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A nyílt tankönyvek költsége és minősége
Bevezetés
„Nyílt oktatási tartalmak” (open educational resources = OER) előállítására jelentős erőfeszítések történtek az elmúlt 15 évben. Az ingyenesen
vagy olcsón hozzáférhető és szabadon felhasználható tananyagok tanulásösztönző és költségcsökkentő szerepére a 2007-ben Cape Townban közzétett nyilatkozat (Open Education Declaration) is
felhívta a világ figyelmét. Számos OER fejlesztő
projekt indult, elég csak megemlíteni az MIT és
más nagy egyetemek OpenCourseWare kezdeményezését (http://www.ocwconsortium.org), vagy
a Connexions (http://cnx.org) oldalról letölthető
tananyagmodulokat, illetve az olyan szabad elérésű tankönyveket, mint amilyeneket többek közt a
CK–12 projekt (http://ck12.org) vagy a Saylor Alapítvány (http://www.saylor.org) kínál, továbbá a
MOOC (massively open online course) típusú,
online elvégezhető kurzusokat.
Miközben egyre több munkát fektetnek az ilyen
nyílt tartalmak előállításába, kevesebb figyelmet
kap azok használata és hatása az oktatásra, illetve
a tanulásra. Fontos volna mérni, hogy valójában
mennyire használják az OER anyagokat a tanárok/diákok és mi a véleményük róluk, ugyanolyan
hatékonyan lehet-e tanítani és tanulni ezekkel,
mint a hagyományos tananyagokkal, valóban
csökkenthetők-e velük a költségek?
A témában eddig megjelent publikációk többnyire a
nyílt tankönyvek költséghatékonyságának igazolására fókuszáltak. Ochôa és szerzőtársai [1] 2011ben kiszámolták, hogy Brazíliában az elsőéves
egyetemistáknak – szakoktól függően – az ottani
éves minimálbér 51-89%-át kell kifizetniük a tankönyvekért, és ennek a lehetetlen helyzetnek az
enyhítésére megfogalmazták egy latin-amerikai
nyílt tankönyv kezdeményezés tervezetét. 2012-es
cikkében [2] Wiley munkatársaival egy olyan kísérletet ismertetett, amelynek során a CK–12 tananyagait használták három főiskolai kurzushoz.
Arra az eredményre jutottak, hogy több mint 50

százalékkal kevesebbe kerültek a nyílt tankönyvek,
mint a hagyományosak, és a tanév végi egységes
állami vizsgán ugyanúgy teljesítettek azok a diákok,
akik ezekből az 5 dolláros tankönyvekből készültek
fel, mint a többiek. Harley munkacsoportja 2010-ben
kérdőíves felméréssel [3] kaliforniai egyetemi oktatók attitűdjét vizsgálta a nyílt tankönyvekkel kapcsolatban, és a válaszadók 95 százaléka hajlandónak
mutatkozott ezek használatára, ha a hagyományoshoz hasonló a minőségük és a funkcionalitásuk. Bár
ez a pozitív hozzáállás biztató az OER jövője
szempontjából, azt is érdemes volna mérni, hogy
azoknak mi a véleményük, akik már legalább egy
félévet végigtanítottak ilyen tankönyvekből. És persze a tanárokén kívül a tanulók hozzáállása is érdekes kérdés. A pénzspórolás előnyei mellett lehetnek
visszahúzó tényezők is, például hogy gyengébb
minőségűnek gondolják az ingyenes vagy olcsó
könyveket, vagy hogy ezek a tananyagok többnyire
csak digitális formában léteznek.

A kutatás ismertetése
A cikkben bemutatott felmérés célja a Project
Kaleidoscope (PK) nevű kezdeményezés (http://
project-kaleidoscope.org) által ajánlott nyílt tankönyveket használó diákok és tanárok véleményének megismerése volt. Ebben a projektben nyolc –
nagyrészt Kalifornia, illetve New York állambeli –
közösségi főiskola vesz részt, melyeknek együttvéve több mint 100 ezer hallgatója van, jelentős
részben (69%) olyan, valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű fiatalok, akinél nagy a lemorzsolódás veszélye. 2011 őszén közel 2 ezer tanuló és
40 tanár bevonásával a Project Kaleidoscope tankönyveit használták a kísérletben részt vevő iskolákban. (A jövőben még nagyobb körben szeretnék
bevezetni az oktatásba ezeket.) A PK elsősorban
nem új tananyagok előállításával, hanem a meglévők intézményi adaptálásának elősegítésével foglalkozik. Szakértői csoportjai összeválogatják és
értékelik a már létező OER forrásokat, egyrészt
segítve ezzel a szegényebb diákokat, akiknek a
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drága tankönyvek beszerzése gondot okoz, másrészt pedig rugalmasan felhasználható és továbbfejleszthető tananyagokat ajánlanak a tanszéki
oktatóknak a kurzusaikhoz.
A kérdőíves módszerrel végzett felmérés során 27
oktatót kerestek meg november végén, vagyis a
PK kísérleti félév vége felé. A számukra összeállított kérdőíven kívül egy másikat is készítettek a
diákok véleményének megismerésére, és arra
kérték a tanárokat, hogy a hallgatóik figyelmét
hívják föl erre. Végül is 11 tanár és 132 tanuló
töltötte ki az online űrlapot, 7 főiskoláról, összesen
11-féle szakterületről.
Az oktatók véleménye
Arra a kérdésre, hogy több időbe telt-e a felkészülés erre a félévre, mint korábban, 82% mondta azt,
hogy több vagy sokkal több idejét vitték el az előkészületek (a többiek pedig ugyanannyira becsülték). A plusz felkészülési idő egyfajta rejtett költség
lehet a nyílt tankönyvek esetében, de tekintve,
hogy minden tanár első alkalommal használta a
PK anyagait, lehet, hogy csak ez a magyarázata a
nagyobb időigénynek. Sokan (70%) úgy becsülték,
hogy a diákjaik legalább heti 2-3 esetben tanultak
ezekből a könyvekből (maguk a diákok is hasonló
arányban nyilatkoztak így, a nekik szóló kérdőív
kitöltésekor). A használati gyakoriságnál azonban
fontosabb minőségjelző az eredményesség. Ezzel
kapcsolatban szinte minden tanár pozitívan válaszolt: 60% szerint ugyanolyan jól, 30% szerint
pedig jobban felkészültek a diákok, mint a korábbi
szemeszterekben, amikor a hagyományos tankönyvekből tanultak. Emellett mindegyikük úgy
vélte, hogy nagy valószínűséggel a jövőben is
használni fog nyílt tankönyveket a kurzusaihoz,
mert megfelelőnek ítélte a minőségüket. A diákjaiktól is nagyrészt kedvező visszajelzéseket kaptak,
elsősorban az ingyenesség, illetve az alacsony ár
és az online hozzáférés lehetősége miatt, bár
egyeseknek éppen a digitális verzió elérésével
akadt gondjuk.
A hallgatók véleménye
A válaszadó főiskolások többsége (70%) állami
támogatással vagy díjmentesen tanul, vagyis feltehetően kedvezőtlen jövedelmi/vagyoni hátterű.
Több mint kétharmaduk (69%) négy vagy ennél is
több kurzusra iratkozott be a félév során. A legtöbben megveszik az előírt tankönyveket és 82 százalékuk ezekre legalább 200 dollárt költ egy szemeszter alatt (csaknem a felük pedig 300 dollárnál
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is többet). Azokon a kurzusokon, amelyeken a PK
tankönyveit alkalmazták, a 132 hallgatóból 90 nem
vette meg a nyomtatott kiadást, többnyire azért,
mert az online verziót ingyenesen használhatta.
Abból a 39 diákból, akik megvették a papírkönyveket, 28-an kevesebb, mint 60 dollárt költöttek rájuk
(mintegy felük 40 dollárnál is kevesebbet). Néhányan inkább kinyomtatták a digitális változatot,
többnyire 20 dollárnál olcsóbban. Vagyis a korábbi
helyzethez képest sokkal jobban jártak anyagilag
még azok is, akik papíron szerették volna használni a tankönyveket.
A használat gyakoriságában nincs lényeges különbség a kétféle tankönyvtípus között. Mindössze
négyen érezték úgy, hogy a PK könyvek gyengébb
minőségűek voltak, a többiek ugyanolyannak
(56%) vagy jobbnak (41%) ítélték meg ezeket. A
megkérdezettek valamivel több, mint a fele jobban
kedvelte az online verziót, mint a nyomtatott kiadványt, 17% vélekedett ezzel ellentétesen, míg
31%-nak mindegy volt, hogy melyiket használja.
Sokan (77%) nyilatkoztak úgy, hogy valószínűleg a
jövőben is jelentkeznének olyan kurzusra, amelyen
hasonló nyílt tankönyveket használnak.
Az általános benyomást firtató utolsó kérdésre 98
válasz érkezett: 9 volt negatív, 75 pozitív, a többi
pedig vegyes megállapításokat tartalmazott. Az a
néhány diák, aki elégedetlen volt a PK tananyagokkal, internet elérési vagy navigációs problémákra panaszkodott, fárasztónak találta a képernyőről való olvasást vagy hiányolta a jegyzetelési
lehetőséget az online verziónál, elégedetlen volt a
szöveg vizuális elrendezésével vagy sokallta a
gépelési hibákat, illetve úgy ítélte meg, hogy a
tankönyv nem illeszkedett az osztályteremben
leadott anyaghoz. Egy vélemény ezek közül: „Jobban szeretem a könyvet az internetes szövegeknél, mert bejelölhetem a fontos részeket és eligazító megjegyzéseket írhatok magamnak a margóra.
Továbbá az online verzió rövid idő után kiléptetett,
így elvesztettem mindent, amit éppen meg akartam tanulni. Végül is pár hét múlva meg kellett
vennem a nyomtatott könyvet, hogy rendesen el
tudjam olvasni.” A pozitív válaszokat hét csoportba
lehetett sorolni: összbenyomás, tartalom, megjelenítés, pozitív jelzők, összehasonlítás, online elérhetőség, gazdaságosság. Dicsérték például a PK
tankönyvek érthetőségét, vizuális elrendezését, az
online változat interaktív voltát és kereshetőségét,
és hatékonyabbnak találták őket tanulhatóság
szempontjából, mint a korábbi hagyományos tankönyveiket. A költségmegtakarításra vonatkozóan
íme egy jellemző vélemény: „Nem kellett megven-
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nem egy túlárazott, de alulhasznált könyvet. Pénzt
spóroltam és ráadásul bárhonnan hozzáfértem a
szöveghez. Tetszett, hogy az online tankönyv ingyen volt elérhető.”
Összességében megállapítható, hogy a kísérletben részt vevő tanárok és tanulók nagyrészt méltányolták a PK tankönyvek alacsony költségét és
ugyanakkor jó véleménnyel voltak azok minőségéről. Bár a „minőség” fogalmát a kérdőív készítői
nem definiálták, a nyílt végű kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy a tananyag elrendezése,
megjelenítése és olvashatósága, az online hozzáférés lehetősége, a tartalom illeszkedése az osztályban elhangzottakhoz, és a gazdaságosság
egyaránt fontos szempont az érintettek számára.
Ugyanakkor, ha a diákok nehezen férnek az internethez, vagy fárasztónak találják a képernyőről
való olvasást, vagy úgy látják, hogy a nyílt tankönyveket nem tartják karban vagy rosszul szerkesztik, akkor kevésbé hasznosnak és jónak ítélhetik meg őket, mint a hagyományos tankönyveket. A Project Kaleidoscope-hoz hasonló kezdeményezésekben nagy lehetőség van. Amennyiben
az elsődleges tananyagok valóban ingyen vagy
nagyon olcsón elérhetővé válnak, anélkül, hogy
romlanának miattuk a tanulók eredményei, annak
radikális – az eddigi rendszert megbontó – innovációs hatása lehet a felsőoktatásban.
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