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Az online térben zajló oktatás hatékonysága

a tanulóközösségben zajló kutatásalapú tanulás („community of inquiry”) modell alkalmazása

Azt vizsgálja, hogy a tanár és diákok tanulási közösségében hogyan valósul meg 

• Kognitív jelenlét,

• Szociális jelenlét,

• Tanítási jelenlét (Garrison et al, 1999; Molnár et al, 2017.

Vizsgálati eszköz:

• Coi kérdőív (Arbaugh et al, 2008), amely a hallgatók értékelését vizsgálja a szerzett tapasztalatokra, 
azok átvihetőségére vonatkozóan. 
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Legkevésbé sikerült kurzus oktatói 
vélemény

# Answer %

1 előadás 26.67%

2 szeminárium 48.00%

3 gyakorlat 16.00%

4 tréning 9.33%

Total 100%

# Answer
HALLGATÓI

1 előadás 43 %

2 szeminárium 35%

3 gyakorlat 17.00%

4 tréning 3%

5 Hibrid 2 %

Milyen elvek mentén alakította át?
 A tervezett tudásmennyiség 

átadása
 A tanulók megváltozott 

körülményeinek figyelembevétele
 A tanár megváltozott 

körülményeinek figyelembevétele

Miért? 
 Személytelen volt, mintha légüres térben tartottam volna az órát
 A hallgatók nem voltak motiváltak, a könnyebb utat választották
 A hallgatók nem tartották be a határidőket
 Lassabban haladás a tervezettnél
 Technikai problémák
 A szemináriumokon kevesen vettek részt
 A hallgatók passzívak voltak
 Túl sokat zsúfoltam be
 Túlságosan monoton volt
 Sokkal kisebb volt az aktivitás, pedig nagyon  sokat kaptak a hallgatók
 A választott módszer nem volt eredményes
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Legrosszabb kurzusok hallgatói 
megítélése

előadás szeminárium gyakorlat 
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tanítási jelelét - megértés szociális jelenlét kognitív jelenlét tanítási jelelét - tervezés
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Mit tartana meg az oktató?
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0 2 4 6 8 10 12

előadásleckék készítése, felvétele tartása, hangalámondás, felvehető és
visszanézhető

hallgatók informálása, kapcsolattartás, Teams, kapcsolattartás, törődés a
hallgatókkal, közvetlenség, egyéni konzultáció, e-mail, blended szakszem

felkészülés, órakidolgozás (vázlat-->magabiztosságot ad), heti felosztás

vizsga, számonkérés rendszere

online feladatok, eset és feladatmegoldás, csoportfeladat

mindent (ha online oktatás lenne)

moodle leckék, sokoldlú kihasználás, források

online szeminárium

folyamatos év közbeni számonkérés

online kurzus megtartása
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Mit tartana meg a hallgató?
kategóriák %

online előadások felvett anyagok 22,22
folyamatos készülés 17,78
részvétel az órákon 13,33
így kellene folytatni 8,44
vizsga 8,44
saját időbeosztás 8,00
évközi beadandó, megajánlott jegy 5,78
semmit 4,44
csoportmunka 3,11
tananyag elérés biztosítása 2,67
teams 2,67
online konzultáció 1,33
kapcsolattartás csoporttársakkal 0,89
digitális tananyagok 0,44
projekthét elhelyezése 0,44
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Mit visz el/ át?
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Teams meeting (megbeszélés/ konzultáció)

számonkérés (több/ folyamatos/ csoport/ személyre szabott
feladatok)

videóanyag készítése, online megosztása (előadás, tutorial),
online óratartás

Moodle leckék/ fórumok

nem tudom, nincs ilyen

online vizsga

elméleti oktatás

teams szeminárium/ számítógéphasználat
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Legközelebb nem így 
csinálná!
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nincs ilyen, nem tudom

vizsgáztatás/ számonkérés (online, open book-kevés idő,
igaz hamis, pontozás ráhagyással, kevesebb feladat…

videó: 60 perc vágatlanul, monitornak beszélni, online
tartani, hangos ppt, monitornak beszélni, több interakció

feladatok előkészítése, ütemezése, több gyakorlás

technikai probléma (Zoom-teams valtas, Teams app
működés, kérdőív elrontása

online szeminárium (legyen élő konzultáció is)

a tömbösítés/ intenzív hét
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kategória %
folyamatos tanulásra rávenni a hallgatókat 14,49
nem lehet ilyen sok feladat, amelyek egymáshoz nem igazodnak 7,73
nem maradhat el óra 7,25
vizsgák ne legyenek online 6,28
online frontális előadások tartása, felvétele 5,80
több kikényszerített konzultáció az oktató részéről 4,83
moodle jobb kihasználása 4,83
idegen nyelvi kurzusokat másképpen tartani 4,35
gyakorlatokat nem így tartani 3,86
egyértelmű követelmények adása 3,86
ne legyen hosszadalmas online szóbeli vizsga 3,86
hatékonyabb időbeosztás 3,38
szervezettebb óratartás, elvárások 3,38
több évközi feladat, számonkérés alkalmazása 2,90
csoportmunka helyett egyéni munkák forszírozása 2,42
azonosítás, csalás, ellenőrzés a vizsgáknál 1,93
színvonalasabb, szerkesztett tananyagok 1,93
számonkérések elosztása 1,93
szeminárium ne legyen így 1,93
egységes platform 1,45
hosszú videók rövidítése 1,45
interaktívabb órák 1,45
önálló feldolgozás támogatása 1,45
tanárok együttműködése 1,45
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Kompetenci
ák -

erősségek
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A hallgatói magyarázat és visszajelzés igényre megfelelően
válaszolni.

Az óra alapvető szabályait meghatározni, közölni a
hallgatókkal.

A diákokkal hang és/vagy kép formában kommunikálni.

A hallgatóknak feladatot adni.

Áttekinteni és átdolgozni korábbi kurzusok anyagát.

 Eldönteni, mi legyen az online kurzusok tartalma.

Közvetlen visszajelzést adni.

Az órán felmerülő tanulói támogatási igényekre történő
azonnali reagálás.

Az online kurzusok tartalmát megtalálni és kiválasztani.

Online kurzus tantárgyi adatlapját kidolgozni.

Támogatni a hallgatói feladatmegoldást.

Az online tananyagot megfelelően részekre bontani.

Értékelni a kurzusaim oktatási folyamatát.

Az órát elkezdeni online környezetben (üdvözlő/ tájékoztató/
bevonó aktivitás).
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Kompetenci
ák – átlag 

alatt
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0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00100,00

Az online kurzusok struktúráját kialakítani és megszervezni.

Pozitív megerősítést és motivációs technikát alkalmazni.

Aktívan jelen lenni, láthatónak lenni és bevonódni.

Értékelni a tanulói előrehaladást.

Online beszélgetés kommentálása/összegzése/
szintetizálása.

Meghatározni az online kurzusok tanulási tevékenységeit/
aktivitásait.

Interakció a diákokkal.

 Az online tananyagot és aktivitásokat megtervezni.

A hallgatókkal együtt dolgozni a tevékenységek során.

Beszélgetés/ megbeszélés facilitálása.

Értékelést megtervezni online kurzusnál.

Támogatni a hallgatói együttműködést.

A diákok egyéni problémáira odafigyelni/ kezelni azokat.

Hallgatói együttműködő légkör, kooperáció megteremtése.
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3,129

3,043

2,643

2,971

2,729

2,671

3,971

4,183

3,300

2,986

3,443

3,357

 motiválás - online

aktivizálás - online

hallgatók egyéni különbségeinek figyelembe vétele -  online

 tehetséggondozás -  online

felzárkóztatás -  online

 soft-skill fejlesztés -  online

kapcsolattartás a hallgatókkal - online

kapcsolattartás az oktató kollégákkal - online

csoportmunka -  online

 interaktivitás - online

tevékenységalapú oktatás -  online

gyakorlatorientált oktatás - online

online
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Összefoglalás

• A tanítási jelenlét vonatkozásában a hallgatók értékelése kedvezőbb, mint az oktatóké, az 
egyéni odafigyelésben és aktivizálásban akadályokról számolnak be. 

• Ezzel szemben az oktatók a kognitív jelenlétben éreznek nagyobb hatékonyságot, a 
hallgatók értékelése ezen a területen a tanítási jelenlét alatt marad. 

• A szociális jelenlét hatékonyságát érezte mindkét csoport a legkevésbé hatékonynak és 
sikeresnek az online térben. 

• A tapasztalatok nyomán oktatói továbbképzési programok kidolgozására került sor.
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Köszönjük a figyelmet! 

eva.bodnar@uni-corvinus.hu
judit.sass@uni-corvinus.hu

mailto:eva.bodnar@uni-corvinus.hu
mailto:judit.sass@uni-corvinus.hu

