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A kutatás elméleti háttere

Az oktatók célja, hogy egy adott tantárgyból minél több ismeretet, tudást sajátítsanak el a
hallgatók. Ennek érdekében előadások, szemináriumok, laborok kerülnek megtartásra, a
tananyag elektronikus formában is elérhető az OE e-learning rendszerén, a hallgatói
vizsgaeredmények azonban mégsem felelnek meg a várakozásoknak. A projekt célja, hogy a
vizsgáztatási

rendszer

módosításának

hatását

vizsgálja,

illetve

az

elektronikus

vizsgarendszer bevezetésével a hallgatók számára ne csupán tananyagot, de gyakorlási,
önellenőrzési lehetőséget is biztosítson, így javítva a vizsgaeredményeket.
A hallgatók célja (többnyire) a minél kisebb erőbefektetéssel, minél jobb érdemjegy elérése.
Ellenérdekeltek tehát a tananyag bővítésben, sőt, legtöbbször a fejlesztésben is, hiszen a
korábbi évek anyagai (és az abból készült puskák) már elérhetők, letölthetők, szemben az új,
fejlesztett anyaggal, amelynél nekik kell időt és energiát fektetniük a kidolgozásba.
A projekt során fejlesztett és tesztelt elektronikus vizsgáztató rendszerrel nem csupán a
tanárok vizsgáztatási terhe csökkenthető, de remélhetőleg - az Y generáció számítógép
használati szokásait figyelembe véve - a tanulási kedv is növelhető. Fontos azonban
meghatározni a gyakorló kérdések számát, és a vizsgáztatás esetén a kérdések

számítógépekre és egyénekre történő allokációjának algoritmusát annak érdekében, hogy
az eredmények valós tudást, ne pedig a szomszédok segítségét, vagy a felkészülés során
már kitöltött és akkor lejegyzett teszteredményeket mutassák.
A kutatás célja
Annak vizsgálata, hogy
 az általános egyetemi szokásoktól eltérő, gyakori számonkérés milyen mértékben
javítja a hallgatók által elért eredményeket Gazdasági informatika tárgyból;
 milyen játékelméleti megfontolások alapján lehet garantálni a szomszédos gépeken
megjelenő

tesztek

különbözőségét

a

nemkívánatos

hallgatói

befolyásolás

kiküszöbölésére;
 a tesztkérdések és -válaszok kialakítása tapasztalatainak rögzítése;
 a részletes eredmények alapján az egyes tesztkérdések minőségének értékelése.
A kutatás módszertana
A pedagógiai és adatbiztonsági követelmények feltárását követően és azok alapján
célszoftver tervezése és fejlesztése történik egyszerű feleletválasztós tesztek lebonyolításra.
A nagy létszámú évfolyam (194 fő) vizsgálati és kontrollcsoportba sorolása véletlenszerűen
történik. A tárgy laborfoglalkozásainak anyagára épülő tesztkérdés-csoportok mennyiségi
kialakítását a játékelméleti megfontolások alapján kell méretezni. A félév végén a célcsoport
és a kontrollcsoport eredményeinek statisztikai elemzése adja az első kérdésföltevés
eredményét. Ezt megerősítheti, illetve gyengítheti a korábbi évek tantárgyi tanulmányi
eredményeivel való összevetés.
A kutatás várható eredményei
Arra számítunk az adott körülmények között, hogy a vizsgálati csoport lényegesen jobb
eredményt fog elérni, mint a kontrollcsoport, illetve a korábbi évfolyamok. A tanári
ráfordítások és a tanulmányi eredmény várható javulása alapján tervezzük annak jövőbeni
vizsgálatát, hogyan lehetne megoldani a gyakorló célú használatot.
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Az eredmények megosztásának tervezett módja
Az eredményeket és a tapasztalatokat tanulmányok, publikációk, konferencia előadások
keretében tesszük közzé. Felhasználhatóak továbbá a kollégák által oktatott más
tantárgyak keretében is, a számítógépterem kapacitásának függvényében.
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