
 

MC  

Kérdés Az oktatástechnológia az ezredfordulót követően  

Kép  

Válasz annak a tudománya, hogy a megfelelő technológiai folyamatok és 

erőforrások megteremtésével, felhasználásával és szervezésével 

támogatjuk a tanulást, növeljük a teljesítményt. 

 

HELYES 

Válasz az erőforrások alatt kizárólag a high-tech eszközöket érti, például 

digitális média, számítógépes szoftver, vagy oktatási célokra 

tervezett/felhasznált tanulói rendszerek. 

HIBAS 

Válasz magasabb szellemi hozzáadott érték eredménye, amely visszahat a 

társadalomra és felértékeli az őt "létrehozó" tudást 
HELYES 

 

 

IH  

Állítás Az USA Oktatási Minisztériuma által megjelentetett jelentés szerint 

2008 őszén az összes állami iskola 97%-ban található legalább egy, 

osztályteremben oktatási céllal elhelyezett számítógép, és az iskolák 

58%-a rendelkezik mozdítható kézikocsira szerelt laptoppal.  

Igaz 

 

 

MC  

Kérdés A Human Performance Technology (HPT) 

Kép  

Válasz lényegében az oktatás-technológia-3,  szisztematikus eljárás az 

optimális humán teljesítmény eléréséhez. 
HELYES 

Válasz alkalmas a hiányosságok feltárására, az egyén és közösség számára 

egyaránt értékes, eredményes, hagyományos és az IKT megoldásokra 

egyaránt.  

 

HELYES 

Válasz deklaráltan az oktatástechnológiai rendszerszemléletre, de nem az 

oktatási rendszerfejlesztés ADDIE modelljére épül. 

 

HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés A Human Performance Technology által alkalmazott IKT keret 

Kép  

Válasz a teljesítmény-támogatás - embedded performance support és a job aid, HIBAS 

Válasz jellemzően a Web alapú szolgáltatások, interaktív képzés a weben, az 

Intranet (a saját szervezet belső hálózata), és az Extranet (több 

szervezet saját közös hálózata) 

HELYES 

Válasz kizárólag a számítógépes „e-learning”, az Interactive Courseware, és 

az Interactive Video Teletraining 
HIBAS 

 

 



MC  

Kérdés A kommunikációval foglalkozó elméleti szakemberek kimutatták, hogy 

Kép  

Válasz Az adott időben befogadható és feldolgozható információ mennyisége 

véges. 

 

HELYES 

Válasz A több csatornán keresztül folyó kommunikáció hátrányos is lehet, a 

multimédia differenciáltan értelmezhető. 
HELYES 

Válasz Az audiovizuális információközlés hatákonysága és eredeményessége 

egyértelműen kimutatható, életkortól független, csak a tartalomtól 

függ.  

 

HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Az elágazásos programozási stratégia kidolgozója 

Kép  

Válasz Burrhus Frederic Skinner (1904 – 1990) HIBAS 

Válasz Norman Allison Crowder (1921 – 1998) HELYES 

Válasz Thomas F. Gilbert (1927 – 1995) HIBAS 

Válasz Edward Lee Thorndike (1874 – 1949) HIBAS 

 

 

MC  

Kérdés „Mastery Learning” stratégiát, amelyet optimális elsajátítási stratégiaként ismertünk meg, 

Kép  

Válasz Benjamin S. Bloom oktatáskutató pszichológus és munkatársai 

dolgozták ki, 1976-ban. 

 

HELYES 

Válasz teljesen azonos az adaptív tanulási stratégia néven Cronbach, L. J., & 

Snow, R. E. által publikált megoldással. 

 

HIBAS 

Válasz a CAL (Computer Assisted/Aided Learning), a CBL (Computer Based 

Learning) az interaktív multimédia programok, és a WBL (Web Based 

Learning) e-learning programok és rendszerek hasznosítják. 

HELYES 

 

 

MC  

Kérdés A szimuláció fogalma a modellezés fogalma nélkül nem értelmezhető, mivel 

Kép  

Válasz a szimulációs modell az a modelltípus, amely a vizsgált jelenséghez 

hasonló viselkedés mutatására képes. 
HELYES 

Válasz a modell viselkedési elemei és a valóságos rendszer viselkedési elemei 

között egyértelmű kapcsolat nem teremthető, ezért szimuláció. 

 

HIBAS 

Válasz a szimuláció valóságos, vagy tervezett folyamat vizsgálata: egy 

rendszer, egy folyamat fizikai vagy számítógépes modelljén 
HIBAS 



tanulmányozzuk a rendszer várható, illetve valódi viselkedését. 

 

 

MC  

Kérdés A Design-Based Research esetében igaz kijelentés: 

Kép  

Válasz Eltérően a legtöbb kvantitatív kutatás „realista”, és a legtöbb kvalitatív 

kutatás „relativista” nézőpontjától, a DBR lételméleti filozófiai 

hátterének a „pragmatizmust” tartják. 

 

HELYES 

Válasz Az oktatástechnológia területén a DBR-t nem alkalmazzák a gyakorlati 

oktatási problémák megoldására,  a technológiai alkalmazások 

tervezésével és felhasználásával nem kompatibilis. 

HIBAS 

Válasz A DBR „kutatási” eredményeit nem általánosítják, mivel a tervezési 

folyamatot állandóan változtatják, alakítják, reagálva az adott 

környezet összetettségére. 

 

HELYES 

 

 

MC  

Kérdés Az alkalmazott oktatómédia kutatások legfontosabb, érvényes megállapítása 

Kép  

Válasz Egyik audiovizuális, elektronikus médiumnak sincs általában 

kitüntetett szerepe az eredményes és hatékony tanítás-tanulás 

megvalósulásában. 

HELYES 

Válasz Minden új médium alkalmas minden célra, egy célra több médium is 

használható eltérő hatékonysággal. 

 

HIBAS 

Válasz Mindegyik médium speciális információközlési lehetőségekkel 

rendelkezik, és sajátos tanulási környezetet igényel és teremt. 
HELYES 

 

 

SC  

Kérdés A digitális taneszközöket aktiváló tudáskörnyezet tartalmazhat 

Kép  

Válasz információ-átadó; szöveges, képes, hangos tudástartalmakat bemutató, 

viszonylag kevés interaktív elemet tartalmazó ismeretátadó ill. 

ismeretbővítő megoldásokat; 

HELYES 

Válasz információ-feldolgozó; interaktív elemeket nem tartalmazó, pedagógiai 

elveken és ezekből eredeztethető módszereken alapuló 

tudáselsajátítást, kompetenciafejlesztést célzó és/vagy támogató 

eszközöket; 

 

HIBAS 

Válasz információ-alkalmazó; egy tudásanyag bevésésére, alkalmazására, 

ellenőrzésére és értékelésére használható oktatóeszközöket.  

 

HIBAS 

 



 

SC  

Kérdés 
A pedagógiai rendszer jellegzetes komponensei a következők: 

 

Kép  

Válasz Pedagógiai koncepció, Kerettanterv, Taneszközök, Értékelési 

eszközök, Továbbképzési programok, Támogató rendszer; 
HELYES 

Válasz Kerettanterv, Pedagógiai koncepció, Értékelési eszközök, 

Továbbképzési programok, Támogató rendszer; 

 

HIBAS 

Válasz Pedagógiai koncepció, Modulleírások, Információhordozók, Értékelési 

eszközök, Továbbképzési programok, Támogató rendszer; 

 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés A jelenlegi didaktikai és oktatástechnológiai diskurzusok értelmezhetőségéhez az 

információ, a tudás, a képesség, és a kompetencia (TTK) fogalmát kell kiemelnünk: 

Kép  

Válasz Az első és legjelentősebb TKK tipológiát B. Bloom és munkatársai 

fejlesztették ki a 60-as évektől kezdődően 
HELYES 

Válasz A Bloom taxonómiaként ismert rendszer hiányossága, hogy az oktatási 

tevékenység vonatkozásában csak a kognitív területére épül. 
HIBAS 

Válasz A gyakorlati pedagógiai munkához elengedhetetlen affektív és 

pszichomotoros területekre taxonómia nem áll rendelkezésünkre. 

 

HIBAS 

 

 

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 

megjelenhetnek. 

 

HIBAS 

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 



 

 

MC  

Kérdés A pedagógiai rendszer korszerű értelmezését jelentő igaz állítások 

Kép  

Válasz A pedagógiai rendszer olyan komplex szabályozó eszközegyüttes, 

amely tartalmazza a kerettantervet, a hozzá illeszkedő ajánlott 

tankönyv- és taneszközcsaládot és a mérés és értékelés eszközeit.  

 

HELYES 

Válasz A pedagógiai rendszer lényegében egy modern taneszközrendszer, 

multimédia programcsomag, kiegészítve a pedagógus kezébe adható 

mérőeszközökkel, feladatlapokkal, szakmódszertani ajánlásokkal. 

 

HIBAS 

Válasz A pedagógiai rendszer tartalmazza a kerettantervet, a hozzá illeszkedő 

ajánlott tankönyv- és taneszközcsaládot, és magában foglalja a 

továbbképzési és a pedagógiai szolgáltatás rendszerét is. 

 

HELYES 

 

 

SC  

Kérdés A következő állítások nem helytállóak: 

Kép  

Válasz A CMI (Computer Managed Instruction), vagyis a számítógéppel 

menedzselt, szervezett tanítás esetében a tanulók nem a géppel 

tanulnak, hanem a tárolt adatok, pl. tesztek, teszteredmények segítik a 

tanítási folyamat szabályozását.  

 

HIBAS 

Válasz  A CAI (Computer Assisted/Aided Instruction), vagyis a 

számítógéppel segített tanítás már a tananyagot, a feladatokat is 

biztosítja, kezdetben a tanulói terminálokon, később a személyi 

számítógépen.  

 

HIBAS 

Válasz A CBI (Computer Based Instruction), tehát a számítógépre alapozott 

tanítás, a folyamatszabályozást és az információátadást egyaránt 

lehetővé teszi. 

HIBAS 

Válasz A CAI és a CBI oktatógépként nem funkcionál, mivel nem a vegyes 

típusú programozott oktatást/tanulást valósítja meg. 
HELYES 

 

 

 

SC  

Kérdés Az oktatást segítő médiumok használatáról szóló tanulmányokban 

Kép  

Válasz ritkán szerepel annak leírása, hogy a médiumokat hogyan használják 

fel a tanórákon, és erről hogyan vélekednek a tanárok és a diákok. 
HIBAS 

Válasz főként a teljesíményadatok, az elért tudásszint kimutatása jellemző, 

kevésbé az, hogy a médiumokat hogyan használják fel a tanórákon.  

 

HIBAS 



Válasz gyakran szerepel annak leírása, hogy a médiumokat hogyan használják 

fel a tanórákon, erről hogyan vélekednek a tanárok és a diákok. 

 

HELYES 

 

 

M  

Kérdés A kutatók által közreadott cikkek osztályozási rendszere és a kutatások célkategóriája. 

Kép  

 Közleménytípus A cikk, tanulmány fő jellemzői 

Pár Szakirodalmi áttekintés az irodalom egészének összefoglalása, 

időnként kritikai szándékkal, időnként 

pedig, helyzetjelentés 

Pár Módszertani cikk új modell vagy eljárásmód 

megfogalmazása egy szakmetodikai 

kérdéshez 

Pár Elméleti cikk elsősorban a kutatási terület elméleti 

irodalmát használja fel, vagy hozzájárul 

ahhoz 

Pár Empirikus és kísérleti tanulmány az értékelő tanulmányok kivételével az 

összes olyan tanulmány, mely adatok 

segítségével vonja le a következtetéseket 

Pár Leíró tanulmány információk közlése adott programról 

vagy eseményről, kevés adattal, vagy 

adatok használata nélkül 

Pár Szakmát érintő tanulmányok az oktatástechnológiával, mint szakmával 

foglalkozó tanulmányok jellemzése, pl.: 

kompetenciák meghatározása, szakmai 

gyakorlatok leírása 

 

 

SC  

Kérdés Válassza ki az igaz állítást! 

Kép  

Válasz A kvantitatív kutatást az objektivitás hipotézisei alapján irányítják, míg 

a kvalitatív kutatást az a feltevés működteti, hogy a valóságot a 

társadalom teremti meg. 

HELYES 

Válasz A kvalitatív kutatást az objektivitás hipotézisei alapján irányítják, míg 

a kvantitatív kutatást az a feltevés működteti, hogy a valóságot a 

társadalom teremti meg.  

 

HIBAS 

Válasz A kvalitatív kutatást az objektivitás hipotézisei alapján irányítják, míg 

a kvantitatív kutatást az a feltevés működteti, hogy a valóságot a 

társadalom teremti meg.  

 

HIBAS 

 

 

SC  



Kérdés Melyik állítás helytelen az audiovizuális médiumok értékelése esetében? 

Kép  

Válasz Az absztrakció foka kritikus változó a tanulásban. HIBAS 

Válasz Az inger gazdagsága és változatossága fokozza a figyelmet és a 

motivációt. 
HIBAS 

Válasz Dale  tapasztalati piramisában legfelül a „közvetlen, célirányos 

tapasztalat” áll. 
HELYES 

 


