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HIPERMÉDIA AZ OKTATÁSBAN – AVAGY FELHŐPEDAGÓGIA. 
HOGYAN VÁLT AZ ELEKTRONIKA AZ OKTATÁS TÁRGYÁBÓL 

ANNAK SZÍNTERÉVÉ?  
 
 

Absztrakt 
 

A távoktatás, a XXI. század oktatási struktúrájának meghatározó szelete és a 
közeljövőben jelentősége és súlya egyre nő. A modern távoktatás korunk technikai 
vívmányait felhasználva lehetővé teszi az oktatás teljesen újszerű módjának az e-
learningnek az alkalmazását. Napjainkban megjelent és rohamosan terjed – nem 
csak az oktatás területén – az un. felhő technológia (cloud technology, cloud 
computing), ami a hálózatos technológiára épít. Így az oktatásban felhő 
pedagógia nevet viselő új módszer(tan) legfőbb jellemzője, hogy a felhőként 
aposztrofált számítógépek csoportjainak teljesítményét, illetve azok egy részét a 
virtuális térben elérve, saját erőforrásainkat felszabadítva használhatjuk. Jelen 
cikkben az olvasó áttekintést kap a felhőpedagógia mibenlétéről, a szerzők által 
legfontosabbnak vélt tartalmi elemeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről, 
hatékonyságot növelő szerepéről a távoktatásban. A cikkírók legfrissebb kutatási 
eredményeiket gyűjtötték össze, szemléltetve a korunk forradalmian új 
lehetőségeit a virtuális térben történő oktatás során. 
 
The distance learning, the 22th century educational structure determining the 
near future importance and the weight growing. Using the modern distance 
learning our technical makes it possible for the education is completely 
innovative manner in the e-learning’s application. Today, appeared and rapidly 
covered not only the field of education, the cloud technology, which builds on the 
network technology. This is new method in the teaching, in the practice it named 
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cloud-teaching. It means, that the users use the virtual space for their works and 
not their own computers’ energy. 
In this article the reader will receive an overview of cloud-teaching. The authors 
show the newest results of their work, wich  show the content elements, the 
possibilities for employment, increasing efficiency on the role of learning.  
 
Kulcsszavak: e-learning, felhő technológia, felhő pedagógia, közösségi terek, 
közösségi munka ~ e-learning, cloud technology, cloud pedagogy, community 
spaces, community work 

 
 

BEVEZETÉS 
 

A múlt század húszas éveiben elterjedt nyilvános rádió- és a harmincas években 
megkezdődött nyilvános televízióadások az elektronikát az oktatás jelentős, új tárgyává 
tették.  

A negyvenes években jelentkező iskola-rádiók és az ötvenes-hatvanas évek iskola-
televíziói már az oktatás közösségi eszközévé tették az elektronikát.  

A hetvenes években a mágneses hangrögzítés, a nyolcvanas években pedig a videó 
rögzítők és a személyi számítógépek megjelenésével ez az új eszköz már az iskolai oktatásban 
is megjelent. 

A nagy áttörést azonban a kilencvenes években az Internet széleskörű alkalmazása, illetve 
az új évezred első évtizedében – a szélessávú adatátvitel elterjedésével – a gyors Internet-
hozzáférés hozta.  

A digitális adat-, hang- és képrögzítés, valamint a szélessávú adatátvitel segítségével az 
Interneten bármilyen tananyagot, bárki számára, bárhol és bármikor hozzáférhetővé lehet 
tenni reális idő alatt. 

Ezzel elérkeztünk oda, ahol az elektronika az oktatás tárgyából, majd eszközéből az oktatás 
és a tanulás színterévé vált. 

Az egyre bonyolultabb felhasználói programok futtatása, az egyre nagyobb méretű 
adatfájlok tárolása és mozgatása, az egyre nagyobb adatfeldolgozási és adattovábbítási 
sebesség elérése egyre erősebb és drágább hardver- és szoftver-követelményeket támaszt a 
felhasználói oldalon.  

Ezt felismerve, a huszonegyedik század második évtizedében született meg a számítógép-
felhőnek (Cloud Computing)  nevezett szolgáltatás.  

Ennek lényege, hogy az adattárolási és adatmozgatási, valamint a nagy számítástechnikai 
feladatokat nem a felhasználók saját számítógépe végzi, hanem egy egyszerű internetes 
böngésző útján ingyenesen, vagy - a saját erőforrások létrehozásánál és üzemeltetésénél 
lényegesen kisebb - bérleti díjak fejében a számítógépfelhőben működő szolgáltatók 
biztosítják. 

A gondolat, természetesen, nem új.  
Ahhoz, hogy egy adatforrást megtaláljunk az Internet dzsungelében, már régen nem a saját 

gépünkről kell végigböngészni a világhálót. 
Ezt a feladatot már régen a nagy erőforrásokkal rendelkező keresőszolgáltatókkal (Yahoo, 

Google stb.) végeztetjük el. 
A korszerű, költséghatékony, interaktív tudásátadás sem oldható meg csupán a saját 

erőforrások felhasználásával.  
Ezen a területen is igénybe vehetjük a számítógépfelhőben működő szolgáltatásokat. 
Ezekből a szolgáltatásokból mutatunk be néhány – általunk már kipróbált változatot az 

alábbiakban.  
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DOKUMENTUMOK TÁROLÁSA ÉS MEGOSZTÁSA AZ INTERNETEN 
 

A leggyakoribb tananyagok – dokumentumok– tárolására és megosztására az Interneten 
nagyon sok szolgáltatót találhatunk. Ezek közül a legelterjedtebb a Google Docs1 és a 
Microsoft két tárhelye, a Windows Live Sky Drive2, és az Office Live3. 

Az első a Google Alkalmazások keretében működik – a Gmail postafiók és a Calendar 
naptári szolgáltatással együtt. A tároláson kívül (1. ábra) alkalmas szöveges dokumentumok, 
prezentációk és táblázatok online egyéni és közös szerkesztésére, miközben a szerkesztők 
chat-ablakban kommunikálhatnak is egymással. 

A Microsoft tárhelyein a különböző dokumentumok szintén megoszthatóak, és több 
felhasználó által is szerkeszthetőek (2. és 3. ábra), azonban csak offline módon – a 
felhasználók saját irodai alkalmazásaival. 
 

 
1. ábra. A Google Docs „könyvtára” 

 

 
2. ábra. A Windows Live „könyvtára” 

 
                                                   
1 http://docs.drseres.com/  
2 https://cid-0009fa821aa3c4fa.groups.skydrive.live.com/browse.aspx/.Documents 
3 http://workspace.office.live.com/#drseres/Workspace 1 
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3. ábra. Az Office Live „könyvtára” 

 
KÉPEK ÉS VIDEÓK TÁROLÁSA ÉS MEGOSZTÁSA AZ INTERNETEN 

 
Az audió-vizuális tananyagok – fotók és videók – tárolása és megosztása az Interneten a 
számítógépfelhőknek (Cloud Computing) – a keresőszolgáltatások után – szinte legkorábbi 
szolgáltatásai közé tartoznak. 

Közülük a legnépszerűbb a Picasa4 (4.ábra) és a Youtube5 (5. ábra), de sokan használják a 
Vimeo6 (6. ábra) és a Flickr7(7. ábra) portálokat is. 

 

 
4. ábra. Portálunk fotóalbuma a Picasa portálon 

 

                                                   
4 http://picasaweb.google.com/drseres00 
5 http://youtube.com/user/etanar1 
6 http://vimeo.com/drseres/ 
7 http://www.flickr.com/photos/drseres/ 
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5. ábra. Egy videoklippé konvertált prezentáció a Youtube portálon 

 

 
6. ábra. Videoklipjeink a Vimeo portálon 
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7. ábra. Az Iskola Televízió archív filmje a Flickr portálon 

 
PREZENTÁCIÓK TÁROLÁSA ÉS MEGOSZTÁSA AZ INTERNETEN 

 
A leggyakrabban használt oktatási anyagok – a prezentációk – tárolására és megosztására az 
Interneten legalkalmasabbak az erre a dokumentumformára szakosodott portálok. 

A prezentáció-megosztó oldalak között – tapasztalataink szerint – az authorSTREAM8 
portálon (8. ábra) tárolt bemutatók adják vissza lejátszáskor a leghívebben az eredeti 
prezentáció képi és hanghatásait, áttűnéseit és diaváltásait.  

De az egyszerűbb prezentációk megosztására alkalmas a Slideshare9 (9. ábra), és a Scribd10 
portál (10. ábra) is . 

Újszerű, érdekes és látványos bemutatók online szerkesztését, tárolását és megosztását 
biztosítja a – magyar fejlesztők által létrehozott, de, sajnos, magyarul még nem tudó – Prezi11 
portál (11. ábra). 

                                                   
8 http://www.authorstream.com/tag/drseres 
9 http://www.slideshare.net/drseres 
10 http://www.scribd.com/drseres 
11 http://prezi.com/ggotqqw6w5d_/ 
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8. ábra. Prezentációink az authorSTREAM portálon 

 

 
9. ábra. Prezentációink a slideshare portálon 

 



 346 

 
10. ábra. Prezentációink a Scribd portálon 

 

 
11. ábra. Prezentáció szerkesztése a Prezi portálon 
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VIRTUÁLIS TANTEREM 

 
A Google Docs12 (12. ábra) és az authorSTREAM13 portálok (13. ábra) biztosítják a tárolt 
prezentációk nyilvános vagy zártkörű bemutatását is, a nézőkkel külön chat-ablakban folyó, 
párhuzamos párbeszéd mellett.  

Ha az előadó és a hallgatók között beszédkapcsolatra is szükség van, akkor párhuzamosan 
használhatjuk a Skype, vagy a Windows Live Messenger konferenciabeszélgetés (14. ábra) 
szolgáltatását is. 

Ennél sokkal életszerűbb online előadásokra nyújtanak lehetőséget a WiZiQ14 (15. ábra) és 
a DimDim15 (16. ábra) virtuális-tanterem portálok.  

Ezek egy virtuális osztályterem valamennyi követelményét kielégítik. 
Prezentációk, képek és videók bemutatása mellett „okostábla” lehetőséget, valamint élő 

audio- és video-kapcsolatot biztosítanak az előadó és a hallgatók között.  
Emellett, ezeknek a portáloknak kiegészítő szolgáltatásai közé tartozik a különböző 

témákat meghirdető tanárok, és az azokat kereső tanulók közötti kapcsolatok létrehozása is. 
Érdekes online előadásokra ad lehetőséget a saját web-kameránk, illetve  egyéb hang- és 

képanyagunk  élő televíziós közvetítésére specializálódott Ustream portál16 (17. ábra).  
Az előadó számítógépére telepített Ustream Producer „keverőpult” (18. ábra) segítségével 

lehet válogatni az adásba kerülő médiaanyagok között.  
A hallgatókkal – a Google Docs és az authorSTREAM portálokhoz hasonlóan – 

párhuzamos chat-ablakban lehet tartani a kapcsolatot.  
 

 
12. ábra. Online bemutató a Google Docs portálon 

                                                   
12 http://docs.google.com/a/drseres.com/present/view?id=dgdg6bm9_669fw43zwhb&invite=906859995 
13 http://www.authorstream.com/presentlive/291884_633964445461711250 
14 http://www.wiziq.com/drseres 
15 http://my.dimdim.com/drseres 
16 http://www.ustream.tv/channel/drseres 
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13. ábra. Online bemutató az authorSTREAM portálon 
 

     
14. ábra. Konferenciahívás a Skype és a Windows Live Messenger útján 
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15. ábra. Online tanóra felvétele a WiZiQ portálon 

 
16. ábra. Virtuális tanóra indítása a DimDim portálról 



 350 

 
17. ábra. Videó előadás felvétele a Ustream portálon 
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18. ábra. A Ustream Producer “keverőpult” 

 
BLOG 

 
A számítógépfelhők legdivatosabb szolgáltatása, a blog, alkalmazható az oktatási folyamatban 
is – a tanárok és a tanulók is vezethetnek saját, nyilvános, vagy zártkörű internetes naplót, 
amelyben szabadon kifejthetik gondolataikat a tanultakról, hallgatótársaikról és tanáraikról. 

A legelterjedtebb blog-szolgáltatók, a Google által üzemeltetett Blogger17 (19. ábra), és az 
önálló Wordpress18 (20. ábra) portálokon, elsősorban szöveges – linkekkel és képekkel 
bővített – bejegyzések (ún. post-ok) szerepelnek 

Vegyes – szöveget, képet és videoklipet tartalmazó – bejegyzések naplószerű 
megjelenítésére alkalmas a tumblr19 portál. 

Egy oktatási csoport nyilvános hirdetőtáblájának alkalmas, az egyszerűen szerkeszthető, 
Wallwisher20 portál szolgáltatása. 

De a legtöbb oktatásvezérlő (LMS) rendszer – például, a Moodle21, vagy az Ilias – portál is 
biztosít a  résztvevőknek egyszerű blog-szolgáltatásokat. 
 

                                                   
17 http://drseres.blogspot.com/ 
18 http://drseres.wordpress.com/ 
19 http://etanar.tumblr.com/ 
20 http://www.wallwisher.com/wall/drseres 
21 http://www.miskolczi.net/moodle/blog/index.php?filtertype=site& 
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19. ábra. Blogbejegyzés a Blogger portálon 

 

 
20. ábra. Ugyanaz a blogbejegyzés a Wordpress portálon 
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21. ábra. Szöveges és beágyazott prezentáció a tumblr portálon 

 

 
22. ábra. A Wallwisher portál hirdetőtáblájára “ragasztott” szöveges, képes és videó üzenetek 
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23. ábra. Blogbejegyzés a Moodle portálon 

 
KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK 

 
A számítógépfelhőkben kialakítható közösségi szolgáltatások is hasznosíthatók az oktatás és a 
tanulás folyamatában – különösen hasznosak az így létrejövő közösségi kapcsolatok a 
hálózatalapú tanulásban. 

A legelterjedtebb közösségi portálok közé tartozik a rövid, szöveges üzeneteket közhírré 
tevő (csiripelő) twitter22 (24. ábra), illetve az ismerősök keresésére, és a velük való 
kapcsolattartásra szakosodott facebook23 (25. ábra), és a magyar iWiW24 (26. ábra) portál. 

A különböző szakmák művelői közötti együttműködésre specializálódott LinkedIN25 (27. 
ábra) közösségi portál is hasznos szakmai és üzleti  kapcsolatok létrehozását és fenntartását 
teszi lehetővé. 
 

 
24. ábra. „Csiripelés” a twitter portálon 

                                                   
22 http://twitter.com/drseres 
23 http://facebook.com/drseres 
24 http://iwiw.hu/pages/user/userdata.jsp?userID=14773705 
25 http://www.linkedin.com/in/drseres 
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25. ábra. Aktuális üzenetek a facebook portálon 

 

 
26. ábra. Az iWiW portálon is létrehozhatunk saját klub-portálokat 
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27. ábra. Szakmai profil a LinkedIN portálon 

 
OKTATÁSSZERVEZŐ RENDSZEREK 

 
A nagyobb cégek – Oracle, Microsoft, Adobe, stb. - bérelhető, vagy megvásárolható 
oktatásszervező (LMS – Learning Management System) rendszerei mellett, a számítógép-
felhőkben sok, ilyen célú, szabad-felhasználású rendszer is található. 

Ezek közül a legelterjedtebbek a Moodle és az Ilias, amelyeket már sok magyar 
felsőoktatási intézmény és távoktatással foglalkozó vállalkozás, sőt oktató is alkalmaz (28. 
ábra).  
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28. ábra. Néhány magyarországi Moodle portál Google térképen26 

 
ELLENŐRZŐ ÉS ÖNELLENŐRZŐ TESZTEK 

 
A számítógép-felhőkben működő, oktatás-informatikai szolgáltatások közül több is 
lehetőséget biztosít az online önellenőrzésre és tanári ellenőrzésre is. 

Készíthetünk online kérdőíveket a Google Docs27 (29. ábra) alkalmazásával, amelyeket 
kitöltés és beküldés után külön táblázatban értékelhetünk.  

Egyes virtuális-tanterem szolgáltatások, és a tanulásszervező rendszerek is biztosítanak 
tesztkészítési eszközöket28. 

Hatékony, érdekes és látványos teszteket készíthetünk olyan, speciális, szabad-
felhasználású tesztkészítő programokkal, mint a Hot Potatoes29 (30. ábra) és a Quandary30 
(31. ábra).  

                                                   
26 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=hu&source=embed&msa=0&msid=101603881709700285892.0
00456741957ac82e86b4&ll=47.724545,18.775635&spn=4.404937,11.634521&z=7  
 
27 
http://spreadsheets.google.com/a/drseres.com/viewform?key=0Akgnf94P4BXVcEVpbDRSN1hRWEV5Y1ZPc
XBvVVRpTUE&hl=hu  
 
28 http://www.geropeter.hu/moodle/mod/quiz/view.php?id=228  
29 http://drseres.com/elearning/tesztek/hotpot/index.htm  
30 http://drseres.com/elearning/tesztek/quandary/index.htm  
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29. ábra. Fejezet-értékelő kérdőív a Google Docs szolgáltatásában 
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30. ábra. A Hot Potatoes tesztkészítő szoftver indulóképe 

 

 
31. ábra. Egy döntési pont szerkesztése a Quandary tesztlabirintus-szerkesztő szoftverrel 
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RENDSZERGAZDÁTLANOK KLUBJA 
 

A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskolájában, 2007-ben meghirdetésre került egy  
kutatási téma31, „Az e-tanulás (e-learning) és a távoktatás alkalmazása a katonai 
felsőoktatásban”, valamint egy tantárgy32, „Az interaktív tudásátadás informatikai alapjai” 
címmel. 

Mivel egy tíz éve működő honlap már nem volt alkalmas az interaktív távoktatásra, ezért a 
„felhők” között útnak indult egy Drupál motorral működő, Web-2 portál, E-TANÁR néven33 
(32. ábra). 

A nagy keresőmotorok gyorsan felfedezték a portált, és - minden reklám nélkül -, 
viszonylag sok látogatót vonzottak a világ minden tájáról (33. ábra).  

A portálon elindult egy távoktatási kurzus. A távoktatási kurzust sokan elkezdték - többen 
be is fejezték. 

Végül összeállt egy kis, hatfős csapat – a Rendszergazdátlanok Klubja, mely nevet a portál 
is felvette (34. ábra). 

A mai napig hetenként összejövünk a „felhők között”. 
Az eredmény: több önálló és közös publikáció, konferencia-előadás, díjnyertes pályázat 

[1.-11.], három doktoranduszhallgató és négy önálló Moodle portál (35.-38. ábrák). 
És nagyon sokat tanulunk egymástól.  

 

 
32. ábra. Az E-TANÁR portál 

                                                   
31 http://www.zmne.hu/kmdi/kuttema_2007.html#3  
32 http://www.zmne.hu/kmdi/tantargy/eh4.html  
33 http://drseres.com/elearning  
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33. ábra. Az E-TANÁR portál látogatottsága 

 

 
34. ábra. A portál új nyitóoldala 
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35. ábra. Miskolczi Ildikó Moodle portálja34 

 

 
36. ábra. Fórika Krisztina Moodle portálja35 

                                                   
34 http://miskolczi.net/moodle 
35 http://forika.hu/moodle 
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37. ábra. Lengyel Piroska Moodle portálja36 

 

 
38. ábra. Gerő Péter Moodle portálja37 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
36 http://www.lengyelpiroska.hu/moodle 
37 http://www.geropeter.hu/moodle 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Egy ilyen áttekintésnek többféle összefoglalása is lehet. Megkérdezhetjük, hogy vajon melyek 
a fejlődés fő irányai. Elemezhetjük, hogy mi lehet a titka egyik vagy másik megosztó vagy 
közösségi oldal, portál sikerének. Összevethetjük őket technikai adataik szempontjából. A 
jelen tanulmány szerzői azonban a gyakorlatban kívánják használni a céljaiknak, 
szempontjaiknak megfelelő szoftver-segédeszközöket és -felhőket. Ez pedig az alábbi záró 
gondolatokat inspirálja: A felsorolt (és ezeken kívül még létező) lehetőségek sokasága már 
messze túl van az áttekinthetőség határán. A felhasználás nehézségét éppen a bőség zavara 
okozza. Akik ezeket a rendszereket használják, véletlenszerűen, divat szerint vagy esetleges 
szempontok alapján teszik. Léteznek ugyan összehasonlítások, de ezek jelentős hányadát a 
fejlesztők készítik, ezért az elfogulatlanságukban nem lehetünk biztosak - és egyébként is: 
"technikai adatok" alapján hasonlítják össze az egyes rendszereket. A pedagógiai 
szempontokhoz, a tanulói sikerességhez, a képzési hatékonysághoz kapcsolódó (ezeket akár 
csak szempontként felvető) összevetéseket nem ismerünk; egy ilyen (gyakorlaton, méréseken 
alapuló) összevetés meg is haladja jelen tanulmány kereteit. A legfontosabb következtetést 
azonban már most levonhatjuk. Az eszközök készen állnak a rugalmasabb és ugyanakkor 
hatékonyabb megoldásokhoz; itt az idő, hogy a módszertanok és eljárások, a tanuló és a 
tananyagszerző felkészítése, azaz az emberi faktorok is utolérjék őket. 
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