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1. Vezetői összefoglaló 
 

A COVID19 járványhelyzet következtében a Milton Friedman Egyetem is átállt a távoktatásra, 

amelynek tapasztalatairól kérdőíves felmérés készült 2020. nyári szemeszterének végén. Online 

vizsgálatunkban oktatókat (80%-os válaszadási arány) és hallgatókat (23%-os válaszadói arány) 

kérdeztünk meg a digitális oktatásra való átállás és az online oktatás előnyeiről, hátrányairól, általános 

tapasztalatairól. Célunk többek között az volt, hogy e tapasztalatok segítségével feltérképezzük a 

digitális oktatás fejlesztendő területeit intézményünkben.  

Kérdőívünk kitért a tanulási környezet, az osztálytermi tevékenységek, a tanulásszervezés és 

annak módszertana, az értékelés, a tartalom-, tananyagközvetítés és a kommunikáció jelenségeire is. 

Kérdezetteinknek a távoktatás során talán a legnagyobb problémát a személyes kapcsolatok hiánya 

okozta. Az oktatók többségének ugyan rugalmasan és különösebb gond nélkül sikerült átállnia az 

online oktatásra (legtöbbször önirányított tanulás segítségével), oktatóink ugyanakkor a jövőben 

egyértelműen a hagyományos oktatási formákat preferálnák. A felmérés rámutatott arra is, hogy az 

online feladatlapokat és teszteket, a videókonferencia rendszereket, az online csoportokat és az online 

kollaborációs eszközöket a továbbiakban is szívesen használnák a kollégák. A késleltetett 

kommunikációs és média platformokat az oktatók csupán egyötöde használta, amely nem egészen 

egyezik a hallgatói elvárásokkal: ugyanis a megkérdezett tanárok többsége valós idejű platformokat 

alkalmazott a távolléti oktatás során, a hallgatók többsége azonban a kombinált oktatást tartja/tartotta 

(volna) a leginkább hatékony módszernek.  

Idősebb oktatóink számára többletterhet, időnként komolyabb nehézséget jelentett az interaktív, 

multimediális oktatási módszerek, illetve a közös munkán alapuló webes platformok használata, 

képzési területi bontásban pedig a bölcsészeknek okozott jelentősebb problémát a fenti rendszerekre 

való átállás. Pedagógiai szempontból javaslunk egy könnyen kezelhető keretrendszer, a Moodle 

bevezetését, amely használata a képzők képzése segítségével könnyen megismerhető, és az interaktív, 

illetve késleltetett elemek összhangba hozhatók. Továbbá a statikus leckék és a nem valós idejű 

kommunikáció a videókonferenciákkal és videók készítésével jól összehangolhatók a Moodle 

rendszeren belül.  

Ami hallgatóinkat illeti, döntő többségük (98%) részt vett a távolléti oktatásban és rendelkezett 

olyan alkalmas informatikai eszközzel, amelyet a távoktatás során használni tudott. A hallgatók 

túlnyomó többsége elégedett volt az oktatói munkával: szerintük a tanárok a Neptunban megjelölt 

órarendi időpontban tartották meg az órákat, nem változtattak azok időpontján önkényesen vagy 

halasztották el azokat.  

A hallgatók többségének ugyan hiányoztak a csoporttársak a távolsági oktatás során, de 

egyetértettek azzal is, hogy az előadásokat és a szemináriumokat a jövőben (részben) online formában 

kellene megtartani (a hallgatók közel fele ugyanakkor szívesebben tanulna hagyományos formában). 

A hallgatói vélemények szerint összességében nem okozott gondot a távoktatásra való átállás, és az 

egyetem jól oldotta meg a feladatot: szakonként és képzési formánként bontva láthattuk, hogy nem 

nagy meglepetésre, az informatikai szakokon, illetve a levelezős tanrendben tanulók számára volt a 

legvonzóbb az online oktatás. A hallgatók visszajelzései megerősítik azt, hogy oktatóik jellemzően a 

valós idejű videókonferencia rendszereket használták a távoktatás ideje alatt. A hallgatók válaszaiból 

gyakorlatilag ugyanazt a képet kapjuk, mint a tanárok esetében a valós idejű és a késleltetett 

kommunikációs és médiaplatformok használatával kapcsolatos preferencia terén. A hallgatók szerint 

a konzultáció, a tanári prezentáció, az előadás és az írásbeli számonkérés volt a leginkább, a szóbeli 

számonkérés, a hallgatói csoportos projektmunka és a szemináriumi vita pedig a legkevésbé hatékony 

módszer a távoktatás során.  
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Javaslatunk szerint a képzések esetében az egyetem méretéből fakadóan nem lenne racionális egy 

területenként történő módszertani bontás, a valós idejű és késleltetett rendszerek kombinációját 

tartjuk a járható útnak. Pedagógiai szempontból természetes, hogy a fiatalabb hallgatók még a 

középiskolai munkamódszereket tekintik sztenderdnek. Az egységes Moodle platform bevezetése 

mellett online képzést javasolt tartani az elsősöknek nem csupán az online rendszerek használatáról, 

de az önirányított tanulásról is. 
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2. Oktatók és hallgatók körében végzett felmérés a digitális távoktatás 

tapasztalatairól a Milton Friedman Egyetemen 2020-ban 
 

Egy rendkívül jelentős mértékű globális változás állt be világunkban és Egyetemünk életében is. 

2019 végén világszerte elterjedt a példátlan fenyegetést jelentő új koronavírus (SARS-CoV-2), amely 

a COVID-19 nevű betegséget okozza. A magyarországi egyetemeken 2020. március 20-át követően 

az egyetemek vezetése új, a minisztérium ajánlásának megfelelően a távoktatási munkarend 

bevezetéséről rendelkezett. A távoktatás online formában, infokommunikációs eszközök, digitális 

platformok környezetében zajlott a 2019/2020-as tanév végéig. 

A Milton Friedman Egyetemen a digitális távoktatás tapasztalatairól készítettünk felmérést a 2020. 

2. félévében, melynek eredményeit most összefoglaljuk. Oktatóinkat és hallgatóinkat elektronikus 

kapcsolatfelvétel útján (online kérdőív formájában) kerestük. A kutatásnak nem volt előzménye 

Egyetemünkön, de azt a járványhelyzet függvényében folytatni kívánjuk.  

A jelenlegi felmérésünkben 102 oktató közül 79 fő válaszolt, míg a hallgatók esetében 853 

megkérdezettből 197 fő töltötte ki a kérdőívet. A kutatás során arra kérdeztünk rá, hogy melyek azok 

az online kommunikációs csatornák és digitális platformok, amelyek használata a tanárok szerint 

hatékonynak bizonyult a tanulás eredményessége szempontjából a COVID-19 vészhelyzetből 

fakadóan elrendelt távolléti oktatás során. 

A kérdőív által megcélzott területek, amelyekre fókuszáltunk: 

• átállás a digitális távoktatásra, ezen belül 

• a tanulási környezet, 

• az osztálytermi tevékenységek, tanulásszervezés és módszertan, 

• az értékelés, 

• a tartalom-, tananyagközvetítés és 

• a kommunikáció jelenségeire. 
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3. Az oktatói kérdőív adatai és azok elemzése 
 

A válaszadó tanárok közel háromnegyede férfi, mindössze közel negyedük nő (1. ábra). Az oktatók 

átlagéletkora 55 év. A jelenlegi helyzetben az X és az Y generációnak kellett oktatnia a Z generációt, 

melynek tanulási és médiafogyasztási szokásai jelentős mértékben különböznek a korábbi 

korosztályokétól. 

 

 
 

A megkérdezett oktatók átlagos felsőoktatási oktatási tapasztalata 16,4 év. Ennyi idő alatt 

kialakulnak a jó gyakorlatok és a pedagógiai önreflexió, amelyek abban segítenek, hogy az oktató 

reálisan tudja felmérni például egy oktatási munkaforma hatékonyságát. 

 

 
 

A válaszadó tanárok között felülreprezentáltak a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők, 

arányuk az oktatói mintában 46,8% (2. ábra).  

 

73,4

26,6

1. árba: Nem szerinti megoszlás (%)

férfi nő

46,8

53,2

2. ábra: Rendelkezik-e pedagógus 
szakképzettséggel? (%)

igen nem
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Egyetemünk már elkezdte az oktatóink felkészítését a digitális technológiák oktatási használatára 

(pl. Z generáció oktatása, e-learning, Moodle, Ilias), de azok aránya, akik ilyen továbbképzésen részt 

vettek, alig haladja meg a válaszadók negyedét (3. ábra). 

 

 
 

A megkérdezett tanárok között igen alacsony a csak tréninget tartók aránya (16,5 %), az oktatók 

többsége tart szemináriumot (70,9%), és szinte mindenki tart előadást (93,7%) (4. ábra). Íratlan 

szabály a magyar felsőoktatásban, hogy csak vezető oktatók (docensek, főiskolai és egyetemi 

tanárok) tarthatnak előadást, de mivel a mi oktatói gárdánk az átlagnál több vezető oktatóval 

rendelkezik, így a fenti eredmények megfelelnek a valóságnak. Az előadás egyébként az az oktatási 

módszer, mely a hagyományoknak megfelelően frontális. Ennek tükrében kell értékelnünk az egyes 

oktatási módszerek digitális transzformációját, amikor azt vizsgáljuk, hogy milyen online 

kommunikációs csatornákat és média platformokat preferálnak oktatóink a távolléti oktatás során. 

 

27,8

72,2

3. ábra: Az elmúlt három évben részt vett-e a 
digitális technológiák továbbképzésen? (%)

igen nem

93,7%

70,9%

16,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

előadás

szeminárium

tréning

4. ábra: Milyen jellegű tantárgy(ak)at tanít?
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A válaszadók fele oktat társadalom- és gazdaságtudományi területen, jelentősen kisebb azonban 

azok aránya, akik informatikai és bölcsészettudományi területen tanítanak. Ezek az arányok 

megfelelnek az intézményi statisztikának (5. ábra). 

 

 
 

Annak ellenére, hogy Egyetemünk jellemzője a levelezős képzés, oktatóink nagy része nappali és 

levelező képzési formában egyaránt oktat, a levelezős képzésben oktatók aránya azonban magasabb 

(93,7%) (6. ábra). 

 

 

22,8%

49,4%

16,5%

50,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

bölcsészettudomány

gazdaságtudomány

informatika

társadalomtudomány

5. ábra: Milyen tudományterületen oktat?

73,4%

93,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

nappali

levelező

6. ábra: Milyen képzési formában oktat?
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Amennyiben a tanári kar infrastrukturális felszereltségét nézzük, azt látjuk, hogy a válaszadó 

oktatók több, mint háromnegyede már a távolléti oktatásra való átállás előtt is rendelkezett a 

szükséges saját eszközökkel. Azok az oktatók, akiknek eszközvásárlásra/beszerzésre volt szükségük 

a távolléti oktatáshoz, leginkább a mobil kommunikációs eszközöket (laptop, okostelefon, tablet) 

részesítették előnyben (7. ábra). 

 

 
 

A legnagyobb gyakorisággal használt módszer a távolléti oktatás elrendelése előtt a tananyagok 

feltöltése, a tanulói prezentációk és a házi feladatok kiadása volt. Az olyan innovatív módszerek, mint 

a gamifikáció, az online csoportmunkák, vagy az online dolgozatírás, nem voltak a rendszeres 

gyakorlatok között (8. ábra). 

 

12,0

5,3

77,3

5,3

7. ábra: Vásárolt/beszerzett 
eszközt a távoktatáshoz? (%)

igen

kölcsön kaptam

nem, mert minden rendelkezésemre állt

nem, anyagi okok miatt

50,0%

25,0%

25,0%

12,5%

12,5%

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%

laptop

tablet

okostelefon

monitor

mikrofon, webkamera

Milyen eszközt szereztek be?

46,7

28,0

46,7

18,7

68,0

9,3

36,0

41,3

37,3

33,3

20,0

26,7

16,0

25,3

10,7

34,7

4,0

40,0

1,3

5,3

5,3

13,3

8,0

24,0

0 20 40 60 80 100

Online dolgozatírás

Online házi feladatok kiadása

Online csoportmunkák

Tanulói prezentációk

Gamifikáció

Tananyagok feltöltése

8. ábra: Milyen gyakorisággal használta Ön az 
alábbi módszereket a tanítási folyamatban a 

távolléti oktatás elrendelése előtt? (%)

soha alkalmanként rendszeresen minden órámon
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Az oktatási keret- és kommunikációs rendszerek használata terén legnagyobb változás a Google 

Meet használatában jelenik meg, a távolléti oktatás ideje alatt az egyetem megkérdezett tanárainak 

körében megduplázódott az ezen platformot használók aránya. Szintén növekedést mutatott az MS 

Teams alkalmazása. Mindeközben a tanári kar körében az Ilias használata, ha nem is látványosan, de 

csökkent (9. ábra). 

 

 
 

A távoktatáshoz szükséges ismereteket az oktatók többnyire önirányított tanulással sajátították el. 

Ezen kívül kiemelkedő volt a kollégáktól való tájékozódás is (10. ábra). Az Egyetem az oktatóknak 

a digitális átállást segítendő online képzéseket tartott és az informatikus kollegák egy hosszú, 

részletes leírást is készítettek, hogy mindenki sikeresen használja az intézmény által biztosított 

platformokat. Ezt a segítséget a válaszadók 20-a vette igénybe. 

 

13,5%

37,8%

21,6%

28,4%

73,0%

6,8%

11,0%

76,7%

34,2%

21,9%

68,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Google classroom

Google meet

MS teams

moodle

ilias

egyiket sem

9. ábra: Milyen rendszereket használ(t) 
korábban/jelenleg?

jelenleg korábban

20,8%

9,7%

93,1%

36,1%

13,9%

23,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

saját intézményi továbbképzésen

külső továbbképzésen

önirányított tanulással

kollégáktól

hallgatóktól

családtagoktól

10. ábra: Hogyan sajátította el az ismereteket, 
amelyeket hasznosít a távoktatás során?
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Amennyiben a hallgatókkal való kommunikációt vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy mindössze 

10% azon oktatók aránya, akik csak e-mailben adtak ki feladatokat a hallgatóknak, a válaszadók 

döntő többsége más online rendszereket is használt a távolléti oktatás során. (11. ábra) Ezt az 

eredményt interpretálva kijelenthetjük, hogy a kollégák elfogadták az Egyetem ajánlásait a távolléti 

oktatásra vonatkozóan. 

 

 
 

A megkérdezett oktatók között elenyésző volt azok aránya, akik nem küldtek visszajelzést a 

hallgatóknak a feladatok kapcsán. A tanárok többségében rövid, vagy részletes formában értékelték 

a hallgatók által a távolléti oktatás ideje alatt beküldött anyagokat (12.ábra). 

9,5

90,5

11. ábra: Csak e-mailben kiküldöm a hallgatóknak 
az ajánlott olvasmányokat, így adok ki feladatokat 

is, és nem használok más online rendszert (%)

igen nem

1,4 1,4

9,6

52,1

35,6

12. ábra: Milyen szinten ellenőrizte a félév közben 
beküldött feladatokat? (%)

nem küldtem visszajelzést a beérkezés tényét nyugtáztam csak

megnéztem, hogy elvégezte-e a feladatot értékeltem és rövid formában visszajeleztem

értékeltem és részletesen visszajeleztem
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A távolléti oktatás során a megkérdezett tanárok mindössze 19,2%-a használta a késleltetett online 

kommunikációs és média platformokat, a többség a csupán valós idejű platformokat, illetve a kettő 

kombinációját alkalmazta. Ezen eredmény és a hallgatók kombinált oktatásra való igénye miatt úgy 

véljük, hogy a távolléti oktatás során egy oktatási keretrendszer és a valós idejű videókonferenciák 

kombinációjára kellene a hangsúlyt fektetni (13. ábra). 

 

 
 

Amennyiben a távolléti oktatás során a tanárok által alkalmazott oktatási módszereket vizsgáljuk, 

azt látjuk, hogy a válaszadó oktatók szerint a leghatékonyabb módszer a konzultáció volt. Ennek 

egyik lehetséges oka, hogy a szakdolgozati témavezetés során már korábban kialakult a konzultálás 

gyakorlata az oktatók és a hallgatók között. Érdemes továbbá kiemelni, hogy a szemináriumi vitát és 

a szóbeli számonkérést nem tartották túlzottan hatékonynak a kollégák, ezek közepes értékelést 

kaptak (14. ábra). 

47,9

19,2

32,9

13. ábra: Valós idejű, vagy késleltetett online 
kommunikációs és média platformokat használt-e 

a távoktatás során? (%)

valós idejű késleltetett a kettő kombinációja

3,9

4,0

3,8

3,1

4,0

3,7

3,5

3,9

4,4

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Előadás

 Tanári prezentáció

Tanulói prezentáció

Szemináriumi vita

Hallgatói egyéni projektmunka

Hallgatói csoportos projektmunka

Számonkérés szóban

Számonkérés írásban

Konzultáció

14. ábra: A távoktatás során mely online oktatási 
módszereket tartotta hatékonynak? -átlagok,  

5=nagyon hatékony
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A távolléti oktatás befejezése után a kollégák többsége az online feladatlapokat és teszteket, a 

videókonferenciát, az online csoportokat, illetve az online kollaborációs eszközöket használnák a 

továbbra is (15. ábra). 
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15. ábra: A távoktatás befejezése után melyeket 
használná tovább? (%)

használtam, de nem használnám használtam, és továbbra is használnám
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A távolléti oktatás során a tanárok számára a legnagyobb problémát a megszokott személyes 

kapcsolatok és az Egyetem hangulatának hiánya jelentette. A megkérdezett oktatók inkább 

hagyományos formában oktatnának tovább, de elégedettek azzal, ahogyan az Egyetem kezelte az 

átállást, és számukra összeségében nem okozott gondot a távolléti oktatásra való átállás. A kollégák 

közel negyedének komoly többlet terhet jelentett az online oktatási forma és mindössze 12 százalék 

érezte úgy, hogy egyáltalán nem volt pluszmunkája. Az online forma kizárólagosságának lehetősége 

azonban látványosan megosztotta kérdezetteinket (16. ábra). 
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16. ábra: Oktatási formák preferenciája

egyáltalán nem értek egyet inkább nem értek egyet inkább egyetértek teljesen egyetértek
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Végezetül pedig elmondhatjuk, hogy egyedül az oktatói videók használata okozott némi gondot a 

tanárok számára, minden más oktatási módszer használata gördülékeny volt (17. ábra). 
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17. ábra: Mennyire okoztak gondot Önnek... 
(átlagok, 5= komoly gondot okoztak)
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A hallgatói kérdőív adatai és elemzése 
 

 
 

A kérdőívet kitöltő hallgatók közel kétharmada nő, és mindössze egyharmad a férfi válaszadók 

aránya (18. ábra). Amennyiben a diákok életkorát vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a válaszadó hallgatóink 

átlagéletkora 34 év. 

 

 
 

A képzési munkarendet illetően a megkérdezett hallgatók közel háromnegyede levelező képzési 

formában folytat tanulmányokat, és mindössze egynegyed körüli a nappali képzési munkarendben 

tanulók aránya (19. ábra). Ez az arány megegyezik a hallgatói összlétszámunkban megjelenő képzési 

rend szerinti megoszlással.  

 

32,7

67,3

18. ábra: A kérdezett neme (%)

férfi nő

24,0

76,0

19. ábra: Milyen képzési munkarendben tanul? 
(%)

nappali levelező
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A válaszadók eloszlását szakok szerint a 20. ábra mutatja. A válaszadók alap, mester és FOKSZ 

képzési szint szerinti megoszlása eltér az egyetemi átlagtól. Talán nem meglepő módon a kérdőívet 

kitöltők aránya a mesterszakokon összesítve 10%-al magasabb, mint arányuk a hallgatói összlétszám 

alapján. A felsőoktatási szakképzés esetbében az arány megegyező, az alapszakosok esetében, pedig 

alacsonyabb a válaszadók részaránya (20. ábra). 

 

 
 

A megkérdezett hallgatóknak csupán 2,6%-a nem vett részt a távolléti oktatásban azért, mert nem 

tudta követni azt. A diákok elsöprő többsége (96,9%) azonban részt vett, és csak minimális (0,5%) 

volt a betegség, vagy megélhetési gondok miatt lemorzsolódók aránya (21. ábra). 
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20. ábra: Milyen szakra jár?

96,9

2,6 ,5

21. ábra: Részt vesz (vett) a távoktatásban? (%)

igen

nem vettem részt, mert nem tudtam követni

nem vettem részt, betegség, megélhetési gondok miatt
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Az oktatókhoz hasonlóan (77,3%) a hallgatók döntő többsége (87,4%) is rendelkezett a távolléti 

oktatáshoz szükséges saját eszközzel (22. ábra). 

 

 
 

Amennyiben a hallgatók által megvásárolt eszközöket vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az többségében 

laptop volt, kisebb részben okostelefon, de mindenképpen olyan eszköz, mely a mobiltanulást 

támogatja. A meglévő eszközök mellé mikrofont, vagy webkamerát is vásárolt az eszközbeszerző 

diákok közel egyötöde (23. ábra). 
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22. ábra: Vásárolt/beszerzett eszközt a távolléti 
oktatáshoz? (%)

igen, vásároltam igen, kölcsön kaptam

nem, minden rendelkezésemre állt nem, anyagi okok miatt

57,1%
21,4%

21,4%

23. ábra: Beszerzett eszközök a tanuláshoz:

laptop okostelefon mikrofon vagy webkamera
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A válaszadó hallgatók szerint alig volt olyan oktató, aki ne használt volna LMS rendszert (2,4%). 

A tanítás menedzsment keretrendszer fogalmát a kérdőívben igyekeztünk minél pontosabban 

definiálni (ld. alább), nem biztos azonban, hogy ez kellőképpen sikerült, ami miatt a fenti eredmény 

nem biztos, hogy a valós adatokat mutatja (24. ábra). 

„A tanítás menedzsment keretrendszerek olyan, web-alapú rendszerek, amelyekkel a tananyagok, 

segédanyagok és bármilyen, az oktatáshoz köthető tartalmak és alkalmazások rendszerezésre, 

tárolásra kerülhetnek. Például Ilias, Moodle, Google Class).”   

 

 
 

Amennyiben az oktatók által a távolléti oktatás során használt keretrendszerek típusát vizsgáljuk, 

a hallgatói válaszok szerint az Ilias és a Google Meet használata dominál. Az MS Teams és a Google 

Meet nem oktatási keretrendszerek, hanem videókonferencia rendszerek. Itt érdemes megjegyezni, 

97,6

2,4

24. ábra: A távolléti oktatás során használtak-e a 
tanárai tanítás menedzsment keretrendszert? (%)

többségük igen többségük nem
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83,1%
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25. ábra: Keretrendszer használata



 

21 
 

hogy Egyetemünk rendelkezik a Google Meet professzionális verziójával, és sok hallgató használta, 

így javasolt a tovább alkalmazása (25. ábra). 

 

 
 

A hallgatók visszajelzéseiből kiderül, hogy a valós idejű videókonferencia rendszer volt az, melyet 

oktatóik jellemzően használtak (76%) a távolléti oktatás során.  A tantárgyi blog mellőzése 

megegyezik az oktatók által közölt adatokkal, ez volt a legkevésbé népszerű és legkevésbé 

alkalmazott platform (26. ábra). Összehasonlításképpen nézzük meg a tanárok válaszait (27. ábra): 

 
 

A tanári válaszok közül a videókonferencia emelkedik ki a sorból, az oktatók majdnem 90%-a 

használta a távoktatás során, és negyedük segített másokat is a használatában. Az eredményekből 

látható, hogy míg az online kollaborációs eszközök a közös munkát, addig az online csoportok a 
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26. ábra: A távolléti oktatás során használták-e a 
tanárai a következőket: (%)

jellemzően használták csak kevesek használták egyáltalán nem használták

21,6

20,3

33,8

8,1

2,7

6,8

13,5

37,8

56,8

59,5

43,2

9,5

45,9

63,5

28,4

16,2

5,4

44,6

63,5

33,8

23,0

12,2

6,8

1,4

4,1

24,3

13,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

feladatlapok, tesztek

videók

blog

online csoportok

videókonferencia

online kollaborációs eszközök

hangalámondásos prezentációk

27. ábra: Ismeri, használta-e a következőket: 
(oktatók %)

nem ismerem

ismerem, de nem használtam

használtam

használtam, és segítettem a használatában
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kommunikációt segítették. Az online feladatlapok és tesztek pedig a számonkérést támogatták. Ezeket 

a technológiákat azonban a kollégáknak a fele sem használta, és a blogok, videók és hangalámondásos 

prezentációk szinte teljesen kimaradtak a távolléti oktatás gyakorlatából. 

 

  



 

23 
 

Most térjünk vissza a hallgatói válaszokhoz. 

 

 
 

A diákok a távolléti oktatás időszaka után pozitívan nyilatkoztak azokról az eszközökről, 

amelyeket kipróbáltak. Egyértelmű, hogy a hallgatók a távoktatás befejezés után is fontosnak találják 

az online feladatlapok és tesztek, az online csoportokban való részvétel, illetve kollaboráció, a valós 

idejű videókonferencia, valamint a hangalámondásos prezentációk használatát (28. ábra). Az online 

feladatlapokat az oktatók 93, a hallgatók 72%-a használná a későbbiekben is. A videókonferenciákat 

az oktatók 92, a hallgatók 77%-a alkalmazná a jövőben is. Az online csoportokban való részvételnél 

jelentősebb különbséget tapasztalunk, az oktatók 84, a hallgatóknak viszont mindössze 56%-a tartja 

fontosnak a jövőbeli alkalmazást. A hangalámondásos prezentációknál pedig az eddigiekhez képest 

fordított helyzet alakult ki, a tanáraink mindössze 50%-a, a hallgatók 54%-a gondolja fontosnak a 

további használatot. E mögött az állhat, hogy a hangalámondásos prezentációk elkészítése 

időigényes, hatékonyságát az oktatók nehezen tudják mérni. A hallgatóknak viszont nagy segítséget 

jelent, hogy bármikor megnézhetik, akár többször is ezeket a prezentációkat. 
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28. ábra: A távolléti oktatási időszak befejezése után mely 
eszközök használatát tartaná fontosnak?

használtam és fontosnak tartanám a további használatát is

használtam, de nem tartom fontosnak a további használatát

nem használtam
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Az online kommunikációs és média platformok hatékonyságának megítélése a diákok között 

hasonló képet mutat, mint a tanárok esetében: mindkét csoport tagjai elsősorban a valós idejű és a 

késletetett kommunikációs és médiaplatformok kombinációjának használatát preferálja. A korábbi 

oktatói válaszokból látszik, hogy a megkérdezett tanárok többsége valós idejű platformokat 

alkalmazott a távolléti oktatás során, a hallgatók többsége azonban a kombinált oktatást tartja a 

leginkább hatékonynak (29. ábra). 

 

 
 

Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy a hallgatók mely oktatási módszereket tartottak hatékonynak, 

ugyanazt az eredményt kapjuk, mint a tanárok esetében. A megkérdezett diákok szerint a konzultáció, 

a tanári prezentáció, az előadás és az írásbeli számonkérés volt a leginkább, a szóbeli számonkérés, a 
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29. ábra: Mely típusú online kommunikációs és 
média platformokat tartja hatékonyabbnak a 

távoktatatás szempontjából? (%)

valós idejű késleltetett kettő kombinációja

4,3

4,4

3,6

3,4

4,0

3,4

3,7

4,3

4,4

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Előadás

Tanári prezentáció

 Tanulói prezentáció

Szemináriumi vita

Hallgatói egyéni projektmunka

Hallgatói csoportos projektmunka

Számonkérés szóban

Számonkérés írásban

Konzultáció

30. ábra: A távoktatás során mely online oktatási 
módszereket tartotta hatékonynak? (átlagok, 

5=nagyon hatékony)
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hallgatói csoport projektmunka és a szemináriumi vita pedig a legkevésbé hatékony módszer a 

távoktatás során (30. ábra). 

 

 
 

A hallgatói válaszok az oktató válaszokkal összhangban voltak, a tanárok valamilyen formában 

értékelték a diákok munkáját, akár rövid, akár részletes szóbeli és/vagy írásbeli visszajelzést adva a 

beküldött feladatokról (31. ábra). 

 

 
 

A megkérdezett hallgatók körében valamennyi területen elégedettség tapasztalható az oktatói 

munkával kapcsolatban. A válaszadó diákok közel 90%-a szerint a tanárok a Neptunban megjelölt 
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31. ábra: A tanárai általában véve milyen szinten 
ellenőrizték az Ön által beküldött feladatokat? (%)
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32. ábra: Oktatói munka értékelése a távolléti oktatás során

csak kevesekre/senkire sem igaz a tanáraim többségére igaz szinte minden oktatómra igaz
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órarendi időpontban tartották meg az órát, nem változtattak azok időpontján önkényesen, nem 

halasztották el azt, nem tartottak túl rövid órákat ahhoz, hogy a szükséges ismereteket átadhassák. A 

hallgatók szerint az oktatók többségében ugyancsak megfelelő tájékoztatást nyújtottak, és észszerűen 

osztották be a rendelkezésre álló időt. Amennyiben változtatás történt az órarendi időpontot illetően, 

az hallgatói kérés alapján történt (32. ábra). 

 

 
 

Fontos visszajelzés számunkra az is, hogy a hallgatók többsége az oktatókhoz (16. ábra) hasonlóan 

inkább egyetért azzal, hogy a távoktatás során hiányoztak a csoporttársak, a személyes kapcsolatok, 

az egyetem hangulata. A tanárok esetében 50%-ot sem ért el a diákok esetében viszont 70% fölötti 

azon válaszadók aránya, akik szerint az online oktatási forma elég lenne az ismeretek átadásához, 

befogadásához. Az oktatók közel 45%-a, a hallgatók 67%-a szerint az előadásokat és a 

szemináriumokat a jövőben online formában kellene tartani. Az viszont a hallgatók és az oktatók 

esetében is elmondható, hogy összességében nem okozott gondot a távolléti oktatásra való átállás, az 

egyetem jól oldotta meg a feladatot. A távoktatást támogató attitűdök ellenére a megkérdezett 

hallgatók fele szívesebben tanul hagyományos formában (33. ábra). 
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A hallgatók megítélése szerint nem volt olyan munkaforma vagy módszer, mely kiugró mértékben 

nehézséget okozott volna a távolléti oktatás során, mindet problémamentesen tudták használni (34. 

ábra). 

 

 
 

A figyelem fenntartása az oktatás során ugyancsak fontos pedagógiai kérdés. A valós idejű 

videókonferencia esetében ez gyakorlatilag semmilyen gondot nem okozott a hallgatóknak 

többségének, a válaszadók csupán 10,8%-a jelezte, hogy elkalandozott a figyelme. Egyszerű 

megfigyeléssel hasonló, vagy még rosszabb arány azonosítható a hagyományos osztálytermi oktatás 

során is. A valós idejű szöveges csevegés ugyancsak képes volt fenntartani a hallgatók többségének 

figyelmét, de itt a sikertelenségi arány már nagyobb, 19,2%-os, míg a szöveges vitafórum esetében 
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azok aránya, akik szerint a kommunikációs forma egyértelműen hatékony a figyelem fenntartásában 

50% alatt marad (46,2%) (35. ábra). 

 

4. Oktatói és hallgatói eszközhasználat sajátosságai 
 

Végezetül pedig összehasonlításképpen nézzük meg, hogy az egyes eszközöket a távolléti oktatás 

elrendelése előtt milyen tevékenységekhez használták az oktatóink és hallgatóink. 

 

 

 

Az asztali számítógépet az oktatók online kommunikációhoz, tanuláshoz, hírek olvasásához, de 

még a bankoláshoz is nagyobb arányban használták, mint a hallgatók. Ezen eszköz használata 

összességében azonban a többség számára már nem népszerű (36. ábra). 

48,0%

25,3%

20,0%

29,3%

32,0%

38,7%

42,7%

32,0%
30,1%

23,5%

17,3%

26,0%

24,5%

26,5%

29,1%

27,9%

Online kommunikáció

Online médiafogyasztás

Online szolgáltatás
igénybevétele

Vásárlás

Bankolás

Hírek olvasása

Tanulás, ismeretszerzés

Távolléti oktatáshoz
használja

36. ábra: Asztali számítógép

oktató hallgató



 

29 
 

 

 

A laptophasználat esetében szinte teljes átfedés van, a hírek olvasása, a bankolás, vagy az online 

kommunikáció volt népszerűbb az oktatók körében, ezen az egyébként összességében is népszerű 

kommunikációs eszközön (37. ábra). 

 

 

 

Más képet mutat a táblagép. A hallgatók sokkal kisebb arányban használták ezt az eszközt. 

Ugyanazokat a különbségeket tapasztaltuk (online kommunikáció, tanulás, hírek olvasása), mint az 

asztali számítógép esetében és a táblagép népszerűsége – különösen a hallgatók esetében - 

kifejezetten alacsony (38. ábra). 
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Az okostelefon esetében erős az átfedés (a hallgatók azonban minden területen gyakrabban 

használják ezt az általánosan népszerű eszközt), egyedül a távolléti oktatás az a terület, amelyen a 

hallgatók okostelefon-használata jóval aktívabb a tanárokénál (39. ábra). 
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Eredményeink szerint az Egyetem megkérdezett oktatói a szakmai munkájukat (kommunikáció, 

együttműködés, felkészülés, tartalomgyártás) alapvetően laptopon és okostelefonon végzik (40. és 

41. ábra).  
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5. Oktatói eredmények (bontásonként, csak a szignifikáns 

különbségekre fókuszálva) 

5.1.1. Kor/oktatási tapasztalat sajátosságai 
Életkor és oktatási tapasztalat mentén vizsgálódva látható, hogy az idősebb tanárok sokkal 

szívesebben oktatnak hagyományos formában, míg a fiatalabb oktatók szerint a tananyag 

elsajátításához sok esetben elég lenne az online forma, vagyis szerintük legjobb lenne a jövőben az 

órákat részben online megtartani.   

A fiatalabb oktatók véleménye szerint az előadást, az idősebb kollégák szerint az írásbeli tanári 

számonkérést lehet helyettesíteni online módszerrel. Az online módszerre való átállás és az internetes 

videókészítés a fiatal oktatók számára okozott legkevésbé gondot. Online házi feladatokat a távolléti 

oktatás elrendelése előtt inkább a tapasztaltabb oktatók adtak a hallgatóknak, csakúgy, mint tanulói 

prezentációkat. A tapasztaltabb tanárok szerint a szóbeli vizsgát is könnyebben lehet helyettesíteni 

online módszerrel (ez ugyanakkor nem korrelál az oktatók életkorával).  

Minél régebben oktat valaki, annál nagyobb gondot okozott számára az online feladatlapok, 

videók, blogok készítése, valamint az online konferenciarendszerek használata, ami részben az 

oktatók életkorával is összefügg. A távolléti oktatás során a fiatalabb tanárok használtak inkább 

videókat, blogokat, online csoportokat, videókonferenciákat, kollaborációs eszközöket. Az idősebb 

oktatók jellemzően inkább az e-mailt preferálták.  

5.1.2. Képzési területek sajátosságai 
Az oktatói eredményeket képzési területi bontásban vizsgálva látható, hogy a bölcsész szakokon 

tanító kollégák szerint nem igazán lehet hatékonyan helyettesíteni az előadást, a tanári és tanulói 

prezentációt digitális platformmal. Ugyanakkor az informatikai tanszék tanárai úgy nyilatkoztak, 

hogy hatékonyan lehet online előadásokat tartani, és az online forma sok esetben elég a tananyag 

átadásához.  

A társadalomtudományi tárgyakat oktatók átlag alatti mértékben érzékelték azt, hogy többlet terhet 

jelentett az online oktatásra való átállás és kevéssé hiányoztak nekik a megszokott személyes 

kapcsolatok, az egyetem hangulata is. A bölcsész szakokon oktatók számára komoly problémát 

jelentett a tantárgyi blogok írása, és az online kollaborációs eszközök használata.  

A gazdaságtudományi területen oktató kollégák nagyon szívesen használnák továbbra is a 

videókészítést, és a valós idejű konferenciarendszereket, ám véleményük szerint a szemináriumi 

vitákat és a konzultációkat nem lehet helyettesíteni online eszközökkel. Az informatikai tanszék 

oktatóinak kevésbé okozott gondot a videókonferenciarendszerek és a hangalámondásos prezentációk 

használata a távolléti oktatás során. 

Amennyiben a különböző platformok használatára fókuszálunk, látható, hogy a bölcsész szakokon 

oktatók leginkább a Google Meet, legkevésbé a Moodle alkalmazást használták a távolléti oktatás 

ideje alatt. Az informatika szakokon oktató kollégák viszont az online kollaborációs eszközök, 

valamint a feladatlapok és tesztek felhasználói között voltak felülreprezentáltak. A 

társadalomtudományi szakok oktatói kevéssé használták az online kollaborációs eszközöket és a 

Moodle-t.  

Amennyiben a jövőbeli kívánatosnak tartott oktatási formákat vizsgáljuk, látható, hogy a bölcsész 

szakokon oktatók elsősorban a hibrid oktatást támogatnák (56%), vagyis a valós idejű hallgatói 

jelenlétet igénylő és a késletetett oktatási forma ötvözetét. Az informatikai szakokon oktatók viszont 

a valós idejű online oktatási formát preferálnák inkább.  
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A hallgatóknak adott visszajelzéseket illetően a bölcsész szakon oktatók saját bevallásuk szerint a 

beküldött feladatokra reagálva részletesen visszajeleztek a diákoknak (72%), a gazdasági szakokon 

tanító kollégák leginkább rövid formában jeleztek vissza (56%), csakúgy, mint az informatikai 

tanszék oktatói (77%). A társadalomtudományi szakokon oktató kollégák 90%-a viszont rövid, vagy 

részletes visszajelzést adott a beérkezett hallgatói inputokra. 

 

5.2.  Hallgatói eredmények (bontásonként, csak a szignifikáns 

különbségekre fókuszálva) 

5.2.1. Képzési területek sajátosságai 
Az eredmények szakcsoportonkénti bontásban való vizsgálata azt mutatja, hogy a 

társadalomtudományi és a bölcsész szakokon tanulók szeretnek a leginkább hagyományos formában 

tanulni, az informatikus szakok hallgatói a legkevésbé. Ennek megfelelően a társadalomtudományi 

és a bölcsész szakon tanuló hallgatóknak hiányoztak átlagon felül a megszokott személyes 

kapcsolatok és az egyetem hangulata, míg az informatikai szakokra járó diákoknak legkevésbé. A 

fentiekből következő eredmény, hogy a távolléti oktatás legkevésbé az informatikai szakokon tanuló 

diákok számára okozott gondot. Véleményük szerint az online forma tökéletesen elég a tananyag 

elsajátításához, ők értenek egyet ezzel az állítással a leginkább, legkevésbé pedig a 

társadalomtudományi képzésekben résztvevők. A kijelentéssel, miszerint a „Legjobb lenne a jövőben 

az órákat részben online formában megtartani”, szintén az informatikai szakokra járó diákok értenek 

egyet leginkább, legkevésbé pedig a társadalomtudományi szakokon tanulók.  

A hallgatói csoportos munkát és az írásbeli számonkérést az informatikai szakokon tanuló 

hallgatók, míg a szóbeli számonkérést a társadalomtudományi és a bölcsész szakokon tanulók találták 

leginkább hatékonynak. Az online kollaborációs eszközöket legkevésbé a társadalomtudományi 

szakokra járó diákok használták, ők is tartják legkevésbé fontosnak a további használatát, míg az 

informatikai szakokon tanulók kifejezetten ezt preferálják. A bölcsész szakos hallgatók a valós idejű 

kommunikációs platformokat, míg a pénzügy-gazdasági szakokon tanulók kiemelkedően a hibrid 

rendszereket ítélik a leghatékonyabbnak. 

A valós idejű konferencia rendszerek és az online kollaborációs eszközök használata a gazdasági 

szakokra járó hallgatóknak okozták a legnagyobb gondot, legkevésbé az informatikai szakokon 

tanulóknak. Ugyanakkor a videókonferenciákon a társadalomtudományi szakokon tanulók figyelme 

volt a legjobban fenntartható, a legkevésbé pedig a gazdasági szakokra járó hallgatóké.  

A távoktatás során az oktatókkal folytatott kommunikációt a gazdasági szakokon tanuló diákok 

értékelték a leginkább hatékonynak, legkevésbé az informatikai szakokon tanulók.  

5.2.2. Képzési rend sajátosságai  
Amennyiben képzési rend szerinti bontásban vizsgáljuk a hallgatói eredményeket, azt látjuk, hogy 

a levelező tagozatos hallgatók figyelme minden vizsgált dimenzió mentén jobban fenntartható volt a 

távolléti oktatás ideje alatt. A nappali tagozatos hallgatókhoz képest kevesebb gondot okozott 

számukra a hangalámondásos prezentációk megértése és a valós idejű videókonferencia rendszerek 

használata. A levelező tagozaton tanulók a távoktatás előtt és alatt is hatékonyabbnak tartották az 

oktatókkal folytatott kommunikációt, valamint a szóbeli számonkérést. Az online kollaborációs 

eszközök használata is könnyebben ment a levelező oktatásban részt vevő hallgatóknak és számukra 

jelentett kisebb terhet az online oktatási forma.   
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A nappali tagozatos hallgatók a valós idejű kommunikációs platformokat tartják a leginkább 

hatékonynak, a levelező tagozatos diákok pedig a hibrid rendszereket.  

A nappali tagozatos diákok több, mint fele szerint a tanáraik a munkájukról nem adtak 

visszajelzést, csak a beérkezés tényét nyugtázták. A levelező tagozatos hallgatók között ezzel 

szemben felülreprezentáltak azok, akik szerint szinte minden tanár megfelelő tájékoztatást nyújtott a 

változásokról (54%).  

5.2.3. Az életkor szerinti sajátosságok  
Életkor szerint bontva az eredményeket azt látjuk, hogy a fiatalabb diákok szerint indokolatlan 

többletterhet jelentett az online forma, mégis nagyobb arányban értenek azzal egyet, hogy az online 

forma tökéletesen elég a tananyag elsajátításához. A tanárokkal való kommunikációt illetően az 

idősebb hallgatók valamelyest elégedettebbek fiatalabb társaikhoz képest.  

A távoktatásban a videókonferencián, a szöveges vitafórumokon és a szöveges csevegésekben az 

idősebbek figyelme jobban fenntartható volt a fiatalabb hallgatókhoz képest, ami erősen összefügg a 

levelező státusszal. 

 A valós idejű videókonferencia rendszerek használata a fiatalabb diákoknak okozott nagyobb 

gondot, ugyanakkor az ő tanáraik használták a legtöbbet ezt az oktatási platformot. A blogok 

használata ezzel szemben inkább az idősebb hallgatókat állította kihívás elé.  

A szóbeli számonkérést és a tanulói prezentációt az idősebb hallgatók átlagon felül 

hatékonyabbnak tartották, a szemináriumi vitát viszont a 30-40 év közötti hallgatók. 
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6. Összegzés 
 

A Milton Friedman Egyetemen a digitális távoktatás tapasztalatairól készítettünk felmérést 2020. 

2. félévében, melynek eredményeit ismertettük. Oktatóinkat és hallgatóinkat elektronikus 

kapcsolatfelvétel útján (online kérdőív formájában) kerestük meg. A kutatásnak nem volt előzménye 

Egyetemünkön, de a járványhelyzet szükségessé tette, hogy az oktatók és a hallgatók körében is 

összegyűjtsük a digitális oktatós tapasztalatait. Fontos célkitűzésünk, hogy ezen tapasztalatok 

felhasználásával javíthassunk, alakíthassunk a távoktatási elképzeléseinken.  

A jelenlegi felmérésünkben 102 oktató közül 79 fő válaszolt, míg a hallgatók esetében 853 

megkérdezettből 197 fő töltötte ki a kérdőívet. A kutatás során arra kérdeztünk rá, hogy melyek azok 

az online kommunikációs csatornák és digitális platformok, amelyek használata a tanárok szerint 

hatékonynak bizonyult a tanulás eredményessége szempontjából a COVID-19 vészhelyzetből 

fakadóan elrendelt távolléti oktatás során. 

A kérdőívben a következő területekre fókuszáltunk: átállás a digitális távoktatásra, ezen belül, a 

tanulási környezet, az osztálytermi tevékenységek, a tanulásszervezés és módszertana, az értékelés, a 

tartalom-, tananyagközvetítés és a kommunikáció jelenségei. 

A távoktatás során a legnagyobb problémát a személyes kapcsolatok hiánya jelentette. Az oktatók 

inkább hagyományos formában oktatnának tovább, de elégedettek azzal, ahogyan az egyetem kezelte 

az átállást, és többségüknek összeségében nem okozott többlet terhet és gondot a távoktatásra való 

átállás. A távoktatáshoz szükséges ismereteket az oktatók többnyire önirányított tanulással 

sajátították el. A felmérés rámutatott arra is, hogy az online feladatlapokat és teszteket, a 

videókonferencia rendszerét, az online csoportokat és az online kollaborációs eszközöket a 

továbbiakban is szívesen használnák a kollégák. A késleltetett kommunikációs és média platformokat 

az oktatók csupán 19%-a használta. Az oktatói válaszokból látszik, hogy a megkérdezett tanárok 

többsége valós idejű platformokat alkalmazott a távolléti oktatás során, a hallgatók többsége azonban 

a kombinált oktatást tartja a leginkább hatékonynak. 

Az is nyilvánvalóvá vált a kutatásból, hogy az idősebb oktatók számára nagyobb nehézséget okoz 

az interaktív, multimediális oktatási módszerek, illetve a közös munkán alapuló webes platformok 

használata. Pedagógiai szempontból javasolt egy könnyen kezelhető keretrendszer, a Moodle 

bevezetése, mely képes a fiatalabb és idősebb oktatók gyakorlata közti különbséget csökkenteni. A 

Moodle rendszer használata a képzők képzése segítségével könnyen megismerhető, és az interaktív, 

illetve késleltetett elemek összhangba hozhatók. A statikus leckék és a nem valós idejű kommunikáció 

jól összehangolhatók a videókonferenciákkal és videók készítésével egy platformon belül. 

Megállapítottuk továbbá, hogy a képzők képzése során a bölcsészettudományi területen kell a 

legnagyobb hangsúlyt fektetni a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen az egyetemünk méretéből 

fakadóan nem lenne racionális egyes képzései területeken más-más módszertanokat alkalmazni. 

 

 

Ami hallgatóinkat illeti, csupán 2-3%-uk nem vett részt a távolléti oktatásban azért, mert nem tudta 

követni azt. Ahogyan az oktatók esetében tapasztaltuk, úgy a hallgatók döntő többsége (87,4%) is 

rendelkezett saját eszközzel, melyet a távoktatás során használt. A hallgatók körében valamennyi 

területen elégedettség tapasztalható az oktatói munkával kapcsolatban. A válaszadó diákok több mint 

90%-a szerint a tanárok a Neptunban megjelölt órarendi időpontban tartották meg az órákat, nem 

változtattak azok időpontján önkényesen, nem halasztották el azt, nem tartottak túl rövid órákat, így 

a szükséges ismereteket át tudták adni.  

A hallgatók többsége inkább egyetértett azzal, hogy a távoktatás során ugyan hiányoztak a 

csoporttársak, de azzal is, hogy az online oktatási forma tökéletesen elég az ismeretek befogadásához, 
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vagyis többségük szerint az előadásokat és a szemináriumokat a jövőben (részben) online formában 

kellene megtartani. A hallgatók közel fele azonban szívesebben tanulna hagyományos formában. A 

hallgatói vélemények szerint összességében nem okozott gondot a távoktatásra való átállás, és az 

egyetem jól oldotta meg a feladatot. A hallgatók visszajelzései megerősítik azt, hogy oktatóik 

jellemzően a valós idejű videókonferencia rendszereket használták a távoktatás ideje alatt. A tantárgyi 

blog mellőzése megegyezik az oktatók által közölt adatokkal. A hallgatók válaszaiból gyakorlatilag 

ugyanazt a képet kapjuk, mint a tanárok esetében a valós idejű és a késleltetett kommunikációs és 

médiaplatformok használatával kapcsolatos preferencia terén. A hallgatók szerint a konzultáció, a 

tanári prezentáció, az előadás és az írásbeli számonkérés volt a leginkább, a szóbeli számonkérés, a 

hallgatói csoportos projektmunka és a szemináriumi vita pedig a legkevésbé hatékony módszer a 

távoktatás során.  

A képzések jellegéből fakadóan az informatikai szakokon tanuló számára a legvonzóbb az online 

oktatás. Mivel a képzések esetében az egyetem méretéből fakadóan nem lenne racionális egy 

területenként történő módszertani bontás, a valós idejű és késleltetett rendszerek kombinációja 

javasolt. Emellett rövid módszertani útmutató kidolgozása szükséges az előadás és gyakorlat 

munkaformákhoz, illetve az írásbeli és szóbeli számonkérésekhez.  

A levelezős képzés jellegéhez tartozik a nagyobb fokú önállóság és a „távoktatás”. Pedagógiai 

szempontból a hibrid rendszer hatékonyabb, mivel azok számára, akik az óra időpontjában nem 

tudnak (mindig) jelen lenni, az ismeretek így folyamatosan elérhetővé válnak. 

Komoly diszkrepancia mutatkozik abban, hogy a tanárok és a hallgatók szerint a hallgatók milyen 

visszajelzést kaptak a munkájukról. A Moodle platform használata megoldást jelenthet, mivel minden 

kurzusra beíratható a tanszékvezető, aki néhány kattintással a félév végén le tudja ellenőrizni, hogy 

milyen formában történt az értékelés. 

Pedagógiai szempontból természetes, hogy a fiatalabb hallgatók még a középiskolai 

munkamódszereket tekintik sztenderdnek. Mivel a jövőben bármikor távoktatásra kerülhet sor, az 

egységes Moodle platform bevezetése mellett online képzést javasolt tartani az elsősöknek nem 

csupán az online rendszerek használatáról, de az önirányított tanulásról is. 

 

 


