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Differenciált on-line tanulási 
környezet hatékonyság-vizsgálata

Napjainkban, amikor az elektronikus tananyagok egyre erősödő 
elterjedésének korszakát éljük, fontos szempontként jelentkezik a 

minőség és minőségbiztosítás, valamint a hatékonyság hangsúlyos 
érvényesítése. E tanulmány a szerzők által fejlesztett elektronikus 

oktatócsomag hatékonyság-vizsgálatáról számol be. Az oktatócsomag
indirekt módon felismeri az e-tanuló előismereteit, illetve direkt 

módon feltérképezi a motivációs hátterét és tanulási stratégiáit, a
szokásait, azaz a tanulási folyamat hatékonyságát befolyásoló egyéni

sajátosságokat. A kutatásban fejlesztett tanulási környezet – többek
között az oktatási tartalom mennyiségi és logikai szervezése, az 

értékelő visszacsatolások formái által – a teljes tanulási folyamat alatt
ennek megfelelően szervezi a komplex algoritmusokat.

Oktatás az információs társadalomban

K
orunk információs társadalmának – mely nevesíthetõ posztindusztriális, illetve
posztmodern társadalomként is – egyik meghatározó jellemzõje a tudás fogalmá-
nak átalakulása. (1) (Connor, 1989, 1997; Csapó, 2003; Lyotard, 1993; Nyíri,

2000; OECD, 2000; Toffler, 2000; Varga, 2003) „Nem csupán a konkrét tudás birtoklá-
sa számít, hanem mindinkább a tudás új helyzetekben való alkalmazásának és az új tu-
dás megszerzésének képessége kerül elõtérbe” – hangsúlyozza Csapó Benõ (2003) az
információs társadalom új tudásszemléletével kapcsolatban. Fontos a tudásfogalom át-
alakulása, hiszen a könnyen hozzáférhetõ (digitális) felületeken, valamint a hálózati
kapcsolatok által a tudásszerzés tere kitágul, robbanásszerûen megszaporodnak az elér-
hetõ lexikális ismeretek. Következésképpen egy-egy jó rendszer használata és a haszná-
latra vonatkozó kompetencia kerül hangsúlyosabban elõtérbe, szemben a lexikális isme-
retek tanulásával. Mindez egyben a tanárszerepet is fokozatosan átalakítja; a tanár már
nem a tudás egyszemélyes letéteményese, hanem a tudás megszerzésben segítséget
nyújtó mentorhoz hasonlítható.

Az információs társadalom, valamint az infokommunikációs és digitális eszközök egy-
re jelentõsebb térhódításának korában elengedhetetlenül fontos az informatika és az in-
formációs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök újszerû alkalmazásának leg-
magasabb szintû integrálása az oktatásba. Az informatikai fejlesztések és az informatikai
alkalmazások használatának szükségessége kiemelt fontosságú követelményként jelent-
kezik a magyar oktatási szféra egészével szemben az Európai Unió, valamint az informá-
ciós társadalom kontextusában. (2) Prioritást jelentõ feladatnak tekinthetjük, hogy az új
– IKT alapú – tanulási és oktatási kultúra és informatikai alapú oktatási környezetek
meghonosodjanak a magyar oktatásban. Fontos cél, hogy a tanítási-tanulási folyamat va-
lamennyi szereplõje a számítógéppel támogatott önálló tanulás, információszerzés és ku-
tatás hatékony és minõségelvû módszereit készségszinten használja.
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Az információtechnológia és a digitális kultúra eszközei az oktatás világában informa-
tikai alapú oktatási környezeteket hoznak létre. Az informatikai eszközök megjelenése és
terjedése a magyar oktatásban kézzelfogható ténynek tekinthetõ. Az informatikai alapú
(eLearning) oktatási környezetek, tananyagok, kurzusok térnyerésének lehetünk szemta-
núi az oktatás valamennyi színterén (közoktatásban, felsõoktatásban, szakképzésben, fel-
nõttképzésben, szakirányú továbbképzésekben és iskolarendszeren kívüli képzésekben
egyaránt). A közeljövõre vonatkozóan a folyamat erõsödése prognosztizálható, azaz fel-
gyorsul a magyar oktatásban az IKT eszközök integrálása. Míg manapság az az általá-
nos, hogy az oktatási intézményekben a tantermektõl elkülönülten találhatók az informa-
tikai laborok, addig – a nemzetközi tendenciákat figyelve elmondható, hogy – a jövõt a
hagyományos tanterem és az informatikai labor konvergenciája jelenti, azaz a konver-
genciafolyamat eredményeként a jövõben az információtechnológiai eszközök a tanter-
mek integráns részei lesznek, nem öncélúan, hanem az oktatás hatékonyságának és mi-
nõségének növelése érdekében.

A széleskörû elterjedtség (3) okán már nem elsõdlegesen az informatikai eszközök és
informatikai alapú oktatási környezetek, tananyagok szükségessége mellett kell érvel-
nünk, hanem a minõség és hatékonyság szempontjainak elõtérbe helyezését kell priori-
tásként kezelnünk (különös tekintettel a fejlesztések kontextusában). „Az új technika
azonban önmagában nem változtatja meg az oktatást” – hangsúlyozza Csapó Benõ
(2003) fent idézett tanulmányában. „A felhasználható eszközök nem eleve jók vagy rosz-
szak: az alkalmazók módszertani tudása határozza meg azok értékét.” Fontosnak tartjuk
tehát hangsúlyozni, hogy az informatikai alapú oktatási környezetek használata önmagá-
ban nem lehet cél vagy öncél, hanem a tanítási-tanulási folyamat olyan eszközének és
módszerének kell tekinteni, mely a tanulás és tanítás minõségének és hatékonyságnak
növelését szolgálja.

Az IKT megjelenése az oktatásban nemcsak technikai, hanem módszertani kérdéseket is
felvet. A módszertani aspektus két dolgot jelent: egyrészt hogyan tanítsunk olyan tanterem-
ben, oktatási környezetben, melynek az IKT eszközök integráns részei, másrészt hogyan ál-
lítsunk elõ és fejlesszünk olyan eszközöket, amelyek a tananyagfejlesztés, használhatóság és
hatékonyság szempontjaiból egyaránt megfelelõnek tekinthetõek. Fontos, hogy a tanár vál-
jon alkotó szerkesztõvé, sokoldalúan – készségszinten – fel tudja használni és igényei sze-
rint alakítani is tudja az eszközt, de ehhez a technikai háttér is adjon jelentõs segítséget. Fon-
tos szempont az átjárhatóság és a kompatibilitás, melyek megvalósításához sztenderdek és a
szabványok jelentik, jelenthetik az utat (például SCORM, keretrendszerek). 

A fejlesztéseknek számos fontos aspektust kell, lehetõség szerint együttesen, figye-
lembe venniük: egyrészt a tanárok számára módszertani segítséget kell nyújtani, más-
részt a tananyagfejlesztés, harmadrészt az oktatási környezet pedagógiai kultúrája, vala-
mint negyedrészt a technikai fejlesztés válik hangsúlyossá. Mindezen elemek külön-kü-
lön eddig is jól mûködtek, ami azonban problematikus részterületnek tûnik, az a techni-
kai lehetõségek célzott, irányított kihasználása, valamint a fent jelezett szempontok
együttes figyelembe vétele. Véleményünk szerint a jövõben a pedagógiai fejlesztésnek,
a pedagógiai-módszertani szempontoknak kell majd megrendelõvé válniuk.

A nemzetközi gyakorlat értelmében az oktatási szektor egészének számára fontos,
hogy a digitális taneszközök és tananyagok fejlesztése és használata során a minõség (és
a minõségbiztosítás), valamint a hatékonyság szempontjai hangsúlyos prioritásként ke-
rüljenek figyelembe vételre. (4) Az informatikai alapú oktatási környezetek esetében a
technológiának és pedagógiának kéz a kézben kell haladnia. Eredményes és hatékony ok-
tatócsomag, elektronikus tananyag véleményünk szerint nem hozható létre anélkül, hogy
az új technológia (és az innovációk) által nyújtott lehetõségek mellett, valamint azokkal
együtt (és egyenlõ súllyal) a pedagógia szempontjai is ne érvényesüljenek a fejlesztés és
a tananyagstrukturálás folyamatában.
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Az egyik legfontosabb fejlesztési iránynak véleményünk szerint a fenti szempont fi-
gyelembevételével kell alakulnia, azaz a felhasználó tanár és tanuló legyen a „megrende-
lõ”, a technika, technológia pedig a kiszolgáló. A pedagógiai fejlesztõk feladata az (len-
ne), hogy kutatásaikkal kísérletezzék ki, hogy milyen irányba, irányokba kell a fejleszté-
seknek haladniuk. Mivel mindezek elõállítása költséges, sok pénzt igénylõ és idõigényes
folyamat, ezért sürgõsen be kell vezetni hatékonyságvizsgálatokat, értékelési szempont-
rendszereket, minõsítési szabványokat.

Informatikai alapú oktatási környezetek

Az infokommunikációs technológiák nyújtotta lehetõségek egyike az oktatás világá-
ban az oktatás perszonalizálása. A technológia elõsegíti a személyre szabott fejlesztése-
ket, melyek az egyéni igények, valamint az egyéni tanulási sajátosságok alapján struktu-
rálódó digitális (multimédiás) tananyagokat alakítanak ki. 

A jövõ útjait fürkészve a hálózati elérés, szabad felhasználás és az átjárhatóság szem-
pontjai egyre erõsödni látszódnak, mind a nemzetközi, mind a hazai gyakorlatban. A ha-
zai kezdeményezések körébõl példaként említhetjük a Sulinet Digitális Tudásbázist
(SDT) (5), mely az interneten keresztül elérhetõ módón kíván a közoktatás számára az
egyes mûveltségterületeken szabadon felhasználható digitális tananyagelemeket (továb-
bá felhasználói keretrendszert is) nyújtani.

A fent jelzett célok elérését (is) szolgálja a tananyagkísérletnek tekinthetõ bemutatan-
dó kutatás, mely a hatékonyság kritériumainak területére fókuszál.

Digitalizált tankönyvek: a nem szabályozott modellek
A multimédiás oktatócsomagok és on-line tanulási környezetek elsõ generációja leg-

többször csak egyféle „elektronikus könyv” formájában kerül a felhasználók elé. Az új
taneszközök a hagyományos könyvszövegek digitalizált, elektronikus változatait, eseten-
ként pedig mozgóképeket és hanganyagokat tartalmaznak. A látványos megoldási kísér-
letek ellenére ezek az oktatási környezetek alig nyújtanak többet annál, mint amit a ha-
gyományos papíralapú könyvektõl, illetve az ezeket esetenként kiegészítõ audió és videó
anyagok lejátszására alkalmas eszközök összességétõl várhatunk.

1. ábra. Példa egy szabad elrendezésû, nem szabályozott, digitalizált szövegekre épülõ oktatási környezetre

Ezek a modellek vagy egy egyszerûsített lineáris tananyagszervezést képviselnek, il-
letve – a felhasználó önszabályozó tanulásának magas szintjére számítva – a tartalmi ré-
szek megtekintésének sorrendjét nem írják elõ. A motivált tanulók számára – legyen az
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akár az érdeklõdésbõl eredõ belsõ vagy a tanári utasításokból, feladatokból és elvárások-
ból eredõ külsõ motiváció – mindez megfelelõ tanulási környezet. A digitalizált tanköny-
vek annak ellenére, hogy tanulásszabályozási megoldások hiányában nem válnak tanesz-
közzé, a praktikusan kis helyre tömörített és rendszerezett tartalommal, az önmagában is
motiváló hatású audiovizuális megoldásokkal a tanulási folyamat szerves részévé válhat-
nak. Az optimális mûködtetésnek azonban fontos feltétele, hogy vagy a tanuló, vagy a ta-
nár részérõl megtörténjen a tanítási-tanulási folyamathoz szükséges tartalmak kiválasz-
tása, sorba rendezése és eseteként külön feladatokkal a tanulás szempontjából effektív ta-
nulói aktivitás biztosítása.

A „programozott” algoritmusok modelljei
Az informatikai alapú oktatási környezetek fejlõdéstörténetének érdekessége, hogy a

taneszközök és tananyagok következõ fejlettségi szintjét – az idõben egy kicsit visszate-
kintve – a programozott oktatás mint alkalmazott didaktikai irányzat elméletében és pro-
duktumaiban találhatjuk meg. A Skinner-i operatív kondicionálás tanuláselméletére, va-
gyis a megerõsítésre, differenciált visszacsatolásra építõ tananyag- és tanulásszervezési
megoldások a különbözõ oktatási céloknak és a különbözõ stratégiáknak megfelelõen
olyan egyénre szabott tanulási környezeteket teremtettek, amelyeknek a fejlõdését csupán
a kor technikai korlátai akadályozták. (Falus, 1969; Skinner, 1973; Kiss, 1973; Takács,
1978) A programozott oktatás hazai irányzata a hetvenes években megfelelõ elméleti alap
volt a fejlesztésekhez, didaktikai szempontból kiemelkedõen magas szintû tananyagok,
oktatócsomagok, oktatógépek készültek. Az infokommunikációs technológia gyors fejlõ-
dését azonban a didaktikai fejlesztések egyáltalán nem követték. A jelenkor – technológi-
ailag fejlett – informatikai alapú oktatási környezeteinek többsége még azzal az oktatásel-
méleti háttérrel sem rendelkezik, mint a „régi idõk” egyszerûbb algoritmusú programjai. 

A feleletválasztós, zárt végû kérdésekre épülõ, a tipikus válaszokat differenciált tartal-
mi és értékelõ visszacsatolásokkal kezelõ egyszerûbb programok kiválóan alkalmasak
lennének arra, hogy a multimédiás oktatási környezeteket kiegészítsék.

2. ábra. Példa egy programozott algoritmusokra épülõ, a tipikus válaszok alapján strukturált tartalmú 
oktatási környezetre
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Ezekbe az algoritmusokba a program teljes használata alatt egyszerûen beépíthetõ az
elõismeretek figyelembevétele. A informatikai alapú környezet a válaszok alapján, a fel-
használó elõl természetesen rejtett algoritmusok szerint, akár eltérõ logikai rendben is
strukturálhatja, illetve mennyiségét tekintve is szabályozhatja a soron következõ tan-
anyagrészeket. A nemlineáris tananyag- és tanulásszervezés a felhasználó válaszait fi-
gyelve, a tananyagfejlesztés keretei által határolt lehetõségeken belül egyénre szabott fej-
lesztési környezetként teheti hatékonyabbá akár a tanórai, akár az iskolán kívüli tanulási
folyamatokat.

Az interaktív algoritmusok modelljei – egy lehetséges megoldás vázlata
A digitalizált tankönyvek passzív környezete, illetve a programozott algoritmusok sta-

tikus megvalósulásai részben technikai akadályok, részben pedig a fejlesztés sajátossá-
gai miatt nem mondhatók interaktív tanulási környezetnek. A harmadik generációs kísér-
leti tananyagok az on-line felület elõnyeit kihasználva nemcsak információforrásként,
hanem a felhasználó sajátosságaira és tevékenységére is összpontosító megfigyelõként
funkcionálnak. A technikai lehetõségek alapján a felhasználó sajátosságait direkt módon,
egyszerûbb kérdéssorokkal, illetve indirekt módon, a tanulási környezetben végzett tevé-
kenységét „naplózva” sokrétûen meg lehet ismerni. Ez az állandó megismerési folyamat
nemcsak a felhasználó virtuális tanulási környezetben való viselkedésének és szokás-
rendszerének a feltárására fókuszál, hanem a tanulási környezet aktív formálásához, a
tananyag- és tanulásszervezés folyamatos alakításához is rengeteg forrásadatot biztosít.

Miközben a tanuló kérdésekre válaszol és tanulásra használja a taneszközt, az infor-
matikai környezet adatokat gyûjt róla. Az elõre beépített számolási mechanizmusok alap-
ján, a begyûjtött információkat tárolva és felhasználva folyamatosan, a tanuló egyéni sa-
játosságainak megfelelõen alakítja a képernyõn megjelenõ tanulási környezet tartalmát,
stílusát, minden szabályozható összetevõjét. Az elõismeretek alapján, ha szükséges, dif-
ferenciáltabban jelenít meg vagy elhagy tartalmi részeket. Az egyes oldalak tanulmányo-
zásával eltöltött idõ szerint gyorsítja vagy lassítja a tananyag-közvetítés folyamatát, fi-
gyelmezteti a tanulót a fiziológiailag szükséges rövid szünetekre. A figyelem vagy akti-
vitás csökkenését észlelve motiváló, aktivizáló paneleket épít be. A tanuló érdeklõdése és
a tananyaghasználattal szemben meglévõ attitûdjei, tanulási motivációja alapján szabá-
lyozza a kötelezõ és alternatív tartalmi részeket. A tanulók tanulási sajátosságait megis-
merve alakítja a részösszefoglalások stílusát, terjedelmét, szerkezetét, gyakoriságát.

A programfejlesztés ebben az esetben szorosan összekapcsolódik a tartalomfejlesztés-
sel. A diagnosztizált tanulói sajátosságok és azok lehetséges értékei alapján, egy többszö-
rösen összetett, elemi részeket egyszerre több szempont alapján alakító virtuális tanulási
környezet kialakítása az egyszerûbb multimédiás tananyagokhoz vagy akár a bonyolul-
tabb programozott algoritmusokhoz képest is nagyságrendekkel nagyobb, nehezebb és
ennek alapján sokkal költségesebb fejlesztõi feladat.

A különbözõ fejlesztõi hátterek alapján készült különbözõ tananyagok vélelmezhetõen
különbözõ hatékonyságúak, de a fejlesztés problematikája és költségei miatt a digitalizált
tankönyvnek megfelelõ, illetve a programozott algoritmusok alapján mûködõ és az interak-
tív oktatási környezetek összehasonlító hatékonyságvizsgálata mindenképpen indokolt.

Weöres Sándor mint tananyag. Irodalomtanítás az információs társadalomban

A különbözõ fejlettségû oktatási környezetek tipikus sajátosságaira koncentrálva, saját
fejlesztési munkánk eredményeként, középiskolás tanulók számára, illetve az összehason-
lító teljesítményvizsgálat céljára olyan kísérleti tananyagrendszert készítettünk, amelyben
mindhárom típus ugyanazzal az oktatási tartalommal, ugyanolyan külsõvel, de a három di-
daktikai fejlettségi szintnek megfelelõen eltérõ mögöttes szervezõdéssel jelenik meg.
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Kutatásunk informatikai alapú kísérleti kurzusának témája olyan irodalmi téma, mely
szervesen illeszkedik mind a középiskolai magyar nyelv és irodalom kerettantervéhez,
mind a kétszintû érettségi követelményrendszeréhez, így oktatására 3 tanórányi keret
megfelelõnek mutatkozik. Választásunk Weöres Sándorra esett, mert két-három mûvének
ismerete, életmûvének bemutatása szerepel a 12. évfolyam kerettantervi témakörei kö-
zött, s a költõ a kétszintû érettségi vizsgakövetelményeinél, a ,Portrék’ címû témacso-
portban is szerepel a választható életmûvek között (e témacsoportban 13 írói életmû kö-
zül középszinten 4, emelt szinten 5 szerzõ kötelezõen választandó).

Az informatikai oktatási környezetek egyaránt nyújtanak új és megújuló lehetõségeket
is, korlátokat is az irodalomtanítás számára. Kutatásunk elsõdleges célja a hatékony in-
formatikai oktatási környezet pedagógiai, tananyag-szervezési módjának mikéntjére vo-
natkozik, tehát alapvetõen tantárgytól és mûveltségi területtõl független. Azonban a ku-
tatás csak konkrét tananyag használatával valósítható meg. Így értelemszerûen a kutatás
eredményei nemcsak az elsõdleges célterületre és hipotézisre vonatkoztathatóak, hanem
másodlagos eredményként az adott tudomány (illetve mûveltségi) terület informatikai
oktatási környezetben történõ tanításáról-tanulásáról is levonhatóak következtetések – e
kutatás esetében az irodalomtanításról. 

Az informatikai oktatási környezetek, az információtechnológia eszközei egyrészrõl
kitáguló lehetõségeket jelentenek az irodalomtanítás számára (is). A digitális térben lehe-
tõség nyílik többek között az irodalom és más mûvészeti ágak kapcsolatának (az átjárha-
tóságot biztosító) bemutatására; lehetõség nyílik a mûértelmezés különbözõ lehetõsége-
inek, olvasatainak párhuzamos vagy választható bemutatására; lehetõség nyílik multimé-
diás (audio, illetve audio-vizuális) kiegészítõ elemek beépítésére. A megújuló lehetõsé-
gek megnyílásával együtt azonban korlátok is emelkednek. Az irodalomtanítás fontos
célja – többek között – az irodalomértés, az irodalomhoz való érzékenység fejlesztése.
(Vörös, 1997, Cserhalmi, 2000) A tanulók ezirányú tudásának ellenõrzése és értékelése
például olyan terület, ahol az informatikai oktatási környezet korlátai magasra emelked-
nek. A mûelemzés értékelése például programozott módon nem kerülhet bele az elektro-
nikus tananyagba (digitális oktatási környezetben ez csak a tutorálás rendszerén keresz-
tül oldható meg). Az elektronikus tananyagba programozott módon nem építhetõek be az
interakciónak az irodalomtanítás sajátosságaiból adódó elemei. Korlátok jelentkeznek to-
vábbá az ellenõrzés, a mûelemzés, mûértelmezés, illetve a nyílt kérdésekre adott vála-
szok esetén. A lexikális ismeretek ellenõrzésén túl a fent jelzett területeken a válaszok
programozott módon nem ellenõrizhetõek, lévén a válaszok nem sztenderdizálhatóak.

Weöres Sándor írói életmûvének világába vezeti be az érdeklõdõ tanulni vágyókat ku-
tatásunk informatikai alapú (eLearninges) tananyaga. Célunk Weöres Sándor költészeté-
vel megismertetni mindazokat, akik végigkövetik a kísérleti eLearninges tananyag által
kínált utakat. A kísérleti tananyag a 3 (iskolai) tanórányi keretet szabta önmagának kere-
tül. Habár a választott szerzõ irodalmi életmûve hatalmas, a középiskolai oktatási kere-
tek között viszonylag kis témakörnek tekinthetõ, így ebbõl a szempontból jól illeszkedik
a kutatás kereteihez is. Az életmû összetettsége, a modern költészet formajátékai és az
írói szerepjátszás sokszínûsége, továbbá a motívumok gazdag hálózata és a verselési
technika bravúros használata lehetõséget teremt stilisztikai, verstani, intertextuális és
számos további irodalmi, nyelvészeti és kultúrtörténeti ismeret és kompetencia ismétlé-
sére, felelevenítésre, új ismeretek megszerzésére, és mindezen ismeretek és kompetenci-
ák kapcsán a tanulói teljesítmény értékelésére. A téma az összetett tananyagszervezéshez
itemekre bontható, oktatására 3 egységnyi keret is megfelelõnek mutatkozik.

Az elektronikus tananyag nem a költõi életrajzot helyezi elõtérbe, hanem a költeménye-
ken, a költemények értelmezésén keresztül és általuk igyekszik az írói életmû egy-egy (jel-
lemzõ, karakterisztikus) aspektusával foglalkozni. Rendkívüli gazdagság és sokszínûség jel-
lemzi a Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozó Weöres Sándor írói életmûvét, így az adott
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kutatási kereteken belül értelemszerûen nem tûzhettük ki célul az életmû aprólékos bemuta-
tását. Törekedtünk azonban arra, hogy a fõbb mûfaji csoportokkal, a költemények és más
mûfajú irodalmi alkotások fõbb csoportjaival és azok egy-egy jellemzõ mûvével megismer-
kedhessen minden e-tanuló. A mûelemzéseken túl, illetve azok mellett, azokat szervesen ki-
egészítve mindegyik óra részét képezi (az egyes itemekben egyenletesen szétosztva) a mû-
elemzés, az irodalomtörténeti kontextus (kortársak, pályatársak), valamint a kultúrtörténeti
és poétikai kontextus bemutatása, az írói életrajz (biográfia) és a pályakép felvázolása, a kö-
tetek bemutatása, továbbá esztétikai, poétikai, verstani, stilisztikai ismeretek ismétlése.

Az informatikai oktatási környezet lehetõségeinek mértékében (és az irodalomtanítás
vonatkozásában érzékelhetõ korlátain belül) kutatási tananyagunkban nagy hangsúly ke-
rül az értelmezés, az interpretáció nyitottságára, valamint a saját olvasat kialakítására. 

A kísérleti tananyag technikai és programozási háttere
A tananyagrendszer három tanulási környezete a három különbözõ fejlettségi szintnek

megfelelõen különbözõ didaktikai elvek alapján, de ugyanarra a célzottan választott ok-
tatási tartalomra épült. Mindhárom tanulási
környezet három nagyobb tartalmi egységet
és az ezeket lezáró, az oktatási tartalom el-
sajátítására 13 zárt, és 1 nyílt végû kérdés
segítségével rákérdezõ közös ellenõrzõ kér-
déssort foglalt magában. A felhasználók az
on-line tananyagrendszer nyitólapján olyan
egyedi azonosítót készítettek saját maguk-
nak, amelynek a segítségével például a tan-
óra vége miatt megszakított tanulási folya-
matot a késõbbiekben ugyanott, ugyanazon
az oldalon tudták folytatni, ahol abbahagy-
ták. A tananyagrendszer mindhárom tanulá-
si környezetében a tényleges tartalmi ré-
szek elõtt két diagnosztizáló kérdéssorra
kellett a tanulóknak kötelezõen választ ad-
niuk. A kérdések egyrészt az irodalomtanu-
lással kapcsolatos motivációjukat, másrészt
pedig a tanulási sajátosságaikat próbálták
diagnosztizálni.

A nagyobb tartalmi egységek közötti vál-
tásra, illetve a mindhárom tanulási környe-

zetet lezáró ellenõrzõ kérdéssor kitöltéséhez szükséges idõ biztosítására az on-line felü-
let a kritikus pontokon, az iskolai tanórák rendjéhez alkalmazkodva külön felhívta a fi-
gyelmüket. Az elsõ tanulási környezetben a felhasználók a tartalmi itemek között szaba-
don választva, tetszõleges sorrendben haladhattak. A második környezetben az egyes ré-
szek kötött sorrendben egymásra épültek, az egyes tartalmi egységeken belül is kötött al-
goritmusok szabályozták a tanulás menetét. A harmadik típusú környezetben a nagyobb
tartalmi egységek között szintén nem volt szabad az átjárás, de a többihez hasonlóan a
tanulók bármikor megszakíthatták és folytathatták a taneszköz használatát.

Az elsõ tanulási környezet semmilyen nagyobb fejlesztést nem igényelt, az 1. ábrán
már bemutatott képernyõ segítségével tájékozódhattak a felhasználók a tananyagban. A
második típusú környezetben a differenciált visszacsatolások alapját a tanulóknak az
adott tematikus egységhez kapcsolódó, kérdésekkel és tipikus válaszokkal indirekt mó-
don feltérképezett elõismeretei adták. A harmadik típusú kísérleti tanulási környezetben,
a megismert tanulási motiváció alapján az egyes tartalmi egységek a motivációs szintnek
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megfelelõen újabb tartalmi részekkel egészültek ki. A tanulási sajátosságok feltárása
alapján ebben a kísérleti tanulási környezetben a domináns vizuális tanulási szokásokkal
jellemezhetõ tanulók számára a megértést segítõ magyarázó ábrák is megjelentek. A
mélyrehatoló vagy reproduktív tanulási sajátosságokkal jellemezhetõ tanulók a részösz-
szefoglalásoknál a tanulási szokásaikhoz a leginkább illeszkedõ tartalmi megoldásokat
kapták automatikusan, az on-line felület algoritmusai alapján. Az on-line felület mindhá-
rom tanulási környezetben a tanulók teljes tevékenységsorozatát „naplózta”.

Az összehasonlító teljesítményvizsgálat

A tananyagrendszerbe a kísérlet ideje alatt összesen 236 tanuló jelentkezett be. A vizs-
gált személyek, a tananyagrendszer felhasználói olyan vidéki középiskolások (szakkö-
zépiskolák és gimnáziumok tanulói) voltak, akik az õket tanító magyartanár felhívására
önként jelentkeztek. A tanulók a tananyag tartalmához illeszkedõ on-line tanulási környe-
zeteket az iskolából és otthonról egyaránt elérhették, a véletlenszerû besorolás alapján
nagyjából egyforma arányban kezdték meg a három különbözõ tanulási környezetben a
munkát. Az ellenõrzõ kérdéssor kitöltése alapján az egyes tanulási környezetek az 1. táb-
lázatban látható tanulói átlagteljesítményeket produkálták.

1. táblázat. Az egyes tanulási környezetekben tapasztalt tanulói átlagteljesítmények

A tanulási környezetek típusai Átlageredmények (max. 13 pont) 

Digitalizált tankönyvek: a nem szabályozott modellek 7,51 
A „programozott” algoritmusok modelljei 10,84 
Az interaktív algoritmusok modelljei, egy lehetséges megoldás vázlata 9,35 

A három különbözõ tanulási környezetben kapott tanulói teljesítményátlagok között
lényeges eltérés van (p=0,001). A fejlesztési elvek alapján meglepõ eredmény, hogy nem
az interaktív modell felhasználói érték el a legnagyobb átlagteljesítményt.

A nem szabályozott és a programozott modellek közötti különbség leginkább a szabad
tanulási környezet és az elõismeretek alapján differenciált visszacsatoló algoritmusok al-
kalmazása között érhetõ tetten. A két tanulási környezet jelentõsen különbözõ (3,33 pont
különbség, p=0,001) tanulói átlagteljesítmény kialakulását idézte elõ, vagyis az elõisme-
retek kontrollja alapján mennyiségileg és minõségileg befolyásolt oktatási tartalom, illet-
ve a kötött algoritmusokkal szabályozott tanulási folyamat az elsõ generációs digitális
tankönyvekhez képest lényegesen hatékonyabb.

A programozott modellhez képest az interaktív algoritmusok modellje a motivációra
és a tanulási sajátosságokra is építve szervezte a tanulási folyamatot és szabályozta az ok-
tatási tartalom mennyiségét, illetve belsõ szerkezetét. Mivel az elõismeretek alapján tör-
ténõ tartalmi differenciálás mindkét tanulási környezetben ugyanazokra az algoritmusok-
ra épült, ezért az átlagteljesítményben az egyszerûbb modell elõnyére megmutatkozó
nem lényeges különbség (1,49 pont különbség, p=0,104) okát a tartalomfejlesztésre, va-
gyis a kiegészítõ és sajátosan átalakított tananyagrészek minõségére lehet visszavezetni.
Az egyénre szabott minõségi tananyagfejlesztéshez azonban több tananyag kontrollcso-
portos vizsgálata is szükséges, hiszen nem tisztázott az sem, hogy a kísérletben figyelem-
be vett motivációs és tanulási sajátosságok közül melyik tényezõ általában milyen mér-
tékben befolyásolhatja a tanulási folyamat eredményét, illetve ezen felül, konkrét tan-
anyagok esetén ezt a tartalomfejlesztés mennyire képes kiszolgálni.

A nem szabályozott és az interaktív algoritmusok modelljei közötti jelentõs különbség
(1,84 pont különbség, p=0,044) a két tanulási környezet több szempontból is eltérõ sajá-
tosságaira vezethetõ vissza. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a hagyományos, „digitali-
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zált” tankönyvekhez képest az algoritmusokra épülõ tananyagszervezés az interaktivitás
mértékétõl és az egyénre szabott tanulási környezet minõségétõl függetlenül bizonyosan
nagyobb tanulói átlagteljesítményre vezet. 

Az IKT technológia megérkezett; életünk minden színterének – így az oktatás világá-
nak is – ma már szinte megkerülhetetlen alkotóelemei az információtechnológia eszközei
és alkalmazásai. Körülvesz minket megannyi digitális, multimédiás „csoda” eszköz és há-
lózati alkalmazás. A behálózottságnak ezen a fokán – szinte magától értetõdõen – felme-
rül a kérdés: tudunk-e mit kezdeni az digitális eszközökkel? Fel tudjuk-e fedezni az új (sok
szempontból paradigmatikusan új) alkalmazási lehetõségeket? Valóban saját céljaink szol-
gálatába tudjuk-e állítani õket? Itt bemutatott munkánk egy újszerû alkalmazási lehetõség
vizsgálata, a kérdéskör – innovációt kutatással ötvözõ – megoldási kísérlete.

Jegyzet

(1) A posztmodern neves filozófusa a posztmodern állapotról írott, sokat hivatkozott alapvetõ tanulmányában
az informatizált társadalom kontextusában a következõképpen értelmezi a tudás fogalmát: „… a megismerési
folyamat bármely pontján helyezkedjen is el a „tudó”, a tudás teljesen külsõvé válik. Egyre inkább romba dõl
az a régi alapelv, hogy a tudás elsajátítása elválaszthatatlan az elmének és magának a személynek a kimûvelé-
sétõl (Bildung). A tudás elõállítóinak és használóinak viszonya az általuk elõállított, illetve használt tudáshoz
egyre inkább olyan formát ölt, mint amilyet az árutermelõk és a fogyasztók viszonya az általuk termelt és fo-
gyasztott javakhoz már magára öltött – azaz értékformát. Az ismeretet eladására termelik ma is és a jövõben is,
és azért használják fel, hogy új termelésben értékesüljön: mindkét esetben a csere a cél. A tudás célja immár
nem önmaga, elveszíti »használati értékét«.” (Lyotard, 1993, 15.)
(2) Az Európa Tanács lisszaboni értekezletén 2000 tavaszán elfogadott eEurope kezdeményezés és ennek cse-
lekvési programja kiemelt hangsúlyt helyez az információs társadalom technológiáinak minél szélesebb körû
elterjesztésére és fejlesztésre, valamint megfogalmazza az elektronikus tanulás (eLearning) fejlesztésének uni-
ós célkitûzését. Az eEurope2002 programterv (2000) és az eLearning programterv és akcióterv (2001) fogal-
mazzák meg az Európai Uniós színtéren az informatikai, valamint a tágan értelmezett oktatási informatikai cél-
kitûzéseket.
(3) Az informatikai eszközök és tananyagok használatának elterjedtsége azonban nem tekinthetõ egyenletes el-
oszlásúnak a magyar oktatásban – területi és oktatási forma tekintetében egyaránt. (Vö. például közoktatás vo-
natkozásában. Kárpáti, 2003)
(4) Az eLearning tananyagok, kurzusok vonatkozásában a minõség és a minõségbiztosítás szempontrendszeré-
nek kidolgozását és bevezetését tûzi ki célul például egy Európai Uniós támogatást élvezõ nemzetközi projekt,
a SEEQUEL (Sustainable Environment for the Evaluation of Quality in E-Learning (http://www.education-ob-
servatories.net/seequel/index)). 
(5) www.sulinet.hu
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