
Fórum az elektronikus tanítási módokról Habár sokféle jellegű elektronikus tananyag található a 

hazai képzési és továbbképzési kínálatban, de egységes 

2012. november 16-án nagyon hasznos és értékes konfe- minőségbiztosítási rendszer egyelőre nincs az oktatási 

rencián vettem részt Budapesten, a Gábor Dénes Főisko- tartalmakra és folyamatokra. Szükséges-e a minőségbizto-

lán. A XIII. eLearning Fórum megszervezéséért köszönet sítás a tartalomfejlesztésben? Milyen szempontok alapján 

és elismerés illeti a Gábor Dénes Főiskolát és a Magyar értékelendő a kvalitás? A kerekasztal-beszélgetés résztve-

Távoktatási Alapítványt, továbbá a Magyar Tartalomipari vői nagyon szerteágazóan látták ezt a kérdést. A minőség 

Szövetséget és az MTA SZTAKI-t, valamint a SZÁMALK igen szubjektív kategória. Az egyetlen dolog, amely 

Oktatási és Informatikai Zrt-t. általánosan elfogadottnak tűnt, hogy a felhasználói (piaci) 

Reménytelen vállalkozás lenne összefoglalni az egész na- igények alapvetően meghatározzák a kínálatot. Merényi 

pos programon elhangzottakat. Az idei és korábbi fóru- Ádám a Microsofttól úgy látta, a felhasználók számára csak 

mok előadói és témái részletesen megismerhetők a másodlagos kérdés, hogy akkreditált-e az általa igénybe vett 

http://elearningforum.hu/ oldal alapján. e-learning tananyag.  Ezzel nyilvánvalóan a minőségbizto-

Idén az alábbi főbb témakörök voltak: sítás szerepének jelentőségéről is véleményt nyilvánított. 

Hadházy Tibor, a Digitális Tananyag Minősítő Bizottság 

ź Társadalmi igények és esélyteremtés a munkavállalók számára; képviselőjeként a hazai tervekről beszélt. A technológia 

ź Minőségbiztosítási utak, megoldások az e-learningben; kitűnő és sokoldalú, a módszertan és a tananyag kiválasz-

ź Az e-learning környezet megújítása. tása azonban szintén kulcsfontosságú az eredményes tanu-

láshoz. A közeljövőben szeretnének önálló rendeletet 

Az előadások során az online tanulási módszerek három- kidolgozni az e-learningről. Ennek első lépcsője egy fogal-

féle módja is terítékre került. Hallhattunk a Moodle oktatási mi alapvetés készítése.

keretrendszerben alkalmazható új lehetőségekről, a felhő Köpeczi Bócz Tamás a Corvinus Egyetemről egy érdekes 

alapú szolgáltatások felhasználásáról, illetve a közösségi ellentmondásra világított rá: Magyarországon a digitális 

portálok adta távoktatási lehetőségekről, amely egyaránt írástudásra építve számtalan szolgáltatás vehető már igény-

kiterjeszthető a közoktatás, a felsőoktatás és a szakképzés, be. Az oktatás folyamatán belül azonban erős lemaradás 

valamint a felnőttképzés területére. tapasztalható ehhez képest az online megoldásokban.
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Kedves Olvasók!

Novemberi Klikkünk a már megszokott havi IT-újdonságok mellett az e-tananyagokkal, e-learninggel foglalkozik. A hír-, könyv-, 

videóválogatást kiegészíti Szilassi Andrea a XIII. eLearning Fórum tapasztalatairól írott beszámolója.

Hasznos olvasgatást kívánok!

Vitéz Veronika, rovatgazda
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Kaszai Pál moderátortól - aki a Gábor Dénes Főiskola PC-ket. Ennek megfelelően a cég az IPadek, IPodok és a 

tanára - három gondolatot emelnék ki. Elindult egy vonat MacBookok további fejlesztésére fókuszál. 

az e-learningben. Aki nem száll fel erre, az lemarad. Az új  Mind a Microsoft, mind az Apple egyaránt támogatja az 

technológiák felszabadítják a tanulást, és javíthatják a online tanulásban az egyéni és csoportos együttműködést, 

hatékonyságot. A tananyagfejlesztésnél azonban a illetve az okostelefonok és tabletek bevonását a tanulási 

módszertani és az informatikai rész külön szakterület, ezt is folyamatba.

figyelembe kell venni. A délutáni szekcióülésen az eLearning környezet 

A Moodle típusú oktatási rendszer széles körben elterjedt megújulása témakörben elsőként Ollé János, az ELTE 

hazánkban és határainkon túl is. Vágvölgyi Csaba a 2-es PPK adjunktusa beszélt virtuális, háromdimenziós oktatási 

verzióban alkalmazható tanulási folyamat irányításáról és a környezetek felhasználásáról az andragógia mesterképzés-

hallgatói teljesítmények követéséről szólt, illetve egy másik ben. Elemezte a virtuális környezet alkalmazásának elő-

szekció előadásában az online tartalmak morális nyeit és hátrányait. A legfontosabb előny a tértől való 

felhasználási gyakorlatáról, valamint az oly gyakori függetlenség adottsága, valamint az a lehetőség, hogy egy 

plagizálásról beszélt a résztvevőknek. Papp Gyula a virtuális világban szimulálható sokféle élethelyzet, 

Moodle-ba integrált, illetve az azzal együttműködő külső cselekedet és környezet - következmények nélkül. 

tananyag-tárházakat mutatta be. Elhangzott korábban, a Előadásában érintette azt is, hogyan használja immár évek 

plenáris beszélgetés során az is, hogy a közeljövőben egyre óta az oktatásban a Facebook közösségi hálózatot. Minden 

nagyobb választék áll majd rendelkezésre a nyílt kurzusnak önálló csoportot hoz létre, ahol a résztvevőkkel 

hozzáférésű, oktatásban is alkalmazható tananyagokból, dokumentumokat, videókat, személyes megjegyzéseket 

amely elsősorban az UNESCO-nak köszönhető. oszthat meg.  A közösségi portál az együtt cselekvés és 

Merényi Ádám, a Microsoft képviselője egy felhő alapú együttműködés színterévé vált számukra. Órát tarthat 

távoktatási program közoktatáson belüli alkalmazásáról, a online, szavazásokat is tarthat lájkolással. A közösség előtt 

OneNote-ról beszélt. Ez az online és offline verzióval is zajlik minden esemény, amelyekre bármelyikük azonnal 

rendelkező szoftver sokféle módon támogatja a tanulást. reagálhat.

Ezekből egyet kiemelve, gyors, barátságos és sokoldalú Habók Lilla „Online és offline virtuális közösségek tanu-

visszajelzést biztosít tanár és diák között a szoftver által lási környezete” címmel a könyvolvasó közösségekkel 

nyújtott komplex lehetőségekkel. A nemrég piacra dobott kapcsolatos kutatásairól beszélt. Röviden említést tett a 

Office 365 (és elődje) ugyancsak alkalmas kollaboratív hazai könyvtárak olvasóköreiről és a strandkönyvtárakról 

tanulásra. Beszélt arról is, hogy a Microsoft világméretű is, de alapvetően a Moly, Rukkola és a Könyvkolónia online 

hálózatában is e-learning, valamint videó konferenciák olvasási portálokat mutatta be. E közösségek nemcsak vir-

útján zajlanak a dolgozók rendszeres, havi továbbképzései. tuálisan léteznek, a könyvcsere valódi kapcsolatokat is 

Gulyás István az Apple cég képviseletében érkezett. eredményez. Szó esett külföldi példákról is: a Bookstack Is-

Az Apple sokféle elektronikus tananyag fejlesztésében vett le és Bookhenge  online könyvközösségekről. Itt a könyv-

részt már.  Jelenleg 800 intézménynél alkalmazzák oktatási ajánlatok mellett heti szinten programokat is szerveznek, 

megoldásait.  Példaként hozta fel egy biológia könyv pl. felolvasásokat, szerepjátékokat, beszélgetéseket, és 

interaktív verzióját, amely a cég honlapjáról megtekinthető, virtuális könyvklubokat.

ingyen letölthető.  Az Apple tartalomfejlesztései során a  Czirfusz Dóra az „Online közösségi portál mint tanulási 

felhasználóbarát környezetet és az egyszerű szerkesztői környezet” kapcsán osztotta meg felmérésének eredmé-

felületet preferálja. Víziójuk szerint 2014-re jóval többen nyét a résztvevőkkel. Néhány gondolat megfigyeléseiből: 

használnak majd mobil eszközöket internetezésre, mint  Vannak olyan diákok, akiknek az online térben számtalan 
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ismerőse, barátja van, a valóságban azonban alig. Ez Ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy az online közösségi 

fordítva ugyanígy van. A lányoknál nagyjából egyforma ez órák alkalmával megoszlik a diákok figyelme a sokféle 

az arány. A jobb tanulmányi átlaggal rendelkezőknek párhuzamos hatás következményeként.

kevesebb az ismerősük a közösségi portálon, és kevesebb Az eLearning Fórum kiemelkedő eseménye volt még a 

időt is töltenek ott. A humán beállítottságú személyeknek Hutter Ottó-díj átadása is, amelyet ezúttal Ollé Jánosnak 

több az ismerőse, mint a reál irányultságúaknak. Beszélt szavazott meg a szakmai zsűri. Ezt a díjat 2006 óta minden 

arról is, miért hasznos csoportokat létrehozni a évben az a személy kaphatja, aki az eLearning módszertan 

Facebookon? Egyebek mellett serkenti a közös terjesztése, fejlesztése és alkalmazása területén a szakma 

gondolkozást, partneribbé válik a tanár-diák viszony, nincs elismerésére számot tartó munkásságot folytatott.

többé elfelejtett házi feladat, és könnyebb a segítségnyújtás Szilassi Andrea (Városi Könyvtár Tatabánya)

a tanár és diák részéről egyaránt. 

E-tananyagot fejlesztenek az Kötelező képzések – élvezhetően e-learninggel

ELTE informatikai karán Blogunkban új cikksorozatot indí-

Tananyagfejlesztés a legmoder- tunk, melynek keretében egy-egy 

nebb infokommunikációs eszkö- konkrét, általunk készített tananya-

zökkel. gon keresztül fogjuk bemutatni, 

Dátum: 2012. 11. 15. hogy milyen megoldásokat miért 

alkalmaztunk a tananyag elkészíté-

Hibrid megoldás egy régi problémára se során.

Vizsgázhatunk otthonról, egy lap- Dátum: 2012. 11. 07.

top és egy csésze kávé társaságában. 

A tanárunkkal a Facebookon vagy Néhány olvasni- és néznivaló a témával kapcsolatban:

e-mailben vitatunk meg egy-egy ho- Nagy Zoltán János: Konferencia – és rendezvényszervezés 

mályos tankönyvi fejezetet, a közös a Moodle keretrendszer segítségével.

feladatot Skype-on beszéljük meg a 

csoporttársainkkal. Néha még az egyetemre is beugrunk – Kulcsár Zsolt: Az integratív e-learning felé

úgy, ahogy „régen”. Utánajártunk, mi az a blended learning.

Dátum: 2012. 11. 14. Czeglédi László: E-learning könyvtári megvalósítások

E-learning, eszköz a vállalati oktatásszervezés Czeglédi László: E-learning könyvtár: a fogalom és a meg-

egyszerűsítésére valósítás

A Personal Hungary kiállítás kapcsán a 

vállalati képzésmenedzsment informati- Czeglédi László: E-learning alapú oktatást támogató e-

kai támogatásáról beszélgettünk Mészá- könyvtári szolgáltatások

ros Tamással, a CNW Zrt. értékesítési 

igazgatójával. Czeglédi László: E-learning alapú oktatást támogató e-

Dátum: 2012. 11. 13. könyvtári szolgáltatások
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http://moodlemoot.hu/file.php/6/books/Nagy_Zoltan_Szakdolgozat.pdf
http://www.crescendo.hu/files/konyvek/kulcsar-zsolt-az-integrativ-e-learning-fele.pdf
http://www.ektf.hu/~lczegledi/kutatas/elearning_megvalositasok_flash/htm/00.htm
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4766&issue_id=485
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4766&issue_id=485
http://www.ektf.hu/~lczegledi/kutatas/elearning_megvalositasok_flash/htm/00.htm


Egyebek: Közösen keres a Yahoo! és a Facebook?

A brit The Sunday Telegraph 

Nyílt forráskódú szoftvert az e-közigazgatásba! értesülései szerint nagy horderejű 

A KIM által létrehozott Szabad együttműködésről tárgyaltak a 

Szoftver Kompetencia Központ Yahoo! és a Facebook vezetői – írja 

koordinálja azokat a projekteket, a Business Insider online kiadása.

melyek keretében 2013-ban több Dátum: 2012. 11. 19.

mint 200 millió forintot költenek 

nyílt forráskódú alkalmazások Novemberi frissítések a Windows rendszerekhez

bevezetésére a közigazgatásban. Kiszivárogott némi információ a 

Dátum: 2012. 11. 27. november 13-án kedden érkező 

Microsoft frissítésekről.

Új weboldal a legnépszerűbb tíz között Dátum: 2012. 11. 10.

Az itthon továbbra is csak szűk 

körben ismert Tumblr az USA-ban 

bekerült a tíz leglátogatottabb 

oldal közé.

Dátum: 2012. 11. 27.

Parányi, de 64 GB adatot tárolhatunk rajta

A Kingston legújabb memóriakártyája 

méretét meghazudtolóan hatalmas adattá-

roló kapacitással bír.

Dátum: 2012. 11. 22.
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http://moodlemoot.hu/file.php/6/books/Nagy_Zoltan_Szakdolgozat.pdf
http://www.crescendo.hu/files/konyvek/kulcsar-zsolt-az-integrativ-e-learning-fele.pdf
http://itcafe.hu/hir/elte_e-tananyag_e-learning.html
http://eduline.hu/felsooktatas/2012/11/14/Blended_learning_OPZRHX
http://techcorner.hu/computerworld/e-learning-eszkoz-a-vallalati-oktatasszervezes-

