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ELŐSZÓ

Napjainkban gyorsabban változik a techni-
kai környezetünk, mint ahogy azt a minden-
napi életünkben követni tudnánk. Sok eset-
ben kimondható, hogy a tanárok és a diákok 
nemcsak, hogy szinte más nyelvet beszél-
nek, de már másképpen is gondolkoznak. 

Az a világ, ami körülvesz minket egy több 
ezer év alatt kialakult írásbeliségre épül. Az 
első írásos emlékek nagyjából i.e. 3500 kö-
rül jelentek meg, de még a könyvnyomtatás 
megjelenésekor sem beszélhetünk arról, 
hogy mindenki tudott volna olvasni.

Az írásbeliség, illetve az olvasás egy line-
áris, logikai, analitikus gondolkodás kifej-
lődését tette lehetővé. Ez a matematika és 
a mérnöki, racionális szemlélet nyelve. A 
digitális korban a nagy mennyiségű, pár-
huzamos inger mellett a holisztikus, átlátó, 
intuitív gondolkodás a jellemző. Erre a vál-
tozásra az oktatási rendszerünknek is fel 
kell készülnie, hiszen a mai fi atalokat más 
módon kell tanítani.

A tanulóink motiválatlansága és látszóla-
gos érdektelensége a legtöbbször arra ve-
zethető vissza, hogy az a mód, ahogy tálaljuk 
számukra a „tudást”, őket nem érdekli. Nem 
értik, hogy miért kell megtanulni a fogalom 
magyarázatokat, miért kell fejben kiszámol-
ni a matematikai példákat, amikor ezekre 
a választ mindig és mindenhol meg tudják 
nézni a telefonjukon.

Olyan elméleti alapokat próbálunk bema-
goltatni velük, aminek a használhatósága 
számukra nem triviális. A szakadék, amit 
az elméleti oktatás és az őket körülvevő vi-
lág között látnak, egyre tágul a szemükben. 
A tanáraikban (a felnőttekben) nem a pél-
daképet keresik, hiszen azt látják, ahogy a 
modern világban, csak csetlenek, botlanak 
az őseik. 

Nem az elméletre, hanem a gyakorlatra, 
a praktikumra kíváncsiak. Azon keresztül 
akár egyedül, otthon is el tudják sajátítani a 
megfelelő háttértudást. Az iskolától nem egy 
csendben végighallgatott előadást várnak, 
hanem egy nyüzsgő csoportmunkára épülő 
„pörgős” gyakorlatot. Olvasni, videót néz-
ni otthon is tud, de a szobájában nem tudja 
megtapasztalni a világot.

Az e-learning nem feleslegessé teszi a ta-
nárokat, hanem lehetővé teszi számukra, 
hogy úgy foglalkozhassanak a diákjaikkal, 
ahogy a mai felgyorsult kor megköveteli. 

Ma még nem látszik pontosan, hogy a „for-
dított osztály” (fl ipped classroom) vagy a 
MOOC (massive open online courses) nyílt 
videó anyagai jelentik a helyes utat. Az azon-
ban mindenki számára világos, hogy változ-
tatni kell a megszokott módszereken. Erre a 
váltásra nem csak a tanulóknak van szüksé-
gük, hanem a jövőnknek is.

„Nem tudjuk megtanítani az
embereket semmire, csak
segíteni tudunk, hogy 
felfedezzék maguktól.”
- Galileo Galilei -
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A TUDÁSFELHŐ 
ELEMEI

Olyan tananyagot szeretnénk kidolgozni, 
ami rugalmasan alakítható, az oktatók és a 
hallgatók kívánalmainak megfelelően. Le-
hessen használni nyomtatható jegyzetként, 
PowerPoint előadásként vagy akár interak-
tív tananyagként is. A fejlesztés nyílt rend-
szerben működjön, de legyen ellenőrizhető 
és szakmailag megbízható. Nyújtson segít-
séget a doktorandusznak és a professzor 
emeritusnak is. Legyen használható minden 
mai és jövőbeli technikai eszközön.

Azt, hogy ilyen egymásnak ellentmondó 
igényeket próbáljunk kielégíteni, csak úgy 
lehet, ha az alapoktól próbáljuk felépíteni a 
tananyag fogalmát és használatát. 

A jegyzet ma egy 100-500 oldalas nyom-
tatott szöveges tananyagot jelent. Ami egy 
logikus, elméleti gondolatmenetet követ, 
néha magyarázó ábrákkal színesítve. Elekt-
ronikus tananyagként annyi a változás, hogy 
PDF formátumban is elérhető a „nyomta-
tott” dokumentum.

Ez az irány a fejlesztés szempontjából tel-
jesen zsákutca, hiszen a tanulóink nem ol-
vasnak (és nem is értenek meg) ilyen hosszú 
gondolatmenetet. 

Az elektronikus formátumban elérhető 
jegyzet nem digitális tananyag. A fi atalok 
elsődlegesen vizuális környezetben élnek. 
Megnézik a videókat, képeket, és ha szüksé-
gesnek érzik akkor elolvasnak néhány rövid 
magyarázatot.

Az internet világában mi is a képes híreket 
és a rövid összefoglalókat olvassuk el, és csak 
ha felkeltette a fi gyelmünket valami akkor 
„kattintunk” és nézzük meg a részleteket. A 
média használatban a legtöbbünk már a „Z” 
generáció tagjaihoz hasonlít. A régi fi lmek 
sokszor vontatottnak és unalmasnak tűn-
nek, akárcsak a mai diákoknak az oktatás.

Nem olvassák el a használati utasításokat 
vagy egy program leírását, hanem megnéz-
nek néhány „oktató” videót a YouTube-on és 
már tudnak mindent...

Az ismeretek megszerzése a gyerekek szá-
mára játék, sokat tanulnak és nagyon sokat 
is tudnak a világról. Persze sokszor máshogy 
és mást, mint ahogy a tanáraik szeretnék. Az 
oktatási rendszernek erre a kihívásra kell 

megtalálnia válaszokat.
A fi atalok számára a tudás nem egy hosszú 

szöveget jelent, hanem sok, egymástól „füg-
getlen” információ morzsát. A legtöbbször 
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ez gondot is okoz, mert nem állnak össze 
ezek a morzsák egy egységes tudássá. 

A tananyagoknak ezeket a tudás egysége-
ket kell összefűzni és megmutatni a lehetsé-
ges kapcsolódási pontokat.

Próbáljuk meghatározni ezeket az elemi 
építőköveket, amiből egy tananyag felépül-
het. A cél az, hogy egy-egy elemi egység más-
hol is felhasználható legyen, ezért minden 
„bejegyzésnek” önállóan is értelmesnek kell 
maradnia. A legfontosabb építőkő a hagyo-
mányos tananyag struktúrában a szöveges 
bejegyzés.

GSPublisherEngine 4 0 94 18  SZÖVEG:A tananyagok alap 
szöveges egysége. Nem tartalmazhat önálló 
hivatkozást vagy utalást.

A legtöbb mai jegyzet „szöveg” elemekből 
építkezik. A tendencia azonban az, hogy a 
„hang” és a „videó” kezdi átvenni a szere-
pét. A minket körülvevő világot leginkább 
a szemünkkel térképezzük fel, vizuális kul-
túrában élünk, és ennek megfelelően képek 
vesznek körül bennünket.

GSPublisherEngine 4 0 94 18  KÉP:Alap illusztráció, ami a 
jegyzet törzsét jelenti. Magyarázó szöveget 
vagy képaláírást tartalmazhat.

Amikor a mondanivalónkat felsorolások-
kal vagy adatokkal illusztráljuk általában 
táblázatokat használunk.

GSPublisherEngine 4 0 94 18  TÁBLÁZAT:Számok 
és szövegek rendezett, szerkeszthető 
megjelenítése. Nem tartalmaz külső 
hivatkozást. 

Műszaki, tudományos művek 
kihagyhatatlan részét képezik a képletek. 

GSPublisherEngine 4 0 94 18  KÉPLET:
LaTeX formátumban megadott matemati-

kai formula, képlet. A változók külön megne-
vezhetőek.

Az eddig felsorolt építőkövekből áll a jelen-
legi digitális jegyzetek 95%-a és a nyomtatott 
tananyagok teljes állománya. Az új technikai 
eszközöknek köszönhetően azonban már 
minden diák telefonján is meg lehet  jelení-
teni hang és videó anyagokat is. Ennek meg-
felelően sok egyetem tette elérhetővé pár 
évvel ezelőtt az előadások anyagát podcast 
(audió) formában. 

Napjainkban a tisztán hanganyagokat már 
felváltják a videó formátumok. A hallgatók 
egy 10-20 percesnél hosszabb előadást már 
nem néznek végig.

GSPublisherEngine 4 0 94 18  HANG: Zene, előadás, szöveg 
audió anyag. Alapvetően egy önállóan is 
értelmezhető „gondolati” egység.

GSPublisherEngine 4 0 94 18  VIDEÓ: Csatolt mozgókép, 
animáció, videó felvétel. Egy gondolati 
egység lehetőleg 20 percnél rövidebb.

Az oktatási anyagok készítői kezdik felis-
merni a technika adta lehetőségeket, és a 
szemléltetés már három dimenziós interak-
tív elemekkel is kiegészül.

GSPublisherEngine 4 0 94 18  3D ELEM:
Mozgó vagy interaktívan mozgatható tér-

beli elem. Az egységek .dae, .obj formátumú-
ak.
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GSPublisherEngine 4 0 94 18  INTERAKTÍV 
ELEM:

Interaktívan működő honlapelem 
(HTML5). Interaktív táblázatok, képek és 
grafi konok.

Az interaktív elem fogalma azonban na-
gyon tág, néhány típus már napjainkban is 
önállóan defi niálható:

GSPublisherEngine 4 0 94 18  JÁTÉK:
Ma az oktatásban külön irány a gemifi káció, 

az oktató játékok fejlesztése, használata.

GSPublisherEngine 4 0 94 18  SZIMULÁCIÓ:
Komplett fi zikai környezetek váltak mo-

dellezhetővé. Szimuláció egy számítógépes 
környezet is.

A tudásfelhő tananyagstruktúrájában ezek 
az elemi építőkövek, „bejegyzések” kerülnek 
meghatározásra. Ez a lista elvben bővíthető, 
de a jegyzetek túlnyomó többsége csak az 
első hat építőkövet használja. 

Mivel arra törekedtünk, hogy egy-egy be-
jegyzés minél több jegyzetben felhasznál-
ható legyen, ezért elhagytuk a szöveg ko-
hézióját adó összekötő mondatokat. Ilyen 
kötőszövegre a tananyagokban szükség van, 
de ezek nem önálló bejegyzések.

GSPublisherEngine 107 0 36 100  KÖTŐSZÖVEG:
Önállóan nem értelmezhető szöveg, kap-

csolatot teremt az egybefűzött elemek kö-
zött.

Előfordul, hogy szeretnénk valamilyen 
anyagot csatolni a jegyzetünkhöz, ami azon-
ban a formátuma vagy a mérete miatt nem 
jeleníthető meg.

 CSATOLT 
DOKUMENTUM:

Közvetlenül nem megjeleníthető vagy nagy 
méretű elemek. Az egységek letölthetőek.

Egy elektronikus jegyzettől nem, egy mo-
dern oktatási környezettől azonban joggal 
várhatjuk el, hogy pedagógiai elemeket is tar-
talmazzon. Elsődleges célunk, hogy a felada-
tokon, projekteken az iskolában, egyetemen 
dolgozzanak közösen a csoporttársaikkal, ok-
tatóikkal, és az elméletet dolgozzák fel otthon 
a kidolgozott tananyagok segítségével.

Ennek ellenére a távoktatásban szükség 
van „egyéni” feladatmegoldásra is. A MOOC 
rendszerekben akár több százezer beadott 
feladat is születik, amit a hallgatók egymás 
„osztályozásával” javítanak ki. A tömeges 
oktatás a számonkérésben is új utakon jár. 

A kiépítésre kerülő rendszerbe lépők szá-
ma elvben korlátlan, azonban szeretnénk 
az együtt dolgozók számát egy osztályterem 
vagy tankör létszámában meghatározni. Az 
ilyen méretű csoportok a személyes kapcso-
latok révén, összetartóbb egységet alkotnak.

Az egyes elemekből összeállított „jegy-
zetek” is jobban személyre szabhatók, ha 
pontosan behatárolható a célcsoport tudás-
szintje.
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 EGYÉNI 
FELADAT:

Önállóan megoldandó munkarész, keresés, 
rendezés. Irodalmi kitekintés, feladat meg-
oldás.

 CSOPORTOS 
FELADAT:

Csoportosan megoldandó munkarész. 
A csoport kapcsolata virtuális (Facebook, 
Second Life).

 ELLENŐRZŐ 
FELADAT:

Egyszeres vagy többszörös választást lehe-
tővé tevő ellenőrző, tematikus teszt.

 BEADANDÓ 
FELADAT:

Elkészítendő, beadandó feladat. A felada-
tot a kurzus kiírója vagy a kurzus csoport 
bírálja el.

Minden bejegyzés metaadatokat is tartal-
maz. 

CÍM:
Minden adatnak van címe (és alcíme), ami 

a keresést megkönnyíti. A cím a jegyzetben 
nem jelenik meg, de szükség esetén megjele-
níthető.

KÖZREMŰKÖDŐK:
Megjelölhető a „tudásmorzsa” szerzője, 

aki a tulajdonjoggal rendelkezik. Megadha-
tó egy szerkesztő is abban az esetben, ha a 
tananyagot más állítja össze, valamint köz-

reműködők is felsorolhatók.

BORÍTÓ:
Minden bejegyzés önálló bélyegképpel is 

ellátható. Ez a kép jelenik meg a kereséskor, 
rendezéskor. 

A kiemelt metaadatokon kívül megadható 
a bejegyzés rövid leírása, nyelve, hozzáren-
delhető kategória (tudományterületek stb.), 
valamint címke is. Minden elemnél megad-
hatók a szerzői jogra vonatkozó informáci-
ók. Ez a bejegyzés határozza meg, hogy más 
milyen módon használhatja fel az elkészített 
tananyag morzsát.

Megjelölésre kerül a bejegyzés helye, ideje 
vagy az a hely és idő, amire maga a bejegyzés 
vonatkozik.

A metaadatok szerkesztését, az egyes tu-
lajdonságokat nem kell minden egyes elem-
nél megadni, azok egy felhasználó esetében 
egyik elemről a másikra „öröklődhetnek”. 

A logikailag összetartozó bejegyzéseket 
egy „lapon” tudjuk elhelyezni. Egy lap lehet 
egy nyomtatott könyv egy oldala, egy elő-
adás egy diája. Több lap alkot egy „fejezetet”, 
amik egy „könyvvé” rendezhetők. Egy feje-
zet egy tanóra anyaga vagy egy prezentáció. 
Ez a struktúra alkotja a tudásfelhőben tárolt 
jegyzetek alapját.

 LAP:
Egy gondolai egységként kezelhető elem, 

kivetített dia, alfejezet. Önállóan is értel-
mezhető egység.

 FEJEZET:
Egy nagyobb gondolati egység, egy órai 

anyag vagy előadás összefűzött tartalma.

 KÖNYV:
Alapvetően egy tantárgy, hobbi, játék tan-

anyaga. Egy félévhez tartozó ismeretanyag.
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FELHASZNÁLÓK

A létrehozott oktatási környezetet külön-
féle felhasználói csoportok fogják használni. 
Sokon csak böngészni, „tanulni” fognak a tan-
anyagok között, de a többség saját anyagokat 
fog feltölteni, vagy mások anyagából állít ösz-
sze új jegyzetet. Ennek megfelelően három 
felhasználói csoportot határoztunk meg.

Az oktató lehet egyetemi tanár, de lehet a 
közoktatás bármely szintjén álló pedagógus 
is, aki a rendszerbe az „iskoláján” keresztül 
tud bejelentkezni. A tanárok minden általuk 
feltöltött anyag „szakmaiságáért” saját ma-

guk vállalják a felelősséget. A nem megfelelő 
tartalom ellen a közösség tud fellépni, a fel-
töltő tanár így kizárható a rendszerből. 

Egy diák az oktatóján, illetve az iskoláján 
keresztül tud felvételt nyerni a rendszer-
be. A diák is tud önálló bejegyzéseket írni, 

amiért felelősséget az iskola 
felé vállal. Iskolaváltásnál az 
anyagok megmaradnak, de az 
új iskola lesz a befogadó.

Aki nem szeretne „írni” csak 
olvasni és tanulni a rendszer-
ben, az látogatóként regiszt-
rálhat. A látogató is szabadon 
böngészhet a tananyagok 
között, kurzusokra jelentkez-
het. A mások által készített 
anyagokból összeállíthat saját 
jegyzetet, de saját bejegyzést 
nem írhat.

Az oktatók által írt anya-
gok szakmailag nem kerül-
nek felülbírálatra, de minden 
bejegyzés lektoráltatható is. 
Nagyon fontosnak tartottuk, 
hogy a programban minden 
pillanatban lehessen tudni az 
olvasott tananyagról, hogy az 

mennyire „megbízható”. 

Az oktató által írt tananyag háttérszíne és 
ikonja is más, mint a diákok ellenőrizetlen 
bejegyzéseié. A nem ellenőrzött tartalom 

Látogató
A tananyagok között szabadon
böngészhet, kurzusokat vehet
fel, saját "tananyagot" állíthat
össze. Bejegyzést nem írhat.
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piros színnel kerül kiemelésre. Amennyiben 
egy könyv minden bejegyzése lektorálásra 
került, a jelölő szín a fekete lesz. Fizetős tar-
talomnál a jelölőszín a kék, és az itt található 
minden bejegyzésnek lektoráltnak kell len-
nie.

  KÖNYV
Minden bejegyzésnél jelölésre kerülnek a 

színek.

GSPublisherEngine 4 0 94 18   GSPublisherEngine 4 0 94 18   GSPublisherEngine 4 0 94 18   GSPublisherEngine 4 0 94 18  BEJEGYZÉS
Egy lap piros (ellenőrizetlen) jelölést kap, 

ha egyetlen bejegyzése ellenőrizetlen. Lek-
torált (fekete) jelzést kap, ha minden eleme 
lektorált. Fizetős bejegyzést kap, ha minden 
eleme lektorált, de legalább egy fi zetős is van 
közöttük.

  GSPublisherEngine 112 0 27 100   GSPublisherEngine 0 0 99 18   GSPublisherEngine 112 0 27 100  LAP
A lapok jelölési logikáját követi a fejezetek 
és a könyvek színrendszere is. Elég egyetlen 
ellenőrizetlen bejegyzés, és a fejezet 
„pirosra” vált.

  GSPublisherEngine 112 0 27 100   GSPublisherEngine 0 0 99 18   GSPublisherEngine 112 0 27 100  FEJEZET
Az egyes feladatkiírások is minősíthetők és 

lektorálhatók. Ez biztosítja a szakmai szín-
vonalat.

GSPublisherEngine 4 0 94 18   GSPublisherEngine 4 0 94 18   GSPublisherEngine 4 0 94 18   GSPublisherEngine 4 0 94 18   FELADAT
A kidolgozott oktatási rendszer alapvető 

lényege, hogy a mások által írt bejegyzése-
ket, lapokat, fejezeteket is beemelhetünk a 
saját jegyzetünkbe (a szerzői jogokat fi gye-
lembe véve). 

Természetesen a mások által készített 
anyagokat nem tudjuk szerkeszteni.

Ha egy oktató „minősíti” vagy beemeli egy 
diák anyagát a saját jegyzetébe, akkor az 
adott elemről lekerül a piros jelzőszín, szak-
mailag elfogadottnak számít.

Minden felhasználónak rendelkezésére áll 
egy nyitott és egy zárt tároló „fi ók”. A nyílt 
„fi ókban” tárolt minden elem kívülről lát-
szik, kereshető, felhasználható. A zárt „fi ók-
ban” elhelyezett elemek a külső fél számára 
nem láthatóak. 

   ZÁRT FIÓK (TANÁR-
TANULÓ)

   NYITOTT FIÓK (TANÁR-
TANULÓ)

A felhasználók csoportokat alkothatnak 
(osztály, tankör, érdeklődés), amik lehetnek 
zártak és nyitottak.

GSPublisherEngine 0 0 99 18   GSPublisherEngine 0 0 99 18  CSOPORT (ZÁRT-NYITOTT)
Meghívásos közösség. A közösség szer-

keszti a tananyagokat.

GSPublisherEngine 0 0 99 18  NYITOTT KÖZÖSSÉG
Mindenki csatlakozhat a közösséghez, a 

közös anyagok mindenki számára láthatóak.

A felhasználók vagy csoportok online kur-
zusokat is felvehetnek. Ezekre a kurzusok-
ra egy meghirdetett időpontban, interaktív 
módon kerül sor.

GSPublisherEngine 0 0 99 18  ONLINE TANANYAG
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HASZNÁLAT 
- OKTATÓ

Minden tanár (illetve tanuló) nagyon sok 
olyan segédlettel, tananyagtöredékkel ren-
delkezik, amit felhasznál a mindennapi 
munkája (tanulmánya) során. 

Ezek nagyon különfélék lehetnek: egy 
számpélda, fénykép, grafi kon vagy akár egy 
rövid videó. Ebből sokat önmaga készített, 
de olyan is akad, aminek a forrása nem is-
mert vagy nem elérhető. 

Az ilyen adatok általában egy fi ók mélyén 
lapulnak, elfelejtődnek és szinte biztos, 
hogy nem fognak összekapcsolódni, hogy 
egy egységes fejezetet, tankönyvet (önálló 
jegyzetet) alkossanak. Ezek az adatok és ez 
a struktúra a tudásfelhőbe is feltölthető, így 
nem fognak eltűnni a fi ókok alján porosodó 
jegyzetkezdemények.

Ahogy gyűlnek az anyagok, úgy lehet lépés-
ről lépésre felépíteni a vázat alkotó struktú-
rát. A zárt fi ókban minden jegyzet morzsa 
tárolható, ha a szerző úgy érzi, hogy szeretné 

megosztani a nagyvilággal – vagy csak egy 
zárt közösséggel –, csak áthúzza az elemeket 
a megfelelő helyre.

Nagyon sok olyan órán használatos jegy-
zetet használnak a tanárok, amibe mások 
anyagát is beemelték. Amíg a hivatkozás 
megtörténik, és a négy fal között marad a 
tananyag, nem sérülnek a szerzői jogok. Eze-
ket az anyagokat azonban az interneten ke-
resztül már nem lehet megosztani az eredeti 
szerző beleegyezése nélkül.

A tudásfelhő azonban többek között azért 
jött létre, hogy a szerzői jogok problematikáját 
megoldja. Az adatbázisban meg lehet keresni a 
tematikának megfelelő képet, videót vagy le-
írást, és azt beemelhetjük a saját jegyzetünkbe. 

Mivel a tananyagok nem töltőd-
nek le és a megjelenítés online 
történik, az átvett anyag tulajdo-
nosa biztos lehet, hogy az általa 
meghatározott szerzői jogok 
betartásra kerülnek.

A beemelt bejegyzéseknél 
megjelenik az eredeti szerző 
neve, és a többi tananyagára is 
rá tudunk keresni. Mivel a be-
jegyzéseit más nem tudja meg-
változtatni, szakmaisága nem 
sérülhet.
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Mivel az egyes elemi részek a „fogd és vidd” 
módszerrel újraszervezhetők, megteremtő-
dik a lehetőség arra, hogy egy-egy kis csoport 
számára más és más módon összeállított 
tananyagot adjunk ki.

Ha az egyik diákunk tudásában egy téma 
„kimaradt”, vagy a 
feladatot rosszul 
oldotta meg, akkor 
a számára olyan 
tananyagot tudunk 
adni, ami a kimaradt 
részekkel is beható-
an foglalkozik.

Ha az egyik tanuló 
már „mindent” tud 
az adott témakör-
ből, akkor számára 
alaposabb és mé-
lyebb ismeretek is 
összeállíthatók. 

Az e-learning 
technika azért jött 
létre, hogy olcsón nagyon sok embert lehes-
sen képezni, de ugyanez a technika arra is le-
hetőséget teremt, hogy akár egyéni tanulási 
utakat is meghatározhassunk. 

Sokszor hallhatjuk jó tanácsként, hogy 
nézd meg a „Google”-n, de ezzel a diákok 
többsége nem tud mit kezdeni. Mit keressen, 

mi az, ami neki abból kell. Eb-
ben segít, ha a tanára pontosan 
azt adja ki, amire a diáknak 
szüksége van. 

Sok egyetemi oktató azt 
mondja, hogy azért nem veszi 
fel videóra az előadásait, mert 
akkor a hallgatók nem fognak 
bejönni az előadásaira. Ez 
igaz. A hallgató ne is menjen 
be arra az előadásra, aminek 
az „anyaga” otthon is megnéz-
hető videón! 

Az oktatóknak arra kell rájönniük, hogy ha a 
hallgatói megnézték a videó anyagát, akkor az 
órán akár meg is ismerkedhetnek, együtt dol-
gozhatnak, vitatkozhatnak és kutathatnak, 
hiszen sokkal több idő juthat az egyénre és a 
tananyagra is. Ez azonban felkészült, szak-
mailag és emberileg is „új” oktatót követel.

gyon sok embert lehes-
ez a technika arra is le-

gy akár egyéni tanulási 
hassunk. 

jó tanácsként, hogy 
”-n, de ezzel a diákok 
kezdeni. Mit keressen, 

1350
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HASZNÁLAT 
- HALLGATÓ

A tanulók megkapják a pontos tananyagot 
a tanáraiktól, így pontosan tudják, hogy mit 
kell megtanulniuk és mi lesz a számonké-
résben. A tananyagot azonban kiegészítheti 
magának olyan részletekkel – akár más jegy-
zetből beemelve –, ami számára jobban ért-
hető, vagy többet szeretne tudni a témáról.

Létre tud hozni egy olyan zárt csoportot, 
ahol tanára bevonásával (vagy pont annak 
kizárásával) az osztálytársaival meg tudják 
beszélni a feladatokat, vagy akár közös „se-
gédletet” állítanak össze.

A tudásfelhőben házi feladatként egy pre-
zentációt is össze tud állítani, amit az órán 
akár a digitális táblára „fordítva” be is tud 
mutatni.

Közösséget építve a rendszer igazi felhasz-
nálói a diákok lesznek. Sokkal több anyagot 
fognak feltölteni egy jó tanár vezetésével, 
mint a „felnőttek”.

A globálsugárzás évi összegének területi
eloszlása Magyarországon

kWh
m2

1200 13001250
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PIACI 
FELHASZNÁLÁS

Egy piaci szereplőnek több érdeke 
is fűződhet a tudásfelhő használatá-
hoz. A termékeinek, műszaki meg-
oldásainak a „feltöltése” azt jelenti, 
hogy a tanulók ezeket a megoldáso-
kat fogják „megtalálni”, megtanulni 
és később felhasználni. 

Mivel a rendszer a piaci szereplők 
számára csak az oktatókon keresztül érhe-
tő el, szoros együttműködés is létrejöhet 
az egyetemek és a cégek között. Az oktatók 
személye jelenti a garanciát, hogy nem rek-
lámok, hanem az oktatásban hasznosuló 
tananyagok kerüljenek megírásra.

A kialakított rendszer a vállalati tovább-
képzések lebonyolításában is segítséget tud 
nyújtani. Zárt csoportként a dolgozók olyan 
képzésen vehetnek részt, ami akár a helyi 
adottságok szerint változtatható. A zárt cso-
portban még olyan témák is előkerülhetnek, 
amik mások számára nem publikusak, a cég 
dolgozó számára azonban tananyagot jelen-
tenek.

Zárt tanfolyam formájában fi zetős kép-
zések is indíthatók. A tanfolyam tananyaga 
akár nyilvánosan elérhetővé tehető. Min-
denki megnézheti a felépített jegyzet struk-
túráját, a borítóképeket, a rövid leírásokat, 
csak magukat a bejegyzéseket nem fogják 
látni. Így azonban már jobban meg tudják 
ítélni, hogy fi zetnek-e a tanfolyamért.

A globálsugárzás évi összegének területi
eloszlása Magyarországon

kWh
m2

1200 13001250
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MAGÁN 
FELHASZNÁLÁS

Egy rendszert akkor lehet elterjeszteni, ha 
azt a fi atalok szeretik és használják. Ezért 
a tudásfelhő nem csak oktatási eszköz sze-
retne lenni. Egyszerre lehet házi feladatot 
írni rajta, tanulni a holnapi leckét, de lehet 
böngészőként és akár személyes naplóként 
is használni. 

Ki lehet benne alakítani közösségeket, meg 
lehet osztani egymás között a hobbinkat és 
felvehetjük a kapcsolatot olyanokkal, akik-
nek szintén hasonló az érdeklődési köre. 

Megoszthatunk videókat egymás között, 
de bőven teret ad a játékoknak is. Abban a té-
mában, ami érdekel, megtalálható a kezdők-
nek és a haladóknak szánt anyag is. Ezekből 
az anyagokból mások számára egy olyan 
„tananyagot” tudok összeállítani, amilyen-
ből én is szerettem volna tanulni.

Az ismerős környezet végigkíséri a diákot a 
tanulóévei alatt.

Egy zárt csoport részeként az érettségi-
re közösen össze tudják állítani a tételeket, 
még akár a puskákat is. Minden tananyag 
morzsának ismert a forrása, hiszen azokat 
tanárok állították össze. 

Mivel minden egy Azure szerveren táro-
lódik, nem okoz gondot, hogy akár minden 
anyagát megtartsa, amit valaha tanult.

Egyetemistaként is vissza tudja keresni a 
gimnazista példamegoldásait, felelevenítve 
mindazt, amit a vizsga előtt elfelejtett.
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INNOVÁCIÓ

Egy bejegyzés több jegyzetben is megtalál-
ható. Egy képet például más és más szem-
pontból közelíthetnek meg a szerzők. Ezek 
a kapcsolódási pontok összekötnek két vagy 
több gondolati struktúrát. A nagy számú 
kapcsolódási pontok statisztikailag egy logi-
kai hálózatot alkotnak.

Ez a hálózat a közös pontok környezetében 
olyan elemeket hoz egymáshoz „gondolati” 
közelségbe, amik esetleg más módon nem 
kapcsolódnának. Ez a gondolati struktúra 
nagyon hasonlít az emberi agy intuitív gon-
dolati láncaihoz.

Egy szálat végigkövetve egymástól távoli 
dolgok is asszociációs közelségbe kerülhet-
nek. Ez a modell új keresőmotorok fejlesz-
tését jósolja, valamint előrelépést jelenthet 
a mesterséges intelligencia kutatások terü-
letén is. Minél több strukturált tananyag jön 
létre, annál több az asszociációs lehetőségek 
száma.

T-Mobile H 10:25 98%

A globálsugárzás évi összegének területi
eloszlása Magyarországon

kWh
m2

1200 13001250

viszonyítva. Ez a teljesítmény-kiesés azonban egy
kicsit nagyobb lefedett területtel kompenzálható.
A napelemek és kollektorok elhelyezésekor nem
érdemes a tet� síkjából „kilépni”, hiszen a
minimális többlet nyereség csak drágán
megoldható épületszerkezeti és statikai
problémákhoz vezet.
Az olcsóbb áraknak köszönhet�en
találkozhatunk már a homlokzat síkjára szerelt
függ�leges napelem táblákkal is.

viszonyítva. Ez a teljesítmény-kiesés azonban egy
ki it bb l f d tt t ül tt l k álh tó

A ház tájolása
passzívház

A globálsugárzás évi összegének területi
eloszlása Magyarországon
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TECHNIKAI 
KÖRNYEZET

A tudásfelhő programját úgy kell meg-
írni, hogy az egyaránt használható legyen 
a különféle operációs rendszert használó 
számítógépeken és a táblagépeken és az 
okostelefonokon egyaránt.

Igazán jól használható programok eseté-
ben célszerű minden platformra megírni a 
programot. Átmenetileg megoldást jelenthet 
a HTML5 alkalmazása responsive designe 
használatával.

A felhő nem a szerkesztett tananyagokat 
tárolja, hanem szabványos bejegyzés ele-
meket. Ezeket az elemeket online fordítja le 
arra az eszközre, ami „lehívja” az anyagokat. 
A szövegek, táblázatok és képek formázása 
akkor történik, amikor a felhasználó bön-
gészi azokat. A tananyagokhoz különböző 
„stílusokat” lehet meghatározni, így nem 
csak az érhető el, hogy másként nézzen ki 

az adott tananyag egy táblagépen és egy 
okostelefonon, de azt is, hogy két felhasználó 
is más stílusban tanuljon azonos berendezé-
sek esetében. 

Ez a központi leképezés azt is lehetővé te-
szi, hogy ha a jövőben változnak a formátu-
mok, az operációs rendszerek, akkor is csak 
a központi fordító programot kell megvál-
toztatni, és a tudásfelhő követni tudja a ma 
még nem látható változásokat is.

A fordító programok fejlődése néhány év 
múlva a teljes nyelvi függetlenséget is lehe-
tővé tudja tenni, globális piaccá emelve a ki-
dolgozott oktatási rendszert.

A kidolgozott program nincsen intézmény-
hez, korosztályhoz, országhoz és nyelvhez 
kötve.

A globálsugárzás évi összegének területi
eloszlása Magyarországon
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1200 13001250A globálsugárzás évi összegének területi
eloszlása Magyarországon
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1200 13001250
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EREDMÉNYEINK

A Nyugat-magyarországi Egyetem szelle-
miségét tekintve „zöld egyetem”. Természe-
ti, társadalmi és emberi környezetét az élet-
minőség megőrzése és javítása érdekében 
igyekszik alakítani, karait a környezettuda-
tos gondolkodásmód jellemzi. 

Ezen szellemiség oktatási rendszerbe 
történő átültetésére adott lehetőséget a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők kép-
zése, különös tekintettel a matematikai, 
természettudományi, műszaki és informa-
tikai képzésekre és azok fejlesztésére című 
pályázata. 

Az ennek keretében 2011. szeptember 1-jén 
indult 147.949.957 forint támogatottságú 
Műszaki metaadatbázis alapú fenntartha-
tó e-learning és tudástár létrehozása című 
TÁMOP-4.1.2./A/1-11/1-2011-0067 projekt 
fő célja az volt, hogy a megfelelő mélységű 
ismeretek átadására alkalmas igényekhez 
alkalmazkodó, mátrix rendszerű tananyagot 
hozzon létre, és ezek egy részéhez az angol 
nyelvű változatot is elkészítése. 

A projekt időtartama alatt szoros együtt-
működés alakult ki más egyetemekkel, köz-
tük a Budapesti Műszaki Egyetem több ka-
rával.

A tananyagok fejlesztése gazdasági sze-
replők bevonásával készült, így elmondható, 
hogy a projekt nagyban hozzájárult a Nyu-
gat-magyarországi Egyetemen egy piacké-
pes képzési szerkezet kialakításához. 

A projekt keretében megvalósításra kerülő 
igényfelmérés, pedig még pontosabban kör-
vonalazta a munkáltatók által támasztott 
követelményeket, így segítve elő, hogy az új 
tananyagokkal megvalósított képzéseket el-
végzők piacképes tudással rendelkezzenek.

Az Egyetem igyekszik megfelelni, piaci tu-
dást biztosítani a hallgatóinknak, így a tan-
anyagok és képzési módszerek is reagálnak a 
változásra. Ez a kihívás a mérnöki képzések 
területén még jelentősebb, hiszen a techni-
kai és informatikai berendezések akár öt év 
alatt is teljesen elavulhatnak.

Erre a gyorsan változó ipari igényre csak 
abban az esetben lehet válaszolni, ha magát 
az oktatást is rugalmassá és naprakésszé 
alakítjuk. A projekt elsősorban a világszin-
ten hiányt jelentő műszaki felsőoktatási te-
rületekre koncentrált:

 » Általános géptan gyakorlatok
 » Elektronika
 » Építőipari ismeretek
 » Erdészeti utak tervezése, építése, fenntartása
 » Erdőhasználattan
 » Faanyagismerettan
 » Faépítészet
 » Földmérés
 » Geoinformatika
 » Geomatika
 » Gépészet
 » Gyártási folyamatok és minőségszabályozás
 » Innovatív terméktervezés
 » Java programozás
 » Környezeti áramlástan
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 » Mélyépítés
 » Műszaki mérnöki műveletek
 » Statika
 » Számítógépes modellező rendszerek
 » Számítógépes irányítás
 » Távérzékelés
 » Településtervezés – Városépítés
 » Terület- és településrendezés
 » Vásárlói magatartás
 » Virtuális és valós megjelenítési technikák
 » Víztan

A pályázat keretein belül létrejött speciális, 
felhő alapú adatbázis, a tudásfelhő többszin-
tű felépítése lehetőséget adott naprakész 
tananyagok összeállítására. A projektben 
résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesz-
tett, létrehozott tananyagokat feltöltötték az 
adatbázis minden szintjére (egy fényképtől 
egy teljes előadás anyagáig). Ez a feltöltött 
tananyag jelen pillanatban minden regiszt-
rált felhasználó számára elérhető és a saját 

oktatásában felhsználható. A felhasznált 
anyagok mindig magukkal viszik az erede-
tileg megadott metaadatokat (pl. fénykép 
készítője), így a felhasználás során a hivat-
kozás automatikussá válik.

A tudásfelhő alkalmas arra, hogy az okta-
tók könnyen frissíthető tananyagokat állít-
sanak elő a segítségével. Ezek a tananyagok 
elérhetővé tehetők elektronikusan, kinyom-
tathatók jegyzet formájában vagy felhasz-
nálhatók „csak” órai keretek között, szemlél-
tető anyagként.

Minden oktató a saját belátása szerint tud-
ja alkalmazni, használni, alakítani az adat-
bázisát, valamint szabadon használhatja a 
mások által feltöltött tanagyag morzsákat 
anélkül, hogy a hivatkozásra külön hang-
súlyt kellene fektetnie.
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Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható 
e-learning és tudástár létrehozása
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