
 

 

 

MC  

Kérdés Melyik állítás igaz? 

Kép  

Válasz A „mediatizált, informatizálódott”, digitális technológiákra alapozott 

munkahelyek alapvetően megváltoztatják a munka természetét, 

amelynek szükségszerűen az oktatási rendszer egészére kihatása van. 

HELYES 

Válasz Az IKT alkalmazása a tervezők és a kidolgozók munkamódszereiben 

általános, a végrehajtókat alig érinti. 
HIBAS 

Válasz A technológia, mint a magasabb szellemi hozzáadott érték eredménye 

visszahat a társadalomra és a felértékeli az őt "létrehozó" tudást. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés Az ADDIE modell 

Kép  

Válasz legfontosabb, részletesen kidolgozott fázisait a tervezés, a fejlesztés, az 

implementáció, és az értékelés alkotják. 
HIBAS 

Válasz az Instructional System Design legismertebb, a Florida State 

University-n kidolgozott, a céltaxonómiák fontosságát felismerő 

oktatási rendszerfejlesztési modell. 

HELYES 

Válasz az audiovizuális és elektronikus médiumok segítségével megvalósuló 

tanítási-tanulási folyamatok korszerű reprezentációja. 
HIBAS 

 

MC  

Kérdés Melyik állítás igaz? 

Kép  

Válasz Az 1990-es évek végén David Krathwohl, az American Educational 

Research Association elnöke, és egy kognitív pszichhológusokból álló 

kutatócsoport, Bloom egykori taítványának, Lorin Anderson-nak a 

vezetésével kidolgozott egy új taxonómiát. 

HELYES 

Válasz Lorin Anderson rendszere, egy módosított Bloom taxonómia, de a 21. 

században a digitális eszközökkel, e-learning környezetben történő 

tanulásra már nem alkalmazható. 

HIBAS 

Válasz A B. Bloom-féle taxonómia azt igyekezett meghatározni, hogy egy 

adott képzési folyamat végére a tanulónak mit kell elsajátítania tudás, 

képességek és attitűdök formájában. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Az újabb  tanuláselméletek szerint 

Kép  

Válasz A kognitívizmus az agyat lényegében információ-feldolgozó 

berendezésnek tekinti, és érdeklődése ezeknek az agy belsejében 

lejátszódó folyamatoknak a modellezésére és megértésére irányul. 

HELYES 

Válasz A tanulás folyamatáról alkotott elképzelések alig változtak a 

történelem során, csak a mindenkori valóságértelmezésnek, 
HIBAS 



valóságszemléletnek és értékfelfogásnak feleltek meg. 

Válasz A trialogikus tanulás a két vagy több személy közötti olyan 

interakcióra helyezi a hangsúlyt, ahol a harmadik résztvevő maga az 

objektum, egy olyan tartalom, amelyet közösen hoznak létre vagy 

dolgoznak fel. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés A forrás alapú tanulási környezetek (RBLE) 

Kép  

Válasz a magas szinten szervezett adatok, információk, illetve kutató eszközök 

átfogó skáláját biztosítják, nem segítik a tanulókat a logikus 

gondolkodásban, érvelésben, az adott probléma átgondolásában és a 

releváns tartalmak értékelésében. 

HIBAS 

Válasz elsősorban átalakítják, vagy újra értelmezik az adott ismereteket egy 

tanuló központú rendszerben, s általában a könyvtárak speciális 

gyűjteményeire épülnek. 

HELYES 

Válasz a megismerés és megértés elősegítésén túl, megoldandó és elemzendő 

problémákat hoznak létre, hogy az ilyen módon szerzett tudás 

beépüljön az egyén ismeret bázisába. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Az elektronikus tanulási környezetben zajló tanítási és tanulási folyamatok is a 

különboző források széleskörű használatára épülnek, ezek a következők lehetnek:  

Kép  

Válasz Konkrét tantervi céllal írott olvasandó anyagok vagy források; 

esettanulmányok, szituatív anyagok, tanulási források, 

információhordozók. 

HELYES 

Válasz Hiteles helyzetet és döntési lehetőséget biztosító források, pl. videók, 

vagy olyan mulltimédiás tanulási programok, amelyek általánosan 

felhasználható megjelenítő szoftverek segítségével működnek. 

HELYES 

Válasz Más célra fejlesztett olvasandó anyagok; web alapú szerep játék 

szimuláció, feltáró tanulás, erőforrás-alapú tanulás) 
HELYES 

 

MC  

Kérdés A múzeumok honlapjai a digitalizáció következtében jelentősen átalakultak, mivel 

Kép  

Válasz segítségükkel az adott múzeum digitális képi, hang- és mozgókép-

objektumai közvetlenül szolgáltathatók. 
HELYES 

Válasz a portálok többsége olyan eszközzel nem rendelkezik, amelyek 

felhasználásával egyszerűen hozhatók létre virtuális kiállítások. 
HIBAS 

Válasz kétféle típusú virtuális kiállítás hozható létre: csak a portálon 

megvalósuló, a múzeumban fizikai valóságában soha nem létező 

kiállítás; ill. a múzeumban megépített, látogatható kiállítások virtuális 

változatai. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyik állítás nem állja meg a helyét? 



Kép  

Válasz A VIDEOTÓRIUM a magyar felsőoktatás és kutatás közösségének 

video megosztó portálja, sajátos tudástár. 
HIBAS 

Válasz Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár célja, hogy a tankönyvek, 

szakkönyvek, folyóiratok digitális formában elérhetővé váljanak a 

felsőktatás, ill. az érdeklődők számára – előfizetés esetén. 

HELYES 

Válasz A legnagyobb hazai elektronikus könyvtár az Országos Széchényi 

Könyvtár által gondozott Magyar Elektronikus Könyvtár. 
HIBAS 

 

MC  

Kérdés Az  1995-ben, a Health on the Net által kidolgozott HONcode alapvető etikai 

normákat fogalmaz meg 

Kép  

Válasz aminek segítségével biztosítja, hogy az olvasó eligazodhasson a talált 

információk halmazában, tájékozódhasson a talált adatok forrásáról és 

céljáról. 

HIBAS 

Válasz a HONcode alapítvány az általa elfogadott Web-oldalakra HONcode 

pecsétet helyez, azt tanúsítja, hogy az oldal megfelel 12, az alapítvány 

által meghatározott szabálynak. 

HIBAS 

Válasz a mintegy 8000, minősített honlap között számos hazai egészségügyi 

honlap is rendelkezik ilyen minősítéssel. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés A Minerva projekt keretében, a kulturális honlapok értékelésére kidolgozott 

minőségi elvek: 

Kép  

Válasz átlátható, hatékony, karbantartott, elérhető, felhasználó-központú, 

interaktív, többnyelvű, szabványos, jogkövető, segíti a hosszútávú 

megőrzést. 

HIBAS 

Válasz átlátható, hatékony, karbantartott, elérhető, felhasználó-központú, 

interaktív, többnyelvű, átjárható. jogkövető, segíti a hosszútávú 

megőrzést. 

HIBAS 

Válasz átlátható, hatékony, karbantartott, elérhető, interaktív, többnyelvű, 

multimédiás. jogkövető, segíti a hosszútávú megőrzést. 
HIBAS 

 

MC  

Kérdés Az 1997-ben indult, magyar Sulinet-program 

Kép  

Válasz eredeti célja az volt, hogy az összes középiskola, majd valamennyi 

általános iskola bekapcsolódhasson az információs és kommunikációs 

hálózatba. 

HIBAS 

Válasz tartalomszolgáltatásra, a tanártovábbképzésére, humán infrastruktúra 

létrehozására nem vállalkozott. 
HIBAS 

Válasz meghatározó részei: az infrastruktúra megteremtése, digitális bérelt 

vonalak , internetes laboratóriumok kiépítése, számítógépes kabinetek 

telepítése, ellátása korszerű gépekkel. 

HIBAS 

 



MC  

Kérdés Melyik állítás állja meg a helyét? 

Kép  

Válasz A Sulinet Digitális Tudásbázist (SDT) a digitális kultúra elterjesztése 

érdekében fejlesztették ki, nonprofit célokra szabadon használható, 

LCMS keretrendszerrel működik. 

HELYES 

Válasz Az IKT iskolai szerepének naprakész és folyamatos értékeléséhez máig 

nem áll rendelkezésre komplex on-line mérőeszköz. 
HIBAS 

Válasz A „Magyar információs társadalom jelentés 1998–2008” szerint 2007-

ben az IKT-eszközök integrálása a pedagógiai gyakorlatba elégtelen 

szintű. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép  

Válasz A virtuális mikroszkópok, planetáriumok, sőt tolómérők példája azt 

igazolja, hogy a mechanikus modelleken, szimulált műszereken 

alapuló virtuális tér nehezen válik el a 3D valóságtól. 

HELYES 

Válasz A mechanikus modellek rendkívül korlátozott lehetőségekkel 

rendelkeznek az interaktív, szimulációkhoz képest. 
HIBAS 

Válasz Oktatásra és gyakorlásra a virtuális mikroszkóp, teleszkóp szinte 

tökéletesen pótolja a hagyományos műszereket. 
HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyik állítás helyes? 

Kép  

Válasz Az animáció technikailag olyan grafikával generált mozgókép, mely 

egymástól kis mértékben eltérő képkockák, fázisképek sorozatából áll. 
HELYES 

Válasz Az animáció rajzfilm, trükkfilm, bábfilm, lassított, vagy gyorsított 

fevétel formájában terjedt el, a modern programokban bármely 

paraméter animálható. 

HIBAS 

Válasz Az oktatóprogramokban alkalmazott szimuláció, gyakran kézzel 

vezérelhető animáció, programvezérléssel is lejátszható. Ez utóbb 

esetben a paramétereket a felhasználó is megadhatja. 

HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik állítás állja (idézet) meg a helyét? 

Kép  

Válasz A Web 1.0 térhódításával párhuzamosan elterjedtek az Internetre 

alapozott tanulásszervező programok (LMS) amelyek egységbe 

szervezték az adatbázisokat, a kommunikációs eszközöket, a 

feladatmegoldásokat, az adminisztrációt – egyszóval a teljes tanulási 

folyamatot. 

HIBAS 

Válasz A Web 2.0 „digitális bennszülöttei” nem csak információkat keresnek 

a Weben, hanem maguk is tartalomszolgáltatókká válnak. Az 

interaktivitás terei és eszközei gyakorlatilag határtalanná bővültek. A 

magán- és intézményes információk a kibertérben szabadon 

HIBAS 



megjelenhetnek. 

Válasz A Web 3.0, a szemantikus web, azt célozza, hogy a világhálón 

található információkat a számítógépek ne csak olvasni, hanem 

értelmezni is tudják. Ennek érdekében az információkhoz megfelelő 

metaadatokat kell társítani. 

HELYES 

 

SC  

Kérdés Az e-learning - nevéből adódóan - „elektronikus tanulás" 

Kép  

Válasz gyakorlatilag az elektronikus eszközökkel és szolgáltatásokkal 

támogatott tanítási-tanulási formát jelenti, eszköztárába tartoznak 

mindazon elektronikus rendszerek (például a tv, rádió, számítógép), 

melyek használata alkalmazható a tanítási-tanulási folyamatok 

támogatására; szokás CBT-nek is nevezni 

HIBAS 

Válasz olyan, számítógépes hálózaton elérhető nyitott - tér- és időkorlátoktól 

független - képzési forma, amely a tanítási-tanulási folyamatot 

hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában 

megszervezve mind a tananyagot és a tanulói forrásokat, mind a tutor-

tanuló kommunikációt, mind pedig az interaktív számítógépes 

oktatószoftvert egységes keretrendszerbe foglalva hozzáférhetővé teszi 

a tanuló számára. 

HELYES 

 

MC  

Kérdés A következő állítások tényeken alapulnak, helytállóak: 

Kép  

Válasz Az e-learning a digitális tananyagfejlesztés tapasztalatainak birtokában, 

a bevált technológiák, például a GPS, SCORM, és az újabb 

fejlesztések, például az RFID és a Mobile Positioning segítségével 

mind kontextusérzékeny, mind helyalapú képzési anyagok 

kifejleszthetők 

HELYES 

Válasz A mobil tanulás azonos szolgáltatást képes majd nyújtani, mint ma az 

internetes tanulás, az e-learning keretrendszerek és kurzusok, úgy 

azonban, hogy a tanulónak nem kell magánál tartania asztali vagy 

hordozható számítógépét. 

HIBAS 

Válasz Kontextusérzékeny oktatás-képzésnek az tekintendő, melynél a 

tananyag közvetlenül ahhoz a képzési szituációhoz kapcsolódik, 

amelyben a tanulók elhelyezkednek. 

HELYES 

 

SC  

Kérdés A következő állítások nem helytállóak: 

Kép  

Válasz A mobil tanulással kapcsolatban a meglévő e-learning rendszerek a 

meglévő tartalmak és az európai, nemzeti és intézményi ikt és 

távoktatási politika, vagy stratégia újra gondolása szükséges. 

HIBAS 

Válasz A mobil tanulás alacsonyabb szintű szolgáltatást képes majd nyújtani, 

mint ma az internetes tanulás, az e-learning keretrendszerek és 

kurzusok. 

HELYES 



Válasz Helyalapú oktatás-képzésnek az tekintendő, melynél a tananyag 

közvetlenül ahhoz a fizikai helyhez kapcsolódik, amelyen a tanulók 

elhelyezkednek. 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az U-Teacher projekt során elkészült a CEF keretrendszer (Common European 

Framework) egy mátrix 

Kép  

Válasz amelyben a tanár társadalmi kapcsolatait, az érintett személyek és 

szervezetek körét reprezentálják, valamint azokat a területeket, 

amelyeken a cselekvés zajlik. 

HELYES 

Válasz amelyben a kapcsolatok és a legfontosabb, domináns szereplók: 

Tanulók; Kollégák; Az iskola külső környezete 
HIBAS 

Válasz amelyben a területek: Pedagógia; Tanterv, tanmenet, tananyag; 

Szervezet; Techno¬lógia; Szakmai fejlődés; Etika; Szakma¬politika. 
HIBAS 

 

MC  

Kérdés Az oktatástechnológiai szakismeretek, szaktudás jelentős része oktatásfejlesztési és 

tervezési modellek és folyamatok ismeretét és alkalmazását jelenti.: 

Kép  

Válasz Az egyes modellek különböző léptékű tevékenységrendszereket 

reprezentálnak, így kialakultak médiumfejlesztési, kurzus vagy 

programfejlesztési, és oktatási rendszerfejlesztési  modellek. 

HELYES 

Válasz A lényegi kompetenciák a következők: információ-strukturálás 

(információ felvétel, -rögzítés, -tárolás, -osztályozás, -rendezés stb.); 

problémamegoldás (soktényezős rendszerek felmérése, összefüggések 

meglátása, alternatív megoldások kidolgozása stb.); a viselkedés és 

kognitív tudományok eredményeinek, különösen a tanulással 

kapcsolatos ismeretek alkalmazni tudása (nemcsak ismerete); 

információ-visszakeresés, tartalmi, formai és technológiai szelektálás 

(a források megfelelő használata.   

HIBAS 

Válasz Az International Board of Standards for Training, Performance and 

Instruction kidolgozta a kompetenciák, ill. sztenderdek rendszerét, 

ezek: Online tanulói kompetenciák; Oktatástervezési kompetenciák; 

Értékelési kompetenciák; Oktatói kompetenciák; Training manager 

kompetenciák. 

HELYES 

 


