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A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA ÉS A TÉMAVÁLASZTÁS AKTUALITÁSA 

A társadalmi technológiai fejlődés a XXI. században az oktatási rendszert is modernizációra 

kényszeríti, különös tekintettel az e-tanulás (e-learning) folyamatok népszerűségének növekedése 

és a távoktatás elterjedésének tekintetében a felsőoktatásban, így a katonai felsőoktatásban is. Az 

oktatás megújítása csak akkor lehet eredményes, ha az oktatási rendszer minden szintjén, minden 

oktatási formában tervezetten alkalmazzuk annak leggyorsabban fejlődő eszköztárát, az informa-

tikát. 

Az interaktív tudásátadás a tanítási-tanulási folyamatban az elektronikus informatikai eszközök 

támogatásával hatékonyabban valósítható meg, miközben az e-környezetben az oktatók tanítási, 

a hallgatók tanulási stratégiája is változik. Ezért jött létre az e-learning modellek széles skálája, 

és ezért került be az e-learning az oktatási intézmények stratégiájába. Tanáronként is több e-

learning modell alakulhat ki, és ahány iskola, annyi e-learning stratégia kerül kidolgozásra. Ezért 

a tanítás-tanulás elektronikus támogatottságához igen szép számban publikálnak folyamatosan e-

learning modelleket és stratégiákat. Kutatásom központi témája az e-tanítási és e-tanulási (e-

learning) stratégiák és modellek folyamatosan bővülő, szerteágazó világának áttekintése, illetve 

az áttekintéshez rendező elvek, módszerek kidolgozása volt, támogatva munkámat néhány saját 

új elméleti és gyakorlati modellel. 

Az értekezéshez tartozó irodalmi és jogi háttérkutatás célja, hogy átfogó képet alkothassunk a 

távoktatási folyamat átalakulásának nemzetközi megítéléséről és követelményeiről is. Figyelem-

be kell venni, hogy az Európai Unió tagállamaként az EU20201 célkitűzések miatt átalakult a 

magyarországi külső és belső feltételrendszer, vagyis a teljes magyar felsőoktatási intézmény-

rendszer megújítása válik szükségessé. Ennek legfontosabb stratégiai célkitűzéseit a 2015. évi 

CCVI. törvény által módosított 2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatásról szóló törvény tartalmaz-

za. 

                                                 
1 EU2020: Európa 2020 stratégia, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-

policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-

semester/framework/europe-2020-strategy_hu, látogatva 2018.09.01. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_hu
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A KUTATÁS HIPOTÉZISEI 

A kutatás végzése érdekében az alábbi hipotéziseket állítottam fel. 

1. hipotézis: Más tudományterületek eredményeinek felhasználásával további új elméleti és 

gyakorlati tanítási-tanulási modellek hozhatók létre, amelyek a katonai és a polgári felsőoktatás-

ban, valamint az állami és az önkormányzati szerveknél dolgozók továbbképzésében is alkal-

mazhatóak. – 2. kutatási célomhoz kapcsolódik. 

2. hipotézis: Az e-learning stratégiák a lehetséges stratégiák teljességére kiterjedően megfelelő 

rendező elvek alapján rendszerbe foglalhatóak. – 3. kutatási célomhoz kapcsolódik. 

3. hipotézis: Az e-learning modellek a lehetséges modellek teljességére kiterjedően megfelelő 

rendező elvek alapján rendszerbe foglalhatóak. – 4. kutatási célomhoz kapcsolódik. 

4. hipotézis: Igény van e-eszközök felhasználásával, projektmunkák mérföldkövein keresztül, 

kis közösség tagjává vált motivált hallgatók tehetségének kibontakozásához modell létrehozásá-

ra, amely modell különösen hatékony és eredményes. – 5. kutatási célomhoz kapcsolódik. 

 

A KUTATÁSI CÉLOK ÉS AZ ÉRDEKÜKBEN VÉGZETT FELADATOK 

Kutatásomat a felsőoktatás e-tanítási-tanulási folyamatára koncentráltam, különös tekintettel a 

műszaki és a katonai-műszaki felsőoktatásra. Az általam meghatározott kutatási probléma össze-

tettsége igen sok, önmagában is kutatásra érdemes részprobléma vizsgálatát igényli, amelyek 

közül kutatási célokként, illetve azok eléréséhez az alábbi feladatokat fogalmaztam meg. 

1. kutatási cél az e-learning területének irodalmi áttekintése. Mindenekelőtt meg kellett 

vizsgáljam a tanítási-tanulási folyamatok modellezésének lehetőségeit. Majd át kellett tekinte-

nem a szakirodalmat az e-learning és a megjelenő újabb tanulási formák területén, különös fi-

gyelmet fordítva a felnőttoktatásra. Végül témám szempontjából lényeges volt a felnőttoktatás 

tanítási-tanulási stratégiáinak elemzése. 

2. kutatási cél az 1. hipotézis igazolása. Mivel nem leltem fel az emberi tényező fontosságát 

véleményem szerint megfelelően kihangsúlyozó elméleti modelleket, feladatul határoztam meg 

újak készítést. Ehhez egyrészt kiemelt figyelmet fordítottam az e-learning fejlődésének bemuta-

tására készült modelleknek, másrészt lehetőséget kellett találnom más tudományterületek ered-

ményeinek felhasználására új e-learning modellek létrehozásához. Végül feladatként határoztam 

meg gyakorlati kutatással is alátámasztani az emberi tényező fontosságát és egyúttal a jelenleg 

használt e-eszközök és tanítási-tanulási stratégiák vizsgálatát is, amelyhez a magyarországi fel-

sőoktatási intézményekben oktatók és tanulók e-learning attitűdjéről mintakutatás keretében 

„pillanatfelvétel” készítését jelöltem meg. 
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3. kutatási cél a 2. hipotézis igazolása. Ennek keretében feladatom volt az e-learning stratégiák 

bővülő, szerteágazó világában egy általam megfelelőnek ítélt logika mentén rendszert teremteni 

rendszerező elvek meghatározásával, kategóriák kialakításával és azokra példák adásával. Emel-

lett feladatként határoztam meg helyzetkép alkotását is a magyarországi felsőoktatási intézmé-

nyek e-learning stratégiájáról az aktuális intézményfejlesztési tervek alapján, valamint az intéz-

mények e-tananyag szolgáltatásának internetes felmérésével, továbbá az oktatók és a hallgatók 

tájékozottságának és véleményének felmérésével intézményük stratégiájáról, illetve e-learning 

stratégiájáról. 

4. kutatási cél a 3. hipotézis igazolása. Fő feladatomként az e-learning modellek bővülő, szerte-

ágazó világában egy általam megfelelőnek ítélt módszer kidolgozását határoztam meg az e-

learning modellek rendszerezéséhez, illetve a rendszerezés példákkal alátámasztását. A rendszer 

gyakorlati felhasználásának támogatásához interneten könnyen kezelhető formában való publiká-

lását jelöltem meg. További feladatként határoztam meg, hogy áttekintsem a tanárok e-learning 

modellek terén meglévő ismereteit és saját e-learning modelljeit, valamint a Gábor Dénes Főis-

kolán (GDF) a hallgatók véleményét a GDF e-learningjéről. 

Folyamatosan önreflexiót kellett végeznem, valamint tanárkollégáknál hospitálásokon résztvevő 

megfigyelőként ismereteket szereznem, illetve hasznosítani a kötetlen beszélgetéseken és szak-

mai konferenciákon folytatott eszmecseréket e-learning modelljeinkről. 

5. kutatási cél a 4. hipotézis igazolása. Ehhez feladatom volt motivált hallgatók tehetségének 

kibontakozását támogató modell alapkoncepciójának kialakítása és megfogalmazása a szakiroda-

lom és a tehetséggondozás területén szerzett tapasztalataim felhasználásával. Továbbá a koncep-

ció megismertetése és gyakorlatban alkalmazása hallgatói-tanári közösség tagjaként 2010-től, 

végül a modell hatékonyságának és a segítségével elért eredményeknek a bemutatása, illetve a 

modell hallgatói elégedettségének felmérése. 

Kutatási céljaim eléréséhez fel kívántam használni korábbi kutatási eredményeimet, illetve pub-

likációimat is. 
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AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK 

Kutatási folyamatom megtervezéséhez és lefolytatásához vizsgálódási területemet leszűkítettem 

az e-tanítás-tanulás folyamata, stratégiák és modellek területén belül, majd hipotéziseket állítot-

tam fel. Ezután a konceptualizáció2 során vizsgálandó fogalmakat határoztam meg, azok jellem-

zőit és az azokból felépülő struktúrát. 

„Tipológiájuk szerint a mai neveléstudományi praxisban három fő irányzat különíthető el: az 

elméleti jellegű, kvalitatív megközelítés (»the humanities approach«), a kvantitatív tudományos 

módszer (»the science approach«) és a rendszerfejlesztésre fókuszáló kutatás (»the engineering 

approach«)” (Komenczi Bertalan, 2013 [1, pp. 16-17]) – a feladatok elvégzéséhez mindhárom 

megközelítést használtam. 

Kutatási céljaim eléréséhez, illetve az általam megfogalmazott feladatok elvégzéséhez ezután a 

kvalitatív kutatások mindkét nagy csoportjából – beavatkozásos és beavatkozásmentes – válasz-

tottam módszereket (Falus Iván et al., 2004 [2, p. 12]). Ezek az alábbiak voltak: 

 Széles körű szakirodalmi kutatás, a források elemzése következtetéseim, ajánlásaim 

megalapozásához. Új ismereteim szintetizálása tapasztalataimat is igénybe véve. – Fel-

táró kutatási módszerek közül a dokumentumelemzés módszere. 

 Félig strukturált interjúkutatással3 „pillanatfelvétel” készítése mintakutatás keretében a 

magyarországi felsőoktatási intézményekben oktatók és a GDF mérnökinformatikus 

szakos hallgató között a 2–5. kutatási céloknál megjelölt feladatok elvégzéséhez. – Fel-

táró kutatási módszerek közül a megfigyelés és a szóbeli kikérdezés. 

 Kategóriák alkotása az e-learning stratégiák teljességére kiterjedően a stratégiák rend-

szerbe foglalásához. – Feltáró kutatási módszerek közül a dokumentumelemzés; fel-

dolgozó kutatási módszerek közül a statisztikai és a metaszintű elemzések. 

 A magyarországi felsőoktatási intézmények 2018 nyarán interneten fellelhető intéz-

ményfejlesztési terveinek kulcsszavas és tartalmi elemzése. – Feltáró módszerek közül 

a dokumentumelemzés módszere. 

 A magyarországi felsőoktatási intézmények tananyag-szolgáltató formáinak áttekintése 

internetes kereséssel, megfigyeléseim összegzése. – Feltáró módszerek közül a doku-

mentumelemzés módszere; feldolgozó módszerek közül a minőségi elemzés. 

                                                 
2 Konceptualizáció: az a folyamat, „amelynek során pontosan meghatározzuk, hogy az egyes kifejezéseken 
mit fogunk érteni”. A „folyamat végeredményeképpen meghatározzuk egy vagy több indikátorát annak, amit 

elképzeltünk” [11, p. 141]. 
3 Félig strukturált interjú: előre összeállított, általában nyílt kérdéseket tartalmazó interjúlappal készültem. Az 

interjúalanyok válaszaikat minden esetben saját gondolatmenetük szerint adták meg, és szinte mindig indo-

kolták. 
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 Az e-learning modellek rendszerezéséhez a heurisztikus klaszterezést megfelelőnek ta-

lálva, segítségével modellosztályok képzése és a modellosztályok példamodellekkel 

való bemutatása. – Feltáró módszerek közül a feldolgozó és a statisztikai módszerek. 

Szakirodalmi kutatásom dokumentálásához a következőket tartom fontosnak kiemelni. Kutatási 

témám szakirodalomban bővelkedik, bár az e-tanítást-tanulást – e-learninget – mint folyamatot, 

illetve mint rendszert viszonylag kevés publikációban vizsgálják. Az alkalmazott modell- és 

stratégiafogalmak igen heterogének, nehezen összehasonlíthatók. Ezért mindenekelőtt az általam 

helyesnek tartott fogalmak tisztázására törekedtem komparatív (összehasonlító) analízissel, 

valamint megkíséreltem felállítani a nagyszámú e-learning modell és e-learning stratégia áttekin-

téséhez és összehasonlításához alkalmas aspektusokat, illetve módszereket. A téma kibontásakor 

szembeállítottam egymással az egyes szerzők által leírt modelleket, illetve stratégiákat, és ki-

emeltem példaként változatokat, vagy megfogalmaztam azokat a modelleket, amelyek az általam 

felleltek szintetizálásával létrehozhatók. 

Az e-learning modellek és stratégiák szakirodalmán kívül feldolgoztam olyan forrásokat is, 

amelyek szélesítették a modell- és stratégiaalkotás lehetőségeit. Nagy segítséget jelentettek az 

általam alkotott új modellek megfogalmazásához olyan szerzők művei, mint például Ludwig von 

Bertlanffy [3], Stephen Hawking és Leonard Mlodinow [4] [5], illetve Seebauer Imre [6], de a 

katonai rendszerek modellezésével foglalkozó Seres György [7] [8], Kóthay János et al. [9] 

művei és a hadművészet fogalmaival foglalkozó Mező András cikke [10] is. 

A kutatásmódszertan irodalmából főként Earl Babbie [11] és Hornyacsek Júlia [12], a tehetség-

gondozás irodalmából pedig Bognár Gabriella, Gyarmathy Éva, Tóth László és Z. Karvalics 

László írásai bizonyultak kiemelkedően hasznosnak számomra. 
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AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

Értekezésem négy tartalmi fejezetből áll. 

Az 1. fejezet 1. kutatási célom teljesítését dokumentálja. Ebben az e-learninget és a hozzá 

való viszonyulást vizsgálom. Ennek keretében először is a tanítási-tanulási folyamat modellezé-

sének lehetőségeit tekintem át azért, hogy megindokoljam, a modellező ember megfigyelései 

alapján készített változatos e-learning modellek valóságosak és hasznosak. Ezután az oktatás-

technológia oldaláról adok irodalmi áttekintést az atipikus oktatási formákról, hangsúlyt helyezve 

a felnőttoktatás jellemzőire, valamint a globális e-learning trendek figyelembe vételének hasz-

nosságára. 

Az első fejezet következő része azért lényeges, hogy rámutathassak az e-tanítási-tanulási straté-

gia és a 3. fejezetben tárgyalandó e-learning stratégia fogalmak közötti különbségre, továbbá 

hogy igazoljam, hogy az oktatási intézmények és a benne dolgozó tanárok is képesek nagy súlyt 

helyezni a tanítás és a tanulás tanítására. 

A 2. fejezet 2. kutatási célom teljesítését dokumentálja. Ebben bemutatom az e-learning mű-

ködését vizsgáló két új elméletorientált modellemet: a HW–SW–HR (hardver–szoftver–

humánerőforrás) és a konfliktuscsökkentő e-learning modellt, amelyek az e-learninget használó 

és fejlesztő emberi tényező szerepét hangsúlyozzák. A konfliktuscsökkentő e-learning modell 

igazolja 1. hipotézisemet. Majd ismertetem a „pillanatfelvételként” 2018 nyarán 7 hét alatt 16 

magyarországi felsőoktatási intézményben oktató 25 tanárral és 25 GDF-es mérnökinformatikus 

szakos hallgatóval készített félig strukturált interjúim e-learning attitűd vizsgálatának eredmé-

nyeit, amelyekkel következtetéseim megerősítést nyernek. 

A 3. fejezet 3. kutatási célom teljesítését dokumentálja. Ebben az intézményszintű e-learning 

stratégiákat vizsgálom. Először is az e-learning stratégiák rendszerezésével foglalkozom, amely-

hez két modellt készítek: az e-learning stratégiák készítésének szintjei piramismodellel és az e-

learning stratégiák hierarchikus, szintenként hálózatos rendszerének modelljét. Ezután irodalmi 

kutatásaim során fellelt e-learning stratégiákat tipizáló modelleket mutatok be, illetve saját tipizá-

lásomat, az e-learning bevezetése evolúciósan-revolúciósan-inkrementális adaptációval megne-

vezésűt. A tipizálások más-más szempontokból hasznosíthatók a felsőoktatási intézményekben. 

Majd irodalmi kutatásaim alapján különböző típusú, szempontrendszerű modelleket ajánlok e-

learning stratégia készítéséhez. A fentiekkel támasztom alá 2. hipotézisemet. 

Ezt követően a magyarországi felsőoktatási intézmények aktuális intézményfejlesztési terveivel 

e-learning szempontjából végzett elemzésem eredményét ismertetem. A fejezetet tartalmilag a 
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félig strukturált tanári/hallgatói interjúk intézményi e-learning stratégiáról alkotott véleményére 

vonatkozó kérdésblokkra adott válaszok elemzési eredményei zárják. 

A 4. fejezet 4. és 5. kutatási célom teljesítését dokumentálja. Az e-learning modellek általam 

kialakított egyesített, bővülő rendszertanához először meghatározom az e-learning modellek 

eddigi csoportosítási megoldásait, illetve megindokolom, hogy miért van szükség a folyamatosan 

fejlődő e-learning oktatási forma modelljeinek áttekintéséhez rendszertanra. Ezután ismertetem 

az e-learning modellek egyesített bővülő rendszertana koncepciómat, kiinduló fő- és 

almodellosztályait példamodellekkel, valamint a modellosztályokat és a példamodelleket bemu-

tató portálomat, hogy igazoljam 3. hipotézisemet. 

A tehetséggondozó e-learning modellosztályba tartozik a motivált főiskolás mérnökinformatikus 

hallgatók fejlődését támogatató gyakorlati e-learning modellem. Ennek kapcsán először a tehet-

séggondozó modellekről adok áttekintést, majd az alkotó, kreatív, innovatív munka (AKIM) 

modellt életre hívó Gábor Dénes Tehetségpontot mutatom be, aztán a modell alapkoncepcióját és 

a modellt. Végül összefoglalom a modell segítségével elért eredményeket, hogy bizonyítsam 

eredményességét és hatékonyságát, ezzel együtt igazoljam 4. hipotézisemet. A modell egyben 

példával szolgál 1. hipotézisemre is. 

Egy alfejezetbe került a fejezet témáihoz kapcsolódó interjúk vonatkozó kérdéseinek kiértékelé-

se, amelyekkel megindokolom a rendszertan publikálásának hasznosságát, bemutatom az interjú-

volt hallgatók GDF e-learningjéről és az AKIM modellről alkotott véleményét. 

Az érdeklődők a kutatáshoz kapcsolódó, azt alátámasztó írásokat, táblázatokat a melléklet fejeze-

teiben tanulmányozhatják. 

 

ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

A tanulás, mint pszichikus tevékenység folyamatosan elemekkel bővül, mert a tanulási eszközök 

(tanulási környezet, annak tárgyi és személyi komponensei, feltételei), az eszközök kínálta peda-

gógiai lehetőségek, az újszerű együttműködési, kommunikációs kapcsolatok folyamatosan gaz-

dagodnak. Ezért értekezésemben megvizsgáltam a tanítási-tanulási folyamat modellezésének 

lehetőségeit és megindokoltam, hogy a modellező ember megfigyelései alapján készített változa-

tos e-learning modellek valóságosak és hasznosak. 

Tanulmányoztam az oktatástechnológia oldaláról az atipikus oktatási formákat, hangsúlyt he-

lyezve a felnőttoktatás jellemzőire. Kutatásommal felhívtam a figyelmet arra, hogy a globális e-

learning trendek képet adnak az elektronikusan támogatott tanulás-tanítás tendenciáiról, figye-

lembevételük hasznos e-learningbeli modelljeink kialakításához. 
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Mivel az e-learning ernyője alatt újabb és újabb fogalmak keletkeznek az e-learning változatos 

formáinak, súlypontjainak megjelenése kapcsán, szükségszerű, hogy találó kifejezéseket alkos-

sunk. A médiumtípusok megfontolt „keverését” napjaink technológiái és technológiai lehetőségei 

mellett korlátozza, hogy nincs elegendő forrás a tanárok támogatására például oktatástechnológi-

ai/tananyagfejlesztői csoporttal, korlátlan mobilinternet-eléréssel, saját számítógéppel. 

Hangsúlyoztam, hogy paradigmaváltástól függetlenül igaz, hogy a tanulási stratégiák a tanuló 

tanulási stílusa(i) szerint választott tanulási technikákból épülnek fel, és a tanulóra külső és belső 

tényezők is hatnak. Hangsúlyoztam, hogy a tanítási stratégiák nyílt rendszerek, alkalmazásuk 

függ a tanítás céljától és tartalmától, a tanítási-tanulási környezettől és a tanárok módszertani 

felkészültségétől, technikáitól és gyakorlatától is, továbbá a tanítási stratégia megközelíthető a 

tanítási célok, a módszerek és a tanulásszervezés oldaláról is. Példamodellekkel és a mintakutatá-

som keretében végzett interjúk eredményeivel alátámasztottam, hogy az e-tanítási-tanulási mo-

dellek alapja az andragógia, a transzformatív tanulás4 és a médiaszinkronicitás elmélet5. 

Rámutattam az e-tanítási-tanulási stratégia és az e-learning stratégia fogalmak közötti különbsé-

gekre, továbbá igazoltam, hogy az oktatási intézmények és a benne dolgozó tanárok is képesek 

nagy súlyt helyezni a tanítás és a tanulás tanítására. Megállapítottam, hogy a tanítási, illetve a 

tanulási stratégia a tanulási folyamatban résztvevők szintjén értelmezett; a tanulás a tanuló dina-

mikus, tudatos problémamegoldó tevékenysége; míg a tanítási stratégia didaktikai szempontú 

megközelítésben foglalkozik a tanítás szervezésével. Az e-learning stratégia esetén – amelynek 

hagyományos megnevezése oktatási stratégia – a magasabb társadalmi szintű stratégiákon és az 

intézményi stratégiákon át jutunk el a tanítási-tanulási tevékenységek szintjére. A stratégiát a 

műveletek és a cselekvések hierarchikus rendjében vizsgálva, alul helyezkedik el a tanítási-

tanulási tevékenységek szintje. 

Létrehoztam az e-learning működését vizsgáló két elméletorientált modellt, amelyekben az e-

learninget használó és fejlesztő emberi tényező szerepét hangsúlyoztam. A HW–SW–HR (hard-

ver–szoftver–humánerőforrás) e-learning modellel alátámasztottam, hogy az e-learning korsza-

kolására, a lehetőségek és a korlátok vizsgálatára árnyaltabb képet kapunk, ha a hardverben 

bekövetkező változások követése mellett a szoftverben bekövetkezőket is követjük és a szoftvert 

tágan értelmezzük, továbbá bevonjuk a humánerőforrás súlypontjait is. A modellben a hardver a 

tanítás és a tanulás során használt elektronikus eszközöket foglalja magában; a szoftver a hardve-

                                                 
4 Transzformatív tanulási elmélet: a felnőtt tanulót új információk értelmezésével új perspektívához kívánja 

vezetni. Ebből a szempontból foglalkozik igényeivel. A kezdeti állapotot átalakítja, transzformálja. 
5 Médiaszinkronicitás elmélet: a legmegfelelőbb médiát kutatja a továbbításhoz az új információk és tudáslét-

rehozás kommunikációjában. 
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ren futó programokat, keretrendszereket, internetes keresést, alkalmazásokat, oktatóprogramokat, 

tananyagot; a humánerőforrás pedig a tanítás és a tanulás emberi erőforrásait, beleértve az okta-

tási intézmény minden alkalmazottját, valamint a manware6-t és az orgware7-t. A HW–SW–HR 

e-learning modellem kapcsán bizonyítottam, hogy az e-learningben, illetve annak fejlődésében a 

hardver és a szoftver lehetőségeit felhasználó alkotó, kreatív, innovatív humánerőforrás a legfon-

tosabb. 

Az emberi tényező szerepét hangsúlyozó másik modellem egy fegyveres küzdelem modellt is 

felhasználva alkotott konfliktuscsökkentő elméleti e-learning modell, amellyel bizonyítottam, 

hogy e-eszközök alkalmazásával a tanítás-tanulás folyamatát kibernetikai rendszerként vizsgálva 

az oktatásban felmerülő konfliktusok nemcsak csökkenthetők, hanem megelőzhetők, sőt a rend-

szer hatásfoka növelhető, optimalizálható is. Ezzel igazoltam 1. hipotézisemet. 

Az általam meghatározott feladatokat elvégezve, illetve egy általam megfelelőnek ítélt logikával 

biztosítva az e-learning stratégiák bővülő, szerteágazó világában az e-learning stratégiák rendsze-

rezése terén modellkategóriákat hoztam létre: e-learning stratégiák készítésének szintjeit áttekin-

tő modellek; e-learning stratégiákat tipizáló modellek; e-learning stratégiai modellek. Az e-

learning stratégiák készítését áttekintő hierarchikus modelljeim alapján megállapítottam, hogy 

azok megkönnyíthetik a stratégiakészítés szintjeinek áttekintését. Továbbá vizsgálataim alapján 

megállapítottam, hogy az oktatásban a vonatkozó stratégiai dokumentumoknak, illetve jogsza-

bályoknak támogatniuk kell, hogy az alsó, hálózatos alapról a visszahatások eljuthassanak a felső 

stratégiai szintig. A hierarchikus, szintenként hálózatos rendszer modellemben az e-learning 

rendszer az oktatási rendszert – beleértve az intézmény struktúráját és tanító hálózatát egyaránt – 

lefedő, támogató rendszerként értelmezhető. Az e-learning stratégiákat tipizáló modellek közé 

sorolandó a „revolúciós, evolúciós és inkrementális e-learning bevezetési stratégia” modellem, 

amely kialakításakor szempont volt, hogy rámutasson, a szervezetet milyen főbb megoldásokkal 

lehet átállítani az e-learning alkalmazására. Fentiekkel 2. hipotézisemet igazoltnak tekintem. 

Az emberi tényező szerepét hangsúlyozó elméleti e-learning modelljeim megfelelőségében meg-

erősítettek a félig strukturált interjúim e-learning attitűdöt vizsgáló válaszainak kiértékelésével 

nyert eredmények. 

A felsőoktatási intézmények 2018 nyarának közepén interneten publikált aktuális – többségében 

a 2016-2020-as – időszakra készített intézményfejlesztési terveinek mint stratégiai dokumentu-

moknak az elemzésével megállapítottam, hogy az e-learninget az intézmények stratégiájukba 

                                                 
6 Manware: man+ware. Az ember ismeretei és eljárásai, amelyeket problémák megoldására, illetve döntésho-

zásra használ. 
7 Orgware: organization+hardware. A szoftvert és a hardvert üzemeltető szervezeti felépítés. 
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integráltan igyekeznek beépíteni. A tanárok/hallgatók intézményük stratégiájával kapcsolatos 

véleményét a félig strukturált interjúk során a Marc J. Rosenberg (2001) [13] által megfogalma-

zott e-learning kritikus összetevőkhöz modelljéhez szorosan kötődő kérdésekkel vizsgáltam. A 

kiértékelés eredményei közül most csak egyet emelek ki: a tanárok többsége szerint nincs intéz-

ményüknek e-learning stratégiája, a hallgatók kevesebb mint 1/3 része szerint van egyértelműen. 

Irodalomkutatással feltártam az eddig készített e-learning modell osztályozásokat. Meghatároz-

tam, hogy miért van szükség a felsőoktatásban az e-learning modellek átfogó rendszerben való 

elhelyezésére. Az általam meghatározott feladatokat elvégezve, illetve egy általam megfelelőnek 

ítélt módszerrel, az ún. hierarchikus klaszterezéssel bizonyítottam, hogy az e-learning modellek 

bővülő, szerteágazó világában lehetséges a modellek teljességére kiterjedően megfelelő rend-

szerbe foglalás, és kialakítottam az e-learning modellek egyesített, bővülő rendszertanát. Ezzel 

igazoltnak tekintem 3. hipotézisemet. 

A félig strukturált tanári interjúk kapcsolódó kérdései kapcsán bizonyítottam, hogy a rendszertan 

publikálására általam létrehozott https://elearning-modellek.hu/ portálnak azért is van létjogo-

sultsága, mert a mintakutatásban meginterjúvolt felsőoktatásbeli oktatók kevés modellosztályt 

ismertek, valamint mert nem volt mindegyiküknek megfogalmazott saját e-learning modellje. A 

félig strukturált hallgatói interjúk kiértékelésével megállapítottam, hogy a hallgatók általában 

elégedettek voltak a GDF e-learning modelljével, szolgáltatásaival; konstruktív kritikai vélemé-

nyük az egyes tantárgyak kapcsán volt. 

Megalkottam a tehetséggondozáshoz a projektmunka lehetőségeit is felhasználó gyakorlati 

AKIM (alkotó, kreatív, innovatív munka) e-learning modellt, és többéves gyakorlati alkalmazása 

során bizonyítottam annak hatékonyságát a Gábor Dénes Tehetségpontban. Ezzel igazoltam 4. 

hipotézisemet. A modell alkalmazható a katonai és a polgári felsőoktatásban alapképzésben 

résztvevő hallgatók, valamint az állami és az önkormányzati szerveknél dolgozók továbbképzé-

sében is fejlődésük támogatásához. Az AKIM modellel is igazoltam 1. hipotézisemet. A félig 

strukturált hallgatói interjú vonatkozó kérdésére adott válaszok alapján a hallgatók elégedettek az 

AKIM modellel. 

Az e-learning modellek egyesített, bővülő rendszertanának széles körű megismertetéséhez, va-

lamint az osztályozás és a modellpéldák bővítésének támogatásához internetes portált hoztam 

létre. A portálon megtalálható az e-learning stratégiák általam létrehozott rendszere is a példa-

modellekkel és az értekezésemben bemutatott e-tanítási-tanulási stratégiák, továbbá foglalkozik 

az e-learning minőségbiztosítás területén is rendszerezéssel. 

  

https://elearning-modellek.hu/
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ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. A fegyveres küzdelem kibernetikai modelljének analógiájára kidolgoztam a tanítási-

tanulási folyamat konfliktuscsökkentő e-learning rendszermodelljét. 

2. A szakirodalom elemzése alapján kidolgoztam az „e-learning modellek egyesített, bő-

vülő rendszertana” elnevezésű osztályozási rendszeremet. 

3. Megalkottam a felsőoktatás hallgatóinak AKIM (alkotó, kreatív, innovatív munka) e-

learning típusú tehetséggondozási modelljét. 

 

A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

 Az e-learninget használó és fejlesztő emberi tényező szerepét hangsúlyozó új elmélet-

orientált modelljeim inspirálhatják az intézményeket, illetve a tanárokat, hogy a taní-

tás-tanulás folyamatát kibernetikai rendszerként vizsgálva az oktatásban felmerülő 

konfliktusokat e-eszközöket integráltan bevonva csökkentsék, megelőzzék a konfliktu-

sokat, sőt növeljék, optimalizálják a rendszer hatásfokát. 

 Az e-learning stratégia készítési hierarchikus modelljeim, illetve az e-learning stratégia 

modellek rendszerezésem a megadott példamodellekkel felhasználhatók a felsőoktatási 

intézmények e-learning stratégiájának készítéséhez. 

 A félig strukturált tanári/hallgatói interjúk összegző kiértékelése több anomáliára és 

problémára hívta fel a figyelmet (például csak a szakmai tudás átadásához szorosan 

kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások minősülnek tanulástámogatónak a meginter-

júvoltak egy jó része szerint; a tanárok oktatásmódszertani csoport támogatását igény-

lik; az intézményi stratégia, illetve e-learning stratégia, valamint az intézmény életéről, 

folyamatainak megváltozásáról szóló hírek nagyrészt nem „érnek el” az oktatás két fő-

szereplőjéhez, a tanárokhoz és a hallgatókhoz). Hasznosnak tartom ezekre tekintettel is 

módosítani az oktatási intézmények szemléletét, illetve gyakorlatát. 

 A https://elearning-modellek.hu/ interaktív internetes portálom – amely a felsőoktatás 

terén használható e-learning modellek, e-learning stratégiák, e-tanítási-tanulási straté-

giák, e-learning minőségbiztosítás rendszerezésével foglalkozik – az érdeklődők szá-

mára kereshető és folyamatosan bővíthető, valamint támogatja az online szakmai esz-

mecserét. 

https://elearning-modellek.hu/
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 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) intézményfejlesztési tervében szerepel a 

közszolgálati tanárképzés8 elindítása. A képzésbe javasolt integráltan beemelni az e-

learninget is, hogy a tanárok eszközkészletébe, módszertanába már képzésük alatt min-

taként bekerüljön. Valamint javasolt velük, az intézmény tanári karaival és vezetőségé-

vel áttekintően megismertetni az e-learning stratégiákat és modelleket. Az NKE tanári 

karai esetében javasolt e-learning módszertani továbbképzések kialakítása és a tanári 

karok e-learninges munkájának módszertani csoportokkal való támogatása. 

 A mintakutatás hallgatói interjúi alapján a felsőoktatásbeli hallgatók tanulási repertoár-

ja általában nem elég gazdag, ezért szükséges lenne nemcsak a képzés, hanem az egyes 

tanévek elején is évfolyam/munkaforma szerinti bontásban kötelező, nullkredites tanu-

lásmódszertan tantárgy bevezetése. 

 Az AKIM modell alkalmazható felsőoktatási intézményekben, azon belül a katonai és 

a polgári felsőoktatásban alapképzésben résztvevő hallgatók, valamint az állami és ön-

kormányzati szerveknél dolgozók továbbképzésében is fejlődésük támogatásához. 

 

AJÁNLÁSOK A TOVÁBBI KUTATÁSOKRA 

A tanítási-tanulási környezet és modellezésének lehetőségei terén: 

 A felsőoktatásbeli személyes tanítási-tanulási környezet, e-learning attitűd időbeli vál-

tozás vizsgálatához longitudinális kérdőíves kutatás végzése a két főszereplő (tanár és 

hallgató) populációból vett mintán évenkénti „pillanatfelvételekkel” (például országo-

san, határon túli magyar tanítási nyelvű felsőoktatási intézményekben, illetve az NKE 

intézményfejlesztési tervében megjelölt együttműködő nemzetközi társegyetemekkel). 

Ehhez a kutatásom során készített félig strukturált interjúk kérdéseit és az azokra adott 

válaszokból képzett adatokat felhasználva online kérdőívek készítése. Az eredmények 

kiértékelése után javaslatok megfogalmazása a széles körben elérhető e-learning esz-

közök, kapcsolódó módszerek használatára a tanítási-tanulási gyakorlat fejlesztéséhez. 

Az összegző következtetések disszeminálása9 közvetlenül is a felmérésben résztvevők-

nek. 

  

                                                 
8 Lásd NKE IFT 3. A képzésfejlesztés kiemelt irányai fejezet g. Közszolgálati tanárképzés és pedagógia, 

http://archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/intezmenyfejlesztesi-terv-2015-2020.original.pdf, látogatva 

2018.07.31. 
9 Disszeminálás: termék, szolgáltatás, illetve projektmegvalósítás tapasztalatainak terjesztése, átadása, hogy 

az általuk kiváltott hatás, illetve a ráfordítások hasznosulása a lehető legnagyobb lehessen. 

http://archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/intezmenyfejlesztesi-terv-2015-2020.original.pdf
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A tanítási-tanulási stratégiák terén 

 Hallgatói kompetencia-fejlesztő tréning, készség- és személyiségfejlesztés vagy más 

tantárgymegnevezéssel tanévek elején évfolyamonként, azon belül képzési formánként 

kötelezően felveendő tantárgyak kidolgozása. Ezekben a cél a változó felsőoktatási 

környezetben a hallgatók tanulási stílusainak, technikáinak és stratégiáinak gazdagítása 

kollaboratív módszereket is felhasználva. Ezek a tantárgyak hasonlóak az egyetemeken 

és a főiskolákon már hagyománnyal rendelkező kötelező nullkredites, a képzéshez 

alapvető tudományterületeken a szükséges készségek ellenőrzésére, illetve pótlására 

szolgáló tantárgyakhoz. A megcélzott készségekben való fejlődés méréséhez módszer 

és eszköz kidolgozása. 

 Annak feltérképezése, hogyan és miért kezdeményeznek kommunikációt egymással a 

tanárok és a hallgatók. Javaslatok tétele a tanulás és a tehetségfejlődés támogatásához a 

kommunikáció fejlesztésével. 

Az intézményszintű e-learning stratégiák terén 

 További e-learning stratégia példamodellek gyűjtése és elhelyezésük az osztályozási 

rendszerben. 

 Félig strukturált interjúkkal háromévente a magyarországi felsőoktatási intézmények-

ben az e-learning alkalmazásának és az e-learning stratégiáknak a felmérése. Az ösz-

szegző következtetések disszeminálása – az interjúalanyoknak közvetlenül is. 

Az e-learning modellek egyesített, bővülő rendszertana terén 

 A https://elearning-modellek.hu/ portálon további példamodellek megjelentetése és 

szükség szerint új osztályok képzése. 

 A modellek közti keresésre további lehetőségek biztosítása a modellekhez felvett má-

sodlagos osztályokkal és kulcsszavakkal. 

 Az e-learning jelenlegi használatának, modelljeinek, bevált gyakorlatainak, lehetősége-

inek kutatása félig strukturált interjúk segítségével. 

 Javaslatok kidolgozása és jó gyakorlatok disszeminálása az egyes e-learning stratégi-

ákhoz illeszkedő tanítási-tanulási folyamat modellekhez. 

 Megvizsgálandó az e-learning modellek egyesített, bővülő rendszertanának hasznosít-

hatósága mesterséges intelligencia (MI) modellrendszerben. 

A motivált hallgatók fejlődését támogatató e-learning modell terén 

 Félig strukturált interjúkkal majd kérdőívvel kutatást végezni arról, hogy mit tekinte-

nek a felsőoktatásban oktatók, tanulók és a további szereplők tehetséggondozásnak. 

https://elearning-modellek.hu/
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