tapasztalata alapján készült. Benedek András már 2005-ben foglalkozik az oktatói portálok tartalmi 

követelményeivel A szakképzés pedagógiai alapkérdései című kiadványában (Benedek, 2005). A műben 

„tantárgyi weboldal”-akon megjeleníthető lehetőségeket sorol fel. A tantárgyi weboldalak tartalmát 

tekintve oktatással kapcsolatos területeket fogalmaz meg, melyből egyértelművé válik, hogy az általa 

megnevezett oldalak tartalma az oktatási célok megvalósításának vannak elsősorban (és joggal) 

alárendelve. Véleményem szerint ma egy felsőoktatási rendszerben lévő oktatói weboldallal/portállal 

szemben alapvető követelmény az, hogy az elsődleges célok, azaz az oktatási- és általános 

információszolgáltatással kapcsolatos célok mellett a fentebb már említett, kutatásokkal és szakmai 

élettel kapcsolatos területeket is ellássa. Az oktatói website-ok/portálok tartalma oktatói és hallgatói 

szempontból nézve igen sokrétű lehet. Meghatározni egy ilyen portál pontos tartalmát nehéz feladat, 

hiszen minden oktatónak és hallgatónak más-más az igénye a megjelenítendő tartalommal és 

szolgáltatásokkal kapcsolatban, és maguk az oktatott tárgyak is meghatározzák ezeket a tartalmakat.  

A következőkben a tartalmi lehetőségekről tekinthető meg egy átfogó felsorolás, mely az oktatói és a 

hallgatói munka megkönnyítése szempontból közelít.  

A tanár oktatásával kapcsolatos adminisztratív feladatainak támogatása: 

 Személyi adatok, elérhetőség közlése; 

 Tematika és tantárgyi követelmények közlése; 

 A beadandó feladatok egyértelmű megadása; 

 Fontosabb időpontok és helyszínek megadása; 

 Gyors információközlés a változásokról a hallgatókkal. 

                                                           
167 Ez az előző fejezet hipotézis-felállításaiban is megmutatkozik. 
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A tanár oktatási céljainak megvalósítását segítő tartalmak (melyek egyrészt a tanóra keretein 

belül használhatóak, másrészt a távolból is, online elérhetőek): 

 Szemléltető anyagok, tananyagrészletek interneten történő megosztása;  

 Teljes e-tananyagok és e-segédletek megosztása; 

 Jegyzetet helyettesítő segédletek megosztása; 

 Órai előadások prezentációinak megosztása; 

 Gyakorló feladatok megosztása. 

A tanár szakmai támogatása: 

 Önéletrajz és publikációk közlése; 

 Kutatásokkal és aktuálisan futó projektekkel kapcsolatos tartalmak közlése; 

 Kutatási felület biztosítása a diákok számára (pl.: TDK-kör felület); 

 TDK témakörök közlése; 

 Szakmai blog az oldalon belül tájékoztatói céllal. 

A hallgatók adminisztratív tevékenységeinek megkönnyítésére: 

 Tájékozódás az oktató elérhetőségéről; fogadóórájának idejéről;  

 Diákok számára üzenetek, információk megjelenítése (tájékoztatás pl. határidőkről, 

időpontokról, helyszínekről, információváltozásról stb.); 

 ZH-, illetve vizsgaidőpontok megjelenítésére. 

A hallgatók tanulásának támogatására: 

 Tantárgyi követelmények; 

 Tematika; 

 Órai prezentációk megosztása; 

 Tananyag (ha van elektronikusan); 

 Beadandó feladatok pontos kiírása; 

 ZH-k és beadandó eredmények feltöltése. 

A hallgatók kutatással kapcsolatos tevékenységeinek támogatására: 

 Információ az oktató képzettségéről, szakterületéről, kutatásáról; 

 Saját terület megadása (amennyiben egy kutatókörön belül léteznek egyéni profilok a diákok 

számára); 

 Kutatási felület biztosítása a diákok számára (pl.: TDK-kör felület); 

 Kutatási projektekkel kapcsolatos információk és állományok megosztása. 

A szolgáltatások és alkalmazások szempontjából további általános tartalmi egységeket lehetne még 

meghatározni, melyeknek helyük lenne egy oktatói portálon; például fórum, címkefelhő, chatablak, 

szavazás, stb. E tartalmi részek megfogalmazására jelen esetben nem térek ki részletesen.  

Az oktatói website teljes tervezése alatt szem előtt tartottam a fenti lista tételeit. A Kérdőív1 és 

Kérdőív2 azonosítójú kérdőívekben − a tartalmi elemekre és funkciókra való igények felmérésénél − 

szintén a fenti listát vettem alapul, csak a kérdőívekben már egy szűkített felsorolás szerepelt. 

6.2.3. Az oktatói weboldal tartalmával kapcsolatos felmérések eredményei 

Elsőként tekintsük át, hogy mely tartalmaknak kell feltétlenül szerepelniük egy oktatói weboldalon a 

tanárok szerint. A Kérdőív 1 27. kérdésében kerültek felsorolásra azok a tartalmak, amelyek 

választhatóak voltak. Az alábbi ábrán százalékos kimutatásban tekinthetők meg a tanárok válaszai.  

A 26. ábra eredményeiből jól látható, hogy az oktatók a kurzusok támogatását tartják a legfontosabbnak, 

azaz az oktatás területét kívánják egy oktatói weblappal elsősorban támogatni, mindemellett fontos 

számukra a kutatási területről való információszolgáltatás és a publikációk megjelenítése is. 

A H4a hipotézis beigazolódott, miszerint a tanárok többsége (>=75%-a) úgy gondolkodik, hogy az 

oktatói portálokat elsősorban a kurzusok támogatására érdemes használni és ennek megfelelően a 

kurzusokkal kapcsolatos tartalmakat érdemes feltétlenül az oktatói portálokon megjeleníteni. 
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26. ábra Az oktatói weboldalakkal szembeni tartalmi igények kimutatása oktatói véleményeken keresztül 

Fontosnak tartottam, hogy a hallgatók véleményét is megvizsgáljam, hiszen  annak ellenére, hogy az 

oktató az oktatói weboldal tulajdonosa és adminisztrátora  tanulóközpontú rendszert kívántam 

létrehozni. Tanulóközpontú rendszer alatt azt értem, hogy a weblapon a tartalomszolgáltatás olyan 

formában történik − és a tanárok is olyan struktúrában tudják feltölteni az adatokat az oldalra −, hogy a 

tanulók könnyen megtalálhassák a keresett információkat, mindemellett fontos, hogy a tanárok könnyen 

értesíteni tudják a tanulókat a fontosabb feladatokról, határidőkről és eseményekről. A könnyű 

információkeresés érdekében például ki kell emelni a beadandó feladatok kiírásait, jól látható helyen 

kell megjeleníteni például a tematikákat, a követelményeket és a határidőket. Fontos, hogy legyen 

visszacsatolási lehetőségük a tanulóknak és legyen olyan része a weboldalnak, ahová a tanulók is fel 

tudnak tölteni anyagokat egymás számára annak érdekében, hogy kooperatív tanulás, projektmunka stb. 

valósulhasson meg. 

Az oktatóknál bemutatott tartalmi lehetőségek igényfelmérése hallgatói szemszögből a Kérdőív 2 15. 

kérdésével történt és a következő ábrán láthatóak az eredmények.  

 
27. ábra Az oktatói weboldalakkal szembeni tartalmi igények kimutatása hallgatói véleményeken 

keresztül 
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Az eredményekből látható, hogy a hallgatók kiemelkedően a kurzusok támogatását várják el az oktatói 

portáloktól.  

A H4b hipotézis igazolást nyert, miszerint a hallgatók többsége (>=75%-a) úgy gondolkodik, hogy 

az oktatói portálokat elsősorban a kurzusok támogatására érdemes használni és ennek megfelelően a 

kurzusokkal kapcsolatos tartalmakat érdemes feltétlenül az oktatói portálokon megjeleníteni. 

A fenti kimutatásokkal egyértelműen választ kaptunk arra, hogy mindkét oldal nagy jelentőséget 

tulajdonít az oktatott kurzusok nevének168, a tematikának, a követelményeknek és az irodalmaknak a 

megjelenítésére169.  

Bár a tananyagsegédletek fontosságára a fentiekben külön nem kérdeztem rá − hiszen biztos voltam 

abban, hogy annak mindkét felhasználói kör (tanárok és tanulók) egyaránt szükségét érzi − belátom, 

érdekes lett volna mérni azt is, hogy a két minta hány százaléka jelölte volna a tananyagsegédleteket 

feltétlenül fontosnak megjeleníteni az oktatói portálokon. Egyik kérdésnél azonban fontossága 

erőteljesen megmutatkozik. Olyan kérdést tettem fel, ahol az oktatói portálok tartalmi elemeit 

fontosságuk alapján kellett rangsorolniuk a megkérdezetteknek. Az oktatóknál ez a Kérdőív 1 26. 

kérdéseként, a hallgatóknál pedig a Kérdőív 2 14. kérdéseként szerepelt. Az eredmények az alábbi ábrán 

láthatóak! 

 
28. ábrafontossági rangsora Az oktatói portálokon szereplő tartalmak 

A válaszokból egyértelműen látszik, hogy mindkét felhasználói kör számára kiemelkedően jelentős 

fontossággal bír a tananyagsegédletek megosztása az oktatói weboldalakon, hiszen azt egyetlen dolog 

előzi csak meg fontosságát tekintve mindkét körben: az oktatók elérhetősége.  

                                                           
168 Az „oktatott kurzusok megnevezése” amiatt szerepelt a listában a jelölhető elemek között, mert fontosnak tartottam, 

hogy a hallgatók lássák az összes kurzust, amit az oktató tanítani szokott, még ha az az adott félévben nincs is 

meghirdetve. Így lehet a későbbi félévekben azon tárgyak felvételével is számolni az adott oktatónál és így lehetséges 

azon tárgyakról is információkat gyűjteni. 
169 A kurzusokkal kapcsolatos egyéb információk amiatt voltak kérdésesek, mert az EKE használja az ún. Neptun 

kurzus-manangement rendszert, amelyben helye van a fenti kurzusokkal kapcsolatos tartalmaknak és a Tanulmányi 

Osztályon is kaphatnak a tanulók felvilágosítást a kurzusokkal kapcsolatosan. Ezek ellenére látható, hogy nagyon 

fontosnak tartják a tanárok és a diákok is azt, hogy a kurzusokkal kapcsolatosan minden jellegű információ a tanárok 

oldalán megtalálható legyen. 
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6.2.4. Az oktatói weboldal funkcióival kapcsolatos felmérések eredményei 

A Kérdőív 1 29. és a Kérdőív 2 17. kérdésével mértem fel az oktatók illetve a tanulók igényeit az 

oktatói weboldalakon megjelenő funkciókkal (szolgáltatásokkal) kapcsolatosan, az eredmények az 

alábbi grafikonokon láthatóak. 

 
29. ábra Az oktatói weblapokon megjelenő funkciókra való igények kimutatása oktatói oldalról 

 
30. ábra Az oktatói weblapokon megjelenő funkciókra való igények kimutatása hallgatói oldalról 

Az eredmények azt mutatják, hogy a hallgatók általánosságban nagyobb igényt tartanak az oktatói 

weboldalakon a különféle funkciókra (szolgáltatásokra), mint a tanárok. A hét felmért területen az 

általános információs oldal, híroldal fenntartásán kívül mindegyik esetben a hallgatók igénye nagyobb 

az egyes funkciókra. 

A felmért területek közül kettő emelkedik ki, ezek mindegyike mindkét felhasználói körben magasabb 

igényként jelenik meg170: a belső üzenetküldési lehetőség és az általános információs oldal, híroldal 

fenntartása. Mindkettő mindkét kör esetében legalább 50%-os vagy közel 50%-os igényként jelenik 

                                                           
170 Bár közel sem érik el a tartalmi felmérés esetében a kurzusokkal kapcsolatos információszolgáltatás igényszintjét. 
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meg. Az ezek után következő kívánatosabb szolgáltatás a fórum lehetőség az oldalon, amely tanári 

részről 32,14%-os, hallgatói részről pedig 35,6%-os kívánalomként jelenik meg. A címkefelhő a 

hallgatói oldalról viszonylag magas igényt mutat (41,1%), míg a tanári oldal nem tartja jelentősnek 

ennek létét (21,43%). A többi funkcióra (szolgáltatásra) való igény mindkét oldalnál kevesebb, mint 

25%. 

Tehát a H5 hipotézis beigazolódott, miszerint az oktatók és a hallgatók köre egyaránt a belső 

üzenetküldés és az információszolgáltatás funkciókat igénylik nagyobb arányban a többi funkcióhoz 

(fórum, szakmai blog, címkefelhő, hallgatók egyéni oldala) képest. 

6.2.5. A portál struktúrájával kapcsolatos döntések171 

A struktúra megtervezése a legbonyolultabb összetevője egy oktatói portál megalkotásának, hiszen 

különböző jellegű tartalmakat kell logikusan úgy elhelyezni egy felületen, hogy a menüpontok és 

információdobozok segítségével minden látogató könnyen és gyorsan megtalálja az általa keresett 

információt vagy igénybe vehesse a kívánt szolgáltatást. Az elemzett weboldalak és a kérdőívek 

eredményei alapján egyértelművé vált, hogy a portálnak három fő, egymástól jól elkülöníthető tartalmi 

egységből kell felépülnie:  

1. általános és az oktatóval kapcsolatos információk és hírek;  

2. az oktatással és kurzusokkal kapcsolatos blokk és  

3. a tudományos munkával és a kutatási területekkel kapcsolatos információk.  

Mindezek mellett folyamatosan frissülő híreknek és dinamikus funkcióknak kell elérhetőnek lenniük 

kurzusonként és a főoldalt illetően. A három nagy egység mellett jelentős tananyagsegédlet, 

dokumentum és linkgyűjtemény áll, amelyek összessége a repozitórium elnevezést kapta a tervben. 

A rendszer komplexitásának, széleskörű funkcionális ellátásának, nagy mennyiségű (és rendezett) 

adattartalmának és főként az oktató szakmaiságát és oktatását összefoglaló jellegének köszönhetően 

az oktatói portál elnevezést kapta az oktatói weboldal, weblap vagy site megnevezések helyett. Ezek 

után a disszertációban ez a kifejezés kerül használatra. 
 

 
31. ábra Az oktatói portálkoncepció tartalmi egységei 

A fenti három tartalmi egységnek egyrészt karakteresen vissza kell köszönnie a weboldal 

menürendszerében, másrészt a megjeleníteni kívánt tartalmakat (és funkciókat) logikusan, menüpontok 

alá kell szervezni, ennek megfelelően az alábbi főmenüpontok születtek: 

1. Informálás és híradás kapcsán: Főoldal, Bemutatkozás, Kapcsolat, 

2. Oktatás kapcsán: Kurzusok, 

3. Kutatás kapcsán: Kutatás és Publikáció. 

A főmenüpontok almenüpontokkal és funkciókkal egészülnek ki, az eddigi döntések alapján az alábbi 

struktúra rajzolható fel.  

                                                           
171 Ennek és az alábbi alfejezetnek egyes kisebb részletei egy 2012-es publikációban szerepeltek (Kvaszingerné, 2012). 
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32. ábra Az oktatói weboldal struktúraterve funkciókkal (saját készítés)172 

A téglalapokban az egyes oldalak (menüpontok), a körökben az oldalakon megjelenő funkciók 

láthatóak. A sárga körökben olyan funkciók jelennek meg, amelyek bármely oldalon elérhetők, a 

pirosasokban, amelyek egyes oldalakon belül helyezkednek el és a narancságában lévők kurzusokhoz, 

illetve kutatásokhoz/projektekhez kapcsolódnak, és csak az ezekre feliratkozottak láthatják.  

A kezdő lap, azaz a honlap a Főoldal menüpont oldala, portálra való belépéssel pedig a felhasználó 

Profil oldalára érkezünk, ezek zöld színnel jelöltek.  

A megnevezett menüpontokon felül további menüpontok és almenüpontok is létrehozhatóak a portálon 

(a meglévők pedig elrejthetők), így minden oktató a saját oktatására és tudományos munkájára szabhatja 

az oldalát. Mindez a struktúra testreszabhatósága okán fontos.  

A tanári portálok tartalmi és funkcionális összetevőinek kapcsán is születtek döntések. Azok a tartalmak, 

amelyeket mindkét felhasználói kör legalább 75%-osan fontosnak tartott, az oktatói portál oldalain 

kiemelten (külön címszó alatt) jelennek meg. Azok a tartalmak és funkciók, amelyek legalább az egyik 

felhasználói oldalról legalább 50%-os igényként jelentek meg, automatikusan helyet kapnak az oktatói 

portál koncepciójában. Az alacsonyabb százalékot elérőkről korábbi webes rendszertervezői és -

fejlesztői szakmai tapasztalatok, több, mint egy évtizedes oktatói tapasztalat illetve többféle e-learning 

rendszer173 több, mint egy évtizedes múltra visszatekintő gyakorlata alapján született döntés arról, hogy 

végül kapjon-e, s ha igen, milyen formában kapjon helyet a szóban forgó tartalom illetve szolgáltatás a 

rendszerben.  

6.2.6. A portálon megjelenő tartalommal és funkciókkal kapcsolatos döntések 

Elsőként tekintsük meg a három fő tartalmi egység köré szerveződő, tartalmakról, funkciókról és 

struktúráról szóló döntéseket! 

1. Az informálással és híradással kapcsolatos döntések 

a. Eredmény: általános információs oldal funkció: oktatók−65,5%, hallgatók−49,7%. 

Döntés: A Főoldal menüpont alatt információs oldal szerepeljen, ahová híreket írhat az oktató 

akár a kurzusaival kapcsolatos általános híreket, akár szakmai híreket. Ugyanezt a helyet 

használhatja szakmai blog vezetésére is, a kérdőívben szereplő két hírrel kapcsolatos lehetőség 

                                                           
172 A webergonómia teszt után vált véglegessé ez a struktúra. Előtte lévő fázisban nem volt Kutatás menüpont, helyette 

a Kutatási területek a főmenüben szerepelt, s annak a menüpontnak csak két almenüpontja létezett. 
173 2002-től 2006-ig WebCT, 2006-tól 2008-ig CooSpace illetve 2008-tól 2017-ig Moodle használata. 
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(általános információs oldal és az oktató szakmai blogja) tehát összevonásra kerül. A szakmai 

blog nem kapott nagy érdeklődést (oktatók−22,6%, hallgatók−23,3%), de az az oktató, aki 

szeretne, tarthat fent szakmai blogot a portál ezen részén. 

b. Eredmény: önéletrajz: oktatók−45,2%, hallgatók−27,6%, személyi információk tartalom174: 

oktatók−38,1%, hallgatók−40,5%, felismerhető fotó az oktatóról tartalom: oktatók−35,7%, 

hallgatók−55,8%; 

Döntés: A tanárral kapcsolatos általános információk (egység, beosztás, pár soros 

bemutatkozás, elérhetőség és az oktató fotója) jelenjenek meg a Főoldalon bárki számára 

elérhető formában. Ugyanezek jelenjenek meg a Bemutatkozás menüpont alatt is és az önéletrajz 

az alacsony igények (oktatók−45,2%, hallgatók−27,6%) ellenére is legyen feltölthető azon 

oktatók számára, akik szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Továbbá a Bemutatkozás oldalra 

fájlokat és fotókat is tölthessenek fel a tanárok igényeik szerint.  

c. Döntés: A Kapcsolat menüpont alatt felveheti bárki a kapcsolatot a tanárral. Az oldalon kitölthető 

ún. kapcsolati űrlapon keresztül jut el a tanár e-mailjére az üzenet. 

2. Az oktatással kapcsolatos döntések  

a. Döntés: Az oktatással kapcsolatos tartalmak a Kurzusok menüpont köré szervezetten jelennek 

meg. 

b. Eredmény: kurzus megnevezése, tematika, követelmény és irodalom egyaránt legalább 75%-os 

voksot kaptak oktatói és hallgatói oldalról egyaránt. 

Döntés: Mind a négy összetevő kiemelten (külön címszóval jelölve) kapjon helyet a Kurzusok 

menüpont egyes kurzusai alatt. Ezek a nem regisztrált tanulók számára is (és gyakorlatilag bárki 

számára) legyenek láthatóak, hiszen innen tájékozódhatnak a tanulók az egyes tantárgyak 

tartalmáról és követelményeiről, ez segíthet eldönteni, hogy az egyes tárgyakat felvegyék vagy 

sem a későbbiekben. 

c. Döntés: A fentieken kívül a következők feltöltését is biztosítsa a rendszer, ezek a tartalmak csak 

a kurzusra regisztrált tanulók számára jelenjenek meg: 

- oktatási segédletek,  

- tananyagrészek elektronikusan, 

- órai prezentációk, 

- órai feladatok, házi feladatok, 

- beadandó feladatok kiírásai, stb. 

Mindezeket az egyes kurzusok alatt a Tananyagsegédletek címszóhoz lehessen feltölteni. 

Többféle fájltípus is feltölthető legyen az oktató által: docx, pdf, pptx, rtf, txt, jpg, png, gif, xlsx, 

fla, css, zip, swf stb. 

d. Döntés: Legyen lehetőség Linkek címszó alatt linkek feltöltésére is az egyes kurzusoknál, így az 

oktató linkelhet akár Google Drive-os vagy dropboxos (stb.) dokumentumokra, vagy olyan 

szakmai oldalakra, amelyeket a kurzusra járóknak érdemes átnézniük. 

e. Döntés: Legyenek a következő funkciók elérhetőek az egyes kurzusok alatt azok számára, 

akik az adott kurzusra feliratkoztak: 

- kurzusonkénti hírek/blogbejegyzések, 

- kurzusfórum, 

- kurzusnaptár. 

A hírekről és fórumról általánosságban lettek megkérdezve a kérdőívkitöltők, viszont 

mindenképpen fontosnak tartottam azt, hogy ezek a szolgáltatások, ahogy a naptáresemény is, 

kurzusonként legyenek elérhetők. Alább, a funkcióknál, kifejtésre kerülnek ezek kapcsán további 

részletek. 

                                                           
174 Valószínűleg félreérthető volt ez a kifejezés, helyesebb lett volna azt használni, hogy: általános információk az 

oktató elérhetőségével és beosztásával kapcsolatosan. A személyi információk lehetséges, hogy félreérthető volt és az 

oktatóval kapcsolatos személyes információkra gondoltak többen a kitöltők közül. 
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3. A kutatási terület és publikációk kapcsán: 

a. Eredmény: publikációs lista: oktatók−54,76%, hallgatók−24,1%. 

Döntés: Legyen egy Publikációk menüpont, ahol a tanárok publikációi megjelennek; bár a 

hallgatók igénye csekély, a tanárok legalább fele (>=50%) szükségét érzik a publikációk 

megjelenítésének a portálon. A menüpont alá fel lehessen vinni a publikációs tételeket vagy meg 

lehessen adni linkeket úgy, mint a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázis adott tanárára 

vonatkozó oldalának hivatkozását és/vagy ResearchGate és/vagy Academia.edu stb. linkeket. 

Illetve a tényleges publikációk feltöltése is lehetséges legyen PDF-ben vagy előadás-videók 

formájában. A lehetőségek közül azzal élhessenek az oktatók, amely számukra szimpatikus, akár 

adhassák meg csak az MTMT-s linkjüket. 

b. Eredmény: inf. kutatási területről és tev.-ről: oktatók−66,67%, hallgatók−27,6%. A tanárok 

számára a kutatási területek és tevékenységek bemutatása igen fontos, míg a hallgatók erre nem 

tartanak igényt, pedig ezekbe a kutatásokba és projektekbe be tudnak sok esetben kapcsolódni a 

tanulók is. 

Döntés: Jelenjenek meg a portálon a tanár kutatási területei és tevékenysége, illetve az 

aktuális kutatásai/projektjei és a kutatási területével kapcsolatos szakdolgozati és TDK-s 

témakörök, esetleg korábbi dolgozatok címei. Mindezek a Kutatás menüpont alá kerüljenek 

rendre: a Kutatási területek; Kutatások/projektek; Szakdolgozatok és TDK-k almenüpont 

elnevezésekkel.  

c. Döntés: Kutatások/projektek almenüpont alatt jelenjen meg a kutatás/projekt 

- leírása,  

- lehessen feltölteni nyilvános dokumentumokat,  

- nyilvános linkeket és 

- fotót, 

amelyek bárki számára elérhetők, hogy tájékoztatásul szolgáljon mindez bárki számára. 

d. Döntés: Kutatások/projektek almenüpont alatt feltölthető legyen a kutatás/projekt  

- belső dokumentumai és 

- belső linkjei is, továbbá legyen 

- kutatás/projekt hír 

- kutatás/projekt naptáresemény és 

- az adott kutatás/projekthez kapcsolódó fórum.  

Mindezek csak azok számára legyenek elérhetők, akik tagjai az adott kutatás/projektnek. 

Ugyanezeknek a személyeknek legyen lehetőségük a fentieket feltölteni is. 

A fent említett összetevők tartalmi elhelyezés szempontjából kerültek szóba elsősorban, hiszen el kellett 

dönteni azt, hogy tartalmilag az oktatói portál felületén mi, mely menüpont alatt kapjon helyet, még ha 

a felmérésekben ezek közül némelyek a funkciók között is jelentek meg. Az alábbiakban az egyes 

egységekkel kapcsolatosan, mint funkciók, szintén születtek döntések, ezek kerülnek az alábbiakban 

kifejtésre. Funkciók kapcsán négy területet érintünk. 

1. Általános, bárki által elérhető funkciók175 

a. Bejelentkezés/Kijelentkezés lehetőség legyen a portál mindegyik oldalán a jobb felső 

sarokban, jól látható helyen. Aki ezt kiválasztja, tudjon regisztrálni is a portálra egy új oldalon. 

b. Keresési funkció szintén legyen minden oldalon, bárki számára elérhető, ez a lehetőség a portál 

jobb felső részén legyen látható. 

c. Az oktatói portál egyik lényeges eleme az, hogy összefogja az oktatók digitális szakmai 

megjelenését a világhálón, ezért legyenek más weboldalak faviconjai elhelyezve az oktatók 

portálján (például: LinkedIn, ResearchGate, Google+, Skype, YouTube stb.), amelyek az oktató 

más rendszerekben lévő profiloldalára, elérhetőségére vagy csatornájára mutatnak. 

2. A kurzusokhoz kapcsolódó funkciók 

a. Az általános információs oldal, híroldal fenntartása kapcsán felmerült az, hogy biztosan lennének 

                                                           
175 Ezek a struktúrarajzon citromsárga körökben jelennek meg. 
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olyan hírek, amelyeket csak adott kurzusra járókkal szeretne az oktató megosztani. A döntés az, 

hogy az oktatók írhassanak kurzusonként híreket, amelyeket csak a kurzusra beiratkozottak 

láthatnak. 

b. Az üzenetküldés kapcsán arról volt szó eddig, hogy az oktató számára a Kapcsolat menüpont alatt 

küldhet bárki üzenetet. A belső üzenetküldési lehetőség kapcsán szintén fontos az, hogy 

kurzusonként tudjon üzenetet küldeni az oktató a tanulóknak, hiszen az esetek legnagyobb 

százalékában erre van szükség. 

c. A funkciók között a fórum a harmadik legnépszerűbb (oktatók−32,1%, hallgatók−35,6%), még ha 

egyik oldalról sem mutatkozik jelentős igény rá. Köztudott, hogy a legtöbb weboldalon a 

fórumokon nem tesznek fel kérdéseket az emberek, így a fórumok általában nincsenek 

kihasználva176. Viszont 30%-os igény felett − úgy gondolom − fórumnak lennie kell valamilyen 

formában a weboldalon, méghozzá azzal kapcsolatosan, ami a hallgatókat leginkább érdekli. Az 

a döntés született tehát, hogy kurzusonként jelenjen meg egy-egy fórum az oktatói portálon, 

amelyre az oktató és a kurzusra beiratkozottak tudnak írni. 

3. A Kutatások/projektekkel kapcsolatos funkciók 

a. A tartalmak kapcsán a Kutatás menüpont Kutatások/Projektek almenüpontja a Kurzusokhoz 

hasonlóan került megtervezésre. A Kutatások/Projektek almenüpont alatt az oktató által vezetett 

olyan kutatások és projektek is szerepelnek, amelyekhez a tanulók is kapcsolódhatnak, illetve 

amelyekbe bedolgozhatnak.  

b. A Kutatás menüpont Kutatások/Projektek almenüpontja alatt csoportmunka, projektoktatás is 

végezhető. Ennyiben kapcsolódik/kapcsolódhat ez az almenü is az oktatáshoz, amennyiben az 

oktató kívánja oktatásra használni ezt a lehetőséget. 

c. A kutatás/projektekkel kapcsolatos hírek, naptáresemények és fórum csak az adott 

kutatás/projektre feliratkozottak számára érhetők el177. 

4. Egyéb döntések kevésbé népszerű funkciókról 

a. A címkefelhő kerüljön a weboldalra, mert ha a tanárok nem is tartják olyan fontosnak a létét 

(21,43%), a tanulók annál inkább (41,1%), sőt sokkal fontosabbnak ítélték meg ezt a szolgáltatást 

a fórumnál. Döntés, hogy címkefelhő legyen a főoldalon. 

b. Mivel a chatroom a tanárok fogadóórájának idején funkcióra nagyon alacsony volt az igény 

(legalacsonyabb mindkét oldalon: 22% alatti), így az nem került bele a rendszer tervébe178. 

c. A hallgatók egyéni profiloldalát sem ítélte egyik kör sem fontosnak (oktatók−17,86%, 

hallgatók−23,9%), emiatt az nem került részletes kidolgozásra. Egyszerű tanulói 

profiloldalnak viszont lenniük kell, hiszen ha a portálra regisztrálni lehet, akkor a rendszerbe 

lépéshez szükséges felhasználónevet, jelszót és a kurzusfeliratkozást valahol módosíthatónak 

kell. Továbbá legyen itt beállítható az, hogy engedélyezik-e, hogy a rendszer automatikus e-mailt 

küldjön a tanár által írt kurzusüzenetekről.  

Az 1.5 fejezetben leírt tervezéssel kapcsolatos részek közül ebben a fejezetben (a) a tervezési 

modellekről, (b) a tartalomról, (c) a funkciókról, (d) a struktúratervezésről és (e) a kommunikációról 

már esett szó, viszont (f) a jogosultságkezeléssel, (g) a megjelenéssel és (f) a technikai megvalósítással 

kapcsolatosan még nem születtek tervezési döntések. Ezekre kerül sor a továbbiakban. 

6.2.7. A jogosultságkezeléssel kapcsolatos döntések 

6.2.7.1. Publikus tartalmak 

A jogosultságkezelés kérdése több terület esetében jelentős. Elsődlegesen a tartalommegjelenítés 

kapcsán merült fel az a kérdés, hogy mely tartalmak legyenek bárki számára publikusak és melyek csak 

a regisztrált tagok számára. Az a döntés született, hogy a Főoldalon megjelenő hírek (vagy 

                                                           
176 Kivéve, ha nem épp az a profilja egy weboldalnak, hogy fórumot tart fent, s fórumozóknak készült. 
177 Amennyiben a feliratkozók nem változtatják meg a default értéket a hírekről és naptáreseményekről 

alapértelmezetten kapnak e-mailt, de választhatják azt is (a profiloldalon ennek beállítására szolgál egy checkbox), 

hogy e-mailben nem szeretnének ezekről értesítéseket kapni, ez esetben csak az oldalon az adott kurzus illetve 

kutatás/projekt alatt jelenik meg. 
178 Egyébként az a koncepció, hogy más, hatékony, hálózati eszközökkel együttesen legyen alkalmazható az oktatói 

portál-rendszer, például Skype-on vagy Viberen ez a lehetőség nagyon kényelmesen megoldható. 
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blogbejegyzések), továbbá a Bemutatkozás, a Kutatás, a Publikációk és a Kapcsolat főmenüpontokban 

szereplő tartalmak bárki számára elérhetőek legyenek, hiszen ezek publikus jellegű információk. 

Emellett publikusak legyenek a Kutatás alatti Kutatási területek illetve a Szakdolgozatok és TDK-k 

almenüpontok alatti részek. 

6.2.7.2. Kurzussal kapcsolatos jogosultságkezelés 

Fontosnak tartottam, hogy a Kurzusok menüpontban minden, tanár által oktatott kurzus megnevezése 

szerepeljen; azok is, amelyek az aktuális félévben nincsenek meghirdetve. Ez amiatt fontos, mert így a 

hallgatók tájékozódhatnak arról, hogy egy adott tanár, milyen kurzusokat tart azo(ko)n kívül, amiket 

már felvettek nála; így tervezhetőbb számukra az órarend és a kreditszám a későbbiekben179. Nyilván 

úgy válik a jövőbeli kurzusfelvétel tervezhetővé, ha a hallgatók a kurzusokkal kapcsolatosan elérik az 

alapvető információkat, így született a fentebb már említett döntés, hogy a tematikák, a követelmények 

és a kurzus teljesítéséhez szükséges irodalmak jegyzéke legyenek bárki számára publikusak a 

portálon180.  

Az oktatott kurzusok kapcsán egyértelmű volt az is, hogy a tananyagsegédleteket és órai prezentációkat 

az oktatók el szeretnék rejteni a nagyközönség elől. Számos adatot pedig célszerű csak az adott kurzusra 

feliratkozottak számára megjeleníteni, mint például: a kurzus beadandóinak kiírását, határidőket, ZH 

időpontokat, híreket például az óra megtartásával kapcsolatos változásokról. Ezek az adatok 

megjelenítése bármely, oktatói portálra látogató számára értelemszerűen teljesen felesleges (sőt zavaró) 

volna. Így ezek az adatok azon tanulók számára láthatóak csak, akik regisztráltak a weboldalra és 

jelentkeztek az adott kurzus(ok)ra. 

6.2.7.3. Kutatások/projektekkel kapcsolatos jogosultságkezelés 

A Kutatások/projektek hasonlóképpen épül fel, mint a Kurzusok menüpont. Jogosultság kapcsán 

mindkettőnél vannak publikus, azaz bárki számára látható elemek és olyanok, amelyeket csak az adott 

kurzusra illetve kutatások/projektekre feliratkozottak láthatnak. 

A Kutatások/projektek esetében viszont picit bonyolultabb a jogosultságkérdés abból a szempontból, 

hogy ott nem csak az elemek láthatóságáról, hanem szerkeszthetőségéről is szó van, hiszen az adott 

kutatás/projektre feliratkozott személyek tölthetnek fel információkat, fájlokat, linkeket és írhatnak 

híreket, naptáreseményeket is az adott kutatások/projektek oldalra. 

6.2.7.4. A kommunikációval kapcsolatos jogosultságkezelés  

A kommunikációval kapcsolatos jogosultságkérdés a Kapcsolat menüpontban lévő információs form és 

a fórumbejegyzések kapcsán kérdéses. E-mailt bárki küldhet az oktatónak a Kapcsolat menüpont 

alatti form segítségével.  

A kurzusonként illetve kutatások/projektenként lévő fórumokra viszont csak az adott kurzusra illetve 

kutatás/projektre feliratkozottak írhatnak.  

6.2.8. A megjelenéssel kapcsolatos döntések 

Vizuális megjelenése legyen átlátható, egyszerű és minimalista. Három szín használata: fekete 

(#000000), fehér (#FFFFFF) és egy harmadik szín, ami harsány és később módosítható az oktatók által, 

az alapértelmezett legyen zöld (#6F9C00). 

6.2.8.1. Reszponzív weboldal 

Reszponzív weboldal-elrendezés valósuljon meg, amely igazodik a megjelenítő eszköz méretéhez, 

amely mobiltelefonokon, tableteken, laptopokon és nagyméretű képernyőkön egyaránt az adott eszköz 

méretéhez igazodva optimális megjelenést biztosít.  

                                                           
179 A portálon a Kurzusok menüpont alatt a felsorolt kurzusnevek két kategóriába sorolva jelennek meg: Jelenlegi félév 

kurzusai és Korábbi félévek kurzusai. Így könnyebb átlátni azt, hogy melyek a jelenlegi félévben meghirdetett, futó 

kurzusok, és melyek azok, amelyek várhatóan másik félévben kerülnek meghirdetésre. 
180 A kurzusokkal kapcsolatos információk jogosultságaival kapcsolatosan az oktatók és hallgatók véleményét is 

kikértem a kérdőívekben, de ezen a téren szakmai elveken, oktatói és e-learninges rendszerek használatának 

gyakorlatán alapultak a döntéseim. 
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6.2.8.2. Testreszabhatóság 

Az 1.4. fejezetben, a célok között szerepelt, hogy a rendszer megjelenése (színvilága, oldalelrendezése) 

és menüstruktúrája a default megjelenésen túl az oktatók igényeinek megfelelően módosítható/testre 

szabható legyen.  

A Drupal ún. Panels moduljával kerül megvalósításra az elrendezés változtathatósága a tanárok 

számára. A színvilág kapcsán lehetőségük legyen különböző színsémák közül választani, továbbá 

legyen lehetőségük egyedi logót, címfeliratot és hátteret megadni. 

6.2.9. A technikai megvalósítással kapcsolatos döntések 

a. A megtervezett rendszer Drupal 7 tartalomkezelővel készül. A rendszer multisite formában kerül 

megvalósításra, amelynek lényege, hogy az oktatói portálrendszer kódja egy webszerveren 

foglal helyet, s ugyanazt a kódot használja minden egyes oktatói portál, amelyekhez külön-

külön tartozik egy-egy adatbázis az egyes oktató adataival.  

b. A rendszer technikai tervezése a W3C Organization legújabb szabványain alapul (HTML5, 

CSS3, WCAG 2.0 A).  

c. A felépült oldalak URL címe a következő: http://tanitlap.ektf.hu, ezt követően a „/” jel után lévő 

karaktersor azonosítja be az egyes oktatók portáljait. 

A multisite megkönnyíti a rendszer frissítését, hiszen a Drupal frissítésekor (vagy saját fejlesztés esetén) 

csak egyetlen helyen kell a kódot felülírni, majd ún. revertálással „szóra bírni” az egyes site-okat, hogy 

már az új kódot használják. Az oktatónak így nem kell frissítési műveletekkel foglalkoznia, hiszen azt 

informatikus szakember központilag elvégzi mindezt. Így az oktatók mentesülnek a tartalomkezelők 

sajátos hátrányától, nevezetesen az új rendszerverzió megjelenése esetén szükséges frissítések 

elvégzésétől.  

6.2.10. A Tézis 1 értékelése és a tervezéssel kapcsolatos publikációk 

A Tézis 1-ben leírtak megvalósultak. Elkészült egy koncepció olyan részletes terve, amely alapján 

felépíthető olyan oktatói portál, amely megjelenésében, struktúrájában, tartalmában és funkcióiban 

igazodik az oktatói és tanulói igényekhez, s gyakorlati támogatást ad a tanárok munkájához és a 

tanulók tanulásához.  

Az oktatói portál koncepciójáról szóló két jelentős publikáció 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2014c): Conception of the educational portal. In: ICAI 2014: Proceedings of the 

9th International Conference on Applied Informatics, vol. 1-2. 2014.01.29−2014.02.01. Eszterházy Károly 

Tanárképző Főiskola (EKTF), pp. 343-349. http://icai.ektf.hu/icai2014/papers/ICAI.9.2014.2.343.pdf, 

utolsó megtekintés: 2017.05.21. 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2014d): Új, ingyenesen elérhető oktatói portálrendszer a felsőoktatásban. In: 

Kunkli Roland, Papp Ildikó, Rutkovszky Edéné (szerk.): Informatika a felsőoktatásban 2014. Konferencia 

helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.08.27-2014.08.29. Debrecen: Debreceni Egyetem Informatikai 

Kar, 2014. pp. 171-178. http://www.sze.hu/~erdosf/publikaciok/IF2014_kiadvany.pdf, utolsó megtekintés: 

2017.05.21. 

Az oktatói portálok tartalmi elemei és a webes segédletek készítése témában 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2011a): A tanulás mobilitásáról, a hálózaton történő tanulás. In: Berke József 

(szerk.): Multimédia az oktatásban. Budapest: MTESZ Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, 

2011. Paper 18. http://bit.ly/2qDIfet, utolsó megtekintés: 2017.05.21. 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2011b): Portál alapú, oktatást támogató rendszerek: Oktatói portálok. In: Cser L, 

Herdon M (szerk.): Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia. 1140 p. Debrecen: Debreceni Egyetem 

Informatikai Kar, 2011. pp. 717-725. http://bit.ly/1zRXRbT, utolsó megtekintés: 2017.05.21. 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2012): Az oktatói portálok oktatásban betöltött szerepe. In: Nádasi András 

(szerk.): Agria Media 2011 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás és ICI-11 

Nemzetközi Informatikai Konferencia. Eger: Líceum Kiadó, 2012. pp. 164-169. http://bit.ly/2tC1uHS, 

utolsó megtekintés: 2017.05.21. 

 

http://icai.ektf.hu/icai2014/papers/ICAI.9.2014.2.343.pdf
http://www.sze.hu/~erdosf/publikaciok/IF2014_kiadvany.pdf
http://bit.ly/2qDIfet
http://bit.ly/1zRXRbT
http://bit.ly/2tC1uHS
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Lássuk az ICAI, nemzetközi konferencián bemutatott posztert az oktatói portál koncepciójáról! 

 
33. ábra Az oktatói portálok koncepcióját bemutató poszter  
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6.3. Rendszerfejlesztés, a rendszer megvalósítása 

6.3.1. A rendszerfejlesztéshez kapcsolódó tézis 

Az akciókutatás harmadik ciklusában a rendszerfejlesztés folyamattal kapcsolatosan a következő tézis 

került megfogalmazásra: 

Tézis 2: 

Az elkészült terv alapján készíthető olyan rendszer, amelyet az informatika területén kívül eső, 

alacsony vagy közepes digitális kompetenciával rendelkező (IKER181 1. vagy 2. szinten lévő), 

felsőoktatásban dolgozó tanárok önállóan fel tudnak tölteni tartalommal, frissíteni valamint 

rendeltetésszerűen tudnak használni mindennapi oktatói munkájuk támogatására 182. 

Az alapos felmérések és az összetett, részletekbe menő tervezési folyamat után a rendszer 

megvalósításának fázisáról szól ez a fejezet, amelynek elkészülése után a megtervezett koncepció jósága 

és használhatósága a gyakorlatban tesztelhető. Továbbá vizsgálható az, hogy egy oktatói portál 

mennyiben segíti a tanárok mindennapi munkáját és a diákok tanulását183. Az akciókutatásnak az 

erőssége pontosan ebben rejlik, hogy gyakorlatban próbálható ki egy módszer vagy egy eszköz oktatásba 

bevezetett szerepe hatékonysága. 

6.3.2. A rendszer megvalósításának eszközei 

Az elképzelt oktatói portált a tervek alapján Drupal 7 tartalomkezelő rendszer segítségével építettem 

fel184. A megvalósításhoz szükség volt a HTML5 leírónyelv, illetve a megjelenés kialakításához CSS3 

ismeretére is.  

Néhány Drupal-modul kódjába szükségképpen bele kellett nyúlni ahhoz, hogy a kívánt, 

problémaspecifikus megoldás valósulhasson meg, ezekben az esetekben PHP szerveroldali 

szkriptnyelvet használtam.  

A rendszer megvalósítása az Acquia Dev Desktop támogatásával történt, ezzel biztosítottam a virtuális 

szerverkörnyezetet és tudtam localhoston fejleszteni (34. ábra). 

 
34. ábra Az Acquia Dev Desktop 2 szoftverben a portál adatai 

A Drupal, nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerrel (angolul Content Management System, CMS) 

dinamikus weblapok készíthetők. Biztosítja a tartalmak rugalmas kezelését és strukturált megjelenését. 

                                                           
181 IKER koncepció: http://progress.hu/iker-onertekelo/ és IKER szintek: http://bit.ly/2BZ3mKC, u. m.: 2017.12.16. 
182 Ezzel a koncepció jósága a gyakorlatban ellenőrizhetővé válik. 
183 Természetesen ez nem mérhető egzakt módon, hiszen oktatótól függ az, hogy mennyire használja ki a portálban 

rejlő lehetőségeket, továbbá oktató, tanuló és tantárgyfüggő az is, hogy mennyiben motiválható egy tanuló a 

használatára. 
184 Ehhez használtam Nagy Gusztáv (2012): Drupal 7 alapismeretek című könyvét http://bit.ly/2vYQVvt), a Drupal 

hivatalos oldalát (http://drupal.org), a hivatalos magyar Drupal közösség oldalát (http://drupal.hu). Utolsó megtekintés 

mindegyik URL esetében: 2017.08.30. 

http://progress.hu/iker-onertekelo/
http://bit.ly/2BZ3mKC
http://bit.ly/2vYQVvt
http://drupal.org/
http://drupal.hu/
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Olyan rendszer, amelyet bizonyos időközönként (új verziószám megjelenése alkalmával ajánlott) 

szükséges frissíteni az adatok védelme érdekében. Mindemellett várható az is, hogy használatával 

megújuló igényeknek megfelelően további fejlesztésekre illetve módosításokra lehet szükség.  

A portál egy oktató önálló website-jaként lett megtervezve és akként is működik, viszont nyilvánvalóan 

informatikailag nem célszerű megoldás annyi Drupal rendszert telepíteni egy szerverre, amennyi oktató 

használ ilyen portált, mindezt úgy, hogy mindegyikőjük rendszerének a kódja gyakorlatilag ugyanaz. 

Ez azt is jelentené, hogy ahány alkalommal frissíteni kell a Drupalt, annyiszor az összes oktató site-ja 

esetében ezt meg kellene tenni, holott mindegyik esetben ugyanazt a kódot ugyanarra a másik kódra kell 

cserélni185. Erre a problémára valamilyen más megoldást kellett keresnem.  

Az optimális megoldás az ún. multisite186 megvalósítás volt, amit a Drupal támogat. Ez azt jelenti, hogy 

egyetlen ún. báziskódot használ több adatbázis is. Tehát a megoldás az lett, hogy oktatónként hoztunk 

létre egy-egy adatbázist és egy-egy könyvtárat a szerveren, ahová az oktatók saját adatai és állományai 

kerülnek a használat során, s mindegyik oktató gyakorlatilag ugyanazt a kódot használja csak a saját 

adatbázisával. Ebben az esetben a kódot is egyetlen alkalommal kell frissíteni, viszont minden adatbázist 

update-elni érdemes, amennyiben az előző verzióhoz képest voltak adatbázisokat érintő változások, de 

ez utóbbi scriptekkel megoldható. Ennek a megvalósításnak nincsen nagy gyakorlata Magyarországon, 

nem használják jellemzően alsite-okat, azaz multisite-okat. 

A portál minden részletének megalkotását nem kívánom aprólékosan ismertetni e fejezetben, viszont 

Informatikai Doktori iskolában lévén, kötelességemnek érzem a portál létrehozását illetően, az egyes 

fejlesztési fázisok187 alaposabb bemutatását az Akciókutatás és Tervalapú kutatás keretében. Bár témám 

módszertani problémához, módszertani kutatásokhoz kapcsolódik és a portál is módszertani céllal 

készült, a Tanítlap informatikai eszközökkel történő létrehozása disszertációm részét képezi. Tehát 

ismét hangsúlyozom az 1.3. fejezetben írtakat, miszerint, témám az oktatáselmélet (didaktika) és -

technológia, az alkalmazott informatika és az ember-számítógép interakció (Human-Computer 

Interaction, HCI) területek metszetében helyezhető el. Ez a fejezet az alkalmazott informatika 

területéhez kapcsolódik, ám ami létrejött módszertani célokat szolgál. 

6.3.3. A telepített modulok és a saját feautere-ök 

A Drupal moduláris felépítésű. Az alap core188 csak a minimális legfontosabb összetevőket tartalmazza, 

minden újabb kis feladatkörnek megfelelően új, azt ellátó modul telepítésére van szükség, majd telepítés 

után a modul adott, egyedi problémára konfigurálásra. Mivel a Drupal nyílt forráskódú tartalomkezelő 

rendszer, így a letölthető modulok kódja ismert, és szükség esetén módosítható, amire gyakran van 

szükség. Ha a modul beállításaival nem lehet megoldani egy speciális problémát; új modul is írható 

Drupalban. Mivel nyílt forráskódú szoftverről van szó, nagyon nagy a Drupal fejlesztői közösség és 

számos kész modul érhető el nyilvános kóddal a drupal.org oldalon189.  

A Drupal telepítése utáni fázisban azon fontos modulok telepítése következett, amelyek esetében biztos 

voltam, hogy szükség lesz rájuk a későbbiekben, például: Administration menu, Modul Filter, 

WYSIWYG, Views, Panels, @Fontyourface, Plupload, Colorbox stb. 

Létrehozhatóak a rendszerben ún. feature-ök, amelyek egy-egy konkrét funkció köré csoportosulva − 

mintegy moduláris jelleggel − külön könyvtárba kimenthetők, s ilyen formában könnyen hozzáépíthetők 

                                                           
185 Természetesen automatizálva, scriptek és a drush (A Drupalnak egy parancssoros shell szolgáltatása, amely 

segítségével unix alól, parancssorban kiadott scriptekkel lehet automatizálni munkafolyamatokat) segítségével mindez 

megvalósítható, csak első ránézésre ez sokszoros erőforrás-befektetésnek és szerverhasználatnak, továbbá frissítési 

időnek tűnt. 
186 A Multisite technológiai elvéről és megvalósításáról szóló cikk: https://www.drupal.org /docs/7/multisite-

drupal/multi-site-sharing-the-same-code-base, u. m.: 2017.08.08. Természetesen egy korábbi forrást kellett figyelembe 

vennem, hiszen 2015 óta már ilyen rendszerben működik a portál. A MultiSite-os megoldáshoz szükség volt az EKE 

rendszergazdájának a segítségére, aki a MultiSite-hoz szükséges al-domaineket létrehozta és megtette a szükséges 

adatbázis beállításokat ugyanahhoz a kódhoz. 
187 Úgy, mint adatbázisok és oldalak létrehozása, szerepkörök létrehozása, jogosultságok beállítása, nézetek és panelek 

tartalmának megjelenítése, szerkesztési lehetőségek bemutatása, PHP és CSS kódok módosítása stb. 
188 Drupal core: a Drupal „magja”, ez az alaprendszert jelenti, amihez választhatóan, adott feladatok elvégzésére való 

modulok telepíthetőek. 
189 A drupal.org oldalról tölthetők le a modulok és itt kereshetünk témákra (drupalos nyelven sminkekre) is. 
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egy már meglévő, szerveren működő rendszerhez.  

Erre a megoldásra nagy szükség volt, hiszen egy ilyen rendszer használatakor várhatóan léphetnek fel a 

felhasználók és magam részéről is további fejlesztési igények. Amiatt szerencsés feature-ökbe 

kimenteni a Drupalban létrehozott funkciókat, mert így az adatbázison végrehajtott módosítások (pl.: új 

mezők létrehozása, azok default értékeinek beállítása stb.) is kódba kerülnek, s így könnyedén 

változtathatunk a meglévő adatbázisok szerkezetén190 valódi adatbázis műveletek elvégzése nélkül191.  

A rendszer működéséhez számos modul telepítésére és számos saját feature létrehozására volt szükség, 

amelyek a 35. ábrán láthatóak. Természetesen ezek jó részének telepítése és létrehozása nem a fejlesztés 

első lépései között történtek, hanem folyamatában, hiszen mindig az éppen adódó problémák megoldása 

eredményeképpen kerültek fejlesztésre illetve telepítésre és így a Drupal rendszer sites/all/modules 

mappájába. 

 
35. ábra A Tanítlap rendszer működéséhez szükséges telepített modulok, illetve saját feature-ök listája 

Dolgozatomban nem térek ki arra, hogy melyik Drupal modul pontosan milyen feladatokat lát el, miért 

volt szükség a telepítésére192 a rendszerbe, viszont nagyon sok fent látható modul neve a fontosabb 

fejlesztési lépések kapcsán szóba kerül a 6.3-as fejezet további részében. A saját feature-ök „tanitlap_”-

sal kezdődnek, ezeknek zömmel beszédes nevet adtam, az elnevezésekből következtetni lehet, hogy 

mely menüponthoz tartoznak vagy, hogy milyen funkcióhoz kapcsolódnak. Néhány elnevezés a fentiek 

közül talán nem teljesen egyértelmű, ezek magyarázatául szolgál az alábbi táblázat. 

A Feauter neve Amiért a feautere felelős

tanitlap_base A benne lévő adatokat és változókat több feature is használja.

tanitlap_features A menüvel működéséhez kapcsolódik.

tanitlap_news A Hírek működésével kapcsolatos feature.

tanitlap_roles_permissions A tanítlapon, a felhasználók jogosultságaival kapcsolatos adatokra. 

tanitlap_event A Naptáresemények működésével kapcsolatos feature.  
36. ábra Néhány feature neve és funkciója 

                                                           
190 Meglévő mezőket átnevezhetünk és új mezőket is létrehozhatunk, de annak a mezőnek a szerkezetén, amihez már 

kapcsolódnak adatok is a rendszerben, természetesen már nem változtathatunk. 
191 Amennyiben saját feature-ön is történik változtatás/újítás, úgy a Drupal Felépítés>Features menüpont alatt a 

megfelelő feature-ön ún. revertálást kell elvégezni minden egyes felhasználónál (ami scripttel megoldott), ezzel 

utasításba adva a Drupalnak, hogy már az adott feature új kódja szerint működjön. 
192 A disszertációnak nem célja a Drupal modulok feladatainak ismertetése. 
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6.3.4. A smink193 létrehozása 

6.3.4.1. Első smink létrehozása 

Drupal telepítés után a layout (arculati megjelenés) megalkotása, azaz a smink létrehozása következett, 

ahol a cél az egyszerűség, átláthatóság és letisztultság volt. A smink neve Oktatói portál194, a Zen 

sminkből készült. A layout és a portál tartalma a reszponzív felépítésnek köszönhetően optimálisan 

igazodik a mobilok, a tabletek kijelzőinek méretéhez továbbá a kis- és nagyképernyőkhöz egyaránt. A 

smink megjelenése az alábbiakban látható. 

 
37. ábra A Tanítlap oldal Oktatói portál nevű sminkjének megjelenése 

A rendszerfejlesztés fázisa után a rendszerellenőrzés, majd a webergonómiai vizsgálat következett (6.4. 

és 6.5. fejezetek), ez utóbbi során olyan hiányosságai derültek ki az Oktatói portál sminknek, hogy 

alapjaiban kellett újragondolni, mert megjelenését és a menüszerkezet működését195 illetően nem 

teljesített jól a usability és webergonómiai teszteken. Egy olyan új smink elgondolására volt szükség, 

amelynek (1) az almenüpontjai nem csak a főmenüre való klikkeléssel jelennek meg, hanem 

automatikusan legördülnek, amint a felhasználó áthalad a fő menüpontokon az egérrel, illetve amely (2) 

sokkal barátságosabb, színesebb és vonzóbb a fiatalok számára. Ezeknek a hiányosságoknak a felszínre 

kerüléséről a 6.5.-ös fejezetben részletesen lehet olvasni. Mindemellett az eredeti tervben szerepelt az 

is, hogy (3) a portálon jelenjenek meg olyan website-ok faviconjai, amelyek az oktatók olyan 

profiloldalaira irányítanak, amelyek kapcsolódnak szakmai életükhöz. Továbbá olyan smink volt a cél, 

amellyel megoldható (4) többféle színséma közüli választás. Az utóbbi két tényező (3, 4) a fenti 

sminkben még nem volt megvalósítva, csak tervben létezett és fejlesztésük az ütemezés szerint későbbre 

volt tervezve.  

Mivel a színsémák közüli választás sem volt még ebben a sminkben megoldott196 és az automatikusan 

lenyíló menüt a meglévő Oktatói portál smink alapjaira építve nagyon sok és bonyolult munka lett volna 

megoldani. Így ingyenesen elérhető ún. multiple color (több színsémát tartalmazó) és automatikus 

lenyíló menürendszert biztosító smink keresésébe fogtam. Változatlanul tervben volt az is, hogy a 

tanárhoz kapcsolódó szakmai profiloldalak faviconjai valahol elhelyezésre kerüljenek a portálon és hogy 

általánosságban vizuálisan barátságosabbá, vonzóbbá és színesebbé váljon az oldal.  

                                                           
193 Drupalban a layoutokra angolul a theme, magyarul smink kifejezést használják. Ugyanezt az angol szót használják 

Wordpress esetében is, csak témának szokás fordítani, amikor Wordpress kapcsán kerül szóba egy layout. Joomla 

esetében ezt template-nek hívják angolul és sablonként használják magyarul. 
194 A Tanítlapra adminként belépve jelenleg is elérhető. 
195 A régi smink menüjének működése esetében a webergonómiai vizsgálatok során kiderült, hogy nem találták meg a 

tanulók az almenüpontokban lévő információkat amiatt, mert csak klikkelésre váltak láthatóvá. 
196 A régi sminkben a színséma-váltás abból állt volna a tervek szerint, hogy a zölddel kiemelt szövegek és a zöld 

linkek színén lehetett volna változtatni úgy, hogy 6 másik ajánlott szín közül lehetett volna választani. 
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6.3.4.2. Új smink 

Sikerült a céloknak megfelelő sminkre találni az ún. SimpleCorp nevű sminkben, amely egy olyan 

ingyenesen elérhető multiple color rendszerű smink197, amely néhány szükséges átalakítást megtéve 

megoldást nyújt mind a négy, fent említett igényre. A smink HTML5-ös és CSS3-as szabványon alapul 

és elviekben reszponzív, azaz egyéb, a tervezésnél megfogalmazott igényeknek is első rátekintésre 

eleget tett. 

 
38. ábra A CorpSimple smink alapértelmezett megjelenése 

Az automatikusan legördülő menük, a színsémaválasztás és a faviconok elhelyezésének kérdése 

megoldódott. Viszont az ergonómiai kutatások során kiderült az is, hogy a hallgatók a régi sminket picit 

unalmasnak találták, és a színesebb oktatói weboldalakat favorizálják, amiken nagyméretű képek 

helyezkednek el. A SimpleCorp ezen is segített, hiszen a régi – teljes képernyőszélességben fehér − 

háttér helyett színes kép van a háttérben, a szövegrészek háttere viszont itt is fehér, ez utóbbinak 

köszönhetően marad a letisztult megjelenés.  

 
39. ábra A Tanítlap smink megjelenése 

                                                           
197 A SimpleCorp smink elérése: https://www.drupal.org/project/simplecorp, utolsó megtekintés: 2017.07.27. 

https://www.drupal.org/project/simplecorp
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A smink megfelel a koncepcióban megfogalmazott HTML5 és CSS3 szabványoknak is, bár 

reszponzivitását tekintve nem működött pontosan, azaz sok apró igazításra, módosításra és finomításra 

volt szükség ahhoz, hogy nagyképernyőn és mobiltelefonokon egyaránt valóban megfelelően jelenjen 

meg. Sminkek módosításakor a Drupalban ún. alsmink létrehozására van szükség, amely ez esetben a 

Tanítlap elnevezést kapta és a SimpleCorp sminkből lett származtatva. Az új megjelenés a 39. ábrán 

látható. 

Módosítva lett a fenti színes sáv magassága annak érdekében, hogy baloldalon beleférjen a portál logója 

és címe, jobb oldalon pedig a keresőmező a faviconok alatt. Módosításra kerültek a betűtípusok is annak 

érdekében, hogy szélesebb, jobban olvasható karakterek legyenek az oldalon és a magyar ékezetes betűk 

is helyesen jelenjenek meg. Az oktatók számára új háttérképek feltöltését tettem lehetővé, ezzel a 

testreszabhatóság a színséma-változtatás mellett fokozottabban teljesülhetett.  

6.3.4.3. Az új smink finomítása és a testreszabhatóság 

Amint a Tanítlap portál a SimpleCorp sminkbe került, számos probléma jelentkezett a layoutban, amely 

az alábbi képernyőképen látható. 

 
40. ábra Tanítlap a SimpleCorp sminkben, megjelenő problémák az oldalon 

1. A fehér színű Oktatói portál logó bal felül nem jól látható a fehér háttéren 

2. A „Kvaszingerné Prantner Csilla weboldala” feliratnak (ami ez esetben a site címe) a menü 

felett kéne megjelennie. 

3. Jobb oldalt a keresőmező belelóg az oktató fényképébe 

4. A menüsornak egy sorban kellene elhelyezkednie 

5. Csak azoknak a faviconoknak kellene látszódnia, amelyhez link is kapcsolódik 

A smink helyes megjelenése érdekében a main.css állományban végeztem módosításokat, amelynek 

részletei a 16. sz. mellékletben megtalálhatóak. 

A portál oktatók általi testreszabhatóságának biztosítása fontos cél volt. A színvilág, a portál logója és 

címe a sminknek köszönhetően alapértelmezetten változtatható volt a smink beállításainál198. A smink 

beállításait biztosító panelen sok olyan elem szerepelt, amelyek beállításaihoz nem szerettem volna, 

hogy hozzáférjenek az oktatók, ezeket el kellett rejteni; emellett több beállítási lehetőséget hiányoltam. 

Kerestem olyan modulokat, amelyekkel egy panel egyes részei elrejthetőek, hiszen voltak rajta olyan 

elemek, amelyeket nem akartam, hogy a tanárok módosíthassanak, és voltak olyanok, amely 

beállításoknak helyet kellett biztosítani rajta. Ilyen volt a (1) háttérkép megváltoztathatóságának, a (2) 

Főoldal és Kapcsolatok menüpontok átnevezésének biztosítása, amelyek ezen a panelen kaptak helyet. 

A faviconok kapcsán meg kellett oldani azt, hogy (3) amennyiben nem ad meg linket az oktató, úgy az 

adott favicon meg se jelenjen a fejlécben. A következő képernyőképen láthatók a jelenlegi 

testreszabhatóság egyes lehetőségei, azaz a már megújult Beállítások panel képének felső része, a 17. 

sz. mellékletben látható a panel egésze megjelenik199. 

                                                           
198 Az elrendezés változtathatósága pedig az ún. Panel modulnak köszönhetően valósítottam meg, amely megoldás a 

következő alfejezetben kerül tárgyalásra. 
199 A panel további részében a Főoldal és Kapcsolatok menüpontok nevezhetők át, cserélhető a logó és a háttér, 

továbbá a social ikonok linkjei módosíthatók. A panel egyes részeinek megjelenítéséséhez és eltüntetéséhez nem 
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41. ábra Beállítások panel, amely segítségével a tanár által testre szabható az oktatói portál 

A smink újragondolása, új megoldás keresése és ugyanannak a problémának egy újbóli megvalósítása 

jól példázza az Akciókutatásban, a Tervalapú kutatásban és a Felhasználó központú tervezésben 

lévő rekurzív elgondolást, miszerint ismételten újratervezzük, és újból megvalósítjuk azokat a 

részeket, amelyek az ellenőrzés és tesztelés során nem mutatkoztak megfelelőnek és ezt mindaddig 

tesszük, amíg el nem jutunk a kívánt igények megvalósításáig. 

6.3.5. A portálon definiált szerepkörök 

A portálon három szerepkör létezik: administrator, oktató és hallgató. Az administrator szerepkör 

automatikusan létrejön a Drupal telepítésével, e szerepkör a lehető legtöbb jogosultsággal él, hiszen 

administrator szerepkörrel bejelentkezve építhető maga a portált. 

Az oktatók saját portáljukhoz automatikusan oktató szerepkört kapnak egy előre adott felhasználónévvel 

és jelszóval, amelyeket ajánlott módosítaniuk. Oktató szerepkörrel számos, a portál szerkesztésével 

kapcsolatos jogosultsággal rendelkeznek: meglévő oldalak szerkesztése, a menüpontok nevének 

módosítására, az oldalak elrejtésére, oldalak URL címének módosítása, új oldalak létrehozására. Az 

oktató szerepkörhöz tartozik a portál megjelenésének módosítása, egyes oldalak elrendezésének 

változtatása, a hallgatók kurzusra beiratkozásának felülbírálása, kutatások/projektek-re jelentkezés 

elfogadása illetve elutasítása, saját tartalmak szerkesztése, hírek és naptáresemények írása továbbá 

oldalak, kurzusok, kutatások/projektek létrehozása.  

Hallgató szerepkörbe kerül automatikusan minden új, portálra regisztrált felhasználó, ami ennek 

megfelelő jogosultságokat von maga után. Nevezetesen, feliratkozási jogosultság bármely oktató által 

létrehozott kurzusra, feliratkozási kérelem küldése bármely oktató által létrehozott kutatás/projektre. A 

felvett kurzusok és a felvett kutatások/projektek teljes tartalmának megtekintése és utóbbira feltöltési 

lehetőség. Továbbá fórum-hozzászólási lehetőség a felvett kurzusokhoz illetve kutatások/projektekhez. 

Amennyiben egy másik oktató szeretne beregisztrálni az oldalra, úgy a portáltulajdonos oktató oktatói 

szerepkörre megváltoztathatja a státuszát. 

                                                           
találtam megfelelő Drupal modult. Próbálkoztam többel is, például a Webform access granular nevű modul 

ígéretesnek tűnt, mégsem lehetett ennek segítségével és a Drupal jogosultságkezelőjével olyan finoman szofisztikálni a 

Beállítások panel lehetőségeit, ahogyan elvárásom lett volna, valamint új lehetőség felvétele sem volt megoldható a 

Drupal eszközkészletével. Így szükséges volt a php kódba belenyúlni, annak érdekében, hogy minden része a panelnek 

az elvárásaimnak megfelelően működjön. A portálon még egy-egy panel tartalmából kellett virtual tabot és egy 

felesleges fület elrejteni. A php kódban tett beavatkozásokat nem én végeztem, viszont a rendszerfejlesztés minden 

egyes részletét, a css állományok módosítását és a kód szinjén történő akadálymentesítést igen. Dolgozatomban a 

kutatásokon, a koncepcióterv elkészítésén, a drupalos rendszertervezésen, az akció- és tervalapú kutatáson, a 

webergonómiai vizsgálaton, a logfile elemzésén, az akadálymentesítésen és a kérdőívek kiértékelésén van a hangsúly. 

Az elenyésző mértékű technikai kódolás nem képezik a tudományos munka részét. 
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6.3.6. A site egyes oldalainak felépítése 

A Drupal 7-ben a standard telepítéssel két alapértelmezett tartalomtípus jön létre, amelyek közül 

választhatunk, amikor egy oldalt létrehozunk. Ezek: Cikk (Article) és Egyszerű oldal (Basic Page) 

tartalomtípusok. A tartalomtípus azt határozza meg, hogy a website-on belül az adott oldalon, milyen 

jellegű adatokat tudunk kiíratni, illetve beolvasni; egy oldal létrehozásakor kötelező megadni, hogy 

milyen tartalomtípusú200. Amennyiben a kívánt feladat elvégzéséhez nem megfelelő a core201-ba épített 

két tartalomtípus egyike sem, úgy ezek módosíthatók vagy új (saját) tartalomtípus hozható létre. 

 
42. ábra A Drupal 7 core alapvető tartalomtípusai magyarul 

A Tanítlapon számos tartalomtípus létrehozására volt szükség: Bemutatkozás, Kurzus, Kutatas/projekt, 

Listazas_Kurzusok, Listazas_Kutatasok_Projektek, Hírbejegyzés, Naptáresemény, Publikáció, 

Lista_Publikacio. Továbbá módosítottam az Egyszerű oldal tartalomtípust és a Webform modullal 

létrehozott, ún. Webform tartalomtípust is használtam, ez utóbbit a Kapcsolat menüpont oldalához. 

Tekintsük át a menü minden elemét érintve, hogy melyik oldal felépítése miként valósult meg! A 

Főoldal tárgyalását vesszük utolsóként, mert az jelentősen eltér a többi oldal felépítésétől, ugyanis 

zömmel más menüpontok alatti tartalmak összeválogatásából áll, amik mellett még hírek, 

naptáresemények és címkefelhő kapott helyet. Kezdjük az áttekintés az Egyszerű oldal tartalomtípusú 

lapokkal! 

6.3.6.1. Egyszerű oldalak létrehozása 

Az Egyszerű oldal tartalomtípusnak alapértelmezetten csak egy cím és egy törzs mezője van. A Kutatás 

főmenü oldala, a Kutatási területek és a Szakdolgozatok és TDK-k almenüpontok oldalai ilyen 

tartalomtípusúak. Ezen oldalak csak egyszerűbb szöveges leírásokat és felsorolásokat tartalmaznak. 

Mindezek ellenére lehetséges, hogy vannak oktatók, akik szeretnének ezekre az oldalakra képeket, file-

okat vagy linkeket feltölteni. Tehát szerencsés, ha a szövegrészek mellett lehetőséget adunk képek, 

fájlok, linkek és galéria202 feltöltésére is, természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindezeket az 

oktatóknak kötelezően ki is kell használniuk. Ennek megfelelően további négy mezőt hoztam létre az 

Egyszerű oldal tartalomtípus adatbázisában, a teljes adatbázis látható az alábbiakban203. 

Felirat Mező típusa Felületi elem

Title A tartalommodul eleme − nem látszódik − 

Body Hosszú szöveg és öszefoglaló Szövegdoboz összefoglalóval

Kép Kép Kép

Fájl Fájl Fájl

Link Hivatkozás Hivatkozás

Galéria Kép Kép  
15. táblázat Az Egyszerű oldal tartalomtípus adatbázisa 

A fent említett oldalak létrehozása a Tartalom>Tartalom hozzáadása>Egyszerű oldal menüpontok 

kiválasztásával történtek, amely után a felugró panelen el lehet nevezni az oldalt és megtenni a szükséges 

beállításokat. 

                                                           
200 A választás meghatározza az adott oldalhoz tartozó adatbázisban tárolt adatokat: típusukat, méretüket stb. 
201 Core-nak hívják a rendszer „magját”, a Drupal azon részeit, amelyek a telepítéskor felkerülnek a szerverre, ez nem 

tartalmazza tehát az utólag telepített modulokat, sminkeket, feature-öket és egyéb összetevőket. 
202 Galéria létrehozása több tartalomtípus esetében is külön egy EKE-n oktató művésztanár kérésére történt. Ő 

említette, hogy a művészet területén dolgozó oktatók számára szükségszerű, hogy mind a Bemutatkozás, a Kurzusok, a 

Kutatások/Projektek és Publikációk esetében lehessen több képet feltölteni. Ebből a megfontolásból került az Egyszerű 

oldal tartalomtípusba galéria mező is.  
203 A létrehozás a Felépítés>Tartalomtípusok>Egyszerű oldal menüpontok kiválasztásával történt. Majd a Mezők 

kezelése fülön hoztam létre az új mezőket. 
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43. ábra A Kutatási területek aloldal létrehozásának folyamata 

Megjelölhető checkboxban, hogy szeretnék-e menüpontot létrehozni az oldalhoz és megadható, hogy a 

főmenüsorban hányadikként jelenjen meg ez a menüpont illetve, amikor almenüpontról van szó, akkor 

megadható, hogy melyik főmenüből, hányadikként nyíljon. A 43. ábrán egyik oldal létrehozásának a 

panelrészlete látható. (A Kutatások főmenü és almenüinek oldalai a 18. sz. mellékletben láthatók.) 

Szeretném biztosítani a tanárok számára – a site struktúrájának testreszabhatósága érdekében −, hogy 

saját maguk is létrehozhassanak Egyszerű oldal típusú oldalakat, amelyekre általuk kívánt tartalmakat 

tölthetnek fel, s amelyeket kedvük szerint el helyezhetnek a portál menüstruktúrájában általuk választott 

névvel. Ha ilyet kínálunk, szintén muszáj több tartalmi lehetőséget biztosítani az „Egyszerű oldalak”-

on, hogy az oktatók igényük szerint több mindent is feltölthessenek.  

6.3.6.2. A Bemutatkozás oldal 

Új tartalomtípust hoztam létre204 illetve létrehoztam az ehhez tartozó adatbázismezőket. Az új oldalt a 

Tartalom>Tartalom hozzáadása pontokkal hoztam létre, amelyhez hozzárendeltem a létrehozott 

tartalomtípust. Tekintsük át a Bemutatkozás oldalhoz tartozó Bemutatkozás tartalomtípus (tehát saját 

tartalomtípus) adatbázisának a felépítését az alábbiakban és a Bemutatkozás oldal megjelenését!  

Felirat Mező típusa Felületi elem

Title A tartalommodul eleme − nem látszódik − 

Beosztás Szöveg Szövegmező

Egység Hosszú szöveg Szövegdoboz (többsoros)

Fotó Kép Kép

Elérhetőség Hosszú szöveg Szövegdoboz (többsoros)

Az okt. e-learninges 

felülete
Hivatkozás Hivatkozás

Fogadóóra Hosszú szöveg Szövegdoboz (többsoros)

Rövid bemutatkozás Hosszú szöveg Szövegdoboz (többsoros)

Önéletrajz Hosszú szöveg Szövegdoboz (többsoros)

Fájlok Fájl Fájl

Linkek Hivatkozás Hivatkozás  
16. táblázat A Bemutatkozás oldalhoz kapcsolódó adatbázis 

Az adatbázis első négy látható eleme és a fogadóóra ideje megjelenik a portál Főoldalán is (zöld hátterű 

mezők)205. A Bemutatkozás oldal a Bemutatkozás tartalomtípus létrehozása után készült el. Ennek már 

adatokkal feltöltött képe látható a 44. ábrán. (A 19. sz. mellékletben látható ez az oldal teljesen.) 

A Panels modul telepítésével bármely oldalon ún. panelek (azaz kisebb képernyőrészek) kerülhetnek 

definiálásra, amelyekbe különféle tartalmak helyezhetőek; például más oldalak részletei vagy egy-egy 

mező tartalma illetve elhelyezhetőek bennük ún. view206-k is. Így lehet többféle tartalmat, s akár 

különböző oldalak tartalmait egy oldalra illeszteni. A panelek használatának köszönhetően valósítható 

meg az is, hogy az alapértelmezett oldalelrendezések módosíthatóvá válnak az oktatók számára. Ez 

kulcsfontosságú összetevő a portál testreszabhatósága szempontjából. A Bemutatkozás oldalon az egyes 

                                                           
204 Adminként bejelentkezve a Felépítés>Tartalomtípusok>Tartalomtípus hozzáadása menüponttal. 
205 A webergonómiai vizsgálat során kiderült, hogy a fogadóóra idejét a tanulók a Bemutatkozás menü alatt nem 

találják meg és a Főoldalon vagy az egyes kurzusok alatt keresik. A fogadóóra idejének elhelyezésén tehát változtatni 

kellett, így egy újabb tervezés és megvalósítás alkalmával az is kikerült a főoldalra. 
206 View-nak nevezzük azokat a nézeteket, amelyek valamely tartalomtípus adatait egy megadott szűréssel, megadott 

rendezésben kilistázza/megjeleníti. View-t létre lehet hozni teljes oldalként, vagy ún. content pane-ként (magyarul 

tartalomtábla), ez utóbbit be lehet helyezni egy panelbe. 
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címmel ellátott tartalmak kerültek külön-külön panelekre. 

 
44. ábra A Bemutatkozás oldal felső része 

6.3.6.3. A Kurzusok és a Kutatások/Projektek oldalak 

A Kurzusok főmenühöz és a Kutatások/Projektek almenühöz tartozó oldalak listázó oldalak, és 

Listazas_Kurzusok illetve Listazas_Kutatasok_Projektek (saját) tartalomtípusúak207. Ezeken az 

oldalakon hat-hat ún. view-t helyeztem el, amelyek kilistázzák a kurzusokat (illetve a 

kutatásokat/projekteket) bizonyos csoportosításban. A View nézetet jelent, lényege az, hogy adott 

tartalomtípusok esetében tartalmakra lehet vele szűrni, s azokat egy meghatározott elrendezésben 

kiíratni a képernyőre. View-kat az ún. Views Drupal-modul telepítése után lehet létrehozni. Mind a 

Kurzusok, mind a Kutatások/Projektek oldalon view-k vannak elhelyezve.  

Az említett két tartalomtípusnak208 az adatbázisában kizárólag egy-egy mező található, ez mindkettő 

esetében a Drupalban kötelező cím mező. Több mezőre a listázáshoz nem volt szükség, csak hat 

megfelelő view-t kellett létrehozni mindkét esetben. 

Az egyes kurzusok osztályozva jelennek meg annak érdekében, hogy könnyebben áttekinthetőek 

legyenek. A Kurzusok oldalon külön kívántam választani az adott félévben oktatott kurzusokat, 

„jelenlegi félév kurzusai” néven a „korábbi félévek kurzusai”-tól. Mindkettőn belül volt „nappali”, 

„levelező” és „egyéb”209 kategória. Ennek megfelelően készült el a hat view, amelyek mindegyike 

Tartalomtábla típusú210, azaz elhelyezhetőek panelekben egy oldalon. A Kurzusok oldalra tehát hat 

panel, ezekbe view-k kerültek. (45. ábra) 

A Kutatások/Projektek aloldal felépítése ugyanilyen módon történt, csak a hat kategória ebben az 

esetben úgy jött létre, hogy a „jelenlegi” és „korábbi” kategóriák mindegyikében lehetett „Kutatás” 

vagy „Projekt”, vagy „Egyéb csoportmunkák”. Az egyes kutatások/projekteknek a célja az volna, hogy 

több résztvevős kutatásokat, projekteket, illetve tanulók csoportos munkáját támogassa. Ezzel 

projektmódszer vagy bármilyen csoportmunka, kooperatív tanulás valósítható meg. (A 19. sz. 

mellékletben látható ez az oldal a melléklet második ábrája.) 

Az említett oldalak listázó oldalak tehát. Az egyes konkrét kurzusok, illetve kutatások/projektek oldalai 

természetesen másképp épülnek fel.  

                                                           
207 Egyedi tartalomtípusok létrehozására volt szükség több view egy oldalon történő megjelenítéséhez. 
208 View létrehozása a Felépítés>Views>Add new view pontok választásával történt. 
209 Az egyéb kurzusok bármilyen külső tanfolyamra vagy képzésre vonatkozhat. 
210 A Tartalomtábla típusú view azt jelenti, hogy nem egy html oldalon jelenik meg az adott view, hanem egy kis 

egységként, amelyből több is beépíthető egy oldalra, például betehetők panelekre, ahogyan én is alkalmaztam. 



105 

 
45. ábra A Tanítlap portál Kurzusok oldala 

6.3.6.4. Az egyes kurzusok illetve kutatások/projektek oldalai 

A Tanítlapon számos konkrét kurzus illetve kutatás/projekt jelenhet meg. Ezek oldalainak felépítését 

szintén meg kellett tervezni, a hozzájuk tartozó tartalomtípusokat létre kellett hozni és azok mezőit 

átgondolni, definiálni. A két tartalomtípus, amire szükség van ezeknek az oldalaknak a létrehozásához 

az a Kurzus illetve a Kutatás/Projekt tartalomtípusok. Ezek tehát ahhoz kellenek, hogy az oktatók maguk 

hozhassanak létre Kurzus illetve Kutatás/Projekt típusú oldalakat, amikre feliratkozhatnak majd a 

tanulók. Ezeken az oldalakon nagyon sok adat kerül megjelenítésre, tekintsük meg az ennek megfelelően 

létrehozott adatbázisokat! 

Felirat Mező típusa Felületi elem

Csoport Logikai Egyszerű be/ki jelölőnégyzet

Kurzusnév A tartalommodul eleme − nem látszódik − 

Kurzus típusa Lista (szöveges) Jelölőnégyzetek/választógombok

Tantárgykód Szöveg Szövegmező

Tantárgy kredit Szöveg Szövegmező

A félévben oktatott-e ez a kurzus? Lista (szöveges) Jelölőnégyzetek/választógombok

Kurzus címkék Kifejezés hivatkozás Autocomplete felületi elem 

Tantárgyleírás (file) Fájl Fájl

Tantárgyleírás (link) Hivatkozás Hivatkozás

Tematika Hosszú szöveg Szövegdoboz (többsoros)

Követelmények Hosszú szöveg Szövegdoboz (többsoros)

Irodalom Hosszú szöveg Szövegdoboz (többsoros)

A kurzus e-learning felülete Hivatkozás Hivatkozás

Beadandó feladat (file-ok) Fájl Fájl

Beadandó feladat (felhő) Hivatkozás Hivatkozás

Tananyagsegédlet (file-ok) Fájl Fájl

Tananyagsegédlet (felhő) Hivatkozás Hivatkozás

Külső segédlet Hivatkozás Hivatkozás

Galéria Kép Kép  
17. táblázat Az egyes kurzusok oldalaihoz tartozó adatbázis 

A fenti mezők közül a kék hátterűek csak azok számára láthatóak, akik csatlakoztak a kurzushoz 

(adatbázisnév szerint csoporthoz), a többi mező tartalma pedig bárki számára elérhető (amennyiben az 

oktató töltött fel hozzá adatot). Ahová adat nincs feltöltve, ott természetesen a címszó sem jelenik meg 

az oldalon, így vizuálisan hiány nem tapasztalható.  

Egy picit tekintsük át a fenti mezők közül azokat, amelyek funkciója nem egyértelmű első rátekintésre. 
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A Csoport, logikai mező azt jelöli, amennyiben az értéke igaz (állapota „checked”), hogy ezt a tartalmat 

(azaz az adott kurzus oldalát) egy egyedi csoportnak értelmezi a Drupal, azaz lehet a rajta lévő 

tartalmakhoz csoporttagságokat rendelni.  

A Kurzus típusa nevű mező értéke három közül („nappali”, „levelező”, „egyéb”) pontosan egy lehet. 

A félévben oktatott-e ez a kurzus? nevű mező értéke pedig igaz vagy hamis lehet. Ennek a két mezőnek 

az értéke alapján kerül az adott kurzus neve a Kurzusok oldal listájának (előző alfejezet) megfelelő 

címszava alá a hat közül. Az előbbi mező azt határozza meg természetesen, hogy milyen jellegű a 

képzés, a második mező pedig, hogy mely oszlopban szerepeljen. A többi mező leírása abból a 

szempontból, hogy az oktatónak miként érdemes ezeket feltöltenie, az oldalak szerkeszthetőségéről 

szóló 6.3.8-as fejezetben olvasható.  

 
46. ábra A Webdesign I. nevű kurzus nyilvános oldala (az Irodalom is látszódna lejjebb gördítve) 

Nézzünk példát egy kurzus oldalra! A Webdesign I. nevű kurzus oldala a következőképpen fest azok 

számára, akik nincsenek csatlakozva a kurzushoz (46. ábra). 

Azon diákok számára, akik csatlakoztak a Webdesign I.-hez, láthatóak a tananyagsegédletek, a beadandó 

feladatok leírása, a külső linkek, a Webdesign I. kurzus hírei, naptáreseményei és fóruma is. (20. sz. 

melléklet). Sőt azok, akik kapcsolódnak a kurzushoz, hozzászólhatnak a fórumhoz és minden oktató 

által írt kurzushírt illetve kurzus-naptáreseményt megkapnak e-mailben is, amennyiben nem változtatták 

meg az alapértelmezett beállítást.  

A saját profiloldaluk alján lévő checkbox segítségével tudnak a tanulók ezen módosítani.  

 
47. ábra A hallgatók profiloldalának alján lévő beállítási lehetőség 

Az egyes kutatások/projektek oldalai hasonlóképpen működnek, mint a kurzusok oldalai. Ezeket szintén 

az oktatók hozhatják létre. Nézzük meg az egyes kutatás/projekt oldalak létrehozásához szükséges 

tartalomtípust és a hozzá tartozó adatbázis mezőit! 
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Felirat Mező típusa Felületi elem

Group Logikai Egyszerű be/ki jelölőnégyzet

Cím A tartalommodul eleme − nem látszódik − 

Jeleneleg futó kutatás/projekt? Lista (szöveges) Jelölőnégyzetek/választógombok

Kutatás/Projekt típusa Lista (szöveges) Jelölőnégyzetek/választógombok

Kutatás/Projekt leírása Hosszú szöveg és összefoglaló Szövegdoboz összefoglalóval

Fotó Kép Kép

Dokumentumok (file-ok) Fájl Fájl

Dokumentumok (felhő) Hivatkozás Hivatkozás

Külső segédlet Hivatkozás Hivatkozás

Külső segédlet (privát linkek) Hivatkozás Hivatkozás

Dokumnetumok (privát file-ok) Fájl Fájl

Dokumentumok (privát felhő) Hivatkozás Hivatkozás

Galéria Kép Kép  
18. táblázat A Kutatások/Projektek oldalak adatbázisháttere 

Az adatbázis hasonlóképpen épül fel, mint a Kutatás tartalomtípus esetében. Itt is van csoport mező, 

amelynek neve itt: Group, s ugyanarra szolgál, mint a kurzusoknál. A Kutatás/Projekt típusa és a 

Jelenleg futó kutatás/projekt? mezők határozzák meg ebben az esetben, hogy a hat lehetőség közül 

melyik listában jelenik meg az adott kutatás/projekt. A többi mezőről a szerkesztésről szóló fejezetben 

(6.3.8. fejezet) lesz szó. Egy feltöltött „kutatás” típusú oldal képe látható az alábbiakban, azok az adatok 

jelennek meg ezen, amelyek bárki számára nyilvánosak. 

 
48. ábra Az ICAI weblap szemmozgáskövetős vizsgálata kutatás oldala (publikus verzió) 

Egy konkrét kutatás/projekthez kapcsolódással a fenti kék hátterű mezők tartalma is elérhetővé válik az 

oldalon, továbbá a tagok írhatnak kutatás/projekt hírt, létrehozhatnak kutatás/projekt naptáreseményt és 

hozzászólhatnak a kutatás/projekt fórumhoz is. 

Az egyes kurzusokhoz, illetve kutatásokhoz/projektekhez való csatlakozásról a későbbiekben lesz szó. 

A különbség a kettő között az, hogy a tanulók automatikusan tudnak bármely oktató által meghirdetett 

kurzusokhoz csatlakozni (feliratkozni) illetve leiratkozni róla önállóan. Míg a kutatások/projektekhez 

való csatlakozást csak kérelmezni tudják az oktatótól, ahhoz oktatói jóváhagyás is szükséges.  

Mindemellett az oktató is tud már regisztrált hallgatót bármely kurzusához vagy kutatások/projekthez 

csatlakoztatni, illetve le is tudja tiltani a tanulókat. 

6.3.6.5. Hírek, naptáresemények és fórum funkció 

Szó volt arról, hogy az egyes kurzusok (illetve kutatások/projektek) oldalaira az oktatók híreket írhatnak 

és azokon naptáreseményeket hozhatnak létre. Ezeket csak a kurzusra feliratkozott tanulók láthatják. 

Továbbá az oktató és a kurzusra feliratkozott tanulók hozzászólhatnak a kurzus fórumához. A hírírás és 

a naptáresemény létrehozás funkcióknak a megvalósításához két további tartalomtípus létrehozására 

volt szükség, nevezetesen a Hírbejegyzés és a Naptáresemény tartalomtípusokra, a fórumhoz nincs 

szükség tartalomtípus létrehozására. Tekintsük meg a Hírbejegyzés és a Naptáresemény tartalomtípusok 

adatbázisát! 
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Felirat Mező típusa Felületi elem

Cím A tartalommodul eleme − nem látszódik − 

Body Hosszú szöveg és Szövegdoboz összefoglalóval

Címkék Kifejezés hivatkozás Autocomplete felületi elem

Fotó Kép Kép

Galéria Kép Kép

Jelenjen meg az alábbi kurzusokban Entity Reference OG reference

Jelenjen meg az alábbi 

kutatások/projektekben
Entity Reference OG reference

 
19. táblázat A Hírbejegyzés tartalomtípushoz tartozó adatbázis szerkezete 

A Jelenjen meg az alábbi kurzusokban és a Jelenjen meg az alábbi kutatások/projektekben mezőkön 

keresztül kapja meg a rendszer azt az információt, hogy az adott hír, amit ír az oktató, melyik kurzusban 

(illetve kutatások/projektekben) jelenjen meg. Az oktató adja meg ezeket a kilistázott minden kurzus és 

minden kutatás/projekt neve előtt szereplő checkboxok segítségével, hiszen egy hír (vagy 

naptáresemény) több kurzust (illetve kutatás/projektet) is érinthet. Így nem kell annyiszor megírni egy 

adott hírt, ahány kurzust (illetve kutatás/projektet) érint. Tekintsük meg a hasonlóképpen működő 

Naptáresemény tartalomtípus adatbázisát is! 

Felirat Mező típusa Felületi elem

Cím A tartalommodul eleme − nem látszódik − 

Body Hosszú szöveg és Szövegdoboz összefoglalóval

Időpont Dátum Pop-up calendar

Jelenjen meg az alábbi kurzusokban Entity Reference OG reference

Jelenjen meg az alábbi 

kutatások/projektekben
Entity Reference OG reference

 
20. táblázat A Naptáresemény tartalomtípushoz tartozó adatbázis szerkezete 

Az utolsó két mező ugyanarra szolgál a naptáresemények kapcsán is, mint a hírbejegyzéseknél.  

A tervekben szó volt arról is, hogy legyen olyan funkció, amivel az oktató üzenetet tud küldeni adott 

kurzusra járó tanulók számára, s ugyanígy adott kutatásokhoz/projektekhez kapcsolódó felhasználók 

számára. Ezt a funkciót végül úgy valósítottam meg, hogy összevontam a hírírással illetve a 

naptáresemény létrehozással. Azaz amikor a tanár hírt vagy naptáreseményt tesz ki a kurzus oldalára 

(vagy kutatás/projekt oldalra), akkor azt a tanulók üzenet formájában is megkapják az e-mailjükre 

(feltéve, hogy a profiloldalukon ezt nem tiltották le (47. ábra).  

A hírről, illetve naptáreseményről szóló üzeneteknek amiatt van nagy szerepük, mert így az adott 

információk biztosan eljutnak a tanulókhoz, így nem kell folyamatosan nézniük a kurzus oldalát, hogy 

kerültek-e fel új hírek, illetve naptáresemények. A több funkció összekapcsolása amiatt is hasznos, mert 

ha már egyszer kaptak üzenetet (e-mailt) egy hírről vagy egy beadandó/ZH idejéről, akkor biztosak 

lehetnek abban, hogy az a kurzus oldalán is megtalálható, s ott bármikor könnyen megnézhetik. (A 20. 

sz. mellékletben látható, hogy a kurzusra beiratkozottak számára miként jelennek meg a hírek, 

naptáresemények és a fórum funkció a Webdesign I. kurzus oldalán). 

A fórum megvalósításához – ahogy már fentebb említésre került − szükségtelen volt tartalomtípus 

létrehozására, hiszen Drupalban eleve bármely tartalomtípusú oldalhoz lehet hozzászólásokat 

engedélyezni bizonyos szerepkörben lévő felhasználóknak. Ezt a lehetőséget használtam ki az egyes 

kurzusok illetve kutatások/projektek oldalakon a Tanítlap esetében is és ennek köszönhetően működik 

a fórum funkció a kurzusok és a kutatások/projektek oldalakon. 

A 20. sz. mellékletben és a 49. ábrán látható, hogy 

a hírek és a naptáresemények a kurzusok és a 

kutatások/projektek oldalakon listában jelennek 

meg. Amennyiben egy listaelemet kiválasztunk, 

az adott hír vagy naptáresemény részletesen, 

külön oldalon jelenik meg (50. és 51. ábra). Ez 

tudatos döntés volt, a kurzus oldalon a 

tananyagsegédletek számára kell a képernyő-hely 

elsősorban, ha híreket vagy naptár-eseményeket 

szeretnének utólag megnézni a tanulók, akkor azt 

így megtehetik. 

 
49. ábra A Webdesign I. kurzus híreinek illetve 

naptáreseményeinek listája  
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Az egyes kutatások/projektek oldalain ugyanilyen formában jelennek meg a hírek illetve a 

naptáresemények. Kivétel az, hogy a kurzusok esetében csak az oktató írhat hírt illetve naptáreseményt, 

míg a kutatások/projektek esetében minden kutatás/projekthez csatlakozott felhasználónak van erre 

jogosultsága.  

Az egyes kurzusok és kutatások/projektek oldalakon lévő fórumokhoz egyaránt hozzászólhatnak a 

csoport tagjai, azaz az oktató és a csatlakozott tanulók. A kurzusok fóruma az 52. ábrán látható 

tanulóként belépve. A kutatások/projektek oldalak fórumai szintén hasonlóképp jelennek meg. 

 
50. ábra A Webdesign I. kurzus oldalán lévő egyik hír részletei 

 
51. ábra A Webdesign I. kurzus oldalán lévő naptáresemény részletei 

 
52. ábra A Webdesign I. kurzushoz tartozó fórum a diákok bejelentkezésével megtekintve 
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6.3.6.6. A Publikációk oldal 

A Publikációk oldalon természetesen az oktatók publikációival kapcsolatos adatai jelennek meg. Az 

oktatók tudományos életüket és aktivitásukat illetően igazán széles skálán mozognak, s arról is 

megoszlanak a vélemények, hogy mely információkat jelenítsék meg weboldalukon. Ma 

Magyarországon a publikációk kapcsán a leghitelesebb forrást a Magyar Tudományos Művek Tára 

(MTMT) biztosítja, ennek okán feltétlenül fontosnak tartottam egy külön címszó alatt feltölthetővé tenni 

az egyes oktatók MTMT-ben lévő publikációs listájának linkjét. 

Biztosan számos oktató úgy gondolkodik, hogy a Tanítlapon ennél több információ megjelenítésére a 

publikációk kapcsán nincs is szükség. Azoknak az oktatóknak, akik így gondolkodnak elegendő valóban 

egyetlen linket feltölteniük az oldalra véleményem szerint, hiszen az MTMT-ből kiemelt publikációs 

lista önmagában hiteles. Viszont biztosan sok olyan tanár is van, akik jelentősebb tanulmányaik vagy 

előadásaik videójának linkjét elérhetővé kívánják tenni, vagy esetleg fajsúlyosabb publikációjukat 

fájlkén (pl.: PDF-ben) letölthetővé szeretnék tenni oldalukon211. Ezekre mind lehetőséget nyújt a 

Tanítlap oldal. Csak azon címszavak jelennek meg az oldalon, ahová az oktatók töltenek fel adatokat, 

így ha valaki, csak MTMT-linket tölt fel nem láthatóak hasonló címszavak, mint pl.: Fájlok, Linkek stb. 

(53. ábra). A Publikáció oldalhoz létre kellett hoznom egy új tartalomtípust, amelynek a 

Lista_Publikaciok nevet adtam. Az adatbázis szerkezete a következő táblázatban látható.  

Felirat Mező típusa Felületi elem

Cím A tartalommodul eleme − nem látszódik − 

Body Hosszú szöveg és öszefoglaló Szövegdoboz összefoglalóval

MTMT link Hivatkozás Hivatkozás

Link Hivatkozás Hivatkozás

Fájl Fájl Fájl

Galéria Kép Kép  
21. táblázat A Lista_Publikaciok tartalomtípushoz tartozó adatbázis mezői 

A Body mező segítségével egy hosszabb, általános szöveg íratható ki, amelyben az oktató 

megfogalmazhatja például publikációival kapcsolatos gondolatait, a portálon „Információk” címszó 

alatt kerülnek ezek megosztásra. A Galéria mezőre azért volt szükség, hogy művész tanárok is 

megoszthassák munkáikat. Tekintsünk meg egy feltöltött Publikációk oldalt! 

 
53. ábra Egy feltöltött Publikációk oldal felső részének megjelenése 

                                                           
211 Még akkor is, ha vannak ma már erre specializálódott oldalak is, mint pl.: Academia.com, ResearchGate. 
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Felirat Mező típusa Felületi elem

Cím A tartalommodul eleme − nem látszódik − 

Publikáció éve Kifejezés hivatkozás Autocomplete felületi elem

Publikáció kategóriája Kifejezés hivatkozás Autocomplete felületi elem

Publikáció szerzője Szöveg Szövegmező

Publikáció címe és információk Hosszú szöveg és összefoglaló Szövegdoboz összefoglalóval

Publikáció (fájl) Fájl Fájl

Publikáció (link) Hivatkozás Hivatkozás

Kép Kép Kép

Galeria Kép Kép  
22. táblázat A Publikáció tartalomtípus mezői 

Lehetőség van minden egyes publikációt külön tételként is felvinni a rendszerbe, amely nem feltétlenül 

lesz népszerű szolgáltatása az oldalnak, mióta létezik az MTMT. Viszont az oktatói portálon lehetőség 

van a publikációs tételeket úgy felvinni, hogy PDF is fűzhető hozzájuk, ami egyelőre az MTMT-ben ma 

(2017.08.23.) még nem megoldott. A megvalósításhoz szükség volt egy új tartalomtípusra, amely a 

Publikáció elnevezést kapta és szerkezete a 22. táblázatban látható. 

Minden egyes publikációs tétel tehát ebbe az adatbázisba rögzíthető (a 6.3.10. fejezetben szó van erről, 

hogy hogyan), s évszámonként kategorizálva a következőképpen listázható ki. 

 
54. ábra Egy feltöltött Publikációk oldal alsó, további részének megjelenése 

A 54. ábrán látható képernyőrész a 53. ábrán lévő képernyőrész folytatásaként jelenik meg. Tehát a 

Lista_Publikaciok tartalomtípuson belül megjelennek a 21. táblázatban bemutatott adatbázismezők 

tartalmai, továbbá ugyanerre az oldalra kilistázásra kerül a Publikacio tartalomtípus tételei (22. táblázat 

mezői) évszámonként csökkenő sorrendbe rendezve, amit a Publikációk view-val érek el, ami egy ún. 

blokk típusú view. A view típusának és az oldal paneles felépítésének köszönhetően tehető ki a 

publikációs tételek listája a Publikációk oldalra egyéb információk után. 

6.3.6.7. A Kapcsolatok oldal 

A Kapcsolatok oldal elkészítéséhez az ún. 

Webform Drupal modul telepítésére volt 

szükség, amelynek eredményeképpen elér-

hetővé vált az ún. Webform tartalomtípus. A 

Kapcsolatok oldal ilyen tartalomtípusú, amely 

mögött az adatbázis szerkezet nem érdekes, 

hiszen csak a kötelező cím mező létezik benne, 

ám a hozzászólás mezői fontosak. 

Felirat Mező típusa

Tárgy Textfield

E-mail cím E-mail

Üzenet Textarea  
23. táblázat A webform üzenetének szerkezete 

A fenti mezőknek megfelelően egy kapcsolati űrlap jelenik meg a Kapcsolat menüpont alatt bármely 

felhasználó számára. A form a 19. sz. melléklet harmadik ábrájaként látható.  
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6.3.6.8. A Főoldal 

A Főoldal igen összetett. Panelekből épül fel, s több más oldal eleme került ki rá. A Bemutatkozás 

oldalról az oktató fotója, az elérhetősége, az egység (amihez tartozik az oktató az adott intézményen 

belül), a beosztása és az oktató fogadóórája került ide. Megjelenik rajta a Kurzusok menüpont alatti 

„Jelenlegi félév kurzusai”-nak három blokkja, továbbá helyet kaptak rajta Hírek és Naptáresemények, 

ezekből kizárólag azok, amelyek bármely, nem regisztrált felhasználó számára elérhetők212. Tehát 

minden olyan információ, amit általában gyorsan szeretnének elérni a hallgatók. Emellett címkefelhő is 

található a Főoldalon, mintegy gyors elérést biztosítva egyes témákhoz. 

 
55. ábra A Főoldal megjelenése 

A jobb oldalon, fent lévő Bejelentkezés lehetőség minden oldalon megjelenik. A Főoldal213 Drupalban 

egy speciális oldal. Ez az ún. Panels modulnak köszönhetően panelekkel került felülírásra214. A 

főoldalon lévő Hírek, illetve Naptáresemények szintén view-k, amelyek egy-egy panelbe illesztve 

kaptak helyet. A Drupal rendszerben ezek a következőképpen jelennek meg a Felépítés>Views 

menüpont alatt215. 

 
56. ábra A Főoldal híreinek és naptárbejegyzéseinek nézete 

                                                           
212 Azaz azok, amelyeket a tanárok kimondottan a Címlapra (is) szántak. 
213 Drupal fordításban: Címlap. 
214 Drupalban a következő helyen szerkeszthető a főoldal megjelenése, amennyiben telepítve van a Panels modul: 

Felépítés>Panels>Manage Pages blokk>Főoldal szerkesztése>Tartalom. 
215 Minden rendszerben lévő view egyébként itt található, itt áttekinthető és szerkeszthető. 
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6.3.7. A Tanítlap nézetei  

A Tanítlap számos oldalához ún. view-k használatára volt szükség, tekintsük át ezeket. A Drupal számos 

beépített view-t használ különféle listák megjelenítésére, egy-egy újabb modul telepítésével (pl.: 

Organic Groups, Webforms) újabb view-k is létrejönnek. Amennyiben telepítjük a Views modult, a 

beépített view-kat szerkeszthetjük és saját view-kat hozhatunk létre. A Tanítlap rendszer 

bonyolultságának egy mutatója, hogy összesen 44 view-t tartalmaz, amelyek közül 27 saját, 8 rendszerbe 

alapértelmezetten beépített vagy egyéb telepített modullal létrejött, 5 az Organic Groups216 és 4 a 

Webforms modulhoz tartozik. A Tanítlap rendszer működéséhez tartozó saját és beépített view-k listája 

a 21. sz. mellékletben áttekinthetők. 

6.3.8. Az oktatók szerkesztési lehetőségei a rendszerben 

Amint belép egy oktató az oldalára, a korábbiakon túl, további lehetőségek válnak elérhetővé: 

- egy új menüsor a képernyő bal tetején,  

- a profil oldal elérése a képernyő jobb felső sarkában 

- egy Szerkesztés fül az adott oldalon és  

- az oldal alján az elrendezés módosítását biztosító gombok.  

 
57. ábra A Bemutatkozás oldal szerkeszthető változata és az elérhető új funkciók kiemelve pirossal 

Belépéskor az adott oktató profiloldala jelenik meg, a fenti képernyőképen a Bemutatkozás oldalon állva 

láthatóak az új lehetőségek, amelyek az „oktató” szerepkörben lévő felhasználók számára jelennek meg. 

6.3.8.1. Az oldalak szerkeszthetősége 

Legtöbb oldal szerkesztése úgy történik, hogy az oktató belép a szerkesztendő oldalra és ott választja a 

Szerkesztés fület (57. ábra pirossal karikázott elem). Tekintsük át példaként a Bemutatkozás oldal 

szerkesztését! A Bemutatkozás oldalon a Szerkesztés fülre klikkelve feljön egy panel, amelyen az oldal 

tartalma feltölthető, illetve módosítható (58. ábra).  

A panelen gyakorlatilag elérhetővé válnak az egyes adatbázismezők, amelyek szerkeszthetőek. A 

mezőket ún. „virtual tab”-okra (vízszintes fülekre) rendeztem, így szerkesztésük jobban áttekinthető, 

mert egymás alatt elhelyezkedő füleken jelennek meg a mezőnevek (58. ábra kék feliratok). Amelyik 

mezőnévre klikkel baloldalt az oktató, annak tartalma válik jobb oldalon szerkeszthetővé; elegendő az 

egyes füleken végzett módosítások után egyszer elmenteni az oldalon tett összes változtatást. 

                                                           
216 Az Organic Groups modullal került megvalósításra a kurzusok és kutatások/projektek zárt csoportként való 

kezelése, valamint a felhasználók csoporttagságának beállatása és a csoporthoz tartozó egyes adatok elrejtése a nem 

csoporttagok elől. 
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58. ábra Részlet a Bemutatkozás oldal szerkesztésének lehetőségeiből 

A Bemutatkozás oldal szerkesztésekor olyan fájlokat (Fájlok a virtual tab-on) és linkeket (Linkek a 

virtual tabon) is feltölthet az oktató, amelyek szorosan kapcsolódnak munkásságához, mint például egy 

jelentős könyvének vagy cikknek a PDF-je vagy egy jól sikerült előadás-videónak a linkje. 

Ugyanezen a szerkesztői panelen módosítható a menüpont elnevezése, URL címe és láthatósága is a 

tanárok számára. (59. ábra) Tehát van lehetőség arra, hogy az oktató ezt a menüpontot átnevezze például 

arra, hogy „Magamról”, vagy ha nem szeretne ilyen menüpontot, akkor elrejtse. Ezek a 

testreszabhatóság érdekében elengedhetetlen lehetőségei a portálnak, minden menüpont átnevezhető, 

elrejthető, sőt URL címük is módosítható. Továbbá újak is létrehozhatóak úgy, hogy az oktató helyezi 

el a meglévő menüstruktúrában oda, ahová kívánja. 

 
59. ábra A Bemutatkozás oldalhoz tartozó menüpont szerkesztésének lehetőségei 

A többi menüpont és almenüpont is átnevezhető/elrejthető/URL címe megváltoztatható217 tehát 

ugyanúgy, ahogy a Bemutatkozás, azaz az adott oldalon a Szerkesztés fülre klikkelve. A Főoldal és 

Kapcsolat oldal menüpontok viszont – speciális tartalomtípusuk folytán – nem így módosíthatók, hanem 

az általános Beállítások panel segítségével218. Ezek a menüpontok kivételesek abból a szempontból, 

hogy oldaluk nem rejthető el.  

A Kutatás, a Kutatási területek, a Szakdolgozatok és TDK-k és a Publikációk menüpontok és 

                                                           
217 Erre amiatt van szükség, mert például ha Bemutatkozás egy menüpont neve, akkor az ahhoz tartozó URL az pl., 

hogy http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/bemutatkozas. Viszont, ha átneveznénk a menüpontot „Magamról”-ra, akkor 

célszerű az URL-t is módosítani a következőre: http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/magamrol. 
218 A Drupal nem enged néhány speciális tartalomtípusú oldalt a hagyományos úton a Szerkesztés füllel szerkeszteni, 

így az azokhoz tartozó menüpontok nevét, URL címét és láthatóságát sem. Ezeket a menüpontokat csak a teljes 

menüszerkezethez való hozzáféréssel tudnák szerkeszteni a tanárok. Ilyen mértékű jogosultságot viszont nem 

szerettem volna adni a tanárok számára, mert ezáltal olyan dolgokat is elérhetnek, amelyekkel alapfunkciókat 

állíthatnak el az oldalon egyrészt, másrészt ezek növelik a portál beállítási lehetőségeinek bonyolultságát. 

http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/bemutatkozas
http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/magamrol
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almenüpontok alatti tartalmak szerkesztése szintén az adott oldalakra lépve, a Szerkesztés fület 

kiválasztva történhet, csak úgy, mint az egyes konkrét kurzusok illetve kutatások/projektek oldalainak 

szerkesztése is. A Kurzusok és Kutatások/Projektek nevű oldalak tartalma viszont nem szerkeszthető 

(csak a menüpontok elnevezése, URL-je és elrejthetősége), hiszen azok, automatikusan generált 

tartalmak, azaz view-k/listák, ahogyan a Publikációk oldal egy része is view/lista219. 

6.3.8.2. Tananyagsegédletek megosztásának koncepciója  

Az egyes konkrét kurzusoknak (vagy kutatás/projekteknek) a módosítását szintén az adott kurzus (vagy 

kutatás/projekt) oldalán megjelenő Szerkesztés fülre klikkelve tudják az oktatók megtenni. S ebben az 

esetben is elérhetővé válnak a szerkeszthető mezők ún. virtual tabokon.  

Az egyes kurzusok oldalain igen jelentős szerepet kapnak a megosztott tananyagsegédletek, s azok 

feltöltési módja, emiatt foglalkozom ezzel egy külön alfejezetben. Az egyes kurzusokra feltölthető 

információk és tananyagsegédletek típusainak és a portálon való megjelenési formáinak tervezése fontos 

módszertani kérdéseket vetett fel. 

Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a portál elsődleges célja220, hogy a tananyagsegédleteket az 

egyes kurzusok alá szervezve, rendezetten tudja az oktató elérhetővé tenni a diákjai számára. 

Másodlagos célként pedig az egyes kutatások/projektek oldalakon való közös munkavégzés 

biztosítása fogalmazható meg. 

Ezeken az oldalakon ki szeretném emelni azt, hogy a megosztásoknak milyen formái (fájlok, felhő, 

külső link) lehetségesek. A Webdesign I. kurzus oldala szolgál ennek bemutatására például. Az oldalra 

Tananyagsegédlet (file-ok) címszó alá különféle formátumú fájlok tölthetőek fel (jelenleg: txt png pdf 

jpg gif doc docx xls xlsx ppt pptx pps ppsx odt zip221). Megoldottam a kötegelt fájlfeltöltés lehetőségét 

az ún. Plupload modul segítségével. Ez nagy segítség az oktatók számára, hiszen nem egyesével kell 

kiválasztaniuk a feltöltendő fájlokat.  

A feltöltött fájlok esetében Drupalban lehet egy nagyszerű lehetőséggel élni, amelynek módszertani 

szempontból is jelentősége van. A feltöltött fájlok láthatósága egy checkbox segítségével állítható. Így 

megtehető az, hogy a már félév elején feltöltött összes segédlet láthatóságát rejtett-re állítja az oktató, s 

minden egyes óra alkalmával az ahhoz kapcsolódó fájlokat teszi továbbá elérhetővé, így ahogy halad a 

csoport a tananyagban, egyre több fájl lesz fokozatosan látható a diákok számára, s így követhetővé 

válnak a fájltartalmak.  

 
60. ábra A feltöltött fájlok láthatóságának 

állítása a Megjelenés oszlopban lévő 

checkboxszal 

Ha nem volna lehetőség a fájlok 

sokaságának elrejtésére, akkor picit ijesztő 

volna a diákok számára a sok 

tananyagsegédlet a félév elején. Ha minden 

órán csak az ahhoz tartozó új fájlokkal bővül 

a tananyagsegédletek listája, akkor jól 

követhető, hogy hol tart a csoport a 

tananyagban s az újonnan megjelenő fájlok 

megtekintésére is motiváltabbá válnak a 

tanulók.222 ZH feladatok is feltölthetők 

korábban, amiket a tanár a ZH alkalmával 

tesz csak elérhetővé. 

A 60. ábrán ugyanannak a fájlnak a pptx és a PDF-változata látható; az előző rejtett, ez utóbbi pedig 

elérhető formában. Ez a megoldás arra jó, hogy a tanulók a PDF-et érhetik el, viszont ha a tanár 

módosítani kíván valamit a prezentációban, akkor könnyedén eléri a szerkeszthető változatot, nem kell 

                                                           
219 Módosításukra úgy van lehetőség, hogy ha például egy-egy kurzust (vagy kutatás/projektet vagy publikációs tételt) 

mégsem szeretne az oktató megjeleníteni a listában, akkor azt az adott kurzust (vagy kutatás/projektet vagy 

publikációs tételt) elrejtheti annak saját beállításainál, így azok az automatikus listában sem jelennek meg. 
220 Az előkutatások is ezt az eredményt mutatják. Továbbá a Beválás-vizsgálatok is a 6.6. fejezetben alátámasztják ezt. 
221 Újabb frissítéssel ezek a file-formátumok bővíthetőek, pl. megadható volna: css, fla, swf, wma, wmv, mp3, mp4 

stb. 
222 Mindez azon kurzusok esetében hasznos, ahol valóban sok a tananyagsegédlet. 
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keresgélnie a háttértárán lévő anyagai között, hogy az oldalon lévő PDF-nek mely állomány a 

szerkeszthető változata. 

Ez esetben, viszont szerkesztés után, újból fel kell tölteni az oldalra az oktatónak az új PDF illetve pptx 

állományokat, hogy ismét a legfrissebb változatok legyenek a portálon. (A következő lehetőség 

(Tananyagsegédlet (felhő)) ettől az újbóli feltöltéstől kíméli meg az oktatót.) 

Tananyagsegédlet (felhő) címszó alá linkek tölthetők fel, amelyek bár nem rejthetők el úgy, mint a 

fájlok, viszont más előnyökkel szolgálnak. Abban az esetben, ha a tanár Dropboxon elhelyezett fájlok 

linkjeit tölti ide, igen könnyűvé válik a tananyagsegédletek frissítése223. Ugyanis amikor módosítunk 

például egy Dropboxon lévő prezentációt, akkor a Dropboxnak köszönhetően automatikusan felkerül a 

módosított változat a felhőbe, s a linkje ugyanaz marad a fájlnak, mint a módosítás előtt. Így nem kell 

minden módosítás előtt letölteni a módosítandó fájlt, s módosítás után visszatölteni a felületre, hiszen 

linkek esetében, a Dropbox használatával ez a folyamat megspórolható. Ugyanide feltölthetőek 

természetesen bármilyen segédletek, akár Google Drive-os fájlok, vagy más saját tananyagsegédletek, 

amik egy Tanítlapon kívüli linken érhetők el. A Külső segédletek címszó alá olyan linkek feltöltését 

terveztem, amelyek hasznosak lehetnek a kurzusra járok számára, de elsősorban nem a tanár saját 

segédleteit jelentik. Tölthetők ide például szakmai tanulmányok, cikkek linkjei, vagy például webes 

szolgáltatásokat nyújtó oldalak URL címei. (61. ábra) A Tantárgyleírás (fájl) illetve Tantárgyleírás 

(link) mezőkről is szeretnék pár szóban említést tenni. A kettő használata közötti különbség az, hogy az 

első esetben egy file (pl.: PDF kiterjesztésű) kerül feltöltésre, a második esetben pedig egy link, 

mindkettőt felesleges feltölteni224. 

 
61. ábra A Webdesign I. kurzus oldalának részlete, a tananyagsegédletek fajtái és a tantárgyleírás látható 

A Kurzus címkék mezőnek köszönhetően az egyes kurzusok oldalai címkékkel láthatóak el (az alapján, 

hogy milyen témával foglalkozik a kurzus) és a főoldalon lévő címkefelhőben ezek a szavak 

megjelennek. Igaz, azok férhetnek csak hozzá az kurzus oldalon lévő védett adatokhoz, akik 

kapcsolódnak az adott kurzusokhoz. Viszont akik nem férnek hozzá, azok is láthatják ebből, hogy az 

adott kurzus, milyen témákkal foglalkozik elsősorban, és ha azokat látni szeretnék, akkor csatlakozniuk 

                                                           
223 A Dropbox sajátossága, hogy telepíthető desktopra, így a felhőben lévő tartalmak másolatai automatikusan a saját 

számítógépünk háttértárára kerülnek és olyan könnyen szerkeszthetőek lesznek, mint a többi háttértáron lévő file-unk. 
224 Azért jó, hogy linkként is feltölthető a tematika, mert az EKE-n az oktatóknak kötelező minden félévben minden 

oktatott tantárgyuk tantárgyleírását egy automatikusan generált link alá elhelyezni az egyetem weboldalán, s ezt a 

linket kötelesek megosztani a kurzusra feliratkozott tanulókkal, akik az oktatót az általa megosztott tantárgyleírás 

alapján – egy központilag kiküldött kérdőíven − értékelik. A Tantárgyleírás (link) mezőt használva könnyű dolguk van 

az oktatóknak abban, hogy miként tegyék elérhetővé a tematikát diákjaiknak, hiszen ide egyszerűen beszúrható az 

egyébként is kötelezően generáltatott link. 
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kell a kurzushoz. Így motiválhatóak a tanulók egyes kurzusok valós felvételére is. 

Az egyes kutatások/projektek alá hasonló elemek tölthetőek fel, s működésük is hasonló, viszont ott 

vannak külön publikus és zárt Dokumentumok. 

6.3.8.3. Az oldalak elrendezésének módosíthatósága 

Több oldal elrendezése is módosítható: a Főoldal, a Bemutatkozás, az egyes kurzusok illetve az egyes 

kutatások/projektek oldalai. Ez a lehetőség szintén a portál testreszabhatóságát erősíti. 

Az említett oldalak esetében oktatóként bejelentkezve a képernyő alján megjelenik egy fekete sávban 

két gomb: Az oldal testreszabása és Elrendezés módosítása (61. ábra alja).  

Az oldal testreszabása gomb-ra klikkelve az adott oldal szerkezete panelekre rendezetten jelenik meg, 

példaként tekintsük meg a már ismert Webdesign I. kurzus oldalát!225 

 

62. ábra A Webdesign I. kurzus oldalán megjelenő panelek. A kurzus szerkesztésének oldalán lévő „Az 

oldal testreszabása” gombra klikkelve jelenik meg ez a képernyőkép. 

A képernyőképen látható, hogy a panelek jobb felső sarkában mozgathatóságot jelző ikonok vannak. 

Ezekkel drag and drop módszerrel egyszerűen áthelyezhetők az egyes panelek. Az oszlopokban lévő 

sorrendjük is módosítható, illetve másik oszlopba is áthelyezhetőek. A képernyő függőleges osztása 2/3-

ad, 1/3-ad arányú, amely valamelyest meghatározza azt, hogy értelemszerűen a baloldalra érdemes a 

nagyobb szélességet igénylő információk elhelyezése. Másrészt a gyakrabban frissülő, értékesebb 

tartalmakat célszerű webergonómiai szempontból a baloldalra helyezni226. Az oldal alján lévő Mentés 

gombra klikkelve rögzíthető az oktató által megadott új elrendezés, amely értelemszerűen a többi kurzus 

adatainak elrendezésére egyaránt érvényes lesz. 

A 44-es ábrán lévő Elrendezés módosítása gombra klikkelve pedig a függőleges elrendezések arányai 

módosíthatóak. 

Ugyanígy tehát több oldal default elrendezése módosítható az oktatók által, amelyre Drupalban a Panels 

modul ad lehetőséget. Nagyon fontos az, hogy a Panels modul beállítási lehetőségei között adható meg 

az, hogy mely panelek mely felhasználók számára láthatók. Az adott csoporthoz (pontosabban 

kurzushoz vagy kutatás/projekthez) tartozó felhasználó, illetve a csoporthoz nem tartozó felhasználók 

számára megjelenő képernyőképet külön fel kell építeni panelekből. 

                                                           
225 Fontos, hogy nem maga a Kurzusok oldal rendezhető át, nem ott lehet a szóban forgó gombokat választani, hanem 

egy-egy konkrét kurzusnak az oldalán. 
226 Azoknak a döntéseknek az alapját, hogy mely információ alapértelmezetten mely oldalra kerüljön, az elméleti rész 

3-as fejezetében szereplő Jakob Nielsen által ismertetett F, E és fordított L alakú tekintet-térképek adták. 



118 

6.3.9. Hírek és naptáresemények létrehozása az oktatók által 

A hírbejegyzések és a naptáresemények létrehozásakor az oktatók kiválaszthatják, hogy azok mely 

kurzus(ok) illetve kutatás(ok)/projekt(ek) alatt jelenjenek meg227. Naptáresemények létrehozása kapcsán 

tekintsük meg az alábbi képernyőmentést! Az 51. ábrán látható ennek a naptáreseménynek a portálon 

való megjelenése. 

 
63. ábra Naptáresemény létrehozása az oktató által 

 
64. ábra Egy naptáresemény 

létrehozásakor megjelenő panel egy része 

(a 63. ábrán lévő panel folytatása) 

Hírbejegyzés és naptáresemény létrehozásakor 

választható az, hogy az adott hír vagy 

naptáresemény megjelenjen a Főoldal hírei illetve 

naptáreseményei között (A 63. ábra felső részén 

látható checkbox szolgál ennek megadására). 

Ezáltal bármely, nem regisztrált felhasználó 

számára is publikussá válik az adott hír illetve 

naptáresemény. A panelen alján megadható az 

esemény dátuma és ideje, vagy egy intervallum (az 

ábrán nem látható).  

Lejjebb gördítve, még ugyanezen a panelen 

megjelenik minden rendszerben lévő és közzétett 

kurzus illetve kutatás/projekt neve, előtte egy 

checkboxszal (64. ábra). A checkboxoknak 

köszönhetően az oktatók megadhatják, hogy 

mely kurzus(ok) illetve kutatás/projekt(ek) alatt 

jelenjen meg az éppen felvitel alatt álló hír vagy 

naptárbejegyzés. Azok, akik a bejelölt 

csoport(ok) tagjai, megkapják a hírt illetve 

naptáreseményt e-mailben is és olvashatják az 

adott kurzus illetve kutatás/projekt oldalán is. 

Ugyanígy történik a hírbejegyzések létrehozása, 

ahogyan bemutatásra került a naptáresemények 

létrehozása. 

                                                           
227 Hírbejegyzés illetve naptáresemény létrehozása oktatói szerepkörrel a portálra belépve: Tartalom>Tartalom 

hozzáadása>Hírbejegyzés vagy Tartalom>Tartalom hozzáadása>Naptáresemény. Mindkét esetben felugró panel 

hasonló megjelenésű és hasonló funkciókkal ellátott. Különbség, hogy a naptáreseményeknél be lehet írni dátumot és 

időt is, a hírbejegyzésnél pedig tölthető fel kép. 
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6.3.10. Új tartalmak létrehozása és meglévők kezelése 

Az oktatók jogosultságai között szerepel új tartalmak létrehozása, ezeket a Tartalom>Tartalom 

létrehozása menüpontokban lehet megtenni. Itt hozhatóak létre új egyszerű oldalak, új kurzusok és új 

kutatások/projektek.  

 
65. ábra Tartalmak létrehozására szolgáló menüpont 

Ezek létrehozásával azok a panelek ugranak fel, amelyek az adott tartalomtípusnál szerkesztéskor 

megjelentek, csak ez esetben üresek.  

Az ábrán látható Publikáció almenüvel hozhatók létre a publikációs lista egyes tételei, amelyek 

automatikusan listázásra kerülnek a Publikációk oldalon. Hírbejegyzés és naptáresemény is itt hozható 

létre. 

A Tartalom menüpontra klikkelve a rendszerben lévő összes tartalomtípusú tartalom listázásra kerül, 

amelyekre több szempont szerint szűrni lehet. 

 
66. ábra A rendszer tartalmainak listája 

A műveletek oszlopban lévő szerkesztés gombbal is szerkeszthetőek az egyes tartalmak, és itt is 

megváltoztatható a láthatóságuk (a közzétéve oszlopban Igen értékűek a láthatóak). A clone link nevű 

oszlopban a clone szóra klikkelve másolhatóvá válik az adott tartalom. Ez a kurzusok esetében jól 

használható, hiszen ha feltöltött a tanár teljesen egy nappalis kurzust tananyagsegédletekkel és egyéb 

információkkal és ugyanezt a kurzust levelezősök számára is fel szeretné tölteni, akkor ahelyett, hogy 

elölről kezdené, tudja klónozni azt, s egy másik néven elmenteni, s elegendő csak a minimális 

különbségeket módosítani. Ezt a lehetőséget az ún. Node Clone modul telepítésével értem el. 

6.3.11. Fórumhozzászólások kezelése 

A fórumhozzászólások moderálását és kezelését az oktatók az adminisztrációs menü Hozzászólások 

pontjaiban teheti meg. 

6.3.12. Hallgatók regisztrációja 

A diákok a regisztráció alkalmával egy kurzuslistán jelezhetik, hogy mely kurzusok tartalmához 

szeretnének hozzáférni az adott félévben (ez a választás a későbbiekben módosítható általuk saját 

profiloldalukon, az oktató által pedig felülbírálható). A kurzusregisztráció egy félévre szól, a félév végén 

a rendszer automatikusan küld egy figyelmeztető e-mailt a diákoknak, hogy a kurzusregisztrációjuk 
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megszűnik, ám ezt meg tudják hosszabbítani újabb félévre egy, a levélben szereplő linkre klikkelve. 5 

év elteltével minden regisztrált hallgató automatikusan törlődik a rendszerből, ha nincsen 

meghosszabbított kurzusa, ezzel megelőzve a felhalmozódó felhasználókat az adatbázisban. 

Természetesen önregisztrációval újra regisztrálhatnak azok, akik szeretnék továbbhasználni az oktató 

oldalát. 

A rendszerbe regisztrált hallgatókat (és ha vannak oktatókat) az Emberek adminisztrációs menüben 

(felső fekete színű menü) lehet megtekinteni és adatlapjaikra (profil oldalukra) ránézni. Hasonló listák 

érhetőek el a kurzusoknál és a kutatások/projekteknél az ún. Csoport fülön, amikor az adott csoport 

tagjait illetve azok profil oldalait szeretnénk megtekinteni. 

6.3.13. A Tézis 2 értékelése és a kapcsolódó publikációk 

A Tézis 2-ben leírtak egy része megvalósult, nevezetesen, hogy a tervek alapján készíthető olyan 

rendszer, amely technikailag biztosítja, hogy az informatika területén kívül eső, alacsony vagy 

közepes digitális kompetenciával rendelkező (IKER szerint 1. vagy 2. szinten lévő), felsőoktatásban 

dolgozó tanárok azt önállóan tudják feltölteni tartalommal, tudják frissíteni, továbbá tudják használni 

mindennapi oktatásuk támogatására rendeltetésszerűen.  

A technikai feltételek megvalósultak, a rendszer elkészült, a kérdés az, hogy az informatika területén 

kívül eső, IKER szerint 1. vagy 2. szinten lévő, felsőoktatásban dolgozó tanárok valóban képesek-e 

az elkészült rendszertönállóan használni. A Tézis 2 ezen összetevője a Beválásvizsgálat című részben 

(a 6.6.9. fejezetben) kerül értékelésre. 

E fejezetben nem az 1.5. fejezetben leírt címszavak sorrendje (informatikai eszközök, szabványok; 

tartalom; funkciók; megjelenés) alapján haladtam, hiszen a fejlesztési folyamat összetettebb volt a 

zárójelben lévő tényezők sorbavételénél. A fejezet szerkezete magát a fejlesztési folyamatot követte, az 

1.5. fejezet címszavai így a szükséges helyen tárgyalásra kerültek.  

A portál működéséről, funkcióiról és belső szerkezetéről szóló leírások elérhetőek az alábbi két linken: 

http://bit.ly/2xJkhji és http://bit.ly/2iVH349 (utolsó megtekintések: 2017.08.30.), amelyek bár a portál 

felhasználóinak szóló használati útmutatóként (user guides) készültek, mégis rengeteg további 

összetevőt árulnak el a fejlesztési munkálatokról. 

A rendszer létrehozásához szükségeltetett háttértudással kapcsolatos publikációk 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2014a): Webdesign. Eger, Líceum Kiadó. http://bit.ly/2kdPnwJ vagy 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_60_webdesign/adatok.html, utolsó 

megtekintés: 2017.05.21. 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2014b): Weblapfejlesztés. Eger, Líceum Kiadó. http://bit.ly/2q5EU5b vagy 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_59_weblapfejlesztes/adatok.html, utolsó 

megtekintés: 2017.05.21. 

A létrehozott rendszerről szóló publikációk 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2015c): Ingyenesen elérhető oktatói portál felépítésének elve és használata. 

[előadás] In: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (szerk.): Networkshop 2015. 

Konferencia helye, ideje: Sárospatak, Magyarország, 2015.03.30-2015.04.02. Budapest: Nemzeti 

Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), Paper 66. 

http://niif.videotorium.hu/hu/recordings/10653, utolsó megtekintés: 2017.08.30. 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2015d): Newly developed portal framework in being introduced in the hungarian 

tertiary education, EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA 11:(1) pp. 292-297. https://bit.ly/2hiyL6i 

és http://bit.ly/2rFA1Aj, utolsó megtekintés: 2017.05.21. 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2016c): Novaa konstrukcia prepodavatel'skogo sajta v sisteme vyssego 

obrazovania v vengrii. In: Suklin Dmitrij Ivanovic (szerk.): Novation. Varna: Fond Sodejstvia Naucnomu 

Razvitiu Novacia, 2016. pp. 5-9. (6.). http://bit.ly/2rEHBfo, utolsó megtekintés: 2017.05.21.  

  

http://bit.ly/2xJkhji
http://bit.ly/2iVH349
http://bit.ly/2kdPnwJ
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_60_webdesign/adatok.html
http://bit.ly/2q5EU5b
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_59_weblapfejlesztes/adatok.html
http://niif.videotorium.hu/hu/recordings/10653
https://bit.ly/2hiyL6i
http://bit.ly/2rFA1Aj
http://bit.ly/2rEHBfo
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6.4. Rendszerellenőrzés 

6.4.1. A rendszerellenőrzéssel kapcsolatosan megfogalmazott tézis 

Az akciókutatás negyedik ciklusában a rendszerellenőrzéssel kapcsolatosan megfogalmazott tézis: 

Tézis 3:  

Drupal alapokon, a rendszer magjának módosítása nélkül, készíthető olyan oktatói 

portálkeretrendszer multisite-os megoldással, amelynek forráskódja HTML5 és CSS3 szabványok 

szerint, a validátorok által ellenőrizve, helyes kódot tartalmaz és megfelel a WCAG 2.0 

akadálymentességi szabvány szerinti „A” szintű feltételeknek. 

6.4.2. A szabványosság ellenőrzése (validálás) 

A szabványosság kapcsán azt vizsgáljuk, hogy egy weboldal s a hozzá tartozó stílusállományok kódja 

valid-e a W3C Organization által definiált HTML5 és CSS3 szabványok szerint. Amennyiben egy 

weboldal a HTML5 szabványnak megfelelően van felépítve, és aszerint valid kódot tartalmaz, úgy a 

Google kereső találati listájában előrébb, azaz rangosabb helyre kerül. Az akadálymentesség egy 

weboldal esetében tehát az oldal keresőoptimalizálása szempontjából is igen jelentős tényező. 

A Tanítlap vizsgálatakor az első smink esetében a validátorok csekély számú hibát jeleztek, amelyek 

könnyedén javításra kerültek (Kvaszingerné, 2014e). Viszont a webergonómiai vizsgálat után, a 

felmerülő problémák javítása miatt olyan döntés született, hogy egy új (ingyenesen a drupal.org oldalról 

letölthető) sminkben valósítom meg a Tanítlap oldal megjelenítését. Bár az új smink számos előnyt 

hordozott magában és számos hiányosságot orvosolt, a kód validsága jelentősen csorbult. E fejezetben 

a sminkcsere utáni hibák és figyelmeztetések javítását mutatom be. 

6.4.3. A Tanítlap HTML5 szabvány szerinti validálása  

Tekintsük meg a Tanítlap főoldal HTML validátorral történő vizsgálatát! A http://tanitlap.uni-

eger.hu/csilla/ URL cím a W3C HTML validátorába illesztve (https://validator.w3.org/) összesen 53 

hibát mutat, amennyiben beállítjuk, hogy a validálást HTML5-ös szabvány szerint kérjük (67.ábra). 

 
67. ábra A http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla weboldal HTML5-ös hibái 

Egyértelmű volt, hogy a hibákat elsősorban a weboldal sminkjében lévő két template fájlban, azaz két 

.php állományban érdemes keresni, nevezetesen a html.tpl.php-ban (simplecorp smink mappában) 

és a page.tpl.php-ban (tanitlap alsmink mappában), hiszen ezekből generálódnak a weboldal egyes 

HTML-jei, amiket a validátor vizsgál és amelyek miatt hibát talál. A két állományban lévő hibák 

javításával várhatóan a Tanítlap összes HTML oldala validdá válik.  

A HTML kód validálása kapcsán meg kell említenem egy nehézséget, amibe ütköztem, nevezetesen azt, 

hogy a HTML validációt szerveren lévő weboldalon lehet elvégezni, localhoston nem. A szerveren 

viszont nehéz volt megoldani a .php-kban tett változások ellenőrzését, mert a szerver PHP caches-t 

használt és a validálás során a kódokban tett módosításaimat nem látta a validátor, mert a cache-ből 

lapozta be a korábbi kódokat. Emiatt minden kódmódosítás után kénem kellett a rendszergazdát, hogy 

http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/
http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/
https://validator.w3.org/
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annak azon a szerveren, ahol a Tanítlap van indítsa újból az Apache-ot, mert nem volt elég sem a 

drupalos „Flush all caches” parancs, sem pedig egy PHP caches-t ürítő parancs. 

Hibakezelések (hibajelzések/figyelmeztetések és javításuk a 22. sz. mellékletben részletesen): 

(1) Az első hiba a dokumentum típusdefiníciójával volt kapcsolatos, melynek megadása helytelen volt 

a simplecorp mappában lévő html.tpl.php-ben. Hiba, ha a vizsgált weboldal kódjában nem látható, 

hogy HTML5-ös dokumentumról van szó, mert a böngésző számára nem derül ki, hogy az adott kódot 

HTML5-ös szabvány szerint kell értelmeznie, s így a HTML5-ös validátor is hibát jelez, hiszen nincs 

jelölve, hogy az adott dokumentum HTML5-ös.  

A dokumentum helytelen típusdefinícióját úgy orvosoltam, hogy az első sorba megadtam a HTML5-

ös dokumentumok típusdefinícióját a <!DOCTYPE HTML>-t és az ezzel kapcsolatos felesleges 

kódrészeket pedig kitöröltem. (Ha egy smink html.tpl.php-jében változtatunk, akkor szükségszerű azt 

az alsmink mappájába (ez esetben a tanitlap mappába) átmásolnunk). 

A javítás után a kód újabb ellenőrzésekor a validátor már csak 32 hibát jelzett. A 32 hibából az első 22 

nem ERROR-ként (hibaként), hanem WARNING-ként (figyelmeztetésként) jelent meg. Ezek javítását 

későbbre hagytam, előbb a hibákat kívántam kijavítani. A következő hiba a header résszel volt 

kapcsolatos (68. ábra). 

 
68. ábra A HTML validátor által kijelzett hibák egyike 

(2) A page.tpl.php 8. sorában a <header role="header" class="container clearfix"> elemben 

értelmetlen értéket kap a role attribútum. Mivel a validátor a role="header" részt nem tudja értelmezni228, 

kitöröltem azt a kódrészt, a hibák ezzel 31-re csökkentek. A következő hiba szerint a <hgroup> 

elemmel nem tudott boldogulni a validátor. (69. ábra) 

 
69. ábra hgroup hiba a validátor szerint 

(3) A page.tpl.php 19. sorában lévő <hgroup id="name-and-slogan"> kódrészben a <hgroup> elem 

nem helyettesítheti a <div>-et a validátor szerint, a <hgroup> elavult. A „hgroup”-ot kicseréltem „div”-

re, viszont a 27 sorban is ki kellett a záró </hgroup>-ot cserélni </div>-re, ezekkel a javításokkal már 

csak 29 hiba maradt. 

(4) A page.tpl.php 53. sorában szintén egy role attribútumhoz kapcsolódó hiba volt. A validátor 

szükségtelennek ítélte meg a <nav> elemben lévő role=”navigation” értékadást. Ezt kitöröltem a kódból, 

hiszem úgysem értelmezte a böngésző, a hibák száma ezzel már csak 28 maradt, amelyeket nem is 

ERRORként, hanem WARNINGként jelzett ki a validátor. 

(5) A figyelmeztetések túlnyomó esetében a validátor azt jelezte, hogy szükségtelen és elhagyható a 

<style> elemnél a type attribútum értékadása, azaz a type=”text/css” kifejezés. HTML5-ben már ezt 

nem használjuk. Ha felesleges és anélkül is jól működik az oldal, akkor az kitörölhető. A probléma csak 

az, hogy se a html.tpl.php, se a page.tpl.php állományban nem található meg a keresett kifejezés, tehát 

a HTML-ekbe a szóban forgó részt nem a fenti PHP-k valamelyike tette bele, hanem valószínűleg a 

Drupal core (azaz a Drupal alaprendszer) egyik fájlja. A WARNINGok fennmaradó része hasonló típusú 

                                                           
228 A role attribútum az ún. ARIA (Accessible Rich Internet Applications) egy attribútuma. Az ARIA a gazdag 

internetes szolgáltatások és technológiák attribútumainak halmaza, amelyek meghatározzák a webes tartalmak 

elérhetőségét a fogyatékkal élők számára. 
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probléma (6). 

(6) A fennmaradó figyelmeztetések másik csoportja szintén a type attribútumhoz köthető, csak ez 

esetben a <script> elemnél a type=”text/javascript” kifejezés felesleges, amit szintén a Drupal Core 

helyez el a HTML-ekben. 

Megoldásként az utoljára mentett teljes kódban kezdtem el keresni a GREP paranccsal a fent említett 

két kifejezésre a Drupal core mappáiban. S kiderült, hogy az includes könyvtárban lévő common.inc 

nevű állományban vannak ilyen kifejezések. Ezeket onnan kikommenteztem. Először a 3479. sorból a 

’type’=>’css/text’ részt. Majd revertálás után megtekintettem a validátor hibalistáját229, 19 maradt, ezek 

mindegyike a javascriptes hiba. Kikommenteztem a ’type’=>’text/javascript’ részt is, ennek 

következtében minden WARNING megszűnt230. 

Az összes hiba és figyelmeztetés javításra került az oldalon, és HTML5 szabvány szerint validdá 

vált a Tanítlap nyitó oldal kódja. (70. ábra) 

 

70. ábra A http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla weboldal HTML5 szabvány szerint valid kódot tartalmaz 

A hibák és figyelmeztetések tehát javításra kerültek, és a főoldal valid, mivel a portál többi oldala 

ugyanebbe a „keretbe” van beépítve, azaz ugyanaz a Core és a smink ugyanazon két .php állománya 

generálja a kódot, így nagy valószínűséggel a site egésze valid. Hogy kiderüljön, hogy az elmélet a 

gyakorlatban is megvalósul-e, le kellett ellenőrizni. Így a következő oldalakat ellenőriztettem le 

HTML5-ös szabvány szerint a validátorral: 

Bemutatkozás oldal: http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/bemutatkozas 

Kurzusok oldal: http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/kurzusok 

Kutatás oldal: http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/kutatas 

Kutatások/projektek oldal: http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/kutatasok_projektek 

Egy kutatás oldal (ICAI szemmozgáskövetős vizsgálat): http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/node/82 

                                                           
229 A Drupalból kiadott manuális revertálás parancs után nem érzékelt változást a validátor, csak, ha scripttel került a 

revertálás parancs kiadásra. 
230 Fontos megjegyezni, hogy újabb Core frissítés esetén ezek ismételten bele fognak kerülni a rendszerbe, s 

amennyiben továbbra is valid kódot szeretnénk, ezeket újból manuálisan ki kell majd törölni. Biztosan lehetne erre 

valamilyen okos megoldást találni (például egy scripttel minden frissítés után kivetetni ezeket a kódokat), de ennek 

megoldására dolgozatom már nem terjed ki. 

http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/bemutatkozas
http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/kurzusok
http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/kutatas
http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/kutatasok_projektek
http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/node/82
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Publikáció oldal: http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/publikacio 

Kapcsolat oldal: http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/kapcsolat 

Egy kurzusnak az oldala (Webdesign I.): http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/node/68 

Mindegyik ellenőrzött oldal esetében a HTML kód HTML5 szabvány szerint valid. 

6.4.4. A Tanítlap stíluslapjainak CSS3 szabvány szerinti validálása 

A Tanítlap weboldal CSS-kódja is azután lett invalid, hogy  a usability teszt során kiderültek a 

weboldal hiányosságai (6.5. fejezet) és a saját sminkről  áttértem egy új, drupal.org-ról letölthető smink 

használatára. Az új smink (Simple Corp) úgy van hirdetve a drupal.org-on, hogy kódja HTML5-ös és 

CSS3-as, így megfelelőnek tűnt. A probléma csak az volt, hogy a kódok nem validok ezáltal a korábban 

valid Tanítlap weboldal invaliddá vált231. Ezt orvosolni kellett. 

Tekintsük meg a Tanítlap oldal CSS3 validátorral történő vizsgálatának eredményét (71. ábra)! 

Az egyes hibák típusain haladtam végig és rendre javítottam azokat, ezek részletei a 23. sz. mellékletben 

találhatóak. 

 
71. ábra CSS3 szabvány szerinti vizsgálat folyamán felmerülő hibák 

Hibakezelések (hibajelzések és javításuk a 23. sz. mellékletben részletesen): 

(1) Az első hiba a hátterek színátmenetével kapcsolatos, a hibaüzenet szerint a böngésző nem tudja 

értelmezni a „linear-gradient” kifejezést úgy, ahogy a kódban megjelenik. A w3schools.com oldalon 

megtalálható, hogy a CSS parancs szintaxisa a következő: background: linear-gradient(to top, #2ca67d, 

#1c8864). A main-css.css simplecorp mappában lévő kódban viszont hiányzik a „to” szócska és van 

két plusz paraméter ehhez képest: linear-gradient(top, #8dc1d3 0%,#67a7bd 100%). 

Egy helyen a kódban a „to” szócskát pótolva (143. sor) eggyel kevesebb hibát jelez a validátor, a plusz 

paraméterek nem okoznak hibát, viszont kitörlésük nagyon elrondítja a felületet. Megoldás tehát, hogy 

a kódban az összes linear-gradient kifejezés első paramétere elé írjuk a „to” szócskát. Ennek a 

műveletnek köszönhetően 12 hibával lett kevesebb az oldalon. 

(2) A következő hiba szerint a main-css.css fájlban lévő „webkit-border-radius” kifejezés nem 

létezik. A kódban a kifejezés előtt kimaradt egy kötőjel az 562. sorban, ezt pótolva már csak 9 hiba van 

a kódban. 

(3) Az „inset 0 nem egy color érték” kifejezést írja ki a validátor hibajelzés gyanánt. A main-css.css 

fájl kódjában keresve megtaláltam, hogy a 699. sorban van egy ilyen kifejezés, hogy „inset0”. Itt a 0 az 

az inset értéke, nem pedig a szó része. Tehát a hiba javítása annyi, hogy egy SPACE-t teszünk a 0 elé, 

így 8 css hiba maradt. 

                                                           
231 Az oktatói portálok helye és szerepe a felsőoktatás hazai és nemzetközi gyakorlatában című INFODIDACT 

kötetben megjelent publikációmban (Kvaszingerne, 2014e) még a Tanítlap valid kódjáról számoltam be. Ugyanebben 

a publikációban hirdettem, a tanári portálok valid kódjának fontosságát és rávilágítottam arra, hogy az invalid kódokért 

sok esetben a tartalomkezelők témái felelősek.  

http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/publikacio
http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/kapcsolat
http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/node/68
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(4) Az „opacity:0” hiba szintén a main-css.css fájlban található, a kód 715. sorában a „filter: 

alpha(opacity:0)” kifejezésben. A w3schoos.com oldalon kutakodva megtudtam, hogy az alpha 

függvény opacity paraméterének egyenlőség jellel („=”) kell értéket adni, a helyes szintaxis szerint, 

hogy az Internet Explorer 8 és korábbi IE böngészőkön is jó legyen a megjelenítés. Kijavítva ezt a hibát 

maradt: 7 hiba. 

(5) A következő hiba a „display: list” kifejezéssel kapcsolatos, a validáló szerint a displaynek nem 

lehet „list” értéke. Ezzel kapcsolatosan két hibát is jelölt a validátor. A main-css.css állományban 

keresve az 1256. és 1258. sorokban találtam az idézett kódrészletet. A w3schools.com-on sem találtam 

„list”-et a display lehetséges értékeként. Ha sem a validátor, sem a w3school.com oldal szerint nem 

adható a displaynek a list értékként, akkor biztosan a böngészők sem tudják ezt értelmezni, s 

végrehajtani, tehát ez a rész felesleges a kódban. Javításként ezt a kódrészletet kitöröltem, amellyel a 

hibák száma 5-re csökkent. 

(6) A validátor a „@page{margin: 0.5cm;}” részletre elemzési hibát ír ki. A simplecorp mappa main-

css.css-ében és a tanitlap alsmink style.css-ében nincs ilyen részlet a kódban, tehát a hibát egy másik 

fájlban kell keresni. Végignéztem a simplecorp mappában lévő .css-ek tartalmát, és a normalize.css-

ben találtam meg a keresett részletet. A problémát az okozta, hogy a @media{ … } elemen belül volt a 

@page{ … } részlet, ezt így a böngésző nem tudja értelmezni, így a @page{ … } részletet ki kellett 

emelni a @media{ … } –s rész elé. (a 23. mellékletben látszanak a kód változásai. A javítás után 3 hiba 

maradt a CSS-kódban. 

(7) A következő két hiba a „!important” kifejezéssel kapcsolatos, a hibaüzenetből az is kiderül, hogy 

abban az állományban ahol a hiba van, a „.date” kifejezés is a környékén megtalálható. A 

beazonosítással kiderült, hogy a 320.css-ben és a 480.css-ben található a hiba. A probléma mindkét fájl 

esetében az volt, hogy az !important kifejezés elől hiányzott egy 0 érték. Ennek javításával már csak 1 

hiba volt a CSS-kódokban. 

(8) Az utolsó hiba az első hibához hasonlóan a „linear-gradient” kifejezéssel kapcsolatos, mégpedig 

abban a fájlban található, amelyben a „ul#social-link li” karaktersor is benne van. A color-schemes 

mappában az egyes színsémákhoz tartozó style.css-ekben található a hibás kód. A hiba természetesen 

csak a jelenlegi zöld style.css-ben került a validátor szerint figyelemfelhívásra, de természetesen ezt az 

összes színséma css-ében javítani kell. A probléma itt is a „to” szócska kihagyása volt. Ezzel a javítással 

a validátor szerint minden hiba megszűnt. 

A Tanítlap oldalhoz tartozó CSS-kódok CSS3 szabvány szerint validakká váltak. (72. ábra) 

 
72. ábra A http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla weboldal valid CSS3 kódot tartalmaz 

6.4.5. A Tanítlap akadálymentességének vizsgálata (Wave szolgáltatással) 

Vizsgáljuk azt, hogy A WCAG 2.0 szabványban foglaltak szerint a kiválasztott oldalak eleget tesznek-

e az „A” szintű akadálymentességi irányelveknek. A vizsgálathoz a WAVE webszolgáltatást használom 

támogatásként, nézzük meg, mennyi hibát talál, milyen eredményt ad (73. ábra).  
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73. ábra A Tanítlap a Wave akadálymentességi ellenőrzővel megnézve 

A Wave szolgáltatás a website-ra helyezett ikonokkal jelzi a WCAG 2.0 szabvány szerinti hibákat; 

kijelzi a struktúrával kapcsolatos tageket vizuálisan; kijelzi, ha olyan taget használunk, ami HTML5-ös 

és ARIA szabványok által ismert és a képek alternatív szövegét is kiírja a képernyőre, hogy könnyen 

ellenőrizhessük, hogy jó alternatív szöveg lett-e megadva. Mindezen segítségekkel könnyebb 

akadálymentesség szempontjából áttekintenünk az oldalakat. Tekintsük meg a hibákat és javításukat! 

Hibák és helyes megoldások jelzése (a 24. sz. mellékletben részletesen): 

(1) Az első hiba, hogy van három üres gomb az oldalon, ami nem tartalmaz semmit. A hibát a Colorbox 

modulban lévő minifájl kódbeli hiányossága okozta, a jquery.colorbox-min. A fájlban a Previous, Next 

és Close gombok esetében nem volt értékadás, csak annyi szerepelt, hogy: <button type=”button”/>. Ezt 

kellett kiegészíteni a megfelelő attribútum értékadással, helyesen: <button type=”button” 

value=”Previous”/>. Ugyanezt a javítást elvégeztem a másik kettő gomb esetében is. A hibák 

megszűntek a Wave akadálymentességi ellenőrző szerint. 

(2) A második hiba, hogy duplán található ugyanaz a link két egymáshoz közel lévő elemen: a logón 

és az alatta lévő webhely nevén. Javításként a page.tpl.php-ben levettem a webhely nevéről a linket. 

(3) A harmadik hiba: a fotónál hiányzott az alternatív szöveg. Ez a felhasználón, azaz az oktatón múlik, 

hogy megad-e alternatív szöveget a feltöltött fotóhoz. Ennek lehetőségét a Tanítlap a kép feltöltésnél 

biztosítja. A saját portálomon természetesen az alternatív szöveg megadását pótoltam. 

(4) Helyes: a logón jelezte az alternatív szöveget. A „Címlap” alternatív szöveget jelölte a Wave, amit 

megfelelőnek találtam, azon javítani nem kellett. 

(5) Helyes: a kereső beviteli mezőnek van címkéje, azaz a <label> elem nem hiányzik. 

(6) A negyedik hiba: kijelezte a Wave a címsorok hierarchiáját, itt probléma, hogy a <h1>-es címsort 

<h3>-asok követik <h2>-ek helyett minden oldalon. A korábbi, saját sminkben ez rendben volt, de az 

új, drupal.org-ról letöltöttben sajnos nem. Ezt javítani kellett. 

(7) Helyes: 3 helyen jelezte a Wave szolgáltatás, hogy listák vannak az oldalon, azaz listában vannak 

elhelyezve a social ikonok, a menüpontok és az almenüpontok, ez helyes. 

(8) Helyes: 5 helyen jelezte a Wave szolgáltatás, hogy ARIA szabványnak megfelelő HTML-elemek 

vannak az oldalon: <header>, <nav>, <footer>. Továbbá a <div>-nél tabindex és role attribútum is meg 

van adva. Ez akadálymentesség szempontjából helyes. 

(9) Az ötödik hiba: 44 színkontraszt problémát észlelt a Wave, a halványszürke (#898989) szín nem 

kellőképpen kontrasztos a fehér (#FFFFFF) háttérrel. A #898989 színkódot sötétebb szürkére (#595959) 

cseréltem az alábbi alfejezet segítségével. A cserét a main.css-ben 14 helyen végeztem el és a javított 

css fájlt bemásoltam a tanitlap smink mappába. A hibajelzés 7-re csökkent. A menüpontok hover 

állapotának zöld színét is ki kellett cserélni sötétebbre (#038358) a styles.css-ben 2 helyen. Végül már 

csak hat kontraszthibát észlelt a Wave, ezek mindegyike olyan, amelyek a felső színes fejlécsávban 

vannak és nagy méretben, vastagon fehér színnel jelennek meg az oldalon, jól látható formában. Ennek 

ellenére kicseréltem a fejléccsík színét is a sötétebb zöldre a styles.css-ben. 
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6.4.6. A színkontraszt ellenőrzése 

Bár a színek kontrasztjával kapcsolatos hibákat jelzi a Wave szolgáltatás is, kontraszt tekintetében 

megnéztem az oldalon használt háttér és karakterek színének kontrasztját a https://contrastchecker.com/ 

(utolsó megtekintés: 2017.12.02) színkontraszt-ellenőrzővel, amely a WCAG 2.0 szabvány egyes 

szintjeinek való megfelelést is jelzi pontosan. A weboldalon szövegek színéhez használt szürke 

(#898989) halványnak bizonyul a fehér (#FFFFFF) háttérszínhez a Wave szerint. A Contrastcheckerbe 

beírva a két színt a 74. ábrán lévő eredményt adja a szolgáltatás. 

 

74. ábra Colorcheckerrel ellenőrizve a Tanítlap háttér-szöveg kontrasztja 

Megpróbáltam a szövegek színét #777777-es szürkére módosítani, de még mindig nem értem el kellően 

jó eredményt (ratio: 4,5), majd #595959-t adtam meg a karakterek színkódjaként, ami szintén egy 

szürke, ám sötétebb árnyalatot jelent. Az ellenőrző ezt már kellően kontrasztosnak találta a fehér színnel, 

(75. ábra) és a ratió érték is ezzel 7-esre ugrott. 

 
75. ábra Az #595959 színkódú karakter a fehér háttérrel 

Inspektorba átírva a karakterek színkódját, vizuálisan jó megjelenítést biztosított az oldal egészében az 

új szürke szín, így a tanitlap alsminkben lévő style.css-ben a megfelelő helyeken átírtam a színkódokat.  

6.4.7. Alapvető webergonómiai és használhatósági elvek az oldalelrendezés kapcsán232 

Azt vizsgáljuk, hogy a weboldal megfelel-e a széles körben elterjedt alapvető elrendezési elveknek, 

melyek minden weblapra általánosan vonatkoznak. Ezek az alábbi pontokban lettek összegezve. 

A logó az összes oldalon a képernyő bal felső területére kerüljön, ráklikkelve vezessen vissza a 

főoldalra. 
TELJESÜL 

A felső vízszintes sáv a fejléc (angolul header) helye, mely tájékoztat az oldalról és alapvetően 

meghatározza az arculatot. 
TELJESÜL 

A menüpontokat a képernyő felső részén vízszintesen, és/vagy a képernyő baloldalán egymás 

alatt felsorolva jelenítsük meg. 
TELJESÜL 

A képernyő fennmaradó középső, vagy a középtől kicsit jobbra eső részén helyezkedjenek el a 

tartalmak. Ennek a területnek a tartalma minden egyes menüpont-választáskor kicserélődik. 
TELJESÜL 

A reklámok és a kisalkalmazások megjelenítése a képernyő jobboldali sávjában történjen. 

Kisalkalmazások lehetnek például belapozott Twitter feed-ek, szavazások. 

NINCSENE
K 

A belső keresőszolgáltatás (keresőmező) helye a lap tetején legyen. Lehet a jobb oldalon, 

középen vagy a baloldalon. A nyitó oldalon mindenképp legyen keresődoboz vagy keresőmező, 

de szerencsésebb, ha minden belső oldalon ugyanazon a helyen megtalálható. 

LAP TETEJÉN,  
MINDEN 

OLDALON 

                                                           
232 Az alapelvek a következő könyvek alapján lettek összeállítva: (1) S. Krug: Ne törd a fejem! Felhasználóbarát 

webdizájn. HVG Kiadói Zrt., Budapest (2008). (2) A. Leiszter: Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán. Typotex Kft. 

Elektronikus Kiadó, Budapest (2011). 

https://contrastchecker.com/
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Belépés és regisztráció a jobb felső sarokban, esetleg a bal sáv felső részén, de mindenképpen 

feltűnő helyen legyen. 
TELJESÜL 

Az elérhetőség és a kapcsolat megjelenítése az utolsó menüpontok valamelyikében vagy a lap 

láblécében (angolul footer) legyen. 
TELJESÜL 

24. táblázat Oldalelrendezésekkel kapcsolatos tervek megvalósulása 

Az egyes elvek a baloldalon, a Tanítlapra vonatkozó értékelések pedig a jobb oldalon találhatók. 

6.4.8. A weboldalak megjelenésüket illetően reszponzívak-e? 

Ennek vizsgálatára azért van szükség, mert manapság sok diák tanul hordozható eszközökön (M-

tanulás/mobil-tanuls), amelyek nagyon eltérő méretűek és felbontásúak lehetnek, az eszközök között 

szerepelhetnek okostelefonok, tabletek, PDA-k vagy notebookok egyaránt. A reszponzív weboldalak 

(magyarul úgy lehetne fordítani, hogy „reagáló megjelenésű” oldalak), mindig az adott eszközhöz, 

felbontáshoz illetve ablakmérethez alkalmazkodva jelenítik meg a weboldalak tartalmát és struktúráját. 

Így mindig a rendelkezésére álló terület méretéhez megfelelő elrendezésben jelenik meg a weboldal 

tartalma. Szerencsés, ha a tanulás-tanítás folyamatokat támogató weboldalak megvalósításakor, mint az 

oktatói portálok megvalósítása esetén is ún. reszponzív designt alkalmazunk. 

A weboldal reszponzivitásának köszönhetően a különböző méretű eszközökön különféleképpen 

rendeződnek el automatikusan a tartalmak, a Tanítlap portál megjelenése ellenőrzésre került több 

eszközön is: full HD monitoron, laptopon, tableten és mobiltelefonon. Mindegyiken jól jelenik meg. 

 
76. ábra A Tanítlap portál megjelenése teljes képernyős és 77. ábra mobilnézetben 

6.4.9. Különböző böngészőkben megfelelően jelenik meg az oldal? 

A megjelenés ellenőrzésre került különféle böngészőkben úgy, mint Google Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Firefox illetve Safari. egyaránt megtekintésre került Microsoft Windows-os, Mac-OS-es, iOS-

es, androidos illetve linuxos környezetben. Mindegyik rendszeren, mindegyik böngészőben megfelelően 

jelent meg a weblap. 

6.4.10. A Tézis 3 értékelése és a kapcsolódó publikációk 

A Tézis 3 teljesült, miszerint Drupal alpokon, a rendszer magjának módosítása nélkül, készíthető 

olyan oktatói portálkeretrendszer multisite-os megoldással, amely HTML5 és CSS3 szabványok 

szerint valid kódot tartalmaz és megfelel a WCAG 2.0 akadálymentességi szabvány szerinti 

„A” szintű feltételeknek. 

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos publikációk 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2014e): Az oktatói portálok helye és szerepe a felsőoktatás hazai és nemzetközi 

gyakorlatában. In: Szlávi Péter, Zsakó László (szerk.): INFODIDACT 2014: Informatika Szakmódszertani 

Konferencia. Budapest: Webdidaktika Alapítvány, 2014. pp. 1-20. 

http://people.inf.elte.hu/szlavi/InfoDidact14/Manuscripts/KPCs.pdf, utolsó megtekintés: 2017.05.21. 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2018): Overview of the accessibility of webpages, related research, advantages, 

guidelines and recommendation. In: Teaching Mathematics and Computer Science, 16: 2 pp 233-262., 30 p. 

http://tmcs.math.unideb.hu/load_doc.php?p=337&t=doc, utolsó megtekintés: 2019.01.01.  

http://people.inf.elte.hu/szlavi/InfoDidact14/Manuscripts/KPCs.pdf
http://tmcs.math.unideb.hu/load_doc.php?p=337&t=doc
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6.5. Webergonómiai vizsgálat 

Ez az alfejezet jól illeszkedik a 6.4.-es Rendszerellenőrzés című fejezethez, hiszen itt is a rendszer 

ellenőrzése történik. Viszont kód szintű ellenőrzés helyett, itt a portál felépítésének és megjelenésének 

ergonómiai ellenőrzéséről és használhatóságának vizsgálatáról lesz szó. Ez egy különálló kutatási 

terület, amely a dolgozatomban lévő oktatáselmélet (didaktika) és -technológia, az alkalmazott 

informatika és az ember-számítógép interakció területek hármasa közül az utolsóhoz (3. HCI elméleti 

fejezet) kapcsolódik. A felhasználói (usability) és webergonómiai (webergonomy) teszteléseket 

szemmozgáskövető eszköz (eye-tracker device) támogatásával végeztem, amellyel a hibák helye 

pontosan lokalizálható és mértékük pontosan mérhető. A vizsgálat alatt használt hardver (Mirametrix 

S2) és szoftver (OGAMA) eszközök az 5.4. alfejezetben kerültek bemutatásra. 

Napjainkban egyre nagyobb jelentőségűek a kiadott szoftverek és weboldalak alkalmazásba vétele előtti 

tesztelési folyamatok, azon belül is a felhasználói tesztelések. Ezek során számos olyan probléma kerül 

felderítésre, amely csak a tényleges használat közben mutatkozna meg, vagy, amelyek a fejlesztők 

számára − tesztelés hiányában − talán sosem derülnének ki, így azok gyakran nem kerülnek javításra 

sem. Emiatt fontos lépése a portál kutatás-fejlesztési folyamatának ez a jellegű ellenőrzés. 

6.5.1. Webergonómiai vizsgálat és a használhatósági teszteléshez kapcsolódó hipotézisek 

Hipotézisek: 

H6: Feltételezem, hogy a hírek és naptáresemények megjelenítésének koncepciója jó, miszerint 

ezeknek csak a címszavai olvashatóak a weboldalon, és a címszóra klikkelve jutnak el a 

felhasználók az adott hír vagy naptáresemény részleteihez. Feltételezem, hogy így jól 

áttekinthetők a hírek és naptáresemények, és könnyen megtalálhatók a keresett információk. 

H7: Feltételezem, hogy nem szükséges, hogy az almenüpontok rögtön láthatóak legyenek, amint 

egy főmenüpontra ér az egérkurzor, hiszen a tanulók anélkül is könnyen megtalálják (a hallgatók 

döntő többsége (>=80%) 3 másodpercen belül) a keresett információt a portálon (nevezetesen a 

Szakdolgozati és TDK-s témaköröket). 

H8: Feltételezem, hogy a tanulók könnyen megtalálják (a hallgatók döntő többsége (>=80%) 3 

másodpercen belül) a beadandó feladatok kiírását a tananyagsegédletek között az egyes kurzusok 

alatt. 

H9: Feltételezem, hogy a felhasználói tesztelések 15 fővel való elvégzésével nem szűrhető ki az 

ergonómiai hibák 100%-a. Feltételezem, hogy kétszeres elemszámú vizsgálattal (30 fő) további 

ergonómiai hibákra derül fény, amiből az következik, hogy 15 fővel nem sikerült a hibák 100%-

ának a feltárására. 

A H9-es hipotézist amiatt állítottam fel, mert szkeptikus vagyok azzal a Nielsen-féle állítással szemben, 

miszerint a felhasználói tesztelések 5 fővel való elvégzése elegendő ahhoz, hogy megtaláljuk egy 

website-on lévő ergonómiai hibák 85%-át, valamint 15 fővel való elvégzésével kiszűrhető a hibák 

100%-a (Nielsen, 2000). Úgy gondolom, hogy 15 főnél (legalább kétszer) nagyobb elemszámú 

vizsgálattal több hiba szűrhető ki, mint 15-tel. Ha így van, kiderül, hogy 15 fővel nem lett felderítve a 

hibák 100%-a.  

Sokat foglalkoztatott az a kérdés, hogy megtalálják-e az információkat az almenükben a tanulók, ha 

azok nem gördülnek le automatikusan, amikor a főmenüpontokra húzzák az egeret. Ez a kérdés amiatt 

jelentős, mert nagyon sok és fáradságos munka volna az első, saját sminkbe beépíteni az automatikusan 

legördülő menüpontokat. Emellett ismert az az elv, miszerint az almenüpontoknak automatikusan fel 

kell tárulniuk, amint a főmenüre viszi az egeret a felhasználó, hiszen így jól észrevehetőek az 

almenüpont-tartalmak. A H7 hipotézissel ezt a kérdést vizsgálom, annak érdekében, hogy el tudjam 

dönteni, megéri-e az automatikusan legördülő menüpontok megvalósításába vetett munka a befektetést.  

6.5.2. A tanulókkal elvégzett használhatósági vizsgálat felépítése és céljai233 

A használhatósági tesztet a tanitlap.ektf.hu/csernaiz URL címen lévő weboldalon végeztem el, amely 

oldal még az első Oktatói portál nevű sminkkel jelent meg (37. ábra). A használhatósági feladatsort, a 

                                                           
233 Az alfejezet szövege az Oktatást segítő tanári weboldalak hardver, szoftver és humán eszközökkel történő 

használhatósági tesztelésének eredményei című publikációmon (Kvaszingerné, 2015b) alapul. 
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vizsgálat menetét, levezetését Jeff Rubin és Dana Chisnell: Handbook of Usability testing és Steve Krug: 

Ne törd a fejem! című könyvek alapján építettem fel. A tesztelés folyamán hardveres, szoftveres illetve 

humán eszközöket egyaránt használtam: 

 HW eszköz: a Mirametrix S2 típusú szemmozgáskövető; 

 SW eszköz: az Ogama nevű, ingyenes program, mely a HW által detektált szemmozgás-

adatokat adatbázisba menti, s amellyel a mentett adatokból különféle kimutatások végezhetőek; 

 humán oldal: az általam végzett megfigyelések és jegyzetek készítése, tapasztalatgyűjtés; 

 értékelés: Jakob Nielsen 5 usability faktora szerint és szemantikus differenciál skálán. 

Jakob Nielsen szerint elegendő 5 személlyel használhatósági tesztet végezni egy weboldalon annak 

érdekében, hogy a hibák 85%-át kiszűrjük, véleménye szerint több személlyel ezt elvégeztetni nem is 

optimális, nem jó „befektetés”. Steve Krug többször 3 személlyel való vizsgálatot javasol. 

Vizsgálatomban mégis a javasoltaknál jóval több, szám szerint 50 személlyel terveztem elvégeztetni a 

felhasználói teszteket, amelyből 42 adatfelvétel lett sikeres. Egyrészt azért, mert az OGAMA-val mentett 

szemmozgás-adatokból statisztikákat kívántam készíteni (s ehhez jó, ha minél több adat áll 

rendelkezésre), másrészt pedig azért, hogy kiderüljön, valóban ugyanazt az eredményt kaptam volna 

kevesebb tesztszeméllyel történő vizsgálat esetében is234. 

A vizsgálat négy jól elkülöníthető feladatrészből állt, ezeket római számokkal jelölöm. Az alábbiakban 

az egyes feladatok részletesebb leírása és az ezekhez kapcsolódó vizsgálati célok olvashatóak. 

I. Felvezető tekintetkövetéses feladat 

A feladat hét különböző oktatói weboldal nyitóoldalának 10-10 másodpercig történő megtekintése volt, 

köztük az általam készített keretrendszer nyitóoldala is szerepelt. A feladatnak egyik célja a felhasználók 

vizsgálatra való ráhangolása volt és az, hogy a Tanítlapon kívül más oktatói weboldalak címlapjaival is 

találkozzanak. (A szemmozgáskövető vizsgálat után az idegen oktatók weboldalainak címlapjait 5 

különféle szempont alapján rangsorolniuk kellett a tanulóknak, amely rangsorokból sok minden kiderült 

számomra azt illetően, hogy milyen oldalakat kedvelnek, milyenekről tanulnak szívesen235.) 

A weboldalak nyitóképei között utolsóként a Tanítlap oldal nyitóképe jelent meg. Fontos volt, hogy 

ennek az oldalnak az áttekintéséről tekintettérkép (attention map) készüljön azért, hogy kiderüljön 

számomra, hogy a vizsgált weboldal, mely területeit nézik át alaposan a felhasználók, s mely részek 

kerülik el a figyelmüket. Célom volt kideríteni, hogy az adott weblap nyitóoldalának egyes területeit, 

milyen sorrendben tekintik át a tanulók, tehát melyik elemre vetül először a tekintetük, s melyekre 

később. Ezzel ellenőrizhető, hogy azok a részek, amelyeket oktatóként szeretnénk, hogy megnézzenek 

a diákok, valóban a figyelem középpontjába kerülnek-e vagy sem. Ha kiderül, hogy nem, akkor azt a 

területet vizuálisan vonzóbbá, kiemeltté kell tenni annak érdekében, hogy a figyelem oda terelődjön. 

II. Interaktív feladat. Hová tekint, s hová klikkel először a felhasználó a Tanítlapon? 

A feladatban 15 másodpercig szabadon szörfözhettek és klikkelgethettek a felhasználók a Tanítlap 

oldalon a nyitóoldalról kiindulva. A kérdés az volt, hogy a weboldal mely területére történik az első 

klikkelés a hallgatók részéről, s mit néznek meg először abban az esetben, ha szabadon szörfözhetnek 

mindazok után, hogy korábban a weboldalt már egyszer 10 másodpercnyi ideig áttekinthették. 

Megvizsgálandó célként fogalmazódott még az is, hogy a klikkelés után hová irányult az első tekintet 

az újonnan betöltődött oldalon. 

III. Használhatósági tesztelés feladatsorral 

Ebben a részben 7 kisebb feladványt kaptak a felhasználók, amelyek mindegyikében valamilyen 

információt kellett megkeresni a weboldalon. Minden információ megtalálásáért minimum egyet 

klikkelni kellett, de információként csak annyit kaptak a vizsgálati személyek, hogy klikkelhetnek 

szabadon. A feladatsor az alábbi volt. 

1. feladat: Keresse meg a weboldalon azt, hogy mikor van az oktató fogadóórájának az ideje! 

2. feladat: Keresse meg, hogy mely hónapban és mely napokon volt 2015-ben a Networkshop 

konferencia? 

                                                           
234 Egy usability teszt során kiderül, hogy ergonómiailag jól van-e kialakítva a vizsgált weboldal struktúrája, 

egyértelműek-e az oldalon megjelenő szövegek, átlátható-e az egyes oldalak elrendezése, megtalálhatóak-e a keresett 

információk, egyszóval jól használható-e a weboldal és egyértelmű-e a kezelése a felhasználók számára. 
235 Az idegen oktatók oldalainak kiválasztási módjáról a későbbiekben lesz szó. 
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3. feladat: Keresse meg a weblapon azt az évszámot, amikortól a tanár tanít ebben az intézményben!  

4. feladat: Keresse meg a weboldalon Tüdős Zsuzsanna nevű szakdolgozó weboldalának linkjét! 

5. feladat: Keresse meg a Webdesign I. tantárgy alatt a beadandó feladatot! 

6. feladat: Keresse meg azt, hogy a Marketingkommunikáció és PR eszközök tantárgyból mikor volt az 

utolsó ZH időpontja! 

7. feladat: Keresse meg az Informatika óvodai alkalmazása nevű kurzus „interakív tábla” címkéjét!  

A feladatok akkor fejeződtek be, amikor megtalálták a tesztszemélyek a keresett információt, egérrel 

rámutattak és leütötték a SPACE billentyűt a következő feladat elindításához. Az egyes feladatok 

elsődleges célja az volt, hogy kiderüljön a keresésre kiadott információk logikailag jó helyen 

találhatóak-e a portálon: megtalálják-e a felhasználók, ott keresik-e, ahol van. Tehát a felhasználók 

gondolkodásmódja, webes viselkedése került vizsgálatra a portálon való feladatvégzés közben, továbbá 

a portálon történt tevékenységük és tekintetútvonaluk is detektálásra és tárolásra került. 

Mindegyik feladat esetében szoftveresen rögzítésre került, hogy: 

- mennyi klikkelés kellett ahhoz, hogy megtalálják a felhasználók a keresett információkat, 

- mennyi időbe telt az, amíg megtalálták a keresett információkat és 

- hová tekintettek feladatvégzés közben. 

A feladatok elvégeztetése közben rögzítésre került a megfigyelő által az, hogy: 

- valóban azt az információt találták-e meg, amit a feladat szerint meg kellett keresni, azaz jól 

oldották-e meg a feladatokat és 

- egy háromfokozatú skálán be lett jelölve az, hogy a megfigyelő személy szerint, milyen 

nehézségű volt a feladat megoldása az egyes vizsgálati alanyok számára (mekkora szellemi 

terheltséggel (effort) járt számukra a feladat elvégzése szemmel láthatóan)236.  

IV. Az oktatói weblapok nyitóoldalainak rangsorolása, Jakob Nielsen-féle használhatósági 

faktorok illetve szemantikus differenciál skála szerinti értékelések 

A számítógépes vizsgálat után a hat oktató weboldalának nyomtatott címlapját öt szempont szerint 

kellett rangsorolniuk a diákoknak: tetszés, bonyolultság, hivatalosság, unalmasság, átláthatóság. Erre 

amiatt volt szükség, hogy valóban kiderüljön, hogy általánosságban milyen stílusú weboldalak tetszenek 

a tanulóknak, s milyenekről tanulnának szívesen. A Tanítlap nem szerepelt a rangsorolásban, mert azzal 

elfogultak lettek volna a diákok, hiszen maga a számítógépes vizsgálat azon történt s tudták, hogy az én 

munkám. A Tanítlap rangsorban való részvétele nélkül is körvonalazódott az, hogy mi az igényük az 

oktatói weboldalak vizualitását illetően. A hat oktatói weboldal kiválasztásának módja a 25. sz. 

mellékletben található. 3 neveléstudománnyal foglalkozó professzor és 3 informatikus tanár oldala 

került a vizsgálatba. Közülük mindkét területről egy külföldi oktató oldala, 2 EKE-s, 2 pedig ELTE-s 

oktató. 

A rangsorolós feladat után Jakob Nielsen-féle használhatósági faktorok szerinti értékelés következett237, 

amelyben a megjegyezhetőség (Memorability) faktort ez esetben nem lehet mérni, hiszen az arra kérdez 

rá, hogy a weboldalra visszatérő felhasználók, mennyire emlékeznek a weboldal kezelésére egy újabb 

használat során. A többi négy faktor mentén (megtanulhatóság (Learnability), hatékonyság (Efficiency), 

hibakezelés jósága (Error & Error Frequency), elégedettség (Satisfaction)) mérhető volt a weboldal 

használhatósága. A szemantikus differenciál skála mérőeszköz használata volt az utolsó feladat, 

amelyben ellentétpárok mentén értékelték a felhasználók a portált -3-tól +3-ig terjedő skálán238. 

6.5.3. A tesztelés menete 

A tesztelés egy erre a célra optimálisan tervezett tesztlaboratóriumban történt, amelynek az Eszterházy 

Károly Egyetem (a tesztelés idején még főiskola) adott helyet. A labor egy csendes, folyosóforgalomtól 

is félreeső szobában lett kialakítva, ahol a nyugodt körülményeknek köszönhetően zavartalanul 

folyhatott a tesztelés. A tesztalanyok háromnegyed óránként voltak beosztva, a tesztelés menete minden 

tesztalany esetében ugyanúgy folyt le. Minden tanuló részletes szóbeli tájékoztatást kapott arról, hogy 

                                                           
236 Ez utóbbi szubjektív mérőeszköz, semmiképpen sem mondhatjuk, hogy a mérési módszer egzakt, ám mégis sokat 

jelent a megfigyelő véleménye arról, hogy egy adott feladat elvégzése láthatólag, milyen nehézségű szintet jelent a 

felhasználók számára, hiszen a cél az, hogy minden feladat a lehető legkönnyebben legyen elvégezhető. 
237 A Nielsen-féle használhatósági faktorok pontos leírása a 3. fejezetben található. 
238 A szemantikus differenciál skála használata Herendy Csilla (2009) cikke alapján történt. 
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milyen jellegű mikro-feladatok várhatóak a teszt folyamán, milyen céllal készülnek ezek a tesztek, 

mennyi időt vesznek igénybe körülbelül és miben kérjük a segítségüket.  

Minden tesztalany számára ki lett hangsúlyozva, hogy nem őket teszteljük, hanem egy oktatói weboldalt. 

Hangsúlyozva lett az is, hogy amennyiben egy-egy feladatot nem sikerül helyesen elvégezniük, az nem 

az ő hibájuk, hanem arról a weboldal tervezője tehet. Kértük, hogy nyíltan osszák meg véleményüket a 

weblapról, hiszen nem egy jó értékelés „publikálása” a cél, hanem valós hibák és hiányosságok kiszűrése 

és felderítése annak érdekében, hogy egy jól működő és jól használható weboldal születhessen. 

Hangsúlyoztuk, hogy ez az a fázis, amikor még a fejlesztési folyamat közepén járunk és a feltárt hibákon 

most még könnyen lehet javítani. Az ilyen használhatósági tesztelések folyamán nagyon fontos az, hogy 

egy jó bizalmi viszony alakuljon ki a tesztelő és a tesztalanyok között, hogy elmondják a véleményüket. 

A tájékoztatás után a szemmozgáskövető 

kalibrációja következett. A 78. ábrán látható, hogy 

miként érzékeli az eszköz a szemet és a tekintet 

irányát. Minden egyes vizsgálat előtt 

 

78. ábra A Mirametrix S2 szemmozgáskövető 

szoftver működés közben 

az adott tesztszemély tekintetéhez kell kalibrálni 

az eye-trackert annak érdekében, hogy a teszt jól 

sikerüljön és a készülék pontosan tudja detektálni 

az adott személy tekintetének helyét, mozgását és 

hosszát. Ezt úgy végzi a szoftver, hogy 9 részre 

osztja a képernyőt, amelyek között egy fehér pont 

mozog. A tesztszemélynek ezt a pontot kell 

követnie a szemével. A tesztelés során a tesztelő 

előtt (előttem) egy laptop volt, amin az OGAMA 

szoftver futott (79. ábra), a tesztszemély előtt 

pedig egy monitor (amin a laptop kiterjesztett 

képe jelent meg), a monitor aljában a Mirametrix 

S2 készülék, egy billentyűzet és egy egér. A 

kalibráció és a vizsgálati diasor természetesen a 

tesztszemély képernyőjén jelent meg. Elsőként 

ügyelni kellett, hogy a tesztalanyok szeme minden 

vizsgálat esetében ugyanoda essen a tér minden 

koordinátáját tekintve. A tesztalanyok széke fix 

távolságban helyezkedett el a monitortól és így a 

közvetlen alatta lévő eye-trackertől (x), pontosan 

a monitorral szemben ültek (monitor széle a 

vállszélességükkel eset körülbelül egybe) (y) és 

így a szék magasságát kellett csak beállítani 

ahhoz, hogy a szemek mindig pontosan ugyanoda 

essenek (z). A precíz detektálás előfeltétele, hogy 

a szoftver pontosan érzékelje a két szemet, ami 

ellenőrizhető az eszköz szoftverének képén. A 

képernyőn balra eső szemet zöld, a jobbra esőt 

piros négyzettel keretezi a program (78. ábra). 

Egyes személyek szemét a szoftver nem tudta 

megtalálni vagy tartósan követni, ez látszik a 79. 

ábrán, ahol a szemüveg csillanását érzékeli 

szemként a Tracker nevű szoftver. A képen látható 

alannyal a vizsgálat emiatt nem volt elvégezhető.  

 
79. ábra Az OGAMA szoftver felülete és a szemmozgáskövető szoftvere 
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A 79. ábrán, baloldalt látható számozott folyamaton haladtunk végig a vizsgálat során (nagyítva): 1. 

Connect: a szemmozgáskövető felveszi a kapcsolatot az OGAMA-val; 2. Subject: a tesztszemély 

alapadatainak felvétele, egyedi azonosító megadása (kategória, kor, nem, jobb/balkezes, utólag is 

felvihetők adatok); 3. Calibrate: kalibrációs folyamat, amely sikerének mutatója, hogy a képernyő bal 

felső részében található szám 40 és 80 értékek közé esik239, amennyiben igen, úgy elkezdődhet a 

vizsgálat (Accept), különben ajánlott megismételni a kalibrációt (Recalibrate); 4. Record: a vizsgálat 

megkezdése, vizsgálati diasor vetítése a tesztalany előtti monitorra és a szemmozgásadatok rögzítése.  

A következő adatokat rögzítettük: tanulók neme, életkora, jobb- vagy balkezesek-e, szemüvegesek-e 

vagy kontaktlencsések240. A tájékoztatás és kalibráció fázisai után következett a ráhangoló feladat, majd 

az interaktív feladat és a használhatósági teszt feladatsora. Végül kellő időt kaptak a különböző 

szempontú rangsorok felállítására és a szemantikus differenciál skála kitöltésére. 

6.5.4. A vizsgálati diasor felépítése 

A diasor úgy épült fel, hogy azon a tesztalanyok önállóan is végig tudtak volna haladni, mert a kérdések 

végigvezették volna őket a teljes feladatsoron. Minden feladat szövege kiírásra került a képernyőre és 

csak akkor kezdődött el, amikor a tesztalany egy SPACE leütésével jelezte, hogy készen áll a feladat 

elkezdésére (instructional slide). Ekkor a program beadta azt a képet, vagy szörfözhető weboldalt, ami 

a feladat elvégzéséhez szükséges volt (saját elnevezésű slide). 

 
80. ábra Az OGAMA-ban felépített diasorból részlet 

Amikor a felhasználó megtalálta a keresett információt az oldalon, akkor az egérrel rá kellett 

pozícionálnia a talált információra a képernyőn, majd egy újabb SPACE-t kellett ütnie. Az egyes 

feladatok befejezése után, egy üres, szürke képernyő volt látható (blank slide), s újabb SPACE leütésével 

került a képernyőre az újabb feladat kiírása. 

6.5.5. A vizsgálat eredményei, kiértékelésük és a hipotézisek vizsgálata241 

A Tanítlap felépített használhatósági tesztsorát összesen 50 személlyel kívántam elvégeztetni, ebből 42 

teszt alkalmával sikerült használható adatokat gyűjteni, ezek közül 24 nő és 18 férfi volt. A személyek 

főiskolai hallgatók voltak, 19–27 évesek, az átlagéletkor 21,33 volt. 

                                                           
239 A képről leolvasható érték ez esetben 6367,58, ami természetesen nagyon rossz eredmény.  
240 Legtöbb szemüveges tesztalannyal nagyol jól elvégezhető volt a vizsgálat. 
241 Az alfejezet a The evaluation of the results of an eye tracking based usability tests of the so called Instructor’s 

Portal című publikáción alapul (Kvaszingerné, 2015a). 
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I. Felvezető tekintetkövetéses feladat 

A http://tanitlap.ektf.hu/csernaiz weboldal nyitóoldalának 10 másodpercig történő áttekintéséről az 

mondható el, hogy a hallgatók legalaposabban és egyben leghosszabb ideig a kurzusok neveit és az 

oktató fotóját tekintették meg. Ez nagyon jól kivehető az ún. attention level mapen (magyarul: 

tekintettérképen), ahol mind a 42 személy által megfigyelt területek átlagolt kimutatása látható. A piros 

színnel jelzett területek kapták a legtöbb, míg a szürke területek a legkevesebb figyelmet. 

 
81. ábra A weboldal nyitóoldalának tekintettérképe (attention map) 

Szemléletes az ún. scanpath (magyarul úgy fordíthatnánk, hogy pásztázási útvonal) kimutatás is, amely 

esetében láthatjuk, hogy milyen sorrendben történtek a weboldal egyes területeinek az áttekintése. Mikor 

személyenként tekintjük végig a scanpath kimutatásokat, akkor észrevehető, hogy eltérő sorrendben 

tekintették át a weboldal területeit a felhasználók. Sokan a weboldal címének elolvasásával, vannak, 

akik a menüpontok áttekintésével és sokan a kép megtekintésével kezdtek. Legtöbb látogató nem nézte 

meg az összes tartalmat az oldalon (legalábbis az első 10 másodpercben nem), hanem válogatott, s csak 

a számára érdekeseket tekintette meg. A 82. ábrán egy olyan felhasználó szemmozgás útvonala látható, 

aki alaposan és szisztematikusan vizsgálta át az oldal tartalmát. 

 
82. ábra A weboldal megtekintésének útvonala 

A program képes ún. saliency kimutatást is végezni, amely a kiemelkedő többség által megtekintett 

területeket mutatja meg megtekintési sorrendben, erre úgy tekinthetünk, mint amely az összes user 

scanpath-jának az átlagolt képére (83. ábra).  

http://tanitlap.ektf.hu/csernaiz
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II. Interaktív feladat. Hová tekint, s hová klikkel először a felhasználó a Tanítlapon? 

Ennél a feladatnál a felhasználók 15 másodpercig szabadon szörfözhettek és klikkelhettek a Tanítlapon. 

Összesen 39 személy esetében volt sikeres a mérés, mert 3 személy esetében nem mért jó eredményt a 

szemmozgáskövető, 2 személy annyira elmozdult, hogy a szemét már nem észlelte az eszköz, 1 

személynél pedig a szemüvegén becsillanó fényt érzékelte szemgolyónak a szoftver.  

Kérdés volt, mit néznek meg először az oldalon a felhasználók? Az első 750 ezred másodpercben a 84. 

ábrán látható sorrendben tekintették meg az oldal egyes területeit, ez az összes vizsgálati személy 

átlagolt megtekintési sora. A saliency kimutatáson látható az is, hogy először a képet figyelték meg, 

majd a logót, s végül áttekintették a menürendszert, valószínűleg azért, hogy lássák, hová lehet klikkelni. 

A feladat összesen 150.000 ezredmásodpercig tartott, a kimutatáson ebből csak az első 750 

ezredmásodperc alatt rögzített adatokat jeleníttettem meg az átláthatóság kedvéért (83. ábra).  

 
83. ábra Az első 750 mp-ben megtekintett területek sorrendje (saliency kimutatás, minden user átlagolva) 

Érdekes adat, hogy mennyien klikkeltek 15 másodperc alatt, hányszor és hová? Ebből az érdeklődés és 

az egyes elemek kiemelésének jósága megállapítható. Ezek a kimutatások és statisztikák nem fontosak 

a dolgozat szempontjából, így erről itt nem írok, viszont az említett publikációban megtalálhatóak. 

III. Használhatósági tesztelés feladatsorral 

A weboldal használhatóságának javítását illető kérdésekben leírom a felszínre került tervezési hibákat, 

s azok javítására szolgáló javaslatokat.  

1. feladat: A fogadóóra idejét kellett megkeresni. Minden diák sokat időzött az egyébként sok 

információt nem is tartalmazó főoldalon, így több user esetében is fontosnak éreztem megismételni azt 

a feladat előtt már elmondott tudnivalót, hogy a keresett információ megtalálásának érdekében lehet 

klikkelni. Ez az információ ugyanis a tanár adatait megjelenítő Bemutatkozás menüpont alatt volt 

elérhető. Sok diák a Kurzusok menüpont vagy egy konkrét kurzus alatt kereste a fogadóóra idejét. 

A tesztelés haszna, módosítási terv: a használhatóság javítása érdekében a fogadóóra idejét a főoldalon 

kell elhelyezni242. 

2. feladat: A 2015-ös Networkshop konferencia pontos idejét és helyét kellett megkeresni. A 

Networkshopról szóló hír címe, s így a konferencia neve is megtalálható volt a főoldalon. A hír címére 

kellett klikkelni ahhoz, hogy olvasható legyen a keresett információ. Ezt a feladatot könnyen 

megoldották a hallgatók.  

A tesztelés haszna, megállapítás: a feladatmegoldás mutatói szerint a hírek megfelelően kerültek 

elhelyezésre az oldalon, változtatására nincsen szükség. Továbbra is jónak tartom, hogy nem látszódnak 

a hírek szövegei, csak a címük, hiszen így jól áttekinthetőek és a weblap szempontjából magasabb 

prioritású információk foglalhatják el a főoldal nagyobb területét. Legtöbb diák a kurzussegédletek miatt 

keresi fel az oldalt, emiatt kerültek főhelyre az aktuális évben oktatott kurzusok és nem például a hírek. 

A hírek sok oldalon ritkán frissülnek, emiatt nem jó nagy területet szánni a számukra az oldalon. 

                                                           
242 Ez a módosítási javaslat megvalósult a portálon. 
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Ezzel a H6 hipotézis hírekre vonatkozó része beigazolódott, miszerint nincsen szükség 

változtatásra a hírek és naptáresemények megjelenítésével kapcsolatosan. 

3. feladat: Azt az évszámot kellett megkeresni, amikortól a tanár el kezdett oktatni az intézményben. 

Ez egy könnyű feladatnak bizonyult, szinte kivétel nélkül mindenki a Bemutatkozás menüpont alatt 

kereste a kérdezett információt elsőként. S az adott oldalon belül is viszonylag könnyen megtalálták.  

A tesztelés haszna, megállapítás: a teszt alapján bebizonyosodott, hogy az adott információ 

elhelyezése jó a weboldalon. 

4. feladat: Tüdős Zsuzsanna szakdolgozó weboldalának linkjét kellett megtalálni a weboldalon. Ez 

bizonyult a legnehezebb feladatnak. Keresték az információt a Főoldalon, a Kurzusok, a Publikációk, a 

Kutatási területek és a Bemutatkozás pont alatt egyaránt. Csak néhányan vették észre azt, hogy a 

Kutatási területek pontra klikkelve megjelenik egy másodlagos menüpont Szakdolgozatok és TDK 

munkák címmel. Többször is kiválasztva a jó menüpontot, mégsem vették észre a felhasználók az új 

almenüpont megjelenését (84. ábra).  

 
84. ábra A főmenüpont és az almenüpont képe 

Olyannyira nem vették észre, hogy szinte minden diáknak elmondtam (2-en találták meg nehézkesen) a 

megfejtést annak érdekében, hogy tovább tudjunk haladni a feladatokkal. Ennek a problémának a 

kiszűrése az első három vizsgálattal megtörtént. Nagyon nagy ergonómiai hiba lett kiszűrve ezzel a 

feladattal. Probléma volt az is, hogy azon kevesek közül, akik ráklikkeltek a Kutatási területek 

menüpontra, is csak páran vették észre a megjelenő almenüsort, mert az úgy beleolvadt a fekete-fehér 

színvilágba. Nem volt jó az sem, hogy a menüpontok fekete háttérrel vannak a képernyő tetején 

megjelenítve, mert így nehezen észrevehetők, belesimulnak a monitor (ez esetben fekete) keretébe. Jobb 

lett volna, ha lejjebb helyezkednek el és/vagy színes háttérrel kiemeltek lettek volna. 

A tesztelés haszna, módosító terv: olyan almenüpontok kellenek, amelyek legördülnek, ahogy a 

főmenüpontra húzzák a felhasználók az egeret, annak érdekében, hogy jól észrevehetőek legyenek. 

Élénk és színes háttér kell az almenüpontok kiemelésére, amely elkülöníti őket a főmenüsávtól243. 

A H7 hipotézis – miszerint nincs szükség, hogy az almenüpontok rögtön láthatóak legyenek, amint 

egy főmenüpontra ér az egérkurzor − nem teljesült, hiszen nemhogy az nem került bizonyításra, hogy 

a hallgatók döntő többsége (>= 80%) 3 másodpercen belül megtalálja a keresett információt a 

portálon, hanem két tesztalany kivételével senki sem találta meg a keresett információt (a két 

tesztszemély is nehézkesen, 10 másodpercen túl találta meg). 

5. feladat: a Webdesign I. nevű tantárgy alatt a beadandó feladat leírását tartalmazó fájlt kellett 

megtalálni a weboldalon. Összesen 6-an találták meg 10 másodpercen belül, és akik megtalálták, azok 

is nehézkesen. Kevesen keresték a Tananyagsegédlet címszó alatt, pedig ott volt a többi, kurzushoz 

feltöltött állomány között. Sokan helytelenül, az oldalon található „beadandó” szóra mutattak 

megoldásként, amely szó a Követelmények címszó alatti általános leírást tartalmazó szövegben volt 

található. Ők nem értelmezve kerestek, csak a szóképre. 

                                                           
243 A módosító terv megvalósult azáltal, hogy új smink került telepítésre, amely erre a problémára megoldást nyújtott. 

A tesztből az is kiderült, hogy nem jó, ha az almenüpontok vízszintesen kerülnek egymás mellé az oldalon. 
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A tesztelés haszna, módosító terv: új terv a teszt eredményéből kiindulva az, hogy külön legyen 

„Beadandó feladatok” címszó minden kurzus oldalán annak érdekében, hogy a tanulók könnyen 

megtalálják a beadandó feladatok követelményeit244. 

A H8 hipotézis nem igazolódott be, miszerint a hallgatók döntő többsége (>=80%-a) 3 másodpercen 

belül megtalálja a beadandó feladatot, mivel 42-ből mindösszesen 6 tanuló találta meg a beadandó 

feladatot a kurzus tananyagsegédletei között, ők sem 3 másodpercen belül. 

6. feladat: a Marketingkommunikáció és PR eszközök tantárgyból az utolsó ZH időpontját kellett 

megtalálni az oldalon. A feladat könnyen ment, a naptáresemények között találták meg a diákok az 

információt. Változtatásra nem volt szükség, a keresett információ egyértelműen és gyorsan 

megtalálható volt. 

A H6 hipotézis hírekre vonatkozó része már korábban, a 2. feladatnál beigazolódott, ezúttal pedig a 

naptáreseményekre vonatkozó része is. Így kijelenthető, hogy a H6 hipotézis teljesült. 

7. feladat: Az Informatika óvodai alkalmazása nevű kurzus „interaktív tábla” címkéjét kellett megtalálni 

a weboldalon. A keresett kifejezés többször is szerepelt az adott tantárgy oldalán, nem mindenki mutatott 

a címkére. A tesztek, s a hallgatók teszt közben tett megjegyzéseiből arra lehet következtetni, hogy 

többen nem tudják azt, hogy mire szolgálnak a címkék, és sokan függetlenül attól, hogy ismerik-e 

felhasználásukat, nem szeretik ezt a szolgáltatást. 

A teszt haszna, megállapítás: a tesztek eredményei nem indokolják azt, hogy a címkékkel 

kapcsolatosan módosításra kerüljön sor. Talán annyit érdemes megjegyezni, hogy a címkefelhő léte ezen 

az oldalon, ezen felhasználók körében nem javít az oldal használhatóságán. Bár általa a keresés elvileg 

könnyebb, gyakorlatilag sokak számára bonyolultabbá, s átláthatatlanabbá teszi az oldalt. Komoly 

változtatásra nincsen szükség, viszont átgondolandó a címkefelhő szerepe az oldalon. 

A H9 hipotézis, amelyben feltételeztem, hogy a usability tesztek 100%-a nem szűrhető ki 15 

tesztszeméllyel, megdőlt. Ugyanis mind a 7 feladat esetében, 15 tesztszemélynél kevesebb alany is 

elég lett volna, hogy az egyes feladatokban vizsgált megoldásokról kiderüljön, hogy ergonómiai 

szempontból helyesek vagy sem. A 15 teszteszemély közel háromszorosának (42 fő) bevonásával 

sem derült fény több ergonómiai hibára egyik feladatnál sem, mint azokat 15 fővel elvégezve. 

A teszteszemélyek ugyanazoknál a feladatoknál ugyanúgy, vagy nagyon hasonlóképpen reagáltak. 

Nevezetesesen a 2., 3. és 6. feladatot mindenki könnyen megoldotta, ez esetekben már 5 személlyel 

elvégezve a tesztet is ugyanerre az eredményre jutottunk volna. Az 1. feladatot senki sem tudta elvégezni 

a 4. feladatot 42 főből csak 2-en, ők is nehézkesen, tehát ez esetekben is elég lett volna 5 fővel tesztelni, 

ahhoz, hogy kiderüljön ergonómiailag rossz a vizsgált koncepció. Az 5. és 7. feladatnál pedig 15 

személlyel elvégeztetve a tesztet, szintén ugyanezek a döntések születtek volna, mint amire a 42 fővel 

való vizsgálat alapján jutottam. 

IV. A rangsorolás, a Jakob Nielsen-féle használhatósági faktorok illetve a szemantikus differenciál 

skála szerinti értékelések eredményei 

A nyitóoldalak több szempont szerinti sorba rendezése folytán kiderült, hogy a tanulók egyöntetűen a 

színes oldalakat kedvelik, továbbá különösen tetszik nekik az az oldal, ahol egy szép, nagy, színes 

nyitókép található az oldalon. Szeretik azt is, ha egy oldalon a szöveg háttere fehér, annak ellenére (vagy 

egy oktatói portálon épp ezért), hogy az hivatalosságot tükröz. 

Jakob Nielsen használhatósági faktorai szerinti értékelések és a szemantikus differenciál skálán történő 

értékelések eredményei245 alapján a következő döntéseket hoztam meg az oldal designját illetően: 

                                                           
244 Ez a terv szintén megvalósításra került, méghozzá olyan formában, hogy lett külön Beadandó feladatok (file-ok) 

illetve Beadandó feladatok (felhő) címszó is. A felhős változat amiatt nagyon jó, hogy ezzel a tanulóktól be lehet 

könnyen kérni a beadandókat úgy, hogy a tanár által Google Drive-on előre létrehozott mappának az URL-címét tölti 

fel ide az oktató, ahová a beadandó feladatokat kéri a tanulóktól. (Ügyelni kell, hogy a mappához írási jogot adjuk!) 

Így egy csoport beadandói egy helyről lesznek letölthetőek az oktató számára. 
245 Az eredmények részleteinek ismertetésére nem vállalkozom, mert a dolgozat terjedelmi keretei ezt már nem teszik 

lehetővé, az oktatókkal végzett webergonómiai tesztelés és a beválás-vizsgálat során szintén végeztem a Jakob 

Nielsentől származó 5 faktor szerinti értékeltetést valamint szemantikus differenciál skálával való tetszés mérést, ezek 

a dolgozatban megtalálhatóak a következő alfejezetben valamint a 6.6. fejezetben. 
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színesebb oldal létrehozása; nagyobb méretű, szép képek elhelyezése az oldalon; kevésbé hivatalos 

megjelenés; újszerűbb, „trendibb” megjelenés. Az új smink bevezetése mindezeken segített.  

6.5.6. A használhatósági teszt eredményeiből eredő módosítások a portálon 

A teszt eredményei alapján történő módosulások az oldalon − a megjelenítést tekintve − az alábbiak 

voltak, melyek zömmel egy új smink megtalálásával és finomításával-finomhangolásával valósultak 

meg246: 

 színesebb oldal és módosítható színvilág 

 fiatalosabb, modernebb és innovatív megjelenés felé történő elmozdulás 

 nagyméretű, színes háttérkép, (cserélhető háttérkép) 

 más oldalakra mutató faviconok (a social website-ok irányába történő nyitás) 

A működést illetően történő változások: 

 automatikusan legördülő almenük 

 a tanár fogadóórájának ideje a főoldalra került 

 minden kurzus alatt önálló címszót kapnak a beadandó feladatok kiírása illetve feltöltési helye 

Beadandó feladatok (file-ok) és Beadandó feladatok (felhő) formájában. 

Amennyiben visszagondolunk a Felhasználó-központú tervezés (User Centered Design) 

(CorryFrickHansen, 1997) 13. ábra lépéseire (1. Terv (Plan), 2. Kutatás (Research), 3. Tervezés 

(Design), 4. Adapt (Megvalósítás) és 5. Measure (Tesztelés/Mérés), úgy látható, hogy a Tesztelés/Mérés 

fázisának következtében néhány probléma kapcsán újból végig kellett haladni az egyes fázisokon, tehát 

újra kellett gondolni a tervet, áttervezni az oldal egyes részeit, és a rendszerfejlesztés fázisában az új 

terveket meg kellett valósítani. Majd a megváltozott oldal újabb ergonómiai tesztnek lett alávetve, csak 

ezúttal, a következő ergonómiai teszteken a tanárok voltak a tesztszemélyek. Ez a rekurzív folyamat a 

tervalapú kutatás módszerében ugyanúgy megjelenik. 

A tesztelés során feltárt hiányosságok pótlása és hibák javítása rekurzív módon, elengedhetetlen lépés. 

Komolyan kell venni azt, hogy a felfedezett hibák javításra, a hiányosságok pótlásra kerüljenek. Ezen a 

fázison múlik a rendszerek használhatósága. Sokszor abba a hibába esnek a fejlesztők, hogy azt hiszik, 

ha megcsinálták a kiadott feladatokat és működőképes a rendszer, akkor azzal már készen is áll a 

használatra. Ez közel sincs így, hiszen a rendszer több tesztelése után még számos fejlesztést és javítást 

kell elvégezni ahhoz, hogy a szoftverek rendeltetésszerűen használhatóak legyenek. A szoftverek 

fejlesztési költségének egy részét erre a tevékenységfázisra kell tartalékolni247. 

6.5.7. Az oktatókkal elvégzett használhatósági tesztelés 

A diákokkal történő használhatósági teszteket követő javítások után újabb usability tesztet végeztem, 

ezúttal tanárok felhasználói körrel, s mindösszesen 6 fővel, hiszen már bizonyítást nyert, hogy az 

ergonómiai tesztek esetében 5 főnél több bevonására nincsen szükség248. Az oktatókkal elvégeztetett 

feladatok megoldása sikeres volt. A tanárok könnyen meg tudták őket oldani. Változtatási javaslatra és 

a portálon való bármiféle módosításra ezúttal a teszt alapján nem volt szükség. (A 25. sz. mellékletben 

az oktatókkal elvégeztetett használhatósági feladatsor részletei és kérdései megtalálhatóak.) 

A szemmozgáskövetővel támogatott felhasználói tesztet 6 felsőoktatásban részt vevő tanárral (EKE) 

végeztettem el, akiknek szakterületei és egyéb adatai az alábbi táblázatban láthatóak. 

Tesztszemélyek Az. Nem Kéz Szem Kor Szak, terület

1 tesztszemély A ff jobb normal 50 oktatástechnológia

2 tesztszemély B ff jobb normal 41 mozgóképkultúra

3 tesztszemély C ff jobb normal 32 magyar (digitális bölcsészet)

4 tesztszemély D ff jobb normal 29 pszichológia

5 tesztszemély E nő jobb normal 30 neveléstudomány, könyvtár

6 tesztszemély F nő jobb kontaktlencse 33 matematika  
25. táblázat Az oktatókkal végzett használhatósági tesztelés mintája 

                                                           
246 Erről bővebben a 6.3. rendszerfejlesztésről szóló fejezetben olvasható. 
247 Dorothy GrahamErik van VeenendaalIsabel EvansRex Black (2008): Foundations of Software Testing, ISTQ 

Certification. 2nd Edition. Canada. Nelson Education Ltd. 
248 A plusz egy fő amiatt került beszervezésre, hogy meglegyen az 5 szemmozgás-követővel felvett adat abban az 

esetben is, ha egyik vizsgálat nem sikerülne. 
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Az egyes feladatok szemmozgáskövetővel rögzített adatainak értékelését nem írom le, hiszen a feladatok 

megoldásai jól sikerültek és minden oktatónak könnyen elvégezhetőek voltak. Ergonómiai hibák 

felfedezésére ezúttal nem került sor, így a felületen semmiféle módosításra nem volt szükség, amely a 

teszt eredményeként történt volna. A Jakob Nielsen-féle használhatósági faktorok szerinti értékelésen 

jó eredményt ért el a portál, ennek grafikonja alább (85. ábra) látható a fenti hat személy értékelésében. 

 
85. ábra Jakob Nielsen-féle használhatósági faktorok közül négy szerinti értékelés 5-ös skálán 

A szemantikus differenciál skálán történő értékelés nagyon jó eredményt hozott, az ellentétpárok 

esetében negatív irányba egy jellemzőpár mentén sem esett az értékelés. A 86. ábrán a hat fő 

értékelésének átlaga látható, a 25. sz. mellékletben pedig a számértékek. 

 
86. ábra Szemantikus differenciaskálán történő értékelés 

Elmondható tehát, hogy az első, 42 hallgatóval végzett használhatósági teszthez képest mind a Nielsen-

féle faktorok és a szemantikus differenciál értékelések terén a második, 6 oktatóval végzett teszten, a 

javítások után sokkal jobb eredmények születtek. 

6.5.8. További kutatási lehetőség 

A Tanítlap portál jobbá tétele érdekében végzett szemmozgáskövető vizsgálatok során előre nem várt 

hozadékként jelent meg az a felismerés, hogy a Felvezető tekintetkövetéses feladatnál 42-nél kevesebb 

számú hőtérképet átlagolva, vizuálisan nagyon hasonló eredményt kaptam teljes minta átlagolt 

hőtérképéhez. Megnéztem, hogy mennyiben különböznek a tekintettérképek, ha csak a minta feléből, 

azaz minden páratlan, vagy minden páros számú tesztszemély tekintetéből kérek átlagolt kimutatást. 

Végül készítettem átlagolt hőtérképeket véletlenszerűen kialakított 5 fős csoportokból is (87. ábrán pár 

példa látható). A hasonlóság szembetűnő, a minta felének, és a véletlenszerűen kialakított 5-ösök átlagai 

esetében; mindegyik kép nagyon hasonlít a 81. ábrához, ahol a teljes minta (42) átlagolt tekintete látszik. 

Jakob Nielsen egy 2012-es cikkében azt írja, hogy a szemmozgáskövetős vizsgálatokat legalább 39 
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felhasználóval kell elvégezni ahhoz, hogy megbízható eredményt kapjunk (Nielsen, 2012b). Sejtésem 

szerint a technológia rohamos fejlődése befolyásolhatja ezt a számadatot, hiszen ma már érzékenyebb 

detektáló műszerekkel és jobb felbontású monitorokkal, hasonlóan pontos eredményt kaphatunk 

kevesebb (humán)erőforrás befektetéssel is. Nielsen megállapítása 2012-es kutatásokra alapozott, a 

Tanítlap hőtérképei 2015-ben készültek, az informatikai mérőeszközök az idő előrehaladtával pedig 

egyre pontosabbá válnak. Így előfordulhat, hogy a Nielsen által meghatározott 39 főnél ma már jóval 

kevesebb számú felhasználóval végzett szemmozgáskövető vizsgálat is reprezentatív eredményt ad. 

Mindez egyelőre spekuláció, amelyet további  e dolgozat keretein túlmutató  nagyszámú weblapon 

történő, újabb vizsgálatokkal ellenőrizni lehet, s úgy gondolom, hogy érdemes, hiszen e módszer 

alkalmazásának az értéke jelentőséggel bírhat a webes felületek szemmozgáskövetős kutatásainál.  

 

87. ábra Tekintettérképek –a nyitóoldal véletlenszerűen kiválasztott 5 fős csoportjainak tekintetátlaga 

A hőtérképek közötti hasonlóságot számszerűen, matematikai úton való képelemzési módszereket 

alkalmazva szükséges alátámasztani a későbbi kutatások során. 

6.5.9. Publikációk 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2015a): The evaluation of the results of an eye tracking based usability tests of the 

so called Instructor’s Portal. In: Baranyi P. (szerk.): CogInfoCom 2015: Proceedings of 6th IEEE Conference 

on Cognitive Infocommunications. Győr: IEEE Hungary Section, 2015. pp. 459-465. 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7390637/, utolsó megtekintés: 2017.05.21. 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2015b): Oktatást segítő tanári weboldalak hardver, szoftver és humán eszközökkel 

történő használhatósági tesztelésének eredményei. In: Keresztes Gábor (szerk.): Tavaszi Szél 2015 / Spring 

Wind 2015 Konferenciakötet: III. kötet. Eger: Líceum Kiadó, 2015. pp. 189-206. http://bit.ly/2rEdF2S (304. 

oldal), utolsó megtekintés: 2017.05.21. 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2016d): Eye-tracking eszközzel végzett használhatósági tesztek eredményei − egy 

felsőoktatásban alkalmazott weblap vizsgálata [előadás]. In: NIIFI (szerk.): Networkshop 2016. Konferencia 

helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2016.03.29-2016.04.01. Budapest: Nemzeti Információs 

Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), 2016. Paper /event/5/session/8/contribution/45. 

http://niif.videotorium.hu/hu/recordings/12925, utolsó megtekintés: 2017.08.30. 

6.6. Beválásvizsgálat 

A beválásvizsgálatot három irányból közelítettem meg. Egyrészt leírom, hogy mennyi oktató és hallgató 

van jelenleg regisztrálva az oktatói portálok oldalain és a tanárok mennyi kurzust hoztak létre saját 

portáljukon így, hogy gyakorlatilag az éles tesztelés időszakában jár a portál. Ezekhez az adatokhoz úgy 

jutok hozzá, hogy az egyes oktatók portáljain megtekintem a regisztrált felhasználók számát és a 

meghirdetett kurzusok számát. Másik megközelítésként megkérdezem azoknak az oktatóknak és 

hallgatóknak a véleményét az elkészült rendszer tapasztalatairól kérdőívekben, akik már használták 

és/vagy jelenleg is aktívan használják a portált. Végül áttekintem és elemzem a webszerver által 

létrehozott logfile-t aszerint, hogy mennyit és mire használták a portált egy bizonyos időszakban. Az 

oktatói portál beválásvizsgálata kapcsán a következő feltételezéssekkel éltem. 

Hipotézisek: 

H10: Feltételezem, hogy a megkérdezett tanárok és tanulók legalább fele (>=50%) hasznosnak tartja 

az elkészült Tanítlap portálkeretrendszert mind a tanórai használat, mind az otthoni felkészülés 

terén. 

H11: Feltételezem, hogy a portált használó tanárok és hallgatók döntő többségében (>=80%) a 

kurzustámogatás (tananyagsegédletek megosztása és letöltése) miatt használja a Tanítlap portált, 

azaz a portálon döntő többségében (>=80%) a kurzusok oldalait és a tananyagsegédleteket 

látogatják. 

http://ieeexplore.ieee.org/document/7390637/
http://bit.ly/2rEdF2S
http://niif.videotorium.hu/hu/recordings/12925
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H12: Azt várom, hogy Jakob Nielsentől származó 5 használhatósági faktor szerinti értékelésen 

(Nielsen, 2012a) a létrehozott portálkeretrendszer mind oktatói, mind hallgatói oldalról, mindegyik 

mért faktor esetében, legalább 4-es átlagot ér el. 

6.6.1. Regisztrált felhasználók és létrehozott kurzusok a Tanítlapon 

A beválásvizsgálat esetében a legbeszédesebb mutató az, ha megszámláljuk, hogy mennyien és mennyi 

kurzus kapcsán használják a portálkeretrendszert jelenleg, az „élesteszt” idején az oktatás mindennapi 

gyakorlatában. Majd felmérjük, hogy a portált használók mennyire elégedettek vele.  

Akciókutatás keretében kívántam a tanítás gyakorlatában kipróbálni a portált diákjaim körében, viszont 

a rendszer oly annyira készen állt, hogy használatát felkínáltam néhány kollégának is, hiszen a rendszer 

eredményessége szempontjából jó, ha az akciókutatásba több oktató csoportja is bevonásra kerül. Így a 

gyakorlatban együttesen tudjuk felfedezni a rendszer előnyeit, didaktikai hasznát, esetleges hibáit, 

hiányosságait, amely alapján kitűzhetem a későbbi fejlesztések új irányait. Koncepcióm szerint nagyobb 

felhasználói körben történő mindennapi használattal nem csak a rendszer pedagógiai hasznosságáról 

kaphatok képet, hanem informatikai szempontból is éles tesztelésen esik át a portál. 

A Tanítlap portált jelenleg 9 oktató alkalmazza kurzusainak támogatására az EKE-n, a használat 

féléveinek száma változó, hiszen az oktatók eltérő félévekben csatlakoztak a rendszerhez.  

Név Tanszék Beosztás

Mennyi 

tantárgya 

van a 

felületen

Mennyi 

tanuló van 

regisztrál-

va hozzá

Hány 

félévet 

használta 

eddig

Antal Péter Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tsz. főiskola i  docens 3 35 1

Faragó Boglárka Pszichológia Tanszék tanársegéd 20 648 5

Fürné Mosoni Anita Pszichológia Tanszék mesteroktató 8 320 3

Herpainé Lakó Judit Sporttudományi Intézet adjunktus 22 264 3

Kalcsó Gyula Magyar Nyelvészeti Tanszék főiskola i  docens 22 130 3

Nagyné-Klujbert Márta Pedagógia Tanszék tanársegéd 15 40 2

Kvaszingerné Prantner Csilla Humáninformatika Tanszék tanársegéd 18 551 5

Taskó Tünde Pszichológia Tanszék főiskola i  docens 3 101 2

Dorner László Pszichológia Tanszék tanársegéd 1 16 1

112 2105 25  
26. táblázat A Tanítlap portált használó tanárok adatai249 

A Tanítlapot jelenleg használó oktatók portáljairól szóló adatok a 26. táblázatban olvashatók. A 

Tanítlapot igénylő oktatók száma folyamatosan bővül, az eddigi oktatókon kívül 8-an tervezik a 

következő félévtől használatát: 2 angol, 1 biológia, 3 pszichológia, 1 szociológia és 1 ének-zene 

területén oktató tanár. A kimutatásból látszik, hogy 2105 tanuló van regisztrálva összesen a 9 portálra, 

ezeken összesen 112 tantárgy szerepel, amelyeket a 9 oktató hozott létre oldalán. A Tanítlap portál 

kipróbálása 5 féléve indult, s folyamatosan újabb oktatók csatlakoznak használatához. A 26. sz. 

mellékletben leírásra került, hogy az egyes tanárok pontosan mely kurzusaik támogatása esetén 

alkalmazzák a portált, s azoknak mi az URL címe. 

6.6.2. Hasznossági mutatók hallgatói oldalról 

A Kérdőív 3 elnevezéssel hivatkozom arra a kérdőívre, amelyet a hallgatókkal töltettem ki abból a 

célból, hogy megismerjem a véleményüket a Tanítlap portálról. A kérdőívet összesen 379 diák töltötte 

ki, amelyből 365 adat volt használható (N=365), azok az adatsorok, amelyekben egyes kérdések nem 

kerültek kitöltésre, törölve lettek. A kitöltés időszaka 2016/2017-es tanév tavaszi 

(2017.05.082017.06.15.), valamint a 2017/2018-as tanév őszi (2017.10.202017.11.25.) féléve voltak. 

A kitöltő tanulók között 225 nő és 140 férfi volt. A minta összetételét illetően a kitöltők közel fele a 

PK250 karról származott; picivel több, mint a negyede a TTK karról valamint a maradék negyed a BTK 

és a GTK karról közel hasonló arányban oszlott meg. Közel ugyanannyi nappali (185), mint levelező 

(180) tagozatos hallgató töltötte ki a kérdőívet. A nappali tagozatosok (1826 évesek) átlagéletkora 

20,53, a levelezősöké (1861 évesek) pedig 31,14. A minta összetételének kimutatásai, azaz a kitöltők 

                                                           
249 A közölt adatok 2017.12.01-jén kerültek összeszámlálásra. A táblázatban szereplő oktatók aláírásukkal 

hozzájárultak a velük kapcsolatos Tanítlap portálról szóló adatok közléséhez. 
250 A jelenlegi PK (Pedagógiai Kar) korábban a TKTK (Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar) nevet viselte. 
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nemenkénti, karonkénti és tagozatonkénti eloszlásának kördiagramjai megtalálhatók a 27. sz. 

mellékletben.  

A Kérdőív 3 6-os kérdéséből kiderül, hogy összesen 35 tantárgy kapcsán használták azok a hallgatók a 

Tanítlap portált, akik kitöltötték a kérdőíveket. Tekintsük, hogy mely tárgyakat, mennyien tanulták a 

Tanítlap támogatásával a kitöltők! (88. ábra) A válaszadók között vannak, akik több tantárgy esetében 

is használták a website-ot: pontosan 2 tanuló 5 kurzus, 3 tanuló 4 kurzus, 27 tanuló 3 kurzus és 67 tanuló 

2 kurzus esetében (28. sz. melléklet). 

 
88. ábra A kitöltők összesen 35 tantárgy esetében használták a portálkeretrendszert 

A Kérdőív 3 10-es kérdésében 9 tevékenységet kellett értékelniük a válaszadóknak hasznosság 

szempontjából egy 5-ös Likert-skálán. A 89. ábrán láthatók az eredmények. A 29. sz. mellékletben 

ugyanezek az eredmények tevékenységenként lebontva részletesen megtekinthetők diagramokon. 

 
89. ábra Az egyes tevékenységek kapcsán a Tanítlap hasznosságának megítélése hallgatói szemszögből 

A grafikonon látható, hogy az első 7 tevékenység kapcsán kiemelkedőek a „nagyon hasznosnak tartom” 

válaszok. Ha ezek mellett a „hasznosnak tartom” válaszokat is a hasznosság mutatójának vesszük, 

akkor elmondható, hogy az első 7 tevékenység esetében sorendben összesen 263, 289, 277, 253, 256, 

246 és 254 személy tartja hasznosnak a Tanítlapot 365 válaszadóból (27. táblázat 4. oszlop). Az 5. 

oszlopban a százalékos mutató látható. 

161
10

35
14
12

8
56

6
22

28
3

14
26

10
30

64
16

34
16

8
8
8

19
5

10
12

9
30

81
20
20

16
3

8
2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Információs és kommunikációs technológiák

Webdesign

A személyiség fejlődése

Játékpedagógia

Tanulásmódszertan

Egészséges életmód és életvezetés

Sportszociológia

Balesetvédelem és elsősegély

Elektronikus tanulási környezetek

Tudásbázisok

Weblapszerkesztés

Multimédia szerzői rendszerek



143 

N=365
"nagyon 

hasznosnak 

tartom" 

választ adók 

"hasznosnak 

tartom" 

választ adók

előző 

kettő 

összesen 

db

előző 

kettő 

összesen 

%-ban

"nem tudom 

megítélni" 

választ adók

tényleges 

voksolók 

elemszáma 

(módosult N)

a tényleges 

voksolók 

esetében az 

első két oszlop 

%-os aránya

Tanórai szemléltetés 153 110 263 72% 31 334 79%

Tanórai feladatvégzés 199 90 289 79% 20 345 84%

ZH feladat letöltése 204 73 277 76% 33 332 83%

Beadandó fea. kiírásának megt. 173 80 253 69% 34 331 76%

Otthoni felkészülés 183 73 256 70% 31 334 77%

Infószerzés oktatóról 151 95 246 67% 41 324 76%

Infószerzés kurzusokról 157 97 254 70% 35 330 77%

Hír, naptáresemény 106 88 194 53% 57 308 63%

Kutatások, projektek 83 65 148 41% 76 289 51%  
27. táblázat Hasznossági mutatók számadatai 9 tevékenység kapcsán 

A H10-es hipotézis vizsgálata miatt lényegesnek tartottam, hogy kiválogassam, mely tevékenységek 

tartoznak a tanórai munkához és melyek az otthoni felkészüléshez, ennek megfelelően két csoportot 

hoztam létre: „Tanórai munka” és „Otthoni munka” 251 megnevezéssel (90. ábra, 30. melléklet).  

Kevesen 

használják
Tanórai 

szemléltetés

Tanórai 

feladatvégzés

ZH feladat 

letöltése

Beadandó fea. 

megtekintése

Otthoni 

felkészüles

Infószerzés 

oktatóról

Infószerzés 

kurzusról

Hír naptár-

esemény

Kutatások 

projektek

Tanórai munka Otthoni munka Tájékoztatás

 
90. ábra A 9 tevékenység besorolása csoportokba 

Az első három tevékenység a tanórai munkához tartozik, míg a 4. és 5. tevékenység az „otthoni” 

felkészüléshez. A hipotézistől függetlenül a fennmaradó tevékenységeket további két csoportba 

soroltam „Tájékoztatás” és „Kevesen használják” elnevezésekkel, amelyekről lentebb lesz szó, 

mindezek előtt viszont tekintsük meg a H10-es hipotézis értékelését hallgatói részről!  

A H10-es hipotézis, miszerint a megkérdezettek legalább fele (>=50%-a) hasznosnak ítéli a Tanítlap 

portált az órai használat és az otthoni felkészülés terén, hallgatói oldalról beigazolódott, hiszen 

mind az öt érintett tevékenység kapcsán a megkérdezett hallgatók legalább 69%-a „hasznosnak” 

vagy „nagyon hasznosnak” tartja a Tanítlapot. 

A 30. sz. mellékletben olyan eredmények találhatók, ahol a százalékos számításoknál nem a teljes minta 

számát vettem elemszámnak, hanem a voksukat leadók számát. Hiszen mind a kilenc tevékenység 

esetében sokan választották a „nem tudom megítélni” lehetőséget. A valós voksolók számát véve 

mintaelemszámként a hasznossági mutatók mind az öt tevékenység kapcsán legalább 76%-osak, a 

legmagasabb pedig 84%, ami igen jó eredményt jelent a portál hasznosságának megítélését nézve252. 

A Kérdőív 3 11-es kérdésében a hallgatóktól konkrétan megkérdeztem, hogy véleményük szerint 

mennyire könnyíti meg az otthoni felkészülést és az órai munkát a portál (28. táblázat). 

db % db %

jelentősen megkönnyíti 161 44,1 181 49,6

megkönnyíti 133 36,4 129 35,5

közepes mértékben könnyíti 38 10,4 35 9,6

nem könnyíti meg 9 2,5 9 2,5

nehezíti 3 0,8 1 0,3

nem tudom megítélni 21 5,8 10 2,7

Mennyire könnyíti az 

órai munkát?

Mennyire könnyíti az 

otthoni felkészülést?

 
28. táblázat A fenti kérdésekre adott pontos számadatok és százalékos aránya 

A pontos eredmények a 28. táblázatban láthatóak, a szemléltető kördiagramok pedig a 91. ábrán. Ha a 

„megkönnyíti” és a „jelentősen megkönnyíti” válaszokat összevonjuk, akkor kiszámolható, hogy a 

megkérdezettek 80,5% úgy gondolja, hogy az órai munkát, és 85,1%, hogy az otthoni felkészülést 

megkönnyíti a portál használata, amely eredmények nemhogy összecsengenek a 10-es kérdésekre adott 

                                                           
251 Bár ma a mobiltanulás idején az „otthoni munka” helyett találóbb volna a „tanórán kívüli munka” elnevezés. 

Lényeg, hogy a hangsúly itt az egyéni felkészülésen és az iskolán kívüli portálhasználaton van. 
252 A H10-es hipotézisben, viszont az összes válaszadó vizsgálata került megfogalmazásra, emiatt nem a tényleges 

voksolók értékeivel igazolom azt. 
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válaszokkal, hanem még erősebben igazolják a H10-es hipotézis hallgatói oldalról való teljesülését és 

mutatják a portál hasznosságát. Ezek az eredmények ígéretesek, és általuk megmutatkozik, hogy a 

tanulók számára valóban nagy segítséget jelent egy ilyen portál léte. (Az SPSS generálta output táblák 

a 31. sz. mellékletben megtalálhatók.) 

 
91. ábra Mennyire könnyíti meg az órai munkát és az otthoni felkészülést kérdésekre adott hallgatói 

válaszok 

6.6.3. Hasznossági mutatók oktatói oldalról 

A Kérdőív 4-gyel mértem fel a tanárok véleményét a Tanítlapról. Azokkal az oktatókkal töltettem ki 

ezt a kérdőívet, akik legalább egy féléven keresztül minimum egy tárgy esetében használták a portált. A 

minta összetétele pontosan leolvasható a 26. táblázatról, ahol látható az is, hogy mely oktató, mennyi 

félévben, mennyi tantárgy esetében használta a vizsgált portált. A minta nemi összetételét tekintve 5 nő 

és 3 férfi oktatóból állt. A kérdőívet 3 főiskolai docens (1 a Pszichológia Tanszékről, 1 a Magyar 

Nyelvészeti Tanszékről és 1 az Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszékről), 1 adjunktus 

(Sporttudományi Intézetről), 3 tanársegéd (2 a Pszichológia tanszékről és 1 a Neveléstudományi 

Tanszékről) és 1 mestertanár töltötte ki (Pszichológia Tanszék). A legfiatalabb kitöltő két 28 éves nő 

volt, a legidősebb egy 51 éves férfi, az átlagéletkor 39,36 volt. (A minta nemenkénti, koronkénti, 

karonkénti, egységenkénti és beosztásonkénti összetételeinek kördiagramjai a 32. sz. mellékletben 

találhatók.) A kérdőívvel a legfontosabb célom az volt, hogy kiderítsem, mennyire tartják hasznosnak a 

tanárok a portál létét, mennyire könnyíti meg az egyes tevékenységüket, mennyiben segíti az órai 

munkát, illetve mit gondolnak, mennyire könnyíti meg a tanulók tanórán kívüli felkészülését. A Kérdőív 

4 10. kérdésében ugyanazt a 9 tevékenységet értékeltettem a tanárokkal hasznosság terén, 5-ös Likert-

skálán, amelyeket a hallgatókkal a Kérdőív 3 szintén 10. kérdésében (29. táblázat). 

Kevesen 

használják

Tanórai 

szemléltetés

Tanórai 

feladat-végzés

ZH feladat 

letöltése

Beadandó fea. 

megtekintése

Otthoni 

felkészüles

Infószerzés 

oktatóról

Infószerzés 

kurzusról

Hír naptár-

esemény

Kutatások 

projektek

5 = nagyon hasznosnak tartom 6 5 1 6 6 6 7 5 1

4 = hasznosnak tartom 0 2 0 0 0 0 1 1 0

3 = közepesen tartom hasznosnak 0 0 0 0 1 0 0 1 0

2 = nem tartom hasznosnak 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 = egyáltalán nem tartom hasznosnak 0 0 5 0 0 0 0 0 0

6 = nem tudom megítélni 2 1 7 2 1 2 0 1 7

5-ös és 4-es válaszadók együtt: 6 7 1 6 6 6 8 6 1

Össz. Kitöltő N=8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Hasznosnak tartja a megkérdezettek közül 75% 88% 13% 75% 75% 75% 100% 75% 13%

nem tudom megítélni nélkül az N= 6 7 1 6 7 6 8 7 1

Tényleges voksolók közül hasznosnak tartja 100% 100% 100% 100% 86% 100% 100% 86% 100%

Tanórai munka Otthoni munka Tájékoztatás

 
29. táblázat A 9 tevékenység hasznosságának értékelése az oktatók által 

A tevékenységek ugyanazon kategorizálását elvégeztem most is, amit a hallgatói válaszok esetében, így 

külön megfigyelhetőek az „Órai munkához”, illetve az órán kívüli felkészüléshez, azaz az „Otthoni 

munkához” kapcsolódó tevékenységek hasznossági mutatói a 29. táblázatban. Ez esetben is 

összevontam a „nagyon hasznosnak tartom” és a „hasznosnak tartom” válaszokat, s mindegyiket a 
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hasznosság mutatójának ítéltem (29. táblázat alulról az 5. sor). Az eredmények grafikonjai a 92. ábrán 

jelennek meg.  

 
92. ábra 9 tevékenység esetében a hasznosság megítélése a tanárok szerint 

A H10-es hipotézis értékelésében alulról a harmadik sorban lévő százalékértékek játszanak fontos 

szerepet, hiszen a hipotézis úgy szólt, hogy a megkérdezettek legalább fele tartja hasznosnak a portált 

mind tanórai, mind pedig otthoni munka esetében, tehát a hipotézisfeltevés szempontjából nem lényeges 

az, hogy voltak, akik a „nem tudom megítélni” lehetőséget választották. 

A H10-es hipotézis hallgatói részről teljesült, tekintsük meg az oktatói részről való értékelést is! 

A megkérdezett oktatók 75%-a tartja hasznosnak a Tanítlap portált az otthoni munka (s ahhoz 

tartozó mindkét résztevékenység) terén. A tanórai munkához tartozó három tevékenység 

hasznossági értékének (75%, 88%, 13%) átlaga szintén meghaladja az 50%-ot az 57,7%-os értékkel 

(még ha az egyik résztevékenység nem is éri el önmagában az 50%-ot). Az eredmények szerint tehát 

a H10-es hipotézis tanári oldalról is teljesül. Így kijelenthető, hogy a H10-es hipotézis teljesült, 

hiszen igaz, hogy mind hallgatói, mind oktatói oldalról a megkérdezettek legalább fele (>=50%-a) 

hasznosnak tartja a portált az órai és az otthoni munka során egyaránt.  

A ZH feladat letöltése tevékenységnél kapott 13%-os érték nagyon alacsonynak nevezhető, vizsgáljuk 

meg e válasznak a körülményeit közelebbről! Megfigyelhető, hogy az oktatók körében két 

tevékenységnél a „nem tudom megítélni” válaszok aránya nagyon magas (a 29. táblázatban két zöld 

színnel kiemelt mező). Ezek közül egyik épp az órai ZH íratás (másik a Kutatások/projektek 

tevékenység). Amiatt alacsony azok száma, akik erről véleményt tudnak alkotni, mert a portáljukat e 

tevékenység(ek)re nem használják253. Ez az oka annak, hogy nem tudják megítélni a portál hasznosságát 

e tevékenységek kapcsán. Ha a valós voksokat leadókat néznék, akkor a „nagyon hasznosnak tartom” 

érték 100%-ot mutatna, hiszen egyetlen tanár voksolt, aki ezt választotta254. Tehát azok az oktatók, akik 

ezeket használják (a két tevékenységet más-más oktató alkalmazza) és ismerik, a lehető legjobb 

értékelést adták. Az otthoni felkészülést tekintve a válaszok aránya amiatt lehet ilyen magas, mert sok 

oktató nem a tanóra keretében veszi hasznát a portálnak, hanem sokkal inkább otthoni segédletként, azaz 

a tanórán kívüli támogatás céljából használja255. 

A 11-es kérdésben megkértem az oktatókat, hogy 1-5-ig terjedő Likert-skálán értékeljék, mennyire 

könnyíti meg (1.) az órai munkát illetve (2.) a diákok otthoni (órán kívüli) felkészülését a portál. Mindkét 

kérdés esetében ugyanaz a két személy a „nem tudom megítélni” opciót választotta, az 1. esetben a többi 

                                                           
253 Rajtam kívül egy-egy oktató használja ezeket, ez két oktatót jelent. Tehát nincs olyan oktató rajtam kívül, aki 

mindkettőt alkalmazza. 
254 A H11-es hipotézisünk viszont a teljes mintára vonatkozott. 
255 Érdekes volna megtekinteni a Kérdőív 3-nál a tanórán kívüli tevékenységek hasznossági mutatóit tagozatonkénti 

eloszlásban, ahol megmutatkozna a tanulói értékelésekből, hogy a nappalis illetve a levelezős hallgatók miként 

értékelik a portál hasznát. Nagy valószínűséggel a levelező tagozatosak esetében magasabb százalékértéket kapnánk. 

Dolgozatom e kérdésre már nem terjed ki. 
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válaszadó mindegyike a „jelentősen megkönnyíti”-t jelölte a 2. esetben pedig egy valaki választotta, 

hogy „megkönnyíti”, a többiek a „jelentősen megkönnyíti” értéket (93. ábra). 

 

93. ábra Mennyire könnyíti meg az órai munkát és az otthoni felkészülést?  oktatói válaszok 

Ha a skála 4. és 5. fokára eső voksokat a korábbi gyakorlat szerint összevonjuk, akkor a minta (N=8) 

75%-a voksol arra, hogy mind az órai, mind az otthoni munkát megkönnyíti a Tanítlap portál.  

Ez az eredmény ráerősít a H10-es hipotézis teljesülésére, miszerint e kérdésben a megkérdezettek 

legalább 50%-a tartja az érintett területeken hasznosnak a portál létét (output táblák a 33. sz. 

mellékletben).  

6.6.4. Általános hasznossági mutatók hallgatói és oktatói oldalról 

A Kérdőív 3 és a Kérdőív 4 12-es kérdéseiben a diákoktól és tanároktól a Tanítlap hasznosságának 

értékelését mértem. A tanulóktól azt kérdeztem, hogy szeretnék-e, ha minél több oktató rendelkezne 

Tanítlap jellegű oktatói webtárhellyel, a válaszlehetőségekbe a hasznosság mértéke bele lett fogalmazva 

(5-ös Likert-skála). A tanulók 84,93%-a nagyon hasznosnak vagy hasznosnak tartja a portált. A 

tanároknak a portál általános hasznosságát kellett értékelniük 5-ös Likert-skálán. Mind a 8 válaszadó, 

azaz a tanári minta 100%-a a legmagasabb értéket képviselő, „nagyon hasznosnak tartom” lehetőséget 

választotta. A portál hasznossági értékelését tekintve nagyon jó mutatók ezek, hipotézis ezekhez a 

kérdésekhez nem tartozott, az eredmények részletei a 34. sz. mellékletben tekinthetők meg. 

6.6.5. Tevékenységek prioritása hasznossági szempontból tanulói és oktatói oldalról 

A H11-es hipotézisben feltételeztem, hogy a kurzusok támogatása okán használják elsősorban a tanárok 

és tanulók a Tanítlap portált. Kíváncsi voltam, hogy milyen százalékban hányadik helyre sorolják a 

tananyagletöltés és megosztás lehetőségét. A Kérdőív 3 13-as kérdésében kértem a hallgatókat, hogy 

rangsorolják a portál felsorolt lehetőségeit fontosságuk alapján. A 30. táblázatban látható eredmények 

születtek; fejlécben az egyes tevékenységek, az első oszlopban a rangsor száma.  

Tananyag-

segédletek 

letöltése

Információk a 

kurzusokról

Információk 

az oktatókról

Határidők 

naptárban 

való jelölése

Az oktató 

szakmai 

blogja

Az oktató 

kutatásainak és 

projektjeinek a 

bemut.

Diakokkal és 

oktatókkal közös 

projektben 

részvétel

Csoport-munka, 

projektmunka 

támogatása

1 316 30 16 3 0 0 0 0

2 44 270 41 10 0 0 0 0

3 5 59 120 181 0 0 0 0

4 0 6 100 171 30 1 0 57

5 0 0 63 0 102 32 100 68

6 0 0 25 0 40 96 107 97

7 0 0 0 0 89 100 93 83

8 0 0 0 0 104 136 65 60  
30. táblázat A Tanítlap portál lehetőségeinek hallgatók szerinti rangsora 
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Látható, hogy 365 tanuló közül 316-an sorolták az első helyre a tananyagsegédletek letöltését, ami 

86,5%-ot jelent, tehát a tananyagsegédleteket tartják a portál legfontosabb szolgáltatásának. Az 

összesített rangsor második helyén egyértelműen az „Információk a kurzusokról” lehetőség áll, s csak 

azt követi az „Információ az oktatókról” valamint a határidők naptárban történő jelzése. A tanulókat 

nem nagyon foglalkoztatják a tanárok szakmai élete és kutatómunkája, viszont a csoportmunka 

lehetősége jó helyre került a rangsorukban, hiszen többen (57 fő, azaz 15%) a negyedik helyre tették.  

Az oktatókat a Kérdőív 4 13-as kérdésében szintén kértem, hogy a felsorolt lehetőségeket állítsák 

prioritási sorrendbe aszerint, hogy melyek fontosabbak számukra az oldalon. A tanári rangsor 

eredménye a 31. táblázatban látható, a számok azt jelölik, hogy az egyes oktatók szerint az adott 

tevékenység hányadik helyre került fontosság szempontjából. 

Tananyag-

segédletek 

megosztása 

diákokkal

Tanulók 

tájékoztatása, 

hírek írasa

Határidők 

naptárban 

való jelölése

Szakmai blog 

vezetése

Tudományos 

tevékeny-

ségem és 

publ. bemut.

Kutatásaim és 

projektjeim 

bemut.

Diakokkal / 

oktatókkal 

közös 

projektben 

részvétel

Csoport-

munka, 

projektmunka 

támogatása

1 2 4 7 5 6 8 3

1 3 6 5 4 8 7 2

1 2 4 8 3 6 7 5

1 2 3 7 6 4 8 5

1 2 6 7 4 5 8 3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 7 8 5 6 4 3

1 4 5 6 2 7 8 3  
31. táblázat Szolgáltatások fontossági sorrendje 

Eszerint egyértelmű, hogy a tanárok elsősorban a tananyagsegédleteik diákokkal történő megosztása 

céljából használják a Tanítlap portált, a válasz egyöntetű.  

A H11-es hipotézis  miszerint a tananyagsegédletek megosztása és letöltése miatt használják a 

tanárok és a hallgatók döntő többségében a portált (>=80%), hallgatói és tanári oldalról egyaránt 

beigazolódott, hiszen a válaszadó hallgatók 86,5%-a, valamint az oktatók 100%-a a 

„Tananyagsegédletek megosztását” tette első helyre a rangsorban. 

A Rangsor második helyén a tanulók tájékoztatása és hírek írása állt az oktatók rangsorában, két oktató 

értékelését kivéve. Továbbá igen érdekes és kecsegtető eredmény az, hogy a rangsor 3. helyén a 

csoportmunka és projektmunka támogatása áll. Az eredmény azt mutatja, hogy a Tanítlapot használó, 

EKE-n oktató tanárok nyitottak az innovatív módszertanokra, amelyet a 94. ábrán megjelenő 

eredmények jól szemléltetnek. 

 
94. ábra A fontossági rangsor harmadik helyén zömmel a csoportmunka és a projektmunka áll 
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6.6.6. 2009-es és 2017-es eredmények összehasonlítása 

A Kérdőív 3 15-ös kérdése összevethető Lengyelné dr. Molnár Tünde 2009-es felmérésével (1. fejezet, 

1. ábra), amely eredményének köszönhetően döntöttem úgy, hogy disszertációm kutatásába és a 

Tanítlap portálkeretrendszer megtervezésébe és fejlesztésébe belefogok. A 2009-ben feltett kérdést én 

is feltettem a Kérdőív 3-ban, ugyanazon intézmény hallgatóinak, a kérdés: „Intézményünkben milyen 

tanulást támogató elektronikus megoldásokkal találkozott?”. A választható lehetőségek is 

természetesen ugyanazok voltak. Tekintsük meg a korábbi és a jelenlegi mérések összevetett 

eredményeit. 

 
32. táblázat Elektronikus tanítást-tanulást támogató lehetőségek 2012-es és 2017-es használata 

A kutatásból látszik, hogy az innováció irányában mozdultak el a lehetőségek használata, azaz egyre 

inkább érvényesül a digitális átállással együtt járó rendszerek, megoldások és módszerek használata. Az 

e-tananyag keretrendszerben lévő megjelenésének alkalmazása jelentősen megugrott 2017-re: 12,5%-

ról 63%-ra nőtt (50,5%-os növekedés!), míg az e-tananyag CD-n való megjelenésének használata 

jelentősen lecsökkent az egyébként sem túl magas értékről: 14%-ról 7,1%-ra. Mindezek mellett a nem 

intézményi forrásból nyert segédletek és a linkgyűjtemények használata, továbbá a hagyományos 

oktatás IKT-vel való támogatása nőtt. Ez utóbbi 2012-höz képest jelentősen, közel 39%-kal növekedett. 

Az is egy mutató, hogy a kizárólag e-keretrendszerrel történő oktatás is több, mint 8%-kal nőt. 

Látható, hogy annak ellenére, hogy az e-keretrendszerekben megjelenő tananyagok, milyen mértékben 

ugrottak meg, a tanári weblapoknak még mindig a legnagyobb a szerepük az intézményben, nevezetesen 

83%, habár a 2012-es eredményhez képest 4,5%-kal kevesebben jelölték be 2017-ben ezt a lehetőséget. 

Kis mértékben csökkentek az e-mailen történő feladatbeküldések (4,5%-kal) és a nyomtatható 

dokumentumok (16%-kal) is. 

Összegzésként elmondható tehát, hogy annak ellenére, hogy 2009-hez képest az e-keretrend-

szerekben lévő e-tananyagok elérhetősége nőtt 2017-ben, a tanári honlapok használata pedig picit 

csökkent, még mindig a tanári honlapok vezetik a listát 10%-kal minden más lehetőség előtt. 

Tehát ma is van létjogosultsága tanári honlapokat készíteni, amely megállapítást erősíti a 14. kérdés 

eredménye, amelyben a felsorolt elektronikus megoldásokat rangsorolniuk is kellett a tanulóknak 

aszerint, hogy melyiket használják szívesebben. Első helyre kellett rakniuk azt, amelyiket a 

legszívesebben használják.  

A népszerűségi listát kimagaslóan a tanári honlapok vezetik, ugyanis ezeket a minta (N=365) 

43,84%-a tette első helyre. Ezt követi 21,64%-kal az e-mailben való feladatbeküldés, majd 14,25%-kal 

a tananyagsegédlet küldés e-mailben. Az e-tananyag e-keretrendszerben népszerűsége igen alacsony, 

ugyanis a minta 1,1% helyezte ezt az első helyre. Részletek a 35. sz. mellékletben találhatóak. 

6.6.7. Logfile-elemzés 

Bár a H11-es hipotézis a kérdőívben adott válaszok alapján tanári és tanulói oldalról is beigazolódott  

miszerint a tanárok és a tanulók döntő többsége (>=80%) a kurzustámogatás (tananyagmegosztás) miatt 

használják az oldalt , kíváncsi voltam, hogy ez az eredmény a valós használatban is megmutatkozik-e. 

Emiatt tartottam szükségesnek a webportál logfile-jának elemzését. A logfile sorait egy Excel-

adatbázissá alakítottam, amelyben a következő mezőnevek szerepeltek: IP, Dátum, Idő, Letöltött 

elem, Honnan, Kliens info.  

Az Excelbe átkonvertált logfile elemzése során első feladatom az volt, hogy beazonosítsam a 

felhasználók által megtekintett oldalakat (a Honnan mezőben jelennek meg az URL címek). Célom 
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megszámlálni azokat az oldalletöltéseket, amelyek valamely kurzusnak az oldalai, illetve megszámlálni 

azokat, amelyek alkalmával nem kurzusoldalakat néztek meg a felhasználók, hanem egyebeket, mint 

például a Bemutatkozás vagy a Publikációk stb. oldalakat. 

Amiatt nehéz a megszámlálás, mert egyetlen oldalletöltéshez rendszerint több sor is tartozik a logfile-

ban (így az Excel-állományban is) attól függően, hogy az oldal megtekintésével mennyi elem került 

letöltésre a felhasználó böngészőjében (Letöltött elem mező). Minden egyes letöltött elem esetében 

külön sor íródik a logfile-ba/Excel-állományba. Úgy kellett átalakítani a táblázatot tehát, hogy minden 

letöltéshez kizárólag egyetlen sor tartozzon, tehát a felesleges rekordokat ki kellett szűrni és törölni 

kellett. Ismétlődések eltávolítása funkcióval oldottam meg ezt: azokat a sorokat, ahol az IP, a Dátum, 

az Idő, a Honnan és a Kliens info megegyezett, azaz csak a Letöltött elem volt eltérő, töröltem. Így a 

rekordok száma 230688-ra csökkent. (Példa a 36. sz. mellékletben) 

Második lépésben kiszűrtem azokat a rekordokat is, amelyek még szintén ugyanahhoz az 

oldalmegtekintéshez tartoztak, csak nem ugyanabban a másodpercben töltődtek le az elemek, amelyben 

az első elem. 5 másodperces tűréshatárt hagytam, úgy gondolom, ennyi idő alatt le kell egy weboldal 

minden elemének töltődnie, ha nem tartalmaz nagyméretű fájlokat (pl.: videókat). Ezt úgy oldottam 

meg, hogy azokat a rekordokat, amelyeknél az IP, a Dátum és a Honnan mezők sorában lévő tartalmak 

megegyeztek a felettük lévő sorokban lévőkkel, de az Idő mező esetében kevesebb (vagy egyenlő), mint 

5 másodperc különbség mutatkozott az adott rekord és az előző rekord között, azokat is töröltem; ezzel 

még 81484 sorral lett kevesebb az adatbázisban. Maradt 149204 rekord az Excel-táblában, ezek után 

már csak a Honnan mező tartalmával kellett foglalkoznom. A Honnan mező szerint növekvőbe 

rendeztem a rekordokat és külön táblázatokba szerveztem a 9 oktató oldalainak letöltési adatait. Számos 

rekord kiesett, hiszen azon oktatók adata is az eredeti táblázatban voltak, akik kipróbálták a rendszert, s 

úgy gondolták, hogy valamikor a későbbiekben használják majd.  

Mind a 9 oktató esetében megszámláltam (Honnan mező oszlopában), hogy mennyiszer töltődtek be a 

Bemutatkozás, a Kutatás, a Publikáció és a Kapcsolat oldalak (33. táblázat első 5 oszlopa). 

BEMUTAT-

KOZÁS 

oldal

KUTA-

TÁS 

oldal

PUBLIKÁ-

CIÓ oldal

KAPCSO-

LAT oldal

előző 4 

mező 

Össz

KURZUS-

OK 

oldal

NODE-

ok 

száma

NYITÓ

előző 4 

mező 

Össz+ 

NODE-

ok 

száma

Össz+ 

NODE 

mennyi 

%-a 

NODE

antalp 111 52 40 44 247 133 548 715 795 69%

csilla 475 171 222 260 1128 1582 5753 4898 6881 84%

dorner 74 73 46 20 213 14 355 194 568 63%

farago_boglarka 199 108 138 75 520 808 3291 2395 3811 86%

kgyula 106 50 69 40 265 230 836 635 1101 76%

klujber_marta 145 61 83 31 320 116 563 509 883 64%

lako 308 113 185 150 756 753 4783 3316 5539 86%

mosonianita 83 44 39 25 191 216 517 509 708 73%

tasko 79 57 78 67 281 308 776 867 1057 73%

Össz: 1580 729 900 712 3921 4160 17422 14038 21343 82%  
33. táblázat A logfile kimutatásai 

Megszámláltam a Kurzusok oldalak letöltését is (7. oszlop). A rendszer az oktatók által létrehozott 

kurzusoknak, kutatás/projekteknek, híreknek illetve naptáreseményeknek rendre egy egyedi számot 

rendel, amelyet a „/node/” kifejezés után helyez, ez szerepelnek az egyes kurzus oldalak URL 

címének a végén. Azok az oktatók, akik használják a webportált, egyelőre nem használják a 

kutatások/projektek részt és nem küldenek sem híreket, sem naptáreseményeket a tanulóknak a 

Tanítlapon keresztül256. Tehát azoknak az oldalaknak, amelyekben szerepel a „/node/” kifejezés szinte 

mindegyike egy-egy kurzus látogatására utal257. Megszámláltam mind a 9 oktatónál azokat a 

rekordokat, amelyek „/node/”-ot tartalmaznak, ezek az értékek láthatók a 33. táblázat 8., sárga hátterű 

                                                           
256 Kizárólag egy oktató hozott létre főoldalon egy hírt, egy másik pedig hármat, aki még két kutatások/projekteket 

teszt céljából, amelyekre diákokat nem íratott fel. Az általam létrehozott kutatás/projektek, hírek és naptáresemény 

elenyésző számú és csak tesztelés céljára hoztam létre, tehát azokat hallgatók nem használják, nem nézik. 
257 Összesen 20 NODE van a 9 portálon, ami nem kurzusra utal, ezek közül 14 az enyém, 6 más oktatóké. Azzal 

együtt, hogy megnéztük a tesztként alkotott kutatás/projektet, híreket és naptáreseménye-ket (számoljunk két 

megtekintéssel). Ez 17182 NODE közül összesen 40 NODE-ot jelent. 
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oszlopában. Kíváncsi voltam, hogy a Főoldal (Nyitó oldal) mennyiszer töltődött le az egyes oktatók 

esetében, a „NYITÓ” fejléccím alatt láthatók ezek az adatok, nem lehet kideríteni, hogy az oktató vagy 

diákjai hívták-e le az oldalt. (Legtöbbször a nyitóoldalra lépnek először a felhasználók, s azután 

választanak menüpontot vagy kurzust. Sokszor előfordul, hogy saját gépükön megnyitva hagyják a 

böngészőben az egyes kurzusok oldalait, s ha rálépnek, frissül a tartalom, tehát kezdhetnek akár egy 

kurzusnak az oldalával is). A Főoldal bal felső részén az adott félévben oktatott kurzusok közvetlen 

kiválaszthatók, mégis sokan a Kurzusok menüpontba lépve választják ki azokat; tapasztalatom szerint 

többnyire a levelezősök teszik ezt, akikkel nem használjuk rendszeresen az oldalt (a Kurzusok oldalon 

azok a kurzusok is láthatók, amelyeket nem a jelenlegi félévben tart az oktató, a Főoldalon csak a 

jelenlegi félév kurzusai).  

A kék hátterű oszlopban látható a megelőző 4 oszlop értékeinek összege258, kíváncsi voltam, hogy a 

főmenü többi oldalát mennyiszer hívták be a böngészőkbe, emiatt hoztam létre ezt az összeg oszlopot 

valamint azért, hogy ennek értékeit össze tudjam hasonlítani a NODE oszlop értékeivel a H11-es 

hipotézis vizsgálata céljából. A Kurzusok oldalak letöltési számát nem adtam a NODE oldalak 

letöltéséhez, hogy hiteles legyen a számítás, hiszen valószínűleg legtöbbször épp amiatt választották a 

tanulók a Kurzusok oldalt, hogy onnét választhassák a konkrét kurzusok oldalait, így ezek az oldalra 

lépések tulajdonképpen egy node-oldal elérése okából történtek, így nem adhatóak azok letöltéséhez. 

A 33. táblázatból látható, hogy a letöltött node-ok száma magasabb, mint főmenüpontok oldalinak 

(Kurzusok oldalon kívül) letöltése együtt véve. Ha megnézzük, hogy a vizsgált letöltések összegének 

(főoldalak oldalai+node-ok oldalai) hány százaléka kurzusoldal (node), akkor látható az utolsó sorban 

összegzett adatokból, hogy az összletöltést nézve a node-ok százalékos aránya 82 (3 barna mező).  

Az eredmények tehát bizonyítják, hogy a H11-es hipotézis teljesült, miszerint a látogatók döntő 

többségében (>=80%) a kurzustámogatás (tananyagsegédletek megosztása és letöltése) miatt 

használja a Tanítlap portált, azaz a portálon a kurzusok oldalai és a tananyagsegédletek a 

leglátogatottabbak.  

Azt feltételeztem tehát, hogy a tanárok elsősorban a kurzusuk támogatása céljából használnak oktatói 

portált, s elsődleges céljuk a portál használatával, hogy oktatási segédleteket osszanak meg diákjaikkal. 

Ez oly mértékben beigazolódott a gyakorlatban is, hogy 9 oktató közül 2-en elrejtették (nem látható, 

nem elérhető) a Kutatások és a Publikáció menüpontokat a weboldalukon, mivel azt nem használják, 

továbbá 1 tanár a Szakdolgozatok és TDK-k almenüpontot. 4 oktató, bár aktívan használják a portált 

oktatásuk támogatására, nem adták meg saját kutatási területeiket valamint a Szakdolgozatok és TDK-k 

oldalukon is még a default (false) adatok szerepelnek. 8-ból mindösszesen 2 oktató jeleníti meg helyesen 

kutatási területeit és 1 töltött fel adatot a szakdolgozóival kapcsolatosan. 8 tanárból 6-an, akiknél még 

elérhető a Publikáció oldal, azon csak az MTMT-n lévő publikációs listára hivatkoznak, külön nem 

töltik fel a publikációikat259. A Kutatások/Projektek oldalon csak 1 tanár hozott létre 2 kutatást tesztelés 

okán, a többieknek sem kutatás, sem projekt nincs az oldalukon. 

Tehát a portálokra látogatva a gyakorlat is azt mutatja, hogy a tanárok elsősorban tananyagsegédleteik 

megosztására és kurzusaik támogatására használják a weboldalt. A 36. sz. mellékletben még láthatók 

egyéb kimutatások is, a megtekintett tananyagsegédletekkel, a regisztrációkkal és a bejelentkezéssel 

kapcsolatosan.  

6.6.8. A felület használhatósági értékelése és tetszésvizsgálata 

Egy tanulást támogató webes felület funkcionalitásának és megjelenésének fontos mutatója az, hogy a 

Jakob Nielsen által megfogalmazott 5 használhatósági faktor szerint, milyen eredményt ér el a 365 diák 

illetve 8 oktató általi értékelésen. Ennek megfelelően az alábbi két grafikonon a hallgatók, illetve az 

oktatók értékelései láthatók, a faktoronkénti átlagok megjelenítésével. (95. és 96. ábra).  

                                                           
258 A Kurzusok oldal letöltési adatait nem vettem bele az összegzésbe, hiszen az a kurzusok megnyitásához tartozik. A 

kutatások menüponton belül vannak még almenüpontok, de azokat elenyésző számban (a 9 oktató portálján összesen 

20) nyitották meg a felhasználók (zömmel én lehettem teszteléskor vagy a portál bemutatásakor; van ezek között olyan 

oldal is, amelyet a tanárok fel sem töltöttek saját tartalommal). 
259 Kivétel ezalól kizárólag én vagyok, én pedig amiatt töltöttem fel, hogy szemléltessem a portál lehetőségeit, 

egyébként én sem tenném, hiszen az MTMT a leghitelesebb forrás. 
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95. ábra 365 diák értékelése Jakob Nielsen használhatósági faktorai alapján 

A diákok értékelése esetében a sok adat miatt nehezen kivehető minden egyes faktor grafikonja, 

legkevésbé a Learnability (megtanulhatóság) tényező kimutatása látható, mert azt a felette 

megjelenített faktorok grafikonjai kitakarják, a jó áttekinthetőség érdekében a 37. sz. mellékletben 

minden faktor eredménye önállóan is bemutatásra kerül. A 95. ábrán viszont tisztán látszik, hogy a 

voksok többségét az 5-ös értékre adták a hallgatók. A 96. ábrán mind az 5 faktor értékelése mind a 8 

személy esetében jól látható (átlagok a faktorok mögé írva).  

 
96. ábra 8 tanár értékelése Jakob Nielsen használhatósági faktorai alapján 

Átlagolva mind az 5 faktor szerinti értékeléseket mind a hallgatók mind az oktatók mintájánál a 97. ábrán 

lévő szemléletes pókháló diagramot kapjuk eredményül. 

5 használhatósági faktor 365 hallgató átlaga 8 oktató átlaga

Learnability 4,06 4,38

Efficiency 4,07 4,5

Memorability 4,15 4,38

Error & Error Frequency 3,57 4,38

Satisfaction 4,1 4,63

0
1
2
3
4
5

Learnability

Efficiency

Memorability
Error & Error

Frequency

Satisfaction 365 hallgató átlaga

8 oktató átlaga

 
97. ábra A hallgatói és az oktatói értékelések átlagának ábrázolása az öt faktor mentén 
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Az eredmények alapján megállapítható, hogy a H12 hipotézis jelentős részben bizonyítást nyert. 

A tanulók értékelése szerint 5 faktorból 4 faktor esetében beigazolódott az a hipotézis, miszerint 

az egyes faktorok értékelései elérik vagy meghaladják a 4-es átlagot. A hipotézis a tanárok esetében 

mind az 5 faktor mentén beigazolódott. 

Itt fontos megjegyezni, hogy több visszajelzés is érkezett az oktatók részéről azzal kapcsolatosan, hogy 

a tanulók a kérdőívek kitöltése közben több alkalommal is kértek segítséget az Error & Error Frequency 

faktor értékelésekor. Ugyanis nem volt számukra egyértelmű, hogy e faktor esetében is a legjobb 

értékelést az 5-ös szám jelenti. Hiszen a „hiba” negatív szó, így sokan úgy értelmezték, hogy a az 1-es 

számot választják, akkor értékelik pozitívan a portált260. A felület jóságát illetően beszédes mutató a 

szemantikus differenciál skálán történő értékelés is, amelynek részletei a 38. sz. mellékletben találhatók. 

6.6.9. A Tézis 2 második részének értékelése és publikációk 

Nagyon fontos, hogy a Jakob Nielsen-féle használhatósági faktorok szerinti értékeléseket összevessük 

a digitális kompetencia szintjeivel, amely értékek a 34. táblázatban láthatók. Ebből jól látható, hogy a 

tanárok többsége saját digitális kompetenciájukat 1. illetve 2. szintre értékelték az IKER önértékelő 

rendszer szerint (az IKER önértékelőről leírást is kaptak, hogy önértékelésük minél pontosabb legyen.). 

Látható, hogy 8 oktató közül ketten helyezték magukat 1-es, 4-en 2-es szintre, illetve egy-egy oktató 3-

as illetve 4-es szintre. A Tézis 2 szerint számunkra az 1. és a 2. szinten lévő oktatók érdekesek. Kérdés, 

hogy ezen az alacsony és közepes digitális kompetenciával rendelkező tanárok, miképp vélekedtek a 

felület használhatóságáról, a táblázat értékeiből jól látható, hogy még az alacsony (1. szintű) digitális 

kompetenciájú tanárok is képesek önállóan kezelni a Tanítlap rendszert, hiszen még ők sem adtak 3-

asnál rosszabb értéket az egyes faktorok esetében. 

Learnability Efficiency Memorability
Error & Error 

Frequency
Satisfaction faktorok átlaga IKER szint

1. oktató 4 5 5 4 5 4,6 3

2. oktató 5 5 5 5 4 4,8 2

3. oktató 3 3 4 3 3 3,2 1

4. oktató 5 5 5 5 5 5 1

5. oktató 5 4 3 4 5 4,2 2

6. oktató 5 5 5 5 5 5 4

7. oktató 4 5 4 5 5 4,6 2

8. oktató 4 4 4 4 5 4,2 2

4,38 4,50 4,38 4,38 4,63  
34. táblázat A 8 oktató használhatósági faktorainak értékelésének összevetése az IKER szinttel 

A Tézis 2-ben leírtak azon része megvalósult, hogy az elkészült rendszer technikailag biztosítja, hogy 

a tanárok feltölthessék azt tartalommal, a feltöltött tartalmakat frissíthessék, és mindennapi oktatásuk 

támogatására használhassák (6.3.14. fejezet).  

Viszont a Tézis 2-nek az a része, hogy mindezeket a tevékenységeket az informatika területén kívül 

eső, alacsony vagy közepes digitális kompetenciával rendelkező (IKER szerint 1. vagy 2. szinten 

lévő), felsőoktatásban dolgozó tanárok önállóan képesek legyenek elvégezni e fejezetben kerültek 

bizonyításra. 

A beválásvizsgálathoz kapcsolódó publikáció 

Kvaszingerné Prantner Csilla (2018): Review of the development and application of an instructor's portal 

framework. In: Acta Didactica Napocensia 11: 3-4 pp. 141-155., 15 p. 

http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/adn/article_11_3-4_11.pdf, utolsó megtekintés: 2019.01.01. 

                                                           
260 A pontos faktor megnevezése és magyarázata így került a kérdőívbe: „Hibakezelés jósága (Error& Error 

Frequency): Milyen gyakran hibázik a felhasználó? Mennyire jelentősek ezek a hibák? Mennyire könnyedén tudja 

utólag ezeket orvosolni?”. Ezekre lehetett a következő válaszok közül választani: „1-egyáltalán nem jellemző”, „2-

kevésbé jellemző”, „3-közepesen jellemző”, ”4-nagyon jellemző”, „5-maximálisan jellemző”. A kérdések alapján 

valószínűleg nem volt egyértelmű, hogy a skála melyik vége (1 v 5) jelenti azt, kevés a hibázási lehetőség az oldalon. 

A plusz magyarázat a zárójelben (5 érték: ha ritkán téved a felhasználó, s ha téved, könnyen helyrehozható) sem tette a 

kérdés megértését egyértelművé). 

http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/adn/article_11_3-4_11.pdf
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6.7. Felhasználóképzés 

Ez a fejezet nem kapcsolódik kutatási kérdésekhez illetve hipotézisekhez, emiatt A kutatási apparátus 

című táblázatban sem szerepel, viszont a portál megismertetésé és gyakorlatban való használata 

érdekében egy igen fontos záró fázisa a korábban leírt folyamatoknak. 

Amennyiben szeretnénk, hogy egy informatikai eszközt, egy szoftvert a mindennapi oktatás 

gyakorlatában alkalmazzanak úgy, elengedhetetlen, hogy a potenciális felhasználói körrel 

megismertessük annak használatát. A Tanítlap használatának ismertetése az oktatók körében fontos, 

hiszen ők lesznek az egyes oktatói portálok tulajdonosai, gazdái. Ezáltal a tanárok jóval több 

tevékenységet végezhetnek a portálon, mint a hallgatók: 

 számos beállítási és portál-menedzselési lehetőséghez férnek hozzá; 

 ők alakítják ki a portáluk megjelenését; 

 ők határozzák meg és építik fel a tartalmat; 

 ők hirdetnek kurzusokat és kutatás/projekteket; 

 írnak hírt és naptáreseményt és 

 tekinthetik át a felhasználók körét és a kurzusok tagjait stb. 

A tanulók a feltöltött kész portálokon már könnyen eligazodnak, továbbá a portál használatával 

kapcsolatosan segítséget kaphatnak a tanároktól. 

A portál használata oktatóként is egyértelmű és egyszerű, mégis jónak tartom a tájékoztatást amiatt, 

hogy egyes funkciókat valóban rendeltetésszerűen és hatékonyan használhassanak a tanárok. (Nem 

biztos, hogy önállóan rájönnek például, hogy kurzusokat lehet klónozni, vagy például, hogy egy megírt 

hírt több kurzusra is ki lehet küldeni egyidejűleg vagy, mit lehet tenni abban az esetben, ha egy tanuló 

elfelejtette jelszavát és a sok próbálkozás miatt ideiglenesen letiltotta a rendszer.) 

6.7.1. A portál bemutatása és alapvető beállításai 

A szoftver első hivatalos bemutatása 2015 november 6-án történt az Eszterházy Károly Egyetemen 

(akkor még főiskola) az ún. Képzők képzése program keretében. Ekkor a megjelent oktatók 

megismerkedhettek a portállal és használatba is vehették saját felületüket, közösen, elvégeztük a 

portálok testreszabását: felhasználói név és jelszó módosítása, a portál nevének megadása, oktató 

nevének és e-mailcímének megadása, színsémák közül való választás, profilkép feltöltése, a 

Bemutatkozás menüpont feltöltése illetve egy szabadon választott saját kurzus létrehozása. 

Több oktató volt, aki érdeklődött a portál iránt viszont nem tudott megjelenni a Képzők képzése 

programon. Az ő számukra kisebb csoportokban vagy egyénileg megmutattam a portált és megadtam a 

hozzáférést saját felületükhöz. E-mailben illetve telefonon bármikor rendelkezésükre álltam és időnként 

tájékoztató e-mailt küldtem az összes Tanítlapot használó oktatónak az új fejlesztésekről és újításokról. 

6.7.2. Oktatóknak készült segédletek és kapcsolattartó felület 

Még az első webergonómiai teszt előtt készítettem két PDF-állományt, amely részletesen bemutatja a 

portál használatát és kezelését. A működést illetően sok változás nincsen ahhoz képest, hiszen a 

megjelenés az, ami jelentősen módosult. Ezek a korábban készített segédletek és útmutatók (user guide-

ok) elérhetőek az alábbi két linken: http://bit.ly/2xJkhji és http://bit.ly/2iVH349 (utolsó megtekintés: 

2017.08.30.) 

Később a módosítások után újabb segédletet készítettem, ezúttal video tutorial formájában. Létrehoztam 

a Tanítlap video-csatornát, ahol összesen 15 videó tutorial van feltöltve tematikus felosztásban. 

Összesen 68 percnyi anyag. A következő címen megtekinthetők ezek a videók (98. ábra): 

http://bit.ly/2lNSb3x (utolsó megtekintés: 2017.08.30.).261  

Biztosítottam egy Moodle-felületet262 (https://bit.ly/2JSOCC8, utolsó megtekintés: 2017.08.30.), amelyen 

segítségnyújtást vállaltam az oktatók számára az e-mailes és telefonos segítség mellett. 

                                                           
261 A videók HD minőségben készültek, úgyhogy a videó alatti fogaskeréknél ajánlom a 720p HD minőségre való 

átállítást, mert alapértelmezetten rosszabb minőségben mutatja a YouTube ezeket. 
262 Az oldal nem publikus bárki számára, ezért lentebb megtekinthető a felület. 

http://bit.ly/2xJkhji
http://bit.ly/2iVH349
http://bit.ly/2lNSb3x
https://bit.ly/2JSOCC8
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98. ábra A Tanítlap videó tutoriáljának 

YouTube csatornája 

 
99. ábra A segítséget nyújtó Moodle-felület képe 

 

Rendelkezésre állt chatszoba és videotelefonálást megvalósító elemek. A felületen nem érkeztek 

kérdések; az a kevés kérdés, amit kaptam e-mail vagy közvetlen telefonhívás formájában történt, s 

legtöbb esetben a jelszavukat felejtették el az oktatók, vagy kisebb fejlesztési javaslatokat tettek úgy, 

mint például legyen többféle formátum is feltölthető, vagy lehessen teszteket beépíteni a rendszerbe. Az 

elektronikus felületet (amelyen az oktatás folyamán vetített prezentáció és egy portálkezeléssel 

kapcsolatos útmutató is megjelent) nem látogatták az oktatók, viszont az e-mailjeimet elolvasták, s 

többen válaszoltak rájuk. Az online tanácsadói felületet az igények hiányában már nem tartom fent. 

6.7.3. Az elkészült szoftver oktatása alatt szerzett tapasztalatok  

Az oktatásban résztvevő tanárok lelkesedése az oldal használatának bemutatásakor és a szoftver 

kezelésekor pozitív visszaigazolás volt az elkészített szoftver hasznosságáról. Az oktatók elégedettek 

voltak a portállal. 

Az oktatóknak az alábbi pozitív megjegyzéseik voltak a szoftverrel kapcsolatosan: 

 könnyen kezelhető; 

 átlátható; 

 logikus szerkezetű; 

 könnyen testre szabható; 

 a diákokkal való kommunikációs lehetőségek jók;  

 jó, hogy kurzusonként vannak hírek; 

 jó, hogy kurzusonként lehet naptáreseményeket létrehozni; 

 jó, hogy kurzusonként van fórum-hozzászólási lehetőség és 

 a felület megjelenési lehetőségeinek alakítása igazán sokrétű. 

Javaslatot tettek néhány hiányosság pótlására: 

 lehessen a publikációk közé képeket, filmeket és hanganyagokat feltölteni (utóbbi kettő link 

formában valósulhat meg); 

 sokféle formátum legyen megengedett a tananyagsegédletek feltöltésekor; 

 a diákok fotókat tölthessenek fel magukról, mert az segít az oktatónak beazonosítani őket; 

 kurzusonként legyen képgaléria, akár több galéria is; 

 lehessen teszteket kitöltetni a felületen (ez nem megoldott a saját rendszeren belül, csak javasolt 

a redmenta.hu website linkjét ide feltölteni, s így megoldható a tesztkitöltetés); 

 a diákok teljes neve is jelenjen meg a kurzusok csoportjaiban, ne csak az alapértelmezett 

felhasználói név és 

 diákok is tölthessenek fel anyagokat a felületre (ez megoldásra került: 

o  a kutatások/projektek-en belül (fájlok, dokumentumok, hírek és naptáresemények 

feltöltési lehetősége, fórumbejegyzés); 

o továbbá minden kurzushoz, amire feliratkoztak írhatnak fórumbejegyzést és 

o Google Drive-os mappába feltölthetnek anyagokat, ahová a portálról mutat az oktató 

linkje.  
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7. Kutatási eredmények és további kutatási és fejlesztési irányok 

7.1. Kutatási eredmények összegzése 

Ahogyan dolgozatomban fentebb már említettem, témám az oktatáselmélet (didaktika) és -

technológia, az alkalmazott informatika és az ember-számítógép interakció (Human-Computer 

Interaction, HCI) területek metszetében helyezhető el.  

Kutatási eredményeként összeállítottam a neveléstudomány és HCI területen általam 

legfontosabbnak ítélt azon irányelveket, modelleket és módszereket, amelyeket elektronikus tanulási 

környezetek tervezése és létrehozása során meghatározónak gondolok.  

Megalkottam egy oktatói portálkeretrendszer koncepciótervet, amely jó alapot nyújthat 

pedagógusoknak, informatikusoknak és oktatással foglalkozó szakembereknek. A koncepcióterv 

alapján létrehoztam egy ellenőrzött és tesztelt, rugalmas oktatói portálkeretrendszert, amely a 

felsőoktatásban ingyenesen felhasználható. 

Az elméleti és empirikus kutatásokon túl, akciókutatás (Action Research) keretébe ágyazottan 

végeztem el kutatásom fázisait. Az oktatói portál-rendszer fejlesztésére elsősorban amiatt volt szükség, 

hogy tervalapú kutatás (Design-Based Research) keretében olyan digitális, online felület jöhessen létre, 

amellyel a felállított koncepció jósága a gyakorlatban ellenőrizhető, valamint azért, hogy elkészülhessen 

akciókutatásom eszköze. Az akciókutatás keretében mutatkozhatott meg az, hogy a koncepció alapján 

létrehozott oktatói portál, mennyiben tudja támogatni a tanórát, mennyiben könnyíti meg a tanári munkát 

és a tanulók otthoni felkészülését. Az akciókutatás keretében folyamatosan módosítottam a portál 

használatának módszerét, valamint folyamatosan javítottam magán a portálon is a megfigyeléseimre és 

tapasztalatokra valamint az igényekre reflektálva.  

A tesztelési folyamat során szemmozgáskövetővel (eye-tracking device) támogatott webergonómiai 

vizsgálatot és felhasználói tesztelést (usability test) módszerét is végeztem, amellyel kvantitatív 

eredményekhez juthattam a portál használhatóságát illetően. A felhasználói tesztelés révén ellenőriztem 

Jakob Nielsen és Steve Krug ergonómusok állítását is, miszerint a weboldalak felhasználói tesztelését 

elegendő alacsony számú263 tesztszeméllyel elvégezni. Empirikus kutatásommal alátámasztottam az 

említett szakértők kijelentéseit, valamint a Tanítlap kapcsán megmutattam, hogy 6 személy 

tekintettérképének (attention map) átlaga jól reprezentálja nagyobb számú (esetünkben 50 fő) 

felhasználó tekintettérképének átlagát. 

Remélem, hogy az elkészült rendszer felfokozott digitális világunkban jó támogatást jelent a 

felsőoktatásban dolgozó tanárok, kutatók és szakemberek számára és viszonylak kevés erőforrás-

befektetéssel, innovatívan tudják támogatni vele munkájukat. Igyekeztem olyan tanítást-tanulást 

támogató felületet létrehozni, amely akadálymentes, jól használható és illeszkedik korunk modern 

tanulási elveihez és elképzeléseihez, eszköztárához, trendjeihez és egy újfajta támogatásként kiegészíti 

a létező webes rendszerek és alkalmazások repertoárját. 

Bízom abban, hogy dolgozatommal hozzájárulok a felhasználói tesztelések és a webes 

akadálymentesítés fontosságának hangsúlyozásához a tanítást-tanulást támogató webes felületek 

kapcsán. 

7.2. További kutatási és fejlesztési irányok 

A későbbiekben szeretnék egy országos felmérő kutatást végezni Magyarország több egyetemének 

oktatói körében azzal kapcsolatosan, hogy milyen elektronikus megoldásokkal, LMS-ekkel, közösségi 

felületekkel, oktatói weblapokkal és/vagy egyéb rendszerekkel és módszerekkel támogatják az oktatási-

                                                           
263 Nielsen szerint 5 tesztelő kiszűri az ergonómiai hibák 85%-át, Steve Krug szerint pedig többször 3 személlyel 

hatékony a weboldalakat tesztelni. Szkeptikus voltam az alacsony számok kapcsán. Emiatt végeztem el több 

felhasználóval a tesztelést (50 fő). 
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tanulási folyamatokat tanóráikon és azokon kívül. Milyen rendszereken keresztül kommunikálnak a 

tanulóikkal jelenleg? Rákérdeznék arra is, hogy milyen mértékben alkalmazzák a felsőoktatásban 

dolgozó oktatók a progresszív módszereket az oktatási folyamat során? Milyen gyakran vesznek részt 

tanulóik projektmunkákban, milyen gyakran kapnak olyan feladatokat, amelyek során kooperatív vagy 

kollaboratív munkavégzésre van szükség? Rákérdeznék arra is, hogy használnának-e szívesen saját 

oktatói portált munkájuk támogatására a rendelkezésre álló LMS-ek és egyéb elektronikus támogatások 

mellett. Vizsgálni szeretném, hogy van-e összefüggés a tanárok esetében a progresszív oktatási 

módszerek használata illetve a technológiára és hálózati alkalmazásokra való nyitottság között? 

Feltételezem, hogy a felsőoktatásban lévő oktatók hálózati és technológiára vonatkozó nyitottsága és a 

progresszív oktatási módszerek használatára való nyitottság erős korrelációban van264. Ezt a kérdőíves 

felmérő kutatást befogadásra való nyitottság-vizsgálatnak nevezném el. 

További rendszer-fejlesztési lehetőségként három konkrét irányt szeretnék megnevezni, amelyeket 

egyben a későbbiekben megvalósítandó célként is megfogalmazok: a tanulók automatikus törlése a 

kurzusokról és a rendszerből; ingyenes regisztrációs és használati lehetőség bármely felsőoktatási 

intézményben dolgozó tanár számára; a rendszer kisebb átalakításával középiskolai tanárok számára 

felkínálni az oktatói portált. A portálon tehát automatikusan kívánom megoldani a későbbiekben azt, 

hogy minden félév végén a rendszer leiratkoztatja a diákokat a kurzusairól. Ezt olyan formában tenném, 

hogy a Tanítlap automatikusan küldene egy értesítő levelet erről a szándékról a tanulóknak félév végén. 

A levélben szerepelne egy link, amelyre klikkelve meghosszabbítható volna a kurzusra való feliratkozás 

újabb félévre, egyébként, amennyiben a linkre nem klikkelnének rá, akkor a leíratás megtörténne. A 

kurzusleiratás lényege az, hogy az egyes kurzushoz tartozó diákok listája áttekinthetőbb legyen, illetve 

ne menjenek ki hír- és naptárüzenetek azoknak a hallgatóknak, akik már nem járnak egy adott kurzusra. 

Másfelől bármikor önfeliratkozással felvehetnek kurzusokat a tanulók a rendszerben. Tervem szerint 

minden regisztrált tagot 5 év után törölne a rendszer hasonló jelleggel, mint a kurzusokról. Tehát 

ugyanúgy menne ki értesítő levél és lehetne hosszabbítani a hozzáférést. A rendszerből való törlésnek 

az volna a jelentősége, hogy ne halmozódjanak fel a regisztrált diákok a portálokhoz tartozó 

adatbázisokban. Második fejlesztési irány, amit megneveztem az, hogy regisztrációval hozhassanak 

létre a tanárok saját Tanítlap portált maguknak egy webfelület segítségével, bármely felsőoktatási 

intézményben dolgoznak. Ennek megvalósításához nagyobb hardver-erőforrásbeszerzésekre is szükség 

volna tárhely és szerver formájában, amelyhez valamilyen pályázat keretében lehetne támogatást 

teremteni. Az önregisztráció eredményeképpen az oktatók saját rendszerüket automatikusan el tudnák 

kezdeni használni, nem volna szükség az igények jelzésére, rendszergazdától kért segítségre és Drupal 

telepítésre is. Harmadik irányként a későbbiekben nyitni szeretnék a közoktatás felé, hiszen a 

középiskolai tanárok esetében is egyre nagyobb szükség van olyan elektronikus felületekre, amelyekkel 

támogatni tudják diákjaik tanulását és saját munkájukat egyaránt265. Nemzeti és országos törekvés, hogy 

a középiskolában is már egyre inkább az elektronikus felületek használatához és azon való 

tájékozódáshoz, önálló információszerzéshez szoktassuk a tanulókat, amellyel megalapozható az 

élethosszig tartó tanulásra és a jó önszabályozó tanulásra való. Magyarországon valószínűsíthetően sok 

tanár digitális kompetenciájának fejlesztését segítené egy ilyen jellegű rendszer önálló használata. 

Valamint módszertani megújulást jelentene ennek használata és annak felelőssége, hogy saját 

elektronikus anyagokat állít elő és oszt meg saját felületén. Sokak számára egy ilyen rendszer használata 

jó belépési pont lehet a digitális oktatás világába. 

  

                                                           
264 Ha erős a korreláció az jó hír, hiszen érvényesül bizonyos mértékű „technológiai determinizmus”, s van értelme jó 

webes segédleteket készíteni, hiszen azokkal előmozdítható lehet a módszertani megújulás is. 
265 A menüszerkezetben lévő tudományos élettel kapcsolatos részleteket ez esetben szükséges volna kivenni. 
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11. Melléklet 

1. sz. melléklet: Tanuláselméleti háttér 

1. Didaktikai paradigmák és tanuláselméletek a 20. és a 21. században 

1.1. Didaktikai paradigmák a 20. század közepéig 

A 20. század közepével bezárólag három, egymástól jól elkülöníthető didaktikai paradigmát (pedagógiai 

elképzelést) különíthetünk el Aebli (1951) svájci neveléstudós nyomán266. 

Az ismeretátadás pedagógiája az „első didaktikai paradigma”. Az ókor és a középkor idején jellemző 

tanulásfelfogás szerint a tanulás az ismeretek és a tudás átadását illetve átvételét jelentette (Komenczi, 

2009). A tanár feladata a tudás átadása, amely egy aktív tevékenységet jelent, míg a tanulókra, mint a 

tudás passzív befogadóira tekintettek e korokban. Úgy tartották, hogy a tanulás során egy mások által 

már feldolgozott, nyelvileg megformált tudás elsajátítása történik. „E felfogáshoz elsősorban olyan 

didaktika kapcsolódik, amely élőszóban előadott vagy olvasott ismeretek sokszor szó szerinti 

megtanulására, majd visszaadására épül” (Nahalka, 2003, 79). A szemléletből kiderül, hogy a tanulás 

tárgyával a tanuló nincsen közvetlen kapcsolatban, csak annak nyelvi megfogalmazásával. A pedagógus 

ebben a megközelítésben a tudás közvetítőjének szerepkörében jelenik meg. Ez a didaktikai felfogás 

éppúgy nem foglalkozik azzal, hogy mi játszódik le a tanulás folyamán a tanuló fejében, mint a − 

későbbiekben részletesebben is tárgyalandó − behaviorizmus (Gaskó, 2006).  

Nahalka (2003) szerint nem szabad lebecsülni e tanulási paradigma jelentőségét, még ha a „naiv 

elméletek”267 közé is sorolható ez a felfogás, hiszen fontos értékeket hozott létre az oktatásban 

(memoriter, érvelés, formális logika, a tudás tisztelete stb.)268 (Nahalka, 2003).  

A szemléltetés pedagógiája a „második didaktika”, amely az empirizmus ismeretelméletére alapozva 

született meg269. Ez esetben a tanuló az objektív valósággal találkozik közvetlenül, s azt saját 

érzékszerveinek segítségével, a látás, a hallás, a tapintás stb. révén tapasztalja meg. A közvetítők maguk 

az ingerek. Az empirizmus gondolkodásmódja szerint a tapasztalatokat összegyűjtjük, „s ezek 

szükségszerűen kikényszerítik az összefüggések észrevételét, aminek eredménye általánosítás, 

absztrakció lesz” (Nahalka, 2003, 80). Ez a gondolkodás induktív jellegű, azaz az egyes esetekből és 

tapasztalásokból általánosít. Az ismeretek elsajátítása a gyakorlati megerősítésben rejlik. A tanár 

szerepe ebben a folyamatban a magyarázat helyett a bemutatás és a szemléltetés; feladata a valóság 

megjelenítése annak érdekében, hogy azt a tanulók maguk, saját érzékszerveikkel tapasztalhassák meg 

s maguk vonhassák le az összefüggéseket.  

A mai korban azon pedagógia gyakorlatok igazodnak ehhez az irányzathoz, amelyek során képeket, 

filmeket, animációkat, multimédiás elemeket vagy valós helyzeteket (pl.: fizikai kísérletek) mutatnak 

be a tanárok. 

Az empirista ismeretelméleti felfogásból eredő, Comenius nevéhez fűződő szenzualista pedagógia 

(Comenius, 1992) forradalmian megváltoztatta a didaktikáról és a tanulóról való gondolkodást. Az előző 

paradigmához képest a meghatározó fordulat az, hogy a tanulóknak már nem egy mások által 

„előfeldolgozott” tudást próbál átadni a tanár, hanem „megengedi”, hogy a tanuló önállóan gyűjtsön 

tapasztalatokat érzékszervei által (Nahalka, 2003)270. Jelentőssé válik a tanulók egyéni 

megfigyelőképessége, fejlettsége s fejlődőképessége.  

                                                           
266 A 20. század közepéig tartó korszakok ismertetéséhez Hans Aebli, Nahalka István és Komenczi Bertalan művei 

szolgának alapul (Aebli, 1951; Nahalka, 2003, 2006; Komenczi, 2009). 
267 Nahalka István említi, hogy az ismeretátadás pedagógiai paradigma szemlélete a „naiv elméletek” közé sorolható, 

amelyek jellemzője, hogy a hétköznapi emberek szemléletében gyökereznek s onnan emelték őket tudományos szintre 

(Nahalka, 2003). 
268 Ezekre a tudásokra ma is nagy szükség van, azonban már tudjuk, hogy elsajátításuk útja a megértő, értelmező és 

aktív gondolkodás a tanulók részéről.  
269 Az empirista filozófia kialakulása a 17. századra tehető, lényege, hogy az ismeretszerzés folyamata az embert 

körülvevő objektív világból származó információk, elsősorban érzékszerveken keresztül való befogadása. 
270 Ez a felfogás a gyermekkép radikális átformálódásához vezetett (Szabolcs, 1995) kapcsolja ide Nahalka (2003) 

Szabolcs Éva gondolatait.  
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A szemléletváltást nagy távlatból tekinthetjük a tanulók egyéni képességeihez szabott tanulási 

környezetek (M. Nádasi, 2001; Nahalka, 2003) illetve az ebből mára kialakuló, nagy jelentőséggel bíró 

önszabályozó tanulás (Schunk−Zimmerman, 1994; D. Molnár, 2002a, 2002b, 2013) visszanyúló 

gyökerének, hiszen a tanulók egyéni figyelemvezérlése, egyéni megfigyelése és a tapasztaltak egyéni 

felfogása itt már jelentőséggel bír, ami itt hiányzik az az önreflexió. 

A cselekvés pedagógiája, azaz a „harmadik didaktika” a 19. és 20. század fordulóján alakult ki, ez a 

reformpedagógiák kora, amelyet a progresszív pedagógiák korának is neveznek (Komenczi, 2009). Az 

irányzat gondolkodói és gyakorló pedagógusai azt a nézetet vallották, hogy a tanuláshoz vezető út a 

tanulók aktivitásában rejlik. A tanulóra már nem passzív befogadóként, hanem cselekvő emberként 

tekintettek, aki a külvilág folyamataiba beavatkozik, és ennek eredményeként fejlődik, azaz tanul. A 

tárgyakkal való cselekvést és a gondolati tevékenységet egyaránt fontosnak tartották.  

Az új nézet szerint hagyták a gyermekeket önállóan tevékenykedni, kutatni, játszani és tanulni, hiszen 

felismerték, hogy a gyermekek a világ jelenségeire alapvetően nyitottak és fogékonyak. A tanár feladata 

ebben a helyzetben tehát az, hogy hagyja cselekedni szabadon a tanulókat, például szituációs 

helyzetekben feladatokat megoldani vagy fizikai kísérleteket elvégezni (Nahalka, 2006). 

John Dewey271 (1859–1952) az irányzat egyik legmarkánsabb képviselőjének véleménye szerint azokat 

a készségeket kell iskolás korban fejleszteni, amik megtanítják a tanulóval az önálló ismeretszerzés 

módszerét s gyakorlatát, csakis így válhat belőlük „cselekvőképes felnőtt” (Dewey, 1912). 

A cselekvés pedagógiájában már fellelhető tehát a tanulásról alkotott mai elgondolások több eleme is 

úgy, mint például az az elv, hogy a tanulás sikere a tanulók aktivitásában rejlik vagy az az eszme, 

miszerint az iskolának az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés az elsődleges feladata. Az egyéni 

cselekvések folytán fontossá válnak az egyéni különbségek jelen pedagógia esetében is, csakúgy, mint 

a szemléltetés pedagógiájánál. Így az egyéni cselekvések végzésén át idővel eljuthatunk majd az adaptív 

tanulás kialakulásához. Mindemellett meg kell jegyeznünk azt is, hogy a tanulók cselekvő, aktív és 

önálló ismeretszerzésének elgondolása közelebb visz az önszabályozó tanulás eszmeiségéhez is272. 

Nahalka István „A tanulás” című könyvfejezetében kitér arra, hogy John Dewey és Edouard Claparéde 

(1873−1940) svájci neurológus és gyermekpszichológus, mint a reformpedagógia gondolkodói hirdetik 

azt, hogy a „gyermek önállóan fedezze fel az ismereteket” (Nahalka, 2003, 84). Ez mindenképp a 

felfedezéses tanulás módszer előzményének tekinthető273.  

Továbbá ezzel a paradigmával kapcsolatosan olvashatjuk Komenczi Bertalan egy megállapítását is, 

miszerint a hagyományos (tradicionális) tanulási környezet egyszerűsített modelljét ez a gondolkodás 

már meghaladja, s előre mutat a komplementer, a konstruktivista és problémaközpontú tanulási 

környezetek irányába (Komenczi, 2009). A cselekvés pedagógiájának szemléletében tehát már 

egyértelműen felfedezhetőek a problémaközpontú tanulás eszméjének (Hense−Mandl−Gräsel, 2003; 

Savin-Baden, 2003) illetve a projektmunka elvének (M. Nádasi, 2003; Verók−Vincze, 2011) gyökerei 

is. 

A cselekvés pedagógiájának az elméleti és pszichológiai alapjait Jean Piaget (1896−1980) svájci 

pszichológus nevéhez kapcsoljuk. Piaget a gyermekeket fejlődéslélektan szempontjából vizsgálta. 

Dewey (1912) és Piaget (1970) már felfigyeltek a környezet hatásainak jelentőségére a gyermekek 

fejlődése kapcsán. Dewey elgondolása szerint az iskolának kölcsönhatásban kell állnia a gyermekek 

otthoni környezetével és a természeti környezettel (Dewey, 1912). Piaget azt kutatta, hogy mi történik 

a gyermekek tudatában a környezettel való kölcsönhatás folyamán (Piaget, 1970)274. Ma a tanulás 

hatékonyságának vonatkozásában a tanulási környezet a neveléstudománnyal foglalkozó szakemberek 

körében köztudottan meghatározó jelentőségű.  

                                                           
271 Amerikai filozófus, pszichológus és oktatási reformer, aki hirdette, hogy kész ismeretek átadásával a tanulókat nem 

lehet felkészíteni a valós életre, hiszen a való világban maguknak kell majd elsajátítaniuk az ismereteket, amik alapján 

meg fogják tudni oldani a problémákat.  
272 Az önszabályozó tanulást már az előző paradigma esetén is említésre került. Úgy vélem azáltal, hogy a szemléltetés 

pedagógiájában nagy szerepet kaptak az egyéni képességek, és az hogy egy szemléltetés során mennyire képes a tanuló 

azon tartani a figyelmét vagy egyénileg mennyit tanul meg a látottakból-hallottakból, tekinthető az önszabályozó 

tanulás előzményének. Az, hogy a tanuló aktív tevékenységet is folytat egy következő lépcsőfokot jelent. 
273 „John Dewey és Edouard Claparéde alakítják ki a felfedeztetés pedagógiai eljárást” (Nahalka, 2003, 84). 
274 Piaget „adaptációs elmélet”-nek nevezi az egyének környezethez való alkalmazkodását, amely véleménye szerint 

két folyamatot foglal magába: az akkomodációt illetve az asszimilációt (Piaget, 1970; Cole−Cole, 1998). 



173 

A három didaktikai paradigma összefoglalása a 38. táblázatban található, amelyben Nahalka István 

(2002b, 2003) eredeti táblázata került kiegészítésre az utolsó két sorral a szerző által. Az utolsó előtti 

sorba olyan összetevőket (szemléleteket illetve módszereket) soroltam, amelyek a mai kor 

tanulásfelfogásában és pedagógiai gyakorlatában meghatározóak. Mindezek abba az oszlopba kerültek, 

amely szemléletben ezek kialakulásának gyökerei és előzményei tűntek fel. A táblázat utolsó sorában 

pedig azok a módszerek, IKT-eszközök illetve technológiák kerülnek megnevezésre, amelyekkel az 

adott pedagógia szellemisége a mai digitális korunkban jelenik meg. 

 
Az ismeretátadás 

pedagógiája 

A szemléltetés 

pedagógiája 
A cselekvés pedagógiája 

Korszak A középkor végéig 17−19. század 20. század 

A tudás forrása 
Előfeldolgozott tudás, 

pedagógus, könyvek 
Az objektív valóság Az objektív valóság 

A tudás közvetítője A nyelv Az ingerek A cselekvés 

Azok a mai szemléletek 

és/vagy módszerek, 

amelyeknek az 

előzményei az adott 

pedagógiában 

megjelentek 

Memoritertanulás275; 

érvelés;  

formális logika;  

a tudás tisztelete; 

frontális munka; 

másoktól való tanulás 

(utánzáson alapuló 

tanulás) 

 

Egyéni 

képességekre 

szabott tanulás 

(adaptív tanulás); 

önszabályozó 

tanulás; 

szemléltetés, 

demonstráció, 

illusztráció 

Tanulói aktivitás fontossága; 

az életre nevelés fontossága 

(élethosszig tartó tanulás); 

adaptív tanulás; 

önszabályozó tanulás; 

felfedezéses tanulás; 

problémaközpontú tanulás; 

projektoktatás; 

tanulási környezet fontossága 

A szemlélet/módszer 

átörökítése mai digitális 

korszakunkba, a 

megvalósító IKT 

eszközök és 

szolgáltatások 

megnevezésével 

Video-előadások 

közvetítése az 

Interneten; 

konferenciavideók; 

MOOC kurzusok egyik 

eleme: előadásanyag 

videó formában; 

Oktatói weboldalak 

Multimédiák: képi 

hang-, video- és 

animációs anyagok; 

3D nyomtóval 

előállított 

szemléltető 

eszközök; 

Oktatói weboldalak 

Virtuális világok, VR 

szemüvegek, szimulációk, Vii 

és Xbox technológia; 

okosórák, okostelefonos 

applikációk és RFID-s követés 

a sportok kapcsán; 

Oktatói weboldalak 

35. táblázat Nahalka (2002) alapján Kvaszingerné Prantner Csilla 

1.2. A 20. század második felében kialakult tanuláselméletek – behaviorizmus, 

kognitivizmus, konstruktivizmus 

A behaviorizmus irányzata a 20. század elején alakult s nyert teret, létrejötte John Broadus Watson 

amerikai pszichológus nevéhez köthető. A behaviorista elgondolás szerint adott ingerek hatására 

megfelelő viselkedés „állítható elő” az embereknél. S ez az inger (S=stimulus) és válasz (R=response) 

kapcsolat maga a tanulás folyamata. A 20. század közepétől a behaviorizmus virágzását élte276, sőt 

tanuláselméletté is vált. Ugyanebben a korban alakultak ki a neobehaviorista irányzatok is, amelyek a 

behaviorizmus fellazulásaként jelentek meg, s a tanulási folyamatokkal is foglalkoztak. A tanulással 

kapcsolatos elképzelések közül egy igen kiemelkedett a korban a többi közül, amelyet feltétlenül meg 

kell említeni: Skinner nevéhez fűződik a 20. század 50-es 60-as éveiben elterjedt, igen népszerű 

elképzelés, a programozott oktatás elmélete277. Ez az elgondolás mai szemmel ijesztőnek tűnhet, 

                                                           
275 „A memoriterek a fejből való tudást, a kijelölt információk, tananyagok, ismeretek szöveg szerinti reprodukálását 

jelentik.” Nagy László (é. n.): A tanulás „maradandó kincsei”: a memoriterek. 

http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=537, utolsó megtekintés: 2017.02.01.  
276 A behaviorista felfogást Ivan Petrovics Pavlov orosz fiziológus reflextanulással kapcsolatos állatkísérletei 

megerősítették. Pavlov munkássága és a klasszikus kondicionálás elmélete (Barkóczi−Putnoky, 1980; Csépe-Győri-

Ragó, 2008) igen népszerű volt a korban. Thordike és Skinner amerikai pszichológusok szinte Pavlovval egy időben 

végezték állatkísérleteiket és fektették le az operáns kondicionálás alapelveit. (Barkóczi−Putnoky, 1980; Csépe-Győri-

Ragó, 2008). Skinner szerint a tanulás alapfolyamata az operáns kondicionálás, s minden bonyolult magatartásforma 

elemi kondicionálásos tanulási mozzanatok sorozatával kialakítható. 
277 Pléh Csaba azt írja a programozott oktatásról, hogy a kor legmarkánsabb és egyben legoptimistább elméletének 

bizonyult (Pléh, 2010). 

http://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=125&action=article&id=537
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lényege ugyanis az volt, hogy a tanulást nagyszámú, elemi kis lépésekből építik fel, s minden egyes 

lépést kondicionálással, azaz megfelelő időben, s gyakorisággal történő megerősítéssel és 

visszajelzésekkel szabályoznak, s ezzel különféle kívánt viselkedésformák alakíthatóak ki (Skinner, 

1954)278. Úgy tartották, hogy a tanulási folyamatot akár programozni is lehetne számítógépes formában. 

A tanár feladata pedig a programok előállítása és azok végrehajtásának ellenőrzése volna. Komenczi 

Bertalan a következőképpen írja le a programozott oktatás fő képviselőinek szélsőségesen optimista 

szemléletét: „a programok speciális célkészülékek felhasználásával (tanítógépek) új, a korábbinál jóval 

eredményesebb és hatékonyabb tanulást tesznek lehetővé, és széles körben alkalmasak lesznek a 

szükséges ismeretek elterjesztésére” (Komenczi, 2009, 39). 

Meg kell jegyezni azt a tényt, hogy habár ma is fontosnak tartjuk a programok, az érzékszerveinkre ható 

multimédiák, a számítógép szerepét az oktatásban, sőt a megerősítés és a jutalmazás jelentőségét is, 

mégis hangsúlyozzuk, hogy a skinneri elgondolás és a mai IKT-s eszköztámogatás nagyon más 

szemléletet képviselnek a tanulásfelfogásban.  

A behaviorista, empirikus kísérletek folyamán óriási hangsúlyt kapott a környezet hatása az emberi 

viselkedésre így a tanulásra is. „Ahogy Watson állította: elég megteremteni a tanuláshoz (az S-R, inger-

válasz kapcsolat kialakításához) szükséges ingerkörnyezetet, s a tanulás optimálisan végbemegy. A 

tanulási környezet („learning environment”) azóta az oktatáselmélet egyik alapfogalmává vált” 

(Nahalka, 2003, 83). A tanulási környezet a tanulás folyamatában rendkívül meghatározó tényezőt 

jelent, ám az újabb tanuláselméletek a tanulási környezet hatását ma már nem az egyetlen, kizárólagos 

és legmeghatározóbb összetevőnek tartják. 

A behaviorista elgondolás nem foglalkozott azzal, hogy mi történik az egyének fejében az inger 

észlelése és az ennek nyomán kialakuló viselkedés között279. Ezzel új szemléletmódot hozott, amely 

kapcsán a tanulás folyamatára már a korábbiakhoz képest másképp tekintünk. A behavioristák 

tekintettek először egyfajta rendszerszemlélettel a tanulásra, s ez nagyon fontos a tanulók saját 

tanulásának elemzésekor illetve a tanulási módszerek kidolgozása kapcsán. Ebben a gondolkodáskörben 

ugyanis kizárólag a bemenetre és a kimenetre koncentrálunk, így jól érzékelhető az, hogy mennyi 

erőfeszítéssel, milyen eredmény érhető el a tanulás során. Az önszabályozó tanulás és a tanulási 

módszerek kialakítása esetében ez fontos tényező (Gaskó, 2006). 

A neobehaviorista irányzat egyes ágai a viselkedéselméletek280 mellett már hangsúlyoztak olyan 

elemeket is, amiket a mai tanuláselméletek is igen fontosnak tartanak, nevezetesen, hogy az ember 

társas lény és van saját személyisége; továbbá, hogy a társas folyamatoknak fontos szerepük van a 

tanulás terén (Nahalka, 2003; Pléh, 2010). 

Még korábban, a behaviorizmussal körülbelül egy időben kialakuló, pszichológiai szellemi irányzat volt 

az alaklélektan, amely a későbbi kognitív gondolkodás kialakulásában egyik meghatározó irányzatnak 

tekinthető. Az alaklélektan a behaviorizmussal ellentétben éppen a belső mentális folyamtokra és az 

„egyéni értelmezésekre, egyéni struktúrákra” helyezte a hangsúlyt. Képviselői elsőként hívták fel a 

figyelmet az „értelmes tanulás jelentőségérére” (Gaskó, 2006, 22−23).  

A neobehaviorizmus az idő előrehaladtával szerteágazó irányzattá vált, fogalmi rendszere túlzottan 

fellazult és annyira sokféle elméletet próbált integrálni magába, hogy elvesztette fő karakterét. 

Mindemellett, igen termékeny táptalajt nyújtott a kognitív pszichológiai gondolkodás 

kialakulásának281. 

A 60-as évekre tehető az ún. kognitív forradalom kezdete, amely számos tudományterületre nagy hatást 

gyakorolt (ismeretelmélet, biológia egyes területei, antropológia, nyelvészet, filozófia). A 70-es évek 

végére, 80-as évek elejére erősebb lett a kognitivizmus hatása a tanuláselméletekre. A kognitivista 

modell szerint az emberi agy egy információfeldolgozó szerkezet, akárcsak a számítógép: mindkettő 

                                                           
278 1954-ben jelent meg Skinner „A tanulás tudománya és a tanítás művészete” című műve, amelyben megfogalmazta a 

programozott oktatás elméletének alapjait. 
279 Ezt a gondolkodásmódot a korábbi tanulás-elgondolásokhoz képest visszalépésként is lehetne értelmezni az ember 

fejében lejátszódó belső folyamatok figyelmen kívül hagyása okán, viszont nem szemlélhető az irányzat ilyen 

egyoldalúan. (Gaskó, 2006) 
280 Ravenscroft (2001) szerint a behavioristák legfőbb célja a viselkedési folyamatok megfigyelése és lejegyzetelése 

volt (Ravenscroft, 2001). 
281 A kognitív pszichológiai gondolkodás leginkább az alaklélektan felismeréseire és eszmeiségére alapozva alakult ki 

(Gaskó, 2006). 



175 

műveleteket végez, információkat tárol és keres vissza (Komenczi, 2009). A kognitivizmus elsősorban 

már a belső mentális folyamatokkal, az emberekben lejátszódó történésekkel és a belső struktúrákkal 

foglalkozott. Ez a megközelítés az önszabályozó tanulás és a metakogníció irányadója. A megismerési 

folyamat még mindig objektivista szemléletű és induktív jellegű. A tanulás kezdeti 

információfeldolgozásként való értelmezését − amelyben még a számítógép egyes egységeinek is 

megfeleltettek egy-egy emberi mechanizmust, pl. memória (Eysenck−Keane, 1997) – felváltotta egy 

haladóbb szemlélet. Az új nézőpont szerint „az emberi gondolkodás lényege nem a műveletvégzés, 

legalábbis nem abban az értelemben, ahogy a számítógépek műveleteket végeznek. Igazi erőssége nem 

a kiszámításban, következtetés jellegű folyamatokban rejlik, hanem a konkrét helyzetre alkalmazható 

tudásban” (Csapó, 2002, 13). 

Az alábbiakban néhány elem olvasható a kognitív korszak idejéről és szemléletéből, amelyek jelentős 

változást hoztak a tanulás mai fogalmának formálódása terén282. 

 Fontos a tanulók önálló cselekvése, aktivitása. (Báthory, 1992.)  

 A tanítás-tanulás folyamatában fontos szerepe van a döntéseket és a problémamegoldó 

gondolkodást igénylő eljárásoknak. (Newell−Simon, 1972.) 

 Az általános képességek fejlesztése fontos. A tanárnak azon általános képességeket kell 

fejlesztenie, amelyek az ismeretek elsajátítását segítik elő: képességeket, készségeket és 

attitűdöket. (Nagy, 2000; Csapó, 1992.) 

A 20. század utolsó 20−30 évében kialakult nézetek egy új, a korábbiaktól nagyon eltérő természetű 

tanuláselméletnek, a konstruktivizmusnak a stabil alapját adták. A 70-es és 80-as években kialakult 

konstruktivista irányzat többek között Ernst von Glasersfeld (1917−2010) osztrák-amerikai filozófus és 

Paul Watzlawick (1921−2007) amerikai pszichológus munkássága nyomán vált ismertté283. A 

konstruktivista felfogás bár merít a megelőző tanuláselméletekből, alapvető újdonsága, hogy hátat 

fordítva a korábbi ismeretátadó elgondolásnak a tudásról úgy vélekedik, hogy azt a tanuló nem átveszi 

valakitől vagy felveszi valahonnan, hanem maga hozza létre, azaz maga konstruálja belső, mentális 

aktivitása révén284 (Glasersfeld, 1995; Jonassen, 1999; Nahalka, 2002a). Az újfajta szemléletben a 

tanuló a főszereplő, s a tanár feladata a tanulók tanulói szükségleteihez való igazodás és támogatás. Cél, 

hogy a tanuló tanulórendszere, azaz az agya minél aktívabb legyen.  

A konstruktivista pedagógiai gondolkodás a tanulás sikerességével kapcsolatban a legmeghatározóbb 

tényezőnek az előzetes tudást (prior knowledge) tartja. Empirikus kutatások bebizonyították, hogy az 

iskolai eredményesség elsősorban az előzetes tudással van szoros korrelációban az intelligencia 

tesztekkel mérhető IQ-val csak e változón keresztül áll kapcsolatban (Dochy, 1992). 

A konstruktivista elmélet szerint a tanuló tehát az új ismereteket úgy tudja befogadni, ha előzetes tudása, 

azaz már meglévő ismeretei alapján azokat értelmezni tudja, és el tudja helyezni saját értelmezési 

keretei között. A tanulás folyamán a tanuló belső reprezentációs rendszere folyamatosan 

átstrukturálódik, finomul. Az átalakulás esetenként olyan mértékű, hogy a tanuló másképp kezd el 

gondolkodni egy dologgal vagy jelenséggel kapcsolatosan. Ekkor az értelmezési keretek is 

megváltoznak (reframing), ezt nevezzük fogalmi váltásnak (conceptual change) (Nahalka, 2003; 

Komenczi, 2009). 

A konstruktivizmus egy később kialakult irányzata a szociális konstruktivizmus, amely Lev Vigotszkij 

(1896−1934) orosz pszichológus nevéhez kapcsolható. A szociális konstruktivizmus irányzat a társas 

közeget és a szociális interakciót meghatározónak tartja a fejlődés folyamatában (Virág, 2014). 

Vigotszkij szerint a tudás a társas kapcsolatok révén fejlődik, a szociális interakciók szerepe 

meghatározó fontosságú az egyéni tudáskonstrukció létrehozásához (Vigotszkij, 2000). Jerome Seymour 

Bruner (1915−2016) amerikai pszichológus a konstruktivizmus eszmeiségén belül a kultúra fontosságát 

hangsúlyozta. Véleménye szerint a tudáskonstruálás folyamán felhasznált szimbolikus rendszerek 

kultúrába ágyazottak, így a tanulás nem függetleníthető a kultúrától (Bruner, 1996). 

A konstruktivizmus korából eredeztethetőek azok az újabb tanulási módszerek, amelyek a tanulók 

                                                           
282 A válogatás Nahalka István „A tanulás” című könyvfejezetében írtak alapján készült (Nahalka, 2003). 
283 Piaget használta először a konstruktivizmus kifejezést a tanuláselméletek kapcsán (Nahalka, 2002b). 
284 „Ez a felfogás abból a feltevésből indul ki, hogy a tudás nem a valóság tükörképi mása, nem is objektív-racionális 

valóságreprezentáció, hanem modell jellegű konstrukció” (Komenczi, 2009, 41). 
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problémamegoldó gondolkodását fejlesztik és/vagy ahol a tanulás társas környezetben zajlik. Ennek 

megfelelően például: a projektmódszer, a problémaalapú tanulás, a felfedezéses tanulás, a 

kutatásalapú tanulás illetve az egyéni és kooperatív tanulás. A konstruktivista felfogás nagy hatással 

volt az önszabályozó tanulás285 fejlődésére is. 

1.3. Konnektivizmus, a 21. század elején létrejövő modern kor tanuláselmélete? 

A behaviorizmus, kognitívizmus és konstruktivizmus tanulásfelfogások akkor bontakoztak ki, amikor a 

tanulást még nem befolyásolta a technológiai fejlődés (Siemens, 2005). Sőt nem létezett elektronikus 

tanulási környezet sem. Az elmúlt húsz évben az új technológiai megoldások és az Internet teljesen 

átszervezte és megváltoztatta életünket, kommunikációnkat, kapcsolatainkat és mindezzel együtt 

tanulásunk módját is.  

A változások az ezredforduló után pár évvel egy új tanulásfelfogás létrejöttét eredményezték, amely a 

konnektivizmus, más néven hálózatalapú tanulás elnevezést kapta. Az elnevezés és elképzelés 

George Siemens és Stephen Downs nevéhez fűződik. 2005-ben jelent meg George Siemens 

Connectivism: A learning theory for the digital age286 című cikke első olyan szakmai publikációként, 

amely definiálta a konnektivizmus fogalmát, és körvonalazta az új paradigmát, mely a hálózatelméletek 

tanulásban és tudásmenedzsmentben való alkalmazását célozta meg.  

A konnektivista tanulásfelfogás szerint a tanulás alapvető környezete az Internet. Az Internethez való 

csatlakozás által a tanulók egyrészt kapcsolódnak ahhoz a nem lineárisan szervezett tudástömeghez, 

amit az emberiség története folyamán felhalmozott s a hálózaton digitális formában elérhetővé tett. 

Másrészt a tanulók „konnektálnak” azokhoz a tanulótársakhoz is, akikkel kollaboratív formában 

dolgoznak fel egy-egy témakört, azaz akikkel közösen tanulnak. A konnektivista szemlélet szerint a 

tanulási folyamat során a tanulók egy azonos érdeklődési körbe eső téma kutatását és feldolgozását 

közösen végzik web 2.0-es technológiák és alkalmazások segítségével. Mindezt az Interneten keresztül 

teszik, a hálózaton történő kommunikáció, információ- és véleménymegosztás a tanulóközösségben 

folyamatos. Az egymás megosztásaira való reflektálás nyilvános. A konnektivista információszerzésre 

a felfedezéses módszer a jellemző, a tanulás része az az alkotói folyamat, amely során véleményeket, 

összegzéseket, gondolattérképeket, prezentációkat, ábrákat vagy egyéb más jellegű produktumokat 

készítenek a tanulók, s ezeket társaikkal megosztják. A konnektivizmus alapeszménye szerint a tanulás 

meghatározó mozzanata tehát az alkotási folyamat, mely szemlélet beleillik Anderson és Krathwohl 

(2001) − Bloom taxonómiájának (Bloom, 1956) továbbfejlesztése révén létrehozott − modelljébe. 

Anderson és Krathwohl modelljének felső szintjén az alkotás folyamata áll. Az 1. ábrán Bloom eredeti 

taxonómia modellje és Anderson−Krathwohl módosított modellje látható egymás mellett.  

 

100. ábra Bloom és Anderson−Krathwohl modelljének összevetése (Wilson, 2001)   

                                                           
285 „A konstruálási elv fontos következménye, hogy a tudás ebben az értelemben meglehetősen individuális jelenség: 

nemcsak az egyén saját birtoka, de saját konstrukciója, terméke is. Ebből következően a tanulás inkább önszabályozó, 

mintsem irányított folyamatnak tekinthető.” Forrás: Wikipédia. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3giai_konstruktivizmus, utolsó megtekintés: 2017.02.15. 
286 Magyarul Konnektivizmus: egy tanuláselmélet a digitális korszak számára. Forrás: 

Siemens, G. (2005): Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional 

Technology and Distance Learning. http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm, utolsó megtekintés: 2017.01.19. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3giai_konstruktivizmus
http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm
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A konnektivista szemlélet több konstruktivista eszményt is hordoz magában287. A tanár a tanulási 

folyamatban inspiráló illetve tudásösszegző mentorként van jelen. Feladata ismertetni a tanulókkal a 

curriculumot és biztosítani számukra egy kreatív közeget, amelyben közösen dolgozhatják fel a témákat 

(Kulcsár, 2009b). 

Fontos kiemelni, hogy a web 2.0-es eszközök és alkalmazások aktív használata elengedhetetlen a 

konnektivista tanulási folyamat során. Gyakorlatilag ezek az eszközök azok, amelyek biztosítják a 

folyamatos kommunikációt, a digitális kollaboratív együttműködést és a közösségi tartalomépítést288.  

„A technológia és a tanulási kapcsolatok aktivitása kezdeményezi a tanuláselméletek elmozdulását a 

digitális korba”289 – írja George Siemens (Siemens, 2005, o. n.) Kulcsár Zsolt pedig úgy tartja, hogy 

minden korszellemnek saját pedagógiai rendszere alakul ki. Sőt kimondja, hogy „a tudás alapú 

társadalom oktatási paradigmája a hálózatalapú tanulásra épül” (Kulcsár, 2009b, 2). 

A konnektivizmust sokan nem fogadják el új tanulási paradigmaként, sokkal inkább csak egy új 

pedagógiai szemléletnek tartják, amely a konstruktivista elmélethez kapcsolódik, s amely az 

informatika, a pedagógia és a hálózatkutatás interdiszciplináris metszetében helyezhető el290. (Benedek, 

2012c) Véleményem szerint a konnektivizmus tekinthető egy új tanulási módszernek is. Stephen 

Downes és George Siemens 2008-ban tartottak Amerikában egy konnektivista kurzust, amelynek egy 

sajátos módszertant dolgoztak ki (Downes, 2008). 

A konnektivizmust, mint új tanuláselméletet cáfolja többek között Plön Verhagen és Bill Kerr is. 

Verhagen szerint a konnektivizmus csak egy pedagógiai szemlélet nem pedig egy új tanuláselmélet 

(Verhagen, 2006). Bill Kerr pedig összefoglalja, hogy mi a feltétele annak, hogy egy új nézetre azt 

mondhassuk, hogy az egy új tanuláselmélet is egyben. S ezek alapján kétségbe vonja ő is azt, hogy a 

konnektivizmus egy új tanuláselmélet (Kerr, 2007). 

A konnektivizmus eszménye, mint új tanulásparadigma tehát igen megosztja a szakértők és a 

tanuláselméletekkel foglalkozó gondolkodók véleményét, viszont az kétségtelen, hogy az Internetnek 

és az új technológiának jelentős befolyása van a tanulás módszereire, módjára és gyakorlatára egyaránt. 

2. Tanuláselméletek összefoglalása és vetülete mai korunkra  

A 2. táblázatban összefoglalásra kerülnek az előző fejezetekben bemutatott tanulási szemléletek Ireland 

(2007) alapján. A konnektív elgondolás azért jelenik meg a három, jól körülhatárolható tanuláselméleti 

elképzelés mellett, mert így lehetőség nyílik arra, hogy párhuzamot vonhassunk a már elfogadott és a 

még vitatott szemléletek között. Továbbá így jól érzékeltethető a hálózatiság és új technológiák okozta 

erőteljes változás a tanítás-tanulás folyamatában.  

Az utolsó két sor tartalma a 2.1.1. fejezetben lévő 38. táblázatából már ismert szempontok alapján lett 

összeállítva. Azok a tételek kerültek a szemléletek és módszerek sorába, amelyek kialakulására az adott 

tanulásszemlélet jelentősen hatott valamiféleképpen. Vannak, amelyek több oszlopban is jelen vannak. 

Az önszabályozó tanulás például − mely egy igen komplex mechanizmus – az összes alatt megjelenik, 

hiszen valamilyen formában mindegyik szemlélet hozzátett a fogalom mára kialakult minőségéhez291.  

Az IKT-eszközök megnevezéseinél vannak olyan elemek, amelyek több tanuláselméletnél is 

felsorolhatóak volnának, mégis abba az oszlopba kerültek, ahol a legmarkánsabban tűnik ki először a 

korábbi felfogásokhoz képest. 

  

                                                           
287 Mindkettő fontosnak tartja a diákok egyéni felfedező, aktív, alkotói tevékenységét és a közösség tanulásra gyakorolt 

hatását egyaránt. A különbség az, hogy míg a konstruktivizmus a tanulók saját egyéni tudásépítésére helyezi a 

figyelmet, mint aktív belső folyamatot hangsúlyoz, addig a konnektivizmus aktív alkotói tevékenységet feltételez a 

tudás megszerzéséhez, amely produktumok előállítása révén mélyül. Továbbá mindkettő szemlélet esetében a tanár 

klasszikus ismeretközvetítő szerepe átformálódik, átlényegül. 
288 A web 2.0-es eszközök léte nemcsak szükséges feltétele a konnektivista tanulás megvalósulásának, hanem többek 

között egyik indukálója a szóban forgó új tanulásszemlélet kialakulásának. 
289 Saját fordítás. 
290 A Digitális pedagógia 2.0 könyv Tanuláselméletekről című fejezet lábjegyzetében ír erről. 
291 Az önszabályozó tanulás a kognitív szemlélet óta megmutatkozik az emberek tanulási folyamataiban, csak úgy a 

későbbi szemléletek mindegyikében. E három szemléletben az önszabályozás tudatos szinten működik, tehát 

természetesen a metakogníció is jelen van. 
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 Behaviorista Kognitív Konstruktív Konnektív 

A tanulási 

folyamat 

jellemzője 

Viselkedés-központú 
Strukturáló, 

modellező 

Szociális, 

konstruáló, adaptív 

Hálózatalapú, 

technológiával 

támogatott 

A tanulást 

befolyásoló 

tényezők 

Büntetés és jutalmazás 
Meglévő sémák, 

tapasztalatok 

Elkötelezettség, 

szociális és 

kulturális részvétel 

A hálózatok 

sokfélesége, 

(kapcsolatok 

erőssége, jellege) 

A tudás átviteli 

technikája 
Inger-válasz 

A tudás 

duplikálása 

értelmezéssel 

Szocializáció 

Kapcsolódás, új 

csomópont 

létrehozása 

Azok a mai 

szemléletek 

és/vagy 

módszerek, 

amelyeknek az 

előzményei az 

adott 

pedagógiában 

megjelentek / 

jelen vannak 

A tanulási környezet 

szerepe meghatározó; 

a tanulás 

rendszerszemléletű 

megközelítése; 

önszabályozó 

tanulás292; 

a társas 

kapcsolatoknak 

szerepük van a 

tanulásban 

(neobehaviorista 

nézet!) 

Önszabályozó 

tanulás; 

metakogníció; 

a tanulók önálló 

cselekvése és 

aktivitása fontos; 

fontos a probléma-

megoldó 

gondolkodás; 

általános 

képességek 

fejlesztése fontos 

Önszabályozó 

tanulás; 

metakogníció; 

Projektmódszer; 

problémaalapú 

tanulás; 

felfedezéses 

tanulás; 

kutatásalapú 

tanulás; 

egyéni és 

kooperatív tanulás; 

adaptív tanulás 

Önszabályozó 

tanulás; 

metakogníció; 

Kollaboratív 

tanulás; 

trialogikus tanulás; 

problémaalapú 

tanulás; 

felfedezéses 

tanulás; 

kutatásalapú 

tanulás; 

adaptív tanulás; 

BYOD 

A szemlélet 

illetve módszer 

átörökítése mai 

digitális 

korszakunkba, a 

megvalósító IKT 

eszközök és 

szolgáltatások 

megnevezésével 

számos típusú 

elektronikus tanulási 

környezet valósult 

meg; 

e-tananyagok állnak a 

tanulók 

rendelkezésére293 

egyénre szabható 

tanulási 

környezetek; 

személyes tanulási 

környezet (PLE)294 

 

 

tabletek bevitele az 

oktatásba; 

keresők 

használata295; 

adaptív tanulási 

környezet; 

interaktív tanulási 

környezet; 

fórumok 

használata; 

videokonferencia-

beszélgetések 

web 2.0-ás 

eszközök és 

alkalmazások 

használata;  

Second Life; 

közösségi 

tartalom-

megosztás és 

tartalom-fejlesztés; 

folyamatos 

internetelérés 

36. táblázat Ireland (2007) alapján Kvaszingerné Prantner Csilla 

  

                                                           
292 Abból a szempontból, hogy a bemenetek és a kimenetek fontosak a tanulás során (Gaskó, 2003). 
293 Fontos kiemelni azt, hogy ezek lényege természetesen nagyon eltér a programozott oktatás elképzelésétől, hiszen 

nem kondicionálva vannak a tanulók, hanem értelmező gondolkodás révén tanulnak az elektronikus tanulási 

környezetekben. 
294 A személyes tanulási környezet (PLE) amiatt került a kognitív szemlélethez, mert ez volt az első elgondo-lás, amely 

a tanulókra egyénként tekintett. Ez feltétele annak, hogy egyénileg alakíthatják ki azon eszközeik körét, amely segíti 

tanulásukat. Természetesen a következő két szemlélet alatt is megállná a helyét. 
295 A felfedezéses tanulás szellemisége kapcsán. 
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2. sz. melléklet Progresszív oktatási módszerek 

2.3.8.1. Projektmódszer, projekt-orientált oktatás 

John Deweyt, a Chicagói Egyetem filozófusát, pedagógusát továbbá tanítványát William Kilpatrickot 

tekintjük a projektmódszer megteremtőjének és kidolgozójának, a mai európai projektpedagógia őket 

idézi a leggyakrabban. Dewey és Kilpatrick a projekteket a „gyermekektől idegen” tantárgyi tartalmakat 

nyújtó hagyományos iskola módszereivel szemben kezdték el bevezetni és alkalmazni296 

(Dewey−Kilpatrick, 1935). A projektekkel a tanulók számára biztosítani kívánták a valódi, személyes 

tanulási tapasztalatokat illetve a valós élethez kötődő, tevékenységen alapuló tanulást, azaz mindazt, 

amelyre elméletben ma is törekszünk.  

M. Nádasi Mária definíciója szerint a pedagógiai projekt „valamely összetett, komplex, gyakran a 

mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozásához kapcsolódó célok, feladatok, 

meghatározása, a munkamenet és az eredmények megtervezése; az eredmények prezentálása” (M. 

Nádasi, 2003, 16). A valós életben, sok munkahelyen a munkák zöme projekt keretében valósul meg297. 

A projekt jellegű feladatok bevonása az iskola falai közé élet-közelivé és élet-szerűvé teszik az oktatást 

és a tanulást. Számos személyes tapasztalatot és tanulási lehetőséget hordozva magában, a tanulókat a 

valós és felelősségteljes munkára készíti fel. A projektmunka során a motiválást a motiváltság váltja fel, 

s ez a tanulás hatékonyságát jelentős mértékben megnöveli, még akkor is, ha a projektmunka során 

szerzett tapasztalat sokszor csak a későbbi életút során kerül hasznosításra (Réthy, 1996). 

A projektmunka a konstruktivista tanuláselméletre alapoz. A projektoktatás a nyílt oktatás klasszikus 

változata, nem valósítható meg zárt oktatás keretei között, a projektorientált oktatás esetében a zárt és 

nyílt oktatás elemei együtt fordulnak elő (M. Nádasi, 2003). Az új módszer informális tanulási forma, 

mely túlnyúlik az iskola falain és gyakran szétfeszíti a tanórák időkeretét, nem ritkán az iskolán kívüli 

időszakra is. A projektoktatás folyamán a kooperatív (páros és csoportmunka) és az egyéni munkaforma 

kapja a fő hangsúlyt a frontális munka csak egyes részfolyamatokban van jelen, mint például a téma 

meghatározásakor, vagy prezentáláskor.  

Dunken és Götz összegyűjtötték a projektoktatás elmeit (Dunken−Götz, 1988), amely az alábbiakban 

kerül ismertetésre298. 

1. A tanulók problémafelvető kérdése legyen a kiindulópont, a tervezés közösen történjen. 

2. A projekt megoldásához vezető tevékenység kapcsolódjon a valós élet helyzeteihez. 

3. Legyen lehetőség a projekt során individualizált munkára. 

4. Legyen lehetőség a projekt során csoportmunkára. 

5. Kidolgozása összefüggő, hosszabb időt öleljen fel. 

6. Az iskolán kívüli élet megismerése vagy megváltoztatása legyen a cél. 

7. Jellemezze az interdiszciplinaritás. 

8. A pedagógusok és a tanulók különböző kompetenciákkal rendelkező, egyenrangú partnerként 

vegyenek részt a munkában. 

9. A tanulók döntsenek önállóan, s legyenek felelősek döntéseikért. 

10. A pedagógus helyezkedjen motiváló, szervező és tanácsadó szerepbe. 

11. A tanulók között erős, kommunikatív légkör alakuljon ki. 

A témával foglalkozó szerzők a fentiek közül a legkevésbé fontosnak azt tartják, hogy a módszernek 

individuálizált munkára is lehetőséget kell adnia299. 

A projektorientált oktatás kifejezéssel gyakran találkozunk neveléstudományi írásokban. Ezt a 

                                                           
296 A tanulók projektekben betöltött felelős szerepének a biztosítását egyben a demokráciára nevelés fontos eszközének 

tartották (Dewey−Kilpatrick, 1935). 
297 A projektfeladat vonatkozhat a tudományos, a technikai, a művészeti vagy a gyakorlati élet területére. A projekt szó 

a mai általános értelmezés szerint olyan komplex feladatot jelent, amely egyszeri, megismételhetetlen, erőforrás-

igényes, újdonságot hoz magával, meghatározott idő- és költségkockázatot hordoz, illetve nagyfokú szakismeret 

bevonását teszi szükségessé ahhoz, hogy a legoptimálisabb formában valósulhasson meg (Heindrich, 1997). 
298 M. Nádasi Mária Projektmódszer című könyve alapján (M. Nádasi, 2003). 
299 Kilpatrick a felsoroltak közül már korai megfogalmazásában mindegyiket fontosnak tartotta. 
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terminust akkor szoktuk használni, amikor a fenti kritériumok közül nem érvényesülhet valamennyi 

elem300. „Ma inkább projektorientált-oktatásról beszélünk, amely tágítja a projekt kereteit, 

rugalmasabb alkalmazkodást biztosít a curriculumhoz, az iskolai értékelés hagyományos formájához” 

(Verók−Vincze, 2011, 50). 

A projektoktatás a 90-es években jelent meg a magyar közoktatásban, beépülése jelenleg is tart, a 

módszer egyre ismertebb, s egyre inkább a curriculum részévé válik. Sajnos a jelentősebb külföldi 

szerzők munkái nincsenek lefordítva magyar nyelvre, projektfeladatok pedig csak a külföldi kiadóktól 

származó nyelvkönyvek kínálatában vannak, a magyar tankönyvekben nem találhatóak. A 

projektmunka a magyar iskolák gyakorlatában az uralkodó frontális oktatással szemben egy új lehetőség 

volna, amellyel cselekvésre aktivizálhatóak továbbá kooperatív és önálló felelősségteljes munkára 

motiválhatóak a tanulók. A projektmódszer az élményszerű tanuláson alapul.  

Karl Frey svájci pedagógus a következő ideális képet hangsúlyozza: a projektmódszer célja az iskola és 

az élet, a tudomány és a szakma, az elmélet és a gyakorlat közötti távolság csökkentése, és a felsorolt 

pólusok egyesítése a gyakorlatban (Frey, 1982). 

2.3.8.2. Problémaközpontú tanulás, problémaalapú tanulás (PBL) 

A problémaközpontúság azt jelenti, hogy a tanítási és tanulási folyamat középpontjában a problémák 

állnak. Fontos, hogy a problémák autentikusak, azaz életszerűek és aktuálisak legyenek. Ezáltal 

biztosítható a tanulók személyes érintettsége és érzékenysége a problémákra, és emiatt válnak a tanulók 

motiválttá ezek megoldására, körüljárására, azaz magára a tanulásra.  

Hense, Mandl és Gräsel a problémaközpontú tanulási környezeteket az alábbi pontokban határozzák 

meg (HenseMandlGräsel, 2003): 

 a tanulók önmagukat irányítva tanulnak; 

 a tanulók konstruktívan és aktívan vesznek részt a tanulási folyamatban; 

 a tanulás valamilyen speciális kontextusba ágyazódik (szituációfüggő); 

 a tanulás szociális és kooperatív jellegű (interaktív történésként gyakorlott); 

 a tanárok az adott szituációnak megfelelően szerint segítenek (célzott instrukciós támogatást 

adnak). 

Végül tekintsük át a három szerző által létrehozott alábbi ábrát a problémaközpontú tanulásról! 

 
101. ábra A problémaalapú tanulási környezetek koncepcionális elemei 

(http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2003_2/2003_2_jan_hense_heinz_mandl_cornelia_grasel.pdf 

alapján) 

A projektmódszerhez és a problémaközpontú tanuláshoz igen közel áll a problémaalapú tanulás 

(Problem-based Learning (PBL)). A hajtóerő itt is az autentikus és aktuális, diákokat érintő probléma, s 

eköré szervezett, ettől motivált a tanulási folyamat is, továbbá szintén fontos a csoportos együttműködés 

                                                           
300 A projektorientált-oktatás kifejezést azért vezették be, mert a kutatók, neveléstudományi szakemberek és 

pedagógusok már túlzottan bő értelmezésben használták a projektoktatás elnevezést. 
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is. Ám van egy igen markáns sajátossága a problémaalapú tanulásnak, amely megkülönbözteti azt a 

többi problémaközpontú módszertől. Ezt a sajátosságot Molnár Gyöngyvér (2004, 2005) a következő 

formában fogalmazta meg: a problémaalapú tanulás esetében a tanulók „a probléma megoldásához 

szükséges információk megtanulása előtt ismerkednek meg a problémával, és nem az elsajátított tudás 

gyakorlása céljából kell különböző életszerű problémákat megoldaniuk” (Molnár, 2004, 1). A 

problémaalapú tanulás esetében fontos, hogy a diákok ne csak az adott tudományterület ismeretanyagát 

sajátítsák el, hanem cél az is, hogy tanulás közben fejlődjön önszabályozó tanulásuk, problémamegoldó, 

együttműködő és kommunikációs képességeik is, és mindezek által transzferálható 

tudásra/képességekre tegyenek szert. A projektmódszer és a kooperatív tanulás is e célból született és a 

problémaalapú tanulás ezek elemeit is magába foglalja (Molnár, 2005).  

Elsőként a 60-as években, a kanadai McMaster egyetemen valósult meg a problémaalapú tanulás, a mai 

formájában ismert változatot Barrows és Tamblyn (1980) dolgozták ki (Molnár, 2005). Barrows 

megfogalmazásában a következők a problémaalapú tanulás jellemzői: 

 a PBL egy tanulóközpontú tanulási módszer301; 

 a tanulók kiscsoportokban (512 fő) dolgoznak egy ún. tutor segítségével; 

 a tutor facilitátor (guide) szerepet tölt be, a beszélgetéseket ösztönzi; 

 a tanulás előtt, első lépésként valós életből vett problémát kapnak a diákok; 

 a probléma a PBL módszer eszköze a problémamegoldó képességek kialakításához és 

fejlesztéséhez; 

 az új információk elsajátítása önszabályozó tanulással valósul meg (BarrowsTamblyn, 1980). 

Ezeket a jellemzőket Dochy és mtsai (2003) egy továbbival egészíti ki, nevezetesen, hogy a tanulók 

reprezentatív problémák elemzésével és megoldásával tanulnak (Dochy és mtsai, 2003). 

2.3.8.3. Felfedezéses tanulás  

A felfedezéses tanulás szülőatyja Jerome Bruner amerikai kognitív pszichológus. Bruner szakít az 

ismeretátadás filozófiájával és a programozott oktatással, amelyek szerinte hátráltatják az önálló 

gondolkodást és az alkalmazhatóságot. A felfedezéses tanulás tanulóközpontú, melynek során a tanuló 

saját maga találja meg az információkat és fedezi fel a jelenségeket úgy, hogy tapasztalatait beépíti saját 

kulturálisan meghatározott világába. A tanulóknak önállóan megoldandó problémákat és feladatokat 

kell biztosítani, amelyek sikeres megoldása egyúttal önbizalmukat és önértékelésüket is növeli (Virág, 

2014). A tanuló számára maga a felfedezés élménye biztosítja az önbizalmat, a motivációt és adja a 

legnagyobb jutalmat (Takaya, 2008). 

A felfedező tanulás nehezen összeegyeztethető a mai teljesítményorientált iskolákkal és a kötött 45 

perces órakeretekkel, amelyekben nehéz fejleszteni az önálló gondolkodásra nevelést (Virág, 2014). 

Problémát jelent az is, hogy az órákon sokszor nem születik új felfedezés, a jó tanulók gyakran 

„kisajátíthatják” a felfedezés élményét (Tóth, 2004). A felfedező tanulás eredetileg a 

természettudományos oktatás módszere volt, amely kísérletek megvalósításán és a természeti jelenségek 

megfigyelésén alapult. A felfedező tanulást ma is gyakran használják az oktatásban például, mikor egy 

témát önállóan kell feldolgoznia a tanulónak, s abból kiselőadást kell készítenie. Emellett több módszer 

alapja is az önálló kutatás és felfedezés, mint például a projektmódszeré, a problémamegoldó tanulásé 

vagy a konnektivizmusé. Természetesen különbségek vannak abban, hogy a felsorolt módszerekben 

felfedezés csoportosan vagy egyénileg történik és tapasztalatok megosztása milyen formát ölt. A 

következő bemutatandó IBL módszer eszmeiségének alapját is a felfedezéses tanulás és a kísérletezgetés 

adja, amely szintén elsősorban a természettudományos területeken alkalmazandó, csak a felfedezéses 

tanulásnál jóval karakteresebb, konkrétabb, specifikusabb és letisztultabb módszertannal rendelkezik. 

2.3.8.4. Kutatásalapú tanulás/tanítás (Inquiry-based learning/teaching, IBL)  

A kutatásalapú tanulás/tanítás esetében a fókusz a tanulók által aktívan végzett kutatáson van, ez adja a 

motivációt, cél a tudásszerzés és a megértés. Természettudományos területen alkalmazzák. Filozófiája 

többek között megtalálható Piaget, Dewey, Vigotszkij és Freire munkáiban (Nagy, 2010). Az Inquiry-

based learning/teaching (IBL) kifejezés fordítása nem könnyű, hiszen az „inquiry” szó kontextustól 

                                                           
301 Bár egyes kutatók szerint (Walton és Matthews, 1989 idézi Newman, 2003) egy általános oktatási stratégia. 
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függően több jelentéssel is bír úgy, mint tudakozódás, kérdezősködés, vizsgálat, kutatás, nyomozás stb. 

(Nagy, 2010). Tovább nehezíti a problémát az is, hogy ugyanezt a kifejezést használják a 

természettudományok művelésére, kutatására és azok tanulására is (Colburn, 2000)302. Nagy Lászlóné 

a módszer legcélszerűbb fordításának a kutatásalapú tanulás/tanítást tartja303, mert ez magába foglalja 

a külföldi szakirodalomban olvasható alapvető sajátosságot, nevezetesen, hogy olyan kutatással való 

tanulásról van szó, amely gyakran kísérletezéssel jár (Nagy, 2010). A módszerre sokféle definíció létezik 

eltérő megközelítésekben (Colburn, 2000; Exline, 2004; Lane, 2007), mindegyik definíció a 

természettudományi tanítással/tanulással kapcsolatosan értelmezi a fogalmat.  

Spronken-Smith és munkatársai (2007) kísérletet tettek arra, hogy leírják az IBL módszer azon 

összetevőit, amelyekben a legtöbb kutató egyetért, ezek az alábbiak: 

 kérdésekkel és problémákkal vezetett tanulás; 

 kutatás által motivált és stimulált; 

 a tudás keresésének a folyamatán alapul; 

 megértésen alapuló tanulás; 

 tanulóközpontú megközelítés és facilitátori tanárszerep; 

 önszabályozó tanulás felé történő elmozdulás; 

 növekvő tanulói felelősségvállalás a tanulás és a készségfejlesztés terén (Spronken-Smith és 

mtsai, 2007). 

Az IBL célja a kutatási készségek, a kritikus gondolkodás és az önálló kutatásra való képesség 

kifejlesztése a tanulókban, továbbá az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés továbbá a tanulók saját 

értelmi fejlődésükkel kapcsolatos felelősségvállalásuk kialakítása. (Lee és mtsai, 2004). Pedagógiájára 

jellemző az, hogy a tanulók önállóan dolgoznak, önállóan kutatnak, a tanárok pedig facilitátori 

szerepkört töltenek be. A kutatásalapú tanulási környezettől elvárt, hogy elegendő tapasztalati anyagot 

és több-szempontú megközelítést biztosítson a tudásépítéshez. A módszert szembeállítják a 

hagyományos metodikákkal, egyértelműen nyitott tanulási (open learning) tevékenységről van szó. 

Nincs rossz eredmény, a tanuló értékeli a kapott eredményeket és dönt azok értékéről (Nagy, 2010). 

A kutatás folyamatának fő komponenseit a WoksheetLibrary oldalán található alábbi ábra jól 

szemléltetni. 

 
102. ábra A kutatás folyamatának lépései WokSheetLibrary oldal304 Inquiry-based Learning Visual 

Concept Diagram 

                                                           
302 Ezt a National Research Council 1996-ban megfogalmazta már. Nevezetesen, hogy a természettudományos kutatás 

egyaránt vonatkozik arra, ahogyan a kutatók ismerik meg és magyarázzák a természeti világot illetve a tanulók olyan 

tevékenységeire is, amikor megértik az elméleteket és azt, ahogy a kutatók tanulmányozzák a természeti világot. 
303 Makádi Mariann és RétiÁ. Májer az IBL-t „felefedeztető tanulás”-ként fordítják 2013-ban. http://bit.ly/2xyyGkW 

és http://bit.ly/2fjZhLK, utolsó megtekintés: 2017.04.20. Később erről még olvashatunk. 
304 Eredeti kép forrása: http://www.worksheetlibrary.com/teachingtips/inquiry.html, u. m.: 2017.03.31. 

http://bit.ly/2xyyGkW
http://bit.ly/2fjZhLK
http://www.worksheetlibrary.com/teachingtips/inquiry.html
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Napjainkban kedvelt módszer az Európai Unió tagországaiban az IBL. Az EU-tagországok szinte 

mindegyikében évek óta csökken a jelentkezés a felsőoktatásban a természettudományi és mérnöki 

képzésekre, holott nagy szükség volna ezeken a területeken végzett szakemberekre. Az USA-hoz és 

Japánhoz képest nagy a lemaradása Európának a magas szintű szaktudást igénylő ágak fejlesztésében. 

A vezető ipari cégek jelzései szerint a természettudományos oktatással az EU-s tagországokban nagy 

probléma van. A probléma megoldására az EU tudományos és oktatási biztosai létrehoztak egy szakértői 

testületet, konkrétan a természettudományos közoktatás módszertanának radikális megújítására305 

(Szilágyi, 2007). Az EU szakértői bizottság nemzetközi kutatásokra alapozott szakértői 

jelentése/ajánlása (Rocard-jelentés)306 2007 nyarán született meg, melynek harmadik oldalán a 

„Megvalósítandó összegzés” címszó alatt az inquired-based módszereket ajánlják az iskolai oktatásba 

bevezetni. Hatékonysága kétségtelen: növeli a tanulók érdeklődését és eredményeit, továbbá a tanárokat 

motiválásra ösztönzi. 

2013-ban is történtek nemzetközi törekvések az IBL módszer terjesztésére, ezúttal a 

természettudományos oktatásban részvevő tanárok továbbképzését illetve mentorálását illetően az ún. 

PISCES (Promoting Inquiry in Science Classrooms in European Schools307) modul keretében (RétiÁ. 

Májer, 2013). Ez egy olyan nemzetközi projektben (S-TEAM308) megvalósuló tanár-továbbképzési 

modul, amely segítséget nyújt a tanároknak abban, hogy hogyan alakítsák át saját tanítási gyakorlatukat. 

Visszatérve az IBL módszer magyar fordítására, fontos megjegyezni, hogy 2013-ban az Inquire-based 

learning kifejezést felfedeztető tanulásként fordították két magyar tanulmányban is: a szóban forgó 

PISCES projekt magyar adaptációjában és Makádi Mariann IBL módszerről és alkalmazásáról szóló 

tanulmányában egyaránt olvashatjuk ezt a fordítást (RétiÁ. Májer, 2013, 2; Makádi és mtsai, 2013, 

101).  

Érdekes Makádi Mariann megközelítése, miszerint az IBL módszert több tanulóközpontú és 

tevékenykedtető modell hatásaként értelmezi, tanulmányában a következő fő összetevőket sorolja fel 

kialakulásuk sorrendjében, melyeknek valamely része megjelenik az IBL-ben: projektmódszer (project-

based learning), problémaalapú tanulás (problem-based learning), dizájnalapú tanulás (learning through 

design), és a kutatásalapú tanulás (research-based learning)309 (Makádi és mtsai, 2013). 

Külföldön ma portálokkal, ún. globális online tudományos laboratóriummal kívánják az IBL módszert 

támogatni az iskolákban Go-Lab Project címen310. Lényege az, hogy az oktatók lehetőséget kapnak arra, 

hogy interaktív, személyre szabott kutatásalapú tanulási tevékenységeket dolgozzanak ki diákjaik 

számára természettudományos területeken. A portálon egyedülálló online, virtuális és 

távlaboratóriumok továbbá adatbázisok érhetőek el. A tanítás-tanulás folyamata Inquiry Learning 

Spaces, azaz kutatásalapú tanulási felületeken történik. Az önálló kísérletek elvégzése felkelti a 

természettudományok iránti érdeklődést és elmélyíti a megszerzett tudást. A projekt konzorciumi tagjai 

többek között a CERN (Svájc), az ESA (Nagy-Britannia) valamint az EU országaiból számos egyetem 

(JongSotiriouGillet, 2014). 

                                                           
305 Az öt főből álló EU-s szakértői bizottságban Csermely Péter, Descartes-díjas professzor, az MTA doktora is tag 

volt, akivel Szilágyi Zsuzsa készített egy riport a projektről: fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0710/csermely0710.html, 

utolsó megtekintés: 2017.04.20. 
306 A megjelent ajánlás a Science Education now: A Renewed Pedagogy for the Future Europe címet viseli (2007). 

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf, 

utolsó megtekintés: 2017.04.20. 
307 Magyarul: az IBL módszer elterjesztése az európai iskolák természettudomány-tanítási gyakorlatában. 
308 S-TEAM: Science-Teacher Education Advanced Methods, magyarul úgy fordíthatnánk, hogy 

Természettudományos tanárok oktatásának fejlett módszerei. 
309 Az utóbbi kettő modell és az élmény alapú tanulás bemutatása már nem fért bele a dolgozat keretébe, csak a 

fontosabbnak ítéltek kaptak helyet, mivel dolgozatom fő témája nem a tanulási módszerek. 
310 A Go-Lab Projectről készült videónak (2016) a forrása: https://www.youtube.com/watch?v=ctlq-HPaNKw, utolsó 

megtekintés: 2017.03.31. 

file:///C:/Users/Csilla/Desktop/DISSZ/DISSZ/fizikaiszemle.hu/archivum/fsz0710/csermely0710.html
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.
https://www.youtube.com/watch?v=ctlq-HPaNKw
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103. ábra A Go-Lab webportál nyitó képe 
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3. sz. melléklet A tanulási környezetek típusai (eszköztámogatás alapján) – a 

hagyományos és az elektronikus tanulási környezetek határa, a technológiai fejlődés 

hatása (a 2.4.3. alfejezet részletei) 

Ahogyan a 21. századi tanulásértelmezésről szóló fejezetben (2.3.1.) leírásra került az, hogy az 

információs társadalomban megjelenő digitális technológiák, a világháló és a kommunikációs formák 

megújulása előidézte a tanulás fogalom változását, ugyanúgy hatott mindez a tanulási környezetek 

változásaira is. A modern technológiai eszközök megjelenése a munka és a magánélet mindennapjaiban 

befolyással voltak a tanulási folyamatokra, melynek eredményeképpen idővel az információ- és 

kommunikációtechnológia (IKT) eszközei bekerültek az iskola falai közé is (még ha a valós élet 

gyakorlatához képest korlátozott formában is). Ez egyrészt az iskolán kívülről jövő elvárások és igények 

okán történt, másrészt pedig az oktatás elméletével foglalkozó gondolkodók mindig is igyekeznek az új 

eszközöket a tanítás-tanulás szolgálatába állítani (Pl. Papert (1993) The Children's Machine: Rethinking 

School in the Age of the Computer című könyvében már ír erről).  

Csapó Benő 2003-as tanulmányában kiemeli, hogy az információs és kommunikációs technikák 

megjelenése két szempontból is nagy hatással van az oktatásra.  

 Egyrészt új igényeket támasztott az oktatással szemben, ugyanakkor  

 hatékony eszközöket is biztosít az eredményesség érdekében. (Csapó, 2003.) 

Az informatika és a technológia fejlődésének köszönhetően tehát a tanulási környezetek lehetőségei 

elektronikus eszközökkel bővültek, és elektronikus tanulási környezetek jöttek létre. Az elektronikus 

tanulási környezetek kialakulása előtt a tanítás szolgálatában a könyvek és szemléltető eszközök álltak 

úgy, mint például térképek, csontvázak, illusztrációk, modellek, kémiai és fizikai kísérletek stb. Az 

elektronikus eszköztámogatás előtti időszakot hagyományos tanulási környezetnek nevezzük. 

A hagyományos tanulási környezet taneszközeire nem kívánok nagy részletességgel kitérni, viszont 

ahhoz, hogy globálisan lássuk a hagyományos és az elektronikus tanulási környezetek közötti átmenetet 

és határt, eszközkészleteit és megkülönböztető sajátosságaikat: két osztályozást érdemes áttekinteni 

röviden311. Tompa Klára 1997-ben definiálta a Pedagógiai Lexikonban312 a taneszköz fogalmát, 

amelyeket különféle szempontok alapján négy csoportba sorol (Tompa, 1997). 

Háromdimenziós 

eszközök 
Nyomtatott eszközök 

Oktatástechnikai 

anyagok 

Oktatástechnikai 

eszközök 

Tanári demonstrációs 

eszközök  

(pl.: természeti tárgyak, 

gyűjtemények, kísérleti 

eszközök stb.) 
 

Tanulókísérleti és 

munkaeszközök  

(pl.: manipulációs 

eszközök, modellek, 

mérőeszközök stb.) 
 

Didaktikai 

segédeszközök  

(pl.: hangszerek, 

sportszerek stb.) 

Tanári segédletek 

(pl.: tanári kézikönyvek, 

feladatgyűjtemények, 

faliképek stb.) 
 

Tanulói segédletek 

(pl.: tankönyvek, szó-

tárak, feladatlapok stb.) 

Információhordozók, 

audiovizuális anyagok, 

szoftver: 
 

Auditív  

(pl.: hanglemezek, 

hangszalagok, hang CD-

k stb.) 

Vizuális  

(pl.: diafilmek, írásvet., 

transzparensek, fotó, 

CD-k stb.) 

Audiovizuális  

(pl.: videofelvételek, 

oktatócsomagok, 

multimédia stb.) 

Audiovizuális eszközök, 

segédeszközök, hardver:  
 

Auditív  

(pl.: lemezlejátszó, 

rádiókészülék, CD-

lejátszó stb.) 

Vizuális  

(pl.: diavetítő, írásvetítő 

stb.) 

Audiovizuális313  

(pl.: televízió, oktatógép, 

multimédia PC stb.) 

37. táblázat Tompa Klára-féle taneszköz-osztályozás (1997) 

A szempontok a következők: az eszközök fizikai megjelenése, az érzékszervi csatornákra gyakorolt 

hatásuk, a szükséges technikai berendezések, valamint a felhasználó személye. Azokat a tanulási 

környezeteket, amelyekben az első három oszlopban megjelenő taneszközöket használják, 

                                                           
311 Amiatt is érdemes, hogy lássuk az elektronikus tanulási környezetek kialakulásának előzményeit. 
312 Tompa Klára (1997): Taneszköz. In: Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. III. kötet. Keraban 

Kiadó, Bp. 
313 Külföldi irodalomban az audiovizuális oktatási eszközök elnevezése: „audiovisual aids” (Farenga−Ness, 2005). 
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hagyományos tanulási környezeteknek nevezzük. A negyedik oszlopban megjelenő utolsó blokk 

kapcsán beszélhetünk elektronikus tanulási környezetekről, méghozzá a számítógépek megjelenése 

kapcsán. Ide sorolhatóak az oktatói weboldalak. Tompa Klára felosztása szerint tehát az oktatógép és a 

multimédia PC taneszközökre mondható, hogy elektronikus tanulási környezetet biztosítanak, a 

korábban felsoroltak pedig a hagyományos tanulási környezethez tartozó eszközök.  

Nádasi András Orbis sensualium pictus imaginarius című tanulmányában felsorakoztatja az újabb 

időszak taneszközeit (2010-es a tanulmány) összevetve a korábbi, fent bemutatott osztályzással. S 

megállapítja, hogy számos audió illetve vizuális eszközt ma már egyértelműen leváltott a számítógép 

(Nádasi, 2010). 

A tanítási eszközöknek történeti periodizációjára többen tettek kísérletet. Legismertebb felosztást 

Wilbur Schramm végezte, aki a tanítási eszközök négy nemzedékét különböztette meg (Schramm, 1964, 

141). Ennek összefoglalása látható az alábbi táblázatban. 

1. nemzedék: Olyan tárgyak szemléltetésre való használata, amelyek nem 

igényelnek további segédeszközt vagy gépi hátteret. 

Pl.: falikép, makett, modell, kézirat, térkép, falitábla stb. 

2. nemzedék: A taneszközöket gépekkel sokszorosítják, de az 

információközvetítéshez már nincs szükség egyéb eszközre vagy 

gépre. Önmagukban információhordozók. 

Pl.: tankönyvek, nyomtatott segédanyagok, feladatgyűjtemény, 

munkafüzet, feladatlap stb. 

3. nemzedék: Az információhordozó előállításához és az információ-

közvetítéshez is gépi háttér szükséges, audiovizuális eszközök.  

Pl.: diavetítő, írásvetítő, filmvetítő, lemezjátszó, hangos pergőfilm. 

4. nemzedék: Az eszközök tanulásirányítási funkciókat is ellátnak. A tanuló 

önállóan is képes segítségükkel tanulni. Ember-gép interakció. 

Pl.: oktatógépek, programozott tankönyvek, oktató csomagok 

nyelvi laborok. 

38. táblázat Schramm tanítási eszközök nemzedékekre osztása 

Az első három nemzedék eszközei főként a szemléltetést szolgálták, ezek használata nem kizárják, 

hanem sokkal inkább jól kiegészítik, erősítik egymást. A negyedik nemzedék elemei már kiválthatták 

magát a tanárt is, velük a tanítási-tanulási folyamat teljes vezérlése megtörténhetett. A nemzedékeken 

keresztül lemérhető a fejlődés iránya, egyrészt növekszik az információforrások csatornái (közeledés a 

multimédia felé), másrészt a taneszközök egyre rugalmasabbá válnak. Már érzékelhető az interaktivitás. 

A multimédiás tananyagsegédleteket, oktatógépeket és programozott tankönyveket már az információs 

és kommunikációs technológiák részeként említi a szakirodalom, így azokat használva mondhatjuk, 

hogy elektronikus tanulási környezet valósul meg.  

Szűcs Pál (1986) Schramm rendszerét kiegészítette egy 5. nemzedékkel, ahová modern, interaktív 

eszközöket sorolt úgy, mint a számítógépeket és a multimédia-rendszereket. Petriné Fejér Judit 1998-

ban az Internet nyújtotta lehetőségekkel is kiegészítette Szűcs 5. nemzedékét314. Ma a legmodernebb 

eszközök, amiket a tanulás szolgálatába állíthatunk − s állítunk is non-formális értelemben nap, mint 

nap −, a mobil eszközök. Az asztali számítógépeket egyre inkább háttérbe szorítják a laptopok (notepad-

ek), tabletek és okostelefonok315. A felsorolt mobileszközökből is jellemzően már nem háztartásonként 

egy található, hanem egyre inkább személyekhez kötődve jelennek meg. Saját okostelefonnal 

nyilvánvalóan mindenki rendelkezik egy háztartásban, viszont a többi eszköz esetében is efelé tartunk. 

Ezt továbbgondolva kibővíthető volna a fent leírt rendszerzés egy 6. nemzedékkel is, amely a 

„személyes mobil eszközök” nemzedéke lehetne.  

Az új nemzedék megkülönböztetését azért tartom indokoltnak, mert azáltal, hogy a nálunk lévő 

okoseszközök folyamatos interneteléréssel rendelkeznek, tanulási lehetőségeink kinyíltak és a 

kommunikációs szokásaink nagyon megváltoztak. A mobiltanulással mikrotartalmak érhetőek el 

bármikor és bárhol. Az állandósult internetelérés állandósult információéhséget eredményez, állandó 

                                                           
314 Szűcs (1986) tanulmánya az 5. nemzedékről a hálózatba kötött számítógépek tömeges térnyerése előtt íródott. 
315 Talán később a mobil eszközök kategóriájába fognak tartozni az okosórák, Google és virtuális szemüvegek, VR 

eszközök is. 
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készenléti állapotot teremt és állandósult interakció-kényszert az ismerőseinkkel, tanulás esetén a 

tanulótársakkal. Pléh Csaba által szerkesztett, 2016-ban megjelent Magyar Pszichológiai Szemle 

különszáma ezekkel a kérdésekkel foglalkozik (Pléh, 2016). 
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4. sz. melléklet A Computer-based education és a Computer-based learning 

kifejezéseken belüli további osztályozása a feladatköröknek 

Legtágabb terminusként a Computer-based education (CBE) és a Computer-based learning (CBL) 

kifejezéseket használják, amelyek az oktatás területén minden típusú számítógépes használatot lefednek. 

Lefedik az önálló tanulástól kezdve a tanár által vezérelt tanulást, s a gyakorlatoktól kezdve a 

tutoriálokon, szimulációkon, management alkalmazásokon, adatbázis-kezelésen és fejlesztéseken át az 

egyéb applikációkat. 

 A Computer-assisted instruction (CAI) kifejezést magyarul úgy fordítanánk, hogy 

számítógéppel támogatott oktatás.  

 A Computer-based instruction (CBI) elnevezés magyarul számítógépre alapozott oktatás. 

 A Computer-managed instruction (CMI) kifejezés magyarul úgy hangozna, hogy 

számítógéppel szervezett oktatás. 

Mindhárom fogalomban megtalálható az „instruction” szó, amely a korábbi oktató- és tanításközpontú 

szemléletmódra utalt. Napjainkban viszont már a tanulóra és a tanulásra helyeződött a hangsúly. S „a 

szóhasználat e szerint módosult: az „instruction”-t felváltotta a „learning”, − sugalmazva ezzel a 

tanulóközpontúságot, a nagyobb tanulói szabadságot, ugyanakkor a nagyobb felelősséget is a tanuló 

részéről” (Forgó−Hauser−Kis-Tóth, 2001, 66). Ennek megfelelően a következő kifejezések alakultak 

ki, s kerültek használatba. 

 Computer Aided Learning (CAL), azaz számítógéppel támogatott tanulás. 

 Computer Based Learning (CBL), azaz számítógép alapú tanulás. Ez gyűjtőfogalomként 

használatos ma mindenféle számítógéppel támogatott tanulásra316. 

Újabban a „learning” és „training” kifejezéseket egyaránt használják. Feltételezhetően amiatt terjedt 

el a „training” terminus, mert egyre népszerűbbé vált a hagyományos kurzusok számítógépes 

környezetbe való „átültetése” s a tanulók önálló öntréningezése e rendszerek által (tutorok vagy akár 

tutorok nélkül). Ennek megfelelően használatosak manapság az alábbi kifejezések is. 

 Computer Based Training (CBT), azaz számítógép alapú tréning317, vagy ismeretelsajátítás. 

Napjainkban gyakran használt kifejezés318 (Rouse, 2011; Organ, 2016). Továbbá egy 2016-ban készült 

angol nyelvű, online, ún. training szótárban319 is megtalálható a kifejezés definíciója (TrainingIndustry, 

2016). A CBT ernyőfogalomként használatos, arra utal, hogy egy képzést számítógépen keresztül végez 

el a tanuló. Ma általában online tanulásra gondolunk.  

 Technology Based Training (TBT), azaz technológiaalapú tréning, gyűjtőfogalom. Olyan 

eszközökkel való tanulást takar, amelyek oktatási tartalmakat hordoznak. Nem csak számítógéppel 

támogatható a tanulás vagy egy kurzus elvégzése, hanem többféle típusú eszközzel és technológiával. 

Az American Society for Training and Development (ASTD)320 egyesület azt írta, hogy a TBT magába 

foglalja az Interneten, intraneten vagy extraneten keresztül jövő tartalmakat, vagy a műholdas adást, 

audio- és videoanyagokat, interaktív TV-t vagy CD-ROM-ot. Magában foglalja az egyénileg és 

csoportosan megvalósuló számítógép alapú és webalapú módszereket is (SasidharanSanthanam, 

2006). 2006-ban írják a TBT-ről, hogy lefedi az egyetemeken a távoktatást (distance learning) és a 

belended-learning kurzusokat. Idővel pedig természetessé vált, hogy a tanulást segítő elektronikus 

környezetek webalapúak, így az alábbi kifejezések is használatba kerültek. 

 Web Based Learning (WBL) vagy Web Based Training (WBT), azaz webalapú tanulás vagy 

webalapú tréning. Sokszor a kifejezéseket egymás szinonimáiként is használják, továbbá ugyanerre 

használatosak lehetnek az e-learning és az online learning kifejezések is321. Gyakorlatilag az Internet 

                                                           
316 Fentebb már volt róla szó, a korábban említett CBE szinonimájaként is használatos (Farenga−Ness, 2005). 
317 A training angol kifejezés szószerinti magyar fordítása „kiképzés”, használhatjuk magyarul a képzés szót.  
318 A meghatározás forrásai: Margaret Rouse (2011), http://bit.ly/2x8Gt9h és Anthony Organ (2016), 

http://bit.ly/2wA8EcN, utolsó megtekintések: 2017.03.01. 
319 A szótár (2016) forrása a Trainingindustry oldalán: http://bit.ly/2woTMTn, utolsó letöltés: 2017.03.01. 
320 2014 május 8-tól Association for Talent Development-re (ATD) változott, forrás: http://bit.ly/2jAyY5p, utolsó 

megtekintés: 2017.03.01. 
321 A meghatározások forrása: Judy McKimm−Carol Jollie−Peter Cantillon (2003), http://bit.ly/2yl8qse és Margaret 

Rouse (2005), http://bit.ly/2wqJfaw, utolsó megtekintések: 2017.03.01. 

http://bit.ly/2x8Gt9h
http://bit.ly/2wA8EcN
http://bit.ly/2woTMTn
http://bit.ly/2jAyY5p
http://bit.ly/2yl8qse
http://bit.ly/2wqJfaw
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vagy egy cég intranetjén keresztül történik a tanulási folyamat oktatói segítséggel vagy teljesen önállóan 

(Mckimm−Jollie−Cantillon, 2003; Rouse, 2005). 

Természetesen az itt felsoroltakon kívül más kifejezések is használatban vannak e fogalomkörben, 

jelenleg csak a leggyakrabban előfordulóknak ítélt akronímák kerültek megnevezésre. Az említett 

fogalmak között sokszor átfedések vannak, sokakat egymás szinonimáiként használnak, a szakirodalom 

nem egzakt és nem következetes ezeket a meghatározásokat illetően, abban viszont biztosak lehetünk, 

hogy a fent említett kategóriák mindegyike elektronikus tanulási környezetnek minősül.  
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5. sz. melléklet Legfontosabb akadálymentességi elvek a kód szintjén (Abonyi-

Tóth−Pataki−Mátételki, 2011 és Pataki−Abonyi-Tóth, 2011 alapján) 

Legfontosabb akadálymentességi elvek gyűjteménye, amelyek a kód szintjén 

jelennek meg 

1. Kiemelések a szövegben 

A HTML tag-ek jelentésjelölésre/tartalomjelölésre és a struktúra megadására valók. Amikor lehetséges 

a kiemelések esetében azokat a tageket alkalmazzuk, amelyek tartalomjelöléssel is járnak. Tehát:  

a. Kihangsúlyozás esetén <i>   </i> helyett használjunk <em>   </em> jelölőt, mely a tartalmi kiemelés 

mellett a böngészőben való megjelenését illetően kurzív (döntött). 

b. Erős kiemelés esetén <b>   </b> helyet használjunk <strong>   </strong> jelölőt, mely a tartalmi 

kiemelés mellett a böngészőben való megjelenését illetően félkövér. 

2. Címsorok 

A weboldalon megjelenő címeket a címsor jelölésére szolgáló <h1> … </h1>, <h2> … </h2> … <h6> 

… </h6> jelölők közé tegyük, ahol a <h1> … </h1> a főcímeket, a <h2> ... </h2> az alcímeket, s a 

<h3> … </h3> tagpár a további alcímeket fogja közre. Ezzel a jelöléssel jelezzük a címek hierarchiáját.  

Fontos szabály: Mindig <h1>-es címmel jelöljük az első címet, s rendre a következő számmal jelzettel 

folytassuk az alcímek jelölését, amennyiben csak főcímek vannak az oldalon, úgy mindegyik cím <h1>-

es jelöléssel legyen ellátva. A címsor jelölők mindegyikének van egy alapértelmezett megjelenése a 

böngészőkben, a <h1>-es a főcímek megszokott megjelenítésénél alapértelmezetten picit nagyobb 

méretű.  

Helytelen megoldás az, hogy a weblapunk megjelenése szempontjából kedvezőbb betűmérettel 

rendelkező <h2>-vel kezdünk.  

Helyes megoldás az, ha <h1>-es címjelölővel kezdünk (a nagy alapértelmezett betűméret ellenére is), 

ám annak megjelenését mi magunk CSS állományban a számunkra megfelelő méretre Ezen jelölőknek 

tehát nem csak a megjelenítés terén van szerepük, hanem a címek hierarchiájának jelölése esetében is. 

3. Bekezdések jelölése 

A weboldalakon megjelenő folyó szövegeket helyezzük minden esetben <p> … </p> tagpárok közé, 

azaz tegyük a szövegeket bekezdésekbe. A <p> HTML tag blokkszintű elem, azaz a bekezdésekbe 

helyezett szövegek minden esetben új sorban kezdődnek, s a weboldalon utánuk következő elem is új 

sorban kezdődik. 

4.  Szövegjelölők 

Amennyiben a szövegünkben van hosszabb idézet, sorközi idézet, műveket említünk meg benne, vannak 

listáink, felsorolásaink, definícióink, mozaikszavaink stb, úgy minden esetben használjuk az ezen 

szövegelemeket jelölő HTML tageket (ezek rendre a következők: <blockquote>, <q>, <cite>, <ul>, 

<ol>, <dl>, <abbr> stb). Ezek mindegyike a tartalom struktúráját is jelzi azon túl, hogy a böngészőben 

van egy normál szövegtől eltérő alapértelmezett megjelenése. 

5. Ne legyen aláhúzva az a szöveg, ami nem link 

Aláhúzott szöveget ne alkalmazzunk szövegből való kiemelésre, azaz a weboldalakon soha ne húzzunk 

alá olyan szövegrészeket, amelyek mögött nem áll link. Azaz soha ne használjuk az <u> … </u> tageket. 

6. Szöveges linkek legyenek aláhúzva 

Amennyiben egy szövegrész mögött link található, úgy azt minden esetben húzzuk alá. Az <a> … </a> 

tagpárok segítségével adhatóak meg linkek a weboldalainkon, ezek megjelenése (szín és aláhúzás) CSS 

állományban adandó meg. 

7. Linkek szövegének megfogalmazása 

Ügyeljünk az <a> … </a> tagpárok között megadandó szöveg megfogalmazására! Ez a szöveg jelenik 

meg a böngészőben aláhúzva, jelezve ezzel a linket és ezt olvassák fel a képernyőolvasó szoftverek a 

vakok és gyengénlátók számára. Fontos, hogy a szövegben legyen megfogalmazva konkrétan az, ami 

arra való klikkelés után várható.  



191 

Rossz példa: A mentességi kérelem itt letölthető! 

Jó példa: A mentességi kérelem letöltése PDF-formátumban. 

8. A képekhez alternatív szöveg kötelező megadása 

Az <img> tag esetén, azaz képbeszúrás esetén mindig adjunk az alt attribútumnak értéket! Az alt 

attribútumnév az alternative text angol kifejezésből ered. Ebben adható meg a kép alternatívájaként egy 

rövid szövegrész, ami a kép tartalmát írja le pár szóban. Fontos, hogy ezt minden esetben az adott téma 

kontextusának megfelelően adjuk meg. A képernyőfelolvasók ezeket felolvassák. Amennyiben valami 

hiba folytán a kép nem jelenik meg, úgy az alt attribútumban megadott kifejezés íródik ki a böngészőben 

a kép helyén. 

9. A táblázatok esetében szöveges összefoglaló megadandó  

Táblázatok esetében summary attribútumban adjuk meg a táblázat rövid átfogó leírását, ez hasonló a 

kép esetében megadandó alt attribútum jelentőségével. (A <caption> … </caption> tagpár között a 

táblázat címe is megadható, használata hasznos, a cím kiíródik a böngészőben is, ezt a taget a <table 

nyitó tag után, de még az első sor nyitó <tr>-je előtt ajánlatos megadni. 

10. Táblázatot ne használjunk layoutépítéshez.  

Táblázatot sose használjunk a weboldal layoutjának (oldalfelépítés/megjelenítés) megalkotására, 

helyette használjuk az erre kitalált <div> jelölőt illetve a HTML5-től létező képernyőterületeket jelölő 

tageket (pl: <header>, <footer>, <nav>, <section>, <aside> stb.) 

11. Űrlapok elemeinek azonosítása 

Űrlapok esetében az egyes elemeknek s szövegdobozoknak adjunk címkét (label értéket!!!), hogy azokra 

megfelelően tudjunk hivatkozni. 

12. Általános és nagyon fontos szabály!!! 

Minden lényegi információ szövegesen is elérhető legyen a weboldalakon (például ne csak képre írva) 

annak érdekében, hogy a képernyőolvasókat használók is hozzáférjenek az információkhoz. 
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6. sz. melléklet Az EEQM modellel kapcsolatos részletek 

3.7.7.2. Az egyes tengelyek minősítési illetve értékelési céljai 

1. A szoftver minőségi tengely célja:  

Az összes web-alkalmazás elem minősítése, mely a rendszer minőségével kapcsolatban áll. A minősítési 

eljárást belsőleg a szakértők (INTERNAL) végzik el a szervezet által.  

2. A pedagógiai tengely célja:  

Minden rendszerhez tartozó követelményt értékelése. Az értékelési folyamat külsőleg és belsőleg is 

lezajlik (INTERNAL/EXTERNAL). 

 Külső: a tanulók egy csoportja értékel saját igényei és elvárásai alapján. 

 Belső: pedagógus szakemberek. 

3. A web 2.0-es tengely célja:  

Társas aktivitást értékelése, különösen a tanulók közötti együttműködést. Az értékelési eljárást csak 

külsőleg végzi el a tanulók egy csoportja (EXTERNAL). 

3.7.7.3. Az EEQM modellben az alkalmazások minőségi faktorai 

 A felhasználói kérdőíveken értékelik a vizsgált web-alkalmazás minőségét: 

a. Minden egyes követelmény szempontjából mérik a felhasználói elégedettséget ötös 

fokozatú Likert-skálán. 

b. Minden egyes követelmény fontossági szintjét mérik ötös fokozatú Likert-skálán. 

 A kérdőív a minőségi faktorra összpontosít! Bizonyos kérdések a felhasználhatósággal, a 

funkcionalitással stb. foglalkoznak. 

 Olyan webminőségi tényezőkre is koncentrál a kérdőív melyeket kutatók is javasolnak. 

 Az értékelni kívánt összetevők kiválasztása az alábbi táblázatból, amelyek hatással vannak a 

web-alkalmazások minőségére. 

 Technikai szakértők feladata: táblázatból meghatározni az értékelendő minőségi tényezőket. 

 
39. táblázat Az alkalmazások minőségi faktorai 

 A modellt fokozatosan lehet frissíteni a minőségi jellemzőkben a web alkalmazások 

változásaihoz igazodva.  
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7. sz. melléklet Nemzetközi kitekintés, néhány külföldi webes informatikai rendszer jó 

gyakorlatának bemutatása, amely támogatja az oktatási és tanulási folyamatokat 

Számos webes rendszerrel támogatják a tanítási-tanulási folyamatokat a felsőoktatási szférában 

Európában és a tengerentúlon, fizetős és ingyenes megoldások egyaránt találhatóak. Számos jellegű 

webes rendszer érhető el a témában. A teljesség igénye nélkül egy rövid kitekintést szeretnék adni és 

néhány jó gyakorlatot bemutatni e témában. Használnak LMS (Learning Management System) 

rendszereket és CMS (Content Management System) rendszereket tananyagtartalmak biztosításának 

háttereként valamint vannak tanári weboldalak is, amelyen tananyagsegédletek jelennek meg. Az iTunes 

U csatornán lévő tananyagokat számos tanár használja tananyagmegosztóként diákjai számára valamint 

Amerikában bevett szokás, hogy a „verificated course” kategóriába sorolt MOOC (Massive Online 

Open Course) kurzusok elvégzését egyes egyetemek elfogadják. Emellett számos felsőoktatási 

intézmény saját fejlesztésű rendszerrel támogatja az oktatási tananyagok megosztását illetve az 

oktatásszervezést. Változó az, hogy a felsőoktatási intézményekben, milyen rendszereket használnak, 

ezt rendszerint az intézmény vezetés határozza meg. Használják mindezeket vegyesen is. Lássunk 

néhány példát az alábbiakban. 

1. LMS rendszertámogatás 

Számos LMS rendszer létezik, amely választható a felsőoktatás területén. Ezek között találhatók 

ingyenes és fizetős rendszerek egyaránt. Az alábbi összefoglaló táblán jól látható az Amerikai Egyesült 

Államokban és Kanadában használt legnépszerűbb fizetős és ingyenes (open source), felsőoktatásban 

használt LMS rendszerek népszerűsége és annak változásai évekre lebontva.  

 
104. ábra Népszerű LMS rendszerek az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában (forrás: 

https://bit.ly/2ERGjmr, utolsó megtekintés: 2018.03.15.)  

Érdekes kimutatások találhatóak még az Amerikai Egyesült Államokban, a felsőoktatásban elterjedt 

rendszerekkel kapcsolatosan 2010 és 2015 között a következő oldalon: http://listedtech.com/lms-

market-share/, utolsó megtekintés: 2018.03.15.  

  

https://bit.ly/2ERGjmr
http://listedtech.com/lms-market-share/
http://listedtech.com/lms-market-share/
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2. MOOC kurzusok 

A MOOC kurzusokat hirdető oldalak között a legnépszerűbb a Coursera, az edX és az Udacity 

szolgáltatás. Ezek rangsora látható a következő ábrán. 

 

105. ábra Népszerű MOOC szolgáltatók 2015-ben (forrás: http://slideplayer.com/slide/6817227/, utolsó 

megtekintés: 2018.03.15.) 

Érdekes egy 2017-es adat, amely a legnépszerűbb MOOC-szolgáltatók eloszlását mutatják.  

 

106. ábra A MOOC kurzusok eloszlása (forrás: https://www.class-central.com/report/moocs-2015-stats/, 

utolsó megtekintés: 2018.03.15.) 

 

http://slideplayer.com/slide/6817227/
https://www.class-central.com/report/moocs-2015-stats/
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3. iTunes U kurzusok 

Az iTunes U alkalmazás kibővült olyan szolgáltatásokkal, mint a házi feladatok beadásának lehetősége, 

beépített napló és privát megbeszélési funkció, ezekkel tehető gördülékenyebbé és rendszerezettebbé a 

tanítást. Lehetőség van már a felületen a beadott anyagok értékelésére és kapcsolattartásra a tanulókkal. 

 

107. ábra iTunes U felület (forrás: https://www.apple.com/hu/education/itunes-u/, utolsó megtekintés: 

2018.03.15.) 

4. Az MIT-nek az OCW (Open Course Ware)  

A felsőoktatási rangsorokban előkelő helyen álló, a világ egyik legjobb egyetemének számító 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2002-ben indította el az OCW projektet, ahol ingyenesen 

elérhetőek a tanórák tananyagai, a tanórák videói és házi feladatok valamint tesztek is. 

 

108. ábra AZ MIT OCW rendszerének weboldala (forrás: https://ocw.mit.edu/index.htm, utolsó 

megtekintés: 2018.03.15.) 

  

https://www.apple.com/hu/education/itunes-u/
https://ocw.mit.edu/index.htm
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5. Saját rendszertámogatás 

Számos egyetem Európában saját fejlesztésű rendszert használ az oktatásszervezésre vagy a tananyagok 

megosztására és eladatok beküldésére. Van ahol egy rendszerrel valósítják meg mindezt és van, ahol 

különbözőkkel. A Brémai Egyetemen (Universität Bremen) például több webes rendszert együttesen 

használnak az oktatás–tanulás támogatására. 1. Central Exam System (Központi vizsgáztató rendszer), 

2. E-mail System (Levelező rendszer), 3. E-learning System (E-learning rendszer, benne a tananyag). 

 
109. ábra A Brémai Egyetem oktatást-tanulást támogató webes rendszereiből (forrás: az EKE-n járt 

Erasmusos hallgató a Brémai Egyetemről) 

 

110. ábra A Brémai Egyetem e-learning rendszere és egyik kurzus tananyagai (forrás: az EKE-n járt 

Erasmusos hallgató a Brémai Egyetemről) 
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6. Oktatók saját weboldala 

Vannak példák külföldön is arra, hogy oktatók saját weboldalt tartanak fent, amelyen 

tananyagsegédleteket osztanak meg és/vagy szakmai blogot vezetnek. Egyik példa szintén a Brémai 

Egyetemhez kapcsolódik (http://www.informatik.uni-bremen.de/agebv/en/UdoFrese, utolsó 

megtekintés: 2018.03.15.). 

 
111. ábra Egy oktató weboldala a Brémai Egyetemről 

Másik két példaként a dolgozatban később is szereplő két oktató oldalán hoznám fel neveléstudományi 

és informatika területről: Paul E. Peterson oldala http://paulepeterson.org/ és David J. Malan 

weboldala https://cs.harvard.edu/malan (utolsó megtekintések: 2018.03.15.). 

7. Facebook-csoporttal támogatott oktatás 

Például a Floridai Egyetemen (University of Florida) többféle oktatástámogató rendszert is 

működtetnek, többek között a WebCT, a Blackboard és a Sakai szoftvereket is használnak az egyetemi 

hálózaton. Ebben az intézményben egyes kurzusok esetében az oktatók mégis egy innovatív, a webkettes 

technológiákra alapozott megoldás mellett döntöttek. Az egyetemisták által már egyébként is intenzíven 

használt Facebook segítségével valósították meg a vitafórum, az értesítések közzététele funkciókat. A 

közösségi oldalt funkciógazdagsága és a népszerűsége miatt választották. Úgy gondolták, hogy jobb a 

kurzusokat egy olyan felületre terelni, amelyet a tanulók egyébként is sokat használnak, nem pedig azon 

a rendszeren küldeni a kurzussal kapcsolatos információkat, amelyeket nem olyan gyakran használnak. 

(Forrás: http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=5702&issue_id=542.html, utolsó 

megtekintés: 2015.03.15.) 

  

http://www.informatik.uni-bremen.de/agebv/en/UdoFrese
http://paulepeterson.org/
https://cs.harvard.edu/malan
http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=5702&issue_id=542.html
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8. sz. melléklet Statisztikai kimutatás a tanárok oktatói portálokra való igényeiről  

 

112. ábra A tanárok 100%-ának válasza annak kapcsán, hogy van-e oktatói weboldala vagy sem 

 

113. ábra A 61% további eloszlása látható az eredménytáblázatokban 
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9. sz. melléklet Oktatói weboldalak a karok és beosztások szerinti eloszlásban 

 

114. ábra Oktatói weboldalak kari eloszlásban  

 

115. ábra Oktatói weboldalak a beosztások szerinti eloszlásban 
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10. sz. melléklet Statisztikai eredmény az oktatói weboldalakra való igényekről hallgatói 

szemszögből  

 

116. ábra Oktatói weboldalakra való igények hallgatói szemszögből 

 

117. ábra Oktatói weboldalakra való igények hallgatói szemszögből kari eloszlás grafikonja 
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118. ábra Oktatói weboldalakra való igények hallgatói szemszögből kari eloszlás adatai 
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11. sz. melléklet Oktatói weboldalak látogatottsága a hallgatók részéről 

 

119. ábra Oktatói weboldalak látogatása (igen-nem aránya) kördiagram és grafikon (kari eloszlásban) 

 

120. ábra Oktatói weboldalak látogatottsága (igen-nem aránya) 
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121. ábra Oktatói weboldalak látogatottsága kari eloszlásban 
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12. sz. melléklet Statisztika az oktatói portálok hasznosságának általános megítéléséről 

oktatói és hallgatói nézőpontból egyaránt 

 

122. ábra Statisztikai adatok és kördiagram az oktatói portálok hasznosságának általános megítéléséről 

oktatói szemszögből  

 
123. ábra Statisztikai adatok és kördiagram az oktatói portálok hasznosságának általános megítéléséről 

hallgatói szemszögből  
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13. sz. melléklet A Kérdőív 1 és Kérdőív 2 első három Moodle-lel kapcsolatos 

kérdéseinek eredményei 

Az oktatói Kérdőív 1 és a hallgatói Kérdőív 2 első három Moodle-lel kapcsolatos kérdése és eredményei 

a következők voltak: 

igen nem igen nem

1. Hallott-e már a Moodle 

oktatási keretrendszerről? 40 44 97 66
2. Tudja-e, hogy a főiskolán az 

oktatók és hallgatók rendel-

kezésére áll egy telepített 

Moodle rendszer? 33 7 120 43
3. Használt-e már Moodle 

keretrendszert 

oktatása/tanulása folyamán? 17* 16 68* 52

Kérdés
Oktatók Hallgatók

 

* igennek számítanak a következő válaszok: „igen, már kipróbáltam a használatát”, „igen, néhányszor”, „igen, 
gyakran”, „igen rendszeresen” (tehát igennek számít az összes válaszadó, aki nem a „nem”-et jelölte meg) 

124. ábra Moodle-lel kapcsolatos kérdések adatai 

Az oktatói kérdőívekben (Kérdőív 1) a Moodle-re vonatkozó első három kérdés úgy következett egymás 

után, hogy, az első kérdésre adott pozitív válasz (igen jelölése) volt a feltétele a második kérdés 

megjelenésének a kitöltők számára. Ugyanígy, azoknak jelent csak meg a harmadik kérdés, akik a 

másodikra igennel válaszoltak322. Megfigyelhető az oktatók oszlopaiban − a kérdések egymásba 

ágyazásának eredményeképpen , hogy az első kérdésre még a minta egésze válaszolt (e kérdés 

esetében, 84 fő, N1=84), a másodikra pedig már csak a minta azon része, akik az előzőre igennel 

válaszoltak, azaz összesen 40 fő között oszlott meg az igenek és a nemek aránya. A harmadik kérdésnél 

pedig ugyanígy, ez esetben 33 fő között oszlottak meg a válaszok.  

Látható, hogy kicsit kevesebb, mint 50%-os a Moodle keretrendszer ismertsége az intézményben és 

használata (17 fő a 84-ből) nem túlzottan jelentős, annak ellenére, hogy bármely oktatónak a 

rendelkezésére áll323. 

A hallgatók kérdőívénél ugyanez a három kérdés mindenki számára megjelent, azaz egyik sem volt a 

másik feltétele. Ez az oka annak, hogy a hallgatók oszlopában mindegyik igen-nem pár összege a 

hallgatói minta elemszáma (N2=163). A mellékletben megtalálhatóak a hallgatók táblái a Moodle 

ismertségére és használatára vonatkozóan illetve ezek karonkénti eloszlásainak grafikonjai és 

kördiagramja. A következő három tábla eredménytáblázata.  

                                                           
322 Amiatt éreztem ennek szükségét, mert olyan kérdéseket tettem fel, amelyek csak úgy nyernek értelmet, ha az 

előzőre pozitív (igen) volt a válasz. Megfigyelhető az oktatók oszlopaiban  a kérdések egymásba ágyazásának 

eredményeképpen , hogy az első sorban a minta egésze válaszolt (e kérdés esetében, 84 fő, N1=84), a következőben 

pedig már csak a minta azon része, akik az előzőre igennel szavaztak, azaz összesen 40 fő között oszlott meg az igenek 

és a nemek aránya. A 3. sorban pedig ugyanígy, 33 fő között oszlottak meg a válaszok. 
323 A mellékletben megtalálhatóak a fenti kérdésekre adott válaszok oktatókra vonatkozó táblái. 
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125. ábra Moodle-ös kérdések adatai 
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14. sz. melléklet A Moodle és oktatói weboldalak használatának statisztikai kimutatása 

 

 

126. ábra Az oktatói portáloknak és a Moodle e-lerning rendszernek a használata 
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15. sz. melléklet Az oktatói kérdőívben (Kérdőív 1) a három első Moodle-lel kapcsolatos 

kérdés szerkezete (egymásba ágyazása) látható. 

 

127. ábra Részlet a Kérdőív 1 szerkezetéből 
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16. sz. melléklet A Tanítlap smink végleges formájához szükséges változtatások leírása és 

ennek megfelelően a kódban tett módosítások 

1. A menüpontok betűi szélesebbek legyenek. 

2. A menüpontok szürke háttere alacsonyabb legyen. 

3. A menüpontokat összébb húzni, azaz köztük hover állapotban ne legyen üres terület. 

4. A menük alatti halványszürke vonal magasabbra kerüljön és a hover állapot színes 

vonalai is. 

5. A website címét és logót feltenni balra a színsávba. 

6. Keresőmezőt feltenni jobbra a színsávba a social ikonok alá. 

7. A menü feletti színsáv (jelenleg halványkék) magasságát megnövelni. 

 
128. ábra A SimpleCorp Drupal-smink módosítatlanul 

 
129. ábra A SimpleCorp smink zöld színsémára állítva illetve kitéve a keresőmező a Header blokkba 
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1. A menüpontok betűi szélesebbek legyenek. 

2. A menüpontok szürke háttere alacsonyabb legyen. 

3. A menüpontokat összébb húzni, azaz köztük hover állapotban ne legyen üres terület. 

 
130. ábra Eredeti SimpleCorp 

 
131. ábra Módosított megjelenés 

A képeken látható, hogy módosítottam a betűtípuson: Dosis helyett a szélesebb Verdanat adtam meg. A 

betűméretet 16 px-ről levettem 13 px-re, mert a Verdana betűtípus nagyobb méretű, mint a Dosis.  

A padding érték esetében a jobb bal 12 px helyett 10 px-t adtam meg, valamint annak érdekében, hogy 

ne legyenek ilyen magasak a menüpontok, felül 47px helyett 17-et, alul pedig 50px helyett 20-at adtam 

meg. 

 
132. ábra A <li> tag bal margóinak 0-ra állítása 

A <li> tagre volt rátéve margó érték két helyen is baloldalt, azt kivettem, s a menüpontok így 

összecsúsztak. 

4. A menük alatti halványszürke vonal magasabbra kerüljön és a hover állapot színes 

vonalai is. 

 

 
133. ábra Kommentezve a korábbi verzió, kódban a helyes megoldás 

5. A website címét és logót feltenni balra a színsávba. 

6. Keresőmezőt feltenni jobbra a színsávba a social ikonok alá. 
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7. A menü feletti színsáv (jelenleg halványkék) magasságát megnövelni. 

 
134. ábra A keresőmező elhelyezése a felső színsávban 

A keresőmező átalakítása látható a 134. ábrán. Hasonlóképpen történ a logó elhelyezése is a felső 

sávban, A kereső és a social ikonok és a köztük elhelyezkedő paddingek adják a színes sáv magasságát. 

A színes sávban bal felül lévő logó cserélhető, de minden feltöltött képet 50 pixel magasságúra alakít a 

rendszer, a képek szélességi értékét pedig méretaránytartóan határozza meg.  

 
135. ábra A Tanítlap portál sminkjének végleges megjelenése 
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17. sz. melléklet A Beállítások panel képe 

 

136. ábra A Beállítások panel képe 
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18. sz. melléklet Az Egyszerű oldal tartalomtípusú oldalak megjelenése 

 

137. ábra A Kutatás főmenüpont megjelenése 

 

138. ábra A Kutatási területek almenüpont megjelenése 
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139. ábra A Szakdolgozatok és TDK-k oldal megjelenése 
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19. sz. melléklet A Bemutatkozás, a Kutatások/Projektek és a Kapcsolat oldalak 

megjelenése 

 

140. ábra A Bemutatkozás oldal 
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141. ábra A Kutatások/Projektek oldal megjelenése (hat view) 

 
142. ábra A Kapcsolat oldalon szereplő form megjelenése 

  



217 

20. sz. melléklet A Webdesign I. kurzus megjelenése a kurzusra járó diákok számára 

 
143. ábra Webdesign I. kurzus, ahogyan a kurzusra feliratkozott, teszt nevű hallgató látja 
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144. ábra Előző oldal folytatása 
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21. sz. melléklet A Tanítlap működéséhez szükséges beépített nézetek listája 

View-k a Tanítlapon Ahol megjelenik és szerepe van a portálon

Tanár Beosztása

Tanár Egysége

Tanár Elérhetősége

Tanár Fogadóórája

Tanár profilképe

Minden hír A Főoldalon megjelenő Hírek

Minden naptáresemény A Főoldalon megjelenő Naptáresemények

Minden címke

Kurzus Címkék

Kutatas/projekt Címkék

Kurzus_Jelenlegi félévben tartott kurzusok (egyéb)

Kurzus_Jelenlegi félévben tartott kurzusok (levelező)

Kurzus_Jelenlegi félévben tartott kurzusok (nappali)

Kurzus_Korábbi_felevek kurzusai (egyéb)

Kurzus_Korábbi_felevekben tartott kurzusok (levelező)

Kurzus_Korábbi_felevekben tartott kurzusok (nappali)

Jelenlegi kutatások

Kutatas_Jelenlegi egyéb csoportmunka

Kutatas_Jelenlegi projektek

Kutatas_Lefutott egyeb csoportmunkai

Kutatas_Lefutott kutatások

Kutatas_Lefutott projektek

Publikációk Publikációs tételek listázásához

Tlap OG news Organic Groups Hírek view

Tlap OG events Organic Groups Naptéresemény view

Subscribed Ogs Kurzus

Subscribed Ogs Kutatas/projekt

Tanárok adatai a Főoldalon való megjelenítéshez

Címkék

Kurzusok listája

Kutatások/Projektek listája

Organic Groups tagság kezeléséhez szükséges view-k, 

ezek jelennek meg a profiloldalakon  
40. táblázat A Tanítlap rendszerben használt view-k listája 

View-k a Tanítlapon Ahol megjelenik és szerepe van a portálon

OG all user group content

OG content

OG members

OG members admin

OG User groups

@font-your-face Browse

Administration: Comments

Administration: Nodes

Administration: Users

Google Fonts API Browse

rules_scheduler

Maillog

Message

Webform  Analysis

Webform Results

Webform submissions

Webforms

Rendszerbe beépített view-k

Webforms modulhoz kapcsolódó view-k

Organic Groups modul beépített view-i

 

41. táblázat A Tanítlapon szereplő beépített nézetek és modulok telepítésével létrejött nézetek 
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22. sz. melléklet HTML 5 szabvány szerinti validálás részletei324 

Első validáláskor 53 hiba van az oldalon. 

 

(1) A html.tpl.php 1. sorában a probléma a dokumentumtípus helytelen megadása, aminek HTML5-

ösnek kell lennie, hiszen HTML5 szerint validálunk. Megoldás az első sorban a <!DOCTYPE HTML> 

megadása és a következő sorokból a felesleges kódok törlése. (A simplecorp mappában lévő 

html.tpl.php fájlt át kell másolni a tanitlap mappába, s abban javítani.) 

Hibás kód: 

 

Javított kód: 

 

A dokumentumtípus helyes megadásával és a felesleges kódrészek kitörlésével 32 hiba maradt. A 

validátor következő hibaként WARNING-okat (figyelmeztetéseket) adott meg. A következőkben 

viszont először az ERROR-okat (hibákat) javítottam ki. A következő ERROR látható a képen. 

 

                                                           
324 Ebben és a következő két mellékletben a képernyőkép részletek alatt nem jelenik meg képaláírás, mert azzal 

teljesen szétdarabolódna a folyamatos szöveg.  
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(2) A page.tpl.php 8. sorában a <header role="header" class="container clearfix"> elemben 

értelmetlen értéket kap a role attribútum. Mivel a validátor a role="header" részt nem tudja értelmezni, 

kitöröltem azt a kódrészt. 

Hibás kód: 

 

Javított kód: 

 

A hibák ezzel 31-re csökkentek A következő hiba szerint a <hgroup> elemmel volt problémája a HTML 

validátornak. 

 

(3) A page.tpl.php 19. és 28. sorában lévő <hgroup id="name-and-slogan"> kódrészben a <hgroup> 

elem nem helyettesítheti a <div>-et a validátor szerin. A „hgroup”-ot a záró tagben is ki kellett cserélni 

„div”-re.  

Hibás kód: 

 

Javított kód: 

 

Ezek után 29 hiba maradt. 

 

(4) A page.tpl.php 54. sorában megjelent ismét a role attribútum, amelyet a validátor szükségtelennek 

tartott. Emiatt a kódból  mivel az nem kerül értelmezésre  kitöröltem. 
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Hibás kód: 

 

Javított kód: 

 

A kódrész törlése után 28 hiba maradt. A fennmaradó hibák mindegyike a type értékadásához 

kapcsolódik. A képernyőrészleten mindkét hibatípusból egy látható, az elsőből 9 („type=”text/css”), a 

második féléből pedig 19 („type=text/javascript”) WARNING-ot jelölt a HTML validátor. 

 

(5) és (6) a Drupal Core include mappájában lévő common.inc állományban kellett a jelzett 

problémát orvosolni. 

Az első 9 figyelmeztetés type=”text/css” hiba, a rákövetkező 19 pedig type=”text/javascript”-es. A 

GREP paranccsal megnéztem, hogy mely fájlban található a „text/css” illetve a „text/javascript 

kódrészlet. Eredményül a common.inc állományt kaptam. Ezek után meg kellett keresni, hogy abban a 

fájlban, hol találhatók a fenti szövegrészek. Így a 3479. sorban és a 4476. sorokat kellett 

kikommenteznem.  

Hibás kód (text/css): Javított kód (text/css): 

 
 

Mivel a Drupal rendszer fájljába kellett belenyúlni, revertálni kellett, hogy a validátor észlelje a kódbeli 

változást. Maradt 19 WARNING. 

 

Hibás kód (text/javascript): Javított kód (text/javascript): 

 
 

A kommentezés után szintén revertálni kellett a rendszert, s utána a validátor már nem észlelt 

hibát. 

A Tanítlap HTML kódja HTML5 szabvány szerint validdá vált. 
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23. sz. melléklet CSS3 szabvány szerinti validálás részletei 

 
(1) Az első hiba a hátterek színátmenetével volt kapcsolatos, a kódban a linear-gradient kifejezés első 

paramétere elől hiányzott a „to” szócska. Az alábbi képen látható a w3schools.com helyes szintaxisa, 

azalatt pedig a kód hibásan, majd hibátlanul. 

 
Hibás kódrész: 

 
Javított kódrész: 

 
E javítással 12 hibával lett kevesebb az oldalon. 
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(2) A következő hiba szerint a main-css.css fájlban lévő „webkit-border-radius” kifejezés nem 

létezik. A kifejezés elé egy „-” jelet téve a hiba javításra került. 

Hibás kód: 

 
Javított kód: 

 

9 hiba maradt a CSS-kódokban. 

 
(3) Az „inset” kifejezést jelezte hibának a validátor. A main-css.css fájl kódjában egy SPACE-t kellett 

tenni. 

Hibás kód: 

 
Javított kód: 

 
Így 8 css hiba maradt. 
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(4) Az „opacity:0” a main-css.css fájlban javításra került, egy egyenlőség jelet kellett tenni a kettőspont 

helyett. 

Hibás kód: 

 
Javított kód: 

 
Kijavítva ezt a hibát maradt: 7 hiba. 

 
(5) A következő hiba a „display: list” kifejezéssel kapcsolatos, a main-css.css állományban kellett 

javítani a kódban. Mivel sem a validátor, sem a w3school.com oldal szerint nem adható a displaynek a 

list értékként. és így ez a kifejezés nem is kerül értelmezésre, javításként ezt a kódrészletet kitöröltem. 

Hibás kód: 

 
Javított kód: 

 
A hibák száma 5-re csökkent. 
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(6) A validátor a „@page{margin: 0.5cm;}” részletre elemzési hibát ír ki. A normalize.css-ben kellett 

a hibát javítani, a „@media{ … }” elemen kívülre helyeztem a „@page{ … }” részlet, ezt így a böngésző 

már értelmezni tudta, s validnak ítélte a kódot.  

Hibás kód: 

 
Javított kód: 

 
A javítás után 3 hiba maradt a CSS-kódban. 
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(7) A következő két hiba a „!important” kifejezéssel volt kapcsolatos. A javítást a 320.css-ben és a 

480.css-ben kellett elvégezni az !important kifejezés előtt hiányzó 0 érték beírásával.  

Hibás kód: 

 
Javított kód: 

 
Ennek javításával már csak 1 hiba volt a CSS-kódokban. 

 
(8) Az utolsó hiba az első hibához hasonlóan a „linear-gradient” kifejezéssel kapcsolatos. Minden 

színsémához tartozó style.css-t javítani kellett. A hibát itt is a „to” szócska hiánya okozta volt.  

Hibás kód: 

 
Javított kód: 

 
 

Ezzel a javítással a Tanítlap portál CSS-kódja CSS3 szabvány szerint validdá vált. 
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24. sz. melléklet WCAG 2.0 szabvány szerinti akadálymentesítés részletei 

(1) Az első hiba, hogy van három üres gomb az oldalon, ami nem tartalmaz semmit. 

 
A hibát a Colorbox modulban lévő minifájl kódbeli hiányossága okozta. A jquery.colorbox-min.js 

fájlban lévő hibára a GREP-pel találtam rá. A fájlban a Previous, Next és Close gombok esetében nem 

volt értékadás, csak annyi szerepelt, hogy: <button type=”button”/>. Ezt kellett kiegészíteni a megfelelő 

attribútum értékadással (w3schools.com). Így a Previous gomb esetében a javított kód: <button 

type=”button” value=”Previous”/>. Ugyanezt a javítást elvégeztem a másik kettő gomb esetében is. A 

következő ábrán látható, hogy a Previous gomb javítása után 3 hiba helyett már csak kettőt észlelt a 

wave. A másik két gomb esetében is elvégeztem a javítást.  

 

  



229 

(2) A második hiba, hogy duplán található ugyanaz a link két egymáshoz közel lévő elemen: a logón 

és az alatta lévő webhely nevén.  

Javításként a page.tpl.php-ben kellett a változásokat megtenni a 17 és 18. sorokban, a webhely nevéről 

levettem a linket. 

Hibás kód, még linkkel: 

 
Javított kód, link nélkül: 

 
(3) A harmadik hiba: a fotónál hiányzott az alternatív szöveg. Ez a felhasználón, azaz az oktatón 

múlik, hogy megad-e alternatív szöveget a feltöltött fotóhoz. Ennek lehetőségét a Tanítlap a kép 

feltöltésnél biztosítja. A saját portálomon ezt pótoltam, azaz az ábrán lévő üres mezőt kitöltöttem. 
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(4) Helyes: a logón jelezte az alternatív 

szöveget. A „Címlap” alternatív szöveget 

megfelelőnek találtam, azon javítani nem kellett.  

(5) Helyes: a kereső beviteli mezőnek van 

címkéje, azaz a <label> elem nem hiányzik. 

 

A (3)-as hiba kijavítása után a (3)-as, (4)-es és 

(5)-ös pontokról a Wave jelzései láthatók a jobb 

oldali ábrán.  

(6) A negyedik hiba: kijelezte a Wave a címsorok hierarchiáját, itt probléma, hogy a <h1>-es címsort 

<h3>-asok követik <h2>-ek helyett. (A korábbi, saját sminkben ez rendben volt, de az új, drupal.orgról 

letöltöttben sajnos nem). Ezt kijavítottam a Drupalban a Panels-eken. 

 
Itt még egy hiba kiütközött, amikor a „No style” módban néztem az oldalt Wave-ben. A kereső előtti 

„Keresés űrlap” kifejezés <h2>-es tagek között volt, ráadásul meg sem jelenik a weboldalon, mert CSS-

sel elrejtették. A „Keresés űrlap” kifejezést tehát <h2>-es címsor tagből áttettem egyszerű bekezdés <p> 

tagbe a search-block-form.tpl.php-ben. Már javítva az alábbi képen láthatók a <p>-re átírt tagek.  

 
(7) Helyes: 3 helyen jelezte a Wave szolgáltatás, hogy listák vannak az oldalon, azaz listában vannak 

elhelyezve a social ikonok, a menüpontok és az almenüpontok, ez helyes. 

(8) Helyes: 5 helyen jelezte a Wave szolgáltatás, hogy ARIA szabványnak megfelelő HTML elemek 

vannak az oldalon: <header>, <nav>, <footer>. Továbbá a <div>-nél tabindex és rore attribútum is meg 

van adva. Ez akadálymentesség szempontjából helyes. 

(9) Az ötödik hiba: 44 színkontraszt problémát észlelt a Wave, a halványszürke (#898989) szín nem 

kellőképpen kontrasztos a fehér (#FFFFFF) háttérrel. A #898989 színkódot sötétebb szürkére (#595959) 

cseréltem a http://contrastchecker.com webszolgáltatás használatának tapasztalatai alapján (6.4.6. 

fejezet). A cserét a main.css-ben 14 helyen végeztem el és a javított css fájlt bemásoltam a tanitlap 

smink mappába. A hibajelzések 44-ről 7-re csökkentek. A menüpontok hover állapotai voltak túlzottan 

halványzöldek (#34b489) a fehér háttérhez viszonyítva. A zöld színt a simplecorp\css\color-

schemes\light-green mappában lévő styles.css fájlban kicseréltem sötétebbre (#038358) a menü hover 

állapotánál és a menü aláhúzásánál. Így már csak 6 kontraszt hibajelzés maradt, ezek mindegyike a 

színes fejlécsávban éles fehér színnel vastagon jelennek meg (a site neve, a social ikonok és a 

keresőmező). Mindezek miatt a styles.css-ben kicseréltem a fejlécsáv színét is a sötétebb zöld (#038358) 

árnyalatra. 

http://contrastchecker.com/
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A styles.css-ben megtörtént módosítások: 

 
 

 
 

Ezzel az összes kontrasztbeli hiba megszűnt. Mindezek ellenére a Wave jelez négy kontraszt-hibát, de 

ezek csak a kód szintjén jelennek meg. Valójában nem észlelhetőek, hiszen nem egy szürkés árnyalatú 

szöveg jelenik meg ezekben az esetekben a képernyőn, ahogy azt a kódból kiolvasnánk, hanem a social 

ikonok képei valamint a fehér keresőmező textfieldje, ezek pedig kellő kontrasztban vannak a zöld 

fejlécsávval, tehát a gyengénlátók és látássérültek számára ezek biztosan nem okoznak problémát, 

hiszen e hibajelzések mögött nincsenek a képernyőn megjelenő valós kontraszthibák. 
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25. sz. melléklet Webergonómiai vizsgálattal kapcsolatos részletek 

1. A kiválasztott hat oktatói portálnak a módszere 

A hat oktatói weboldal a következőképpen került kiválasztásra. Mivel témám az informatika és a 

neveléstudomány határterületén helyezkedik el, így e két területen oktató tanárok weboldalai közül 

válogattam, hogy egyrészt jó példaként összehasonlító elemzés keretében áttekintsem tartalmukat és 

vizsgáljam azokat (ezek segítségével egy elemzési szempontrendszert is felállítottam325), másrészt ezek 

címlapjait fel tudjam használni ennél a feladatnál. Mindkét területről három oldalt választottam, 

ügyeltem, hogy legyen három, amelyet informatikus tanárok készítettek saját portáljukként és legyen 

három, amelyeket a neveléstudomány doktorai, azaz oktatás terén járatos és elismert szaktekintélyek 

gondoltak át és készíttettek. Mindkét területről két-két magyar és egy-egy Harvardon oktató tanár 

website-ját választottam326. A magyar példák esetében informatikai területen az Eötvös Loránd 

Tudomány Egyetemről választottam olyan oktatók oldalait, akik informatikai rendszerek és weboldalak 

fejlesztésével illetve teszteléssel foglalkoznak. Neveléstudományi területen pedig két olyan oktatónak a 

weboldalát választottam bemutatásom tárgyául az Eszterházy Károly Egyetemről (akkor még főiskola), 

akik elismert szaktekintélyek ma Magyarországon az innovatív oktatási módszerek és oktatási elvek 

terén. Ez biztosíték arra, hogy didaktikailag jól, logikus koncepciót követve tervezték meg saját oktatói 

oldalukat. Ezen koncepció szerint az alább lévő táblázatban olvashatóak azon oktatók nevei, akiknek 

oktatói portálja jó példaként a válogatásba kerültek327. 

Oktatás és nevelés 

területéről
Informatika területéről

Paul E. Peterson (Harvard) David J. Malan (Harvard)

http://paulepeterson.org/ http://cs.harvard.edu/malan/

Forgó Sándor (EKF) Abonyi-Tóth Andor (ELTE)

http://forgos.ektf.hu/hu/ http://abonyita.inf.elte.hu/

Komenczi Bertalan (EKF) Kovács Attila (ELTE)

http://old.ektf.hu/~kbert/ http://compalg.inf.elte.hu/~attila/

Az USA-ban oktatók 

Magyar oktatók

 
42. táblázat A hatfős minta kategóriákba sorolva 

2. Az oktatókkal megoldatott használhatósági feladatsor felépítése és kérdései  

Az oktatókkal végzett használhatósági tesztelés a hallgatóihoz hasonlóképpen épült fel. Elsőként 

ráhangoló feladatként 10 másodpercre szabad áttekintésre bocsájtottam a megújult Tanítlap 

nyitóoldalát. Ezt követte a portál felfedezése, itt már használni lehetett az egeret is, ezúttal 30 

másodpercig klikkelhettek szabadon, érdeklődésüknek megfelelően a felhasználók (az előző kísérletben 

lévő 15 másodperc kevésnek bizonyult). Ezt a feladatot követték a mikro-feladatok (16 feladat), 

amelyeket az oktatóknak a saját számukra kialakított portáljukon kellett elvégezniük. Végül  ugyanúgy, 

mint a hallgatókkal történő teszteléskor  a tanárokkal is elvégeztettem utolsó feladatként a Jacob 

Nielsen 5 használhatósági faktora szerinti és a szemantikus differenciál skála szerinti értékeléseket. A 

feladatok 4 blokkba lettek rendezve, a következő táblázatban ez látható. 

                                                           
325 A 2014-es Infodidact konferenciára készült publikációmban olvashatóak az elemzések és az elemzések alapját 

szolgáló szempontrendszer is.  
326 Mindenképpen szerettem volna tengeren túli jó példákat is bemutatni a magyar mintákon kívül, hiszen az oktatás 

területén megjelenő amerikai trendek és jellemzők rendszerint idővel befolyásolják hazánk gyakorlatát az oktatás 

terén. A tengeren túli példák kiválasztásához három rangos egyetem (Harvard, MIT és Berkeley) edX.org weboldalon 

hirdetett nyílt kurzusainak (Open Courses) listáját tekintettem át, azokon belül is az oktatás és az informatika 

területeken hirdetett verified courses kategóriában lévő kurzusokat. A három nívós egyetemről, a két témakörben 39 

nyílt kurzust tartó oktatónak a neve került ki. A nevekre rákeresve derítettem ki, hogy létezik-e saját oldaluk, a találati 

listát áttekintve választottam ki a két legalkalmasabb weboldalt a szemléltetésre, egyet oktatási, egyet pedig 

informatikai területen lévő oktatótól. 
327 Úgy gondolom, hogy a kiválasztott hat példa elemzésével és áttekintésével egyrészt egy jó általános követelmény 

körvonalazódik az oktatói portálokkal kapcsolatosan, másrészt egy jó vizsgálati szempontrendszer állítható fel az 

oktatói portálok jellemzőit, struktúráját, megjelenését, tartalmi követelményeit, technológiai elvárásait és minőségbeli 

kérdéseit illetően. 
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1. Térképezze fel  a  webportál  kezdőoldalát, 10 másodperce lesz áttekinteni , kérem, 

eza latt ne kl ikkel jen sehová!

2. Térképezze fel  a  tel jes  weboldal  tarta lmát, 30 másodperc á l l  rendelkezésére. 

Kl ikkel jen, ahová szeretne és  arra , amire kíváncs i . 

3. Lépjen be a  megadott felhasználónévvel  és  jelszóval  a  felületre! 

felhasználónév: oktato, jelszó: tanitlap

4. Változtassa  meg a  profi lolda lon lévő nevet a  sa játjára! Mentse a  vá l tozásokat, kérem!

5. Vizuál isan szabja  testre az oktatói  portá l ját! Keresse meg a  Beál l ítások 

adminisztrációs  menüt! Írja  át a  webhely nevét, mentse el  a  vá l tozásokat.

6. Vizuál isan szabja  testre az oktatói  portá l ját! Ismét vá lassza  a  Beál l ítások 

adminisztrációs  menüt és  á l l ítson be egy új színsémát, majd mentse el  a  

7. Szerkessze a  Bemutatkozás  menüpontot! Írja  át a  következő 3 adatot: nevét, 

beosztását, fogadóórájának ideje! 

8. Jelenítse meg a  Webdes ign I. kurzus  adatai t a  weboldalon!

9. Szerkessze a  Webdes ign I. kurzust, írja  át a  nevét egy tetszőleges  más ik kurzusnévre!

10. A Weblapszerkesztés  I. nappal i  kurzust vá l toztassa  levelezős  kurzussá.

11. Keresse a  Weblapszerkesztés  I. kurzusra  járók csoportjának névsorát! 

12. Keresse meg az adminisztrációs  menüben azt az oldalt, ahol  a  rendszerben lévő 

"Tarta lmak" láthatóak! (Itt lesznek Kurzusok, Egyszerű oldalak, Bemutatkozás  oldal , 

13.
Az adminisztrációs  menüben keresse meg, hogyan tud írni  egy hírbejegyzést. Töltse ki  a  

hír címét, majd á l l ítsa  be, hogy a  hír a  Weblapszerkesztés  I. kurzus  a latt jelenjen meg.

14. El lenőrizze le, hogy az Ön á l ta l  írt hír va lóban megjelenik-e a  Weblapszerkesztés  I. 

kurzus  a latt!

15.
Kérem, keresse meg a  webportálon azt az oldalt, ahol  az oktató szakdolgozóinak és  

TDK-zóinak nevei  és  a  dolgozatok címei  láthatóak! 

16. Lépjen ki  az oktatói  portá l jából!

17. Jakob Nielsen használhatósáági  faktorok szerinti  értékelése a  portá lnak

18. Szemantikus  di fferenciá l  szerinti  értékrlése a  portá lnak.

1. blokk

2. blokk

3. blokk

4. blokk

 
43. táblázat Az oktatókkal végzett használhatósági tesztelés feladatai 

3. Az oktatókkal végzett használhatósági tesztelés során kitöltetett szemantikus differenciál skála 

értékei 

 

44. táblázat Oktatók által kitöltött szemantikus differenciál skálaértékek 
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26. sz. melléklet A Tanítlap portált használó oktatók tantárgyairól szóló kimutatás és a 

tantárgyak megnevezése 

Aktuális félévben oktatott Korábban oktatott kurzusok

Antal Péter, 35 regisztrált tanuló, 3 tantárgy, 1 félév http://tanitlap.uni-eger.hu/antalp

Médiainformatika E-könyv készítés

Médiainformatika (levelező)

Dorner Laci 16 regisztrált hallgató, 1 tantárgy, 1 félév http://tanitlap.uni-eger.hu/dorner

Kutatásmódszertan-minőségbiztosítás

Faragó Boglárka,  648 regisztrált tanuló, 20 tantárgy, 5 félév http://tanitlap.uni-eger.hu/farago_boglarka

A játék pedagógiája és módszertana - levelező A személyiség fejlődése

A játék pedagógiája és módszertana - óvoda A személyiség fejlődése_tanító

Játékpszichológia, játékpedagógia - FOSZ Fejlődéslélektan

Játékpszichológia, játékpedagógia_levelező Játék megismerése és megfigyelése

Játékpszichológia, játékpedagógia_levelező_Fosz Társadalmi konfliktusok szociálpszichológiája

Játékpszichológia, játékpedagógia_levelező_óvodaped.3. évfolyam A személyiség fejlődése_levelező

Önszabályozó tanulás pszichológiája_levelező A személyiség fejlődése_Tanító szak, levelező

Pszichológiai elméleti alapok Fejlődéslélektan_Csecsemő- és kisgyermeknevelő szak_levelező

Pszichológiai elméleti alapok_levelező Fejlődéslélektan_Tanító szak_levelező

Tanulásmódszertan Játék megismerése és megfigyelése_levelező

Fürné Mosoni Anita, 320 regisztrált tanuló, 8 tantárgy, 3 félév http://tanitlap.uni-eger.hu/mosonianita

Ápolás és táplálkozástan II.

Balesetvédelem, elsősegély

Demonstrációs gyakorlat I.

Demonstrációs gyakorlat II.

Egészséges életmód és életvezetés

Egészségtan

Gyermekgondozási alapismeretek

Szakdolgozati szeminárium I.

Herpainé Lakó Judit, 264 regisztrált tanuló, 22 tantárgy, 3 félév http://tanitlap.uni-eger.hu/lako

NBT_RE143G3 Szakmaspecifikus terepgyakorlat 1. NBT_RE123G2 A rekreáció elmélete és módszertana 4.

NBT_RE145G3 Szakmaspecifikus terepgyakorlat 3. NBT_RE135G2 Animáció - szerda 13.40 csoport

NBT_TE865K2 Sportszociológia NBT_RE139G2 Szellemi rekreáció 2.

NBT_RE144G3 Szakmaspecifikus terepgyakorlat 2.

NBT_TE865K2 Sportszociológia

NBT_TE875G2 Tábor- és túravezetési ismeretek

NBT_TE892G2 Turisztika tábor

NBT_TN126K2 mozgásos játékok II. (osztatlanosok)

NMP_JS109G2 Kultúraelmélet - testkultúra - egészségkultúra

NMP_JS119G2 Játékelmélet - játékmódszertan

Szakszociológia

LBT_TE865K2 Sportszociológia

LBT_RE139G2 Szellemi rekreáció 2.

LBT_TE875G2 Tábor- és túravezetési ismeretek

LBT_TE892G2 Turisztika tábor

LMP_JS109G2 Kultúraelmélet - testkultúra - egészségkultúra

LMP_JS119G2 Játékelmélet - játékmódszertan

LMP_JS135G2 Tárgykészítő játékok alkalmazási lehetőségei a 

különböző közösségekben és kultúrákban

Kalcsó Gyula, 130 regisztrált tanuló, 22 tantárgy, 3 félév http://tanitlap.uni-eger.hu/kgyula

Bevezetés a nyelvtudományba A magyar nyelvtörténet korszakai és forrásai

Nyelvészeti filológia szeminárium A nyelvi szintek grammatikája

Nyelvtörténet I. A nyelvleírás újabb irányzatai

Szintetizáló nyelvészet Nyelvtörténet I. gyakorlat

A magyar nyelvtörténet korszakai és forrásai (lev.) Nyelvtörténet II.

A nyelvleírás újabb irányzatai (lev.) Szóbeli és írásbeli kommunikáció

Bevezetés a nyelvtudományba (lev.) Tudásbázisok alkalmazása az oktatásban

Fonetika (lev.) A nyelvi szintek grammatikája (lev.)

Nyelvtörténet I. (lev.) Nyelvtörténet gyakorlat (lev.)

Szintetizáló nyelvészet (lev.) Nyelvtörténet II. (lev.)

Szociolingvisztika (lev.) Tudásbázisok alkalmazása az oktatásban (lev.)   
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Nagyné-Klujber Márta, 40 regisztrált tanuló, 15 tantárgy, 2 félév http://tanitlap.uni-eger.hu/klujber_marta

A kisgyermekkor pedagógiája (L) Alternatív pedagógiák (L)

A kisgyermekkor pedagógiája (N)

A pedagógiai szakszolgálat pedagógiai tevékenységei (L)

A pedagógiai tárgyak tanításának módszerei (L)

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése (L)

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése (N)

A szabadidő pedagógiai terepei (L)

A szabadidő pedagógiai terepei (N)

Az iskola előtti fejlesztés intézményei, programjai (L)

Az iskola előtti fejlesztés intézményei, programjai (N)

Család, háztartás (L)

Család, háztartás (N)

Tanítás és megismerés (L)

Tanulási korlátok (L)

Kvaszingerné Prantner Csilla, 551 regisztrált tanuló, 18 tantárgy, 5 félév http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla

Hálózati Médiakommunikáció Az informatika óvodai alkalmazásai

Hálózati Médiakommunikáció (levelező) Digitális szövegfeldolgozás

IKT Marketingkommunikáció és PR eszközök

IKT (levelező) Tesztelés

Marketingkommunikáció és PR eszközök (levelező) Webdesign és tipográfiai ismeretek

Multimedia szerzői rendszerek ea. Webdesign I.

Multimédia szerzői rendszerek ea. (levelező) Weblapszerkesztés I.

Webdesign II. Webdesign I. (levelező)

Weblapszerkesztés I. (levelező) OSZK-s tanfolyam

Taskó Tünde, 101 regisztrált tanuló, 3 tantárgy, 3 félév http://tanitlap.uni-eger.hu/taskot

Személyiség fejlődése előadás (nappali)

Személyiség fejlődése előadás (levelező)

Személyiség fejlődése gyakorlat (levelező)  

45. táblázat A Tanítlap portált használó oktatók adatai 
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27. sz. melléklet A Kérdőív 3 nemenkénti, karonkénti és tagozatonkénti eloszlása 
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145. ábra Nemenkénti, karonkénti és tagozatonkénti eloszlások 

  



238 

28. sz. melléklet Mennyi tanuló, mennyi kurzus esetében használta a Tanítlapot? 

 

146. ábra Tanítlap használata a kurzusok esetében 
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29. sz. melléklet 9 tevékenység értékelése 5-ös skálán hasznosság szempontjából 

A Kérdőív 3 10. kérdésében 9 tevékenység kapcsán került megkérdezésre azok hasznossága. Az alábbi 

grafikonok és táblázatok esetében a következő értékek az alábbi válaszoknak felelnek meg: 

5 nagyon hasznosnak tartom 

4 hasznosnak tartom 

3 közepesen tartom hasznosnak 

2 nem tudom megítélni 

1 egyáltalán nem tartom hasznosnak 

0 nem tudom megítélni 

 

 

 

 

147. ábra Hasznossági mutatók a tanórai szemléltetés, a tanórai feladatvégzés és a ZH feladat feltöltés 

kapcsán 
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148. ábra Hasznossági mutatók a beadandó feladatok, az otthoni felkészülés és az információszerzés az 

oktatóról és információszerzés a kurzusról területeken 
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149. ábra Hasznossági mutató a hír és naptáresemény valamint a kutatások/projektek területen 

Érdekes volna a 9 tevékenység hasznossági mutatóját kar illetve tagozat szerinti eloszlásban is 

megtekinteni és megnézni azt, hogy van-e korreláció a hasznossági értékelés és kar változók között, 

illetve a hasznossági értékelés és tagozat változók között. Ezeknek az összefüggéseknek a keresésére 

dolgozatom már nem terjed ki. 
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30. sz. melléklet A Tanítlap portál hasznossági mutatói egyes tevékenységek kapcsán 

úgy, hogy csak a voksolók szavazatait vesszük 

A 46. táblázatban látszik, hogy az 1-5-ig terjedő Likert-skálán hogyan értékelték az egyes tevékenységek 

hasznosságát a tanulók (Kérdőív 3 10. kérdés). Ha a tevékenységek hasznosságának értékelésénél 

figyelmen kívül hagyjuk azokat a válaszokat, amelyeknél a „nem tudom megítélni” lehetőség került 

jelölésre (27. táblázat 6. oszlop), úgy kiszámítható, hogy mekkora arányban tartják hasznosnak a 

rendszert a megnevezett tevékenységek kapcsán azok, akiknek valóban van véleménye a 

kérdezettekről. Ez esetben természetesen az elemszámok (N) picit változnak (27. táblázat 7. oszlop). 

A 27. táblázat 8. és egyben utolsó oszlopában így megmutatkozik, hogy az egyes tevékenységeket, 

milyen arányban tartják hasznosnak a tényleges voksolók, amely még jobb eredményt mutat, s sokkal 

reálisabb/hitelesebb kimutatást is jelent a korábbinál328. A 45. táblázat utolsó sorában ezek a százalékos 

értékek az egyes tevékenységeknél már úgy láthatóak, hogy a „Tanórai” illetve az „Otthoni” munka 

nevű csoportok alatt jelennek meg. 

 
46. táblázat A Tanítlap portál hasznossági mutatói egyes tevékenységek kapcsán 

A 45. táblázat „Tájékoztatás” nevű csoportjában a „Hír és naptáresemény” írását mindösszesen három 

oktató használta (próbálta ki) rajtam kívül, így a diákok alig ismerik ezt a tevékenységet, ezért nem is 

értékelhetik magasra a hasznosságát. A „Kevesen használják”329 csoportba a „Kutatások projektek” 

tevékenység került bele egyedül. Ezt egyelőre az oktatók  egy oktatón és rajtam kívül  nem használják, 

így nem véletlen, hogy hasznosságának megítélése alacsony. Úgy gondolom, idő kell, hogy e funkció  

amely a progresszív oktatási módszerek használatát és a csoportmunkát hivatott támogatni  aktív 

használatba kerüljön. Látható az is, hogy azok a hallgatók, akik „nem tartják hasznosnak” és akik 

„egyáltalán nem tartják hasznosnak” a portált az egyes tevékenységek kapcsán, az összes válaszadó 

mintájához mérten, elenyésző számúak. 

  

                                                           
328 A H10-es hipotézisben, viszont az összes válaszadó vizsgálata került megfogalmazásra, emiatt nem a tényleges 

voksolók értékeivel igazolom azt. A valós voksolók esetét figyelembe véve látható, hogy a hasznossági mutatók mind 

az öt tevékenység kapcsán legalább 76%-osak, a legmagasabb pedig 84%, ami igen jó eredményt jelent a portál 

hasznosságának megítélését nézve. 
329 Az elnevezéssel csak arra a tényre utaltam, hogy a weboldal e lehetőségét még alig próbálták ki az oktatók, pedig a 

weboldal egyik előremutató szolgáltatása ez. 
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31. sz. melléklet Kérdőív 3 11-es kérdésének output táblái 

 

150. ábra A Kérdőív 3 11-es kérdésének output táblája 
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32. sz. melléklet: Az oktatói kérdőív mintájának összetétele 
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151. ábra Az oktatói kérdőív mintájának összetétele: nemenkénti, koronkénti, karonkénti, egységenkénti 

és beosztásonkénti eloszlások 

  



246 

33. sz. melléklet Az oktatók véleménye a Tanítlap portálról az órai munkának és a 

diákok felkészülésének a megkönnyítésével kapcsolatosan 

 

 

152. ábra Az oktatók véleménye a Tanítlap portálról, outputtáblák 
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34. sz. melléklet A Tanítlap portál hasznosságának általános megítélése hallgatói és 

oktatói szemmel 

Tekintsük meg a Kérdőív 3 12-es kérdésére330 adott választ, amelyben a Tanítlap portálra való igényre 

kérdeztem rá hallgatói oldalról (N=365). A kérdés úgy hangzott: „Ön, mint hallgató szeretné, ha minél 

több oktató rendelkezne Tanítlap jellegű oktatói webtárhellyel?” A kérdésre adható válaszok és az 

eredmények láthatók a 137. ábrán. 

 

 

153. ábra Tanítlap portál megítélése hallgatói szemmel 

A kördiagrammról leolvasható, hogy a válaszadók 84,93%-a hasznosnak tartja (kék és zöld mező 

együttesen) a Tanítlap portált. 

A Kérdőív 4 12. kérdésével a portál hasznosságának megítélését kívántam felmérni a tanárok körében. 

A kérdés: „Mennyire tartja általánosságban hasznosnak a Tanítlap portálok létét?”, amelyet 5-ös 

Likert-skálán kellett értékelniük a tanároknak. Mind a 8 kitöltő, azaz a minta 100%-a a legmagasabb 

értéket képviselő, „nagyon hasznosnak tartom” lehetőséget választotta. 

  

                                                           
330 A kérdés pontosan: „Ön, mint hallgató szeretné, ha minél több oktató rendelkezne Tanítlap jellegű oktatói 

webtárhellyel?” 
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35. sz. melléklet Az elektronikus lehetőségek népszerűségi rangsora a tanulók szerint 

 

 

  

154. Az elektronikus lehetőségek népszerűségi rangsora a tanulók szerint 
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155. ábra Az elektronikus lehetőségek népszerűségi rangsora a tanulók szerint 2. 
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156. ábra Az elektronikus lehetőségek népszerűségi rangsora a tanulók szerint 3. 
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36. sz. melléklet A logfile-elemzés további részletei 

Részlet az elemzett Excel-állomány első rekordjaiból tisztítás után, azaz miután már ki lettek szűrve az 

ismétlődések és megtörtént az egymást követő ugyanonnan való (5 másodpercen belül letöltött) 

tartalmak kiszűrése is. 

IP Dátum Idő Letöltött elem Honnan

10.2.14.110 2015.04.13 13:33:48 /csilla/misc/message-24-error.png http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/modules/system/system.messages.css?0

10.2.14.110 2015.04.13 13:33:48 /csilla/modules/system/system.messages.css?0 http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/

10.2.14.110 2015.04.13 13:34:59 /csilla/themes/seven/images/buttons.png http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/themes/seven/style.css?0

10.2.14.110 2015.04.13 13:34:59 /csilla/themes/seven/reset.css?0 http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/install.php

10.2.14.110 2015.04.13 13:35:04 /csilla/install.php http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/install.php

10.2.14.110 2015.04.13 13:35:05 /csilla/themes/seven/images/task-check.png http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/themes/seven/style.css?0

10.2.14.110 2015.04.13 13:35:12 /csilla/install.php?profile=standard http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/install.php?profile=standard

10.2.14.110 2015.04.13 13:35:13 /csilla/misc/message-16-error.png http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/modules/system/system.admin.css?0

10.2.14.110 2015.04.13 13:36:31 /csilla/install.php?profile=standard http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/install.php

10.2.14.110 2015.04.13 13:36:33 /csilla/install.php?profile=standard http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/install.php?profile=standard

10.2.14.110 2015.04.13 13:36:35 /csilla/modules/user/user.css?0 http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/install.php?profile=standard&locale=hu&op=start&id=1

10.2.14.110 2015.04.13 13:36:36 /csilla/install.php?profile=standard&locale=hu&id=1&op=dohttp://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/install.php?profile=standard&locale=hu&op=start&id=1

10.2.14.110 2015.04.13 13:36:36 /csilla/misc/progress.gif http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/modules/system/system.theme.css?0

10.2.14.110 2015.04.13 13:36:46 /csilla/modules/system/system.theme.css?nmqtl7 http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/install.php?profile=standard&locale=hu&op=start&id=2

10.2.14.110 2015.04.13 13:36:55 /csilla/install.php?profile=standard&locale=hu&id=2&op=finishedhttp://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/install.php?profile=standard&locale=hu&op=start&id=2

10.2.14.110 2015.04.13 13:36:58 /csilla/misc/form.js?v=7.36 http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/install.php?profile=standard&locale=hu

10.2.14.110 2015.04.13 13:39:53 /csilla/install.php?profile=standard&locale=hu http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/install.php?profile=standard&locale=hu

10.2.14.110 2015.04.13 13:40:02 /csilla/ http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/install.php?profile=standard&locale=hu

10.2.14.110 2015.04.13 13:40:02 /csilla/misc/menu-collapsed.png http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/modules/system/system.menus.css?nmqtqh

10.2.14.110 2015.04.13 13:40:02 /csilla/misc/ui/jquery.ui.core.css?nmqtqh http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/

10.2.14.110 2015.04.13 13:40:02 /csilla/modules/contextual/images/gear-select.pnghttp://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/modules/contextual/contextual.css?nmqtqh

10.2.14.110 2015.04.13 13:40:02 /csilla/modules/toolbar/toolbar.png http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/modules/toolbar/toolbar.css?nmqtqh

10.2.14.110 2015.04.13 13:40:02 /csilla/themes/bartik/images/search-button.png http://tanitlap.uni-eger.hu/csilla/themes/bartik/css/style.css?nmqtqh 

157. ábra Részlet a logfile tartalmából 

Táblázat, amelyben olyan találatok szerepelnek, amelyek beállításokról szólnak, belépésről, 

oldalrregisztrációról stb. Szerepelnek benne a feltöltött fájlok letöltései is (PPT-k és PDF-ek) 

47. táblázat Logfile tartalmának a kimutatása 

A 2. oszlopban szerepelnek a dolgozat főszövegében szereplő oszlopok összegzése (6.6.7. fejezet). 

Aztán a 6 zöld hátterű fejléccel ellátott rendszerközeli beállítások letöltése: 1. megjelenés, 2. 

felhasználói tevékenységek (ennek része a regisztráció, bejelentkezések, kijelentkezések, user profil 

módosítási beállításai stb.), 3. rendszerfrissítéssel kapcsolatos tevékenységek, 4. kötegelt feldolgozás, 

5-6. Facebook és Google social ikonokra klikkelés után onnan visszatérés az oldalra.). Ezt követi egy 

újabb kék mező, amely az előző 6-ban lévő letöltéseket összegzi, majd a következő halványkék a két 

összegző mező összegét jeleníti meg, ezt követően pedig a narancssárga mezőben szerepel az egyes 

oktatók Excel-fájljaiban lévő összes rekordjának a száma. Látszik, hogy még számos oldal letöltődött, 

amelyet nem szűrtem ki, sok ezek közül rendszer szintű művelet során. 

Az utolsó oszlopban kigyűjtöttem a PDF illetve PPT állományokat a táblázatból, ezt az információt 

azonban nem a Honnan mezőből számoltam, hanem a Letöltött elemek mezőből. Nagyon változatos 

képet mutatnak ezek az adatok. A kgyula nevű oktató estében furcsáltam, hogy ilyen kevés a letöltés. 

Utánanéztem, s kiderült, hogy az oktató zömmel „Külső linkeket” ad meg oktatási segédletként, erre 

utal a „kla” megjegyzés.  

dolgozatb

an össz

APPEAR-

ANCE
/user/ modules batch facebook google

zöld 

mezők 

össz

két kék 

mező 

össz

valós 

össz 

rekord

össz 

PDF+PPT 

(Letöltöt

t 

elemek)

antalp 1643 12 1159 302 6 10 28 1562 3205 3743 45

csilla 13361 41 5749 3046 54 12 171 9597 22958 26731 524

dorner 776 5 254 99 0 0 3 373 1149 1167 6

farago_boglarka 7014 13 3044 1152 7 30 203 4597 11611 14963 821

kgyula 1966 64 619 434 0 3 24 1144 3110 3847 5 kla

klujber_marta 1508 13 444 182 1 1 75 716 2224 2741 15

lako 9608 73 4055 1927 30 74 294 6453 16061 21495 1312

mosonianita 1433 9 729 247 0 43 0 1028 2461 3129 110

tasko 2232 8 1150 482 9 3 71 1723 3955 5270 120
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37. sz. melléklet A Tanítlap hallgatók általi értékelése Jakob Nielsen használhatósági 

faktorai alapján (jobb oldalt felül az adott faktor szerinti értékelések átlaga látható) 

 

 

 

158. ábra Jakob Nielsen használhatósági faktorai szerinti hallgatói értékelések: megtanulhatóság, 

hatékonyság, megjegyezhetőség 
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159. ábra Jakob Nielsen használhatósági faktorai szerinti hallgatói értékelések: hibajelzés faktor, 

elégedettség faktor  
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38. sz. melléklet A tanárok és a diákok általi értékelések átlaga a szemantikus 

differenciálskála esetében 

 

 

  
  

nem 
tetszik 

egyhangú bonyolult maradi ódivatú 
nagyon 
hivatalos 

komor unalmas merev 

tetszik színes átlátható újító divatos 
kevésbé 
hivatalos 

derűs érdekes rugalmas 

365 
hallgató 
átlaga 

1,7 1,43 1,9 1,48 1,36 1,15 1,29 1,32 1,56 

8 tanár 
átlaga 

2,88 2 2,5 2 1,5 2,25 2,25 2,13 2,25 

 

  
  

merev 
barátság-
talan 

felületes 
megbíz-
hatatlan 

bürokratikus bonyolult  
nem 
felhasználóbarát 

rugalmas barátságos alapos megbízható 
nem 
bürokratikus 

egyszerű felhasználóbarát 

365 
hallgató 
átlaga 

1,56 1,92 1,97 2,11 1,34 1,74 1,95 

8 tanár 
átlaga 

2,25 2,5 2,75 2,5 2 2,75 2,88 

160. ábra A tanárok és a diákok általi értékelések átlaga a szemantikus differenciálskála esetében 
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39. sz. melléklet Kérdőív 1. Az elektronikus kérdőív nyomtatott változata 

Oktatói weboldalak kérdőív  Oktatók 
számára 

A kérdőív az oktatók saját oktatói weboldalának (továbbiakban oktatói weboldalaknak) 

témakörére kérdez rá. 

Kutatásom célja elsősorban az oktatói weblapokkal szemben támasztott tartalmi igények 

felmérése. Továbbá az oktatói weboldalak oktatásban betöltött szerepének, használatának, 

hasznosságának és oktatók általi megítélésének feltérképezése. 

Kérem, abban az esetben is töltse ki kérdőívemet, ha oktatása támogatására nem használ 

saját weboldalt, hiszen az oktatói weboldalak általános megítélésének felméréséhez az Ön 

véleményére is nagy szükség van. 

Abban az esetben, ha több weboldallal is támogatja oktatását, kérem, azt a weboldalt 

értékelje, amelyet elsősorban használ, és amelyre elsősorban segédanyagokat helyez el, 

feladatokat és instrukciókat a diákok számára. 

A kérdőív anonim. A kor, a beosztás és a munkahely adatainak bekérése a statisztikai 

mutatók elemzésének korrektségéhez szükséges. 

Kérem, segítse munkámat a kérdések megválaszolásával! 

Segítségét és együttműködését előre is köszönöm! 

1. Kérem, adja meg nemét! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 férfi 

 nő 

2. Kérem, számjegyekkel adja meg életkorát! 
Legfeljebb 3 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ______________________________________________________________________  

3. Kérem, adja meg annak az intézménynek a nevét, amelyen főállásban oktat! 
Legfeljebb 300 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ______________________________________________________________________  

4. Kérem, adja meg annak a karnak a nevét, amelyhez tartozik! 
Legfeljebb 300 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ______________________________________________________________________  

5. Kérem, adja meg annak az egységnek/tanszéknek a nevét, amelyhez tartozik! 
Legfeljebb 300 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ______________________________________________________________________  
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6. Milyen beosztásban dolgozik? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 óraadó 

 tanársegéd 

 főiskolai docens 

 főiskolai tanár 

 Egyéb  

 ___________________ 

 gyakorlatvezető tanár 

 adjunktus 

 egyetemi docens 

 egyetemi tanár 

 

7. Szokott oktatói weblapokat látogatni? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 

A(z) 8. kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „7. Szokott oktatói weblapokat látogatni?” kérdés esetén megjelölte a 
következő választ: „igen". 

8. Mennyi oktatói weboldalt látogat és ezt milyen gyakorisággal teszi? 

(A válaszokat, kérem, soronként értelmezze. Soronként adhatóak meg a gyakoriságok, nem 

szükséges minden sort kitölteni.) Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön 

meg! 

 egyet kettőt hármat négyet ötöt 
ötnél 

többet 

naponta       

hetente       

havonta       

negyed 

évente 
      

fél évente       

évente       

9. Rendelkezik saját oktatói weboldallal? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 
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A(z) 101919. Tervezi-e a közeljövőben weboldalának módosítását? közötti 
kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „13. Az alább felsoroltak közül melyek miatt használja a Tanítlap portált? 
Kérem, rangsorolja az alábbiakat! (Amely szerint a legindokoltabb a 
használata, az kerüljön legfelülre!)” kérdés esetén megjelölte a következő 
választ: „igen". 

10. Megközelítőleg mióta rendelkezik saját oktatói weboldallal? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 kevesebb, mint egy éve 

 egy-két éve 

 két-három éve 

 három-négy éve 

 négy-öt éve  

 több, mint öt éve 

11. Kiknek szól oktatói weboldala, milyen látogatókat céloz meg? 
(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Diákoknak 

 Tudományos 

tevékenységet 

folytatóknak 

 Kollégáknak 

 Kutatóknak 

 Szakembereknek 

 Egyéb  

 _________________  

12. Milyen céllal hozta létre/készíttette ezt a felületet és mire használja 

valójában? 
Jelölje X-szel a válaszát! Soronként több értéket is megjelölhet. 

 
Milyen céllal 

készült? 
Mire használja 
ténylegesen? 

Internetes jelenlét   

Elérhetőség és személyi 

információk 

megjelenítése 

  

Önéletrajz ismertetése   

Publikációs lista 

megjelenítésére 
  

Tájékoztatás az oktatott 

tárgyakról, tematikáról, 

követelményről 
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Milyen céllal 

készült? 
Mire használja 
ténylegesen? 

A hallgatók számára 

prezentációk és 

segédletek közzétételére 

  

A hallgatók számára 

példa és gyakorló 

feladatok közzétételére 

  

Tanórákon való 

használatra, a tanórák 

támogatására, 

szemléltetésre 

  

Beadandó feladatok 

kiírására 
  

Beadandó feladatok 

bekérésére (felületen 

keresztüli feltöltés 

lehetősége) 

  

Próbadolgozatok és 

próbatesztek 

közzétételére 

  

Dolgozatok, tesztek 

megíratására 
  

Diákok elért 

eredményeinek 

közlésére 

  

Tájékoztatás a 

kutatásokról, kutatási 

eredményekről 

  

Általános információs 

oldal, híroldal fenntartása 
  

Szakmai blog vagy 

szakmai híroldal 

fenntartása 
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Milyen céllal 

készült? 
Mire használja 
ténylegesen? 

Visszacsatolási 

lehetőség biztosítása a 

diákok számára 

(megjelenített 

tartalmakhoz való 

hozzászólás lehetősége 

az oldalon) 

  

Fórum fenntartása   

13. Milyen egyéb (a 12. kérdés felsorolásában nem szereplő) céllal hozta 

létre/készíttette weboldalát? 

Legfeljebb 1500 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

14. Milyen egyéb (a 12. kérdés felsorolásában nem szereplő) 

lehetőségekre használja weboldalát? 
Legfeljebb 1500 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

15. Milyen gyakorisággal frissíti általában oktatói weboldalát? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 naponta 

 hetente többször 

 havonta többször 

 félévente 

 Egyéb  

 ___________________ 

 hetente egyszer 

 havonta egyszer 

 negyedévente 

 évente 

 

16. Milyen célból szokta frissíteni weboldalát? 
(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Információ közlése céljából. 

 Órai prezentáció közzététele céljából. 

 Tananyag vagy tananyagsegédlet közzététele céljából. 

 Órai vagy otthoni gyakorlófeladat feltöltése céljából. 

 Beadandó feladat kiírás céljából. 
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 Eredmények közlése céljából. 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

17. Mennyire tartja általánosságban hasznosnak weboldalát? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 1 – egyáltalán nem tartom hasznosnak 

 2 – különösebben nem tartom hasznosnak 

 3 – közepesen hasznosnak tartom  

 4 – hasznosnak tartom 

 5 – nélkülözhetetlennek tartom 

 6 - nem tudom megítélni 

18. Értékelje az alábbi kijelentéseket! 
Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
1 – 

nehezí
ti 

2 – 
nem 

könnyí
ti meg 

3 – 
közepes 
mértékb

en 
könnyíti 

4 – 
megkönny

íti 

5 – 
jelentősen 
megkönny

íti 

6 - nem 
tudom 
megítél

ni 

Weboldalam 

megkönnyíti 

oktatásom 

folyamatát. 

      

Weboldalam 

megkönnyíti a 

diákok 

tájékoztatását. 

      

Weboldalam 

megkönnyíti a 

diákok tanulási 

tevékenységét. 

      

Weboldalam 

megkönnyíti 

saját 

adminisztratív 

tevékenységem

et. 

      

19. Tervezi-e a közeljövőben weboldalának módosítását? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem  
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A(z) 20 és 21-es kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel 
teljesül: 

- A(z) „19. Tervezi-e a közeljövőben weboldalának módosítását?” kérdés 
esetén megjelölte a következő választ: „igen". 

20. Kérem, jelölje meg a felsorolásban azokat, melyeken a közeljövőben 

szeretne változtatni! 
(Több válasz megjelölése is lehetséges! ) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Weboldalam megjelenésén, kinézetén szeretnék módosítani. 

 Weboldalam struktúráján szeretnék módosítani. 

 Jelszavas hozzáférést szeretnék weboldalamon megvalósítani. 

 Több adatot szeretnék rajta elhelyezni. 

 Kevesebb adatot szeretnék rajta elhelyezni. 

 Kevesebb adatot szeretnék rajta nyilvánosan elérhetővé tenni. 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

21. Kérem, jelölje meg azon folyamatokat, melyek hatékonyságán szeretne 

javítani weboldala módosításával! 
(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Diákok tájékoztatásának javítása. 

 Diákok tanulási tevékenységnek elősegítése. 

 Saját adminisztratív tevékenységem javítása.  

 Oktatásom folyamatának megkönnyítése. 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

A(z) 22 kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „13. Az alább felsoroltak közül melyek miatt használja a Tanítlap portált? 
Kérem, rangsorolja az alábbiakat! (Amely szerint a legindokoltabb a 
használata, az kerüljön legfelülre!)” kérdés esetén megjelölte a következő 
választ: „nem". 

22. Szeretne-e saját oktatói weboldalt? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen, már folyamatban van a készítése 

 tervezem a későbbiekben 

 nem érzem szükségét saját oktatói weboldal fenntartásának 
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A(z) 23. és 24. kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „22. Szeretne-e saját oktatói weboldalt?” kérdés esetén nem jelölte meg 
a következő választ: „nem érzem szükségét saját oktatói weboldal 
fenntartásának". 

23. Milyen felhasználói körök számára készítené vagy készíttetné oktatói 

weboldalát? 
(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Diákoknak 

 Tudományos 

tevékenységet 

folytatóknak 

 Kollégáknak 

 Kutatóknak 

 Szakembereknek 

 Egyéb  

 _________________  

24. Milyen céllal készítene, illetve készíttetne saját oktatói weboldalt? 
(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Internetes jelenlét 

 Elérhetőség és személyi információk megjelenítése 

 Önéletrajz ismertetése 

 Publikációs lista megjelenítése 

 Tájékoztatás az oktatott tárgyakról, tematikáról, követelményekről 

 A hallgatók számára prezentációk és segédletek közzététele céljából 

 A hallgatók számára példa és gyakorló feladatok közzététele céljából 

 Tanórákon való használatra, a tanórák támogatására 

 Beadandó feladatok kiírására 

 Beadandó feladatok bekérésére (felületen keresztüli feltöltés lehetősége) 

 Próbadolgozatok és próbatesztek közzétételére 

 Dolgozatok, tesztek megíratására 

 Diákok elért eredményeinek közlésére 

 Tájékoztatás a kutatásokról, kutatási eredményekről 

 Általános információs oldal, híroldal fenntartása céljából 

 Szakmai blog, szakmai híroldal fenntartása céljából 

 Visszacsatolási lehetőség biztosítása a diákok számára (megjelenített tartalmakhoz 

való hozzászólás lehetősége az oldalon) 

 Fórum fenntartása 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

25. Mennyire tartja általánosságban hasznosnak az oktatói weboldalakat? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 1 – egyáltalán nem tartom hasznosnak 

 2 – különösebben nem tartom hasznosnak 

 3 – közepesen hasznosnak tartom  

 4 – hasznosnak tartom 

 5 – nélkülözhetetlennek tartom  

 6 - nem tudom megítélni 
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26. Kérem, rangsorolja az alábbi tényezőket aszerint, hogy milyen 

mértékben járulnak hozzá egy oktatói weboldal hasznosságához! 
(A sorrend az elemek megfogásával és áthúzásával változtatható! Kérem, a rangsor legfelső 

eleme legyen a legerősebbnek ítélt tényező!) Állítsa sorba az alábbi elemeket: írjon 1 és 7 

közötti sorszámot a válaszokhoz! Egy sorszámot csak egyszer használjon fel! 

 Elérhetőség, kapcsolatfelvétel lehetősége az oktatóval. 

 Tananyagok és tananyagsegédletek közzététele. 

 Gyakorló feladatok közzé tétele. 

 Próbatesztek közzététele. 

 Információszolgáltatás az oktatóról. 

 Információszolgáltatás a kurzusokról. 

 Információszolgáltatás szakmai hírekről és eseményekről. 

27. Véleménye szerint az alábbi információk közül melyeknek kell 

feltétlenül szerepelniük egy oktatói weboldalon? 

(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Felismerhető fotónak az oktatóról 

 Személyi információknak 

 Önéletrajznak az oktatóról 

 Publikációs listának 

 Oktatott kurzusok megnevezésének 

 Oktatott kurzusok tematikájának 

 Oktatott kurzusok teljesítéséhez szükséges követelményeknek 

 Oktatott kurzusokhoz tartozó irodalomnak 

 Információ az oktató kutatási területeiről és tevékenységéről 

28. Milyen egyéb (a 27. kérdés felsorolásában nem szereplő) hasznos 

információkat javasol még megjeleníteni egy oktatói weboldalon? 
Legfeljebb 1000 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

29. Kérem, jelölje meg azokat a szolgáltatásokat, melyekre Ön szerint 

szükség van egy oktatói weboldalon! 
(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Általános információs oldal, híroldal fenntartása 

 Az oktató szakmai blogja vagy hírblogja 

 Fórum lehetőség az oldalon 

 Chatroom az oktató fogadóórájának idején 
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 Kurzusokat felvevő hallgatók egyéni oldala 

 Belső üzenetküldési lehetőség 

 Címkefelhő, mely segítségével kulcsszavak alapján könnyen és gyorsan elérhetjük 

a kívánt tartalmakat 

30. Milyen egyéb (a 29. kérdés felsorolásában nem szereplő) 

szolgáltatásokat javasol még megjeleníteni egy oktatói weboldalon? 
Legfeljebb 1000 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

31. Ön szerint a hallgatók igénylik az oktatói weboldalakat? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 

32. Oktatóként Ön kiknek tenné hozzáférhetővé a kurzusokhoz tartozó 

következő adatokat? 

 (Kérem, töltse ki értelemszerűen a táblázatot!) Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy 

értéket jelöljön meg! 

 
bárki számára 

elérhetővé tenném 

csak a kurzust 
felvett hallgatók 
számára tenném 

elérhetővé 

A kurzussal kapcsolatos 

aktuális információk 
  

A kurzus tematikája    

A kurzus követelménye   

A beadandó feladatok 

kiírása 
  

A beadott feladatok és a 

zárthelyi 
  

Dolgozatok eredményei   

Az órán bemutatott 

prezentációk 
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bárki számára 

elérhetővé tenném 

csak a kurzust 
felvett hallgatók 
számára tenném 

elérhetővé 

Tananyag vagy 

tananyagsegédletek 
  

33. Hallott-e már a Moodle oktatási keretrendszer lehetőségeiről? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 

A(z) 34 kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „33. Hallott-e már a Moodle oktatási keretrendszer lehetőségeiről?” 
kérdés esetén megjelölte a következő választ: „igen". 

34. Tudja-e, hogy a főiskolán az oktatók rendelkezésére áll egy telepített 

Moodle rendszer? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen  

 nem 

A(z) 35. kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „34. Tudja-e, hogy a főiskolán az oktatók rendelkezésére áll egy 
telepített Moodle rendszer?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: 
„igen ". 

35. Használta-e már a Moodle keretrendszert oktatása folyamán? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 nem, még soha 

 igen, gyakran 

 igen, már 

kipróbáltam a 

használatát 

 igen, rendszeresen

 igen, néhányszor 
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A(z) 36. és 37. Oktatóként Ön mely rendszerrel támogatja oktatását? 
kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „35. Használta-e már a Moodle keretrendszert oktatása folyamán?” 
kérdés esetén nem jelölte meg a következő választ: „nem, még soha". 

36. Kérem, jelölje meg az alábbiak közül azokat, amelyekre használta vagy 

használja a Moodle rendszert? 
(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Információ megjelenítése az oktatóról. 

 Információ az egyes kurzusokról. 

 Tananyag szövegének közzététele. 

 Órai prezentációk közzététele. 

 Egyéb tananyagsegédlet közzététele. 

 Beadandó feladat kiírása. 

 Beadandó feladat bekérése a rendszeren keresztül. 

 Eredmények közzététele. 

 Próbatesztek és próbadolgozatok megosztására. 

 Tananyag vagy tananyagrészlet számonkérésére. 

 Belső üzenetküldésre. 

 Chat levezetésére. 

 Fórum fenntartására. 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

37. Oktatóként Ön mely rendszerrel támogatja oktatását? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 Saját oktatói weboldallal 

 Moodle keretrendszerrel 

 Mindkettővel 

 Egyikkel sem 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

38. Hallott-e már a nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerek 

lehetőségeiről? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 
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A(z) 39. Használt-e már valamilyen nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszert? 
kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „38. Hallott-e már a nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerek 
lehetőségeiről?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: „igen". 

39. Használt-e már valamilyen nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszert? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 

A(z) 40. Kérem, jelölje meg azokat a rendszereket, amelyeket használt! és 41. 
kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „39. Használt-e már valamilyen nyílt forráskódú tartalomkezelő 
rendszert?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: „igen". 

40. Kérem, jelölje meg azokat a rendszereket, amelyeket használt! 
(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Drupal 

 Joomla 

 Wordpress 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

41. Milyen jellegű weboldalak esetében használt már tartalomkezelő 

rendszert és mely rendszerek voltak ezek? 

(Kérem, soronként értelmezze a kitöltést, egy sorban több válasz megjelölése is lehetséges!) 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként több értéket is megjelölhet. 

 Drupal Joomla Wordpress Egyéb 

Saját oktatói 

weboldal. 
    

Szakmai híroldal 

vagy blog. 
    

Konkrét kurzust 

vagy képzést 

támogató 

weboldal. 

    

E-learning 

tananyag oldala. 
    

Egyéb oktatással 

kapcsolatos 

projekt weboldala. 
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Köszönöm, hogy időt szakított a kérdőív kitöltésére! 
További szép napot kívánok!  Üdvözlettel: Kvaszingerné Prantner Csilla 
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40. sz. melléklet Kérdőív 2. Az elektronikus kérdőív nyomtatott változata 

Oktatói weboldalak kérdőív  Hallgatók 
számára 

A kérdőív az oktatók saját oktatói weboldalának (továbbiakban oktatói weboldalaknak) 

témakörére kérdez rá. 

Kutatásom célja elsősorban az oktatói weblapokkal szemben támasztott tartalmi 

igények felmérése. Továbbá az oktatói weboldalak oktatásban betöltött szerepének, 

használatának, hasznosságának és hallgatók általi megítélésének feltérképezése. 

A kérdőív anonim. A kor, a kar és a szak adatainak bekérése a statisztikai mutatók 

elemzésének korrektségéhez szükséges. 

Kérem, segítse munkámat a kérdések megválaszolásával! 

Segítségét és együttműködését előre is köszönöm! 

1. Kérem, adja meg nemét! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 férfi 

 nő 

2. Kérem, számjegyekkel adja meg életkorát! 
Legfeljebb 3 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________  

3. Kérem, adja meg annak az intézménynek a nevét, amelyen tanul! (Amennyiben 

több intézmény tanulója is, úgy válasszon egyet!) 

Legfeljebb 300 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________  

4. Kérem, adja meg annak a karnak a nevét, amelyen tanul! 
Legfeljebb 300 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________  

5. Kérem, adja meg annak a szak(ok)nak a nevét, amelye(ke)n tanul! 
Legfeljebb 300 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________  

6. Milyen tagozaton tanul? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 nappali 

 távoktatás 

 levelező 

 Egyéb  

___________________  
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7. Szokott oktatói weblapokat látogatni? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 

8. Mennyi oktatói weboldalt látogat és ezt milyen gyakorisággal teszi? 
(A válaszokat, kérem, soronként értelmezze. Soronként adhatóak meg a gyakoriságok, nem 

szükséges minden sort kitölteni.) Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön 

meg! 

 egyet kettőt hármat négyet ötöt 
ötnél 

többet 

naponta       

hetente       

havonta       

negyed 

évente 
      

fél évente       

évente       

9. Az Ön oktatóinak hány százaléka rendelkezik saját oktatói webhellyel? 

(Gépeljen be egy egész számot 0-100 között!) 

Legfeljebb 20 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________  

10. Szeretné, ha minél több oktatója rendelkezne saját webhellyel? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen, jó volna, ha minél több oktató rendelkezne saját webhellyel 

 nem érzem szükségét annak, hogy minden oktatóm rendelkezzen saját webhellyel 

 számomra nem fontos az, hogy egy oktató rendelkezik-e saját webhellyel vagy sem 

11. Ön szerint mely célokból érdemes egy oktatónak webhelyet fenntartania? 
(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Internetes jelenlét 

 Elérhetőség és személyi információk megjelenítése 

 Önéletrajz ismertetése 

 Publikációs lista megjelenítése 

 Tájékoztatás az oktatott tárgyakról, tematikáról, követelményekről 

 A hallgatók számára prezentációk és segédletek közzététele céljából 

 A hallgatók számára példa és gyakorló feladatok közzététele céljából 

 Tanórákon való használatra, a tanórák támogatására 
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 Beadandó feladatok kiírására 

 Beadandó feladatok bekérésére (felületen keresztüli feltöltés lehetősége) 

 Próbadolgozatok és próbatesztek közzétételére 

 Dolgozatok, tesztek megíratására  

 Diákok elért eredményeinek közlésére 

 Tájékoztatás a kutatásokról, kutatási eredményekről 

 Általános információs oldal, híroldal fenntartása céljából 

 Szakmai blog, szakmai híroldal fenntartása céljából 

 Visszacsatolási lehetőség biztosítása a diákok számára (megjelenített tartalmakhoz 

való hozzászólás lehetősége az oldalon) 

 Fórum fenntartása 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

12. Értékelje az alábbi kijelentéseket! 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
1 – 

nehezí
ti 

2 – 
nem 

könnyí
ti meg 

3 – 
közepes 
mértékbe

n 
könnyíti 

4 – 
megkönny

íti 

5 – 
jelentősen 
megkönny

íti 

6 - nem 
tudom 
megítél

ni 

Az oktatói 

weboldalak 

általánosságb

an 

megkönnyítik 

az oktatás 

folyamatát. 

      

Az oktatói 

weboldalak 

általánosságb

an 

megkönnyíti a 

diákok 

tájékoztatását. 

      

Az oktatói 

weboldalak 

általánosságb

an 

megkönnyíti a 

diákok 

tanulási 

tevékenységét

. 
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1 – 

nehezí
ti 

2 – 
nem 

könnyí
ti meg 

3 – 
közepes 
mértékbe

n 
könnyíti 

4 – 
megkönny

íti 

5 – 
jelentősen 
megkönny

íti 

6 - nem 
tudom 
megítél

ni 

Az oktatói 

weboldalak 

általánosságb

an 

megkönnyíti 

az oktató 

adminisztratív 

tevékenységei

t. 

      

13. Mennyire tartja általánosságban hasznosnak az oktatói webhelyeket? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 1 – egyáltalán nem tartom hasznosnak 

 2 – különösebben nem tartom hasznosnak 

 3 – közepesen hasznosnak tartom  

 4 – hasznosnak tartom 

 5 – nélkülözhetetlennek tartom  

 6  nem tudom megítélni 

14. Kérem, rangsorolja az alábbi tényezőket aszerint, hogy azok milyen 

mértékben járulnak hozzá egy oktatói weboldal hasznosságához! 
(A sorrend az elemek megfogásával és áthúzásával változtatható! Kérem, a rangsor legfelső 

eleme legyen a legerősebbnek ítélt tényező!) Állítsa sorba az alábbi elemeket: írjon 1 és 7 

közötti sorszámot a válaszokhoz! Egy sorszámot csak egyszer használjon fel! 

 Elérhetőség, kapcsolatfelvétel lehetősége az oktatóval. 

 Tananyagok és tananyagsegédletek közzététele. 

 Gyakorló feladatok közzé tétele. 

 Próbatesztek közzététele. 

 Információszolgáltatás az oktatóról. 

 Információszolgáltatás a kurzusokról. 

 Információszolgáltatás szakmai hírekről és eseményekről. 
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15. Véleménye szerint az alábbi információk közül melyeknek kell feltétlenül 

szerepelniük egy oktatói weboldalon? 
(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Felismerhető fotónak az oktatóról 

 Személyi információknak 

 Önéletrajznak az oktatóról 

 Publikációs listának 

 Oktatott kurzusok megnevezésének 

 Oktatott kurzusok tematikájának 

 Oktatott kurzusok teljesítéséhez szükséges követelményeknek 

 Oktatott kurzusokhoz tartozó irodalomnak 

 Információ az oktató kutatási területeiről és tevékenységéről 

16. Milyen egyéb (a 15. kérdés felsorolásában nem szereplő) hasznos 

információkat javasol még megjeleníteni egy oktatói weboldalon? 
Legfeljebb 1000 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

17. Kérem, jelölje meg azokat a szolgáltatásokat, melyekre Ön szerint szükség 

van egy oktatói weboldalon! 
(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Általános információs oldal, híroldal fenntartása 

 Az oktató szakmai blogja vagy hírblogja 

 Fórum lehetőség az oldalon 

 Chatroom az oktató fogadóórájának idején 

 Kurzusokat felvevő hallgatók egyéni oldala 

 Belső üzenetküldési lehetőség 

 Címkefelhő, mely segítségével kulcsszavak alapján könnyen és gyorsan elérhetjük 

a kívánt tartalmakat 

18. Milyen egyéb (a 17. kérdés felsorolásában nem szereplő) szolgáltatásokat 

javasol még megjeleníteni egy oktatói weboldalon? 

Legfeljebb 1000 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

19. Ön, mint hallgató igényli az oktatói weboldalakat? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 
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20. Oktatóként Ön kiknek tenné hozzáférhetővé a kurzusokhoz tartozó 

következő adatokat? 
(Kérem, töltse ki értelemszerűen a táblázatot!) Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy 

értéket jelöljön meg! 

 
bárki számára 

elérhetővé tenném 

csak a kurzust 
felvett hallgatók 
számára tenném 

elérhetővé 

A kurzussal kapcsolatos 

aktuális információk 
  

A kurzus tematikája    

A kurzus követelménye   

A beadandó feladatok 

kiírása 
  

A beadott feladatok és a 

zárthelyi 
  

Dolgozatok eredményei   

Az órán bemutatott 

prezentációk 
  

Tananyag vagy 

tananyagsegédletek   

21. Milyen gyakorisággal frissítik általában az oktatók a weboldalaikat? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 naponta 

 hetente többször 

 havonta többször 

 félévente 

 Egyéb  

 ___________________ 

 hetente egyszer 

 havonta egyszer 

 negyedévente 

 évente 

 

22. Milyen célból szokták általánosságban frissíteni az oktatók weboldalukat? 

(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Információ közlése céljából. 

 Órai prezentáció közzététele céljából. 

 Tananyag vagy tananyagsegédlet közzététele céljából. 

 Órai vagy otthoni gyakorlófeladat feltöltése céljából. 

 Beadandó feladat kiírás céljából. 

 Eredmények közlése céljából. 

 Egyéb  ____________________________________________________________  
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23. Kérem, jelölje meg a felsorolásban azokat, amelyeken Ön szerint általában 

változtatniuk kellene az oktatóknak! 
(Több válasz megjelölése is lehetséges! ) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Weboldaluk megjelenésén, kinézetén kellene módosítani. 

 Weboldaluk struktúráján kellene módosítani. 

 Szükség volna az oktatói weboldalak jelszavas védelmére. 

 Több adatot kellene elhelyezniük a weboldalaikon. 

 Kevesebb adatot kellene elhelyezniük a weboldalaikon. 

 Kevesebb nyilvános (mindenki számára elérhető) adatot kellene elhelyezniük a 

weboldalaikon. 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

24. Kérem, jelölje meg azon folyamatokat, melyek hatékonyságán lehetne 

javítani az oktatói weboldalak módosításával! 

(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Diákok tájékoztatásának javítása. 

 Diákok tanulási tevékenységnek elősegítése. 

 Az oktató adminisztratív tevékenységének javítása.  

 Az oktató oktatási folyamatának megkönnyítése. 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

25. Hallott-e már az elektronikus oktatást szolgáló, interneten elérhető 

szoftverekről, távoktatási keretrendszerekről? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 

26. Hallott-e már a Moodle oktatási keretrendszer lehetőségeiről? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 

27. Tudja-e, hogy a főiskolán az oktatók és hallgatók rendelkezésére áll egy 

telepített Moodle rendszer (http://elearning.ektf.hu)? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen  

 nem 

28. Használta-e már valaha a Moodle keretrendszert (http://elearning.ektf.hu)? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 nem, még soha 

 igen, gyakran 

 igen, már 

kipróbáltam a 

használatát 

 igen, rendszeresen

 igen, néhányszor 
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A(z) 29. kérdést csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „28. Használta-e már valaha a Moodle keretrendszert 
(http://elearning.ektf.hu)?” kérdés esetén nem jelölte meg a következő 
választ: „nem, még soha". 

29. Kérem, jelölje meg az alábbiak közül azokat, amelyekre használta 

vagy használja a Moodle (http://elearning.ektf.hu) rendszert? 
(Több válasz megjelölése is lehetséges!) Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Információszerzés az oktatóról. 

 Információszerzés az egyes kurzusokról. 

 Tananyag szövegének elolvasása. 

 Megosztott órai prezentációk használata. 

 Egyéb tananyagsegédlet használata. 

 Beadandó feladat kiírásának elolvasása. 

 Beadandó feladat beküldése a rendszeren keresztül. 

 Beadandó eredmények figyelemmel kísérése. 

 Próbatesztek és próbadolgozatok megoldása. 

 Beszámoló megírása tananyagról vagy tananyagrészről. 

 Üzenet küldése. 

 Chatelésre. 

 Fórumozásra. 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

30. Hallgatóként Ön milyen típusú rendszerekkel találkozott már tanulása 

folyamán? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 Saját oktatói weboldallal 

 Oktatási keretrendszerrel (pl.: Moodle) 

 Mindkettővel 

 Egyikkel sem 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

38. Hallott-e már a nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerek lehetőségeiről? 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 igen 

 nem 
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A(z) 39. és 40.40. Mely tartalomkezelő rendszerrel készített már Ön weboldalt? 
közötti kérdéseket csak akkor töltse ki, ha a következő feltétel teljesül: 

- A(z) „38. Hallott-e már a nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszerek 
lehetőségeiről?” kérdés esetén megjelölte a következő választ: „igen". 

39. Mely tartalomkezelő rendszerben készített weboldalt használt már 

eddig (amelyről tudta, hogy miben készült)? 
Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Drupal 

 Joomla 

 Wordpress 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

40. Mely tartalomkezelő rendszerrel készített már Ön weboldalt? 
Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Drupal 

 Joomla 

 Wordpress 

 Egyéb  ____________________________________________________________  

Köszönöm, hogy időt szakított a kérdőív kitöltésére! 
További szép napot kívánok! Üdvözlettel: Kvaszingerné Prantner Csilla  
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41. sz. melléklet Kérdőív 3. Az elektronikus kérdőív nyomtatott változata 

Tanítlap oktatói portállal kapcsolatos 
kérdések (hallgatók részére)  

Kedves Hallgató! Bizonyára találkozott már a Tanítlap oktatói portállal legalább egy 

tantárgy kapcsán. Célom a Tanítlap oktatói webportál minél jobbá tétele, ennek 

érdekében, kérem, őszintén válaszoljon a következő pár kérdésre!Előre is köszönöm 

segítségét és véleményét!Üdvözlettel, Kvaszingerné Prantner Csilla 

1. Kérem, adja meg nemét! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 nő 

 férfi 

2. Kérem, számjegyekkel adja meg életkorát! 
15 és 100 közötti számot adjon meg! 

 ___________________________________________________________________  

3. Kérem, adja meg annak az intézménynek a nevét, amelyen tanul! (Rövidítve 

is írható, pl: EKE, ELTE.) 
Legfeljebb 50 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________  

4. Adja meg annak a karnak a nevét, amelyen tanul! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 BTK 

 PK (korábban 

TKTK) 

 GTK 

 AVK 

 TTK 

 Egyéb  

 _________________  

5. Milyen tagozaton tanul? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 Nappali 

 Levelező 

 Távoktatás 

 Egyéb  ____________________________________________________________  
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6. Kérem, adja meg azon tantárgy(ak) nevét, amely(ek) kapcsán használta a 

Tanítlapot! (Több tárgy megadása esetén, mindegyiket külön sorba 

írja!) 
Legfeljebb 4000 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

7. Kérem, értékelje a következő jellemzőket a Tanítlap portál kapcsán ún. 5-ös 

fokozatú Likert-skálán!  Az egyes értékek jelölik a jellemzők erősségét 

(a legerősebb az 5-ös). A jellemzők mögött részletes leírást talál arról, 

hogy konkrétan mit jelentenek. 
Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 

1 - 
egyáltalán 

nem 
jellemző 

2 - 
kevésbé 
jellemző 

3 - 
közepesen 

jellemző 

4 - 
nagyon 
jellemző 

5 - 
maximálisan 

jellemző 

Megtanulható 

(Learnability): 

Milyen gyorsan 

tanulja meg egy 

idegen látogató 

a felület 

kezelését? 

Mennyire 

egyértelmű a 

feladatvégzés 

az oldalon? 

     

Hatékony 

(Efficiency): 

Milyen gyorsan 

képes a 

felhasználó 

teljesíteni a 

feladatokat, 

megtalálni 

például a 

keresett tárgyat, 

segédletet stb? 
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1 - 
egyáltalán 

nem 
jellemző 

2 - 
kevésbé 
jellemző 

3 - 
közepesen 

jellemző 

4 - 
nagyon 
jellemző 

5 - 
maximálisan 

jellemző 

Megjegyezhető 

(Memorability): 

Egy visszatérő 

látogató 

emlékszik-e 

arra, hogy 

hogyan kell 

hatékonyan 

használni a 

webhelyet vagy 

az adott 

alkalmazást? 

     

Hibakezelés 

jósága (Error & 

Error 

Frequency): 

Milyen gyakran 

hibázik a 

felhasználó a 

weboldal 

használata 

során? 

Mennyire 

jelentősek ezek 

a hibák? 

Mennyire 

könnyedén 

tudja ezeket 

utólag 

orvosolni? (5 

érték: ha ritkán 

téved a 

felhasználó, s 

ha téved, 

könnyen 

helyrehozható) 
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1 - 
egyáltalán 

nem 
jellemző 

2 - 
kevésbé 
jellemző 

3 - 
közepesen 

jellemző 

4 - 
nagyon 
jellemző 

5 - 
maximálisan 

jellemző 

Elégedettség 

(Satisfaction): A 

felhasználónak 

a feladatvégzés 

befejezése után 

jóérzése van-e 

a weboldallal 

kapcsolatosan? 

     

8. Kérem, jelölje, hogy az ellentétes tulajdonság-párok mentén miként értékeli a 

-3-tól +3-ig terjedő skálán a Tanítlapot! A legpozitívabb értékelés esetén 

válassza a +3-ast, a legnegatívabb esetben a -3-at! 
Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

nem felhasználó 

barát - 

felhasználóbarát 

       

bonyolult - 

egyszerű 
       

bürokratikus - nem 

bürokratikus 
       

megbízhatatlan - 

megbízható 
       

felületes - alapos        

barátságtalan - 

barátságos 
       

merev - rugalmas        

unalmas - érdekes        

komor - derűs        

túlzottan hivatalos 

- kevésbé 

hivatalos 
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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

ódivatú - divatos        

maradi - újító        

bonyolult - 

átlátható 
       

egyhangú - színes        

nem tetszik - 

tetszik 
       

9. Milyen tevékenységek során használta a Tanítlap oktatói portált? S ezek 

közül melyeket találta hasznosnak? 
Jelölje X-szel a válaszát! Soronként több értéket is megjelölhet. 

 

Használta-e 
egyénileg vagy 
használták-e 
közösen a 

baloldalon szereplő 
tevékenységekre? 

Hasznosnak találta 
a weblapot e 
tevékenység 

kapcsán? 

Tanórai szemléltetés (pl. 

prezentáció) 
  

Tanórai 

feladatvégzéshez letöltés 
  

ZH feladat letöltése   

Beadandó feladat 

követelményének 

megtekintése 

  

Otthoni felkészülés   

Információszerzés az 

oktatóról (e-mail, telefon, 

iroda száma, iroda helye, 

fogadóóra ideje stb.) 
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Használta-e 
egyénileg vagy 
használták-e 
közösen a 

baloldalon szereplő 
tevékenységekre? 

Hasznosnak találta 
a weblapot e 
tevékenység 

kapcsán? 

Információszerzés a 

kurzusokkal 

kapcsolatban (általános 

információk, beadandók 

leírása, követelmények 

stb.) 

  

Információszerzés a 

kurzusokkal 

kapcsolatban (hír vagy 

naptáresemény) 

  

Kutatások-projektek   

10. Az előző kérdésben szereplő tevékenységek esetében mennyire segítette a 

Tanítlap rendszer a tanulásban? Kérem, értékelje mindegyiket a 

csillagok segítségével! (Az 5 csillag jelenti a segítség legmagasabb 

fokát.) 
Értékelje az első oszlopban található szempontokat 1 és 5 közötti pontszámmal: írja a 

pontszámot a szempont után található mezőkbe, jobbra igazítva." 

Tanórai szemléltetés (pl. 

prezentáció)  

Tanórai 

feladatvégzéshez letöltés  

ZH feladat letöltése  

Beadandó feladat 

követelményének 

megtekintése 
 

Otthoni felkészülés  

Információszerzés az 

oktatóról (e-mail, telefon, 

iroda száma, iroda helye, 

fogadó óraideje stb.) 
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Információszerzés a 

kurzusokkal 

kapcsolatban (általános 

információk, beadandók 

leírása, követelmények 

stb.) 

 

Információszerzés a 

kurzusokkal 

kapcsolatban (hír vagy 

naptáresemény) 

 

Kutatások-projektek  

11. Kérem, értékelje az alábbi kijelentéseket! 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
1 – 

nehezí
ti 

2 – 
nem 

könnyí
ti meg 

3 – 
közepes 
mértékbe

n 
könnyíti 

4 – 
megkönny

íti 

5 – 
jelentősen 
megkönny

íti 

6 - nem 
tudom 
megítél

ni 

A tanítlapos 

oktatói 

weboldalak 

általánosságb

an 

megkönnyítik 

az otthoni 

felkészülést. 

      

A tanítlapos 

oktatói 

weboldalak 

általánosságb

an 

megkönnyítik 

az órai 

munkát. 
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1 – 

nehezí
ti 

2 – 
nem 

könnyí
ti meg 

3 – 
közepes 
mértékbe

n 
könnyíti 

4 – 
megkönny

íti 

5 – 
jelentősen 
megkönny

íti 

6 - nem 
tudom 
megítél

ni 

A tanítlapos 

oktatói 

weboldalak 

általánosságb

an 

megkönnyítik 

a diákok 

tájékoztatását. 

      

12. Ön, mint hallgató szeretné, ha minél több oktató rendelkezne Tanítlap 

jellegű oktatói webtárhellyel? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 szeretném, úgy 

gondolom nagy 

szükség van rá 

 nem igénylem 

különösebben 

 hasznosnak, jónak 

tartom, ha van 

 abszolút nem 

igénylem

 közepesen 

igénylem 

 

13. Az alább felsoroltak közül melyek miatt használja a Tanítlap portált? Kérem, 

rangsorolja az alábbiakat! (Amely szerint a legindokoltabb a használata, 

az kerüljön legfelülre!) 
Az elemek sorba rendezéséhez húzza a kívánt elemet a megfelelő helyre! Állítsa sorba az 

alábbi elemeket: írjon 1 és 8 közötti sorszámot a válaszokhoz! Egy sorszámot csak egyszer 

használjon fel! 

 1. Tananyagsegédletek (prezentációk, mintafeladatok, magyarázatok, stb.) 

letöltése. 

 2. Információk a kurzusról. 

 3. Információk az oktatóról. 

 4. Határidők naptárban való jelölése. 

 5. Az oktató szakmai blogja. 

 6. Az oktató kutatásainak és projektjeinek a bemutatása. 

 7. Oktatókkal és diákokkal való közös részvétel projektben vagy kutatásban. 

 8. Csoportmunka illetve projektmunka végezése rajta. 



286 

14. Intézményünkben milyen tanulást támogató elektronikus megoldásokkal 

találkozott? 
Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Tanári honlap 

anyagai 

 Nyomtatható, 

szerkesztett 

dokumentumok 

 Nem intézményi 

forrásból származó 

anyagok 

 Kizárólag 

elektronikus 

keretrendszer 

 Feladatbeküldés 

elektronikus levélben 

 Linkgyűjtemény 

 E-tananyag 

keretrendszerben 

(Moodle, 

elearning.ektf.hu) 

 Egyéb  

 _________________ 

 Tananyagsegédlet 

küldése oktatótól 

elektronikus levélben 

 E-tananyag CD-n  

 Hagyományos 

oktatás elektronikus 

eszközök 

támogatásával 

 

15. Az előző feladatban felsorolt lehetőségek közül melyiket használja a 

legszívesebben? Kérem, készítsen rangsort! (Legfelül szerepeljen az, 

amelyiket a legszívesebben használja!) 
Amennyiben az elemek le vannak takarva, azokat kattintással tudja felfedni. Az elemek sorba 

rendezéséhez húzza a kívánt elemet a megfelelő helyre! 

Állítsa sorba az alábbi elemeket: írjon 1 és 10 közötti sorszámot a válaszokhoz! Egy sorszámot 

csak egyszer használjon fel! 

 Tanári honlap anyagai 

 Feladatbeküldés elektronikus levélben 

 Tananyagsegédlet küldése oktatótól elektronikus levélben 

 Nyomtatható, szerkesztett dokumentumok 

 Linkgyűjtemény 

 E-tananyag CD-n  

 Nem intézményi forrásból származó anyagok 

 E-tananyag keretrendszerben (Moodle, elearning.ektf.hu) 

 Hagyományos oktatás elektronikus eszközök támogatásával 

 Kizárólag elektronikus keretrendszer 

16. Milyen tevékenységekre használja internet-hozzáféréssel rendelkező 

eszközeit (számítógépét, laptopját, tabletjét és/vagy telefonját)? 
Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Kommunikáció 

 Zenék letöltése 

 Internetes vásárlás 

 Online játék 

 Egyéb  

 _________________ 

 Információkeresés 

 Képek/videók 

letöltése 

 Banki 
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szolgáltatások 

 Hírolvasás 

 Programok letöltése 

 E-learning felület 

használata 

 Online 

zenehallgatás 

 Szótárazás 

 

17. Mely rendszerek használatával találkozott eddig intézményünkben, amelyet 

tanára az oktatás támogatására használt? 
Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Tanítlapos oktatói 

portál 

 Facebook 

 Egyéb rendszer(ek):  

 _________________ 

 Egyéb tanári weblap 

 Google Drive 

 elearning.uni-

eszterhazy.hu 

(Moodle) 

 Levélben küldött 

anyagok 

 

18. Az előző kérdésben felsorolt rendszereket mennyire tartotta hasznosnak? 

Mennyire segítették ezek a tanulásban? Kérem, értékelje ezeket 5-ös 

skálán. (Az 5 csillag jelenti a legnagyobb segítséget.) 
Értékelje az első oszlopban található szempontokat 1 és 5 közötti pontszámmal: írja a 

pontszámot a szempont után található mezőkbe, jobbra igazítva." 

Tanítlapos oktatói portál  

Egyéb tanári weblap  

Elearning.ektf.hu 

(Moodle)  

Facebook  

Google Drive  

Levélben küldött 

anyagok  

19. Esetleg volna bármilyen megjegyzése a portállal kapcsolatban, amit 

szívesen megosztana? 

Legfeljebb 4000 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  
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Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított a kérdőív kitöltésére! 
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42. sz. melléklet Kérdőív 4. Az elektronikus kérdőív nyomtatott változata 

Tanítlap oktatói portállal kapcsolatos 
kérdések (oktatók részére) 

Tisztelt Oktató! Bizonyára használta a Tanítlap oktatói portálját legalább egy tantárgya 

kapcsán. Célom a Tanítlap oktatói webportál minél jobbá tétele, ennek érdekében, 

kérem, őszintén válaszoljon a következő pár kérdésre!Előre is köszönöm segítségét és 

véleményét! 

1. Kérem, adja meg nemét! 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 nő 

 férfi 

2. Kérem, számjegyekkel adja meg életkorát! 
15 és 100 közötti számot adjon meg! 

 ___________________________________________________________________  

3. Kérem, válassza ki annak az intézménynek a nevét, amelyen főállásban 

oktat! 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 Debreceni Egyetem 

 Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem 

 Pécsi 

Tudományegyetem 

 Dunaújvárosi 

Egyetem 

 Miskolci Egyetem 

 Szegedi 

Tudományegyetem 

 Eszterházy Károly 

Egyetem 

 Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem 

 Egyéb, kérem adja 

meg:  

 _________________  

4. Kérem, válassza ki annak a karnak a nevét, amelyhez tartozik! 
Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 BTK 

 PK (korábban: 

TKTK) 

 GTK 

 AVK 

 TTK 

 Egyéb  

 _________________  

5. Kérem, adja meg annak az egységnek/tanszéknek a nevét, amelyhez tartozik! 
Legfeljebb 300 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________  

6. Milyen beosztásban dolgozik? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 
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 óraadó 

 adjunktus 

 főiskolai tanár 

 gyakorlatvezető 

tanár 

 főiskolai docens 

 egyetemi tanár 

 tanársegéd 

 egyetemi docens 

 Egyéb  

 _________________  

7. Kérem, értékelje a következő jellemzőket a Tanítlap portál kapcsán ún. 5-ös 

fokozatú Likert-skálán! Az egyes értékek jelölik a jellemzők erősségét 

(a legerősebb az 5-ös). A jellemzők mögött részletes leírást talál arról, 

hogy konkrétan mit jelentenek. 

Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 

1 - 
egyáltalán 

nem 
jellemző 

2 - 
kevésbé 
jellemző 

3 - 
közepesen 

jellemző 

4 - 
nagyon 
jellemző 

5 - 
maximálisan 

jellemző 

Megtanulható 

(Learnability): 

Milyen gyorsan 

tanulja meg egy 

idegen látogató 

a felület 

kezelését? 

Mennyire 

egyértelmű a 

feladatvégzés 

az oldalon? 

     

Hatékony 

(Efficiency): 

Milyen gyorsan 

képes a 

felhasználó 

teljesíteni a 

feladatokat, 

megtalálni 

például a 

keresett tárgyat, 

segédletet stb? 
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1 - 
egyáltalán 

nem 
jellemző 

2 - 
kevésbé 
jellemző 

3 - 
közepesen 

jellemző 

4 - 
nagyon 
jellemző 

5 - 
maximálisan 

jellemző 

Megjegyezhető 

(Memorability): 

Egy visszatérő 

látogató 

emlékszik-e 

arra, hogy 

hogyan kell 

hatékonyan 

használni a 

webhelyet vagy 

az adott 

alkalmazást? 

     

Hibakezelés 

jósága(Error & 

Error 

Frequency): 

Milyen gyakran 

hibázik a 

felhasználó a 

weboldal 

használata 

során? 

Mennyire 

jelentősek ezek 

a hibák? 

Mennyire 

könnyedén 

tudja ezeket 

utólag 

orvosolni? (5 

érték: ha ritkán 

téved a 

felhasználó, s 

ha téved, 

könnyen 

helyrehozható, 

s jó a weblap 

hibaüzenet-

kezelése) 
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1 - 
egyáltalán 

nem 
jellemző 

2 - 
kevésbé 
jellemző 

3 - 
közepesen 

jellemző 

4 - 
nagyon 
jellemző 

5 - 
maximálisan 

jellemző 

Elégedettség 

(Satisfaction): A 

felhasználónak 

a feladatvégzés 

befejezése után 

jóérzése van-e 

a weboldallal 

kapcsolatosan? 

     

8. Kérem, jelölje, hogy az ellentétes tulajdonság-párok mentén miként értékeli a 

-3-tól +3-ig terjedő skálán a Tanítlapot! A legpozitívabb értékelés esetén 

válassza a +3-ast, a legnegatívabb esetben a -3-at! 
Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

nem felhasználó 

barát - 

felhasználóbarát 

       

bonyolult - 

egyszerű 
       

bürokratikus - nem 

bürokratikus 
       

megbízhatatlan - 

megbízható 
       

felületes - alapos        

barátságtalan - 

barátságos 
       

merev - rugalmas        

unalmas - érdekes        

komor - derűs        

túlzottan hivatalos 

- kevésbé 

hivatalos 
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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

ódivatú - divatos        

maradi - újító        

bonyolult - 

átlátható 
       

egyhangú - színes        

nem tetszik - 

tetszik 
       

9. Milyen tevékenységek során használta (vagy használták diákjai) a Tanítlap 

oktatói portált? 
Jelölje X-szel a válaszát! Soronként több értéket is megjelölhet. 

 
Használta vagy 

közösen használták 
e tevékenységre 

Tanórai szemléltetés (pl. 

prezentáció) 
 

Tanórai 

feladatvégzéshez letöltés 
 

ZH feladat letöltése  

Beadandó feladat 

követelményének 

megadása 

 

Diákok otthoni 

felkészülése 
 

Információszolgáltatás 

az oktatóról (e-mail, 

telefon, iroda száma, 

iroda helye, fogadó 

óraideje stb.) 

 

Információszolgáltatás a 

kurzusokkal 

kapcsolatban (általános 

információk, beadandók 

leírása, követelmények 

stb.) 
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Használta vagy 

közösen használták 
e tevékenységre 

Információszolgáltatás a 

kurzusokkal 

kapcsolatban (hír vagy 

naptáresemény) 

 

Kutatások-projektek  

10. Az előző kérdésben szereplő tevékenységek esetében mennyire segítette a 

Tanítlap rendszer a tanítási-tanulási folyamatokat? Kérem, értékelje 

mindegyiket a csillagok segítségével! (Az 5 csillag jelenti a segítség 

legmagasabb fokát.) 

Értékelje az első oszlopban található szempontokat 1 és 5 közötti pontszámmal: írja a 

pontszámot a szempont után található mezőkbe, jobbra igazítva." 

Tanórai szemléltetés (pl. 

prezentáció)  

Tanórai 

feladatvégzéshez letöltés  

ZH feladat letöltése  

Beadandó feladat 

követelményének 

megadása 
 

Diákok otthoni 

felkészülése  

Információszolgáltatás 

az oktatóról (e-mail, 

telefon, iroda száma, 

iroda helye, fogadó 

óraideje stb.) 

 

Információszolgáltatás a 

kurzusokkal 

kapcsolatban (általános 

információk, beadandók 

leírása, követelmények 

stb.) 
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Információszolgáltatás a 

kurzusokkal 

kapcsolatban (hír vagy 

naptáresemény) 

 

Kutatások-projektek  

11. Kérem, értékelje az alábbi kijelentéseket! 
Jelölje X-szel a válaszát! Soronként csak egy értéket jelöljön meg! 

 
1 – 

nehezí
ti 

2 – 
nem 

könnyí
ti meg 

3 – 
közepes 
mértékbe

n 
könnyíti 

4 – 
megkönny

íti 

5 – 
jelentősen 
megkönny

íti 

6 - nem 
tudom 
megítél

ni 

A tanítlapos 

oktatói 

weboldalak 

általánosságb

an 

megkönnyítik 

a diákok 

felkészülését. 

      

A tanítlapos 

oktatói 

weboldalak 

általánosságb

an 

megkönnyítik 

az órai 

munkát. 

      

A tanítlapos 

oktatói 

weboldalak 

általánosságb

an 

megkönnyítik 

a diákok 

tájékoztatását. 
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1 – 

nehezí
ti 

2 – 
nem 

könnyí
ti meg 

3 – 
közepes 
mértékbe

n 
könnyíti 

4 – 
megkönny

íti 

5 – 
jelentősen 
megkönny

íti 

6 - nem 
tudom 
megítél

ni 

A tanítlapos 

oktatói 

weboldalak 

általánosságb

an 

megkönnyítik 

az oktatók 

munkáját. 

      

12. Mennyire tartja általánosságban hasznosnak a Tanítlap oktatói portálok 

létét? 

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 nagyon hasznosnak 

tartom 

 különösebben nem 

tartom hasznosnak 

 hasznosnak tartom 

 egyáltalán nem 

tartom hasznosnak

 közepesen tartom 

hasznosnak 

 

13. Az alább felsoroltak közül melyek miatt használja a Tanítlap portált? Kérem, 

rangsorolja az alábbiakat! (Amely szerint a legindokoltabb a használata, 

az kerüljön legfelülre!) 

Az elemek sorba rendezéséhez húzza a kívánt elemet a megfelelő helyre! Állítsa sorba az 

alábbi elemeket: írjon 1 és 8 közötti sorszámot a válaszokhoz! Egy sorszámot csak egyszer 

használjon fel! 

 1. Tananyagsegédletek (prezentációk, mintafeladatok, magyarázatok, stb.) 

megosztására a diákokkal. 

 2. A tanulók tájékoztatása (hírek írására). 

 3. A határidők naptárban való jelölése céljából. 

 4. Szakmai blog vezetése okán.  

 5. Tudományos tevékenységem és publikációim bemutatásának céljából. 

 6. Kutatásaim és projektjeim bemutatására. 

 7. A diákokkal vagy más oktatókkal való közös projektben vagy kutatásban való 

részvétel támogatására. 

 8. Arra, hogy csoportmunkát illetve projektmunkát végezhessenek támogatásával 

a diákjaim. 
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14. Kérem az előzőek közül írja azok sorszámát ide vesszővel elválasztva, 

amely funkciókat nem használta!  
Legfeljebb 4000 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

15. Mely rendszereket használta eddig tanítása során? 
Jelölje X-szel a válaszát! Több választ is megjelölhet. 

 Tanítlapos oktatói 

portál 

 Facebook csoport 

 Levélben küldött 

anyagok 

 Egyéb tanári weblap 

 Google+ 

 Egyéb rendszer(ek):  

 _________________ 

 Elearning.uni-

eszterhazy.hu 

weboldal (Moodle e-

learninges felület) 

 Google Drive 
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16. Az előző kérdésben felsorolt rendszereket mennyire tartotta hasznosnak? 

Mennyire segítették ezek a tanítás-tanulás folyamatát? Kérem, értékelje 

ezeket 5-ös skálán! (Az 5 csillag jelenti a legnagyobb segítséget.) 
Értékelje az első oszlopban található szempontokat 1 és 5 közötti pontszámmal: írja a 

pontszámot a szempont után található mezőkbe, jobbra igazítva." 

Tanítlapos oktatói portál  

Egyéb tanári weblap  

Elearning.uni-

eszterhazy.hu  

Facebook csoport  

Google+  

Google Drive  

Levélben küldött 

anyagok  

17. Kérem, válasszon az alábbiak közül mindegyik állítást illetően! 
Értékelje az első oszlopban található szempontokat az ötfokozatú skálán: jelölje X-szel a 

válaszát! Soronként csak egy értékelést jelöljön meg! 

 
egyáltalán 
nem igaz 

 
közepesen 

igaz 
 

nagyon 
igaz 

Könnyen kezelem      

Tetszik      

Szeretem      

Ajánlanám másoknak 

is 
     

18. Kérem, írja le röviden véleményét a Tanítlap weboldalról. Mit tart jónak 

benne, mik a hiányosságai Ön szerint?     Milyen egyéb, bármiféle, 

bármilyen jellegű megjegyzése van a Tanítlap rendszerrel 

kapcsolatosan? 
Legfeljebb 4000 karakter hosszú szöveget írjon be! 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

19. Az IKER önértékelő rendszer szerint Ön melyik szintre tenné saját digitális 

kompetenciáját? 

Mit jelent az IKER önértékelő? http://progress.hu/iker-onertekelo/  Segítség a besoroláshoz, a 

szintek meghatározása: http://progress.hu/wp-content/uploads/2017/03/IKER-

O%CC%88NERTEKELO.pdf   

Jelölje X-szel a válaszát! Kérjük, csak egy választ jelöljön meg. 

 1. szint 

 2. szint 

 3. szint 

 4. szint 

Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított a kérdőív kitöltésére! 
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43. sz. melléklet A beválásvizsgálathoz tartozó két kérdőív nyílt végű, utolsó 

kérdéseire adott válaszok a portálról oktatói és hallgatói oldalról 

1. Oktatói részről a kérdés: Kérem, írja le röviden véleményét a Tanítlap weboldalról. Mit 

tart jónak benne, mik a hiányosságai Ön szerint? Milyen egyéb, bármiféle, bármilyen 

jellegű megjegyzése van a Tanítlap rendszerrel kapcsolatosan? 

 Felhasználóbarát, minden egy helyen, könnyű a hallgatók számára a tananyagokat, tanítási 

segédleteket elérhetővé tenni. 

 Nagyon jónak, könnyen kezelhetőnek tartom. A hallgatók minden anyagot és információt 

megtalálnak. Nem tudja senki "véletlenül" letörölni az anyagokat. Mindenkinek ajánlom! 

 Előfordul, hogy a hallgatók valamiért nem tudnak belépni, és az új jelszó igényléssel is 

problémájuk van. Mondjuk ez is könnyen orvosolható így, hogy én is tudok nekik új jelszót 

adni. 

 A portál előremutató, innovatív vállalkozás az oktatói portálok felépítésének tervezésének 

és az oktatási kompetenciák növelésének érdekében. 

 Egy helyen található az összes tanulást és oktatást segítő anyagom, mely bárhonnan elérhető 

számomra és könnyen megoszthatom azokat a diákjaimmal. 

 Könnyen kezelhető, az anyagok feltölthetők, látszik a munkásság, egyedi érdeklődési körök 

megadására is van lehetőség, hiányosságát nem tapasztaltam. 

 Jó lenne, ha a felülete jobban személyre szabható lenne (pl. voltak olyan elemek, amelyek 

nem tetszettek, de nem lehetett kikapcsolni, mint pl. a profilkép fölötti felirat – "Fotó" vagy 

ilyesmi). 

 Pozitívuma számomra, hogy a hallgatók számára bejelentkezéshez kötött és eltávolíthatók a 

félév végén, a Google Drive hátrányát kiküszöböli, vagyis hogy a megosztott anyagokat csak 

azok láthatják, akiknek szól. Remek ötlet az oldal. 

2. Hallgatói részről a kérdés: Esetleg volna bármilyen megjegyzése a portállal kapcsolatban, 

amit szívesen megosztana? 

 Jó lenne, ha minden oktatónak lenne ilyen oldala, így egy helyről lehetne tájékozódni, nem 

kéne minden órára különböző helyekről informálódni. 

 Könnyen használható felület, tartalmilag fontos információkkal, melyek segítik a tanulást. 

Esetleg a felületen javítanék esztétikailag, de ez nem okoz hátrányt a weboldal céljának. 

Köszönöm! 

 A portál nagyon hasznos, sokat segít az anyag pótlásában, megértésében! 

 Hasznos portál, mindenki számára, számomra tetszik! 

 Szerintem hasznos a tanítlapos oldal, könnyen elérhetőek az órai feladatok, amelyek otthon 

is elérhetőek! :) 

 Csúcs szuper a program a Tanárnő pedig TÖKÉLETES! 

 Egyszerűbb lenne egy egységes felület használata a tananyag beszerzéséhez. Jó ötlet a 

Tanítlap, csak ki kellene terjeszteni a többi tárgyra is. 

 Szerintem teljesen mindegy, mert ahogy észrevettem, minden tanár mást használ és így óriási 

a fejetlen rendezetlenség. 

 Az IKT, Webtervezés, Webdesign tantárgyak anyagai érdekelnének mind. 

 Több tantárgynál kellene alkalmazni hasonló rendszereket. 

 Nekem személy szerint nagyon tetszett, szívesen használom. Hasznosnak tartom. 

 Nagyon hasznosnak találom, sokat segít mind a tanulásban, mind a tantárgy anyagának utána 

járásában stb. Ajánlani tudom a többi hallgató számára. 

 Nehezen lehet belépni. 

 Könnyebb a felkészülés a vizsgákra. 

 A regisztráció sokak számára nem egyértelmű. 
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 Cuki 

 Kifejezetten jó, hogy a PPT-k és egyéb segédletek fent vannak, mert hasznos esetleg egy 

kihagyott órai anyag pótlására, illetve az is hasznos, hogy vannak gyakorló feladatok. A fent 

leírtak tudom, hogy az adott tanáron múlik, de ha bővülni fog az oldal, erre oda kellene 

figyelni szerintem. És ÉRVÉNYES tanegységleírás legyen. Ne egy évvel ezelőtti stb. 

(Építőjellegű kritika) 

 Ha rákattintok egy linkre, jó lenne, ha új oldalon nyitná meg és nem ugyanazon a lapon, így 

ha olvasni akarom a dokumentumot, nem kellene mindig vissza mennem. 

 Az IKT-feladatok esetében nagy segítség, a nyers feladatok mellé az oktató által elkészített 

megoldás, amit "visszafejtve" a még nem ismert, vagy eddig mellőzött módszer is 

megtanulhatóvá válik.  

 Szerintem lehetne kicsit modernebb, minimalista és nem annyira színes. 



KVASZINGERNÉ PRANTNER CSILLA: 

A HAGYOMÁNYOS ÉS ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZET  

KOMBINÁLT ALKALMAZÁSAINAK VIZSGÁLATA 

OKTATÓI PORTÁLOK 

Témám az oktatáselmélet (didaktika) és -technológia, az alkalmazott informatika és az ember-

számítógép interakció (Human-Computer Interaction, HCI) területek metszetében helyezhető el. 

Dolgozatomban az elméleti és empirikus kutatásokon túl, akciókutatás és tervalapú kutatás keretében 

olyan digitális, online felület koncepcióját kívántam megtervezni és megvalósítani, amely illeszkedik 

korunk modern tanulási elveihez és elképzeléseihez, eszköztárához, trendjeihez és egy újfajta 

támogatásként kiegészíti a létező webes rendszerek és alkalmazások választékát.  

Az általam tervezett és létrehozott Tanítlap névre hallgató webfelület egy oktatói portál-

keretrendszer, amellyel elsősorban az informatika területén kívül eső, felsőoktatásban dolgozó oktatók 

mindennapi adminisztratív és oktatási feladatainak elvégzéséhez kívánok támogatást nyújtani. Másfelől 

a tanulók számára lehetőséget szeretnék biztosítani, hogy tananyagsegédletekhez és tanulásukat segítő 

információkhoz tér és időfüggetlenül hozzáférhessenek egy rugalmas, jól használható felületen.  

Három cél vezérelt: (1.) feltérképezni a legújabb tanítási-tanulási elveket és irányokat, valamint a 

legmodernebb webes technológiák és tanulást segítő elektronikus környezetek jellemzőit; (2.) a tanulási 

trendeknek, rendszertervezői elveknek és technológiáknak megfelelően kidolgozni egy oktatói portál 

megvalósításához szükséges koncepciót; (3.) létrehozni egy didaktikailag átgondolt, ergonómiailag 

helyes, jól használható, rugalmas webfelületet. A célok megvalósítása érdekében az alábbi kutatási 

fázisokon haladtam végig, amelyek egyben disszertációm tartalmi ívét is meghatározták: 0. 

Irodalomkutatás, 1. Előzetes igények felmérése, 2. Rendszertervezés, 3. Rendszerfejlesztés, 4. 

Rendszerellenőrzés, 5. Webergonómiai vizsgálat, 6. Beválásvizsgálat. Irodalomkutatást három területen 

végeztem, a neveléstudomány, a humán-számítógép interakció, és a portálok témájában. 

Dolgozatomban három tézist fogalmaztam meg, egyet-egyet a rendszertervezés, a rendszerfejlesztés és 

a rendszerellenőrzés terén. Hipotéziseim az Előzetes igények felmérése, a Webergonómiai vizsgálat és 

a Beválásviszgálat kutatási fázisokhoz kapcsolódnak. Az irodalomkutatás során kvalitatív módszert 

alkalmaztam, az Előzetes igények felmérése és a Beválásvizsgálat esetében kvantitatív statisztikai 

elemzéseket végeztem SPSS 17 szoftver támogatásával. Az utóbb említett két kutatási fázishoz két-két 

kérdőívet használtam egyet a hallgatók, egyet az oktatók véleményének felmérésére, így kutatói 

tevékenységemhez összesen négy kérdőív tartozott. A Rendszertervezés, Rendszerfejlesztés és 

Rendszerellenőrzés fázisokat tervalapú kutatás (Design-Based Research) keretében valósítottam meg, 

míg a teljes kutatómunkám akciókutatásba (Action Research) ágyazottan valósult meg. Az említett 

módszerek mellett szemmozgáskövető eszközzel támogatott felhasználói tesztelést (Usability Test) és 

logfile-elemzést is végeztem. A rendszer fejlesztése három célt szolgált. Elsősorban az általam felépített 

oktatói portálkoncepció jóságát kívántam vele ellenőrizni a gyakorlatban. Másrészt a fejlesztett 

portálnak köszönhetően tudtam az akciókutatást megvalósítani. Harmadrészt pedig egy valósan 

használható eszközt kívántam a tanárok és tanulók kezébe adni, hogy munkámmal ne csak elméleti síkon 

érjek el eredményeket, hanem gyakorlati haszna is tapasztalható legyen. Célom az volt, hogy a tanárok 

és tanulók a tanítás-tanulás mindennapi gyakorlatában használni tudják a portált, ami hátteret és 

támogatást nyújt a modern tanulási módszerek és elvek megvalósításához. 

Kutatásaim eredményeként összeállítottam a neveléstudomány és HCI területen általam 

legfontosabbnak ítélt azon irányelveket és módszereket, amelyeket az elektronikus tanulási környezetek 

tervezése és létrehozása során meghatározónak gondolok. Megalkottam egy oktatói portálkeretrendszer 

koncepciótervet, amely jó alapot nyújthat pedagógusoknak, informatikusoknak és oktatással foglalkozó 

szakembereknek. Létrehoztam egy ellenőrzött, tesztelt, akadálymentes és rugalmas oktatói 

portálkeretrendszert, amely a felsőoktatásban ingyenesen felhasználható. Bízom abban, hogy 

dolgozatommal és elhivatottságommal hozzájárulok a felhasználói tesztelések és a webes 

akadálymentesítés fontosságának hangsúlyozásához a tanítást-tanulást támogató webes felületek 

kapcsán. 



CSILLA PRANTNER KVASZINGER:  

INSTRUCTOR PORTALS: EXPLORATION OF THE COMBINED APPLICATIONS OF TRADITIONAL AND 

ELECTRONIC LEARNING ENVIRONMENTS  

My research theme is located at the cross-section of the fields of pedagogical theory (didactics), 

technology, applied informatics, and Human-Computer Interaction (HCI). My primary objective is the 

design and implementation of a digital online surface reflecting contemporary learning principles, 

perspectives, devices and trends while enhancing the selection of existing web-based systems and 

applications in a novel fashion. Said goal will be realized via Action Research and Design-Based 

Research methods in addition to the theoretical and empirical inquiry. 

Accordingly, with the aim of providing assistance to fulfilling education and administration related 

tasks to instructors without a background in informatics and computer science in mind I designed and 

implemented a web-surface titled Tanítlap. Said instruction portal framework system will provide access 

to educational support materials and information for learners without spatial and temporal restrictions 

via a flexible, easy to use surface. 

My research effort covered three main areas: (1.) the exploration of the crucial characteristics of 

contemporary state of the art web-based technologies and electronic environments providing support for 

the learning process along with examining the latest teaching and learning principles and trends (2.) the 

formation of the conceptual basis for an instructor portal reflecting appropriate learning trends and 

system design principles and technologies; (3.) the development of a didactically sound, ergonomically 

appropriate and easy to use and flexible web surface. The abovementioned objectives were realized 

according to a schedule whose components are reflected in the chapters of my dissertation: 0. Survey of 

relevant professional texts 1. Assessment of preliminary needs, 2. System design, 3. System 

development, 4. System control, 5. Web ergonomic examinations, 6. Effectiveness test. The survey of 

the relevant professional literature covered three fields, pedagogy, human-computer interaction, and 

portal construction. I forwarded three main theses: one each in the fields of system design, system 

development, and system control respectively. The specific hypotheses are related to the Assessment of 

preliminary needs, Web ergonomic examinations and Effectiveness tests phases. I relied on the 

qualitative method during the Survey of the relevant professional texts phase, and I performed 

quantitative statistical analyses in the Assessment of preliminary needs and the Effectiveness tests phases 

with the help of the SPSS 17 software. I used two questionnaires during the last two research phases, 

one for the measuring of students’ opinions and views and one for that of instructors. I processed 

altogether four questionnaires during my research effort. The System design, System development, and 

System control phases were implemented by Design-Based Research, while the total research program 

was carried out within the framework of Action Research. Moreover, I performed Usability Tests 

supported by eye movement tracking devices along with carrying out log file analyses. 

The development of the system served three purposes: ascertaining the viability and appropriateness 

of the concept of the self-developed instructor portal, the implementation of Action research goals, and 

providing a real usable device yielding practical results in addition to advancing theories for instructors 

and learners. The portal can be used during the teaching and learning process on an everyday basis as it 

provides appropriate background and support for the implementation of modern learning methods and 

principles.  

My research effort resulted in the compilation of the most important guiding principles and methods 

in the field of pedagogy and HCI playing a defining role in the design and implementation of electronic 

learning environments. I created a conceptual plan for an instructor portal framework system, which 

could be helpful for educators, informatics professionals and all experts involved in the field of 

education. Furthermore, I developed a tested and controlled flexible instructor portal system that can be 

used free of charge in the higher education arena. I hope my dissertation and my personal commitment 

will underline the need for and reiterate the importance of usability tests and obstacle free accessibility 

in case of web surfaces supporting the teaching and learning process.  




