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Tömegképzés okozta
szükségszerű paradigma

váltás lehetséges megoldási 
alternatívája?

e-learning



e-learning

• A korszerű informatikai megoldásokat alkalmazó 
tananyag fejlesztési megoldásokat egyre szélesebb 
körben alkalmazzák. 

• Az elmúlt években elsősorban a távoktatási, nyitott 
képzési kurzusokon (különös tekintettel a rövid ciklusú 
képzésekre) hatékony megoldásnak számított. 

• A graduális képzés keretében történő bevezetése a 
korábbi (klasszikus) tananyag teljes átdolgozását és 
átgondolását követelte meg. 

• Ehhez a tananyagfejlesztést és képzést végző oktatók 
szemléletváltása volt szükséges, amit a 
tananyagfejlesztői felkészítés lényegesen megkönnyített. 

• A fejlesztést végzőknek meg kellett tanulniuk, hogy 
hogyan lehet a kontakt oktatást az e-learning környezet 
adta lehetőségekkel kiváltani, helyettesíteni. 



e-learning

• A Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki 
Tudományok Centruma, 
Mezőgazdaságtudományi Kar és az E-kollégium 
együttműködésében készítendő e-learning 
tananyagok célja az, hogy felkészítsék az 
egyetem hallgatóit a környezetgazdálkodási 
agrármérnöki és a természetvédelmi mérnöki 
BSc alapszakokhoz kapcsolódó záróvizsgájukra. 

• A tananyag segítséget nyújt számukra az eddig 
elsajátított tudás ismétlésében és 
rendszerezésében. 



e-learning

• Összefoglalja mindazokat a legfontosabb 
ismereteket, melyeket tudniuk kell a záróvizsga 
sikeres teljesítéséhez. 

• Az egyes leckék a vizsgakérdésekre épülnek, a 
szöveges tartalmakat képek, hasznos linkek és 
részletes további tájékozódásra alkalmas 
anyagok is kiegészítik. 

• Minden lecke után tesztkérdések segítségével 
ellenőrizhetik a hallgatók a tudásukat. A 
legfontosabb fogalmak pontos meghatározását 
külön gyűjtemény foglalja össze. 



e-learning oktatási háttér
• e-learning oktatási háttér nem állt a Centrum 

rendelkezésére, így annak kiépítését az 
alapoktól kellett kezdeni. Ennek folyamatnak a 
főbb elemei 
1. az e-learning oktatási koncepció megfogalmazása
2. az e-learning oktatási rendszer kiválasztása és 

installálása
3. az e-learning szakreferensek (tutor, fejlesztő, 

informatikus, oktatási konzultáns) kiválasztása 
oktatás, betanítása

4. az e-learning tananyag struktúrák felépítése
5. az e-learning forgatókönyvek elkészítése, 

konverziója és utóellenőrzése
6. az e-learning tesztoktatás.



e-learning oktatási háttér
• Az e-learning oktatási piacán számos szoftvercsalád 

található, azonban olyan a céljainknak megfelelő 
szoftver és mögötte álló fejlesztői támogatás amely 
hosszútávon szolgálhatja a képzés stratégiai céljait 
lényegében rendkívül kevés, mindössze három. 

• Az előzetes értékelések alapján kiválogatott fejlesztői 
környezet a következő volt: BLACKBOARD, MOODLE 
és a COEDU. 

• Az előzetes értékelést a TEMPUS-PALIO projektjeiben 
nemzetközi távoktatási szakértői ismereteket elsajátító 
legalább egy évtizedes felsőoktatási tapasztalattal 
rendelkező oktatók végezték, akik  ráadásul 
környezetgazdálkodási szakterületen is jártasságot és 
tudományos fokozatot szereztek.



Vezető e-Learning rendszerek összehasonlító és értékelő
szempontjai

• Magyar referenciák száma
• Külső oktatási támogatás
• Külső informatikai támogatás
• Magyar nyelvű oktatási felület
• Idegen nyelvű oktatási felület
• Hallgató központúság
• Interaktivitás
• Skálázhatóság
• Virtuális osztályterem
• Személyre lebontott oktatási 

feladatok
• Önellenőrzési rendszer

• Tesztkombinációk
• Vizuális elemek összetettsége
• Meghivatkozások 

összetettsége
• Oktatói fejlesztési lehetőség
• Nyilvántartási rendszer  

összetettsége
• Platform függetlenség
• Biztonsági és védelmi 

rendszer
• SCORM kompatibilitás
• Hosszú távú  fejlesztői és 

szaktanácsadói hálózat
• Beszerzési költség
• Fenntartási költség



A kiválasztott Coedu keretrendszer 
legfontosabb jellemzői

• Személyre szabhatóság, arculati átalakítási 
lehetőségek
– kiemelések lehetősége a szövegben
– széljegyzetek használatának lehetősége

– könyvjelzők használatának lehetősége

• Modularitás, bővíthetőségének alapja, hogy a 
rendszer nyitott

• Vizsgáztatási igényt adaptív önellenőrző tesztek 
használata, segíti

• Fejlett kommunikációs lehetőségei lehetőséget 
adnak a kommunikációra a tutorral



Kurzuslista

• Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc:
– Környezetgazdálkodás (20 lecke + 20 tesztlecke)
– Környezettechnológia (20 lecke + 20 tesztlecke)
– Növénytermesztéstan (10 lecke + 10 tesztlecke)
– Állattenyésztéstan (10 lecke + 10 tesztlecke)
– Térinformatika (10 lecke + 10 tesztlecke)
– Környezetmenedzsment (10 lecke + 10 tesztlecke)

• Természetvédelmi vadgazda mérnöki BSc:
– Magyarország földtana és természetföldrajza (20 

lecke + 20 tesztlecke)
– Természetvédelmi állattan (20 lecke + 20 tesztlecke)
– Természetvédelmi növénytan (20 lecke + 20 

tesztlecke)
– Természetvédelmi jog (20 lecke + 20 tesztlecke)



A e-learning projektrész felépítése és 
tevékenységei

• I. szakasz: előkészítés

• Az egyetemi képzési igények feltérképezése
• Az e-learning sajátosságainak megismerése

• A Coedu Tudásháló jellemzőinek megismerése
• A kurzusszerkezet meghatározása

• Az e-learning tananyag nyersanyagainak 
összegyűjtése



A e-learning projektrész felépítése és 
tevékenységei

• II: szakasz: oktatás

• Coedu Tudásháló adminisztrátori oktatás
• Coedu Tudásháló tutori oktatás
• Coeditor szerkesztőprogram és 

forgatókönyvírás oktatás



A e-learning projektrész felépítése és 
tevékenységei

• III. szakasz: szerkesztés

• A kurzusszerkezet véglegesítése
• A leckeszerkezet meghatározása
• Az egyes leckék tartalmának és elemeinek 

meghatározása
• Az egyes leckék tartalmának és elemeinek 

részletes kidolgozása
• A tesztleckék feladatainak kidolgozása



III. szakasz: szerkesztés

• Ebben a fázisban indult el a konkrét forgatókönyvek 
elkészítése, módszertani támogatás mellett: állandó e-
mailes kapcsolattartással és heti egynapos telefonos 
rendelkezésre állással. 

• Az egyes kurzusokhoz kapcsolódó első leckék és 
tesztek forgatókönyvei elkészültek, ezekre a szerzők e-
mailben kaptak választ. 

• Az e-learning módszertani szakértő jelezte számukra, 
hol javasol és pontosan milyen változtatást, ezek helyét 
és módját szövegkiemeléssel is jelezte. A részletes 
szakmai visszajelzés nyomán a szerzők módosítottak a 
forgatókönyveken, a javítások elkészüléséről pedig e-
mailben küldtek értesítést. 



III. szakasz: szerkesztés

• Ezt újabb ellenőrzési és visszajelzési kör követte, majd ötös 
csomagokban készültek a forgatókönyvek. Mindegyikre a szerzők e-
mailben részletes e-learning módszertani javítás- és javaslatlistát 
kaptak, melynek nyomán tovább pontosították és helyenként 
átszerkesztették a kész forgatókönyveket. Az egyes javítások 
elkészültét e-mailben jelezték. 

• Az egyes kurzusok haladási tempóját heti státuszjelentések 
rögzítették, melyben a szerzők és a kurzusok mellett leckénként és 
tesztleckénként szerepelt, pontosan melyik forgatókönyv mikor 
érkezett be, hol tart a javítások rávezetése, illetve melyek 
tekinthetők véglegesnek.

• Az alkalmazott Pedagógiai módszertan alapján az úgynevezett 
kombinált képzés (blended learning) típusú képzési koncepciót 
kívánunk megvalósítani: a jelenléti/osztálytermi oktatás, a digitális 
(webes és/vagy CD-ROM alapú) illetve a nyomtatott alapú önálló 
távtanulás vegyes formáját. Ennek eredménye lehet a mostani 
jelenléti oktatás időtartamának csökkentése, hatékonyságának 
növelése, az önképzés segítése, szimulációk segítségével a 
készségek javítása, mindezek által pedig eredményesebb és 
költséghatékonyabb képzési rendszer kialakítása. 



A e-learning projektrész felépítése és 
tevékenységei

• IV. szakasz: konverzió

• A kurzusok keretrendszerbe szerkesztése
• Ellenőrzés
• A forgatókönyvek összevetése a 

rendszerfelülettel
• A hibák javítása, véglegesítés



Elkészült anyag

• Kurzus 
választás



Tartalomjegyzék



Interaktív
szómagyarázat



Letölthető 
anyagok

Önálló 
könyvjelzők



Hazai és
nemzetközi 

ismeretek



Tesztkérdések

Internetes
linkek



Összefoglalás

• Az alkalmazott Pedagógiai módszertan alapján az 
úgynevezett kombinált képzés (blended learning) típusú 
képzési koncepciót kívánunk megvalósítani: a 
jelenléti/osztálytermi oktatás, a digitális (webes és/vagy 
CD-ROM alapú) illetve a nyomtatott alapú önálló 
távtanulás vegyes formáját. 

• Ennek eredménye lehet a jelenleg alkalmazott oktatás 
időtartamának csökkentése, hatékonyságának növelése, 
az önképzés segítése, szimulációk segítségével a 
készségek javítása, mindezek által pedig 
eredményesebb és költséghatékonyabb képzési 
rendszer kialakítása. 


