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1 BEVEZETÉS 

A XX. század legvégén olyan (egymásra ható) folyamatok elindulásának és felerősödésének 

lehettünk tanúi, amelyek mind a tanulás-oktatás, mind a kommunikáció területén forradalmi 

változásokat hoztak. Az internet hálózat által biztosított gazdag, multimédiás szolgáltatások, a 

mobilkommunikáció elterjedése megváltoztatta a kommunikációs szokásainkat, és egyben 

társadalmunkat is, amelyet immáron információs társadalomnak nevezünk. A kommunikáció 

színterében bekövetkezett változások az oktatás/nevelés területén is mélyre ható változásokat 

implikáltak.  A mobil internet elterjedése, a web-es szolgáltatások (szinte) bárhol és bármikor 

történő elérése helyszíntől és időtől függetlenné tette – többek között – a tanulási 

tevékenységeket is (NYÍRI 2008). 

Az e-learning elterjedésével a tanulási tartalmak, tananyagok tekintetében egyre inkább 

kihasználásra kerültek a multimédia lehetőségei (képi illusztrációk, animációk), de hiányzott a 

valódi interaktivitás, így a tanulókra a passzív befogadás, az információk letöltése, 

megtekintése volt a jellemző. A 2000-es évek elején megjelenő tanulásszervezési 

keretrendszerek (LMS) funkciói lehetőséget adtak arra, hogy a hallgatói aktivitás 

növekedhessen, de ez valójában a Web újabb generációjának köszönhetően teljesedhetett ki 

(FORGÓ 2009). 

TURCSÁNYI-SZABÓ (2011) a Web fejlődése kapcsán az információ átadás folyamatának 

változását hangsúlyozza, amely a Web 1.0-re jellemző egyirányúságot, a passzív információ 

fogyasztást megváltoztatva, az együttműködésre, együtt alkotásra helyezte a hangsúlyt 

(kétirányú Web 2.0), majd lehetővé tette a szükséges információ lekérdezésének lehetőségét 

(Web 3.0) a felhasználó szükségleteinek megfelelően, perszonalizálva, például a mobil 

eszközökre jellemző helymeghatározás szolgáltatás kihasználásával. A technológiában 

bekövetkező (ma még sokszor nehezen előre jelezhető) változások az oktatási folyamatot is 

megváltoztatják. A szerző szerint a webes technológiák fejlődése a diákközpontú tanulás 

folyamatát segítik, ahol a tanár által közvetített  tudásátadás  egy kollaboratív tudásépítő 

folyamatot generál és a mindenütt elérhető, jelenlévő tanulásban csúcsosodik ki, így a Web-es 

generációkhoz a tanulási folyamatok generációi is társíthatók 

A Web következő generációjának – vagyis a Web 3.0-nak – meghatározásában nincs 

egyetértés a kutatók között. KAPP & O'DRISCOLL (2010) szerint a Web 3.0-ban a virtuális 

világok dominálnak, míg más kutatók szerint a Szemantikus Web  tekinthető a Web 

következő generációjának (TIM BERNERS-LEE 1998).  

Azonban a Web bármelyik generációját is vizsgáljuk, sajnos elmondható, hogy a tartalmak és 

szolgáltatások tekintetében nem minden felhasználó csoport számára biztosított az egyenlő 

esélyű hozzáférés, gondoljunk csak arra, hogy egy vak felhasználó azon alkalmazásokat képes 

használni, amelyek megfelelően együttműködnek a képernyőolvasó szoftverekkel (esetleg 

Braille-kijelzővel), a tartalmak esetén pedig biztosítanunk kell a vizuális információk 

szöveges, vagy hang alapú alternatíváit is. Egy mozgáskorlátozott ember számára fontos 

lehet, hogy az egér használata nélkül, csupán a billentyűzettel is kezelhessen egy alkalmazást, 

míg más felhasználók lehet, hogy csak egeret, vagy más, alternatív mutatóeszközt 

(botkormány, fejegér, lábegér) képesek használni, így számukra a billentyűzet funkciókat kell 

megfelelően kiváltani. A siket felhasználók számára az auditív információkat szövegesen, 

vagy jeltolmácsolással is biztosítani kell. A lista koránt sem teljes, számos olyan felhasználói 

csoport van, akik a tartalmak és szolgáltatások, alkalmazások használatát tekintve hátrányos 
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helyzetbe kerülhetnek, így az Ő igényeiket maximálisan figyelembe kell vennünk, amikor 

tartalmakat (pl. tananyagokat) hozunk létre, alkalmazásokat tervezünk és fejlesztünk. 

JÓKAI ERIKA (2011) tanulmányában az akadálymentes e-tananyagkészítés szempontjai között 

kiemeli a szoftver-ergonómiai követelményeket, amelyek a használhatósággal állnak 

kapcsolatban, a tananyagkészítés didaktikai szempontjait, amelyek a befolyásolják a tananyag 

feldolgozásának hatékonyságát, a kommunikációs emelek kialakításának szempontjait 

(hatásosság), az egyenlő esélyű használat, hozzáférhetőség fontosságát, és összegzi a 

tananyagtartalmak követelményeit a különböző speciális célcsoportok szemszögéből. 

Jómagam disszertációmban ez utóbbi téma részletes kifejtésére vállalkoztam, a szakirodalom 

feldolgozásával összegyűjtöttem azon szabványokat, módszereket, amelyekkel biztosítható, 

hogy az e-tananyagok és a keretrendszerek minél szélesebb körben használhatóak legyenek. 

Ezek egy része a web-ergonómia tágabb területeihez, az ember-számítógép kommunikáció 

elméleteihez kapcsolódnak, míg mások kifejezetten az akadálymentes, egyenlő esélyű 

hozzáférést támogató megoldások megtervezésével, fejlesztésével kapcsolatosak.  

2 A KUTATÁS TERÜLETEI 

Kutatási tevékenységem a következő két fő területre koncentrálódik: 

I. terület: Az internet alapú (együttműködést támogató) felületek egyenlő esélyű 

hozzáférését támogató szabványok, ajánlások, módszerek áttekintése, konkrét felületek 

vizsgálata az egyenlő esélyű hozzáférés szempontjából, akadálymentes e-tananyagok 

fejlesztési modelljének kialakítása, valamint az ehhez kapcsolódó keretrendszer 

fejlesztése 

Egyetemi oktatóként, pedagógusként, e-tananyagok és taneszközök fejlesztőjeként nagyon 

fontosnak tartom, hogy a diákok/hallgatók számára kifejlesztett, az együttműködést támogató   

web-alapú alkalmazások és elektronikus tananyagok minél szélesebb felhasználói kör számára 

használhatók legyenek, köztük a fogyatékossággal élő felhasználók számára. Hogy ezt a célt 

elérhessem, meg kellett ismernem a témával kapcsolatos szabványokat, ajánlásokat, és a 

szakirodalom feldolgozásával össze kellett gyűjtenem azon módszertani elveket, amelyek 

alapvetően fontosak ahhoz, hogy akadálymentes, az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító 

alkalmazásokat tervezhessek, fejleszthessek. 

Kutatómunkám során azt tapasztaltam, hogy bár a témához kapcsolódó – esetenként magyar 

nyelven is elérhető – szabványok, ajánlások nagyon mélyen és szerteágazóan mutatják be, 

hogy milyen elvekre kell ügyelnünk az akadálymentes tartalmak előállítása során, nem 

alkalmasak arra, hogy azon gyakorló pedagógusok számára – akik nap mint nap oktatási 

segédanyagokat, elektronikus tananyagokat állítanak elő, vagy adott probléma megoldására 

keretrendszereket telepítenek – megfelelő áttekintést nyújtsanak. Ezen okból, a 

szakirodalomban és a szabványokban megtalálható elvek alapján egy olyan, az oktatás/tanulás 

kontextusába helyezett, példákkal gazdagított leírást hoztam létre, amely a 

tananyagok/keretrendszerek fejlesztői számára is érthetően mutatja be a különböző 

felhasználói csoportok által támasztott igényeket. 

Az on-line tanulás támogatásához számos keretrendszert használhatunk, amelyek azon túl, 

hogy elérhetővé teszik a tanulási tartalmakat, különböző kommunikációs és együttműködési 

lehetőségeket is felkínálnak. Kutatásomban több népszerű tanulásszervezési keretrendszert 

(LMS) is górcső alá vettem azon szempontból, hogy teljesítik-e a szabványban (WCAG 2.0) 
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megfogalmazott minimális szintű akadálymentességi feltételeket, valamint azt is felmértem, 

hogy az egyetemi hallgatók számára mennyire fontos az oktatási keretrendszerek és e-

tananyagok akadálymentes megvalósítása. 

A szakirodalmi áttekintés abban is segített, hogy meghatározzam azon (más kutatók és 

fejlesztők számára is releváns) metainformációkat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a 

multimédiás elemek (képek, audió és videó állományok, animációk), illetve más 

komponensek (táblázatok, letölthető állományok) akadálymentes publikálása során. 

Kutatási tevékenységem része volt egy olyan keretrendszer és módszertan megtervezése és 

implementálása, amely alkalmas akadálymentes elektronikus tananyagok előállítására. Az 

ezzel kapcsolatos kutatási kérdések: 

― Létrehozható-e olyan akadálymentes, HTML alapú e-tananyag formátum a jelenlegi 

kliens oldali technológiák használatával (pl. JavaScript), amely képes mérsékelni, 

vagy megszüntetni az LMS rendszerekben tapasztalható akadálymentességi 

problémákat (pl. navigációs felületek nehézkes használata a vak felhasználók által)? 

― Az e-tananyagok akadálymentes megvalósításához milyen metainformációk 

összegyűjtése szükséges?  

― Milyen módon lehet ezen információkat összegyűjteni a tananyag szerzőitől úgy, hogy 

az minél hatékonyabb legyen?  

― Automatizálható-e az e-tananyagok készítése, és ha igen, akkor ehhez milyen 

előfeltételek és fejlesztések szükségesek? 

II.  terület: A szemantikus Web lehetőségeit kihasználó, oktatásban felhasználható 

tudásbázis tervezése, megvalósítása és tartalmi feltöltése a hallgatók közti kollaboratív 

együttműködés során 

Az ELTE Informatikai Karán 1999 óta veszek részt a Web-fejlesztéssel kapcsolatos kurzusok 

tananyagának kidolgozásában és oktatásában. A web-es fejlesztések során számos – időben 

gyakran változó tartalmú – specifikáció, szabvány, illetve ajánlás tartalmát kell figyelembe 

vennünk. Ezen dokumentumok azonban nem alkalmasak arra, hogy a hallgatók számára 

megfelelő forrást biztosítsanak az önálló tanulás során. 

Szükség van tehát arra, hogy Web-fejlesztés területén alapvetően fontos szabványok (HTML, 

CSS, WCAG 2.0) tartalmát módszertanilag átdolgozva, példákkal, interaktív feladatokkal és 

önellenőrző tesztkérdésekkel kiegészítve biztosítsuk a hallgatóknak. Emellett azonban azt is 

nagyon fontosnak tartom, hogy az különböző szabványok egyes elemei közti kapcsolatok 

precízen megadhatók legyenek annak érdekében, hogy a hallgatók megértsék az 

összefüggéseket, illetve hogy ezen kapcsolatokat navigációs eszközként használva egyéni 

tanulási céljaiknak megfelelő útvonalak segítségével járhassák be a tudásbázist. Ehhez 

azonban olyan keretrendszer létrehozása szükséges, amely képes az adatok közti szemantikus 

összefüggések eltárolására, és a tartalomban történő hatékony keresés támogatására.   

A keretrendszer és az abban elhelyezett tudásbázis fejlesztésének érdekében egy akciókutatást 

indítottam, amelyben a terv-alapú kutatás módszereit is alkalmaztam. Az általam 

megfogalmazott oktatási célt támogató keretrendszer kifejlesztése mellett az is célom volt, 

hogy a tudásbázis tartalmát a hallgatók kollaboratív együttműködés során töltsék fel. 

Távolabbi célom az volt, hogy a tudásbázis tartalma mindenki számára elérhetővé váljon. 
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A keretrendszer kifejlesztése után a tudásbázis címszavainak hallgatói csoportmunkában 

történő kidolgozása is megtörtént. Mivel a feltöltési folyamatban a hallgatói csoportok, az 

azokat alkotó egyének, a tutorok eltérő motivációval, tevékenységekkel, és eredménnyel 

számolhatunk, szükség volt egy olyan keretre, amely alkalmazásával a várt tevékenységek 

modellezhetőek. Ezen keretet számomra ENGESTRÖM második, illetve harmadik generációs 

tevékenységelmélete jelentette (ENGESTRÖM 2009).  

A tudásbázis feltöltésének fázisa után kérdőívben mértem fel a hallgatók tapasztalatait a 

keretrendszer használatával, valamint a csoportmunka hatékonyságával kapcsolatban. A 

tartalommal feltöltött tudásbázis lehetővé tette annak összehasonlítását, hogy a hallgatók 

milyen módszerrel oldanak meg keresési feladatokat a hagyományos web-alapú keresés során, 

és milyen stratégiát alkalmaznak a szemantikus keresési feladatoknál, valamint mennyire 

tartják nehéznek ezen feladatokat. 

3 A KUTATÁS MÓDSZERTANA 

Kutatásaim során több módszert is alkalmaztam. Gyakorló egyetemi oktatóként az 

akciókutatás módszerét tartottam megfelelőnek arra, hogy a hallgatói elvárásoknak 

megfelelő, korszerű, az adatok közti kapcsolatok mélyebb feltárását lehetővé tévő 

szemantikus tudásbázis kifejlesztésével kapcsolatos pedagógia kutatási kérdésekre választ 

kapjak. Az akciókutatás keretében, a kitűzött pedagógia célok eléréséhez speciális 

alkalmazások fejlesztése is szükségessé vált, amelyeket a Terv-alapú kutatás (Design-based 

research) keretei között valósítottam meg. Az akciókutatásom ciklusaiban több kérdőíves 

kutatást végeztem az ELTE Informatikai Karának hallgatói között, amelyet félig strukturált 

interjúval is kiegészítettem bizonyos speciális területek mélyebb vizsgálatának érdekében. 

Annak érdekében, hogy kifejlesztett szemantikus tudásbázisban végzett hallgatói 

tevékenységeket elemezhessem, szükség volt az adatbázisban tárolt adatok kinyerésére. Ehhez 

meg kellett ismernem az adatbázist alkotó táblák és mezők szerepét, valamint olyan 

lekérdezéseket kellett megfogalmaznom, amelyek megfelelő inputot jelenthettek a statisztikai 

elemzésekhez az SPSS 19 alkalmazással. 

3.1 Akciókutatás (action research) 

Az akciókutatás fogalmát a Pedagógia lexikon (1997:38) a következőképpen definiálja:   

"… az akciókutatás a pedagógiai kutatás azon fajtája, amelyet a gyakorlatban dolgozó 

személy végez annak érdekében, hogy jobban megértse és tökéletesítse saját gyakorlati 

tevékenységét, alaposabban megismerje a tevékenység keretéül szolgáló szituációt”. 

VÁMOS ÁGNES (2013) az akciókutatás tudománytörténeti elemzésével foglalkozó cikkében 

rámutat arra, hogy az akciókutatás gyökerei egészen DEWEY munkásságához vezethetők 

vissza, aki a tanulást  "reflexióval kísért cselekvéssel, a próbálkozással, a kísérletezéssel" írja 

le, valamint hangsúlyozza a cselekvés általi tanulás"(Learning by doing) fontosságát. Az 

akciókutatás fogalmának meghatározása azonban KURT LEWIN pszichológus munkásságához 

köthető az 1940-es években, aki leírta az akciókutatás spirálisan szerveződő főbb fázisait, 

úgymint a 1) diagnosztizálás, 2) tervezés, 3) első szakasz megindítása, 4) tervek alkalmazása, 

5) ennek megfigyelése, 6) új szakasz megtervezése a korábbiakban szerzett tapasztalatok 

kiértékelése után. Az akciókutatásban egyaránt jelen van az elmélet, a gyakorlat és a 

megfigyelés és ezek egyre erőssebben fejtik ki együttes hatásukat.  
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HAVAS (2004) cikkében KEMMIS meghatározását veszi alapul, amely szerint az akciókutatás 

"egyfajta műveleti technológia, azaz egy sor dolog, amit meg lehet valósítani a gyakorlatban, 

másrészt annak elismerése, hogy a nevelési (egyben a tanítási-tanulási) célok megvalósulása 

lehet részleges, töredékes is, valamint morális és etikai állásfoglalás, mely célként ismeri el az 

emberi élet javítását." Az akciókutatásra jellemző, hogy a tervezés, cselekvés, megfigyelés és 

reflektálás ismétlődő, ciklikus tevékenységként jelenik meg. 

A 2000-es évek elején az akciókutatás területén több  magyar nyelvű publikáció (HAVAS 

2004, HAVAS & VARGA 2006) és hazai doktori értekezés is született (FŰZNÉ KÓSZÓ 2006, 

BODORKÓS 2010), 2012-ben pedig egy nagyszabású akciókutatás eredményei jelentek meg 

VÁMOS és LÉNÁRD szerkesztésében, amelyben a szerzők a pedagógia alapszak bevezetésétől a 

2011-es megújításáig monitorozták az ELTE PPK pedagógia alapszakát. 

3.2 Terv-alapú kutatás (Design-based research) 

WANG & HANNAFIN (2005:6) a terv-alapú kutatást a következőképpen definiálja: "Olyan 

szisztematikus de rugalmas módszer, amelynek célja az oktatási gyakorlatok javítása az 

elemzés, tervezés, fejlesztés és implementáció iterációjával, a kutatók és a gyakorló 

szakemberek együttműködésén alapulva,  valós környezetben" 

A szakirodalomban ezen megközelítésekre a kutatók eltérő módon hivatkoznak, melyek 

között a "design experiments", "design research", "design based research", "development(al) 

research", és "formative research" szakkifejezést is megtaláljuk (HERRINGTON ET AL. 2007). 

Ezen módszerek először az 1990-es évek elején kerültek az oktatáskutatók figyelmének 

középpontjába, mivel szakítottak a korábbi "laboratóriumi" kísérletekre jellemző felfogással, 

amelyben a kísérleti és kontroll csoport vizsgálatának eredményeiből vontak le 

következtetéseket egy módszer hasznosságát illetően.  Ez a megközelítés azonban 

SCHOENFELD szerint – aki maga is végzett "laboratóriumi" vizsgálatokat – azért lehet 

problematikus, mert az oktatás céljai megváltoztak, nem kizárólag a tananyag elsajátítása a 

legfontosabb, a laboratóriumi körülmények között végzett, erősen kontrollált kísérletek az 

osztálytermekben nem alkalmazhatóak változtatás nélkül, illetve a gyakorlati megvalósítás 

során újabb elméletek fogalmazódhatnak meg, nem kizárólag a hipotézisek tesztelése zajlik, 

hanem új hipotézisek felállítása is (SCHOENFELD, 2006). 

COBB ÉS MUNKATÁRSAI (2003) a terv-alapú kutatások vonatkozásában a következő 

jellegzetességekre hívják fel a figyelmet: (1) a kutatás célja a tanulás folyamatával és az azt 

támogató eszközökkel kapcsolatos elméletek kifejlesztése, (2) a kutatást természetétől fogva 

nagyfokú innováció jellemzi, (3) az elméletek tesztelése olyan folyamatban zajlik, amely 

újabb elméleteket termel, (4) iterációs ciklusokat tartalmaznak és (5) pragmatikusak. 

A DESIGN-BASED RESEARCH COLLECTIVE1 (2003) szerint a jó terv-alapú kutatások a 

következő öt jellemzővel rendelkeznek: 

1. A tanulási környezet tervezésének központi céljai és a kidolgozandó elméletek 

egymással szoros kapcsolatban állnak, összefonódnak, 

2. A fejlesztés és kutatás olyan folyamatos ciklusokon megy keresztül, melynek fázisait a 

tervezés, megvalósítás, elemzés és újratervezés alkotják, 

                                                 

1 http://www.designbasedresearch.org/ 
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3. A kutatásnak releváns elméletekkel és eredményekkel kell szolgálnia más, gyakorló 

oktatók számára, 

4. A kutatásnak be kell mutatnia, hogy autentikus környezetben hogyan zajlik a tervezés, 

5. A kutatásnak olyan módszereken kell alapulnia, amelyek megfelelően képesek 

dokumentálni, valamint megteremteni a kapcsolatot a megvalósítás folyamata és a 

célok között. 

AMIEL & REEVES (2008) szerint a terv-alapú kutatás integrálja a tanulási környezetekben 

tapasztalt problémák megoldásának kifejlesztését az újrafelhasználható tervezési elvek 

azonosításával, a prediktív (előrejelző) és terv-alapú kutatás közti különbségeket szemléletes 

folyamatábrával mutatja be. 

 

1. ábra A prediktív és a terv-alapú kutatási megközelítés az oktatástechnológiai kutatásokban 

(AMIEL & REEVES 2008:FIGURE 1 alapján) 

Jómagam a Terv-alapú kutatásaim bemutatása során a fenti folyamatábrán azonosítható 

fázisok tartalmát részleteiben is kifejtettem.  
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3.3 Kérdőíves kutatás, félig strukturált interjú készítése 

Az alábbiakban összefoglaltam azon kérdőíves kutatások jellemzőit, amelyeket az 

akciókutatás különböző fázisaiban, illetve a tényfeltárási szakaszban végeztem. 

Kutatás neve @IK 2011 (kérdőív) @IK 2012 (kérdőív) Web-fejlesztés I. kurzus 

utókérdőív (2012/2013. I.) 

Célcsoport Az ELTE Informatikai 

Karának hallgatói 

Az ELTE Informatikai 

Karának hallgatói 

A szemantikus Wiki 

tudásbázis címszavainak –

kollaboratív csoportmunka 

keretén belül történő – 

feltöltésében résztvevő 

hallgatók 

Felmérés jellege anonim, on-line kérdőív anonim, on-line kérdőív anonim, on-line kérdőív 

Felmérés célja A hallgatók internetezési 

szokásainak, eszközellá-

tottságának, a számítógép-

pel segített tanulással kap-

csolatos elvárásainak, 

csoportmunkában való jár-

tasságának megismerése. 

A közösségi oldalak és 

szolgáltatások haszná-

latának, valamint  a 

hallgatók által preferált 

kommunikációs formák 

megismerése. 

A szemantikus Wiki környezet 

címszavainak kollaboratív 

csoportmunkában való 

feltöltésében résztvevő 

hallgatók véleményének, 

tapasztalatainak megismerése.  

Kérdések jellege zárt végű és nyílt végű 

kérdések 

zárt végű és nyílt végű 

kérdések 

zárt végű és nyílt végű 

kérdések 

Adatfelvétel 

időszaka 

2011. február 15. – 

2011. március 18. 

2012. május 15. –  

2012. május 24. 

2012. december 12. – 

2012. december 17. 

Minta nagysága 275 fő 342 fő 134 fő 

A mérőeszköz 

elérhetősége 

http://bit.ly/1jYPEqy http://bit.ly/1kPfPQI http://bit.ly/1s8LJBK 

Kutatás neve Web-fejlesztés I. kurzus 

előkérdőív (2013/2014. I.) 

Szemantikus keresési feladatok megoldásának 

vizsgálata (kérdőív) (2013/2014. I.) 

Célcsoport A Web-fejlesztés I. kurzus 

hallgatói 

A Web-fejlesztés I. kurzus hallgatói 

Felmérés jellege on-line, nem anonim 

kérdőív 

on-line, nem anonim kérdőív 

Felmérés célja Felmérni a hallgatók 

előismeretét a kurzus 

tematikájával kapcsolat-

ban, valamint azt, hogy 

mennyire járatosak a 

különböző jellegű web-

alapú keresési feladatok 

megoldásában. 

A cél annak felmérése, hogy a szemantikus tudásbázisban 

megoldható keresési feladatokat milyen hatékonysággal 

végzik el a hallgatók, hogyan értékelik a feladatok 

nehézségét, milyen pozitív/negatív tapasztalatokat 

szereztek a rendszer használatára vonatkozóan. 

Kérdések jellege zárt végű és nyílt végű 

kérdések 

zárt végű és nyílt végű kérdések 

Adatfelvétel 

időszaka 

2013. szeptember 9. – 

2013. szeptember 18. 

2013. október 16. – 

2013. november 18. 

Minta nagysága 276 fő 231 fő 

A mérőeszköz 

elérhetősége 

http://bit.ly/1lqyQ0s http://bit.ly/wfkerdoivszemwiki 

Az @IK 2011-es kutatást kiegészítendő, az e-tananyagok akadálymentes megvalósításával 

kapcsolatos hallgatói elvárások megismerésének érdekében félig strukturált interjút is 

készítettem a hallgatók véletlenszerűen kiválasztott csoportjával. Az adatfelvétel 2011. május 

16-18. között zajlott, 16 egyetemi hallgató bevonásával. 
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4 A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE 

Disszertációm első fejezetében röviden indoklom a kutatási téma kiválasztásának okait, 

bemutatom a számítógéppel támogatott együttműködés lehetőségeit és korlátait. 

A második fejezetben ismertetem a kutatásom területeit, módszereit és céljait, valamint 

bemutatom az alkalmazott adatgyűjtési és elemzési módszereket. 

A harmadik fejezetben az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának fontosságáról értekezek 

az internet alapú tanulási felületek vonatkozásában. Áttekintem az on-line tanulási 

környezetek területén jellemző fogalmakat, majd ismertetem az ember-számítógép interakció 

megtervezése során alkalmazott főbb irányelveket. Ezt követően bemutatom az egyenlő 

esélyű hozzáférést támogató tervezési stratégiákat és szabványokat, majd a szakirodalom 

áttekintése alapján, saját szerkesztésű példákkal és gyakorlati tanácsokkal összefoglalom, 

hogy milyen főbb szempontokat kell mérlegelnünk az akadálymentes on-line tanulási 

környezetek kiválasztása, valamint az abban elhelyezett tartalmak, e-tananyagok fejlesztése 

során, annak érdekben, hogy a rendszer és tananyag minél szélesebb körben elérhető, 

használható és feldolgozható legyen.    

A negyedik fejezetben a tanulásszervezési keretrendszerek használhatóságával és 

akadálymentességi vizsgálatával kapcsolatos kutatási eredményeket mutatom be, melyben 

kitérek az egyetemi hallgatók körében végzett felmérésemre is. 

Az ötödik fejezetben azon terv-alapú kutatás fázisait mutatom be, melynek célja az 

akadálymentes e-tananyagok fejlesztését támogató keretrendszer és a hozzá kapcsolódó 

módszertan megalkotása volt.  

A hatodik fejezetben a Web-fejlesztés témakörével kapcsolatos szemantikus tudásbázis 

megvalósítását célul tűző akciókutatatásba ágyazott terv-alapú kutatás folyamatát mutatom 

be. Az akciókutatás négy ciklusból állt, melynek során (1) elkészült az elvárásoknak 

megfelelő keretrendszer, (2) a tudásbázis címszavai a hallgatók közti kollaboráció 

eredményeként feltöltésre kerültek, (3) az elkészült címszavak bővítésen, javításon, 

értékelésen és osztályozáson mentek keresztül,  valamint (4) vizsgálatra került, hogy a 

hallgatók milyen keresési stratégiákkal élnek a szemantikus keresési feladatok során és 

hogyan értékelik a feladatok nehézségét, és milyen pozitív/negatív tapasztalatokat szereztek a 

tudásbázis használata során.  

Disszertációm a kutatási eredmények összegzésével zárul (hetedik fejezet). 
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5 AZ ÉRTÉKEZÉS TÉZISEI, A KUTATÁSI EREDMÉNYEI 

Kutatásom során az alábbi hipotéziseket vizsgáltam meg: 

 (H1): Az oktatás területén széles körben elterjedt, a tananyagok publikálását és tanulók közti 

kollaborációt támogató tanulásszervezési keretrendszerek (LMS) számos ponton 

ellentmondanak a WCAG 2.0 szabványban foglalt minimális („A”) szintű akadálymentességi 

irányelveknek, így nem biztosított az egyenlő esélyű hozzáférés a keretrendszer funkciók és 

oktatási tartalmak tekintetében. 

A hipotézis a szakirodalomban elérhető kutatások (HAHN ET AL. 2013; PATAKI 2009; FEHÉR 

V. 2012) áttekintése után igazolást nyert. A széles körben használt Blackboard 9.1, 

Desire2Learn 10, Moodle 2.3, SAKAI 2.8, ILIAS 3.10 keretrendszerek mindegyikénél 

azonosításra kerültek olyan hiányosságok, amelyek miatt a minimális szintű 

akadálymentességi feltételeknek sem felelnek meg. Mindössze egy olyan LMS rendszert 

sikerült felkutatni (Atutor), amelyben az egyenlő esélyű hozzáférésre kiemelt figyelmet 

fordítottak, azonban ezen keretrendszer nem terjedt el széles körben korlátozott 

funkcionalitása miatt.   

Az eredmény rávilágított arra, hogy az akadálymentes e-tananyagok fejlesztésénél célszerű 

olyan megoldásokat kidolgozni és alkalmazni, amelyek lehetővé teszik a felhasználók 

számára olyan funkciók önálló használatát (pl. navigáció a leckék között, keresés, fogalmak 

kigyűjtése, önellenőrző kérdések kiértékelése), amelyek eddig számos esetben a 

keretrendszerek által voltak biztosítva.  

 (H2): Azt várom, hogy az @IK 2011 felmérésben résztvevő hallgatók legalább felére 

jellemző, hogy olyan helyeken is végeznek on-line tanulási tevékenységeket, amelyek nem 

ideálisak erre, mert például zajosak, vagy csak rövid ideig teszik lehetővé az elmélyedést a 

tananyagban (pl. utazás közben), emiatt a tananyagok akadálymentes megvalósításának 

fontossága felértékelődik. 

A felmérés eredményeként kijelenthető, hogy a válaszadó hallgatók (N=257) 53%-ra jellemző 

ez a tevékenység. Az eredmény rávilágít az e-tananyagok akadálymentes megvalósításának 

fontosságára, hiszen a hallgatók zajos környezetben nem fogják hallani az oktatóvideók 

hangját, vagy más hanganyagokat, ezért fontos számukra, hogy a videók feliratozva legyenek, 

a hanganyagok és videók szöveges átirata is rendelkezésre álljon. A szabadtéri internetezésnél 

a megvilágítás sem optimális, a kijelző sok esetben alig olvasható, ezért különös figyelmet 

kell fordítani a megfelelő kontrasztarányra az oktatási anyagokon belül, illetve fel kell kínálni 

a magas kontrasztú változatot is, a betűméret változtatási lehetőségeket, és így tovább. 

 (H3): Az @IK 2011 felmérésben résztvevő hallgatók információszerzésére vonatkozóan azt 

várom, hogy amennyiben egy információt nem találnak meg egy e-tananyag leckéjében, akkor  

először a keretrendszerbe implementált beépített keresőszolgáltatás segítségével próbálnak 

keresést végrehajtani, majd ha az nem vezet eredményre, külső keresőszolgáltatással 

próbálkoznak. 

A feltevésem nem igazolódott be, mivel  a legtöbb hallgató úgy nyilatkozott, hogy külső 

keresőszolgáltatást vesz igénybe elsőként, mégpedig magyar nyelven, és csak a második 

legtöbbet választott lehetőség volt a portál beépített keresőjének használata. Az eredmény a 

fejlesztéseim során azért volt fontos, mert a megvalósítandó szemantikus tudásbázis egyik 

előnye pont a beépített keresési lehetőségek kifinomult használatának lehetőségében rejlik, és 
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ezen előnnyel nem tudnak élni azon hallgatók, akik a külső keresőszolgáltatással végzett 

keresést preferálják.  Emiatt fontos, hogy hangsúlyozzuk a belső keresési szolgáltatás előnyeit 

a tudásbázis felhasználóinak számára, és intuitív felület álljon rendelkezésre.    

(H4): Azt várom, hogy az @IK 2011 felmérésben résztvevő egyetemi hallgatók között azok 

aránya, akik már középiskolás korukban tapasztalatot szereztek a számítógéppel támogatott 

csoportmunka területén, kevesebb, mint 25%. 

A tervek szerint az akciókutatás során a hallgatóknak számítógéppel támogatott csoportmunka 

keretében kellett a szemantikus tudásbázis címszavait feltölteni. A szakirodalmi áttekintés 

alapján nem vártam, hogy egyetemi hallgatóink már középiskolában nagy számban 

megismerkedtek ezen munkaformával. A hipotézis sajnos igazolást nyert, a válaszadó 

hallgatók (N=275) 19%-a nyilatkozott úgy, hogy nem szerzett tapasztalatot középiskolás 

korában a számítógéppel támogatott csoportmunka területén. Az eredmények megerősítettek 

abban, hogy a Web-fejlesztés kurzus hallgatóinak (akik jellemzően az egyetemi tanulmányaik 

első évében végzik el a tárgyat) a számítógéppel támogatott csoportmunka újdonság lesz, 

amelyre a tutorok felkészítésével és a segédanyagok megfelelő előkészítésével fel kell 

készülni.   

(H5): Azt feltételezem, hogy az @IK2012 felmérésben megkérdezett hallgatók a kollaboráción 

alapuló csoportmunka vonatkozásában az e-mail alapú kommunikációt preferálják 

legnagyobb számban. 

A hallgatók között végzett @IK 2011 felmérésben a hallgatók a leggyakrabban használt 

kommunikációs formaként az e-mail alapú kommunikációt jelölték meg. A feltételezésem az 

volt, hogy legtöbben a csoportmunka során is ezen kommunikációs formát részesítik 

előnyben. A hipotézis nem teljesült, mivel azt az eredményt kaptam, hogy a hallgatók 

legnagyobb számban a személyes találkozót preferálják, csak ezt követi az e-mailben történő 

kommunikáció. Megállapítottam, hogy a tervezett csoportmunka során nincs elvi akadálya a 

személyes találkozók megszervezésének, hiszen a csoportok tagjai ugyanazon intézmény 

nappali szakos hallgatói. 

H6: A Szemantikus Wiki tudásbázis feltöltésében részvevő hallgatók túlnyomó többsége 

(>=90%) igazságosnak érzi a csoport szintjén megállapított pontelosztást, mivel megvolt a 

lehetősége arra, hogy a pontszámok kialakításánál képviselje saját érdekeit. 

A csoportmunka során elvégzett feladatok értékelése után a pontszámokat a csoportokhoz 

rendeltük, és a csoportok tagjainak kellett megállapodniuk a felosztás arányáról az elvégzett 

munka arányában. Mivel a hallgatók csoporton belül képviselhették érdekeiket a 

konszenzuson alapuló pontszámfelosztás megállapításánál, azt vártam, hogy a hallgatók 

túlnyomó többsége (>=90%) igazságosnak érzi a pontfelosztást. Eredményül azt kaptam, 

hogy a válaszadó hallgatók (N=134) 80,5%-a volt elégedett a pontszámok elosztásával. Ez 

alacsonyabb, mint a várt legalább 90%, az eltérés egyoldali ellenhipotézis mellett szignifikáns 

(p=0.001), vagyis a hipotézis nem tartható. A hallgatók a kutatás során meg is indokolhatták 

véleményüket, ezek alapján több olyan probléma is azonosításra került, amelyek 

elkerülésének módjaira a jövőben fel fogjuk hívni a hallgatók figyelmét. 

A hallgatóknak hagyományos web-alapú és szemantikus felületen végzett keresési feladatokat  

is meg kellett oldaniuk, amelynek során az egyes hallgatók által adott, a hagyományos és a 

szemantikus keresés nehézségére adott pontszámokat külön átlagoltam, majd az így kapott 

értékeket kettős páros t-próbával hasonlítottam össze. A vizsgálat előtt a következő 

hipotézisekkel éltem: 
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H7a: Azt várom, hogy a hallgatók a szemantikus tudásbázisban végzett (speciális lekérdezési 

nyelv alkalmazása nélkül megoldható), tipikus keresési feladatok megoldásának nehézségi 

szintjét magasabbra sorolják, mint a hagyományos web-alapú keresési feladatok esetén. 

A H7a hipotézis tekintetében az eredmények azt bizonyítják, hogy a hallgatók a szemantikus 

keresés nehézségére átlagosan több pontot adtak, így a hipotézis beigazolódott. 

 (H7b): Azt várom, hogy hallgatók többsége (>=50%) ezen feladatokat közepes, vagy 

gyengébb nehézségű feladatként értékeli. 

A vizsgálat során megkérdezett hallgatók (n=225) 85%-a ítélte legfeljebb közepes 

nehézségűnek a szemantikus keresési feladatokat. Ez megfelel a várt legalább 50%-nak, az 

eltérés egyoldali ellenhipotézis mellett nem szignifikáns (p=1), vagyis a hipotézis tartható. 

5.1 A kutatás hasznosulása 

A kutatásaim  során több elkészült azon metainformáció leírás, ami minden olyan oktató, 

fejlesztő számára releváns, aki akadálymentes tananyagok, vagy keretrendszerek fejlesztését 

tűzte ki célul, éppúgy mint azon ismertetett módszertani leírás, amely bemutatja, hogy az e-

tananyagok (és keretrendszerek) kapcsán milyen igényeket támasztanak a speciális 

felhasználói csoportok. Az általam kidolgozott akadálymentes e-tananyag fejlesztési  

módszertan, folyamatleírása minden olyan tananyagfejlesztő számára biztos alapot jelenthet, 

aki maga is akadálymentes tananyagok készítését tűzte ki célul. A kidolgozott szemantikus 

tudásbázis minden, a modern web-fejlesztés alapjai iránt érdeklődő oktató, diák, szakember 

számára szabadon hozzáférhetővé vált.  

5.2 További kutatások lehetséges irányai 

A szemantikus tudásbázis további fejlesztései  után olyan újabb, önálló kutatási lehetőségek is 

megnyílnak, amelyre akár egy több főből álló kutatócsoportot is érdemes létrehozni. A 

lehetséges témák: 

― A szemantikus tudásbázis használatának vizsgálata a mikrotanulás során, 

― A címszavak létrehozására, bővítésére, javítására irányuló kollaborációs 

tevékenységek vizsgálata adatbányászati módszerekkel, 

― A szemantikus keresést támogató intuitív felületek fejlesztése és beválásának 

vizsgálatai, 

― A tudásbázis felhasználóinak tevékenységének elemzése a bejárt kapcsolati háló, 

illetve az elvégzett szemantikus keresések elemzésével, adatbányászati módszerek 

segítségével.  
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