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Bevezetés

A hagyományos  e-learning  tananyagok  ugyan  megkísérelték  a  képernyők  világába  behúzni  a
tankönyvek tudástartalmait. Számos műszaki megoldás született arra, hogyan lehet e tartalmakat
modulsárisan,  újrahasznosítható  formában  létrehozni  (például  SCORM),  illetve  módszertani
útmutatók is  keletkeztek (lásd Sulinet),  azonban jelen pillanatban nem igazán nevezhetünk meg
egységes,  általánosan  elfogadott  megoldásokat.  Ennek  oka  lehet  a  folyamatosan  változó  IKT
eszközpark összetétele és az ezek iránt mutatott egyéni irányultság sajátossága - gondoljunk csak a
mobil  telefonok kínálatának sokszínűségére akár  teljesítmény,  akár  képernyő arány és felbontás
tekintetében.  Másik  ok  lehet  a  tananyagfejlesztés  nagy  költsége  (tartalom  előállítása,  szakmai
lektorálás, műszaki kivitelezés, olvasói visszacsatolás kezelése, hibajavítás, stb). A befektetett tőke
megtérülése legalábbis kétséges, hiszen a digitális tartalmak felügyelet nélküli másolása a remélt
profitot  csökkenti,  így a piaci szereplők részvétele korlátozott.  Az állam szerepvállalása időként
nagy  lökést  adhat,  de  hosszú  távú  iránytartás  itt  sem  várható.  Az  egyszemélyes  tananyag-
tartalomfejlesztés  sem  megoldás,  mert  a  személyes  szakmai  kihívásként  megfogalmazott
munkálatok  mögül  előbb-utóbb  elfogy  a  lelkesedés,  a  ráfordítható  szabadidő,  a  visszajelzés
szakmából.

Az  ismeretszerzési  szokások  változása  a  különböző  születési  idejű  nemzedékek  körében  már
érzékelhető.  A  jelenség  mögött  álló  erők  között  mindenképpen  meg  kell  említeni  a  mára
gyakorlatilag mindenki által elérhetővé vált Internetet, továbbá a mobil kommunikáció eszközök
általános elterjedését. A mobil telefon, táblagépek mindennapos használata, a tartalomszolgáltatók
korlátlannak  tűnő  kínálata,  a  személyes  érdeklődés  azonnali  kielégítésének  érzete  miatt  ezen
eszközök szinte folyamatos használatban állnak, főleg a fiatalabbak körében. Az új IKT eszközök
alkalmazása  a  korábbi  ismeretközlő  csatornákat  háttérbe  szorítják,  a  nyomtatott  könyvek  és
kiadványok egyszerűen szürke és unalmas médiumok már. A képernyők kérésre megújuló tartalom
felhozatalával nehéz versenybe szállni. 

A  magyar  szakképzés  világában  megállapítható  az  elhúzódó  tananyag-hiány.  Egy  tankönyv
megírásához  szükséges  tudással  a  szakmát  oktató  tanárok  biztosan  rendelkeznek,  azonban  az
általánosan nagy óraszámok, a leterheltség, a földrajzi távolságok komoly nehézségeket jelentenek.
Másrészt a nyomtatott tankönyv sem tudja már megragadni a fiatal tanulók figyelmét.

A megoldáshoz merészen túl kell lépni az eddig megszokott gyakorlaton. A kapcsolati hálózatokra
számos működő példát találunk. Ezeknél a hálózatoknál erősebb-gyengébb ismeretségi viszonyokra
alapozva terjednek üzenetek, információk, csoportos tevékenységekre való felhívások. Az általános
működési szabályok ismerete és elfogadottsága széles körben elterjedt, amelyre lehet hivatkozni
egy  speciálisan  szakmai  tartalomfejlesztés  céljából  életre  hívott  kapcsolati  hálózatnál.  Szakmai
intézmények, szakemberek laza hálózatba szervezésével, köztük továbbított hírek és ismeretek által
a  motivált  tanárok  megismerhetik  egymást,  az  eddigi  szigetszerűen  működő  műhelyek
összeköthetők. 
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Az együttműködés célja a szakmai tartalom előállítása. A kivitelezési forma mikrotartalom, amely
közmegegyezés szerint az adott célcsoport számára megfelelő méretre szabott szöveg, kép, média
egysége. Többnyire egy (mobil) képernyőn megjelenni képes médiatartalom, ahol a megértés ideje
rövid, ennek szellemi feladata nem ró különösebben nagy terhet a befogadó számára. Cél a tartalmi
egységek,  mikrotartalmak  közel  azonos  terjedelme,  miközben  az  átadni  kívánt  tudás  egész,
befejezett közlés. A szerzői oldalon a mikrotartalom készítése hasonlóan egyszerű feladat, bár a
megfelelő gyakorlat elsajátításához idő szükséges. 

Szakmai közösség kapcsolati hálózatában keletkező mikrotartalmak kezelésének, felhasználásának,
minősítésének ajánlott szabályrendszerét az alábbiakban ismertetem.

Mikrotartalmi megközelítés

Az adathordozó fizikai korlátai behatárolják a hordozható adat minőségét és mennyiségét (emberi
emlékezet,  agyagtábla,  papirusz,  papírlap,  mobil  képernyő).  Egy  terjedelmes  közlés  tartalmi
kivonatának előállításához szükséges képességekkel általában rendelkezünk, esetenként kellemes
szellemi feladatnak érezhetjük. Mikrotartalom alatt olyan kivonatot, olyan tartalmi tömörítvényt,
tartalmi egységet értünk, amely megfelel az alábbiaknak:

 A tömörítvény értelmezési ideje nem nagy (cél a rövid időigényű feldolgozhatóság)
 A tömörítvény tartalmazza a bevezetés - tárgyalás - befejezés szerkezeti egységeket
 Az  alkalmazott  szöveg  lényegre  törő,  mentes  a  köznapokban  megszokott  szószaporító

megoldásoktól
 Az alkalmazott kép, ábra áttekinthető, könnyen értelmezhető
 A tartalmi egység a befogadó számára hasznosságérzetet adjon

A mikrotartalom rövidre szabott tartalmi egység, amely néhány, megfelelően kifejezett új ismeretet
kíván hordozni. A mikrotartalom önmagában értelmes, lezárt egész közlés. A mikrotartalom más
mikrotartalmakkal  együtt  is  szerepelhet,  de  sorrendjük  tetszőlegesen  változhat  a  közreadó
szándékának megfelelően. 

A mikrotartalmakból felépített közlési lánc feldolgozása a közbenső tartalmi egységekkel történik,
lépésekben. Ezek a lépések időben szabadon végezhetők el, akár a mobil IKT eszközökkel történő
böngészés  esetében.  Mindkét  esetben  adott  a  lehetőség  a  tartalmak  közötti,  ugrópontok  általi
kötetlen  tallózáshoz,  azonban  ez  az  első  esetben  egy  megfelelően,  szándékosan  rendezett
ismerethálózat  elemei  között  valósul  meg,  szemben  a  másodikkal,  ahol  általában  gyorsan
eltávolodhat a résztvevő a kiinduló tartalmi egységtől.

A mikrotartalmak közötti tájékozódáshoz néhány formai jegy következetes alkalmazása szükséges:

 A mikrotartalmat jellemző, jól eltalált, néhány szavas cím
 A mikrotartalomtól elidegeníthetetlen szerző adatok (név, elérhetőség, létrehozás keltezése)
 A mikrotartalom tartalmi törzse (szöveg, kép, média)
 A jól megválasztott, legalább három darab, a tartalmi egységet jellemző kulcsszó, címke
 Metaadatok 

A  gyakorlati  megvalósítás  formája  számos,  mégis  a  számítógépes  tartalomkezelés  látszik
célszerűnek. A számítógépes erőforrások megfizethetősége, a háttértár árak viszonylagos olcsósága,
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a  számítógépes  hálózati  kapcsolatok  általános  elérhetősége,  a  mobil  IKT eszközök  hétköznapi
elterjedtsége miatt ez tekinthető elsődleges szerzői felületnek. 

A mikrotartalom szemlélet elterjesztése érdekében jött létre a HUNGLE platform ( http://hungle.hu/
), amely folyamatosan zajló fejlesztésben már képes az alapvető szerkesztői feladatok támogatására.

HUNGLE rendszer tervezett feladatai

A HUNGLE mikrotartalom-kezelő keretrendszer tervezett és már részben megvalósított képességei:

 mikrotartalom létrehozása, szerkesztése (cím, törzs, címkék, szerzői adatok, metaadatok)
 mikrotartalom exportálása (off-line, hálózatfüggetlen felhasználás)
 mikrotartalom beágyazása tanári honlap felületére
 mikrotartalmak gyűjteménybe helyezése
 mikrotartalmak és gyűjtemények megosztása
 mikrotartalomhoz megjegyzés fűzése, vita lehetősége
 mikrotartalom értékelési lehetősége
 mikrotartalmakhoz tartozó bejárási útvonal rögzítése (tanórák támogatása)
 keresés (teljes szöveg, címkék, megjegyzések, értékelés, szövegbányászat)
 mobil alkalmazás a mikrotartalmak optimális használatához
 közösségi hálózatot támogató képességek

A mikrotartalmak tetszőleges szakmai fogalmak köré szerveződhetnek, bárki bármennyi tartalmi
egységet készíthet. A létrehozást követően egy személyes gyűjteménybe kerülnek, ahonnan személy
vagy csoport felé történő felajánlással juthatnak tovább. Ekkor a címzett saját gyűjtői csoportjába
kerül  be,  amely  művelet  során a  tartalmi  egység egyedi  azonosítója  és  az összes  szerzői  adata
megmarad.  A tartalmi  módosítás  a  szerzői  zárolást  követően  nem  lehetséges,  a  tovább  osztás
címzettjei sem módosíthatják azt a későbbiekben. Ugyanazon szakmai fogalom köré számos szerző
készíthet mikrotartalma, például az egyik szakmai műhely tartalmi egysége helyett  egy oktatási
intézmény oktatói csoportja más, a képzés szempontjából megfelelőbbet állíthat elő. 

Egy gyűjteménybe saját és külső forrásból származó mikrotartalmak tehetők, amely halmaz elemeit
különféle, egymást követő sorozatba, bejárási útvonalba szervezhetünk. Az oktatási folyamatban,
akár az órai tanítás támogatására, akár az önálló tanulást segítve ezeket a bejárási útvonalakat lehet
a tanulónak felkínálni. A tanulók láthatják az egyes lépéseket képező tartalmi egységeket, szerzői
adatait, hozzáfűzött megjegyzésit, értékeléseit, illetve adott lépéshez készített oktatói tájékoztatókat

A mikrotartalmak minőségbiztosítását  a  szerveződő szakmai  közösségek,  szakemberek,  szakmai
intézmények jelenthetik. Az elkészült tömörítvények közreadásával megnyílik a fogadó fél számára
az értékelés és a megjegyzésadás lehetősége. A közreadott tartalmi egységek növekvő kínálatából ki
lehet  válogatni  a  vonatkozó témakörökből  a  jóra  értékelt  vagy bizonyos  személyek,  csoportok,
intézmények által  értékelteket,  vagy a  tetszés  szerint  saját  tartalmat  is  elő  lehet  állítani  a  saját
oktatási folyamathoz. 
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Működés bemutatása

A mikrotartalmak  ikonszerű  előnézeti  képi  hivatkozásként  kerülnek  fel  egy  gyűjteménybe.  Az
ikonra  való  kattintással  nyitható  meg  és  tekinthető  meg a  tartalmi  egység,  illetve  érhetők el  a
vonatkozó metaadatok, hozzászólások és értékelések is.

A HUNGLE keretrendszerbe  való  belépéshez  felhasználói  név  és  jelszó  szükséges.  A belépést
követően a felhasználói fiókhoz tartozó menüpontok érhetők el.

A mikrotartalom szerkesztési állapotát mutatja az alábbi ábra. A szerző tetszőlegesen módosíthat
rajta, de a tartalmi zárolást és a közreadást követően erre már nincs lehetősége. 

A HUNGLE keretrendszer fejlesztése folyamatosan zajlik.
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A HUNGLE rendszer használata

Az OCD kutatócsoport mikrotartalom-kezelő keretrendszerét a http://hungle.hu/ címen érhetjük el.
A nyitólapon a "Belépés" ugrópontra kattintva tudunk a bejelentkező oldalra jutni.

A  bejelentkező  képernyőn  a  felhasználó  név  és  a  jelszó  beírása  után  a  "Belépés"  gombra
jelentkezhetünk  be.  Jelenleg  a  felhasználói  neveket  és  a  jelszavakat  egyedileg  adjuk  meg.  A
kapcsolattartó: Horváth Cz. János, horvath.cz.j@eik.bme.hu .

A sikeres bejelentkezést követően a rendszer főmenüje válik elérhetővé. Az egymás alatt felsorolt
képességek a megnevezésük mellett azonosító számmal is rendelkeznek.
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Az "Adatlapom (500)" menüpont  alatt  a rendszerben tárolt  saját  személyes adatainkat  találjuk.
Egyelőre  a  hivatalos  név  és  a  becenév  került  fel,  de  hamarosan lehet  majd  saját  fényképet  és
szakmai leírást is felvinni.

Az  "Új  mikrotartalom létrehozása  (550)"  menüponttal  megnyíló  felületen  választhatjuk  ki  a
létrehozandó mikrotartalom fajtáját (szócikk, szöveg, kép, illetve a fejlesztés alatt álló állomány
fajta áll a rendelkezésünkre).

A szócikk  alapú  mikrotartalom  jelenleg  a  legösszetettebb  tartalomegység.  Négy  részt  tudunk
szerkeszteni: cím mező, kép mező, szövegmező, címke rész. Mindegyik mező jobb szélén található
egy  "Szerkesztés"  nevű  nyomógomb,  amelynek  használatával  az  adott  mező  tartalma  válik
elérhetővé szerkesztésre.
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A cím szerkesztésekor érkező felület egyetlen beviteli mezőt tartalmaz az új cím szövegének. Az
oldal alján található "Adatrögzítés" gomb lenyomásával rögzítjük az új címszöveget, a "Mégse"
gomb semmissé teszi a változtatásokat.

A kép szerkesztése során a "Tallózás" gomb lenyomására megjelenik egy állományválasztó ablak,
ahol  a  saját  számítógépünk  állományai  közül  választhatjuk  az  előkészített  képi  állományt.  A
kiválasztás és a jóváhagyást követően a választott állomány elérési  útvonala a "Tallózás" gomb
mellé kerül. Az egész folyamat nagyon hasonló ahhoz, ahogy egy elektronikus levélhet mellékletet
csatolunk.  A rendszerbe  való  rögzítéshez  használjuk  a  "Feltöltés"  gombot.  Amennyiben  mégis
másik képre lenne szükségünk, használjuk újra a "Tallózás" és a "Feltöltés" gombot. Természetesen
a változtatásokat az "Adatrögzítés" gombbal tehetjük meg.

A szöveg mező szerkesztése  során  egyszerű  szövegszerkesztő  feladatok ellátására  képes  felület
kerül a képernyőre. A szöveg formázásán túl rendelkezésünkre áll egy matematikai képletek írására
alkalmas eszköz, amely a beviteli mező tetején fekvő eszközsor "gyökjel" (√) gombjával hívható
elő. Az "Adatrögzítés" gomb alkalmazása itt is a folyamat lezárásához szükséges!
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A mikrotartalmak fontos részét képezi a címkék. Ezek bevitele egyszerű. Az "Új címke" beviteli
sorba írjuk be a címke szövegét, majd az "Új címke felvétele" gombbal kerül be a címkegyűjtő
keretbe, amely a beviteli sor fölött található. A címkegyűjtő keretben lévő címkék csak újraírással
frissíthetők, először a címke kék kerettől jobbra lévő piros, törlést végző gombra kell kattintani,
amely által a címke törlődik. Második lépésben a beviteli sorba beírt szöveget fogadtathatjuk el a
rendszerrel új címkeként. Az oldal alján található "Adatrögzítés" gombbal véglegesítsük a címkék
állapotát.

Amennyiben minden mezőt megfelelően töltöttünk ki, akkor a teljes mikrotartalmat mutató eredeti
képernyő  alján  található  "Rögzítés"  gombbal  tudjuk  az  adatbázisban  rögzíteni  munkánkat.  A
"Mégse" gomb használatával törlődnek eddigi adatbeviteleink.

A szöveg alapon szervezett mikrotartalom szerkesztő felülete hasonló a szócikk alapéhoz, csupán itt
a  szöveg  mező  áll  a  rendelkezésünkre.  A szerkesztés  menete  hasonló  a  korábban  bemutatott
folyamathoz.

Kép alapú mikrotartalom szerkesztő felülete a kép mezőt adja számunkra. A szerkesztés menete
hasonló a korábban bemutatott folyamathoz.
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A "Saját mikrotartalmak (560)" menüpont alatt a saját munkával létrehozott tartalmi egységekkel
dolgozhatunk.

A táblázatban  minden  sor  egy mikrotartalmat  mutat  cím és  a  keltezés  időpontjával  együtt.  Az
"Eszközök" oszlop feladatgombjai a következők: "Szerkesztés", "Mentés másként", "Megosztás",
"Törlés".

A  "Szerkesztés"  gomb  segítségével  ugyanazt  a  felületet  kapjuk  meg,  ahol  a  mikrotartalom
összeállítása  korábban  történt,  értelem  szerűen  most  a  kiválasztott  tartalomegység  mezőinek
megváltoztatására  adódik  lehetőség.  A  folyamat  azokból  a  lépésekből  áll  össze,  amelyekről
korábban egy új egység alkotásakor szó esett.

A "Mentés  másként"  gomb  által  a  mikrotartalom  a  HUNGLE  rendszeren  kívül  használható
formába  kerül  lementésre.  A  megjelenő  felületen  egy  ZIP  tömörítvény  tölthető  le  a  saját
számítógépünkre, tartalmazván azokat az állományokat és adatokat, amelyekkel a mikrotartalom
egy  böngésző  programban  önállóan  megnyithatóvá  és  tanulmányozhatóvá  válik.  Az  OCD
kutatócsoport honlapján is találhatunk így exportált mikrotartalmat. Ez a forma alkalmas arra, hogy
oktatói honlapra szerkesszük fel az oktatást támogató tartalmi tömörítvényeket.

A "Megosztás" gomb mögötti képesség jelenleg fejlesztés alatt áll. Lényegében lehetővé teszi a
mikrotartalmak felhasználók közötti megosztását, terjesztését.

A "Törlés" gomb a nevének megfelelően az adott mikrotartalmat törli a rendszerből. A végleges
törlés előtt egy biztonsági rákérdezés történik.

Az "Összes mikrotartalom (570)" menüpont jelen pillanatban a HUNGLE rendszerben szereplő
összes  mikrotartalmat  listázza.  Itt  lehetőség  nyílik  a  mikrotartalom  megtekintésére  (itt  NINCS
szerkesztés),  illetve exportálásra.  Az exportálás  során az eredeti  szerzői  adatok jelennek meg a
kimentett mikrotartalomban.
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