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Napjainkban a neveléstudomány egyre gyakrabban foglalkozik az „iskolai 
unalom” kérdéskörével. Felmérések alapján a tanulók 85%-a unatkozik az 
iskolában. Ezt a riasztó adatot a tanulók érdektelenségével magyarázzák. 
Az átlagos tanulókból hiányzik ugyanis a megfelelő motiváció, hiszen a 
20. század oktatási módszerei nem megfelelőek a 21. század diákjainak.

Az Eurostat 2012-es felmérése alapján Magyarországon a 25 év 
alatti korosztály 93%-a hetente többször is használja az internetet. 
A felnövekvő nemzedék számítógép és internetfüggővé 
válik. Ez ellen tenni nem tudunk és csak rajtunk múlik, hogy fel 
tudjuk-e használni az oktatás hatékonyabbá tételére.

Szeretnénk bebizonyítani, hogy az iskolai számonkérések alkal-
mával a visszacsatolás eredményeit nagyban torzítja a 21. század 
által kínált rengeteg puskázási lehetőség, amire a pedagógu-
soknak a mai napig nem sikerült megfelelő választ adniuk és 
visszaszorítaniuk a jelenséget (2. számú ábra). A XXI. OTDK-n is 
díjazott előkutatásunk, amelyben Szlovákia és Magyarország 7 
városának 10 iskolájában összesen 500 diákot kérdeztünk meg 
tanulási szokásairól, azt mutatta, hogy a diákok 98%-a 
puskázik iskolai számonkérések során (1. számú ábra). Ezzel 
bizonyítottuk, hogy az ilyen számonkérések nem jelentenek 
megfelelő visszacsatolást az átadott tananyag értékelésére. Úgy 
gondoljuk ezekkel az adatokkal sikerült alátámasztanunk a 
kutatás aktuális jellegét.

Célunk egy platformfüggetlen, felhasználóbarát tanulási környezet 
megteremtése, amely automatikusan adaptálódik a felhasználó 
szokásaihoz és a felhasználó tanulási stratégiáját követve egy 
önredukálási eljárással - személyre szabná a tananyagot. Ebben 
a környezetben szeretnénk lehetővé tenni a visszacsatolásnak 
egy olyan módját, amelyben az oktató objektív képet kap a 
felhasználó tudásáról.

A felhasználók viselkedése alapján létrejön egy háló, ahol a 
kapcsolódási pontok az egyes tananyagrészek (szócikk, videó, 
leírás, animáció, tesztfeladat). A kattintások száma, a látogatás 
ideje, az oldalra mutató linkek száma, a létrehozás ideje mind a 
létrejött hálót módosítaná (3. számú ábra). Ezen háló személyre 
szabásával tudnánk megteremteni azt a tanulási környezetet, 
amely szerintünk eddig még senkinek sem sikerült.
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