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A le he tősé gek egy re tá gu ló kö re

Az internet az egye te mek vi lá gá ban szü le tett, azon ban ma gá ban az ok ta tás ban a kö zelmúl tig 
vi szony lag kevés sé kapott szerepet. Egyetemi kör nyezet ben leg alap ve tőbb, leg egyszerűbb
fel hasz ná lá sa a hir de tő táb la-funk ció: a dé ká ni hi va tal és a tan szé kek webes hipertext esz kö-
zök kel adhat nak tájékoz ta tást a köz ér de kű in for mációkról, kur zuskínálat ról, tematikáról,
ha tár idők ről. Mind ezt ki egé szít he ti az e-mail mint a sze mé lyes kom mu ni ká ció esz kö ze. Bár 
az internet-felhasználásnak már ez a szintje is jelen tős költségmegtakarítást és hatékonyság-
nö ve ke dést ered mé nyez het, nem va ló szí nű, hogy lé nye ge sen át ala kí ta ná a ha gyo má nyos 
egye te mi struk tú rát. Az internet nyúj tot ta le he tő sé gek tény le ges ki hasz ná lá sa sok kal mély-
re ha tóbb vál to zást hoz hat a ha gyo má nyos egye te mek vi lá gá ba, ugya nis ma már nincs el vi 
aka dá lya an nak, hogy tel jes egye te mi in téz mény rend szer épül jön föl a vir tu á lis tér ben. Az 
aláb bi ta nul mány e tel je sebb kö rű al kal ma zás gya kor la ti meg va ló sí tá sát vizs gál ja.

Ugyan csak kü lönb sé get kell ten ni a campus szintű és a táv ok ta tás jel le gű internet-
alkalmazás kö zött. A campus szin tű al kal ma zás cél ja a „nap pa li ta go za tos” hall ga tók rész-
be ni vir tu á lis ok ta tá sa, ami a campus te rü le tén élők szá má ra biz to sít hat ja az idő ben, üte me-
zés ben rész ben kö tet len ta nu lás le he tő sé gét – nem he lyet te sít ve, csak ki egé szít ve a tan ter mi 
fog lal ko zá so kat –, és meg te rem ti az egye te mek kö zöt ti tény le ges ko ope rá ció le he tő sé gét. 
Ha azon ban az internetes tan anyag olya nok hoz is el jut, akik va la mi lyen ok nál fog va nem 
le het nek je len a campus on, az internet hoz zá já rul az ok ta tás ba be von ha tók kö ré nek ki szé le-
sí té sé hez, lét re jön a táv ok ta tás 21. szá za di for má ja. A hall ga tók mo bi li tá sa mel lett nem 
ke vés bé fon tos szem pont az ok ta tó ké: a vir tu á lis egye tem ma gas szin tű kép zést nyújt hat ott 
is, ahol nem áll ren del ke zés re a meg fe le lő en kép zett ok ta tó gár da, il let ve az egy szer re több 
egye te men ok ta tó tan árok szá má ra je len tő sen csök ken ti a kény sze rű uta zás sal töl tött időt 
– és ez ál tal nö ve li a (vir tu á lis) ok ta tás ra for dít ha tót.

Mi vel a vir tu á lis egye tem, il let ve az internet ala pú táv ok ta tás meg ha tá ro zá sa, kö rül írá sa
ma még messze nem egy sé ges, nem áll ren del ke zés re pon tos szám adat ar ról, hogy hány 
egye tem mű köd tet internetes extenziót, hány he lyen in teg rál ták a ha gyo má nyos sze mi ná ri-
u mok ba a rend sze res internetes kom mu ni ká ci ót, il let ve hány ki zá ró lag interneten hoz zá fér-
he tő fel ső ok ta tá si in téz mény mű kö dik ma a vi lá gon. Egy 1997 ele ji ame ri kai fel mé rés 
300-ra te szi a ha gyo má nyos egye te mek vir tu á lis ki egé szí té se i nek szá mát, ez a szám az óta
va ló szí nű leg je len tő sen nőtt.

Ér de mes meg em lí te ni Ka li for nia kor mány zó já nak, Pe te Wilsonnak egy 1998. ja nu á ri 
be je len té sét, mely sze rint Ka li for nia ál lam az el kö vet ke ző két év ben több mil lió dol lárt kí ván 
for dí ta ni vir tu á lis sze mi ná ri u mok ki ala kí tá sá ra és az eh hez szük sé ges kép zés re, va la mint 
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hard ver-inf rast ruk tú rá ra. A ja vas lat sze rint a University of California (UC), a Californa 
State University és a California Community College System össze sen mint egy hat mil lió 
dol lárt kap kur zu sa ik internetes vál to za tá nak meg te rem té sé re, a UC könyv tá ra pe dig to váb-
bi há rom mil li ót ál lo má nyá nak di gi ta li zá lá sá ra, hogy ki ala kul jon a vir tu á lis egye tem hez 
tar to zó könyv tár is.

A vir tu á lis egye tem in téz mé nyei

Ami kor egy már lé te ző, ha gyo má nyos tár sa dal mi funk ció vagy igény új tech ni kai hát te ret 
kap, a leg cél sze rűbb és több nyi re ön tu dat la nul is al kal ma zott meg ol dás mind ig a ko ráb bi 
tech ni ka után zá sa. Az új esz köz a ré gi mo dell je alap ján ért he tő meg a leg egy sze rűb ben, a 
pon tos mo dell fel ál lí tá sá hoz azon ban más fé le szem lé let tel és a ko ráb bi nál ala po sab ban kell 
meg vizs gál ni a ha gyo má nyos el já rást – ez pe dig már ön ma gá ban is el ve zet va la mi új lét re-
ho zá sá hoz.

Az egye tem te vé keny sé ge i nek kom mu ni ká ci ós szem lé le tű vizs gá la ta rá vi lá gít ar ra, hogy 
a ha gyo má nyos egye tem, sőt, min den szer ve zett ta nu lá si for ma le ír ha tó bo nyo lult, több csa-
tor nás kom mu ni ká ci ós rend szer ként.

A rend szer leg fon to sabb kom mu ni ká ci ós csa tor nái:
• a ta nár–di ák kom mu ni ká ció a sze mi ná ri u mok és elő adá sok kö ze gé ben zaj lik;
• a di ák–di ák kom mu ni ká ció ha gyo má nyo san kö tet len kö ze gű, ká vé ház jel le gű;
• az egye te mi ad mi niszt rá ció és a di á kok kö zöt ti kom mu ni ká ció a ta nul má nyi osz tá-

lyon;
• az egye te mi ad mi niszt rá ció és a tan árok kö zöt ti kom mu ni ká ció pe dig a dé ká ni hi va-

tal ban fo lyik;
• a ta nár–ta nár kö zöt ti kom mu ni ká ció rész ben szin tén kö tet len jel le gű, rész ben pe dig 

tu do má nyos kon fe ren ci á kon, vi ta kö rök ben zaj lik;
• és vé gül az egye tem éle té be szer ve sen il lesz ke dik az egye te mi könyv tár is.

Az internetes tech no ló gia ma már rend kí vül sok fé le, vál to za tos kom mu ni ká ci ós for mát 
kí nál, így e csa tor nák mind egyi ke ki ala kít ha tó az internet kö ze gé ben is – az ilyen ok ta tá si 
szer ve ze tet ne vez zük vir tu á lis egye tem nek.

Az aláb bi ak ban rö vi den vá zol juk a vir tu á lis egye tem leg fon to sabb ele me it.

Virtuálisszemináriumokéselőadások

Az internetes kom mu ni ká ció le he tő vé te szi a szink ron és aszinkron oktatást egya ránt. Az 
előb bi eset ben a ta nár és a di á kok egy idő ben ül nek a szá mí tó gép előtt, és írott vagy szó be-
li kom mu ni ká ci ót foly tat nak egy más sal, az aszinkron kap cso lat so rán a di ák a ta nár ál tal 
ko ráb ban elő ké szí tett anya got sa já tít ja el.

A szink ron kap cso lat na gyon ha son lít a ha gyo má nyos sze mi ná ri um kom mu ni ká ci ós szi-
tu á ci ó já hoz: a di ák ak tí van együtt mű kö dik a ta nár ral, de leg aláb bis vissza je lez szá má ra. A 
szink ron kap cso lat meg őr zi a köz vet len in ter ak ci ók ele ven sé gét, az aszinkron kap cso lat 
vi szont le he tő vé te szi, hogy a ta nu ló a szá má ra leg in kább meg fe le lő idő ben és üte me zés ben 
sa já tít sa el az anya got. A ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy a két ok ta tá si for ma ve gyí té se a leg-
cél ra ve ze tőbb, no ha er re nincs mind ig le he tő ség.

Bár az aszinkron for má nak ta nár és di ák szá má ra egya ránt szá mos prak ti kus és gaz da sá-
gi elő nye van, a szink ron kom mu ni ká ci ó val biz to sít ha tó vissza jel zés és in ter ak ció el en ged-
he tet len ré sze az ok ta tá si fo lya mat nak, így vál lal ni kell az ez zel já ró szer ve zé si fel ada to kat, 
kö tött sé ge ket és több let költ sé get.
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A szink ron kom mu ni ká ci ón ala pu ló ok ta tás so rán a ta nár bi zo nyos el len őr zé si le he tő ség-
gel ren del ke zik a di ák, il let ve a ta nu lá si fo lya mat fö lött, így biz to sít ha tó, hogy a di á kok 
kö zel azo nos ütem ben ha lad ja nak elő re az anyag el sa já tí tá sá ban. A ta pasz ta lat be bi zo nyí tot-
ta, hogy a vir tu á lis sze mi ná ri u mi fog lal ko zá sok leg alább olyan ko or di ná ci ót igé nyel nek, 
mint a tan ter mi ek. A több hely színt össze kap cso ló vi deo sze mi ná riu mo kon pél dá ul meg kell 
te rem te ni a tech ni kai le he tő sé get ar ra, hogy a di ák je lent kez ni tud jon, va gyis egy uta sí tás 
ki adá sá val je lez ze a ta nár szá mí tó gé pe fe lé, hogy szót kér. Ek kor a ta nár – akár egy te le ví-
zi ós mű sor ve ze tő – a sa ját szá mí tó gép ének audio- és videojele he lyett az il le tő di ák gé pe 
fe lől ér ke zőt en ge di to vább a töb bi részt ve vő fe lé, mind ad dig, amíg a di ák azt nem jel zi, 
hogy be fe jez te hoz zá szó lá sát. A ha gyo má nyos tan ter mi ko or di ná ció imi tá ci ó ja kulcs fon tos-
sá gú, ugya nis ez az a hely zet, amely ben a ta nár és a di ák egya ránt ott hon ér zi ma gát. Ugyan-
csak ta pasz ta la ti tény, hogy a vir tu á lis sze mi ná ri um kom mu ni ká ci ós le he tő sé gei bi zo nyos 
szem pont ból akár elő nyö seb bek is le het nek, mint a tan ter mi sze mi ná ri u mo ké: pél dá ul a 
szé gyen lős, fé lénk di ák is mer je lent kez ni, je lez ni, hi szen re ak ci ó ját csak a ta nár lát ja.

A szink ron ok ta tás ma Ma gya ror szá gon csak cam pu son be lül, il let ve cam pu sok kö zött 
kép zel he tő el – va gyis csak olyan hely szí nen, ahol ren del ke zés re áll a bé relt vo na las inter-
net kapcsolat –, ugya nis a cam pu son kí vül, te le fo nos kap cso la ton ke resz tül ta nu lók szá má ra 
meg fi zet he tet le nül ma ga sak a kom mu ni ká ci ós költ sé gek. Ez kü lö nö sen nagy je len tő sé get 
ad az aszinkron ok ta tá si for mák nak, me lyek több szö ri, de rö vid ide jű internet kap cso la tot 
igé nyel nek.

Az aszinkron kap cso lat so rán a di ák tet sző le ges idő ben be je lent ke zik az internetes kur zus 
webhelyére, és le töl ti a ta nár ál tal elő ké szí tett anya gok kö zül a még nem ol va sott ré sze ket. 
Ez alap szol gál ta tás nak te kint he tő, amit min den ilyen jel le gű web hely, il let ve internetes 
prog ram rend szer nyújt, ezen kí vül azon ban még szá mos egyéb internetes kom mu ni ká ció, 
il let ve szol gál ta tás tar toz hat az aszinkron vir tu á lis sze mi ná ri um hoz. Ezek kö zül az internetes 
vi ta fó rum a leg fon to sabb, ahol a ta nu lók a ta nár köz ve tett vagy köz vet len mo de rá lá sa mel-
lett vi tat hat ják meg az anya got. A rend szer ki e gé szül het önál ló teszt egy ség gel, il let ve a 
di á kok ál tal ké szí tett dol go za tok be mu ta tá sá val is. Az aszinkron sze mi ná ri um so rán több-
nyi re nincs egy ide jű kap cso lat ta nár és di ák kö zött, de az e-mail kon tak tus el ke rül he tet len. 
Er re még ak kor is szük ség van, ha a rend szer hez vi ta fó rum tar to zik, ugya nis csak így tart-
ha tó fenn a va ló ban sze mé lyes ta nár–di ák kap cso lat. A ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy a vir tu-
á lis sze mi ná ri u mok cso port lét szá ma sem le het na gyobb har minc fő nél, ugya nis a rend sze res 
sze mé lyes e-mail kon tak tus is rend kí vül idő igé nyes fel adat a ta nár szá má ra.

Vir tu á lis ta nul má nyi osz tály

Az internet nem csak az ok ta tás mé di u ma, ha nem ki vá ló esz közt je lent het az egye te mi ad mi-
niszt rá ció gyor sí tá sá ra, költ sé ge i nek csök ken té sé re is – er re pél da a már Ma gya ror szá gon 
sem is me ret len, chip kár tyá ra épü lő hall ga tói azo no sí tó rend szer. A cam pu son kí vül élő di á-
kok szá má ra pe dig ép pen olyan fon tos az internetes ügy in té zés le he tő sé ge, mint ma ga az 
ok ta tás, hi szen hi á ba biz to sít az internet ala pú táv ok ta tás nagy fo kú sza bad sá got, ha a ta nul-
má nyi ügy in té zés meg kí ván ja a sze mé lyes je len lé tet.

Mi vel az internetes kom mu ni ká ció köz is mer ten nem biz ton sá gos, ezen a te rü le ten szá-
mos tech ni kai kér dést kell meg vá la szol ni: ki kell dol goz ni a re giszt rá ció, a tan díj fi ze tés és 
a kü lön fé le iga zo lá sok két irá nyú, biz ton sá gos kom mu ni ká ci ó ját. Ter mé sze te sen ez nem 
tel je sen új tech no ló gi ák ki dol go zá sát je len ti, ha nem a már mű kö dők alap ján egy, az egye tem 
kö ve tel mé nye i nek meg fe le lő, biz ton sá gos al kal ma zás össze ál lí tá sát. Mi vel a je len ta nul- 
 mány el ső sor ban az internet ok ta tá si föl hasz ná lá sá val fog lal ko zik, a biz ton sá gos ad mi niszt-
rá ció tech ni kai meg va ló sí tá sát nem tár gyal juk rész le te sen. A kér dé sek több sé ge ma gá tól ér- 
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 te tő dő en azo nos az online ban ki ügy in té zés so rán föl me rü lő kér dé sek kel: a sze mély azo nos-
ság iga zo lá sa és az interneten ke resz tül to váb bí tott pénz ügyi vagy sze mé lyi ada tok tit kos sá-
ga a leg fon to sabb ezek kö zül.

Vir tu á lis egye te mi könyv tár

A szá mí tó gé pen tá rolt és ka ta lo gi zált szö ve ge ket tar tal ma zó vir tu á lis könyv tár nem új je len-
ség, szá mos kül föl di pél da (Ox ford Text Archive, Humanities Text Initiative at the Univer-
sity of Michigan, Berkeley Digital Library stb.) mel lett van már ma gyar nyel vű vál to za ta is, 
a Ma gyar Elekt ro ni kus Könyv tár.

A vir tu á lis egye te mi könyv tár azon ban nem tel je sen azo nos ezek kel; a kü lönb ség leg in-
kább a köz könyv tár és ha gyo má nyos egye te mi könyv tár össze ha son lí tá sá val mu tat ha tó be. 
Az egye te mi könyv tár el ső sor ban az ok ta tást szol gál ja, va gyis azo kat az anya go kat te szi 
egyé ni ta nul má nyo zás ra hoz zá fér he tő vé, ame lyek re a sze mi ná ri u mo kon „ki osz tott” ol vas-
mány lis ta hi vat ko zik, emel lett azon ban gyak ran a köz könyv tár funk ci ó ját is be töl ti. 

Ez el ső sor ban nem tech ni kai prob lé má kat vet föl, ha nem szer zői jo gi jel le gű e ket: egy-
részt az egye te mi ok ta tók itt te szik di ák ja ik szá má ra hoz zá fér he tő vé a kur zu sa ik hoz ké szí-
tett egye di jegy ze te i ket, más részt szö veg gyűj te mény for má já ban köz re ad ják a leg fon to sabb 
vá lo ga tott szak iro dal mat is. Több nyu ga ti vir tu á lis egye te mi pro jekt ben (pl. a skót Clyde 
Virtual University vagy a Phoenix University Virtual Campus) jel szó val vé dik eze ket az 
anya go kat, va gyis az egye te mi könyv tá rat, és csak a re giszt rált di á kok fér het nek hoz zá. Ez 
azon ban el len té tes az egye te mi könyv tár ha gyo má nyos köz könyv tá ri funk ci ó já val: a ma gas 
szín vo na lú, nyi tott egye te mi könyv tár az ok ta tás leg jobb rek lám ja. A vir tu á lis egye tem nem 
a könyv tár hasz ná la tá ért, va gyis az internetes tar ta lo mért ké ri a tan dí jat, ha nem szol gál ta tá-
sa i ért – az ok ta tók mun ká já ért és a ki ál lí tott bi zo nyít vá nyért –, ezért az itt tá rolt anya gok 
több sé gé nek min den internet-felhasználó szá má ra hoz zá fér he tő nek kell len nie. A vir tu á lis 
egye te mi könyv tár tar tal má nak, szer ke ze té nek és mű kö dé sé nek ki dol go zá sa a vir tu á lis sze-
mi ná ri u mok mód szer ta ni ki dol go zá sá val egyen ran gú an fon tos fel adat.

Esz kö zök

A ha té kony internetes táv ok ta tó rend szer vagy prog ram cso mag a kö vet ke ző el vá rá sok nak 
kell hogy meg fe lel jen:

• al kal mas szink ron és/vagy aszinkron kom mu ni ká ci ó ra;
• web ala pú, ami biz to sít ja a szab vá nyos mul ti mé dia-hoz zá fé rést;
• több fé le ope rá ci ós rend sze ren is hasz nál ha tó (Win dows, Mac, UNIX stb.);
• kom pa tí bi lis az el ter jedt mul ti mé dia-szer kesz tő prog ra mok kal;
• esz köz rend sze re mo du lá ris fel épí té sű;
• tar tal maz esz köz kész le tet a tu dás fel mé rés hez;
• egya ránt hasz nál ha tó ta nár köz pon tú és köz pont nél kü li (cso port) kom mu ni ká ci ó hoz;
• ta nár és di ák szá má ra egya ránt könnyen hasz nál ha tó;
• könnyű a kar ban tar tá sa;
• költséghatékony.

Az aláb bi ak ban rö vi den be mu ta tunk há rom el ter jedt nek mond ha tó internetes táv ok ta tó 
prog ram cso ma got.
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TopClass (http://www.wbtsystems.com)

A WBT Systems ter mé ke. Szerverként mű kö dő, mul ti mé dia ala pú ok ta tó prog ram, amely-
nek se gít sé gé vel web ala pú intranet- vagy internet-ok ta tó anya got le het lét re hoz ni, és ma gát 
az ok ta tást, va gyis a sze mi ná ri u mot is le bo nyo lí ta ni. A TopClass rend szer há rom fé le fel-
hasz ná lót kü lön böz tet meg: (1) a vir tu á lis sze mi ná ri u mon részt  ve vő di á kot, (2) bi zo nyos 
szá mú di ák mun ká ját se gí tő-irá nyí tó ta nárt és (3) rend szer ad mi niszt rá tort, aki a TopClass 
rend szer egé szé nek mű kö dé sé ért fe le lős, de nincs köz vet len kap cso lat ban a di á kok kal. A 
webbön gé szőn ke resz tül el ér he tő rend szer be jel szó se gít sé gé vel le het be lép ni. A di ák hoz-
zá fé ré si jo ga a leg szű kebb kö rű, nincs le he tő sé ge újabb kur zus lét re ho zá sá ra, a je len le gi 
meg vál toz ta tá sá ra, és nem te kint het be a töb bi di ák ada ta i ba. A ta nár hoz zá fé ré si jo gát az 
ad mi niszt rá tor ál lít ja be, a jo go sult sá gok akár azo no sak is le het nek e két szin ten.

A rend szer be épí tett üze net kül dő szoft ver rel ren del ke zik, amely nem csak a ta nár és di ák 
kö zöt ti egyé ni le ve le zés re al kal mas, ha nem lét re hoz ha tók ve le le ve le zé si lis ták is. Ez ál tal 
min den fé le ki egé szí tő szoft ver vagy szol gál ta tás nél kül lét re hoz ha tó a vir tu á lis sze mi ná ri-
um összes kom mu ni ká ci ós csa tor ná ja. A di ák jo go sult ság gal be lé pő fel hasz ná ló az üze net-
kül dő szol gál ta tá son kí vül ter mé sze te sen hoz zá fér mind azon kur zu sok anya ga i hoz, ame-
lyek re be irat ko zott. A vir tu á lis sze mi ná ri u mon a ta nár el sőd le ges sze re pe az, hogy fel ada-
tok kal, tesz tek kel és szük ség sze rint sze mé lyes kom mu ni ká ci ó val kö ves se és se gít se a di ák 
önál ló ha la dá sát. A rend szer ta ná ri se géd prog ram jai eze ket a cé lo kat szol gál ják. A ta nár 
szá má ra nagy se gít sé get je lent, hogy hoz zá fér het az egyes di á kok te vé keny sé gé ről, be je lent-
ke zé se i ről ké szü lő au to ma ti kus nap ló ada ta i hoz. Az ad mi niszt rá tor hoz zá fé ré si jo ga it sem-
mi nem kor lá toz za, egya ránt lét re hoz hat di ák- és ta ná ri jo go sult sá got, il let ve be te kin tést 
nyer het a sze mi ná ri u mok me ne té be. A TopClass rend szer egyik leg je len tő sebb fel hasz ná ló-
ja a New York State University.

LearnLinc (http://www.ilinc.com)

Az ILINC ál tal ki fej lesz tett, el ső sor ban szink ron jel le gű internetes ok ta tás hoz hasz nál ha tó 
videokonferencia-rendszer. A ha zai köz cé lú táv köz lé si inf rast ruk tú ra költ sé gei és mi nő sé ge 
mi att el ső sor ban a cam pu son be lü li intraneten hasz nál ha tó, vi szony lag na gyobb tel je sít mé-
nyű mul ti mé dia PC-kből ál ló há ló za tot igé nyel. A két irá nyú audio/vi deo kapcsolat mel lett 
le he tő vé te szi a ta nár ál tal elő re el ké szí tett mul ti mé dia-anya gok be mu ta tá sát, il let ve a ta nár 
és a di á kok kö zös mun ká ját más szoft ver al kal ma zá so kon. Meg fe le lő sáv szé les ség ese tén a 
hang- és kép kap cso la tot ki egé szí tő egyéb anya gok együt te sé vel ki ala kít ha tó a ha gyo má-
nyos tan ter mi szi tu á ció meg fe le lő szi mu lá ci ó ja. A rend szer ben le he tő ség van a ko ráb ban 
már em lí tett ta ná ri mo de rá lás ra is, va gyis az óra me ne tét a ta nár pon to san üte mez he ti.

A New York State University táv ok ta tá si szak em be rei a LearnLinc és a TopClass rend-
sze rek együt tes hasz ná la tát tart ják ide á lis meg ol dás nak az aszinkron és szink ron ok ta tás 
szük ség sze rin ti ve gyí té sé hez.

CyberProf (http://cyber.ccsr.uiuc.edu/cyberprof/)

A University of Illinois-on ki fej lesz tett, aszinkron ok ta tás hoz hasz nál ha tó rend szer, mely 
több mo dult tar tal maz, e mo du lok együt te sé vel gya kor la ti lag a vir tu á lis sze mi ná ri um min-
den ele me meg va ló sít ha tó: a webszerkesztővel el ké szít he tő a tan anyag, a fel adat szer kesz tő-
vel az el len őr ző fe la da tok, a be épí tett chat-rendszerrel a szö ve ges online pár be széd stb.

A fej lesz tők nonprofit fel hasz ná lás ese tén, ké rés re té rí tés men te sen ins tal lál ják a prog ra-
mot interneten ke resz tül, ha a he lyi rend sze ren ren del ke zés re áll nak a szük sé ges se géd prog-
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ra mok. A prog ra mot Ame ri ka-szer te hasz nál ják, bár ter mé sze te sen leg in kább a University 
of Il li no is vir tu á lis sze mi ná ri u ma in.

WebCT (http://homebrew.cs.ubc.ca/webct’)

A University of British Columbián ki fej lesz tett rend szer a CyberProf hoz ha son ló an az 
aszinkron kur zu sok hoz, il let ve ha gyo má nyos kur zu sok internetes ki egé szí té sé hez kí nál web 
ala pú ke ret rend szert. Az ed dig be mu ta tott prog ra mok hoz ha son ló an a tan anyag webes pub-
li ká lá sá nak esz kö zei mel lett tar tal maz beszélgetőfórumot, fel adat űr la po kat és di ák nyil ván-
tar tást, azon ban van né hány, az ed di gi ek től el té rő szol gál ta tá sa is, pél dá ul az an no tált kép-
adat bá zis ki ala kí tá sá nak le he tő sé ge. Ké szí tő i nek ha tá ro zott cél ja volt, hogy a rend szer 
hasz ná la ta bár mi fé le prog ra mo zói vagy webszerkesztői is me ret nél kül el sa já tít ha tó le gyen. 
Ez ál tal hoz zá fér he tő vé kí ván ták ten ni az internetes kur zu so kat a nem szá mí tás tech ni kai 
tu do má nyok mű ve lői szá má ra is.

Egye di fej lesz tés

Az itt be mu ta tott rend sze rek an gol nyel vű ek, va gyis a ta nár ré szé ről min den kép pen szük ség 
van leg alább mi ni má lis nyelv is me ret re. A di ák ré szé ről ez in kább nél kü löz he tő, ugya nis a 
prog ra mok fel hasz ná lói fe lü le te több nyi re egy ér tel mű iko no kat hasz nál. Emel lett fi gye lem-
be kell ven ni azt is, hogy e prog ra mok hasz ná la ta több nyi re ál lan dó, de leg aláb bis hosszabb 
ide jű internetkapcsolatot igé nyel, ami a cam pu son kí vül élő, te le fo nos kap cso lat tal ren del-
ke ző di á kok szá má ra nagy anya gi ter het je lent het. No ha nonprofit ok ta tá si te vé keny ség hez 
a CyberProf in gyen hasz nál ha tó, ha zai vi szony lat ban sok szor prob lé ma for rás a prog ra mok 
ára is, így gyak ran föl me rül az egye di fej lesz tés igé nye. Tény, hogy a be mu ta tott prog ra mok 
leg több funk ci ó ja meg va ló sít ha tó több ol csó vagy in gye nes internetes szoft ver együt tes 
hasz ná la tá val is. Pél dá ul a tan anyag pub li ká lá sa meg old ha tó bár mi lyen webszerkesztő szoft-
ver rel, az írott on line be szél ge tés pe dig a nép sze rű chat szoft ve rek kel. Sőt, a Mic ro soft 
in gyen ter jesz tett Internet Explorer webböngészőjének 4.0 ver zi ó ja tar tal maz za a NetMeet-
ing ne vű szoft vert, amely ben gya kor la ti lag az összes olyan szol gál ta tás ren del ke zés re áll, 
me lyet a LearnLinc nyújt. A szoft ver ki vá lasz tá sa te hát gon dos mér le ge lést igé nyel, s en nek 
so rán nem csak az egye te mi, il let ve ta ná ri le he tő sé ge ket kell fi gye lem be ven ni, ha nem a 
meg cél zott di ák po pu lá ció internet-hozzáférési le he tő sé ge it is.

Buk ta tók

A vir tu á lis egye te me ket ál ta lá ban az ok ta tás mi nő sé ge és az egye te me ken meg szo kott 
kö zös sé gi élet le he tő sé gé nek eset le ges meg szű né se mi att éri a leg több kri ti ka.

Fel mé ré sek bi zo nyít ják, hogy a szink ron és aszinkron internetes ok ta tá si for mák meg fe-
le lő ará nyá nak al kal ma zá sá val leg alább olyan ha té kony le het az ok ta tás, mint a ha gyo má-
nyos, tan ter mi kö rül mé nyek kö zött. Ugyan csak ta pasz ta la ti tény, hogy a vir tu á lis sze mi ná-
ri u mo kon is ki ala kul va la mi fé le kö zös sé gi kom mu ni ká ció, bár va ló ban né mi leg más jel le gű, 
mint a face-to-face sze mi ná ri u mok so rán. A vir tu á lis kö zös sé gek fenn tar tá sá hoz pe dig 
el en ged he tet len az al kal man kén ti sze mé lyes ta lál ko zás.

Egyes ame ri kai egye te me ken so kan azért el len zik az internetes ok ta tás be ve ze té sét, mert 
a ha gyo má nyos ta ná ri sze rep fö lös le ges sé vá lá sá tól, ez ál tal lét szám le épí té sek től tar ta nak. 
Va ló já ban azon ban az internetes ok ta tás még in kább igény li a ta nár mun ká ját, hi szen sok kal 
in ten zí veb bé és gya ko rib bá vá lik ta nár és di ák kom mu ni ká ci ó ja.
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Van azon ban né hány ke vés bé nyil ván va ló ve szély for rás is:
• A campuson élő hall ga tók szá má ra ki ala kí tott, mul ti mé dia-ele mek ben gaz dag 

internetes tan anyag nagy va ló szí nű ség gel al kal mat lan a cam pus tól tá vol élő, te le fo nos 
kap cso lat tal ren del ke ző di á kok ok ta tá sá ra.

• Az aszinkron internetes sze mi ná ri um egyál ta lá ban nem he lyet te sít he ti a ta nárt, sőt, az 
e-mail kon tak tu son ke resz tül a szo ká sos nál in ten zí vebb lesz a kap cso lat, ami ter mé-
sze te sen a ta nár szá má ra a szo ká sos nál na gyobb igény be vé telt is je lent.

• Egyes egye te mi ve ze tők ag gasz tó nak tart ják, hogy ha a ko ráb ban ki zá ró lag a cam pu-
son ta nu ló hall ga tók szá má ra meg nyí lik a vir tu á lis sze mi ná ri u mok le he tő sé ge is, 
so kan pár tol nak el a ha gyo má nyos, tan ter mi ok ta tás tól, ugya nis így könnyeb ben ta lál-
nak a ta nul má nyo kat se gí tő ki egé szí tő jö ve del met. Ezt ter mé sze te sen a hall ga tók 
éppenhogy je len tős előny ként élik meg.

• Az aszinkron vir tu á lis sze mi ná ri u mok si ke rét ve szé lyez te ti az, ha a tan anyag for má já-
ban, szer ke ze té ben, hang vé tel ében könyv sze rű, va gyis hosszú, „szi go rú” le író szö veg. 
A kép er nyő ről va ló ta nu lást is ugyan olyan szí nes sé, él mény sze rű vé kell ten ni, ami-
lyen né a jó elő adók te szik elő adá sa i kat.

• A ha gyo má nyos sze mi ná ri um ál ta lá ban he ti egy-két al ka lom mal igény li a ta nár rész-
vé tel ét. A vir tu á lis sze mi ná ri um di ák jai azon ban fo lya ma tos e-mail kap cso lat ban van-
nak ta ná ruk kal. Ez akár na pi egy órá nyi le vél írást is je lent het a ta nár szá má ra.

• A ha gyo má nyos sze mi ná ri um idő rend jét a fog lal ko zá sok elő re rög zí tett idő pont ja 
ad ja. Va la mi fé le rend sze res sé get, he ti üte me zést a vir tu á lis sze mi ná ri u mon is ki kell 
ala kí ta ni, ez biz to sít hat ja a di á kok terv sze rű ha la dá sát a tan anyag el sa já tí tá sá ban.

• A ta nár fe le lős sé ge, hogy fenn tart sa és szük ség ese tén mo de rál ja a ta nu ló cso por ton 
be lü li internetes kom mu ni ká ci ót. Ha ez meg szű nik, csök ken a di á kok mo ti vált sá ga. 
Az internetes kur zu sok si ke re nagy mér ték ben függ at tól, hogy a ta nár mennyi re ké pes 
össze tar ta ni, mű köd tet ni a vir tu á lis kö zös sé get.

A vir tu á lis egye tem a jö vő fel ső ok ta tá sá nak ví zi ó ja? Vagy rém álom vol na? Akar juk vagy 
sem, te szünk ér te vagy sem, az internet át ala kít ja az egye te mi ok ta tást.
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