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Vörös Miklós: 

Az élethelyzethez igazított tanulás: 
elmélet és gyakorlat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 

 

BEVEZETÉS 

Az inform|ciós és kommunik|ciós technológia (IKT) |ltal kín|lt új lehetőségek erőtelje-

sen segítik a t|voktat|s oktat|si, tanul|si és képzési módszereinek a diverzifik|ciój|t, lehetővé 

teszik az ön|lló tanul|st (Vörös, 2004). Az élethelyzethez igazított tanul|s |ltal|nos, gyakorlati 

technológia, előír|sok meghat|rozott sorozata a képzés tervezéséhez, szervezéséhez és annak 

végrehajt|s|hoz. Egyik alapgondolata az, hogy felkészül a menetközben történő hirtelen és 

ideiglenes v|lt|sokra is, a tanul|si cél felad|sa nélkül. 

A cikk röviden bemutatja az élethelyzethez igazított tanul|s pedagógiai gyakorlat|nak 

legfontosabb elemeit, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) egyik legna-

gyobb t|voktat|si „v|llalkoz|s|nak”, a Honvédelmi alapismeretek tant|rgynak a veszprémi 

Pannon Egyetemen történő oktat|si tapasztalatait.  

 
AZ ÉLETHELYZETHEZ IGAZÍTOTT TANULÁS PEDAGÓGIAI GYAKORLATA 
 

Az élethelyzethez igazított tanul|s módszere kiindulópontja szerint a tanul|s alapvető 

emberi tevékenység, amely minden, erre fizikailag illetve ment|lisan alkalmas ember eseté-

ben sikeres. Gyakran túldimenzion|ljuk a sikeresség kulcs|nak a keresését ahelyett, hogy azt 

keresnénk, mi a kudarcok oka? Mi okozza a lemarad|sokat, a lemorzsolód|sokat? Ennek kap-

cs|n nem az a legfontosabb, hogy miért vall kudarcot az, akinek hi|nyosak az előismeretei, 

vagy aki nem rendelkezik a tanul|shoz szükséges adotts|gokkal, az igazi kérdés az, hogy aki-

nek minden adotts|ga és minden előismerete megvan, az vajon miért lehet sikertelen a tanu-

l|sban? 

Az élethelyzethez igazított tanul|s abból indul ki, hogy a tanul|s célja a gyakorlatban 

hasznosítható tud|s megszerzése, a kompetencia bővülése. A precízen meghat|rozott tanul|si 

cél biztosítja, hogy a hosszabb tanul|si folyamat sor|n se térjünk el tőle, azonban a tanulói 

helyzetek, lehetőségek függvényében v|laszthatunk a jelenléti képzés és a t|voktat|s,  

a személyes r|hat|s és a technológi|val segített ön|lló tanul|s eszközei, módszerei között. Az 

élethelyzethez igazított tanul|s teh|t oktat|si technológia, amely a tanít|s és a tanul|s eszkö-

zeit/módszereit az adott kompetencia megszerzésére, kibővítésére ir|nyuló tanul|si/oktat|si 

folyamat egységes rendszerébe szervezi, a tanul|si cél és a tanulói élethelyzet szempontjai 

szerint hangolja össze. Az élethelyzethez igazított tanul|s ezért előír|sok meghat|rozott soro-

zata mind a képzés tervezéséhez, szervezéséhez, mind annak végrehajt|s|hoz; rendszerezett 
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módon |ttekinti a tananyagkészítés és a tanul|si folyamat egyes mozzanatait, a megszerzett 

tud|s mérési kritériumait és módjait. 

 

Ismerni kell a tanulók előismereteit, előzetes felkészültségét, és azt, hogy mit történjen, 

ha ezek nem tesznek eleget az előzetes feltételeknek (a tanuló elutasít|sa, szintre hozó képzé-

si aj|nlat, stb.). A kompetencia a gyakorlatban hasznosítható tud|st és az annak működtetésé-

hez szükséges motiv|ciós h|tteret együttesen jelenti. Ezek mindegyikére jellemző az egysze-

rűbb elemekből történő hierarchikus felépülés. Az élethelyzethez igazított tanul|s módszeré-

nek fontos eleme a teljes tanul|si cél (a megszerzendő kompetencia) olyan részekre bont|sa, 

amelyek teljesülése külön is mérhető, és a tanuló sz|m|ra külön megfogalmazható célt jelent-

het – ezeket a részeket nevezzük moduloknak. Ezekhez készül a szakanyag, majd a tananyag, 

amelynek form|j|t, a média-v|laszt|st, a tanuló segítésének módj|t mind a tanul|si célnak 

rendeljük al| – az eszközöket és elj|r|sokat az adott helyzetnek megfelelően megv|lasztva és 

ak|r a tanul|si folyamat közben is, modulról modulra módosítva.  

 

A ZMNE-en 2007-ben indult és 2008 nyar|n fejeződött be „Az élethelyzethez igazított 

tanul|s pedagógiai gyakorlata” című projekt. A projekt elemei az al|bbiak voltak: 

 

 Két féléves tanfolyami képzés az egyetem néh|ny oktatója sz|m|ra, mely sor|n a 

résztvevők rendszerezett módot |ttekintették a tananyagkészítés és a tanul|si folya-

mat egyes mozzanatait. Egy-egy szemeszter hat jelenléti foglalkoz|sból |llt, a foglalko-

z|sok között pedig az Interneten elérhető anyagokból lehetett készülni.  

 Mobil, kisméretű bőröndben hordozható t|voktat|si munka|llom|s össze|llít|sa: 

notebook szabad felhaszn|l|sú szoftverekkel, projektorral, mobil Internet kapcsolattal, 

mely rugalmasan konfigur|lható és egyar|nt haszn|lható tan|ri és tanulói munkahely-

ként, tananyagszerzői és oktat|sszervezői munka|llom|sként. Egyetlen ilyen bőrönd 

egy csoportos képzés központi gépe is lehet: helyi h|lózattal, Internet nélkül is megte-

remthető a rugalmas ön|lló tanul|s valamennyi feltétele. 

 Egyetemi tankönyv elkészítése, mely elektronikus (h|lózati) példat|rral (|tvehető sé-

m|kkal, alkalmazható péld|kkal) és szöveggyűjteménnyel folyamatosan egészül ki. 

 

A tanfolyamot Gerő Péter (2008a, b), az élethelyzethez igazított tanul|s módszerének ki-

fejlesztője tartotta, ő a tankönyv szerzője is.18 Egyes szakterületeket neves vendégelőadók 

képviseltek.  

 

  

                                                
18

 A tankönyv szerzőjének módszertani web-oldala: http://www.L-T-Learning.hu 
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A HONVÉDELMI ALAPISMERETEK TANTÁRGY OKTATÁSI TAPASZTALATAI 
 

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó egyes 

|gazati feladatokról szóló 1032/2009.(III.17.) korm|nyhat|rozat az oktat|si és kultur|lis, va-

lamint a honvédelmi miniszter együttes felelősségi körébe utalja az alap-, a közép- és a felső-

fokú oktat|si intézményekben a honvédelmi ismeretek oktat|s|t célzó program kidolgoz|s|t 

2011. november 30-ig, és a program bevezetését 2012. szeptember 1-jéig (Lakatos, 2009). 

Mivel a hadkötelezettség megszüntetése óta az |llampolg|rok honvédelmi ismeretei jelentő-

sen csökkentek, a lakoss|g egyre nagyobb h|nyada semmilyen ismerettel nem rendelkezik a 

haza védelméről – ezért a honvédelmi nevelés ügye összt|rsadalmi érdek. 

 

A ZMNE kiemelt feladata volt a Honvédelmi alapismeretek tant|rgy bevezetése a civil 

felsőoktat|sba. A tant|rgy oktat|s|ra első alkalommal a ZMNE és a veszprémi Pannon Egye-

tem (PE) rektorai |ltal 2007-ben kötött szerződés alapj|n került sor 

a 2007/2008-as tanévben, v|lasztható, 3 kredit értékű t|rgyként. Komplex sz|monkérési 

rendszer került kidolgoz|sra: a hallgatóknak a tananyag elsaj|tít|sa mellett az aj|nlott iroda-

lom (on-line) feldolgoz|s|val egy rövid, 52 témakörből v|lasztható ír|sbeli esszét is kellet 

készíteniük. A hallgatók felkészítése t|voktat|si form|ban, az Interneten elérhető tananyag és 

tanul|si útmutatók segítségével történt, a tutor a hallgatókkal csak az ír|sbeli vizsg|n tal|lko-

zott személyesen. 

 

A tananyagot az Interneten keresztül az Oracle iLearning tanul|st|mogató keretrend-

szerben (Learning Management System – LMS) személyes kóddal történő regisztr|ció ut|n 

érték el a hallgatók. Az Oracle rendszer lehetővé tette a tanul|ssal kapcsolatos különböző do-

kumentumok (tanul|si útmutató, gyakorló vizsgalap, vizsga- felkészülési témajegyzék) eléré-

sét, az üzenőfal pedig lehetőséget adott a felkészüléssel kapcsolatos közérdekű inform|ciók 

közzétételére. A hallgatókkal a kapcsolatfelvétel és a kapcsolattart|s kiz|rólag elektronikus 

levelezés form|j|ban valósult meg. Ez az oktat|si módszer nem csak egyetemünk, hanem –

mint visszajelzéseikből kiderült- a hallgatók sz|m|ra is újdons|got jelentett. 

 

A tananyag kiemelt hangsúlyt fektet a haz|nk biztons|g- és szövetségi politik|j|val kap-

csolatos ismeretekre, a honvédelemmel kapcsolatos szab|lyzók alaposabb megismertetésére..  

 

A t|voktat|s t|mogat|si rendszerét a Pannon Egyetem oktat|si rektorhelyettese, a Pan-

non Egyetem részéről megbízott adminisztr|tor, a ZMNE t|voktat|si keretrendszerének üze-

meltetője, a ZMNE T|voktat|si és Felnőttképzési Központ vezetője, a ZMNE oktatóiból |lló 

konzult|ciós munkacsoport, valamint a tutor alkotta.  
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A Pannon Egyetemen az adminisztr|ciós feladatok végrehajt|s|val megbízott személy 

feladatai közé tartozott a tant|rgyat felvett hallgatók névjegyzékének a a tutor részére tov|b-

bít|sa, a vizsgaidőpontok egyeztetése és az érdemjegyek felvitele a Neptun rendszerbe. A 

tutor feladatai közé tartozott: 

 

 A Tanul|si útmutató és az Inform|ciós levél elkészítése. 

 A tant|rgyat felvett hallgatók adatait tartalmazó névjegyzék alapj|n elkészíteni a hall-

gatók email címjegyzékét. 

 A kész címjegyzék alapj|n egy teszt levéllel leellenőrizni az email címeket, és végrehaj-

tani a hallgatók visszajelzései alapj|n a módosít|sokat. 

 Az oktat|s beindít|sa az Inform|ciós levél elküldésével, és a hallgatók visszajelzései 

alapj|n ellenőrizni belépésüket az Oracle iLearning t|voktat|si keretrendszerbe. 

 Együttműködve a konzult|ciós munkacsoport oktatóival a szorgalmi időszakban a 

konzult|ciós feladatok folyamatos végrehajt|sa. 

 A vizsg|k időpontjainak, valamint helyszíneinek pontosít|sa a felsőoktat|si intézmény-

nyel. 

 Együttműködés a konzult|ciós munkacsoport oktatóival az ír|sbeli feladatlapok elké-

szítésében. 

 A hallgatók |ltal beküldött ír|sbeli dolgozatok megnyit|sa, formai ellenőrzése, téma-

körönként elmentése, és visszajelzés küldése minden hallgatónak. 

 Együttműködés a konzult|ciós munkacsoport oktatóival az ír|sbeli dolgozatok értéke-

lésében. 

 A vizsg|ztat|s végrehajt|sa a helyszínen. 

 Az ír|sbeli feladatlapok javít|sa. 

 A hallgatók t|jékoztat|sa az eredményekről. 

 A hallgatók eredményeinek eljuttat|sa az intézmény tanulm|nyi oszt|ly|ra. 

 A félév tapasztalatainak az összegzése. 

 

A tant|rgyat felvett hallgatók adatai alapj|n létrehozott levelezőlista tesztelése, és pon-

tosít|sa ut|n az oktat|s elindít|sa az inform|ciós levél tov|bbít|s|val kezdődött meg. Az in-

form|ciós levél az al|bbi lényegesebb elemeket tartalmazta: 

 A kurzust levezető oktató részéről egy rövid bemutatkoz|st. 

 A Honvédelmi alapismeretek tant|rgy oktat|s|nak célj|t.  

 Az Oracle iLearning t|voktat|si keretrendszerbe történő belépés módj|t. 

 A tutorral történő kapcsolattart|s módj|t. 

 A m|sodik félévtől az inform|ciós levél kiegészült egy olyan fejezettel, amely az előző 

félévben a hallgatók |ltal feltett, és |ltal|nosítható kérdésekre tartalmazta a v|laszo-

kat. 
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Az ön|lló tanul|s megszervezéséhez a legfontosabb a tanul|si útmutató volt, amely az 

al|bbi inform|ciókat tartalmazta: 

 A követelmények teljesítésének célszerű sorrendjét és módszerét. 

 A tananyag feldolgoz|s|nak javasolt sorrendjét és módszerét. 

 A sz|monkérési rendszert. 

 Az ír|sbeli dolgozatok témaköreit. 

 Az ír|sbeli dolgozatok formai követelményeit, a bead|s ütemezését és a hat|ridőket. 

 A kötelező és az aj|nlott irodalmat. 

 A m|sodik félévtől az előző félévek rövid értékelését, az |ltal|nosítható tapasztalato-

kat. 

1. táblázat  A tantárgyat felvett hallgatók létszáma  

Félévek Hallgatók (fő) 

2007/2008. I. 279 
2007/2008. II. 526 
2008/2009. I. 778 
2008/2009. II. 802 

Összesen 2385 

 

2. táblázat A tantárgyat felvett hallgatók nemenkénti megoszlása  

Félév Fiú (fő) L|ny (fő) 

2007/2008. I. 214  65  
2007/2008. II. 415  111 
2008/2009. I. 477 301 
2008/2009. II. 500 302 

Összesen 1606 779 

 
A hallgatók kiz|rólag a tutorral voltak kapcsolatban, minden kérdés vagy felvetés hozz| 

érkezett, és az oktatókkal történt konzult|ció ut|n ő tov|bbította a v|laszokat a hallgatók felé. 

Ez a módszer hatékonynak bizonyult, és kiz|rta az esetleges téves inform|ciók bekerülését a 

rendszerbe. A hallgatók leveleik döntő többségére 4-6 ór|n belül v|laszt kaptak, az összes 

v|lasz -beleértve a hétvégéket is- 12 ór|n belül megtörtént (a beérkező hallgatói levelek 66 

sz|zaléka, míg a tutor |ltal elküldött levelek 67 sz|zaléka munkaidőn kívül esett).  

A félévközi ír|sbeli dolgozatok beérkezésekor mindenki személyre szóló visszaigazol|st 

kapott arról, hogy a dolgozata megnyitható, megfelel a formai követelményeknek, vagy esetleg 

pótl|sra van szükség. Az elektronikus levélforgalom alakul|s|t a 3. és a 4. t|bl|zat mutatja.  
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3. táblázat A beérkezett és elküldött elektronikus levelek száma  

Félév Beérkezett levél (db) Elküldött levél (db) 

2007/2008. I.   480   361 
2007/2008. II.   748   855 
2008/2009. I. 1625 1681 
2008/2009. II. 1677 1512 

 
 

4. táblázat Az elektronikus levélforgalom megoszlása a négy félév átlagában   

Időpont Fogadott levelek (%) Elküldött levelek (%) 

Munkanap 08.00-16.00  34 33 
Munkanap 16.00-20.00  16 25 
Munkanap 20.00-08.00  38 20 
Hétvége és ünnepnap 12 22 

 

A hallgatók több mint 30 féle szakon, és mind az öt évfolyamon tanulnak, ebből követke-

zően teljesen eltérő volt az előképzettségük és az érdeklődési körük, ezért komplex sz|mon-

kérési rendszer került kialakít|sra: a kollokviumi oszt|lyzat egy elektronikusan beküldendő 

ír|sbeli dolgozat és az ír|sbeli vizsgadolgozat eredményéből került kialakít|sra. Az ír|sbeli 

dolgozat tém|j|t a tanul|si útmutatóban megadott témakörökből lehetett kiv|lasztani, 

amelynek elkészítéséhez nem volt elegendő a tananyag elsaj|tít|sa, hanem szükség volt a kö-

telező és az aj|nlott irodalom feldolgoz|s|ra is.  

Az ír|sbeli vizsg|ztat|s a Pannon Egyetemen zajlott, a hallgatók létsz|m|tól függően fél-

évenként 4-6 vizsgaalkalomra volt szükség. A vizsga egy 20 feladatból |lló komplex feladatlap 

kitöltését jelentette. 

 

5. táblázat A beadott írásbeli dolgozatok félévenkénti és témánkénti megoszlása  

Témakör 
2007/2008. I. 

(db)  
2007/2008. II. 

(db) 
2008/2009. I. 

(db) 
2008/2009. 

II. (db) 
Hadtörténelem 24 71 158 150 
Lőkiképzés 28 88 146 144 
ABV ismeretek 47 147 111 110 
Tereptan 15 47 88 86 
Törvényismeret 9 23 47 46 
Béket|mogat|s 7 23 43 42 
Összesen 130 399 593 578 
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6. táblázat A kollokviumok érdemjegyeinek megoszlása  

Érdemjegy 
2007/2008. I. 

(db)  
2007/2008. II. 

(db) 
2008/2009. I. 

(db) 
2008/2009. II. 

(db) 

Jeles (5) 27 40 41 11 
jó (4) 40 117 230 170 
közepes (3) 34 126 154 176 
elégséges 
(2) 

25 79 
80 

117 

elégtelen (1) 0 13 77 88 

Összesen 126 375 582 562 

 

Az ír|sbeli vizsga előtt egy hónappal a hallgatók gyakorló feladatlapot tölthettek le, ezzel 

egy időben v|lt elérhetővé sz|mukra a vizsga felkészülési témajegyzék is. A hallgatók kiemel-

kedően jónak ítélték meg a tutor tevékenységét: szakmai felkészültsége 4,56, segítőkészsége 

4,61, tud|s|tadó képessége 4,39, a kérdésekre adott v|laszi gyorsas|ga 4,51  minősítést ka-

pott az ötfokozatú sk|l|n. Elégedettek voltak az oktat|s szervezettségével (4,37), a tananyag 

tartalm|val (4,30) és tanulhatós|g|val (4,16), valamint a tanul|st segítő útmutatókkal is 

(4,41). 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az oktat|s egyedül|lló és sikeres volt a ZMNE eddigi történetében: egy időben tesztelte  

a ZMNE informatikai rendszerét, az Oracle iLearning tanul|st|mogató keretrendszert, 

a Honvédelmi alapismeretek elektronikus tananyag|t, a t|voktat|s szervezését, a tutor és a 

hallgatók tevékenységét. 

 

A Honvédelmi alapismeretek tant|rgy oktat|s|nak eddigi tapasztalatai azt mutatj|k, 

hogy a t|voktat|s hatékony módszer a hallgatók felkészítésében. A hallgatók visszajelzései, 

valamint az |ltaluk kitöltött megelégedettségi kérdőív alapj|n a tant|rgy nem csak tartalma, 

hanem az oktat|s módszere miatt is népszerű. 

 

A Honvédelmi alapismeretek oktat|s|nak eddigi négy féléve sor|n a hallgatók zöme 

nagy ön|llós|ggal, szorgalommal és hatékonyan tanult. A t|voktat|si keretrendszer megbíz-

hatóan működött, és lehetővé tette a hallgatók sz|m|ra a teljesen ön|lló és hatékony tanul|st. 

Igazi szakmai sikert és elismerést jelentett a tananyagkészítők és a tutor sz|m|ra az ír|sbeli 

dolgozatok magas színvonala, a jó vizsgaeredmények, a félévek sor|n tapasztalt pozitív hallga-

tói hozz||ll|s és visszajelzések.  
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Az oktat|s elindít|sakor a hallgatók jól |tgondolt, minden apró részletre kiterjedő in-

form|ciót tartalmazó útmutatót, valamint jól felépített tananyagot kaptak, amelyek segítségé-

vel képesek voltak nagyfokú ön|llós|ggal és hatékonyan tanulni. Gyorsan alkalmazkodtak a 

t|voktat|s speci|lis feltételrendszeréhez. A sz|monkérés színvonala, nehézségi foka tekintélyt 

szerzett a tant|rgynak, és rajta keresztül a ZMNE-nek is. 

 

A Honvédelmi alapismeretek tant|rgy elindít|sa a polg|ri felsőoktat|s hallgatói sz|m|ra 

hi|nypótló volt, valós t|rsadalmi igénnyel tal|lkozott, többek között ezzel magyar|zható az 

oktat|s pozitív fogadtat|sa és népszerűsége, amelyet az is igazol, hogy 2009. szeptemberétől 

tov|bbi négy felsőoktat|si intézmény is meghirdette a Honvédelmi alapismereteket.  

 

Az oktat|snak a honvédelem ügyének népszerűsítésében j|tszott szerepét és hatékony-

s|g|t t|masztj|k al| az al|bbi adatok: az elmúlt félévben a hallgatók az orsz|g 248 településé-

ről sz|rmaztak, 32 különböző szakon és mind az öt évfolyamon tanultak, az első félév végén 

elvégzett mintavétel azt mutatta, hogy egy hallgató |tlagosan 8-10 főt „t|jékozatott” a tan-

anyag elsaj|tít|sa sor|n szerzett pozitív tapasztalatairól. Mivel felsőoktat|sban tanuló fiata-

lokról van szó, akik komoly elméleti tud|st szereztek a Honvédelmi alapismeretek tananyag 

elsaj|tít|sa sor|n, az |ltaluk kifejtett pozitív „propaganda” a honvédelem ügye, és a Magyar 

Honvédség megismertetése területén komoly hitelességgel bír, és ennek következtében haté-

kony.  
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