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Összefoglalás 
  A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai 
Karán a szociálpedagógus képzésben oktatott sportszakmai tantárgyak is-
meretanyagát digitálisan feldolgoztuk, és e-learning tananyagot készítettünk a 
hallgatók lehetőségeinek és igényeinek felmérése után. A taneszközfejlesztés 
során figyelembe vettük a testnevelés oktatás speciális igényeit az elméleti és 
gyakorlati ismeretátadásra vonatkozóan. A digitális tankönyvbe beépítettük az 
ellenőrzés és önellenőrzés lehetőségeit, valamint használhatóvá tettük látás-
sérült hallgatók számára is. Minőségbiztosítási kérdőívvel mértük fel a hallgatói 
véleményeket a taneszközről, melyekből kiderült, hogy a felhasználók elége-
dettek voltak a digitális tankönyvvel. Pedagógiai kísérlettel bizonyítottuk 
taneszközfejlesztésünk hatékonyságnövelő hatását mindhárom sportszakmai 
tantárgy esetén. 
  Digitális tankönyvünk a sportszakmai tárgyak tanításában, tanulásában 
és az ellenőrzésében is aktív szerepet játszó taneszköz lett, amelynek sikerét az 
is bizonyítja, hogy a kutatás elkezdése óta már a harmadik évfolyam tanul ezzel 
az e-learning eszközzel.  
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Bevezetés 
  A sport kulcsfontosságú szerepet tölt be az egészség megőrzésében, a 
fizikai, pszichikai teljesítőképesség fokozásában, illetve szinten tartásában a 
felsőoktatásban is. A Nyugat-Magyarországi Egyetem minden karán oktatnak 
testnevelést, de vannak karok, ahol szakspecifikusan más sportszakmai tárgyak 
oktatása is folyik. Ilyen szakok a tanító, az óvodapedagógus és a szociál-
pedagógus szak. A Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karon a szociálpeda-
gógus képzés igényeihez igazodva az egészség edzésének alapvető elméleti és 
gyakorlati ismeretanyaga fontos részét alkotja a képzésnek, ahol a hallgatók 
nemcsak ahhoz kapnak oktatási támogatást, hogy saját fittségüket megőrizzék, 
fejlesszék, hanem ahhoz is, hogy munkaeszközként alkalmazni tudják az egész-
ségmegőrző, -fejlesztő testedzési lehetőségeket (Bucsy 2003). Az itt oktatott 

 



sportszakmai tárgyak (Sportrekreáció, Szabadidősportok elmélete és gyakorlata 
I., II.) ismeretanyagát dolgoztuk fel digitálisan és készítettünk e-learning 
tananyagot, hogy az oktatás színvonalát megőrizzük és hatékonyságát javítsuk. 
 
Előzetes felmérés a hallgatók körében 
  A tananyagfejlesztés megkezdése előtt longitudinális írásbeli kikérdezés 
módszerével mértük fel a szociálpedagógus hallgatók digitális lehetőségeit és 
számítástechnikai előképzettségüket. A felmérés három évig zajlott 258 fő 
nappali és 169 fő (soproni és pápai) levelező hallgató  részvételével. Arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy hallgatóink hány százaléka rendelkezik saját számító-
géppel, interneteléréssel, és hány évig tanultak előzőleg számítástechnikai 
jellegű tantárgyat, azaz a kulcskompetenciaként számon tartott digitális kompe-
tenciájukat térképeztük fel (Európai Bizottság, 2005). Az eredményeket az 
alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
 
1. táblázat: A nappali és levelező tagozatos hallgatók körében végzett előzetes felmérések 
eredményei digitális lehetőségeikről és oktatástechnikai tapasztalataikról 
 

 
Soproni nappali 

Soproni 
levelező 

Pápai 
levelező 

 2002-
ben 

2003-
ban 

2004-ben 

Otthoni PC  59% 70% 80% 85% 80% 

Otthoni 
Internetkapcsolat 

27% 40% 48% 51% 45% 

Számítástechnikai 
előtanulmányok  
(4 vagy több év) 

41% 59% 61% 13% 15% 

 
  Az eredményekből jól látható, hogy hallgatóink zöme rendelkezik saját 
számítógéppel, de otthoni internetkapcsolata csak minden második hallgatónak 
van. Előtanulmányaikban pedig komoly különbség van nappali és levelező hall-
gató között, mely elsősorban generációs különbségből fakad.  Bár mindegyik 
mutató folyamatosan javult az évek során, egyértelmű volt számunkra, hogy 
tananyagfejlesztésünk nem építhet az internet adta lehetőségekre és a hallgatók 
digitális kompetenciájára, így nem klasszikus e-learning keretrendszerben 
kezdtük meg a fejlesztést, hanem önálló alkalmazást készítettünk, amit a hall-
gató CD-ROM-on hazavihet. 
 



Konferencia a pedagógusképzésről 

 
A tananyag digitalizálása 
  A tananyag digitalizálása és fejlesztése során támaszkodtunk a hazai és 
nemzetközi sport e-learning tapasztalatokra (Kokvay 2003; White-Bridell 
2003). Az ismeretanyag összeállításánál meghatározóak voltak a szociálpeda-
gógus képzésben oktatott sportszakmai tárgyak (Sportrekreáció, Szabadidő-
sportok elmélete és gyakorlata I., II., Tartásjavítás) tantárgyi programjai, vala-
mint az ehhez kapcsolódó aktuális kutatási eredmények is. A tankönyv végül a 
Sportrekreáció, digitális tankönyv a rekreációs edzés alapvető ismereteiről címet kapta.  
A könyv fejezetekre tagolása tartalmi egységek mentén történt, míg az alfe-
jezetek a digitális tankönyv igényeihez (áttekinthető, átlátható, könnyen 
feldolgozható egységek) igyekeztek igazodni. A könyv fejezetei érintik a sport-
rekreáció alapfogalmait, a sport szerepét az egészség megőrzésében és a 
szocializációban, tárgyalják a mozgásfejlődés fogalmát és összetevőit, a fittségi 
életszakaszokat, a rekreációs edzés alapismereteit és tartalmát, a szabadidő 
megszervezésének lehetőségeit, valamint bemutatják a különböző teszteket és 
fittségi próbákat. A könyv mellékletében pedig az aktuális kutatási eredmények 
mellett a rajzírás alapjait is ismertetjük. 
  Ez az elméleti és gyakorlati ismereteket is magába foglaló tudásanyag az 
input szemléletű fejlesztésből adódóan bővebb a fent említett tantárgyak ok-
tatási anyagánál, így komoly segítséget nyújthat más tárgyak oktatásában is 
(Csala et al. 2001). Az összeállításkor arra is törekedtünk, hogy az oktatáson 
kívül olyan digitális eszköz szülessék, mely segítséget nyújthat azoknak is, akik a 
rekreáció, a sportrekreáció iránt érdeklődnek, vagy munkájuk során bizonyos 
elemeit alkalmazni kívánják. A könyv szöveges, tartalmi összeállításakor a 
tömörség és az érthetőség voltak a legfőbb kritériumok. A taneszköz formai és 
strukturális elemeinek megválasztását úgy végeztük, hogy az a leghatéko-
nyabban segítse az ismeretelsajátítást. A szín és formavilág megválasztásakor 
ezért a rekreációval foglalkozó kiadványok, weblapok színvilágát alkalmaztuk, 
és olyan színtérképet választottunk, mely hasonló sport e-learning alkalmazá-
sokban is megtalálható (Ying-Koh 2006). Struktúrájában pedig arra töreked-
tünk, hogy az ismeretanyag mélyszerkezetét is bemutassa, támogassa az önálló 
tanulást és feldolgozást, és könnyű navigációt tegyen lehetővé a felhasználók 
számára (Forgó et al. 2005). 
  A tankönyvben ismertetett mozgásanyagot pedig mind szakszöveges 
leírással, mind rajzírással, mind videofelvételekkel szemléltettük, így a három 
csatorna egymás hatását erősíti. Erre látható egy példa az 1. ábrán: 
 



 
 

1. ábra: A digitális tankönyv egyik oldala, melyen jól látható a tankönyv szerkezete, 
főmenüje és a mozgásszemléltetés három típusa 

 
  A digitális taneszköz struktúrájában helyet kapott az ellenőrzés és 
önellenőrzés lehetősége is. Minden fejezet, nagyobb alfejezet végén „ellenőrző 
kérdés” felirat található, melyre kattintva a felhasználó az adott fejezetre vonat-
kozó ellenőrző kérdést kap, így tesztelheti tudását. A szerkezet fontos eleme a 
„teszt” és a „vizsga” modul, mely a tényleges vizsgáztatással azonos formai és 
tartalmi módon lehetőséget ad a hallgatónak, hogy különböző tantárgyakból 
próbavizsgát tegyen a CD-ROM segítségével saját számítógépén. A mechani-
kus ismeretelsajátítás elkerülése végett ezekben a modulokban a vizsgakérdések 
összeállítása véletlenszerűen történik egy, a hallgató által nem ismert kérdés-
adatbázisból. (A tényleges számonkéréskor is ezzel a programmal vizsgáznak a 
hallgatók, melyhez egy központi vezérlő modult készítettünk, így a kar 
informatika termében hálózatos vizsgáztatással adhatnak számot tudásukról.) 
  Elkészítettük a tankönyv hangos könyv változatát is, mely segítségével 
látássérült és vak hallgatók számára is használható vált a taneszköz. A fejezetek 
felolvasását egérrel és billentyűparancsokkal egyaránt vezérelni lehet. A tan-
eszköz oktatási folyamatba integrálása érdekében megalkottuk a különböző 
fejezetekhez és tantárgyakhoz tartozó előadás prezentációkat, valamint a könyv 
hagyományos papíralapú változatát is. 
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Minőségbiztosítási felmérés 
  Az így elkészített digitális taneszközcsomagot a 2004/05-ös tanévben 
alkalmaztuk először a szociálpedagógus képzésben, ezt követően írásbeli kikér-
dezés módszerével megkérdeztük a hallgatókat a digitális taneszközről, annak 
minőségéről, használhatóságáról, hibáiról. A 218 fő által adott, 1–5 skálán jelölt 
válaszokat átlagolva az alábbi eredményeket kaptuk. 
 
2. táblázat: Hallgatói vélemények a digitális tankönyv minőségéről egy 1-5 skálán 

Minőségi réteg Átlag Szórás 

Esztétikai kérdések 4,07 0,85 

Programozástechnikai kérdések 4,06 1,23 

Strukturális – kommunikációs kérdések 4,30 0,87 

Összességében kérdés 4,03 0,76 

 
  A táblázat adatai egyértelműen jelzik, hogy a hallgatók minőségi réte-
genként és összességében is elégedettek voltak a digitális tankönyvvel, négyes 
osztályzatot adtak rá. A vélemények egyaránt jók voltak nappali, esti és levelező 
tagozaton, de közülük is a nappali, fiatal generációt képviselő hallgatók véle-
ménye volt a legpozitívabb, és itt volt a legkisebb szórásérték is, melyet az 
alábbi céltábla diagram (2. ábra) jól szemléltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ábra: „Összességében milyen osztályzatot adna a digitális tankönyvre?”  kérdésre adott 

hallgatói válaszok tagozatonkénti megoszlásának céltábladiagramja 
(véletlenszám amplitúdó 0,5) 

 
  A kérdőíves felmérésben a nyílt kérdésre adott válaszokból pedig ki-
derült, hogy a hallgatók örömmel fogadnák más tantárgyak esetén is az e-
learning oktatási formát. 
 

 
Nappali

1 2 3 4 5

Esti

1 2 3 4 5

Levelező

1 2 3 4 5

 



Pedagógiai kísérlet 
  Arról is meg kívántunk győződni, hogy a hagyományos oktatási 
formához képest hogyan hat az oktatás hatékonyságára a digitális tankönyv al-
kalmazása, ezért pedagógiai kísérletet végeztünk, melynek során a kísérleti 
csoport (soproni levelező hallgatók, 133 fő) ezzel a digitális taneszközzel tanult, 
míg a kontroll csoport (pápai levelező hallgatók, 99 fő) hagyományos tankönyv 
segítségével sajátította el három tantárgy (Sportrekreáció, Szabadidősportok 
elmélete és gyakorlata I, II.) ismereteit. A tudásanyag, az oktatási körülmények, 
az órákon alkalmazott prezentációk, de még a vizsgakérdések is teljesen 
azonosak voltak mindkét esetben. A hatékonyság mérőeszközének a vizsga-
eredményeket mint utótesztet tekintettük. 
  A kísérlet eredményeit a 3. táblázatban foglaltuk össze. Az eredmények 
összehasonlításához két mintás T próbát alkalmaztunk, az eltéréseket 0,05 
szignifikancia szinten vizsgáltuk. 
 
3. táblázat: A kísérleti (soproni) és kontroll (pápai) csoport vizsgaeredményei  és a köztük 
kétmintás T-próbával kimutatható eltérések szignifikanciája  
 

Tantárgy 
Soproni 
levelező 

Pápai 
levelező 

A két minta 
különbözősége 

átlag szórás átlag szórás p<0,05 szinten 

Sportrekreáció 3,57 1,19 3,26 1,14 
t = 1,99 

szignifikáns 

Szabadidősportok 
elm. és gyak. I. 

4,06 1,03 3,08 1,07 
t = 7,06 

szignifikáns 

Szabadidősportok 
elm. és gyak. II. 

4,76 0,56 4,48 0,96 
t = 2,30  

szignifikáns 

 
  A táblázat eredményeiből kiolvasható, hogy mindhárom tantárgy esetén 
a kísérleti, digitális tankönyvet használó csoport eredményei lényegesen jobbak 
voltak a hagyományos tankönyvből tanulókhoz képest. Ezt szemlélteti a 3. ábra 
is. 
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Sportrekreáció Szabadidősportok

elm. és gyak. I.

Szabadidősportok

elm. és gyak. II.

kísérleti kontroll
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3. ábra: A kísérleti (soproni) és kontroll (pápai) csoport tantárgyankénti vizsgaátlagai  
a pedagógiai kísérletben 

 
  A pedagógiai kísérlet tehát igazolta, hogy a szociálpedagógus képzésben 
oktatott sportszakmai tantárgyak esetén a digitális taneszközcsomagunk haté-
konyságnövelő tényező volt. 
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