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Bevezetés 

Jelen oktatási segédanyag a Debreceni Egyetem Informatikai Karán oktatott Elektronikus oktatási környezetek 

és Multimédia tárgyak oktatásához készült. A tárgyakat mind nappali, mind levelező tagozaton oktatjuk 

informatikatanár mesterszakon. 

A tananyag gyakorlati és elméleti ismereteket egyaránt tartalmaz, és számos videó anyaggal is kiegészítettük. 

Az átláthatóság kedvéért az anyag 14 fejezetét két szakaszra osztottuk. Az első nyolc fejezet minden elméleti 

ismeretet tartalmaz, mely szükséges ahhoz, hogy a hallgatók megválaszolják az említett szakok záróvizsgáinak 

ehhez a tárgyhoz köthető tételeit. Az elméleti rész végén ellenőrző kérdésekkel segítjük az ismeretek 

elsajátítását. A következő hat fejezetben a gyakorlati oldalról közelítjük meg a témát. Így miután a 9. és a 10. 

fejezetben általánosan beszélünk az e-learning gyakorlati lehetőségeiről, az utolsó négy fejezetben konkrét 

tantárgyak/témakörök esetében szemléltetjük a megvalósítás lehetőségeit. A második szakasz az elsajátított 

tudást próbára tevő feladatokkal zárul. 

Fontos megjegyeznünk, hogy ugyan az anyag elkészítése során törekedtünk arra, hogy az olvasó számára minél 

átfogóbb képet adjunk a téma jelenlegi állásáról, a teljesség egy ilyen dinamikusan fejlődő tudományágban nem 

volt, nem lehetett az igényünk. Ennek ellenére célunk szerint sikerült az anyagban összegyűjteni a lehető 

legaktuálisabb forrásokat, s bemutatni az azokban leírtak gyakorlati értékét saját és mások tapasztalatai alapján. 

A gyakorlati rész témáinak kialakításában nagy szerepe volt azoknak a hallgatóknak, akik az elmúlt években 

teljesítették a tárgyat. Folyamatosan törekedtünk arra, hogy olyan tudást közvetítsünk feléjük, amelyre valóban 

szükségük van, így minden félévben megkérdeztük, hogy mi az amire ők szeretnék, vagy tudnák használni az e-

learninget. 

Az elméleti rész alapját a Dr. Hutter Ottó, Dr. Magyar Gábor, és Dr. Mlinarics József által írt E learning 

2005 könyv [22] adja, mely joggal tekinthetünk a szakterület magyar nyelvű alapművének. 

Az e-learning, az elektronikus oktatás az elmúlt 15 évben elkerülhetetlenné vált a felsőoktatásban és a 

felnőttoktatásban. Küldetésünknek érezzük, hogy a leendő, vagy már dolgozó középiskolai tanárokat számára is 

bemutassuk ezt a területet. Nem titkolt célunk ezzel, hogy a tanárok meglássák a lehetőséget az elektronikus 

oktatási környezetek használatában. Bár jelenleg a középiskolai oktatásban nem támogatott a tiszta e-learning 

használata, mégis remek kiegészítései lehetnek ezek a rendszerek a hagyományos tantermi oktatásnak és 

számonkérésnek. Mi a felsőoktatásban is érezzünk ennek az előnyeit. Hallgatóink gyakran már úgy érkeznek, 

hogy ismernek és használtak már hasonló rendszert. Az elektronikus tanulás vitathatatlanul segít az önálló 

tanulás kultúrájának kialakításában, melyre a felsőoktatás az első pillanattól támaszkodik. 

Az elektronikus oktatóanyagok készítését azzal kívánjuk támogatni, hogy ezen tananyag SCORMformátumú 

változatát mellékeljük mintaként. 

Saját sikerként könyveljük el, hogy az elmúlt években oktatott diákjaink közül munkahelyükön sokan 

bevezettek valamilyen e-learning rendszert, és emiatt gyakran kapunk pozitív visszacsatolást a tárgy 

hasznosságáról. 

scorm/eok.zip
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Köszönetnyilvánítás 

Külön köszönettel tartozunk Kis Bertalannak, Kovács Ákosnak és Nagy Lászlónak, akik korábbi munkáikkal és 

szakértelmükkel nagyban hozzájárultak a jegyzet elkészítéséhez. Köszönettel tartozunk Kocsis Leilának, aki a 

grafikai munkákban segített, valamint köszönettel tartozunk neki és Katának, hogy végtelen türelmükkel 

segítették a jegyzett megírását. 
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1. fejezet - Az e-learning 
meghatározása 

Linda, egyedülálló nő, aki könyvelőként dolgozik és közben egyetemre jár. Kertvárosi 

lakásának a konyhájában üldögél, a gyermekei nemrég aludtak el. Bekapcsolja a számítógépét, 

és belép az „Intézményi arculat és társadalmi kapcsolatok” online szemináriumának oldalára. 

Elolvassa Texasban élő tanárának és diáktársainak – a légierő egy nyugdíjas kapitányának 

Virginiából, egy brazil banki alkalmazott, egy bostoni szociális munkás, egy tokiói tanár és 

egy san franciscói ügyvéd – hozzászólásait (post). Elküldi saját dolgozatát a szeminárium 

blogjára, és hozzáfűzi a kommentárját a többiek felvetéseihez. Ezek után belép az egyetem 

nyitott online fórumára, ahol az egyetem által meghirdetett egyik állás elbírálásáról folyó 

vitába olvas bele, de úgy dönt, nem szól hozzá. A képernyőjén egy felugró (pop up) ablak 

jelzi, hogy a képzési programot tavaly vele együtt kezdő két hallgatótársa, egy svéd ápolónő 

és egy alaszkai rendőr chatfórumra hívja, mert egy bonyolult statisztikai probléma kapcsán 

kérik a segítségét. Linda belép a chat- fórumra, a folyó párbeszéd megjelenik a gépén. 15 

percet tölt a fórumon, majd elköszön társaitól és kilép. Ellenőrzi az e-mailjeit, és egy kicsit 

elkeseríti, hogy nem kapott választ egy kérdésére, amit egy tanárának tett fel majd egy hete. 

Nem tudja, hogy a tanárát a kérdés kedvetlenítette- e el, ami a tanulmányi előmenetelének 

hiányosságait leplezte le, vagy egyszerűen csak túl elfoglalt a válaszhoz. Ír egy e-mailt az 

egyik online barátjának, panaszkodva a karon dolgozókra, hogy milyen gyakran veszik 

semmibe a diákokat azzal, hogy nem válaszolnak. Átfutja a többi e-mailt és megint 

bosszankodik: az egyetem minden diákjának küldött kör e-mailek miatt: jó néhányat kitöröl 

anélkül, hogy elolvasná őket. Több mint egy órába kerül a maradék e-mailek megválaszolása 

az egyetemista társaknak, a kollégáinak a munkahelyéről, illetve a barátoknak és a 

családtagoknak. Két órával azután, hogy bekapcsolta, kikapcsolja a számítógépét, kinyitja a 

kurzus szöveggyűjteményét, és nekilát a kijelölt olvasmánynak. Lindát felvillanyozza és egy 

kicsit ki is meríti a tanulás őt körülvevő online világa, szorongással tölti el, hogy miként lesz 

képes egyensúlyban tartani azt tanulmányai olvasási és írásbeli kötelezettségeivel, illetve az 

anyai, munkahelyi szerepével és a fiatalok sportolásáért végzett egyesületi munkájával, amit 

annyira szeret… 1 

Manapság rengeteg szövegkörnyezetben elhangzik az a kifejezés, hogy e-learning, sokszor helytelenül 

használva, félreértelmezve, vagy nagyon sajátos értelmet kölcsönözve ennek a szónak. Az elmúlt évek során 

rengeteg koncepció került kidolgozásra, melyek újabbnál újabb fogalmat, hoztak be az e-learning világába, 

egyre átláthatatlanabbá téve, ezt az egyébként túlterhelt fogalmi rendszert. Mindezek ellenére az e-learning mai 

napig nem rendelkezik teljesen egységes és kiforrott fogalmi meghatározással, ennek oka a terület újdonsága, 

sokfélesége, és a megjelenése óta folyamatos átalakulások. 

2001-ben az Európai Unió E-learning Action Plan [15] címmel egy meghatározó dokumentuma szerint az e-

learning körébe tartozik minden olyan oktatási folyamat, amely multimédia-alapú információs és 

kommunikációs technológiák segítségével törekszik a tanulás hatékonyabbá tételére. Ez a kellőképpen általános 

definíció ma már nem állja meg helyét, hiszen eszerint az is e-learningnek számít, ha a tanár e-mailben 

továbbítja a diákoknak az egyetemi előadás anyagait. Egy kevésbé általános, és a manapság sokkal helytállóbb 

definíció miszerint az e-learning a modern oktatástechnológiai és pedagógiai módszertanokra épülő olyan 

alkalmazott tudomány, amely szervesen és rendszeresen alkalmazza az informatika és a telekommunikáció 

vívmányait a képzési folyamat hatékonyabbá tételére. Ez a fogalom már nem csak a tananyag hozzáférésének 

újdonságát helyezi a központba, hanem kitér arra is, hogy egy egészen új tanulási helyzet lép fel, mely új 

pedagógiai és módszertani eszközöket követel. A hagyományos képzés résztvevői között megváltozik a viszony, 

teljesen új kommunikációs lehetőségek jelennek meg, melyek új technikai, tervezési, szabványosítási és 

minőségellenőrzési követelményeket, módszereket vonnak maguk után. 

Az e-learningre első sorban nem mint célra, hanem mint eszközre kell tekinteni. 

1.1. ábra - Az e-learning összetevői 

                                                           
1Hain Ferenc – Hutter Ottó – Kugler Judit :Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetőség 
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1. A számítógéppel támogatott oktatás (CBT - 
Computer Based Training) 

A számítógéppel segített oktatás az oktatási vagy tanulási környezetben a számítógépek felhasználásának fontos 

szerepére utal. A lényege az, hogy a tanuló a tananyaghoz digitális formában jut hozzá, amelynek 

megtekintéséhez számítógépre van szüksége. A tananyag még így is sokféle úton eljuthat a tanulókhoz, ezek 

lehetnek például e-mail, különböző elektronikus adathordozók vagy akár a világháló. 

A legtöbb esetben már előre elkészített strukturált anyagokhoz férhetnek hozzá a tanulók és a megtervezett 

felépítés miatt nincsen szükség a tanulási folyamatot felügyelő tanárokra sem. Erre megfelelő példa a 

megvásárolható oktató és ismeretterjesztő multimédiás CD kiadványok, amelyeket mindenki leemelhet a 

kedvenc bevásárlóközpontja polcairól. Pontosan az ilyen kiadványoknak jellemzői közé tartozik a nagyfokú 

interaktivitás, ahol a tanuló a megszerzett ismereteit tesztelheti, gyakorolhatja vagy ismeretszerzés közben 

audió- vagy videofelvételeket tekinthet meg. 

Mivel a számítógépes környezet adott, így minden olyan eszköz felhasználható, amit egy mai számítógép nyújt 

a felhasználók felé. Ennek alapján a tananyag nem csak statikus szövegekből állhat, hanem a már említett hang, 

kép és videó anyagokból vagy külön programokból, amelyek segítenek az információk keresésében, a 

tananyagok "lejátszásában", a tudás átadásában, annak mérésében, a tesztek kiértékelésében. Ezen lehetőségek 

mellett lehetőség van szimulációk futtatására, bemutatására vagy esetleg virtuális valóságok kialakítására. 
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Nagy hátránya az, hogy a tanulók és az oktatók között nincsen kapcsolat, így a felmerülő kérdéseket csak a 

kiadott anyagok tudják megválaszolni, vagy az új kérdések esetén még azok sem. 

Ennek a megoldásnak viszont még van jövője, mert az olyan tanulni vágyó emberek igényét elégíti ki, akik 

régebben könyvek vásárlásával oldották meg információigényüket, de valamivel könnyebben használható 

eszközön keresztül szeretnék tudásukat gyarapítani. A tanulás ezen formája is fejlődik, hiszen mostanában 

jelentek meg a mobil eszközökön kínált tartalmak, amik egyre több számítógépes funkciót el tudnak látni. 

2. Webalapú oktatás (WBT - Web Based Training) 

A webalapú oktatásban a világháló kulcsfontosságú szerepet tölt be. Ez nem csak a tananyagok elérését jelenti, 

hanem azt is, hogy az oktatás eszköztára kibővül a hálózati kommunikációval. Ez a kommunikáció nemcsak 

az oktatók és tanulók közötti információáramlást oldja meg, hanem a tanulók egymással is megoszthatják 

tapasztalataikat. A tananyagok itt is strukturált formában jelennek meg, vagy letölthető állományokként, vagy 

böngészhető weblapokként. Minden eszköz használható, amit a világháló megenged. Ezek a hagyományos 

fájlok letöltésétől és a HTML oldalak nézegetésétől a multimédia folyamokig terjedhetnek. A web 2.0 

segítségével a jelenlegi megoldások könnyen használható alkalmazásokként érhetőek el. 

A számítógéppel segített oktatástól annyiban tér el, hogy eszközt kínál az interaktív kommunikációra, amely 

szinkron és aszinkron üzenetek váltását is jelenti. Szinte mindegyik megoldás tartalmaz csevej, fórum, üzenőfal 

lehetőséget. Sokkal kevesebb olyan megoldás látott napvilágot, amely támogat valamilyen valós idejű 

hangátviteli vagy videokonferencia eszközt vagy protokollt. 

Másik nagy előnye a számítógéppel támogatott oktatáshoz képest, hogy a világháló, mint nyílt információforrás 

a rendelkezésre áll. Ennek folytán a tananyagban elhelyezhetőek olyan hivatkozások, amelyek nem csak az adott 

tananyagban hivatkoznak elemekre, hanem más informatív weboldalakra mutatnak. Ez segíti a tanulókat az 

anyag elsajátítására és a különböző forrásból szerzett információk feldolgozására. 

3. Távoktatás 

Az oktatás e fajtájának alapja a térbeli és időbeli függetlenség, hiszen a tanulók nem egy közös tanteremben 

jelennek meg rendszeresen. A tanulóknak nagy szabadságot ad a tanulásban, hiszen nincsenek kötelezve a 

folyamatos készülésre, így akkor és ott tanulhatnak, ahol akarnak. 

Ebben az esetben is fontos kérdés, hogyan jut el a tanulókhoz a tananyag. A távoktatás a technológiával 

fejlődött, minden technikai vívmányt felhasznál, amit érdemes felhasználni. Az egyik legrégebb óta távoktatást 

alkalmazó intézmény a Dél-Afrikai Egyetem, amely 1946-ban indította el első távoktatási kurzusát. Angliában 

és Németországban is több évtizedet átölelő hagyományai vannak a távoktatásnak, hiszen Angliában 1969-ben, 

míg Németországban 1974-ben alkalmaztak először távoktatást. 

Kezdetekben a fő eszköz a levél volt, amelyben az írott anyagokat juttatták el a tanulókhoz. A későbbiekben 

szintén a hagyományos postát alkalmazva már kép, hang és videofelvételeket is továbbítottak. Ma még mindig 

használhatják a hagyományos postai szolgáltatást, de megjelentek és elterjedtek azok a technológiák, amelyek ki 

tudják váltani a posta szerepét. Ilyen lehet a televíziós és rádiós megoldás, amelyre példa lehet az indiai FM 

rádiócsatorna, amelyet a helyi egyetemek használnak arra, hogy agrár, tudományos, irodalmi vagy üzleti 

programokat sugározzanak. 

A számítógéppel segített oktatást és a webalapú oktatást sokszor tekintik a távoktatás jövőjének. Ez nem 

véletlen, mert minden olyan jó tulajdonsággal rendelkeznek, amellyel a hagyományos távoktatás is biztosít, sőt 

olyan további kedvező tulajdonságaik is vannak, amelyek még jobban elősegítik a tanulók előrejutását. 

A két módszer közül a webalapú oktatás játssza ma a nagyobb szerepet, hiszen ebben nem kell minden egyes 

anyagot adattárolón eljuttatni a tanulókhoz, hanem mindegyik felhasználó internetes kapcsolatot felhasználva 

akármikor megtekintheti azt. 

A távoktatás legjobb tulajdonsága a legfőbb problémája is. Az időbeli és térbeli függetlenség sok gondot okoz a 

tudás számonkérésében, hiszen probléma lehet a tanulók felügyelete. Valószínűleg nincsen mód a tanulók egy 

helyre gyűjtésére és így megoldani a felügyeletet. Egyik gyakorlati megoldása ennek a problémának az, hogy a 

vizsgák hosszabbak és átfogóbbak lettek, így kiderül az, ha valaki nem ért az adott témához. Egy másik 

megoldás a közkedvelt tesztek íratása, amelyben a tesztkérdések megválaszolására időhatárt szabnak, így a 
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tanulónak nincs ideje kikeresni a helyes választ a tananyagból, hanem azt fejből kell tudnia. Számítógépes 

környezetben egy harmadik megoldás lehet egy olyan program alkalmazása a vizsgáknál, amely 

megakadályozza a számítógépeken futó más böngésző, szövegszerkesztő futtatását. 

4. Az e-learning 

Az elektronikus oktatás elsődleges tulajdonsága az, hogy az elérhető technológiákat alkalmazzák, sőt azokat 

céltudatosan építik bele az oktatásba. Ez különbözik attól, hogy a technológiát csak eszközként használnák a 

meglévő oktatás mellett. Ez a fajta oktatás megmutatta, hogy az oktatási módszereket kell átgondolni, az új 

oktatási szerepeket kell tisztázni. Mostantól a tanulók szempontjából mutatjuk be az e-learninget. 

Az e-learning az előzőleg említett összes oktatási kategória előnyeit egyesíti magában (1.1. ábra - Az e-learning 

összetevői). A hallgatóknak lehetőségük van saját ütemterv szerint haladniuk a tanároktól függetlenül. Ezt 

nevezzük aszinkron tanulásnak. Ez a módszer nem zárja ki a tanulók és a tanárok kommunikációját, hiszen egy 

aszinkron kommunikációs formát választva minden kérdés megválaszolásra kerülhet. 

A szinkron tanulási forma egy olyan eset, amikor a tanuló és a tanár egyszerre van jelen a képzés során. A 

képzés az oktató irányításával történik. Ez az eset csak időbeli szinkronizációt követel meg, az oktatás nincs 

helyhez kötve. A tanulók saját számítógépük mellett tudnak részt venni az oktatásban. Ez a tanulási forma 

sokszor kihasználja a szinkron kommunikációs eszközöket, mint például a csevej, internettelefon vagy a 

videokonferencia. 

Az elektronikus oktatás teljesen alkalmas a távoktatás megvalósítására, amelyben mind a szinkron és aszinkron 

tanulási formát is használhatják, de fel lehet használni a tantermi oktatás kiegészítésére is. Ezt nevezzük blended 

vagy vegyes típusú tanulásnak. Elemei a hagyományos tantermi foglalkozások, a virtuális együttműködés és az 

elektronikusan elérhető tananyagok. Attól függően, hogy tiszta vagy vegyes e-learninget szeretnénk alkalmazni, 

más-más hozzáállással kell készíteni a tananyagokat. Nem mindegy, hogy a tananyag csak az élőszóban 

elhangzott anyag kiegészítése, vagy teljes egészében, részletesen tartalmaz minden információt, amely a 

kurzushoz tartozik. 

Az e-learningre jellemző az integrált webes rendszerek használata, amelyek támogatják a didaktikailag tervezett 

tananyagok létrehozását, így javítja a tanulás menedzselését és emeli az oktatási színvonalat. A modern 

rendszerekre jellemző a moduláris felépítés, amelynek köszönhetően gyorsan tudnak fejlődni, a legújabb 

szokásokhoz és technológiákhoz könnyen igazodnak. Így a felhasználók (tanulók és oktatók is) egyre több 

funkcióját érhetik el. 

További szempontokat figyelembe véve az e-learning alábbi típusait definiáljuk: 

• Tanuló által irányított 

• Elősegített (facilitated) 

• Oktató által irányított 

• Beágyazott e-learning 

• Telementoring és e-coaching 

4.1. Tanuló által irányított 

Az előre elkészített tananyagokat a tanuló a saját ütemében dolgozza fel, ebben nem nyújt neki segítséget az 

oktató (tanár). A tanulók között nincs lehetőség kommunikációra. Arra sincs lehetőség, hogy a tanár ellenőrizze, 

befolyásolja, szabályozza a tanulót. 

4.2. Elősegített (facilitated) 

Ebben az estben a tanulónak rendelkezésre állnak az együttműködési lehetőségek. Olyan esetben hasznos, 

amikor a tanulóra bízzuk, hogy milyen ütemben dolgozza fel a tananyagot, de lehetőséget biztosítunk arra, 

hogy kihasználja a vita, megbeszélés által nyújtott lehetőségeket más tanulókkal vagy a tutorral. A tutor nem 

tanít, nem vezet, nem oktat, hanem segít a tanulók által feltett kérdések megválaszolásában, problémák 

megoldásában. Osztályozhat, kiértékelhet feladatokat, dolgozatokat. 
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4.3. Oktató által irányított 

Ez a típusú e-learning felhasználja a webtechnológiát, hogy a hagyományos távoktatási módszereket kiegészítse 

vagy felváltsa az e-learninggel, ugyanazon tartalommal és módszertannal. Az ilyen oktatások során általában a 

valós idejű kommunikációs technológiákat használják, mint például a videó - és audiokonferencia, a chat, 

képernyő- vagy alkalmazásmegosztás, jegyzetelő (whiteboard), hagyományos telefonbeszélgetések. Ennek a 

módnak gátat szabhat a hálózat sávszélessége, ugyanakkor ez a módszer, mely a legjobban közelíti a szokásos 

oktatást, hiszen elég csak rögzíteni a tanítást és máris kész a tananyagunk. 

4.4. Beágyazott e-learning 

A "just-in-time" oktatás lehetősége: a számítógépes programba beágyazott oktatás (vagy segítségnyújtás). Ez 

akkor használatos, ha a felhasználónak azonnal szüksége van az adott ismeretanyag elsajátítására. Itt a 

legfontosabb paraméter a méret, hiszen, ha nagy az segédállomány mérete, akkor a felhasználók gyakran 

mellőzik a telepítését. Ugyanakkor ennek a módnak elképzelhető a webes formája is. 

4.5. Telementoring és e-coaching 

Legrégebbi tanítási forma alkalmazása a legmodernebb eszközökkel. Videokonferencia, chat, 

internettelefon és más együttműködési szoftverek használata segíti a mentort a hallgató fejlesztésében. A 

mentori kapcsolat általában hosszabb idejű, karrierfejlesztésre fókuszál. A mentor inkább egy kialakult tudást ad 

át, mint sem könyvből oktat. Az on-line coaching estében egy rövid, nagyon jól definiált problémát oldanak 

meg. 

5. Az e-learning napjainkban 

Évekkel ezelőtt, amikor az e-learning mint fogalom megjelent az informatika és a pedagógia világában egy fajta 

látomást festett egy olyan "ideális társadalom" kialakulásáról, amely elszakadva a hagyományos oktatástól, azok 

szereplőit nélkülözve -, de legalábbis jelentősen átértelmezve - az interneten fogják megszerezni a 

boldoguláshoz szükséges javakat, más szóval a tudást. Ebben az időben az internetet egy olyan társadalmi 

átrendeződés forrásának tartották, amely magába szippantja sokféle társadalmi rétegből érkező sokféle 

érdeklődésű egyedeket, egy eszközt adva a közösségi önszerveződésre, egy lehetőséget, hogy az azonos 

érdeklődésű emberek megtalálják egymást, kommunikáljanak, és mindezt tértől és időtől függetlenül, 

asszinkron. Természetesen ez a látomás túlzó, sok év elteltével is csak ízlelgetjük a szót: e-learning, a 

hagyományos oktatás még mindig meglehetősen stabil lábakon áll, de egyre nagyobb szerepet kap az 

elektronikus tanulás. 

Az e-learning az évek folyamán mind pedagógiailag, mind technológiailag jelentős fejlődésen ment át. A 

fogalom sorozatos újra értelmezésével, és változtatásával jutott el a mai formájába, de még mindig nem a 

"végleges" formájába. 

5.1. Az e-learning a közoktatásban 

A 20. századra világszerte komoly válságba került az oktatás, az oktatási intézmények elavultak, konzervatívak, 

és képtelenek kielégíteni az újonnan születő információs társadalom növekvő tudáséhségét. A gazdaság 

dinamikus fejlődése adja ütemet, melyet az oktatásnak is fel kell venni, az egyre komplexebb oktatási feladatok 

megoldásához be kell építeni az oktatásba a modern információs és kommunikációs technológiákat. A 

számítógépek megjelenésének a pillanatától potenciális oktatási eszközként tekintünk rájuk, és az évek során 

más-más formában épültek be az oktatásba. Érezhető volt, hogy az oktatásban bekövetkező következő 

"paradigmaváltást" a számítógépek okozzák. 

A felsőoktatás, az akadémiai szféra mindig élen járt az oktatási reformokban, és mindig élen jár az új 

technológiák felhasználásában, ennek a találkozásnak az eredményeként elkerülhetetlené vált, hogy 

kidolgozásra kerüljön egy olyan technológia, melynél az oktatás már egy virtuális környezetben zajlik, tértől és 

időtől függetlenül: megszülessen az e-learning. Az e-learning-ben rejlő lehetőségek arra sarkalták Európa és az 

Egyesült Államok vezető egyetemeit, hogy kifejlesszék a saját e-learning rendszereiket. 

A közoktatásban megjelenő e-learning-et nevezhetjük klasszikus e-learning-nek. A hagyományos oktatás 

szereplői saját valójukban jelennek meg a rendszerben. A térbeli, és időbeli rugalmasság, a tanulási és oktatási 
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folyamatok átláthatóságával sokkal reflexívebb, tervezhetőbb tanulást és oktatást tesz lehetővé. Ez egyben 

lehetőség, és egyben számon kérhető kötelezettség. 

5.2. Az e-learning a felnőttoktatásban 

Az előző fejezetből kiderül, napjainkban a közoktatás egy jelentős problémával küzd. A tanulmányok 

befejeztével a hallgatók nem rendelkeznek a megfelelő ismertekkel, hiszen ma a tudás olyan sokféle, és olyan 

gyorsan változó, hogy az alapoktatásban elsajátíthatatlan. Erre megoldásként módszertani változtatások 

születek, megalkották a modern tanulás koncepcióit. Az oktatás feladata lett, nem csak a tudás átadása, hanem 

olyan képességek, és készségek elsajátításának támogatása, melyek lehetővé teszik, hogy az egyén a saját 

adottságainak, és élethelyzetének megfelelően képes legyen a tudás, az új ismertetek megszerzésére. Az 

alapoktatásban ki kell emelni a tudásszerzés, tudásépítés képességét, az élethosszig tartó tanulás (LLL - Lifelong 

Learning) elsajátítását. A LLL nem más, mint egy lehetőség arra, hogy a saját képzésünkkel értékesebbé, egyre 

értékesebbé váljunk a munkaerőpiacon, hiszen ezen a területen az értékünket nagyban meghatározza a 

képzettségünk, és az iskolázottságunk. 

Amíg a folyamatos tanulás (LLL) egyre elfogadottabbá vált, mellette megjelent egy másik fogalom: az élet 

teljes körére kiterjedő tanulás (LWL - Lifewide Learning). Míg az LLL főként az időtényezőre, addig az élet 

teljes körére kiterjedő tanulás a felnőtt életének egy szakaszára fókuszál. A folyamatos tanulás egy felnőtt 

horizontális aktivitása, addig az élet teljes körére kiterjedő tanulás egy vertikális aktivitás. Tanulni nem csak az 

iskolapadba lehet, hanem a mindennapi munka során, szabadidőben, családban, magántanulás révén, vagy 

valamilyen közösségi tevékenység során, sőt akár a formális tanulás mellett párhuzamosan, azt kiegészítve. 

Ha az e-learning előnyeire tekintünk, látható, hogy tökéletes megoldás lehet a felnőttoktatásban. A felnőtt 

képzésben több dolgot újra kell fogalmazni, és értékelni, ha az e-learning-ről van szó. Az oktató szerepek 

módosulnak: a felnőtt ösztönzését, irányítását nem elsősorban a felnőttoktató végzi. Maga a felnőtt tanuló 

végezheti a különböző tanulásmenedzsment-, tanácsadó rendszereknek, a különböző képzési szolgáltatásoknak 

és alkalmazásoknak köszönhetően. Ilyen esetben az interakció a felnőtt tanuló és a tananyag között jön létre, ezt 

a menedzsmentrendszer, illetve a keretrendszer támogatja. 

Az e-learning esetében sem különböznek a felnőttoktatás céljai a hagyományos oktatástól: 

• A felnőtt konstruktív életvezetésének tervszerű előre mozdítása 

• Az ismeretek bővítése 

• Jártasságok szerzése 

• Készségek elsajátítása 

• Képességek fejlesztése 

• Magatartás formálása 

Ahhoz, hogy ma Magyarországon a felnőttoktatásban elterjedhessen az e-learning, az oktatásban érintett réteg 

gondolkodás módján kell változtatni, segíteni kell, hogy ez a réteg áttörje a digitális írástudatlanság által 

felállított gátat, részese lehessen az információs társadalomnak, és ezzel a hatékony képzési formával leküzdje 

saját korlátait, azért, hogy értékesebbé váljon a munkaerőpiacon. 

5.3. Az e-learning a vállalati szférában 

A gyorsan változó gazdaságban, az ehhez kötődő üzleti szférában az elmúlt években jelentősen felértékelődött a 

tudás szerepe. Ez által a vállalatok számára stratégiai szerepű lett a munkavállalók képzése. A fejlett országok és 

a magyarországi nagyvállalatok az e-learning-et választják oktatási formául. Ennek számtalan oka van. Az 

alkalmazottak földrajzilag egyre decentralizáltabban helyezkednek el, a tanulási lehetőségnek, mind térben, 

mind időben mindig rendelkezésre kell állni. Több tanulástípust kell a vállalatnak lehetővé tenni. A tanulásnak 

irányíthatónak kell lenni. 

Megoldások kellenek, melyek alkalmasak a tananyag struktúrájának kialakítására, a tanfolyamok 

meghirdetésére. A vállalatoknak biztosítani kell az oktatási rendszer nyitottságát. A vállalati tanulási programok 

szabadon ötvözhetik a különböző forrásokból származó tananyagokat. 
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A vállalati szférában a képzések két meghatározó alappillére a vállalati infrastruktúra, és a vállalati kultúra. A 

technikai fejlődés a vállaltok belső infrastruktúrájában sem maradt el, a vállalatok kiépítették a belső 

hálózataikat melyek alkalmasak arra, hogy a munkavállaló a cégről friss információkhoz jusson, olyan 

információkhoz, mely a külsősök számára érdektelen, esetenként bizalmasak, nem publikusak. Ugyan ez a 

nagyvállalat az internet segítségével képviseltetheti magát az egész világ előtt. A vállalati belső portál, melynek 

feladata a belső tudás megosztás, a belső tudásmenedzsment tökéletesen alkalmas arra, hogy egy e-learning 

oktatást megvalósító keretrendszert integráljanak. A keretrendszer a vállalatok esetében egy illesztő interfész 

segítségével kapcsolódik a vállalatnál alkalmazott humán rendszerhez, és ezen a kapcsolaton keresztül kapja a 

képzések lebonyolításához szükséges munkavállalói adatokat. 

A vállalti kultúra sajnos sok helyen nem követi a belső infrastruktúra fejlődését. A vállalatok nem élnek a 

korszerű eszközök nyújtotta lehetőségekkel. Ezt felismerve a vállalati IT stratégia és a humán stratégia 

megoldásokat keresett a felhasználók - eddig csak egyszerű felhasználók - informatikai ismereteinek 

mélyítésére. A belső vállalati hálózaton megjelenő e-learning technológia lehetőséget adott arra, hogy a 

felhasználók a vállalat igényeinek megfelelő minőségű és tartalmú oktatásban vegyenek részt. A munkavállalók 

részéről a kezdetekben komoly ellenállás mutatkozott az ilyen jellegű képzési forma iránt. A korábbi 

képzéseken elhagyhatták a munkahelyet, ami kikapcsolódást jelentett, ezzel szemben most egy újabb probléma 

jelentkezett: ütemezni, megszervezni kellett a saját tanulásukat, s mind ezt a szabadidejükben. Ezek mellett 

szembe kellett azzal nézniük, hogy a vezetés pontos képet kapott a dolgozó tanulási szokásairól, arról, hogy a 

dolgozó a szabadidejéből mennyi időt áldozott tanulásra. Ezek a statisztikák - kimondatlanul is - felhasználhatók 

egy alkalmazott értékelése során. 

Az akadémiai szféra mellett a nagyvállalati szféra az, ami mindig élen jár az új technológiák alkalmazásában, 

technológiák, melyek hatékonyabbá tehetik a vállalati működést, technológiák melyekkel költséget takaríthatnak 

meg. A dinamikusan fejlődő vállalati infrastruktúra mellett a vállalati kultúra változásával egyre nagyobb teret 

hódít ebben a szférában is az oktatás egy ilyen teljesen új formáját. 

5.4. A magyar információs társadalom, a hazai e-learning helyzet 

A fejezet a [5] [12] [16] [14] [24] [25] művek alapján készült. 

5.4.1. A múlt (2000-től 2013-ig) 

Az e-learning elképzelhetetlen számítógép, internet hozzáférés és informatikai ismeretek nélkül, az e-learning 

"ősrobbanásának" pillanatában számos projekt tűzte ki céljául, hogy olyan megoldásokat találjon, amely 

közelebb viszi a célrétegekhez az e-learninget. Ezek a megoldások - melyek teljesen nélkülözik a számítógépet, 

és az informatikai ismeretek meglétét sem feltételezik - kihasználva a mobiltelefon nyújtotta egyre szélesebb 

lehetőséget, és a hagyományos televíziózást egyre inkább kiszorító digitális televíziózást, még túlnyomórészt 

elméletiek. A megvalósítás várat magára. Magyarországon mindig is az a réteg számított az e-learning 

potenciális felhasználójának, amely rendelkezik megfelelő informatikai ismeretekkel, azaz a magyar 

információs társadalom. 

Az Európai Tanács 2000 márciusában indította el a "lisszaboni stratégiát" mely célként határozta meg, hogy az 

Európai Uniónak a világ legversenyképesebb tudásalapú társadalmává kell válnia 2010-re. A gazdasági 

növekedést, 70%-os foglalkoztatottságot, a társadalmi integráció fokozódását sürgető akcióterv 

megvalósulásában kulcsszerep jutott az információs és kommunikációs technológiáknak, ezért határozott az 

Európai Bizottság az eEurope kezdeményezés beindítása mellett - a politikai tervezés rangjára emelve ezzel az 

információs társadalom építésének ügyét. Az eEurope kezdeményezés része egy olyan e-learning akcióterv, 

mely meghatározza az e-learning "jövőjét" az Európai Unió tagállamaiban. Az akcióterv részben az eEurope 

célkitűzéseit hivatott implementálni, de ezen túlmenően hosszabb távú, átfogóbb célokat is megfogalmaz. A 

kezdeményezést az oktatási és képzési szféra szereplői, valamint a társadalmi, ipari és gazdasági szektorok 

szereplői hasznosítják elsősorban, azzal a céllal, hogy az oktatás és a gazdaság partnersége az élethosszig tartó 

tanulást és az egymásra utalt, harmóniában élő társadalmakat szolgálhassa. 

Az e-Learning akcióterv három célkitűzést fogalmazott meg az oktatás területén. Az első az infrastrukturális 

fejlesztésekre vonatkozott, a második a munkaerő-piac avagy a humán-erőforrás fejlesztést irányozta elő, a 

harmadik csoport pedig a kutatási és szakképzési rendszereket kívánta megfeleltetni a tudás alapú információs 

társadalom igényeinek. 

Az uniós programalkotás stratégiai irányai a technológia fejlődését és a társadalmi igények változását követve 

fokozottan tolódott el a technikai elemekről a tartalom felé. 
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Az eEurope programhoz kapcsolódóan hazánkban számos nagyméretű projekt indult az információs társadalom 

fejlesztésére. A fejlődésnek az alacsony egyéni igény, a magas telekommunikációs és számítógépárak és a 

meglehetősen költségérzékeny e-learning-piac volt a gátja. 

2004-ben a magyar háztartások 85%-nak volt potenciálisan hozzáférhető az internet. A 2007-es mutatók szerint 

a számítógép használók 68%-a volt egyben internet felhasználó is. A számítógéppel rendelkező háztartások 

kéttizede modemes, egytizede ISDN, közel egyharmada DSL, ennél valamivel kevesebb kábeles, ezen kívül 

mintegy 7 százalék mobiltelefon segítségével fért hozzá az internethez. Mára - köszönhetőem a szélessávú 

mobil internet hozzáférés terjedésének - ez a szám rohamosan közelít a 100%-hoz. Ezek az adatok az évek során 

folyamatosan a többi EU tagállam adatai alatt maradtak. 

Az informatikai infrastruktúra fejlődését nem csak társadalmi, hanem egyértelmű piaci érdekek is katalizálták, 

így annak fejlődése már az első pillanattól predesztinálható volt. Ahogyan már korábban említettük a 

mérőszámink folyamatosan alatta maradtak az EU tagállamok mérőszámainak, ám lassan de biztosan sikerült 

felzárkózni az európai színvonalra. Mindig is érezhető volt, hogy a hazai e-learning potenciális felhasználói 

számára nem ez jelentett akadályt, hanem sokkal inkább a digitális írástudatlanság, a megfelelő informatikai 

ismeretek hiánya, így ha az e-learningről Magyarország vonatkozásában kell beszélni, akkor az Európa Uniós 

csatalakozás után a legfontosabb feladat egy olyan információs társadalom építése volt, mely befogadója ennek 

a teljesen új képzési rendszernek. Ez a folyamat még napjainkban sem ért véget. 

5.4.2. A jelent és a jövő (2014-től 2020-ig) 

A e-learning terjedésének számos korlátot le kell győznie, hiszen gyakran finanszírozási, infrastrukturális 

problémák, másokor a az információs társadalom felkészületlensége, vagy a képzés hitelessége, de 

leggyakrabban ezek együttállása akadályozza meg az e-learning terjedését. 

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 [24] kijelöli az elkövetkező hat évre az irányelveket, így 

nem csak az Európai Unióban, hanem hazánkban is biztosítottnak látszik a terület fejlesztése és finanszírozása. 

A stratégia az infrastruktúra mellett a digitális kompetenciák fejlesztésére is nagy hangsúlyt helyez. 

...a digitális írástudás alacsony szintje megakadályozza az online oktatási, képzési formák 

tömeges elterjedését, ezáltal meggátolja a tömeges részvételt a felnőttképzési programokban, 

ami visszahat a munkaerő-piaci versenyképességre, gyengítve a foglalkoztathatóságot. A 

stratégia kiemelt célja, hogy a társadalom minél több tagját vonja be a digitális világba 

(vagy mélyítse el digitális kompetenciáit), ezzel javítva munkaerőpiaci versenyképességét 

és életminőségét. 

A stratégia céljai között szerepel (a teljesség igénye nélkül): 

• 2016-ra valamennyi oktatási intézményben legyen elérhető minimum 20Mbit/s sávszélességű internet és 

minden iskolában álljon rendelkezésre legalább a tanulók számának 10%-át elérő, a tanulók által használható 

informatikai eszköz (PC, laptop, tablet). 

• A felnőtt lakosság körében 2016-ra a digitálisan írástudatlanok (azok, akik még soha nem használtak 

internetet) aránya csökkenjen 40% alá, 2020-ig pedig 30% alá. 

• 2016-ra a rendszeres internethasználat (azok, akik legalább hetente egyszer interneteznek) mutatója érje el a 

65 %-ot, a hátrányos helyzetűek esetében pedig az 50 %-ot, 2020-ra pedig a 75, illetve 60%-ot. 

• 2016-ra a rendszeres internethasználat (azok, akik legalább hetente egyszer interneteznek) mutatója érje el a 

65 %-ot, a hátrányos helyzetűek esetében pedig az 50 %-ot, 2020-ra pedig a 75, illetve 60%-ot. 

• A köz- és felnőttoktatásban dolgozók körében 2016-ra legyen teljes körű az alapszintű digitális kompetenciák 

birtoklása. 

• A közoktatásban kerüljön sor az infokommunikációs oktatás újragondolására, mind az informatika, mint 

tantárgy esetében, mind pedig az infokommunikáció, mint szemléletmód, a tanulást segítő értékes kiegészítő 

eszköz tekintetében. 

A stratégia több ponton rámutat egy komoly hiányosságra: 
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A lakosság és a kisvállalkozások digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez kulcsfontosságú, 

hogy a közoktatásban és a felnőttképzésben résztvevő pedagógusok és képzők, illetve a 

közszolgálati alkalmazottak és tisztviselők maguk is magas szinten használják az 

elektronikus (közigazgatási és egyéb) szolgáltatásokat, ezért az ő digitális kompetenciáik 

fejlesztése is kiemelt stratégiai cél. 

A oktatáspolitika döntéshozóinak és az oktatás részvevőinek számolniuk kell a technika folyamatos 

fejlődésével, számolni kell azzal, hogy fokozatosan növekszik a kereslet egy olyan képzési formára, mely 

elszakadva a hagyományos oktatástól, szervesen és rendszeresen alkalmazza az informatika és a 

telekommunikáció vívmányait a képzési folyamat hatékonyabbá tételére. A közoktatási, és a felnőttoktatási 

szférában nyilvánvaló a kormányzati szerepvállalás fontosság, hiszen jelentős anyagi támogatás nélkül ezeken a 

területeken nem vihetők végbe a fejlesztések. 

5.5. A nemzetközi e-learning helyzet - (Az "ősrobbanástól" 
napjainkig) 

A fejezet a [5] [25] művek alapján készült. (A [25] mű teljes átolvasásást ajánljuk.) 

Az Egyesült Államokban és a fejlett nyugat-európai országoban robbanásszerűen terjedt el az e-learning. Az 

oktatási rendszer már évekkel korábban átrendeződött, így az oktatási piacon keletkezett igényt nagyon gyorsan, 

valódi piaci hozzáállással igyekezett kielégíteni. 

Európa-, és világszerte egyre növekszik a elektronikus oktatási központok, a virtuális egyetemek, képzési 

központok száma. Anglia, Finnország, Svédország és az Egyesült Államok vezető felsőoktatási intézményei 

élen járnak az e-learning használatában, közülük egyre több teszi elérhetővé kurzusait, megnyitva e-Egyetemeik 

kapuit a nagyvilág előtt. Ezek az elektronikus egyetemek már nem a hagyományos képzési, és intézményi 

rendszerben működnek, hanem egy teljesen új közegben, kizárólagosan a virtuális univerzumban. 

Az Egyesült Államokban már nagyon korán megfigyelhető volt egy komoly változás a felsőoktatási beiskolázási 

adatokban. Míg korábban általános volt, hogy a felsőoktatási intézmények diákjai a 18-24 éves korosztályból 

kerültek ki, addig a kilencvenes évek közepére ez a korosztály alig több mint 50%-át tette ki a diákseregnek, 

közel 40% került ki a 29-45 éves korosztályból, és közel 5% az 50 év feletti korosztályból. Piaci űr keletkezett, 

melyet az intézmények hamar befoltozatak. 

Az intézmények már a XXI. század elején mintegy 25 000 különféle kurzust kínáltak diákjaiknak, ekkor még 

nem valódi e-learnig formában, hanem egy- és kétirányú videót, audioanyagokat és "kezdetleges" webes 

tartalmakat. 

Remekül mutatja a fejlődést, hogy alig 5 év leforgása alatt a Dél-Dakota Egyetemén (2005-ben) a tavaszi 

félévben az e-learning-es képzésre beiratkozott hallgatók száma a korábbi félévhez képest jelentősen 16%-kal 

növekedett. 

A növekedés mértéke az Egyesült Államokban egyedül 2005-ben 36 százalék volt ,a kurzusokra fordított összeg 

ezzel arányosan nőtt, az USA 2006-ban 7 milliárd dollárt fordít erre. 

A Open University az Egyesült Királyság egyetlen olyan egyeteme, amely kizárólag távoktatást folytat. Az 

egyetemen nagyjából 150 000 hallgató tanul hároméves és további 30 000 a ráépülő kétéves képzésben. Az 

egyetem hallgatói közül 10 000 fő fogyatékos. Majdnem minden diák munka mellett tanul. A hároméves 

képzésben részt vevők 70 százaléka főállásban dolgozik. 50 000 diák tanulási költségét a munkáltatója fizeti. Az 

egyetemre való bejutás komoly felvételihez van kötve, az egyetem minőségét remekül jellemzi, hogy az ottani 

egyetemek mintegy 30%-a alacsonyabb felvételi követelményeket támaszt a hallgatóival szemben, mint az OU. 

A skandináv térségben is kimagasló létszámban vesznek részt hallgatók a felnőttoktatásban, ezek túlnyomó 

többségben valamilyen e-learning-es képzés során szerzik meg ismereteiket. Finnországban mintegy 21 ottani 

egyetem összefogásaként megszületett a Finn Virtuális Egyetem. Finnországban évente egymillió diák tanul a 

felnőttoktatásban, államilag finanszírozott kurzusok térítésmentesek, az Oktatási Minisztérium támogatja ezt a 

területet. A felnőttoktatás és képzés elsődleges színtere azonban a munkaerőpiac, a munkáltató helyezi el 

alkalmazottait állásspecifikus kurzusokban. 
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A skandináv térség egy másik meghatározó országában Svédországban a századforduló előtt indult be DISTUM 

program, 2002 óta DISTUM-ot az eUniversity Sweden váltotta fel. A svéd elektronikus egyetem jelentős 

támogatást kapott a svéd felsőoktatási intézményektől. 

Németországban a Folkuniversitet meghatározó eleme az európai elektronikus képzési palerttának, számos 

külföldi egyetemmel áll szoros kapcsolatban, és számos felnőttképzési kurzust kínál, ezek jelentős része e-

learning-es formában is elérhető. Ezek a képzési programok folyamtosan igyekeznek a munkaerőpiac igényeit 

kielégíteni, és a valódi alkalmazható tudást és képességet állítják a fókuszba. 

A nemzetközi helyzetből nem maradhatnak ki azok az informatikai óriáscégek sem, melyek saját technológiájuk 

oktatását és ezzel népszerűsítését célozva számtalan oktatási anyagot és nem ritkán komoly képzési centrumot is 

létrehozak, és elerhetővé tesznek a világhálón. Mára egy feltörekvő új technológia megismerésének leggyorsabb 

eszközei ezek az online kurzusok, hiszen gyakran mire egy ilyen technológiáról valódi könyv jelenik meg - 

különösen magyar nyelven - a technológia elavultá válik. Ezen a területen élen jár a a CISCO Systems,a 

Microsoft és az Oracle. 
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2. fejezet - Az e-learning szerepe az 
oktatásban 

1. Miben több az e-learning? 

Gyakran olvashatjuk az álláshirdetésekben, hogy a jelöltnek egyéni munkára és csoportos munkára is fel kell 

készülnie. Mindkét esetben nagyon fontos az, hogy a jelölt problémamegoldó képessége megfelelő legyen, 

amelyhez elengedhetetlen a megfelelő információk megszerzése. 

A jelenlegi magyar közoktatásban a tanulókat nem készítik fel megfelelően ezekre a szituációkra, hiszen a 

legtöbb esetben a diákok ellenőrzése a tanár által leadott tananyag visszamondásából áll és ténylegesen nem 

abból, hogy mennyire értik a tananyagban rejlő összefüggéseket. Ez a módszer egyértelműen nem biztosítja a 

csoportos munka lehetőségeit úgy, mint például egy nyelvi tanfolyam kis csoportjaiban lévő együttműködéses 

feladatmegoldásai, amelyben az oktató figyelemmel kísérheti a diákok munkáját. Pedig közösen megoldandó 

feladatok kiadásával a tanulók számára érdekesebbé tehetőek a tananyagok és motiváltabbak lehetnek az 

ismeretek elsajátítására is. A feladatok megoldását így önállóan és kis csoportokban is a szükséges információk 

megszerzésével tehetik meg. Az internet elterjedésével mérhetetlen mennyiségű információ vált elérhetővé a 

számunkra. A megfelelő információ megszerzésének képessége elengedhetetlen egy információs társadalomban 

a felmerülő problémák megoldásához. 

Az internet, mint eszköz nemcsak az információk megszerzésére használható, hanem mint kommunikációs 

csatorna is, amely segíti a tanulók közös munkájának megszervezését. A legfontosabb ilyen lehetőség az 

aszinkron kommunikációt biztosító levelezés, fórum vagy blog, amelyek jelentősége pontosan abban mutatkozik 

meg, hogy a résztvevők akármikor kapcsolódhatnak a kommunikációba és nincsenek helyhez és időhöz kötve. 

Persze ezek mellett a szinkron kommunikációt biztosító eszközök, mint a különböző valós idejű videó-, hang- és 

szövegátviteli eszközök is rendelkezésre állnak. 

A tudást így nem egy előre elkészített anyag bemagolásával nyerik, hanem egy olyan, az információk 

megosztásán alapuló módszerrel, amit az egész életük során fel tudnak használni. Az információk 

megtalálásával és azok összeillesztésével alakul ki a tudás, amely segíti a tanulót a fogalmak közötti 

összefüggések megértésében. Az ilyen képességek megfelelő elsajátításával könnyebben boldogulhatnak az 

állandóan változó tudást igénylő gazdasági környezetben. 

Az ilyen jellegű oktatásra tökéletesen megfelel az e-learning, hiszen egy keretrendszer alkalmazásával 

központosított helyen találhatóak meg a szükséges információk és a megfelelő kommunikációs eszközök, 

amelyek biztosítják a közös feladatmegoldásokat. A továbbiakban az e-learning felhasználási módjairól, azok 

előnyeiről és hátrányairól lesz szó. 

1.1. A tiszta e-learning 

A tiszta e-learning rendszerű oktatásban a hallgató az ismerteket csak az e-learning rendszeren keresztül 

kaphatja meg, felhasználva az e-learning technikai fegyverzetének teljes eszköztárát. Hagyományos tantermi 

oktatás, és az e-learning összehasonlítása során számos előny, hátrány sorakoztatható fel mind a két fél számára. 

Ha igazán objektív módon akarjuk vizsgálni, akkor érdemes az oktatási rendszer hagyományos szereplőinek 

szempontjából egymás mellé állítani a tiszta e-learninget, és a hagyományos oktatást, megvizsgálni ezen 

résztvevők szempontjából az e-learninges képzés néhány előnyét és hátrányát. Ha ilyen szempontból 

vizsgálódunk, akkor kitűnik az e-learninges eszközök integrálásának tanuló és tanulás központú jellege. 

1.1.1. A képzés fenntartói számára 

A képzés fenntartói számára túlnyomó többségben előnyökről beszélhetünk. A képzések tervezése sokkal 

dinamikusabban, rugalmasabban történik a hagyományos oktatáshoz képest, a képzés fenntartói számára közel 

sem jelent olyan bonyolult procedúrát egy-egy új képzés megtervezése, ez által a képzések sokkal jobban 

alakíthatók az egyes igényekhez. A képzés fenntartói számára nem elengedhetetlen a képzés költsége, az e-

learning képzés megfelelő tervezéssel (!) a legtöbb esetben sokkal költséghatékonyabb, mint a hagyományos 

oktatás - beleszámítva az elektronikus tartalom fejlesztésének költségét is. S minden mellett a legnagyobb 
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hátránya: a kockázat, általában kérdéses az egyébként is nagyobb befektetés megtérülése. Hazánkban ez még 

betudható annak, hogy a legtöbb esetben fenntartásokkal fogadják az e-learninget. 

1.1.2. Az oktatók számára 

Jelentős előny, hogy a hagyományos oktatással szemben a legtöbb esetben komoly intézményi támogatás áll a 

tanítás során a tanár rendelkezésére, ezzel elősegítve azt, hogy egyre több, és több tanár alkalmazza ezt a 

képzési formát. Ezzel a tanár ténylegesen a tanításra koncentrálhat. E mellett a tanár szemszögéből hátrányt - a 

fenntartó számára előnyt - jelent a tanári munka átláthatósága, ellenőrizhetősége, és nyomon követhetősége. 

Hátrány az, hogy a tanároknak teljesen új módszertant kell megismerniük, egy olyan módszertant, melyet eddigi 

képzéseik során nem ismertek meg, egy egészen új pedagógiai feladatot jelent egy e-learning rendszerben 

történő oktatás. Olyan készségeket feltételez, melyek a hagyományos tanári szerepben nem jelennek meg. 

1.1.3. A tanuló számára 

Az e-learning tanuló központúsága vitathatatlan. A rendszerek többsége asszinkron e-learninget valósít meg. Az 

aszinkronitás abban jelenik meg, hogy nem szükséges a kommunikáló feleknek egy időben bejelentkezni a 

rendszerbe. Ez az aszinkron kommunikáció lehetővé teszi a közlendők átgondoltságát és a nagyfokú 

reflexivitást. Az által, hogy a kurzus anyaga tárolható, és szabványos, a hallgató bármikor újra előveheti. 

Különféle módokon rendszeres kapcsolatot tarthatnak fenn tanáraikkal, tanuló társaikkal, közösen oldhatnak 

meg feladatokat, a kollaboratív gyakorlatok révén legalább annyit tanulhatnak egymástól, mint oktatóiktól és a 

tananyagból. 

A tanulók nem csak elsajátítják, együttesen alakítják is a tudást. Új technikai eszközök megismerésére 

kényszeríti a hallgatókat, ezzel egészen új dimenziókat nyitva meg előttük. Ezek mellett az előnyök mellett a 

hallgatóknak folyamatosan szembesülniük kell azzal az érzéssel, hogy egyedül maradtak a tanulásban, nincs 

személyes kapcsolatuk az oktatóval, és a többi hallgatóval, a teljes elszigetelődés érzése rövidtávon is hátráltató 

tényező lehet a tanulásban. Sokkal nagyobb önállóságra van szükségük a hallgatóknak, ez a rendszer 

használatának korai szakaszában igen is hátrány, de hosszútávon előny, hiszen önállóságra nevel, fejleszti a 

kezdeményező készséget. Rengeteg eszköz hivatott ennek a problémának a kiküszöbölésére, ezek túlnyomó 

többsége kommunikációs eszköz, de ezek sem oldják meg a személyes kapcsolat hiányát. A hallgató 

szempontjából hátrány lehet az információs túlterheltség, nincs segítsége a hallgatónak a szelekcióban, ezáltal 

problémát jelent számára a hasznos és haszontalan ismeretek szétválasztása. Persze erre különböző módszertani 

megoldásokkal könnyen találhatunk megoldást, bár ezt sok esetben nem sorolják a hátrányok közé, hiszen ezzel 

a diák tanul tanulni, szintén önállóságra, és sok esetben kommunikációra készteti a hallgatót. 

1.2. 6.2 A kevert e-learning 

A kevert e-learning esetében teljesen fölösleges az előbbi összehasonlítás, hiszen az e-learning a hagyományos 

tantervi oktatással párhuzamosan jelenik meg. Ebben az esetben szinte csak és kizárólag előnyökről 

beszélhetünk. Ez a módszer egy plusz eszköztárat ad a hallgató, és az oktató, és kurzus fenntartói számára, 

mellyel elősegíthetik az ismeretek sokkal mélyebb elsajátítását, és szélesebb lehetőséget biztosít a saját tudás 

felmérésére, ellenőrzésére is. 

2. Az e-learning előnyei és hátrányai 

Az alábbi felsorolásban összegezve jelennek meg az e-learning előnyei, és hátrányai. Az egyes szempontok 

súlyosságának egyéni értékelésével eldönthetjük, hogy számunkra mennyire is jó, hasznos, szükséges az e-

learning. Ma szerte a világban sok vitát okoz ez a kérdés egyre inkább megfigyelhető, hogy összehasonlítások, 

és tanulmányok melyek a hagyományos oktatást, és az e-learninget hivatottak összehasonlítani a mérleg nyelve 

egyre inkább az utóbbi fele billen. 

2.1. Előnyök: 

• Csökkennek az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó járulékos (pl.: utazás, szállás) és adminisztrációs költségek 

hatékonyabbá és eredményesebbé válik a képzés, mivel jobban igazodhat az egyéni tanulási módszerhez és 

képzési szükségletekhez, testreszabottá válik a tudásátadás. 
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• Felgyorsul a tudásátadás, ezáltal gyorsabb a válasz a versenytársak lépéseire, hamarabb piacra kerülhetnek a 

termékek, stb. 

• Globális hozzáférés a tudáshoz (időben és térben). 

• Az oktatási tartalom folyamatosan bővíthető és könnyen felújítható. 

• A tanulási folyamat nyomon követhető és a megszerzett tudás számonkérhető. 

• A tanulás bárhol, bármikor saját ütemben folytatható. 

• Az elektronikus oktatás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások a vállalati kultúrába beépülnek és motivációs 

tényezőként hatnak. 

• A munkatársak motiváltabbak, mivel átérzik, hogy saját szakmai fejlődésüket ők irányítják egy önkiszolgáló 

felületen keresztül. 

2.2. Hátrányok: 

• Az oktatás személytelenebb. 

• Megnehezíti a tanulók közötti interakciót, amelynek különösen a felnőttoktatásban nagy szerepe van. 

• Nincs meg a résztvevők közötti szociális kapcsolat és informális kommunikáció. 

• Kezdeti beruházási költsége és a tartalom kifejlesztésének költsége magasabb. 

• Nagy ellenállás jelentkezhet egyes vezetők, csoportok vagy egyének részéről, amelyet kezelni kell. 

• Az önálló tanulás kultúráját meg kell tanulnunk. 
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3. fejezet - Az e-learning rendszerek 

1. Egy e-Learning rendszer architektúrája 

A számítógépes hálózatok elterjedésével, és a számítógépes infrastruktúra fejlődése megteremtette annak a 

lehetőségét, hogy létrejöjjenek olyan valódi rendszerek melyek szervezett formában magukba tömörítik az e-

learning megoldásokat, valódi képzésmenedzsmenttel támogatva, kiegészítve kollaborációs eszközökkel. Az e-

learning rendszer alatt azokat az alkalmazásokat, illetve azon alkalmazások halmazát értjük melyeken keresztül 

a felhasználók - valamilyen felhasználó azonosítási eljárás után - hozzáférnek az elektronikus tananyaghoz. Az 

ilyen rendszerek felépítés minden esetben modularitást mutatnak. Attól függően, hogy melyik modul hangsúlyos 

egy rendszerben alakul ki a rendszer funkcionalitása. Az egyik legfontosabb komponense a rendszereknek a 

tanulásmenedzsment- ill. tanulásirányítási-rendszer (LMS- Learning Managment System), ez elsősorban a 

tanulok és tanulási folyamat menedzselésére szolgál. A másik fontos komponens a tartalommenedzsment-

rendszer, ennek nevéből is kitűnik, hogy a rendszer célja a tananyagok menedzselése, ezek létrehozása, tárolása, 

szűrése, illetve ennek a rendszernek a feladata a megfelelő hozzáférési jogok biztosítása. 

1.1. Tanulásmenedzsment-rendszer (LMS - Learning Managment 
System) 

A tanulásmenedzsment ill. tanulásirányítási rendszert a magyar terminológiában gyakran emlegetik 

keretrendszer néven. Az LMS elsődleges feladata a kurzusok összefogása, egyéni tanulmányi utak, vagy 

tematikus tanfolyamok formájában. A kurzus szinten az LMS feladata, hogy megfelelő hozzáférést 

biztosítson a felhasználók számára a tananyagokhoz, naplózza a felhasználók tevékenységét. Az LMS 

tartalmazza a tanfolyamokat, tananyagokat, ugyanakkor integrálja LCMS rendszerrel készült tananyagokat is. 

A LMS (3.2. ábra - Az LCMS és LMS)rendszerek struktúrája minden megvalósításban más-más. De egy biztos, 

hogy minden LMS rendszer adatbázisában a hallgatókról és a kurzusokról tárol információkat. 

Az LMS rendszer funkcionalitása több szempontból is vizsgálható: 

• Az LMS adminisztratív funkciói 

• Az LMS kommunikációs és csoportmunka funkciói 

• Az LMS speciális és vizsgafunkciói 

1.1.1. Az LMS adminisztratív funkciói 

Az LMS adminisztratív funkciói közül a legfontosabb az automatikus hallgatói esemény-követés A rendszer 

nyilvántartja a hallgatókat, naplózza a bejelentkezéseket. Időszakonként vagy igényeink szerint automatikusan 

generált listák állnak rendelkezésünkre a felhasználók aktivitásáról, riportokat készít, a teljes körű esemény-

naplózás lehetőséget nyújt sokféle statisztika lekérésére. A tutorok teljesítményértékeléséhez például 

megtudhatjuk, hogy az adott tanár mennyi időt töltött a rendszerben, hány levelet váltott a hallgatókkal, hány 

házi feladatot adott föl, javított ki. LMS biztosítja a távoli adminisztrációs lehetőséget, és flexibilitást. 

1.1.2. Az LMS kommunikációs és csoportmunka funkciói 

Az LMS feladata, hogy kommunikációs platformként szolgáljanak a rendszer használói számára. Ez a tiszta e-

learning esetében elengedhetetlen, de a blended-learning esetében is szélesíti a felhasználók által használható 

eszközök tárházát. A kommunikációs eszközök lehetnek aszinkron, és szinkron eszközök. Az aszinkron 

eszközök nem igénylik, hogy a kommunikáló felek egy időben jelen legyenek bejelentkezve a rendszerbe. Ez 

által lehetővé válik, hogy a hallgatók a saját lehetőségeikhez és képességeikhez alkalmazkodva haladjanak a 

képzésben. Az aszinkron modulok lehetnek: üzenetküldés, levelezés, fórum. A szinkron kommunikációs 

lehetőségek a hagyományos osztálytermi képzést idézik. A szinkron funkciók meglehetősen erőforrás-

igényesek, és fejlett infrastruktúra (nagy sávszélesség) meglétét feltételezik mind a kliens, mind a kiszolgáló 

oldalon. Szinkron modul: a chat; a valós idejű tutorálás (egyirányú); a konferenciahívás (csak audio); a 

videokonferencia. 



 Az e-learning rendszerek  

 20  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.1.3. Az LMS speciális és vizsgafunkciói 

Az LMS ezen funkciói a hallgatói teljesítménymérésre irányulnak. Számtalan teszt típus közül választhatunk, A 

szofisztikáltabb LMS-ek lehetőséget nyújtanak az egyéni és a szervezeti kompetenciák vizsgálatára. Ez az 

egyéni szinten azt jelenti, hogy a rendszer előre definiált, tudásértékelő teszteket töltet ki a felhasználóval, ami 

alapján kurzusokat, képzési lehetőségeket ajánl. A szervezeti szinten pedig lehetőség van az alkalmazottak teljes 

köréről való információszerzés után egy ún. vállalati tudástérkép kiépítésére. Ez alapján a keretrendszer képes a 

megfelelő tudással, szakismerettel rendelkező alkalmazottak megtalálására. 

1.2. Tartalomkezelő-rendszer (LCMS- Learning Content 
Managment System) 

Az LCMS (3.1. ábra - Egy LCMS sémája) feladata a tényleges tartalom kezelése, a tartalom elemeit egy 

központi tárolóhelyen, egy adatbázisban tárolja. Ebből az adatbázisból összeilleszthetőek, engedélyezhetőek az 

e-learning események. Az LCMS segíti a szerzőnek létrehozni, tárolni, újra definiálni az oktatási egységeket, 

egyszerűsíteni a tartalom létrehozását, és segít a hallgatóknak kiválasztani a számukra szükséges tananyagokat. 

Az LCMS segít az adminisztrációban a tanfolyamok, leckék, oldalak engedélyezésében, illetve a tartalom 

létrehozásában, és megjelenítésében. Az LCMS az LMS-nek adja át a tanfolyamokat illetve a leckéket. Az 

LCMS rendszerek többsége végez naplózást, de ezeknek a rendszereknek nem faladata a hallgatói 

tevékenységek követése és a tanulói teljesítmény adatok gyűjtése, sokkal inkább a módosítások nyomon 

követése az elsődleges cél. Ebből kifolyólag ezek a naplóadatok nem alkalmasak pedagógiailag releváns 

információk meghatározására. 

Az LCMS funkciói: 

• tanfolyam-alapanyagok tárolása 

• oktatási elemek definiálási lehetősége 

• tananyag- és tanfolyam-definíciók 

• templatek és stílus lapok 

• navigációs és felhasználói interfész 

3.1. ábra - Egy LCMS sémája 
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3.2. ábra - Az LCMS és LMS 

 

1.3. A virtuális tanulási környezet 

A VLE (Virtual Learning Environment) az e-learning rendszerek másik fontos modulja. Ez egy olyan rendszer, 

amely megkönnyíti a tanárok munkáját az oktatási ügyek kezelésében, amely főleg a kurzusok 

adminisztrálását jelenti. Gyakran támogatják a hallgató fejlődésének követését, amit a tanárok és tanulók 

egyaránt elérhetnek. A legfőbb jellemzője, hogy olyan eszközöket nyújt a tanárok számára, amelyekkel könnyen 

megtervezhető és összeállítható egy kurzus. A legtöbb rendszer a következő eszközöket nyújtja a felhasználói 

számára: 

• A kurzus tematikájának leírása. 

• Hirdetőtábla a kurzussal kapcsolatos aktuális információk megjelenítésére. 

• A tanulók regisztrálása és szükség esetén fizetési lehetőségek. 

• A tananyagok megjelenítése. 

• Az elemekhez társított előfeltételek. 

• További anyagok, mint például linkek külső oldalakra. 
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• Automatikusan pontozott próbatesztek. 

• Hagyományos vizsgáztatást segítő eszközök. 

• Elektronikus kommunikációt biztosító eszközök, mint e-mail, fórum, chat. 

• Hozzáférési jogosultságok beállítása. 

• Ezek szerkesztéséhez szükséges eszközök. 

Ezek segítségével az oktatók olyan virtuális környezetet alakíthat ki a tanulók számára, amelyben a tanuló 

minden információhoz hozzájut vagy hozzájuthat, amire szüksége van. 

1.4. Egy e-learning rendszer kommunikációs modellje 

Az e-learning rendszerekben az oktatáshoz szükséges tartalom legtöbbször az adott tartalom szakértője, és a 

szerző együttműködéseként jön létre. A tartalmat a szerző maga, vagy az adminisztrátor tölti fel a rendszerbe, az 

ő feladata a hozzáférési jogok beállítása is. A tanuló ezek után ha bejelentkezik a rendszerbe és rendelkezik a 

megfelelő hozzáférési joggal, részt vehet az adott kurzuson, hozzáférhet a létrehozott elektronikus 

tananyagokhoz (3.3. ábra - Egy e-learning rendszer blokksémája). A kurzus végzése során a hallgató 

kommunikálhat a többi hallgatóval, vagy a tutorral. A kurzust a rendszer valamilyen hallgatói méréssel zárja. 

3.3. ábra - Egy e-learning rendszer blokksémája 

 

2. Nyílt forráskódú e-learning keretrendszerek 

Ebben a fejezetben a jelenleg elérhető nyílt forráskódú e-learning keretrendszerek fontos működési 

tulajdonságait és funkcionális szolgáltatásait mutatjuk be. Az ingyenes és nyílt forráskódú rendszerek komoly 

vetélytársai lehetnek a kereskedelmi termékeknek, így fontos lehet szolgáltatásaiknak megismerése. Ennek a 

fejezetnek nem célja az összes keretrendszer pontos bemutatása, helyette a legfontosabb és legnépszerűbb 

szolgáltatásokat vesszük sorra. Ennek érdekében négy elterjedt keretrendszert mutatunk be. Ezek a 

keretrendszerek szolgáltatásaik alapján mindenképpen az élmezőnybe tartoznak. Az elemzett rendszerek az 

OLAT, Sakai, Ilias és a Moodle. 

A fejezet megírásában nagy segítség volt Papp Gyula és Vágvölgyi CsabaSzabad forráskódú e-learning 

keretrendszerek összehasonlító elemzése[6] című cikke. 

A keretrendszerek kiválasztása során nem csak a felhasználók száma, hanem a nyelvi támogatás és az 

alkalmazott technológiák is mérvadóak voltak. Az OLAT (http://www.olat.org) a svájci egyetemek és néhány 

német cég számára, a Zürichi Egyetemen fejlesztett java alapú rendszer. A Sakai (http://sakaiproject.org) az 

http://www.olat.org/
http://sakaiproject.org/
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Egyesült Államok vezető egyetemei által fejlesztett szintén java alapú rendszer, melyre számtalan egyedi 

megoldás mellett a kiforratlanság jellemző, jelentős hiányosságai a nemzetközileg elfogadott szabványok 

támogatásában van. A német Ilias (http://www.ilias.de/) az első olyan nyílt forráskódú rendszer, mely a SCORM 

1.2 szabvány birtokosa - az ADL (http://www.adlnet.org) - által a legmagasabb szinten (LMS-RTE3) hitelesített 

rendszer. A Moodle (http://www.moodle.org) egy PHP alapú rendszer, mely minden szempontból vezető a nyílt 

forráskódú rendszerek listáján, élen jár mind a technológiai, mind a módszertani újítások terén. Az OLAT és 

Sakai rendszerekhez nincs magyar nyelvi támogatás, ellenben az Ilias és a Moodle egy viszonylag kiforrott 

fordítással rendelkezik. 

Öt fontos szemszögből közelítjük meg a keretrendszereket, amelyek 

• a támogatott együttműködést vagy közös munkát segítő eszközök, 

• a támogatott tananyag-készítési eszközök, 

• a tanulási és oktatási folyamatot segítő eszközök, 

• az adminisztrációs lehetőségek 

• és a rendszer használhatóságához hozzájáruló tulajdonságok. 

2.1. Együttműködést segítő eszközök 

Nagyon fontos, hogy egy e-learning keretrendszer ne csak az oktatási anyagok közzétételéről és azok eléréséről 

szóljon. Egyre jobban előtérbe kerül a közös munka igénye, amelyet ezek a rendszerek teljes mértékben ki is 

használnak, segítik a közös erőforrások kezelését, a munkatársak kommunikációját és a projekt ütemezését. Így 

egy tananyagot több felhasználó is készíthet úgy, hogy a munkához kapcsolódó összes teendőt a keretrendszer 

megkönnyíti. A hallgatók is dolgozhatnak csoportokban, aminek célja például egy közös házi feladat megírása 

lehet. 

Mindkét esetben fontos, hogy a felhasználók egy ilyen csoportja ugyanazokon az erőforrásokon tudjanak 

dolgozni. Egy ilyen erőforrás sokszor valamilyen állomány vagy a már említett új tananyag létrehozása, de akár 

új fogalomtár-bejegyzés létrehozása is lehet. 

A közös munkának nem lenne értelme a felhasználók kommunikációja nélkül. Erre is adnak eszközt a 

keretrendszerek. Szinte mindegyiknek van egy belső üzenetküldő szolgáltatása, amely segítségével a 

rendszerbe bejelentkezett felhasználók tudnak üzeneteket hagyni egymásnak. Sokszor használnak egy ilyen 

belső üzenetküldő szolgáltatás helyett e-mail küldést, amely megengedi a felhasználóknak, hogy a rendszeren 

kívülről is el tudják érni üzeneteiket. Általános megoldás még a fórum, blog és a wiki eszközök alkalmazása is. 

Az azonnali megbeszélésekhez viszont nem elegendőek ezek a módszerek, ezért a jobb keretrendszerek integrált 

chat megoldásokat tartalmaznak. 

A projekt határidejének betartására és egyéb tevékenységek koordinálására szinte mindegyik keretrendszer 

alkalmaz valamilyen kalendáriumot megoldásként. Az ilyen kalendáriumokat a projekt résztvevői között meg 

lehet osztani, így tartalmát mindenki láthatja. Emellett lehetőség van saját kalendárium fenntartására is, amely 

egyéb teendőinket tartalmazhatják. 

2.2. Tananyag készítési folyamatot segítő eszközök 

A jelenlegi rendszerekben a tananyagok legkisebb építő elemei a tananyagelemek. Ez a tartalom legkisebb, 

tovább nem osztható elemi része, mely tulajdonképpen egy állomány. Lehet egy szöveges állomány, kép, 

hanganyag, videó, vagy esetleg animáció is. Az ezekből összeálló egységet, melyeket a tartalom- és 

tanulásmenedzsment rendszerek önállóan kezelnek, megosztható tartalomobjektumnak nevezzük. 

A megosztható tartalomobjektumokból álló, logikailag összetartozó egységet leckének nevezzük. Ez megfelel 

egy tankönyv egy fejezetének vagy leckéjének. Egyes rendszerek modulnak nevezik a leckét, de általában a 

modul több leckéből álló önállóan is alkalmazható tananyagrész. 

Egy vagy több modulból alkothatunk egy kurzust, amely megfelel egy tankönyvnek, tantárgynak vagy egy 

tanfolyamnak. Több összetartozó kurzusból álló egységet képzési programnak hívunk. Célja általában egy adott 

végzettséghez vagy képesítéshez tartozó tanfolyamok egymáshoz rendelése. 

http://www.ilias.de/
http://www.adlnet.org/
http://www.moodle.org/
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A keretrendszerek különböző megoldásokat adnak a tanulási folyamat szabályozására. Vannak olyan 

keretrendszerek is, amelyek nem foglalkoznak az egyes kurzuselemek előfeltételeivel, hanem csak a tartalmat 

egy strukturált módon tárják a hallgatók elé. Az oktatási folyamat tervezésekor figyelembe kell venni ezeknek a 

keretrendszereknek az ilyen jellegű szolgáltatásait. A legjobb az lenne, ha olyan keretrendszert használhatunk, 

amely megvalósítja az IMS Learning Design specifikációt. Az IMS Learning Design egy elfogadott szabvány, 

mely kompatibilis a többi IMS szabvánnyal. A célja egy eseményvezérelt tanulási folyamat megvalósítása. 

Ezeknek az összeállított tananyagoknak el kell jutni a felhasználókig, vagyis a tanulni vágyókig. A mai webes e-

learning keretrendszerek mindegyike támogatja a tananyagok közzétételét HTML formátumban. Ezen kívül a 

kurzusokban elhelyezhetünk még külső oldalt, tetszőleges állományt vagy képeket. A rendszerek nagy része 

rendelkezik saját HTML szerkesztővel is, tehát külső programok segítsége nélkül tudunk tananyagot létrehozni, 

szerkeszteni és módosítani. A használhatóságot nagyban segíti, ha a különböző állományokat értelmezni is tudja 

a rendszer. Például, ha a szöveges állományokban tudunk keresni, a multimédiás anyagokat le tudjuk játszani 

külön lejátszó nélkül, stb. Továbbá nagyon fontos, hogy a szabványos tananyagokat megfelelő módon tudja 

lejátszani a rendszer, mert ha ez nem valósul meg, akkor sérül az átjárhatóság. Távolabbi cél lehetne az, hogy az 

e-learning keretrendszerekbe importáljanak egy szabványos tananyagszerkesztőt. Ezáltal megoldottá válna 

például egy SCORM csomag esetleges módosítása a rendszeren belül. Ezen kívül fontos lehet még, hogy a 

különböző tananyagokhoz különféle metaadatokat rendeljünk, ami nem része magának a tananyagnak, hanem 

csak információt hordoz róla (például: a szerző, a tananyag rövid leírása, terjesztés-publikálás módja, a tanulási 

stílus, nehézségi fok, előfeltételek). 

2.3. A tanulási és oktatási folyamatot segítő eszközök 

Ide tartoznak azok az eszközök melyek jelentősen megkönnyítik a hallgatók, oktatók munkáját, ezen eszközök 

segítségével időt, és energiát takaríthatnak meg ezen eszköz használói, hatékonyabbá téve a felhasználást. Ezért 

bemutatunk pár igen elterjedt megoldást. 

A felhasználók szeretnek értesülést kapni a rendszerbeli változásokról, főleg ha az ő munkájukat vagy 

tanulmányaikat érintik. Ilyenek lehetnek a közös projekt állományainak változtatásai, új fórumbejegyzések vagy 

a vizsgaeredmények közzététele. Az eseményekről a felhasználókat akkor is értesíthetjük, amikor azok 

nincsenek bejelentkezve a rendszerbe, ezért kell egy szolgáltatás, ami ezt megoldja. A felhasználók 

használhatják a manapság olyan divatos hírcsatornákat azért, hogy az általuk használt hírolvasón keresztül 

értesüljenek az őket érintő változásokról. Ilyen hírcsatorna megoldások az RSS (http://www.rssboard.org/rss-

specification) és az ATOM (http://www.atomenabled.org/, http://tools.ietf.org/html/rfc4287). 

A munka során sokszor előfordulhat, hogy a nem a rendszerben készített állományokat a keretrendszerbe 

szeretnénk illeszteni. A fájlok feltöltésére a HTTP alapú megoldás nem felhasználóbarát, különösen, ha 

egyszerre több fájlt szeretnénk feltölteni. Több megoldás is született erre, de a legmegfelelőbb közülük a 

WebDAV (Web enabled Distributed Authoring and Versioning, http://www.webdav.org/). Ez a Web alapú 

Elosztott Szerzői és Változatnyilvántartói protokoll együttműködési környezetet biztosít azoknak a 

felhasználóknak, akik szerkesztik, karbantartják a webszerver állományait. Technikailag a DAV a HTTP 

protokoll kiterjesztése és a szabad forrású e-learning rendszerek mögött álló webszerver alkalmazások is 

támogatják. Ezen kívül könnyedén megoldható a saját tárhely biztosítása minden felhasználónak, ami mutatja, 

hogy a felhasználói források a rendszer és a saját gép közötti mozgatására ez az egyik legjobb megoldás. 

Elvárás egy keretrendszerrel szemben, hogy az újrahasznosíthatóság fogalma ne csak a tananyag szintjén 

jelenjen meg, hanem a kurzus szintjén is. Egy modern keretrendszer lehetőséget biztosít arra, hogy egy teljes 

kurzust -beleértve a kurzus eszközeit, résztvevőit, azok eredményeit, a fórum bejegyzéseket stb. - 

archiválhassuk. Igazán akkor hatékony, és használható ez az eszköz, ha lehetőségünk van testre szabni az 

archiválást, megadhatjuk, hogy a kurzus mely részei kerüljenek be az archívumba. Ha az a cél, hogy egy kurzust 

a következő szemeszterben is meghirdessük, akkor, ha a kurzust a megfelelő beállításokkal mentjük el, a 

későbbiekben az archívum segítségével változtatások nélkül, gyorsan és egyszerűen meghirdethetjük. 

Ugyanakkor arra az esetre is lehetőséget kell biztosítani, ha valaki csak a kurzus egy részét akarja archiválni, 

ilyen például a fórum bejegyzések archiválása. 

2.4. Adminisztráció 

Minden olyan rendszernél, mely nagy mennyiségű felhasználót kezel, így az e-learning keretrendszereknél is 

különösen fontos, hogy az adminisztrátor és az oktatók számára megfelelő eszközök legyenek biztosítva a 

felhasználók kezelésére. Az összes keretrendszer ad támogatást a felhasználók kezelésére, ami mindenhol az új 

http://www.rssboard.org/rss-specification
http://www.rssboard.org/rss-specification
http://www.atomenabled.org/
http://tools.ietf.org/html/rfc4287
http://www.webdav.org/
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felhasználó felvételéből, régi törléséből, a felhasználók alapadatainak módosításából és a csoportos felvételből 

áll. 

Érdekesebb kérdés a felhasználók autentikációs lehetőségeinek vizsgálata. Ilyen szempontból elmondható, hogy 

mindegyik rendszer ismeri a saját adatbázisából történő hitelesítést. A legtöbb rendszer ezeken kívül több 

hitelesítést is támogat, amelyek közül a legelterjedtebb talán az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). 

Itt kell megemlíteni, hogy egy már informatikai infrastruktúrával rendelkező intézményben fontos lehet a 

meglévő rendszerekhez való kapcsolódás is. Ezen belül a meglévő rendszerek használata a felhasználók 

azonosítására sok adminisztratív jellegű munkától óvja meg az alkalmazottakat. 

A felhasználókhoz kapcsolódóan meg kell említenünk a szerepkörök kérdését. A szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés szabályozásában van a legtöbb eltérés a meglévő rendszerek között. Az egyik véglet, amely beépített 

és nem szerkeszthető szerepköröket alkalmaz. Ekkor minden egyes szerepkörhöz fix jogok társulnak. Ilyen 

rendszer használata nem minden intézmény számára megfelelő, hiszen egy olyan modellhez kell igazodniuk, 

amit nem lehet könnyen az intézményi hierarchiára illeszteni. A másik véglet a nagyon részletes beállíthatósági 

lehetőség. Ez akkor jelent jó megoldást, ha könnyen lehet az intézményhez illeszkedő szerepköröket létrehozni. 

Hangsúlyozni kell, hogy a nagyon részletes beállítások miatt a beállítása a rendszer ismerete nélkül túl sokáig 

elhúzódhat. 

Általában véve a kurzusokhoz is társulnak adminisztratív teendők. Meg kell határozni azokat a felhasználókat, 

akik ezt a kurzust hallgatni fogják. Ezt kétféleképpen oldhatja meg egy rendszer, vagy egy külön (megfelelő 

joggal rendelkező) felhasználó rendelhet egy kurzushoz más felhasználókat, vagy a kurzusra jelentkezni 

kívánóknak megengedik a saját jelentkezést. Mindkét fajta módszert szokták támogatni a rendszerek. Ha már a 

hallgatók jelentkeztek egy kurzusra, akkor azon belül általában csoportokra oszlanak, amelyekbe vagy a 

kurzusadminisztrátorok helyezik el őket vagy saját maguk választják ki a megfelelő csoportot maguknak. A jól 

megalkotott kurzusokban a hallgatók könnyen elboldogulhatnak, de sokszor emberi segítségre is szorulhatnak. 

Szerencsére meghatározhatjuk azokat a felhasználókat is, akik a kurzus oktatását végzik. Az ő feladatuk lesz a 

hallgatókkal való kapcsolattartás és a vizsgák pontozása. A különböző rendszerek ezeket a jogokat tetszés 

szerint az egyik vagy másik szerepkörbe sorolják. 

Egy jól adminisztrálható keretrendszer biztosít olyan eszközöket az adminisztrátor számára mely segítségével az 

folyamatos képet kaphat a rendszer állapotáról. A rendszer kihasználtsága mellett, az adatbázis, és webszerver 

naplója is fontos információkat hordozhat az adminisztrátor számára - bizonyos rendszerekben ezek is 

elérhetőek a felületről. 

2.5. A felhasználók kényelmét biztosító szolgáltatások és 
tulajdonságok 

Napjainkban a középületek, oktatási intézmények akadálymentesítése mellett egyre inkább előtérbe kerül az 

internet, a weblapok akadálymentesítése. Az elmúlt időszakban egyre több ajánlást dolgoztak ki erre a 

problémára, a webes szabványok egyik fő megalkotója a W3C (World Wide Web Consortium, 

http://www.w3c.org) WAI (Web Accessibility Initiative, http://www.w3.org/WAI/) ajánlásai a mérvadóak. Egy 

mai rendszerrel, és tananyaggal szemben alapvető elvárás, hogy ezen ajánlások közül a lehető legtöbbet 

valósítson meg. Fontos, hogy a rendszer a lehető leghatékonyabban együttműködjön a fogyatékkal élő 

felhasználók által használatos segédprogramokkal, felolvasó rendszerekkel. Ehhez elengedhetetlen, hogy 

információ értékű szöveg ne jelenjen képen, ilyen esetben használjuk az alt attribútumot a képi információk 

szöveges leírására. A tananyagok multimédiás részeihez legyen elérhető a multimédiás tartalom, az audioanyag 

szöveges változata is, akár kivonatolt formában, akár feliratozva, de a legjobb, ha mindkettő elérhető. A 

rendszer használjon fejlécet, listákat és következetes struktúrát. Táblázatok esetén legyenek olyan 

megjegyzések, melyek segítik az olvasást, vagy legyen egy összegzés a táblázat tartalmáról. Továbbá 

használjunk CSS-t a szerkezet és a stílus leírásához, ha lehetséges. Szkriptek, appletek és plug-inek esetén 

nyújtson a rendszer más alternatívákat arra az esetre, ha a használt böngésző ezt nem támogatja. Sajnos ez az 

pont amit napjainkban egyetlen nyílt forráskódú rendszer sem képes maradéktalanul megvalósítani. 

Alapvető elvárás egy mai keretrendszerrel szemben a letisztult, könnyen kezelhető, könnyen tanulható, 

következetes felhasználói felület. Nem elhanyagolható a felület testreszabhatóságának kérdése sem, hiszen ezzel 

nem csak beilleszthető a rendszer az intézményi weboldalak közé, hanem sok esetben a fölösleges eszközök 

eltávolításával javíthatunk az előbb említett átláthatóságon, tanulhatóságon. A konzisztencia, következetesség 

azt jeleni, hogy a rendszer használata közben a rendszer egyes részeiben ugyanaz a szolgáltatás a képernyő 

http://www.w3c.org/
http://www.w3c.org/
http://www.w3.org/WAI/
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ugyan azon területén legyen elérhető, valamint a jelekhez, ikonokhoz, színekhez társult jelentés a rendszer 

különböző részein ne változzon. 

Egy rendszer kiválasztása során nagyon fontos a nyelvi támogatás kérdése. Abban az esetben, ha az adott 

rendszer nem rendelkezik magyar fordítással kérdéses, hogy rendelkezésre áll-e olyan eszköz, amely segítené a 

fordítást, egyáltalán támogatja-e a rendszer, azt, hogy saját nyelvi változatot készítsünk. Megállapíthatjuk, hogy 

azok a rendszerek, melyek rendelkeznek magyar fordítással, rendelkeznek létező felhasználói körrel 

Magyarországon, és a fejlesztések szempontjából ez semmi esetre sem elhanyagolható. 
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4. fejezet - Szabványok az e-learning 
világában 

1. LO - Learning Object 

Az e-learning korai szakaszában a hatékony elektronikus oktatásra kidolgozott koncepciók legtöbbje felismerte, 

hogy a tartalmat el kell választani a vezérléstől, ennek a megvalósítására nélkülözhetetlen szabványosítani, 

egyértelműsíteni a futtató környezet, és a tartalom közötti kommunikációt. Ezek a szempontok vezettek a e-

learning objektum-orientált megközelítéséhez. 

A megközelítés lényege, hogy meg kell határozni a tartalom legkisebb önálló jelentéssel bíró egységét, ezt a 

tananyag dekompozíciójával határozzuk meg. Ennek a folyamatnak az eredményeként áll elő a tananyagelem, 

LO (Learning Object). A dekompozíció eredményként egy tananyagelem lehet egy kép, egy videó, egy hang 

fájl, egy szöveg, egy képlet. Érezhető, hogy milyen komoly problémát jelent a szöveg felbontása, hol van az a 

határ, ami után a szöveg már nem bontható, valamint ennek az ellentéte, hol van az a határ, ahol már struktúrát 

alkotnak a szövegek. A tananyagelemek nem hivatkozhatnak más tananyagelemekre, nem hivatkozhatnak a 

környezetükre, hiszen ezzel sérülne az újrahasznosíthatósága, és ennek az objektum-orientált megközelítésnek 

az egyik nagyobb előnyéről mondanánk el. Ha ezeket a megszorításokat betartjuk, akkor ugyanazok a tananyag 

elemek felhasználhatók más tananyagokban, esetlegesen teljesen eltérő kontextusban. 

2. LOM - Learning Object Metadata 

A metaadatok feladata, hogy egyértelműen leírjuk az egyes tananyagelemeket, elvárjuk, hogy kellőképpen 

általánosak legyenek, és minél szélesebb körben be tudják tölteni a szerepüket, de legyenek specifikusak, hogy 

ki tudják elégíteni az oktatás sajátságaiból eredő igényeket. A tananyag elemek leírása jelenti az egyed 

egyértelmű azonosítását, tartalmának, és jelentésének az azonosítását, de emellett számtalan más szempont 

felmerül. Az egyik legelterjedtebb metaadat szabvány a LOM (Learning Object Metadata). A LOM IEEE 

1484.12.1 számon jelenleg az egyetlen hivatalosan bejegyzett de jure nemzetközi e-learning szabvány. A LOM 

feladata , hogy biztosítsa a kezdeti víziókban megfogalmazott függetlenséget a tananyagelemek, és a működtető 

rendszer között. A tananyag szabványok közül, mind az IMS mind a SCORM metaadat kezelése a LOM-ra épít. 

A metaadatok akkor nyerik el valódi jelentőségüket, ha a tananyagok tárolása elemi, atomi szinten valósul meg, 

ennek rengeteg előnye van, pl. jól kereshető katalógusokat hozhatunk létre. A LOM elengedhetetlen előfeltétele 

a digitális tananyag-tárházak létrehozásának. 

2.1. A LOM szerkezete 

A LOM a tananyag elemek leírására szolgál. A LOM ezeket a jellemzőket csoportokba sorolja. Egy-egy csoport 

tulajdonképpen egy-egy szerepkörnek megfelelő megközelítést reprezentál, hiszen az egyes tananyag elemek 

más-más vonatkozásai érdeklik a tanárt az adminisztrátort, a szerzőt, a forgalmazót. A szabvány 9 csoportot 

határoz meg: 

• Általános - General 

• Életciklus - Lifecycle 

• Meta-metaadatok - Meta-metadata 

• Technikai adatok - Technical data 

• Oktatási adatok - Educational data 

• Tulajdon jogok - Rights 

• Kapcsolatok - Relation 

• Kommentárok - Annotation 
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• Besorolás - Classification 

Ezekben a besorolásokban összesen 69 bejegyzés található a LOM szabványokban. 

2.1.1. Általános 

A tananyag elsődleges azonosítására, és általános leírására szolgáló szakasz. Az alábbi bejezéseket tartalmazza: 

• Identifier - Azonosító: A tananyagelemet egyértelműen azonosító címke. 

• Title - Cím: A tananyag elem neve. 

• Language - Nyelv: Az elsődleges nyelv ill. nyelvek, melyet a tananyag használ. 

• Description - Leírás : Szöveges leírás a tananyagelem tartalmáról. 

• Keyword - Kulcsszavak: Kulcsszavak és kifejezés leírások, melyek leírják a tananyagelem témáját. 

• Coverage - Kiterjedés: Adatok arról, hogy milyen a tananyag felhasználóinak az időbeli, kulturális, regionális 

és földrajzi helyzete. 

• Structure - Struktúra: A tananyagelem mögött meghúzódó szerkezeti struktúra. 

• Aggregation Level - Összesítési szint: A tananyag elem funkcionális szemcsézettsége. 

2.1.2. Életciklus 

A tananyag elem státuszát, előéletét, verzióját, továbbá a közreműködő személyek, és szervezetek adatait és 

szerepkörüket tartalmazza. Ebben a pontban közvetve szabályozható a tananyag elem láthatósága. Bejegyzései a 

következők: 

• Version - Verzió: A tananyagelem verziója. 

• Status - Státusz: A tananyagelem teljes státusza. 

• Contribute - Hozzájárulás: A tananyag életciklusa alatt közreműködő személyeket, vállalatokat írja le. 

• Role - Szerepkör: A közreműködés típusát írja le. 

• Entity - Egyed: A közreműködő egyedek azonosítása, információk a közreműködő egyedekről. 

• Date - Dátum: A közreműködés időpontja. 

2.1.3. Meta-metaadat 

Ez a rész magáról a metaadatról szolgáltat információt. Ez a rész azonosítja a metaadat-sémát. 

• Identifier - Azonosító: A teljesen egyedi azonosító, mely azonosítja, ezt a metaadat rekordot. 

• Contribute - A metaadat életciklusa alatt közreműködő személyeket, vállalatokat írja le. 

• Role - Szerepkör: A köreműködés típusát írja le. 

• Entity - Egyed: A közreműködő egyedek azonosítása, információk a közreműködő egyedekről. 

• Date - Dátum: A közreműködés időpontja. 

• MetaData Schema - Metaadat séma: A metaadat séma hiteles neve és verziója. 

• Language - Nyelv: A metaadat nyelve. 

2.1.4. Technikai adatok 
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Itt kerül megnevezésre a tananyagelem elérési útvonala, és a kompatibilitási adatok. 

• Format - Formátum: A tananyagelem technikai adattípusa. 

• Size - Méret: A digitális tananyag objektum mérete bájtokban. 

• Location - Elérési út: A tananyagelem elérési útja. 

• Requirement - Követelmény: A tananyagelem használatához szükséges technikai követelmények. 

• Installation Remarks - Telepítési megjegyzések: A tananyagelem installációjának a leírása. 

• Other Platform Requirements - Más platformok követelményei: Információk más szoftver és hardver 

követelményekről. 

• Duration - Időtartam: A tananyag elem egyszeri lejátszásának időtartalma. 

2.1.5. Oktatási adatok 

Itt határozhatunk meg olyan információkat, mint a célcsoport, tananyag nehézségi foka, a feldolgozás várható 

időtartama, az interaktivitás mértéke. 

• Interactivity Type - Interaktivitás típusa: A leghangsúlyosabb oktatási mód, melyet ez a tananyagelem 

támogat. 

• Learning Resource Type - Tanulási forrás típusa: Speciális típusú tananyag elem. 

• Interactivity Level - Interaktivitási szint: Az interaktivitás foka ebben az egyetlen tananyagelemben. 

• Semantic Density - Szemantikus sűrűség: A tananyagelem tömörsége. 

• Intended End User Role - Végfelhasználói szerepkör: A legfontosabb felhasználó, akinek a tananyagot 

tervezték. 

• Context - Szövegkörnyezet: A környezet, ahol a tananyagelem elhelyezkedik. 

• Typical Age Range - Átlagos kor: A felhasználó átlagos kora. 

• Difficulty - Nehézség: A tananyagelem nehézségi szintje. 

• Typical Learning Time - Átlagos tanulási idő: Az átlagos idő, ami alatt a hallgató ezzel a tananyagelemmel 

kapcsolatban van. 

• Description - Leírás: A tananyag "használati utasítása". 

• Language - Nyelv: Az átlagos felhasználó nyelve. 

2.1.6. Tulajdonjogok 

A felhasználás feltételeire vonatkozó információk. 

• Cost - Költség: A tananyagelem felhasználásának költsége. 

• Copyright and Other Restrictions -Szerzői jog és korlátozások: Milyen szerző jog, ill milyen korlátozások 

érvényesek a tananyag elemre. 

• Description - Leírás: A tananyagelemre érvényes korlátozások leírása. 

2.1.7. Kapcsolatok 

Ebben a részben jelezhetjük a tananyagelem más tananyagelemekkel való kapcsolatát. 

• Kind - Típus: A kapcsolat természete az érintett tananyagelemek között. 
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• Resource - Forrás: A cél tananyagelem ami ezt a kapcsolatot referálja. 

2.1.8. Kommentárok 

Ennek a szakasznak a tananyagelem minősítésében van szerepe. Lehetőséget ad a tananyagelemek független 

mérvadó szaktekintélyek vagy szervezetek általi véleményezésére. 

• Entity - Egyed: Egyed (személy, szervezet) aki létrehozta ezt a kommentárt. 

• Date - Dátum: A kommentár létrehozásának a pillanata. 

• Description - Leírás: A kommentár tartalma. 

2.1.9. Besorolás 

Itt adhatjuk meg, hogy egy tananyagelem a besorolási rendszerben hol foglal helyet. Ez felveti annak a kérdését, 

hogy melyik rendszer a legalkalmasabb a az általam fejlesztett tananyagelemek besorolására. A választás 

azonban magában hordozza az inkompatibilitás lehetőségét, hiszen külső forrásra mutat. 

• Purpose - Cél: A tananyagelem besorolásának célja. 

• Taxon Path - Osztályozástani útvonal: Osztályozástani útvonal egy adott osztályozási rendszerben. 

• Description - Leírás: A tananyagelem állapotfüggő leírása. 

• Keywords - Kulcsszavak: Kulcsszavak és kifejezés leírások, melyek leírják a tananyagelem témáját annak 

állapotától függően. 

A bejegyzések némelyike kötelező, mások szabadon választhatóak. A szabvány azt is szabályozza, hogy egy-

egy bejezésből hány engedhető meg egy-egy tananyag elemhez, s szabályozza a bejezések típusát, s egyes 

estekben a felvehető értékeket is előre meghatározza. 

3. SCORM - Sharable Content Object Reference Model 

Az e-learning szabványok világában kitüntetett szerepet foglal el a SCORM. A SCORM a legtöbb e-learning 

szabványhoz hasonlóan de facto szabvány, az egyik legáltalánosabban elfogadott de facto szabvány. Minden 

szféra számára kielégítő, a piacvezető e-learning rendszerek, a nyílt forráskódú rendszerek is szívesen 

alkalmazzák. Népszerűségét annak köszönheti, hogy a SCORM valójában nem egy szabvány, sokkal inkább 

egy szabvány-együttes mely integrálja a szakterület legelfogadottabb szabványait, egységbe fogva a 

különböző ajánlások legjobbjait. A szabvány nem terjed ki az e-learning minden komponensére, többek között 

nem szabályozza a felhasználókra vonatkozó információkat, és a teszteket sem. 

A szabvány tulajdonosa az ADL (Advenced Distributed Learning) számtalan intézkedéssel és szolgáltatással 

próbálja tovább népszerűsíteni a szabványt. 

A SCORM első valódi verziója 2000-ben jelent meg. Az évek során, ahogyan körvonalazódtak, hogy melyek 

azok a szabványok, ajánlások, melyek beválnak a gyakorlatban, és elfogadottá válnak, a SCORM is egyre több 

ajánlást tett magáévá. Az 1.1 verzió -mely az első említésre méltó SCORM verzió- elsőként az AICC CMI001 

3.4 tartalomcsomagolási modelljét követte. Ebben a tananyag felépítését egy CSF XML állomány írja le. A 

következő verzió, mellyel már valóban sikeres lett a SCORM a 1.2 verzió, ebben a verzióban AICC ajánlást 

lecseréli az IMS CP. Az IMS tartalomcsomagjában kerül sor a tananyag szerkezetének és felépítésének 

leírására. 

A SCORM 1.2 verzióval kezdődött a SCORM felfutása, a mai napig a számos rendszer csak ezt a verziót 

valósítja meg. A SCORM 2004 a legújabb verzió, melynek utolsó, negyedik változata a SCORM 1.3.4 2009 

májusában jelent meg. Az ADL 2012 óta dolgozik a Tin Can API-n, melyet több helyen a "következő 

generációs SCORM"-ként emlegetnek. Hivatalosan 2013 áprilásában vált elérhetővé az 1.0 verzió, melyet már a 

The Experience API (röviden: xAPI) néven említenek. Saját bevallásuk szerint nem a SCORM leváltásara 

tervezték, hanem az e-learning tartalmak mobil platformon való használatát hivatott megkönnyíteni, kiegészítve 

számos új szolgáltatással. Felfutása még várat magára. 
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Az ADL több lehetőséget biztosít arra, hogy ellenőrizhessük, hitelesíthessük, hogy egy adott termék, tananyag 

megfelel-e az általa kidolgozott szabványnak. A fejlesztő önmaga is ellenőrizheti, hogy a terméke megfelel-e a 

szabványnak, ehhez támogatást biztosít az ADL, a honlapról letölthető az egyes SCORM verziók tesztszoftvere, 

mellyel önteszteket végezhetünk. A honlapról letölthető néhány szabványos tananyag, mellyel működés közben 

ellenőrizhetjük a termékünket. Az ADL jelenleg a SCORM két verziójához biztosít teszt csomagokat, a 

SCORM 1.2, és a SCORM 2004 (1.3). 

Az önteszteket 5 területen végezhetjük: 

• LMS megfelelési teszt 

• Tartalomcsomag megfelelési teszt 

• SCO megfelelési teszt 

• Metaadat megfelelési teszt 

• Manifest megfelelési teszt (csak a SCORM 2004) 

Az LMS rendszerek esetében a megfelelésnek három szintje van. RTE1, RTE2 és RTE3. Az RTE1 szint a 

tartalomhalmozási modellnek való megfelelés, ebben az esetben elvárás az egyes tantananyagelemek és 

adatmodell elemek támogatását, valamint a megfelelő API hívások követelik meg. Az RTE2 szinten az RTE1 

szint követelései kiegészülnek újabb adatelemek támogatásával. RTE3 szinten az összes adatelem támogatását 

várják el. 

Ha a termék hitelesítését hivatalosan is el szeretetné ismertetni a fejlesztő, akkor a terméket át kell adni 

valamely Hitelesítési Teszt Centrumnak. A hitelesítési eljárás után ha a termék megfelelt az elvárásoknak, akkor 

felkerül az ADL honlapjára a hitelesített termékek listájára. 

3.1. A SCORM tartalomhalmozási modellje 

A SCORM tartalomhalmozási modell három komponens definiál, ezek a tartalom egy-egy szintjét valósítják 

meg: 

3.1.1. Asset 

Az e-learning világában érvényes objektum-orientált szemléletet a SCORM is megtartja. A megközelítés 

lényege, hogy meg kell határozni a tartalom legkisebb önálló jelentéssel bíró egységét, ezt természetesen a 

tananyag dekompozíciójával, határozzuk meg. Ennek a folyamatnak az eredményeként áll elő a tananyagelem, 

ezt nevezi a SCORM Asset-nek. A dekompozíció eredményként egy tananyagelem lehet egy kép, egy videó, 

egy hang fájl, egy szöveg, egy képlet. Az Asset a tananyagstruktúrának az építőköve. Az Asset-ek leírására a 

rendszer metaadatokat használ. 

3.1.2. SCO (Sharable Content Object) 

A következő szintet az SCO (4.1. ábra - SCO) képviseli, ezt más néven megosztható tartalomobjektumnak 

nevezzük. Az SCO a legkisebb egység, mely kommunikál a tanulásirányítási rendszerrel. Az SCO és az 

LMS kommunikációját az SCO tartalmát hordozó HTML oldalon elhelyezett szkriptek biztosítják. Az SCO 

leírására Asset-hez hasonlóan a rendszer itt is metaadatokat használ. 

4.1. ábra - SCO 
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3.1.3. Tartalomszervezés 

A harmadik, és egyben legmagasabb szint a tartalomhalmozási rendszerben a tartalomszervezés (4.2. ábra - 

Tartalomhalmozás, tartalomszervezés). Ez nem más, mint a tananyagelemek valamilyen struktúrába 

szervezése, egy olyan struktúrába, mely a lehető legjobban megfelel az adott ismeretanyag logikájának, az adott 

szervezet oktatási módszereinek. Ez az esetek többségében valamilyen hierarchikus struktúra, bár bizonyos 

esetekben ettől eltérők is megjelennek, hálós vagy lineáris struktúrákat is használnak. A tananyagstruktúra 

leírására is metaadatokat használ a SCORM. El kell választani egymástól a tartalom szervezését a 

tartalomhalmozástól. Az egyik sokkal inkább szemléleti megközelítés még a másik inkább technikai jellegű. 

4.2. ábra - Tartalomhalmozás, tartalomszervezés 
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A SCORM a metaadatok kapcsán a IEEE LTSC LOM ajánlásra támaszkodik. A SCORM a következő típusú 

tartalomra vonatkozó metainformációk tárolására ad lehetőséget: 

• Tartalomhalmozási metaadat 

• Tartalomszervezési metaadat 

• Tevékenység metaadat 

• SCO metaadat 

• Tananyagelem metaadat 

3.2. Tartalomcsomag 

A tartalomcsomag biztosítja a szabványos utat a tananyagcsere lehetőségére a különböző rendszerek között. Itt 

kerül leírásra a tananyag szerkezete, itt kerülnek felhalmozásra a tananyagot alkotó egységek, valamint itt 

definiáljuk a tananyag viselkedését is. 

A SCORM az IMS tartalomcsomag ajánlására támaszkodik, annak egyfajta implementációja. A tartalom 

csomag két részből áll, az egyik egy XML állomány, mely a tartalom struktúrájának a leírására szolgál, ezt 

nevezzük manifest-nek. A manifest leltárszerűen tartalmazza az adott csomag tartalmát, ezentúl a manifest 

tartalmazhat egy másik manifest-tet beágyazva, a beágyazások mélysége nincs specifikálva. .A másik pedig nem 

más, mint fizikai állományok gyűjteménye, ezek a tananyag építőkövei. 
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5. fejezet - Tananyagkészítés 
módszertani alapjai 

1. Az elektronikus tananyagfejlesztésről röviden 

Mielőtt részleteiben is megismerkednénk a tananyagfejlesztés módszertani alapjaival. Alkossunk egy átfogó 

képet arról, hogyan is készülhet el egy ilyen anyag. Milyen szerkesztési nehézségekkel kell szembenézni? Mi az 

amire külön figyelmet érdemes fordítani a szerkesztés során. 

Ezután az alfejezet után pedig megismerkedhetünk részleteiben az anyag elvárt felépítésével, illetve a 

tananyagfejlesztés tényleges módszertani alapjaival. 

1.1. A fejlesztés megkezdése előtt 

A jól használható elektronikus tananyag fejlesztése alapjait tekintve nem sokban tér el a hagyományos 

tananyagfejlesztés módszertanától. Így, noha az elektronikus tananyagfejlesztés irodalma még korántsem olyan 

kiterjedt, mint a klasszikus anyagoké, bőven kaphatunk tanácsot, hogyan induljunk el egy jól használható, 

minőségi anyag fejlesztésének útján. [1] 

Noha a XIX. század óta több fejlesztési módszertan is született, céljainkat szem előtt tartva koncentráljunk csak 

a legutóbbi, s napjainkban legszélesebb körben elfogadott módszertanra, az úgynevezett curriculum modellre 

[2]. A modell négy pontban foglalja össze, hogy mit érdemes átgondolni az anyaggal kapcsolatban, mielőtt 

nekilátnánk a fejlesztésnek. Ezek nem fontossági sorrendben a következők: 

1. Mit készítünk? 

2. Kinek szól majd? 

3. Milyen módon adja át az információt? 

4. Mi az elérendő cél? 

Az 1. kérdés megválaszolásakor elsősorban arra koncentrálunk, hogy mi az a megjelenési forma, amiben az 

átadandó információ testet ölt. Ilyenkor kell végiggondolnunk, hogy az elkészült anyagot mire is fogja használni 

annak olvasója/felhasználója. Tanulás közben rendelkezésre állnak-e majd további magyarázó információk, 

vagy minden lényeges tartalmat a mi anyagunknak kell közvetíteni. 

A 2. fontos kérdés végiggondolásakor nagyon fontos pontosan pozicionálni a készülő tananyagot. 

Természetszerűleg egészen más stílust és struktúrát kell alkalmazni különböző korú, vagy motiváltságú 

célközönség esetén. Mindenképp tisztában kell tehát, hogy legyünk vele, hogy tananyagunkat általános, vagy 

középiskolás, esetleg felsőoktatásban tanulók forgatják-e majd, vagy akár csak személyes érdeklődés 

kielégítésére szánjuk. 

A 3. pontban jelölt kérdés megválaszolása szigorúan azokra a módszerekre koncentrál, amit az anyagunk 

magába foglal. Hála az elektronikus tananyagfejlesztés kiterjedt eszközrendszerének, ilyen anyagok 

fejlesztésekor gondolatainknak, ötleteinknek szinte csak a képzelet szabhat határt. Ilyenkor érdemes azonban 

épp az ellenkező oldalról megközelíteni a problémát, s pontosan behatárolni, hogy a széles skálából mi az amit 

fel fogunk használni, és mi az aminek bevezetésével már nem bonyolítjuk tovább az anyag szerkezetét. 

Végül, de semmiképp sem utolsóként egyértelműen meg kell határoznunk az elérendő célokat. Ezalatt értjük, 

hogy tisztázni kell,mi az a tudás, amit tananyagunkkal mindenképp át szeretnénk adni. Mit szeretnénk ha 

mindenképp rögzült információként maradna meg az olvasóban, s mi az, amit pusztán enciklopédikus jelleggel 

tüntettünk fel, hogy ahhoz bármikor fordulni lehessen szükség esetén. 

Az összes pont megválaszolása után mindig fordítsunk energiát arra, hogy ellenőrizzük, azok harmóniában 

állnak-e egymással. Nem várunk-e el például irreális célokat a kijelölt célközönségtől? Alkalmas-e a választott 

mód a választott tartalom megjelenítésére? 
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1.2. Az anyag szövege 

Továbbra is a fejlesztés megkezdése előtt a fenti négy szempontot figyelembe véve el kell döntenünk néhány 

fontos dolgot az anyag szövegezésével kapcsolatban. 

Először is el kell döntenünk, hogy a tananyag szövegét formális, vagy informális stílusban kívánjuk 

megfogalmazni. Mindkét megközelítésnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. A választásnál különös 

hangsúllyal gondoljuk át hogy pontosan ki az anyag célközönsége, illetve az anyag témája milyen stílust enged 

meg. 

Szintén a választott stílussal kapcsolatban érdemes kiválasztani az anyagban használt megszólítási formát. A 

korábbi szempontok szem előtt tartása mellett erre vonatkozóan nincs megkötés, fontos viszont, hogy a teljes 

tananyag során következetesen tartsuk magunkat korábbi választásunkhoz. 

A szöveg írása során fogalmazzunk egyszerűen, érthetően. Az anyag értékét egyáltalán nem emelik a terjengős 

féloldalakon átívelő mondatok, nagyon megnehezítik viszont annak megértését. Általános szabályként 

elmondható, hogy mivel az érthetőség az elsődleges szempont, egy mondat szigorúan egy gondolatnak feleljen 

meg. A szövegezés során a túl hosszúra sikerült mondatokat törjük több részre. A magyarázó információkat 

foglaljuk külön mondatokba. 

Hasonló tömörítési módszerekkel érdemes élni az anyag felsőbb szintjein is. Általánosságban igyekezzünk a 

tananyagot minél jobban blokkosítani, s egy-egy blokkban szorítkozzunk mindig egyetlen nagyobb téma 

kifejtésére, azon belül is a lényeg kiemelésével. 

Ennek egyik legkézenfekvőbb eszköze a felsorolások, listák, táblázatok használata. Nem szabad persze átesni a 

lótúloldalára, de a nagyobb gondolati egységek elején pontokba szedve a lényeget, egyértelmű fogódzót 

adhatunk az olvasónak. A lényeg kiemelésekor szintén nem érdemes abba a hibába esni, hogy az anyagot 

számtalan különböző kiemelési módszert alkalmazva afféle "karácsonyfává" változtatjuk. Kerüljük a színekkel 

történő kiemelést. 

Szintén a felsőbb strukturáltsággal kapcsolatban fontos, hogy amikor csak lehetőségünk van rá, minden nagyobb 

modul elé írjunk bevezetést, illetve a végére összegzést. Előbbi végig az adott gondolatsor tanulmányozása 

közben segít szem előtt tartani a célt, ahova el szeretnénk jutni, míg az utóbbi rávilágít, milyen úton értük el a 

kezdetben kitűzött célt. 

Vigyázzunk, hogy egy-egy modul ne hízzon aránytalanul nagyra a többihez képest. Emellett (bár a jó 

strukturáltság is kiemelt szempont) ne hagyjunk az elkészült anyagban nyúlfarknyi fejezeteket. Azokat vagy 

bővítsük ki további hozzáadott tartalommal, vagy vonjuk be az egész fejezetet egy másik hasonló tematikájú 

egység alá. 

1.3. A design és a struktúra 

A korszerű szerkesztési eszközöknek hála minden tananyagfejlesztőnek lehetősége nyílik rá, hogy az átadni 

kívánt anyagot tetszetős és a megértést segítő formában adja át a tanulóknak. Ugyanakkor nem véletlen, hogy a 

tipográfia, a design külön szakma. A tananyag avatatlan kézben sajnos igen könnyen kerülhet az adott esetben 

igen értékes tartalommal messze nem egy igényességi szinten álló formába. Sajnos nincsenek pár sorban 

összefoglalható szabályok, amik azt garantálnák, hogy azokat szem előtt tartva nem követünk el hibát. Némi 

támpontot viszont tudunk adni, hogy hogyan tehetjük meg a legtöbbet a megfelelő forma eléréséhez. 

A számítógépes szövegszerkesztés egyik legnagyobb hátulütője a "bőség zavara". Tipikus példa erre a 

felhasználható betűtípusok száma. Ne essünk kísértésbe válasszunk ki maximum 2-3 egyszerű megjelenésű 

betűtípust és következetesen ezeket használjuk. Mindig azonos szerepben, mindig azonos formában. 

Kevéssé súlyos probléma, de hasonlóan zavaró lehet, ha egy jegyzetben túltengenek a félkövér, vagy dőlt 

stílussal szedett szavak. Ugyan néhány alkalommal a lényeg kiemelésére igen jó eszközök, túlzott használatuk 

széttördeli az anyagot. Ráadásul minél gyakrabban élünk ezzel az eszközzel, annál kevéssé lesznek 

hangsúlyosak az egyedi esettek, amikor tényleg szükség lenne a kiemelésre. 

Általánosságban az előzőeket is figyelembe véve érdemes törekedni rá, hogy az anyag teljes folyamán 

használjunk egységes stílust, színeket, betűtípust. Nem elzárkózva ugyanakkor annak lehetőségétől, hogy 
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például az egyes modulokat akár egy-egy jellemző színvilággal tegyük emlékezetesebbé. Mindenképp legyünk 

azonban visszafogottak. 

Elsősorban az online tananyagok megjelenésével vált fontossá az anyagon belüli navigáció kérdése. Ezzel 

kapcsolatban csakúgy mint eddig az egyik legfontosabb, hogy következetesen azonos módszereket használjunk 

az anyagon belül. A hivatkozások mindig azonosan jelenjenek meg. Ha az anyag linkeket tartalmaz döntsük el, 

hogy a link szövege a tényleges URL, vagy valamilyen helyettesítő szöveg. A linkek színe eltér a törzsszövegtől 

vagy sem. Aláhúzzuk-e a linkeket, vagy sem. Döntsük el előre és mindig ugyanúgy hivatkozzunk az ábrákra, 

táblázatokra, illetve az anyag egységeire. 

Az anyagban felhasznált képekkel, illusztrációkkal kapcsolatban is érdemes körültekintően eljárni. A 

legfontosabb elvárás, hogy ezeket ne öncélúan alkalmazzuk. A felhasznált illusztrációk segítsék a tananyag 

megértését. Ne szerepeljen az anyagban olyan ábra, táblázat, amire a szövegből nem hivatkozunk. Ellenkező 

esetben biztosak lehetünk felőle, hogy az adott illusztráció legfeljebb is esztétikai célokat szolgál. Azonban mint 

ilyen általánosságban elmondható, hogy inkább zavaró szokott lenni, mint hasznos. 

Az illusztrációk formátuma legyen az egész tananyagon keresztül azonos. Igyekezzünk hasonló méretű képekkel 

dolgozni. Az ábrák színvilága legyen minden esetben hasonló, s a legjobb, ha az anyag többi elemével is 

összhangba hozzuk. Visszás például egy végig azonos betűtípussal írt szövegben más típusú feliratot látni. Az 

ilyen jellegű hibától csak az zavaróbb, ha az illusztrációink gyér minőségűek. Számos rossz példa hozható, 

kezdve a papír alapú újságból fénymásolt diagramtól a gyenge felbontású képekig. Konkrét példák helyett 

azonban általánosságban azt javasolnánk, hogy a szöveggel kapcsolatos szakmai igényességünket terjesszük ki 

az illusztrációkra is. 

Ennek az igényességnek része az is,. hogy a szöveg tartalmához/komolyságához méltó ábrákat illesztünk be. 

Különös tekintettel érdemes figyelni arra, hogy kerüljük a tömegesen elterjedt sablonokat. Ezek sajnos gyakran 

fordulnak elő a legkülönbözőbb helyen akár illusztrációként, akár egyszerű hangulatfestő elemként, ugyanakkor 

a tapasztalat azt mutatja, hogy egy-egy ilyen ábrával pillanatok alatt romba dönthető egy tananyag 

professzionalizmusáról fáradtságos munkával kialakított kép. 

1.4. Ellenőrző tesztek, kérdések, feladatok 

Érdemes még szintén a tervezési időszakban eldönteni, hogy az anyag mennyi önellenőrző kérdés szükséges és 

hasznos. Ennek elsődleges szempontja lehet, hogy hol kell mérnünk a tanuló teljesítményét. Másképp érdemes 

hozzáállni egy olyan anyaghoz, melyet otthoni elsajátításra szánunk, mint egy egyetemi jegyzet esetében. 

A kérdések szövegezésekor érdemes figyelni, hogy a legfontosabb információkra kérdezzünk rá. Ezzel nemcsak 

elősegítjük, hogy valós kép alakulhasson ki a tanuló tudásáról, de plusz lehetőséget adunk a lényeges ismeretek 

további elmélyítésére is. 

A kérdések általában az anyag két különböző pontján tűnnek fel. Egyrészt minden egyes modul végére kerülhet 

egy-egy néhány kérdéses ellenőrző teszt, másrészt szokás egy összefoglaló kérdéssort beiktatni az anyag végén. 

A két megoldás között jóságban nem érdemes különbséget tenni. A legszerencsésebb, ha az anyagban, 

amennyiben lehetőségünk van rá, mindkettőt alkalmazzuk. 

Online tesztek esetén lehetőségünk adódhat kérdésgyűjtemény készítésére. Ezzel azonban nem biztos, hogy 

minden alkalommal érdemes élni. Csoportos feldolgozású anyag esetén mindenképp ildomos, ha az ellenőrző 

tesztek hallgatóról-hallgatóra különböznek, így nyilván javítjuk annak esélyét, hogy a válaszok az illető saját 

tudását tükrözik. Ugyanakkor abban az esetben, ha a leendő olvasó egyénileg készül az anyagból, s a teszt 

ténylegesen csak önmegerősítésre szolgál, ez nem annyira fontos. Bár érdemes nem megfeledkezni arról, hogy 

azzal is egy új gyakorlási lehetőséget biztosítunk, ha a tanulónak lehetősége van ugyanabból az anyagból több 

véletlenszerű tesztet megoldania. 

És ha már a véletlenszerűségnél tartunk, fontolóra kell venni, szükséges-e hogy a kérdések lehetséges válaszai 

véletlenszerűen változtassák sorrendjüket. Ennél az eszköznél is a fent említett szituációkat érdemes mérlegelni. 

Soha ne felejtsünk el a kérdésekhez válaszokat, a tesztekhez megoldó kulcsot, a feladatokhoz megoldási kulcsot 

adni. Javasolt a megoldásokat a kérdésektől külön kezelni. Leginkább javasolt, hogy azokat vagy egy külön kis 

könyvben, vagy az anyag függelékeként adjuk ki. Elektronikus környezetben persze a kérdés megoldása 

leegyszerűsödik. A feladat megoldása után a tanuló visszajelzést kaphat a megoldás helyességéről. 
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Amit el kell döntenünk, az pusztán az ebben a visszajelzésben adott információ mennyisége. A legegyszerűbb 

esetben pusztán közöljük a megoldás helyességét, Érdemes azonban (elsősorban hibás megoldás esetén) 

megadni a lehetőséget, hogy a tanuló a helyes megoldást is megtekintse. Noha ez teszteknél a feladat 

elkészítésével tulajdonképpen automatikusan generálható, fordítsunk időt arra, hogy a bonyolultabb, kifejtős és 

levezetős feladatoknál adjunk legalább némi fogódzót. 

1.5. Közzététel előtt 

Az anyag közzététele előtt azt kétféle szempont szerint ellenőrizni kell. Egyrészt ellenőriztessük a tartalmat. 

Olvastassuk el a szöveget a tárgy szakértőivel, de még fontosabb, hogy olyanokkal is, akik a leendő 

célközönségből kerülnek ki. Ők fogják a leghasznosabb észrevételeket tenni az anyag logikai felépítésével, 

kezelhetőségével kapcsolatban. Természetesen a kapott kritikákat érdemes meg is fogadni. Ne felejtsük el, az 

olvasó nem a mi fejünkkel gondolkodik. Ami nekünk egyértelmű, s a magyarázatot felesleges szócsépélésnek 

tekintenénk, az másoknak korántsem biztos, hogy olyan magától értetődő. 

Másrészt fordítsunk energiát az anyag technikai ellenőrzésére is (természetesen ez elsősorban elektronikus 

anyagokra értendő). Az, hogy az anyag kiválóan élvezhető a saját környezetünkben igen szép, de messze nem 

lehetünk biztosak abban, hogy fáradtságos munkával elkészített anyagunk ugyanolyan szép lesz a tanuló 

megjelenítőjén is. Az ilyen ellenőrzés eredményeként feltárt értelemzavaró hibákat kötelezően javítsuk. A 

kisebb formai eltérések, kényelmetlenségek esetén ha a javítás aránytalanul nagy munkával járna, legalább arra 

szánjunk időt, hogy adjuk meg azokat a pontos futtatási és megjelenítési paramétereket, amelyek teljesülése 

esetén a tartalom az általunk kívánt tökéletes formában jeleníthető meg. 

2. Tananyag felépítése 

A jelenlegi rendszerekben a tananyagok legkisebb építő elemei a tananyagelemek. Ez a tartalom legkisebb, 

tovább nem osztható elemi része, mely tulajdonképpen egy állomány. Lehet egy szöveges állomány, kép, 

hanganyag, videó, vagy esetleg animáció is. A tananyagelemekből összeálló egységet, melyeket a tartalom- és 

tanulásmenedzsment rendszerek önállóan kezelnek, megosztható tartalomobjektumnak nevezzük. 

A megosztható tartalomobjektumokból álló, logikailag összetartozó egységet leckének nevezzük. Ez megfelel 

egy tankönyv egy fejezetének vagy leckéjének. Egyes rendszerek modulnak nevezik a leckét, de általában a 

modul több leckéből álló önállóan is alkalmazható tananyagrész. 

Egy vagy több modulból alkothatunk egy kurzust, amely megfelel egy tankönyvnek, tantárgynak vagy egy 

tanfolyamnak. Több összetartozó kurzusból álló egységet képzési programnak hívunk. Célja általában egy adott 

végzettséghez vagy képesítéshez tartozó tanfolyamok egymáshoz rendelése. 

A keretrendszerek különböző megoldásokat adnak a tanulási folyamat szabályozására. Vannak olyan 

keretrendszerek is, amelyek nem foglalkoznak az egyes kurzuselemek előfeltételeivel, hanem csak a tartalmat 

egy strukturált módon tárják a hallgatók elé. Az oktatási folyamat tervezésekor figyelembe kell venni ezeknek a 

keretrendszereknek az ilyen jellegű szolgáltatásait. A legjobb az lenne, ha olyan keretrendszert használhatunk, 

amely megvalósítja az IMS Learning Design specifikációt. Az IMS Learning Design egy elfogadott szabvány, 

mely kompatibilis a többi IMS szabvánnyal. A célja egy eseményvezérelt tanulási folyamat megvalósítása. A 

szabványnak háromszintű adaptációja lehet: 

• A szint: tevékenységek, szerepkörök, újrahasznosítható elemek és eljárások definiálása 

• B szint: A szint + külső és belső személyes feltételek figyelembe vétele 

• C szint: B szint + lehetőségeket ad a rendszerkomponensek közötti kommunikációra. 

Ezeknek az összeállított tananyagoknak el kell jutni a felhasználókig, vagyis a tanulni vágyókig. A mai webes e-

learning keretrendszerek mindegyike támogatja a tananyagok közzétételét HTML formátumban. Ezen kívül a 

kurzusokban elhelyezhetünk még külső oldalt, tetszőleges állományt vagy képeket. A rendszerek nagy része 

rendelkezik saját HTML szerkesztővel is, tehát külső programok segítsége nélkül tudunk tananyagot létrehozni, 

szerkeszteni és módosítani. A használhatóságot nagyban segíti, ha a különböző állományokat értelmezni is tudja 

a rendszer. Például, ha a szöveges állományokban tudunk keresni, a multimédiás anyagokat le tudjuk játszani 

külön lejátszó nélkül, stb. Továbbá nagyon fontos, hogy a szabványos tananyagokat megfelelő módon tudja 

lejátszani a rendszer, mert ha ez nem valósul meg, akkor sérül az átjárhatóság. Távolabbi cél lehetne az, hogy az 

e-learning keretrendszerekbe importáljanak egy szabványos tananyagszerkesztőt. Ezáltal megoldottá válna 
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például egy SCORM csomag esetleges módosítása a rendszeren belül. Ezen kívül fontos lehet még, hogy a 

különböző tananyagokhoz különféle metaadatokat rendeljünk, ami nem része magának a tananyagnak, hanem 

csak információt hordoz róla (például: a szerző, a tananyag rövid leírása, terjesztés-publikálás módja, a tanulási 

stílus, nehézségi fok, előfeltételek). 

Annak ellenére, hogy a mai e-learning tananyagok nem csak szövegből állnak a fő ismeretközvetítés még 

mindig ebben a formában valósul meg. De ez a szöveg funkcióját illetően különbözik a hagyományos- és a 

távoktatási tankönyvek szövegétől. 

A hagyományos tananyagok esetében a tankönyv (és a munkafüzet) csak kiegészítik a tanár által az órákon 

átadott ismeretanyagot. Ebben az esetben nagyon fontos az állandó tanári jelenlét és a személyes kapcsolat. 

A távoktatást szolgáló írott szövegek esetén már nem jelenik meg a személyes kapcsolat, a tanári támogatás, 

tananyag magyarázás. A távoktatás tanulóközpontú, a tankönyv szerepe ennek megfelelően megváltozik, 

jelentősége növekszik. Ebben az esetben a tankönyv tartalmazza a tananyag megtanulásához szükséges tanári 

instrukciókat., tanulási módszereket ajánl és indukál. Ebből következik, hogy az írott szövegnek más a helye, a 

funkciója, a szerkezete és részben a tartalma is, mint a hagyományos, jelenléti oktatás esetében. 

A távoktatási nyomtatott tananyagok jellegzetes szövegtípusai: 

• tanulóknak szóló útmutató (learner guide) Ez a rész tartalmazza a tanuláshoz kapcsolódó forrásokat, a 

tananyag elsajátításához szükséges előfeltételeket, a kapcsolattartás módját, az adminisztráció módját. 

• tanulásra kijelölt szövegek Ide kerül maga a tananyag szövege. Továbbá itt jelennek meg azok a 

segédeszközök, elemek, melyek a folyamatos motivációt és a figyelem fenntartását biztosítják. 

• tanulási útmutató (learning guide) A tananyagkészítő ebben a részben helyezheti el az általa fontosnak vélt 

információkat, melyek a tananyag feldolgozását segítik. Elsősorban tanácsok, ajánlások, instrukciók. Ezek 

egy része beépül a tananyag szövegébe, de elképzelhető, hogy a tananyag elején tömbösítve, általánosan kerül 

elhelyezésre. 

2.1. Tartalmi tagolás 

2.1.1. Bevezető 

A bevezetőben érdemes leírni, hogy mik az adott kurzus célkitűzései, a tananyag tartalmának tömör 

összefoglalását, logikai szerkezetét. A tananyagkészítő szemléletét a témával kapcsolatban. A tananyag 

tagolását, felépítését. Továbbá a tananyag megértéséhez szükséges előfeltételeket, előzetes ismereteket és 

kompetenciákat. A tananyag elsajátításának eredményeképpen kialakuló új tudás és kompetenciák ismertetése. 

Egy vagy több tanulási ütemtervet is tartalmazhat, az általános tanulási tanácsok és útmutatók mellett. Ebben a 

részben leírhatóak a tananyagban lévő feladatok, kérdések típusai s ezekre adott válaszokra vonatkozó 

megkötések. A válaszok formai követelménye, az értékelés formája. A tanuló és a tanár / tutor / oktatási központ 

közötti kapcsolattartás csatornáit is itt ismertetjük. Továbbá itt adható meg a szövegben előforduló jelölések, 

ikonok értelmezése. 

2.1.2. Modulok eleje 

A modulok elején ajánlott elhelyezni egy rövid bevezetőt, mely leírja hogy mi a modul elsajátításának a célja, 

értelme. Leírja melyek azok a kérdések melyekre a modul tartalmazza a választ. Bemutatja, hogy melyek azok 

az ismeretek, kompetenciák, melyek a modul elsajátítása során a tanulóban kialakulnak. Tartalmazza a modul 

felépítésének logikai tagolását, belső összefüggéseit és a modul részletes, pontokba foglalt tartalmát. 

2.1.3. Modulok vége 

Minden modul végén ajánlott elkészíteni egy rövid összefoglalást, hogy miről szólt a modul, mi a megtanultak 

értelme és hogy az új ismeretek hogyan kapcsolódnak ez eddigi ismeretekhez és a következő modulhoz. 

Továbbá elhelyezhetünk önellenőrző kérdéseket, feladatokat, melyek segítségével a tanulók ellenőrizhetik a 

tudásukat a modul témájában. És egy jó tananyagban megtaláljuk azokat a hivatkozásokat amelyek az érdeklődő 

tanulókat az adott témában továbbvezetik vagy egyéb más kapcsolódó anyagokra hivatkoznak. 

2.1.4. Leckék 
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A legfontosabb maga a törzsszöveg, melyet nem emelünk ki semmilyen tipográfiai eszközzel. Továbbá a 

tananyagban az alábbi típusokat emeljük ki különböző tipográfiai jelölésekkel: 

• kiemelés, a fontos részek jelölése 

• definíció, fontosabb fogalmak értelmezése 

• feladat, aminek el kell különülnie a tananyag szövegétől 

• megoldás, ennek meg a feladat szövegének formájától kell 

• példa, a könnyebb átláthatóság miatt a példákra is külön jelölést alkalmazunk 

• hivatkozás, egyéb dokumentumokra hivatkozó szövegrészeket is külön jelöljük 

Ezek a jelölések a legtöbb tananyag esetében elegendőek. Ha ennél sokkal többféle jelölést használunk, az már 

inkább rontja a tananyag átláthatóságát. 

3. Tananyagfejlesztési módszertan 

Az e-learning esetén a szöveg metamorfózisa tovább halad előre, a tanár tartalomközvetítő szerepe tovább 

redukálódik. Nem körültekintett programozott tankönyvről, hanem tanulási tartalmakat közvetítő alkalmazásról 

kell beszélnünk. Továbbra is az írott szöveg dominál, de itt már inkább információelemek szövedékeként jelenik 

meg. Lényegi tartalomelemként jelennek meg az auditív és képi vizuális elemek. Az e-learning tananyagok 

tanulásvezérlő szövege esetében már a szövegformálás kezdeti lépéseinél is médiumokban, médiaválasztékban, 

adekvát médiumformák kiválasztásában kell gondolkodnunk, és a végeredmény egy optimalizált 

médiumintegráció. [26] 

Figyelembe kell venni, hogy az eddigi két formával ellentétben az e-learning esetén nem papírra nyomtatott, 

hanem képernyőn megjelenő szövegről van szó. Ennek számos következménye van. Az e-learning tananyag 

írása esetén nem arról van szó, hogy a szerző leírja azt amit a jelenléti oktatás esetén a tanár tanítana, 

elmondana, leadna. Az sem megoldás, hogy a hagyományos tananyagokhoz audiovizuális elemeket, hipertextet 

és interaktív elemeket adunk. A tananyagot szövegezésében, szerkezetében, tagolásában egyaránt át kell 

alakítani. 

Az e-learning tananyag forgatókönyv, mely nem csak azt tartalmazza, amit egy adott tárgykörben tudni kell, 

hanem minden segítséget megad az optimális elsajátításhoz is. A tananyagkészítőnek azt kell tudnia/elképzelnie, 

hogy a tanulónak miként fog majd forogni az agya az adott témával kapcsolatban és ennek megfelelően kell 

felépítenie azokat az információszerzési, interakciós, konstrukciós lehetőségeket, amelyekről úgy gondolja, 

hogy hozzájárulnak a személyes tudásszerzés folyamatának optimalizálásához. Hagyományos tananyag esetén a 

szerző a saját bonyolult hálózati kapcsolatokban szervezett tudásrendszeréből egy egyszerűbb, lineáris 

mondatszekvenciákba foglalt tanulásra szánt szöveget állít elő. Az e-learning esetében nem kizárólag lineáris 

szövegstruktúrákba foglalt információ átadásról van szó, hanem hálózatosan összekapcsolt, többféleképpen 

kódolt és különböző szempontok alapján tagolt tananyagelem-rendszer segítségével történő oktatásról. 

A jó e-learning tananyag elkészítésének egyik feltétele, hogy részleteiben is megismerkedjünk az új módszertani 

és technikai lehetőségekkel, azzal az eszközrendszerrel, amelynek segítségével a hatékony tanítás és 

eredményes tanulás új horizontjai tárulhatnak fel. A didaktikai tervezés a tananyag, a tanulási program és a 

tanulási környezet hatásrendszerének optimális kialakítását jelenti és a következőket foglalja magában. 

3.1. A tananyag tartalmának kiválasztása, összeállítása, 
megformálása - content design 

A tananyag tartalmának a kiválasztása az egyes szerzők szakmai kompetenciája. Azonban a tananyag 

tagolásánál minden esetben az e-learning tananyagszervezési módszertan előírásai szerint kell eljárni. El kell 

végezni egy didaktikai tagolást, melynek a célja a tananyag logikai összefüggésrendszere alapján a tanulási 

folyamat optimalizálása, és egy technikai tagolást, melynek a célja az adattípusok szerinti strukturálás, a 

hatékony programozás és a színes, érdekes, médiumra-szabott tananyag létrehozása. 

3.1.1. Didaktikai tagolás 
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A kurzus a tananyag e-learning formátumú verziója. Kurzusok létezhetnek önállóan vagy több kurzus alkotta 

egység részeként, amelyek logikailag, tartalmilag vagy akár előfeltételként is kapcsolódhatnak egymáshoz. A 

kurzus építőelemei a modulok. A modulok pedig leckékre oszthatók. Terjedelme és szerkezete a témától és a 

tanmenet típusától függően változatos lehet. Egy modul általában egy jól körülhatárolt témakört dolgoz fel. 

Modulok tetszőleges mélységig ágyazhatók egymásba. A lecke a webalapú oktatás alapegysége. Tartalmát 

tekintve egy témát, fogalmat, modellt, rövidebb folyamatot, eseményt dolgoz fel. Tartalmazza a téma leírását, 

tanítási-tanulási tevékenységeket, motiváló, figyelemfenntartó kvízeket, játékokat, példákat esetleg tesztet. Ha 

többféle felkészültségi szintű tanuló igénynek is megfelelő tananyagot szeretnénk készíteni, akkor különítsük el 

a törzsanyagot és a kiegészítő anyagot. 

3.1.2. Technikai tagolás 

A leckét felépítő tananyagelemek funkciója kettős. Egyrészt tartalmi-fogalmi tagolást adnak a tananyagnak, 

másrészt a vizuális megkülönböztetés, kiemelés lehetőségét teszik lehetővé. Egy leckében elhelyezhető főbb 

elemcsoportok: Szöveges elemek, Adattábla-elemek, Képi elemek, Akusztikai elemek és Együttműködést 

elősegítő elemek. A kurzus a tananyag e-learning formátumú verziója. Kurzusok létezhetnek önállóan vagy több 

kurzus alkotta egység részeként, amelyek logikailag, tartalmilag vagy akár előfeltételként is kapcsolódhatnak 

egymáshoz. A kurzus építőelemei a modulok. A modulok pedig leckékre oszthatók. Terjedelme és szerkezete a 

témától és a tanmenet típusától függően változatos lehet. Egy modul általában egy jól körülhatárolt témakört 

dolgoz fel. Modulok tetszőleges mélységig ágyazhatók egymásba. A lecke a webalapú oktatás alapegysége. 

Tartalmát tekintve egy témát, fogalmat, modellt, rövidebb folyamatot, eseményt dolgoz fel. Tartalmazza a téma 

leírását, tanítási-tanulási tevékenységeket, motiváló, figyelemfenntartó kvízeket, játékokat, példákat esetleg 

tesztet. Ha többféle felkészültségi szintű tanuló igénynek is megfelelő tananyagot szeretnénk készíteni, akkor 

különítsük el a törzsanyagot és a kiegészítő anyagot. 

3.2. A tananyag szövegének megformálása - text design 

Az e-learning tananyagok szövege eltér a jelenléti oktatást feltételező tankönyv és a távoktatási tankönyv 

szövegétől is. Új tudástartalom elsajátítására, hatékony tanulásra ösztönöz, megszólít és motivál. A szerzőnek a 

saját tudásrendszerét kell leképeznie egy általa elképzelt tanulási folyamatra, egybefüggő szövegre, figyelembe 

véve azt, hogy a tanulók képességei (olvasási, szövegértési, tanulási), előismeretei, motiváltsága különbözhet. 

Ezektől függ, hogy a tanuló végül mit fog elsajátítani a tananyagból. 

Két főbb szövegtípust különböztetünk meg: a problémaorientált és a rendszerorientált szöveget. Egyes 

esetekben az előbbi, míg másokban az utóbbi hatékonyabb, de legtöbbször ennek a kettőnek a helyes 

keverésével érhetjük el a legnagyobb hatékonyságot. 

A tananyag szövegének írásakor természetesen figyelni kell az alapvető formai és nyelvi szabályokra. A szöveg 

tartalmának és írásmódjának helyességére. Továbbá figyelembe kell venni azt, hogy ez a szöveg nem papíron, 

hanem a képernyőn fog majd megjelenni. 

3.3. A tananyag hipertextes tagolásának megtervezése - hipertext 
design 

A hipertext alapú információszervező rendszer különböző kódolású információelemeket (dokumentumokat és 

dokumentum szekvenciákat) kapcsolhat össze. Megkülönböztetjük a belső és a külső linkeket. Előbbiek a 

tananyagban való hivatkozások, míg az utóbbiak a tananyagot lehagyva, külső tartalmakra hivatkoznak. Ezen 

linkeknek nem feladata, hogy ezek alapján a tananyag bejárható legyen, inkább az összetartozó információk 

kapcsolását oldják meg. A navigációt elősegítő linkek is többfélék lehetnek. A legegyszerűbb fajta, mely a 

tananyag lineáris bejárását teszi lehetővé. De definiálhatunk a navigációs linkek segítségével különböző 

alternatív bejárási utakat vagy a szabad útvonalválasztás lehetőségét. A linkek használata több szempontból is 

előnyös: egyszerűbb a különböző helyen tárolt információk kapcsolása, továbbá az agy is egy hálózatban tárolja 

az adatokat, azok összefüggéseiben. 

3.4. A tananyag kép- és hangelemeinek kiválasztása és a 
szöveges részekhez illesztése - multimédia design 
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Sok esetben segíti a tananyag megértését a multimédia használata, de vigyázni kell a használatával, mert meg is 

oszthatja a figyelmet. Sok olyan eset van, amikor egy tevékenységet, folyamatot, stb. nagyon nehéz szavakkal 

leírni, de egy jól sikerült kép vagy videó segítségével egyből érthetővé válik a tanulók számára. 

A képeknek az információátadásban alapvetően négyféle szerepe lehet: leképező és bemutató, szituációs, 

instrukciós és konstrukciós funkció. 
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6. fejezet - Multimédia megoldások az 
oktatásban 

1. Szerzői rendszerek 

A szerzői rendszerek olyan szoftverek, szoftver rendszerek, melyek lehetővé teszik , hogy a felhasználók 

programozó ismeretek nélkül készítsenek olyan komplex tartalmakat, melyek egyszerre tartalmaznak 

animációkat, grafikákat, hangokat és mozgóképet. A szerzői rendszerek elsődleges feladata, modern 

multimédiás elemekkel kiegészített tanulási tartalmak létrehozása, melyet akár az interneten, akár egyszerű 

adathordozókon (CD) eljuttathatók a tanulni vágyókhoz 

A szerzői rendszerek fogalma kellőképpen általános, sok forrás idesorolja az egyszerű HTML szerkesztő 

programokat is, más forrás csak a komplex multimédiás szerzői rendszereket és az e-learning 

tananyagszerkesztőket említi. 

Az első csoportba sorolhatók az olyan alkalmazások, melyek viszonylag alacsony interaktivitást biztosítanak a 

felhasználó felé, és viszonylag alacsony a komplexitásuk. Idesorolható az egyszerű Microsoft PowerPoint, a 

HTML szerkesztők, és a Dreamweaver. 

A rendszerek egy már magasabb szintjét jelentik a multimédiás szerzői rendszerek. Ezen alkalmazások 

segítségével bárki készíthet multimédiás elemekben gazdag, interaktív e-learning-anyagokat. A drag&drop 

technika használata felgyorsítja és egyszerűvé teszi az oktatóanyag elkészítését. Ezen alkalmazások egy olyan 

vizuális felülettel rendelkező multimédiás oktatóanyag-készítő szoftverek, amelynek segítségével látványos e-

learning tananyagokat és alkalmazásokat hozhatunk létre. Egyszerűen ötvözhetik a képeket, hangokat, 

animációkat, szövegeket és a videókat egy lenyűgöző, multimédiás elemekben gazdag oktatási tananyagban. Az 

alkalmazások számtalan előre elkészített sablont, scriptet tartalmaznak, melyek segítségével tovább 

egyszerűsíthető tartalmak elő állítása. Az eredmény terjeszthető az interneten, intraneten vagy akár CD-n - 

minden platformon konzekvensen kiváló minőségben. Segítségével figyelemmel kísérhető a tanulók 

tevékenysége és fejlődése a beépített adatbázis-összekötő és adatkövető rendszerrel, növelve ezzel az oktatás 

hatékonyságát. Ezen rendszerek már támogatnak számtalan az e-learning területén elfogadott szabványt is 

(SCORM), de az előállított tananyagot közvetlenül futtatható (EXE) formátumba is előállíthatjuk. 

Ilyen alkalmazások: 

• Lectora Professional Publishing Suite 

• Macromedia Authorware 

• ToolBook II Instructo 

A szerzői rendszerek legmagasabb szintjét az olyan LCMS rendszerek jelentik, melyek a multimédiás szerző 

rendszerek eszközein túl támogatják a tananyagok verzió kezelését a csoportmunkát, és sok esetben 

programozási eszközökkel is kiegészülnek. 



   

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A. függelék - Feladatok 

• 1. feladat:Kérem határozza meg, hogy mi az e-learning! 

• 2. feladat:Definiálja mi a CBT! 

• 3. feladat:Definiálja mi a WBT! 

• 4. feladat:Írjon néhány szót a klasszikus távoktatásról! 

• 5. feladat:Mikor beszélünk tanuló által irányított e-learning rendszerről? 

• 6. feladat:Mikor beszélünk oktató által irányított e-learning rendszerről? 

• 7. feladat:Mikor beszélünk elősegített e-learning rendszerről? 

• 8. feladat:Mikor beszélünk „beágyazott” e-learning rendszerről? 

• 9. feladat:Milyen szerephez jut az e-learning a közoktatásban? 

• 10. feladat:Milyen szerephez jut az e-learning a felnőttoktatásban? 

• 11. feladat:Milyen szerephez jut az e-learning a vállalati szférában? 

• 12. feladat:Magyarázza el mi a Life-long learning? 

• 13. feladat:Írja le mit nevezünk tiszta e-learning rendszernek? 

• 14. feladat:Írja le mit nevezünk kevert e-learning rendszernek? 

• 15. feladat:Sorolja fel az e-learning előnyeit! 

• 16. feladat:Sorolja fel az e-learning hátrányait! 

• 17. feladat:Sorolja fel az LMS (Learning management system) feladatait! 

• 18. feladat:Sorolja fel az LCMS (Learning content management system) feladatait! 

• 19. feladat:Hasonlítsa össze az LMS és LCMS rendszerek funkcióit! 

• 20. feladat:Mik a VLE (Virtual Learning Environment) feladatai? 

• 21. feladat:Soroljon fel legalább három együttműködést segítő eszközt! 

• 22. feladat:Melyek a tanulási és oktatási folyamatot segítő eszközök? 

• 23. feladat:Magyarázza el mi a WAI (Web Accessibility Initiative)! 

• 24. feladat:Definiálja mi az LO (Learning Object)! 

• 25. feladat:Definiálja mi a LOM (Learning object metadata)! 

• 26. feladat:Sorolja fel a SCORM szabvány legfontosabb jellemzőit! 

• 27. feladat:Milyen SCORM verziók léteznek? 

• 28. feladat:Definiálja mi az Asset? 

• 29. feladat:Mi az SCO fogalma? 

• 30. feladat:Soroljon fel legalább három nyílt forráskódú vagy/és ingyenes e-learning keretrendszert! 

• 31. feladat:Soroljon fel legalább három kereskedelmi e-learning keretrendszert! 
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• 32. feladat:Soroljon fel legalább kettő SCORM tananyag szerkesztő szoftvert! 

• 33. feladat:Magyarázza el mi a content design! 

• 34. feladat:Magyarázza el mi a text design! 

• 35. feladat:Magyarázza el mi a hipertext design! 

• 36. feladat:Magyarázza el mi a multimedia design! 

• 37. feladat:Soroljon fel legalább három szabványt (függetlenül attól, hogy az adott szabvány törvényi vagy 

ipari) az e-learning területéről! 

• 38. feladat:Soroljon fel legalább három nyílt forráskódú e-learning rendszert! 

• 39. feladat:Kérem írja le, hogy Ön szerint(!) melyek a jó tananyag kritériumai! 

• 40. feladat:Kérem írja le, hogy Ön szerint(!) milyen szerepet tölt be a magyar közoktatási szférában az e-

learning! 
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II. rész - e-Learning a gyakorlatban 
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Bevezetés 

Korábban már említettük, hogy jelen jegyzet elsősorban leendő, vagy már dolgozó középiskolai tanárok számára 

készült, akik reményeink szerint sikerrel alkalmazzák az itt leírtakat a középiskolai oktatási feladatok 

kiegészítésére és segítésére. 

A jelenlegi magyar középiskolai rendszerben nem elfogadott a tiszta e-learning használata, egyelőre ez nem is 

cél. Viszont a mindennapi oktatásban a kevert e-learning rengeteg lehetőséget rejt, mind a hallgatók, mind az 

oktatók számára. 

A következő fejezetekben bemutatott eszközök kiválasztásánál fontos volt, hogy ezek az eszközök széles körben 

támogatott, magyar nyelvi támogatással rendelkező ingyenes eszközök legyenek. 

E-learning rendszerek közül a Moodle-t, míg tananyag szerkesztők közül az eXe Learning és a RELOAD Editor 

eszközt mutatjuk be. Ezekhez a fejezetekhez videó tananyagok is készültek. A tananyag szerkesztők és a 

keretrendszer általános bemutatásán túl szeretnénk néhány tantárgy specifikus lehetőségre, eszközre és 

bővítményre is kitérni. A tantárgyakhoz készített fejezetek közül kiemelten nagy hangsúlyt kap az informatika, 

mely jellegénél fogva a lehetőségek jóval szélesebb spektrumát mutatja az elektronikus oktatás területén mint 

más témakörök. Ugyanakkor természetesen megjegyezzük, hogy ezen eszközök elkészítése és kiaknázása 

csupán fantázia kérdése, s hisszük, hogy megfelelő kreativitással és a lehetőségek megfelelő kihasználásával a 

legszárazabb anyag is könnyen elsajátíthatóvá, s a legkevéssé egzakt tudomány is könnyen ellenőrizhetővé 

válik. 
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7. fejezet - A Moodle keretrendszer 
ismertetése 

1. Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment 

Ezen fejezetnek nem célja a Moodle keretrendszer teljes, részletes bemutatása, hiszen a rendszer nagysága és 

komplexitása miatt egy ilyen bemutatás terjedelmét tekintve a teljes jegyzet sokszorosa lenne. Célunk, hogy 

oktatók által leggyakrabban használt elemek bemutatásra kerüljenek. Illetve, hogy a jegyzetben szereplő 

példákat a legegyszerűbben kipróbálhassák. Számos intézményhez köthető és intézményektől független tanári 

kézikönyv érhető el a világhálón, ezek a következők: [18] [19] [20] 

A Moodle egy ingyenes, nyílt forráskódú e-learning keretrendszer, melyet GNU/GPL licensz hatálya alatt 

terjesztenek. A Moodle ingyenességének, igényességének és a mögötte álló közösségnek köszönheti, hogy 

napjaink egyik legmeghatározóbb e-learning keretrendszere. Osztályozásával nem is próbálkoznánk, magát 

sokáig CMS-ként említette ám valójában mindig is LMS (Learning management system) vagy sokkal inkább 

VLE (Virtual Learning Environment) volt. 

A Moodle népszerűsége vitathatatlan. Saját oldalán folyamatosan közli a regisztrált oldalak alapján készített 

statisztikákat. Ezen sorok írásának pillanatában (2014. március) 235 országban 68 356 regisztrált portál, 7 054 

685 kurzusain 67 714 360 felhasználó és 1 155 563 tanár lép kapcsolatba egy Moodle rendszerrel. A regisztrált 

portálokon 62 848 156 tananyag érhető el, és ezekhez a tananyagokhoz 168 594 963 tesztkérdés készült. A 

telepítés során a portálok regisztrációja opcionális, így ezek a megdöbbentő adatok valójában csak töredékei a 

valóságnak. 

2. Moodle tesztrendszer telepítése 

Figyelem 

A következő fejezetben a Moodle telepítésének egy lehetséges módját írjuk le. A legegyszerűbb 

megközelítést írjuk le, hiszen célunk nem egy éles oktatási rendszer telepítésének leírása, hanem 

egy olyan tesztkörnyezet kialakítása, mely segítségével kipróbálhatóvá válnak a következő példák. 

Egy valódi, éles rendszer telepítéséhez az útmutatót a következő linken találjuk: 

http://docs.moodle.org/26/en/Installing_Moodle 

A Moodle keretrendszer klasszikus LAMP alkalmazás. A használatához elsődlegesen Linux operációs rendszer, 

Apache webszerver, MySQL adatbázis szerver és PHP nyelv szükséges. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 

csak ezeken a platformokon használható, más operációs rendszerek (Windows, Mac OS X), webszerverek (IIS, 

lightttpd, nginx, cherokee, zeus és LiteSpeed) és adatbázis szerverek (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MSSQL, 

Oracle) is szerepelnek a támogatott eszközök listáján. Ezeket a komponenseket külön-külön is telepíthetjük és 

konfigurálhatjuk, ám léteznek olyan megoldások, amelyekkel ezt elkerülhetjük. Ilyen az XAMPP, a 

WampServer de még ezeknél egyszerűbb megoldást nyújt a BitNami Application Stacks. 

2.1. BitNami Application Stacks 

A Bitnami segítségével relevánsan leegyszerűsíthetjük a népszerű alkalmazások telelpítését és a hozzájuk 

tartozó infrastruktúra kialakítását. Egyetlen telepítőcsomagot kell letöltenünk, mely segítségével nem csak az 

alkalmazás, hanem az alkalmazás futtatásához szükséges függőségek (webszerver, adatbázis szerver, PHP) is 

telepítésre kerülnek, valamint a telepítés során a használathoz szükséges alapbeállításokat is megtehetjük. 

A BitNami használatát a következő videó mutatja be. ( 

 
) (Leírás) 

http://docs.moodle.org/26/en/Installing_Moodle
http://docs.moodle.org/26/en/Installing_Moodle
http://sourceforge.net/projects/xampp/
http://www.wampserver.com/
http://bitnami.com/
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A Bitnami segítségével egyelőre alapértelmezetten csak angol nyelvű Moodle szerver telepíthető. A nyelvi 

beállítások módosítása azonban a telepített szerveren igen egyszerűen elvégezhető. Az egyszerűség kedvéért a 

szükséges módosításokat a következő videón mutatjuk be: 

 
) (Leírás) 

3. Moodle szerepkörök és felhasználók 

3.1. Szerepkörök 

A felhasználók a Moodle rendszerben előre definiált szerepkörökbe tartozhatnak. Egy felhasználó egyszerre 

több szerepkörbe is tartozhat. A szerepköröket a Portáladminisztráció / Felhasználók / Engedélyek / 

Szerepek meghatározása menüpont alatt érhetjük el. A Moodle következő szerepköröket definiálja: 

• Adminisztrátor: A legmagasabb jogosultsági szint a rendszerben. Elsődleges feladata a rendszer 

karbantartása, és a helyes működés felügyelete. 

• Igazgató: Az igazgatók elérhetik és módosíthatják a kurzusokat, de rendszerint nem vesznek részt bennük. 

Elsődleges feladatuk az oktatásszervezés és menedzsment. 

• Kurzuskészítő: Az oktatásszervezés egy alacsonyabb szintje a kurzuskészítő. A kurzuskészítők olyan tanárok 

akik új kurzusokat hozhatnak létre. Minden általa létrehozott kurzust lát, és képes szerkeszteni, oktatókat 

rendelhet a kurzushoz. 

• Tanár: A tanárok egy adott kurzuson belül bármit megtehetnek, beleértve a tevékenységek módosítását és a 

tanulók pontozását. 

• Nem szerkesztő tanár: A nem szerkesztő tanárok taníthatnak kurzusokat és osztályozhatnak tanulókat, de a 

tevékenységeket nem módosíthatják. 

• Tanuló: A tanulók részt vehetnek a kurzusokon, az egyes feladatokat és tevékenységeket teljesíthetik. 

• Vendég: A vendégek látogatók a rendszerben, akik semmilyen különleges joggal nem rendelkeznek, 

bizonyos kurzusokat megtekinthetnek. 

A szerepkörök közül rendszerszerepeknek nevezzük az adminisztrátort, az igazgatót és a kurzuskészítőt, ezeket 

rendszerszinten adminisztrálhatjuk. Kurzusszerepeknek nevezzük a tanárt, a nem szerkesztő tanárt valamint a 

tanulót és a vendéget, ezeket egy-egy kurzus esetében definiálhatjuk. 

3.2. Felhasználók hozzáadása 

Új felhasználókat a Portáladminisztráció / Felhasználók / Fiókok / Új felhasználó hozzáadása menüpont 

alatt adhatunk a rendszerhez (7.1. ábra - Felhasználó hozzáadása.). 

7.1. ábra - Felhasználó hozzáadása. 
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Az újonnan létrehozott felhasználókhoz szerepeket rendelhetünk. Portáladminisztráció / Felhasználók / 

Engedélyek / Rendszerszerepek hozzárendelése menüpontban rendelhetjük valamelyik rendszerszerephez 

(7.2. ábra - Felhasználó hozzáadása egy kurzushoz.). A Kurzusszerepeket a kurzus menüjében 

adminisztrálhatjuk, itt a beiratkozásnál kell megadni, hogy a beíratott felhasználó a kurzusban milyen 

szerepkörben van jelen. Egy kurzusban egy felhasználó csak egy szerepkört tölthet be. 

7.2. ábra - Felhasználó hozzáadása egy kurzushoz. 

 

A felhasználók létrehozását és a szerepkörök alapszintű kezelését a következő videó szemlélteti röviden: 

 
) (Leírás) 

4. Moodle kurzus 

A Moodle keretrendszerben a tantárgyak virtuális leképezése a kurzus. Ez az oktatás alapegysége. 

4.1. Kurzuskategóriák 
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A kurzusok hatékony menedzselése érdekében érdemes a kurzusainkat kategóriákba szervezni. A kategóriák 

hagyományos oktatásbeli megfeleltetése a legtöbb esetben intézményi vezérelvek alapján történik. 

Összefoghatja az egy tudományterületbe tartozó kurzusokat, de a legtöbb esetben az egy képzéshez tartozó 

kurzusokat soroljuk egy kategóriába. A kategóriák tetszőleges hierarchiába rendezhetők így alkategóriákat is 

létrehozhatunk. Lehetőség van tehát egy teljes képzés egyes évfolyamainak külön-külön alkategóriákat 

létrehozni. 

Új kategóriát a Portáladminisztráció / Kurzusok / Kategória hozzáadása menüpontban vehetünk fel. 

A kurzuskategóriák használatának áttekintéséhez nézzük meg a következő videót: 

 
) (Leírás) 

4.2. Kurzus létrehozása 

A Moodle rendszerben minden kurzusnak valamely kategóriába kell tartoznia, így a kurzus létrehozását a 

kategórián keresztül kezdeményezhetjük. A kurzus létrehozását a Portáladminisztráció / Kurzusok / 

Kurzusok és kategóriák kezelése menüpont alatt az Új kurzus létrehozása hivatkozással kezdeményezhetjük. 

Moodle kurzusunk létrehozását az alábbi videó mutatja be. ( 

 
) (Leírás) 

Egy elkészült Moodle kurzus kezelőfelületét az alábbi videó mutatja be. ( 

 
) (Leírás) 

Moodle kurzusunk bővítését tananyag elemekkel az alábbi videó mutatja be. ( 

 
) (Leírás) 

5. Moodle tesztek 

A tesztek több alegységből épülnek fel. Minden teszt tartalmaz legalább egy tesztrészt (testPart), amelyek 

további szekciókat és alszekciókat tartalmaznak. Az egész tesztre nézve beállítható a globális időkorlát, 

kimeneti változók feldolgozásának szabályai és az egész tesztre vonatkozó visszajelzés. Az egyes tesztrészeknél 

beállítható a kitöltés menete (lineáris vagy nemlineáris), a válaszok küldésének ideje (kérdésenként vagy a 

tesztrész befejeztével). Meghatározható hozzá egy előfeltétel is, amely alapján eldönthető, hogy kitölthető-e ez a 

tesztrész. Itt adható meg a kérdések munkamenetére vonatkozó beállítások is (pl: maximális próbálkozások 

száma). A szekciókhoz megadhatóak, hogy mennyi kérdés látszódjon a kitöltőknek, azok ismétlődhetnek-e, 

véletlenszerű sorrendben legyenek a kérdések, időkorlát. Csak a szekciók tartalmazhatják a hivatkozásokat a 

kérdésekre. 

A Moodle teszt tevékenység beillesztését és szerkesztését az alábbi linken található videó mutatja be. ( 

 
) (Leírás) 

A Moodle a következő kérdéstípusokat támogatja: 

• feleletválasztós (multichoice): több válaszlehetőség közül kell kiválasztani a helyesnek vélt válaszokat 

• kiegészítő (shortanswer): a kérdésre egy rövid szöveggel lehet válaszolni, a kérdésekhez több ellenőrző 

mintát lehet megadni 

• kitöltő  (cloze): számos különböző kéréstípus megvalósítását teszi lehetővé saját leírónyelven. A kérdéstípus 

lehetőségeinek ismertetését szolgálja az alábbi linken található videó. ( 
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) (Leírás) 

• számjegyes (numerical): a kérdés válasza egy szám lesz, amelyet helyesnek tekint, ha benne van egy 

meghatározott tartományban 

• kiszámított (calculated): egy adott képlet kiszámolását kéri a tanulóktól, a képlet paraméterezhető, így nem 

mindig ugyanazokkal a számokkal kell megoldani a feladatot 

• igaz/hamis (truefalse): a válasz csak igaz vagy hamis lehet 

• párosítás (match): két szövegeket tartalmazó halmaz elemeit kell párosítani, egy elem nem lehet párja több 

másik halmazból kikerülő elemnek 

• beépített (multianswer): az előbbi kérdésfajtákat tudja a szövegbe beépíteni 

• véletlenszerű kiegészítő párosító (randomsamatch): a kiegészítő és párosító kérdésekből véletlenszerűen 

összeállított kérdés 

• véletlen kérdés (random): véletlenszerűen választott kérdés 

A felhasználható kérdéstípusokat egy rövid videóismertető is bemutatja. ( 

 
) (Leírás) 

6. Moodle bővítmények 

A Moodle minden funkcióját bővítményeken keresztül valósítja meg. Az Moodle weboldaláról letöltött csomag 

tulajdonképpen nem más, mint az alaprendszer és hozzátartozó standard bővítmények összessége. A standard 

bővítményeken túl számos opcionális bővítmény és kiegészítő elérhető a Moodle rendszerhez, melyek 

segítségével bővíthetjük a Moodle funkcióit. Ezek lehetnek új aktivitások, tesztek, riportok illetve olyan 

eszközök, melyek a más rendszerekkel való kommunikációt segítik. 

Figyelem 

Kérjük legyen figyelmes a bővítmények használatakor. Nem megfelelő bővítmény telepítése 

befolyásolhatja a rendszer stabilitását és biztonságát. 

• Mindig gondolja át, hogy szüksége van-e a bővítményre! Sokszor a Moodle alapfunkciói között is 

megtalálhatjuk a megfelelőt. 

• Győződjön meg, hogy a bővítmény megfelelően működik a rendszer adott verziójával! 

• Törekedjen arra, hogy bővítményeit biztonságos forrásból szerezze be! (Moodle Plugins Directory) 

• Ha úgy gondolja, hogy a forrás nem megfelelő, ám mégis ragaszkodik a bővítmény használatához, 

akkor más webes forrásokon (fórumok, blogok) keressen megnyugtató visszaigazolást arra, hogy az 

eszköz használata biztonságos! 

• Bizonytalan bővítményt soha se próbáljon ki az éles rendszeren! 

A Moodle bővítmények telepítéséhez kódszintű hozzáférésre van szükség, a bővítmények telepítésére nincs 

lehetőség webes felületen keresztül. Előfordulhat, hogy egy-egy bővítménynek a rendszer komolyabb 

erőforrásaihoz is hozzá kell férnie (LDAP, adatbázis meghajtók, külső programok), erről a bővítmény 

dokumentációja tájékoztat. 

A bővítmények telepítésénél fontos, hogy az új bővítményt a Moodle mely könyvtárába helyezzük el, ezt a 

bővítmény típusa határozza meg: 

• .../moodle/mod/ - Modulok, aktivitások 

• .../moodle/blocks/ - Blokkok 

https://moodle.org/plugins
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• .../moodle/question/type/ - Kérdés típusok 

• .../moodle/course/format/ - Kurzus formák 

• .../moodle/admin/report/ - Riportok 

• .../moodle/theme/ - Témák 

A bővítmény telepítése az alábbi lépésekből áll: 

• A bővítményt tartalmazó zip fájl letöltése. 

• Az állomány feltöltése a Moodle szerverre. 

• A zip állomány kitömörítése a bővítmény típusának megfelelő könyvtárba. Dokumentáció (readme) 

figyelmes átolvasása. 

• Ha sikeres volt a telepítés, a következő adminisztrátori bejelentkezésnél a Moodle jelzi, hogy telepítésre 

került egy új elem (7.3. ábra - Az újonnan telepített plugin észlelése.). 

• Gyakran ezt követően megjelenik a kiegészítő beállításait tartalmazó felület. 

• A bővítmény kipróbálása. 

7.3. ábra - Az újonnan telepített plugin észlelése. 

 

7. Java appletek és flash animációk 

Az appletek Java nyelven írt apró programok, melyek beágyazhatóak HTML oldalakba. Az applet már a Java 

első verziójában megjelent,és az első olyan eszköz volt amivel valódi interaktív tartalmakat lehetett a HTML 

oldalakba ágyazni. Ma már kétségtelenül elavult technológia, számos alternatívája van. Kétségtelen előnye, 

hogy az elmúlt lassan 20 évben hatalmas mennyiségű szabadon felhasználható applet vált elérhetővé az 

interneten, melyek hasznos segítséget nyújthatnak egy-egy tantárgy oktatásához. 

Természetesen nem csak applet kiegészítőket használhatunk. Számos flash animáció gyűjtemény elérhető a 

világhálón. A flash hasonlóan az applethez már nélkülözhetetlen eszköze az interaktív, látványos és 

szórakoztató weboldalaknak, ám a mögöttes technológia teljesen más. A flash tartalom készítésének alappillére 

az animáció készítés, míg az applet esetében sokkal nagyobb hangsúlyt kap a programozás. Fontosabb 

különbség azonban, hogy a flash technológia tulajdonosa az Adobe Systems, így a flash animációk készítéséhez 

használt szoftverek kereskedelmi eszközök. 
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Mivel mindkét eszköz ágyaztató HTML oldalba, ezért problémamentesen használhatjuk azokat mind a SCORM 

tananyagainkban, mind a Moodle kurzusainkban. 

7.1. Java applet és Flash animáció hozzáadása a kurzushoz 

Java appletek, Flash animációk és videók beillesztése Moodle oldalunk tananyag illetve tevékenység elemeinek 

leírásába és szövegébe a HTML szerkesztői módban történhet a legegyszerűbben. A beillesztéshez keressük 

meg a beilleszteni kívánt elemet az interneten. A legtöbb gyűjtemény esetén külön gomb, vagy link segítségével 

generálhatunk HTML beágyazó kódot. Ezt a kódot kell a vágólapra helyezni, majd a szöveg megfelelő pontjára 

beilleszteni. Az eredmény megjelenése legegyszerűbben szintén HTML formában szerkeszthető az iframe elem 

attribútumain keresztül. 

A beillesztés folyamatát a következő videó mutatja be: 

 
(Leírás) 
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8. fejezet - SCORM tananyag 
készítése eXe Learning segítségével 

Az eXe egy e-learning XHTML szerkesztői környezet, mely segíti a tanárokat és az oktatókat a web alapú 

tanulási és oktatási anyagok tervezésében, fejlesztésében és közzétételében. A szerkesztő részletes angol nyelvű 

felhasználói kézikönyvét 2009-ben Muhari Csilla, és Mikóné Márton Julianna magyarra fordította, mely így 

kiválóan alkalmas a program részletes megismerésére [3]. Sajnos az egy óra során leadható anyag jóval 

kevesebb, mint amit egy teljes kézikönyv tartalmaz. Éppen emiatt láttuk szükségét, hogy ebben a fejezetben 

elkészüljön a kézikönyv egy olyan rövidítése, mely segítségével egyetlen laborgyakorlaton megismerkedhetünk 

a tananyagfejlesztés alapjaival ebben a környezetben. 

A fejezetben először áttekintjük az eXe szerkesztő szerkesztői nézetét. A következő két alfejezet elemek 

szövegbe illesztését mutatja be a teljesség igénye nélkül. Először képek és multimédiás elemek illesztését 

mutatjuk be röviden, majd a következő alfejezetben a matematikai formulák beillesztésével foglalkozunk. 

Utóbbit az indokolja, hogy ugyan nagyon sok anyag esetében egyáltalán nincs szükség képletek anyagba 

illesztésére, a matematikán alapuló tárgyak nem tudják ezt megkerülni. 

A tapasztalat szerint a képletek szövegbe illesztése mindig nehézkes, és jellemzően a profi szerkesztőprogramok 

sem tudják teljeskörűen kielégíteni a szerzők igényeit. Az eXe Latex alapú lehetőségei a problémára egy elég 

kiforrott, de sajnos nem egyszerű megoldást jelentenek. 

1. Az eXe telepítése 

Az eXe Windows (XP vagy Vista), Mac OS X és Linux operációs rendszereken telepíthető. A telepítés 

megkezdéséhez le kell tölteni a megfelelő csomagot a http://sourceforge.net/apps/trac/exe oldalról. A jegyzetben 

a hely szűke miatt most csak a Windows esetét írjuk le. 

Windows-hoz két formátumot ajánlunk. Az exe-install-xxx.exe fájl egy olyan futtatható telepítőprogram, ami 

közvetlenül a PC merevlemezén helyezi el a telepítési exe fájlokat a szabvány elérési úton. 

Ahol az alkalmazások telepítéséhez korlátozott a hozzáférési jog vagy egyszerűen kölcsönkapott egy 

számítógépet, és nem akarja a teljes telepítést, az exe-ready2run- xxx.exe fájl letölthető közvetlenül egy külső 

memória eszközre, úgymint memóriakártyára vagy CD lemezre, és közvetlenül tudja futtatni az eszközön. Nem 

szükséges a telepítés. A szükséges fájlokat egy ideiglenes könyvtárba csomagolja ki, és onnan fut a program. 

Telepítés a számítógépre: 

1. Mentse a futtatható állományt a http://sourceforge.net/apps/trac/exe oldalról a számítógépe asztalára. 

2. Kattintson duplán az eXe telepítő fájljára. Ez el fogja indítani az eXe Telepítő varázslót. Kattintson a Tovább 

gombra. 

3. A telepítőprogram fel fogja telepíteni az eXe-t a C:\Program Files\eXe\ könyvtárba. Kattintson a Tovább 

gombra, ha elfogadja az alapértelmezett könyvtárat. 

4. A telepítő most feltelepíti az eXe-et. 5. Zárja be a telepítő varázslót! 

Az eXe elindításához ezután kattintsunk kétszer az eXe ikonon, aminek a telepítés után az Asztalon kell lennie. 

Az eXe XHTML szerkesztő telepítését az alábbi videó mutatja be: ( 

 
) (Leírás) 

2. A kezelőfelület 

Az eXe-t arra tervezték, hogy rugalmas lehetőséget nyújtson a felhasználóknak a tananyagtartalom vagy 

tananyagforrás fejlesztéséhez, a személyes fejlesztési stílusuknak megfelelő módon. 

http://sourceforge.net/apps/trac/exe
http://sourceforge.net/apps/trac/exe
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Azon eXe felhasználóknak, akik előbb a tananyagszerkezetet szeretik meghatározni, a Tervező nézet segít a 

kurzus terv elkészítésében, mely igazodik a felhasználó által preferált hierarchia, rendszerezés kialakításához, 

például témák – szakaszok – egységek, vagy könyvek – fejezetek – megjegyzések stb. A vázlatos szerkezet 

könnyen módosítható, ahogy hozzáadjuk a tartalom részleteit. 

Az iDevice (Taneszköz) panel a strukturális elemek gyűjteménye, mely leírja a tananyagtartalmat és a 

tevékenységeket. Olyan elemeket tartalmaz, mint például a célok, előismeret, esettanulmányok, sőt még szabad 

szöveget is. A tananyagtartalom létrehozásához válasszunk egy iDevice-t az iDevice menüből, majd írjuk bele a 

tananyagtartalmat. 

A felhasználók képeket, matematikai egyenleteket és multimédiás elemeket (beleértve a jelenlegi videó 

formátumok többségét és az mp3-at) is beágyazhatnak – vagy csatolhatnak bármely más forrást – minden 

iDevice szövegszerkesztő mezőjébe. Ha nincs az összegyűjtött iDevice listában, az iDevice panelben olyan 

taneszköz, melyre szükségünk lenne, akkor az iDevice szerkesztő használatával újat is létrehozhatunk. Ennek 

használatáról a későbbiekben lesz szó. 

Mihelyt van kész tananyagprogram, tartalmát exportálni tudjuk az eXe Export funkciójával többek között 

SCORM formátumban is. 

A kezelőfelület megismerésére egy videón keresztül is lehetőség van. ( 

 
) (Leírás) 

2.1. A szerzői munkaterület 

Az eXe szerzői munkaterülete két munkazónából áll (8.1. ábra - Az eXe kezelőfelülete). A bal oldalléc 

tartalmazza azokat az eszközöket, melyeket a tartalomszerzők használhatnak a tartalom szervezése során. A 

Szerzői nézet egy vázlattáblát jelent, ahol az iDevice eszközök láthatók, szerkeszthetők, és látszik a tartalom. 

Ezen a munkaterületen található még egy Tulajdonságok fül is. A Tulajdonságok fület arra tervezték, hogy a 

tartalomszerzők a projekt alapadatait és rendszerezését megadhassák, valamint a projekt élőfejének grafikáját és 

a megnevezését is itt adhatják meg. 

A képernyő bal oldalán helyezkedik el az eXe Oldalléc, mely tartalmazza a Tervező nézetet és az iDevice 

panelt. 

A Tervező nézet eszközkészletében hozhatjuk létre a szerkezetet, amelyet a projekt megkíván. Ez különösen 

hasznos hosszú vagy bonyolult projektek esetén, melyek sok részből vagy témakörből állnak. 

Az iDevices (Taneszközök) panel strukturális elemek gyűjteménye, melyek leírják a tananyagtartalmat. Például 

olyan elemeket tartalmaz, mint a Célok, Előismeret, Esettanulmány, szabad Szöveg. A tananyagtartalom 

létrehozásához válasszunk egy taneszközt az iDevices menüből, majd írjuk bele a tananyagtartalmat. 

A felhasználható taneszközöket és az új taneszközök készítésének módját a következő link alatt elérhető videó 

mutatja be. ( 

 
) (Leírás) 

8.1. ábra - Az eXe kezelőfelülete 
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A szerzői ablak. 

Az iDevice szövegszerkesztőjének használatával bevisszük a tartalmat, amit szeretnénk, akárcsak a 

hagyományos szövegszerkesztő alkalmazásoknál. A szöveg formázása itt is viszonylag egyszerű, a 

szerkeszthető keretek felett található szerkesztő eszköztár pedig biztosít néhány alap formázási, keresési és 

hivatkozási funkciót. Mivel a szerkesztő működése igen intuitív, ennek részletes ismertetésétől eltekintünk. 

3. Egyszerű elemek anyagba illesztése 

Az eXe lehetővé teszi több, számos fájltípus vagy web alapú erőforrás beillesztését a tartalomba. Ezek közé 

tartoznak a képek, médiumadatok (videó- és audioklipek), matematikai képletek (LaTeX használatával), és 

bármilyen fájltípusú csatolmányok, illetve bármilyen iDevice TinyMCE alapú szövegszerkesztő mezők. 

Legtöbb esetben, választhat a felhasználó, hogy vagy beágyazza az aktuális fájlt az e-learning csomagba, vagy 

külső hivatkozást ad meg egy webkiszolgálóhoz. 

3.1. Képek beillesztése 

A TinyMCE képgomb lehetővé teszi, hogy képeket illesszünk bármely szövegszerkesztő mezőn belül a tartalom 

bármely részébe. A képek beillesztésének menete nagyon egyszerű. Bármilyen iDevice szövegszerkesztő mező 

esetében, a TinyMCE képgombján kattintva megnyílik a kép dialógusablak (8.2. ábra - Kép beillesztése a 

szövegbe). Alkalmazását az alábbi ábra illusztrálja a Tevékenység iDevice használata közben: 

8.2. ábra - Kép beillesztése a szövegbe 
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Képeket jellemzően két különböző forrásból szoktunk beilleszteni a szövegbe: vagy a lokális gépről, vagy 

online forrásból. 

Web alapú képek beillesztése 

Bármely, a világhálón található kép beilleszthető a tartalomba. Ezeket a képeket be kell hivatkozni a tartalomba 

és ugyanúgy jelennek meg, mint a saját gépen lévő képek, de a képhez tartozó adatokat nem tárolja a tananyag. 

Ez azt jelenti, hogy az eXe projekt és az exportált tartalma kisebb méretű és sokkal „könnyedebb”, azonban 

hálózati elérést igényel különböző web helyekhez, hogy megjeleníthessük a képeket. Csak akkor alkalmazzunk 

web alapú képeket a tananyagban, ha nincsenek hálózati hozzáférési problémák, vagy a tananyag eleve a weben 

kerül publikálásra. 

Ahhoz, hogy egy web alapú képet beillesszünk a tartalomba, egyszerűen meg kell adni a web alapú kép 

internetcímét a kép dialógusablakának Image URL mezőjében és az [ENTER] leütése után betöltődik a kép 

dialógusdoboz Preview (Előnézet) paneljére. Innen elég értelemszerűen beállítani a panelen a kép 

tulajdonságait, majd az [INSERT] gombbal beszúrni a képet. 

Helyi képállományok beillesztése 

A web alapú képektől eltérően, amelyek minden alkalommal dinamikusan kerülnek letöltésre a külső 

webtárhely-szolgáltatótól akárhányszor meg kell jeleníteni, bármilyen fájl alapú kép beágyazása esetén a projekt 

fizikailag is tartalmazza azt. Bár ez hozzájárul egy nagyobb eXe projekt-fájlhoz és exportált tartalomhoz, de 

ezenfelül biztosítja a hordozhatóságot. Ez különösen fontos, ha a tartalmat meg kell nézni (vagy inkább 

újraalkotni) egy csökkentett hálózati elérés vagy kapcsolat nélküli munka esetén. Ha tartalmunkat közzé 

kívánjuk tenni CD-re exportálva vagy egy másik hordozható médiumon a kapcsolat nélküli megtekintéshez, 

akkor tényleg be kellene ágyazni mindegyik képet (és bármely más média adattípust) a lokális állományokból. 

Egy fájl alapú kép beillesztésének eljárása nagyon hasonlít a web alapú képek beillesztésének fenti lépéseihez a 

következő alapvető különbségekkel: 

• a TinyMCE kép dialógusablak fájl tallózás gombját használjuk, hogy kiválasszuk és beletekintsünk a képbe, 

• az iDevice „Rendben gomb”-ja nemcsak az iDevice szerkesztését fejezteti be, hanem az aktuális képfájl 

beágyazását is szolgálja. 
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3.2. Multimédia, audió és videó beillesztése 

A TinyMCE média gomb lehetőséget nyújt multimédia objektumok beillesztésére bárhová a tartalmon belül, 

bármely szövegszerkesztő mezőbe. Akárcsak a képeknél, a média gomb engedi külsőleg tárolt web alapú 

multimédia beillesztését, akárcsak a helyi fájl alapú multimédiát. 

A következő média adattípusok támogatottak: 

• ShockWave Flash SWF, 

• QuickTime, 

• Windows Media, 

• Real Media (audio), 

• MP3, FLV. 

Mindegyik média adattípus (kivéve az MP3 és az FLV) megkövetelhet megfelelő kiegészítő böngésző beépülő 

modultámogatást. De minimális telepített Flash-sel azonban MP3 és FLV fájlok beágyazhatók egy beépített 

lejátszóval. Ezen különböző média adattípusok mindegyike egyedi attribútumokkal rendelkezik, melyek a média 

dialógusablak Advanced fülén érhetőek el. 

Most már lehetőség van web alapú YouTube és Google videófolyamok beágyazására ugyanazzal a könnyen 

kezelhető TinyMCE médiaadat beépülő modullal. Egyszerűen csak másoljuk a videoklip megfelelő URL-jét, és 

illesszük be a médiaadat dialógusablak File/URL mezőjébe, és üssük le az [ENTER] billentyűt. 

4. Matematikai formulák beillesztése 

Az eXe TinyMCE matematikai képletgombjával létrehozhatunk és beilleszthetünk matematikai képletek képeit 

nagyjából bárhová a tartalomban, bármely szövegszerkesztő mezőbe. Mint a beágyazott képforrások speciális 

fajtája, az eXe matematikai képlet valamely matematikai egyenlet (vagy egyéb) grafikus reprezentációja, mely 

lehet LaTeX specifikus is (8.3. ábra - Matematikai formulák beillesztése a szövegbe). 

Bentről, a szövegszerkesztő szerkesztő mezőjéből kattintsunk a TinyMCE eXe math image gombra az eXe 

LaTeX matematikai képlet dialógusablakának felhozásához: 

8.3. ábra - Matematikai formulák beillesztése a szövegbe 
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Közvetlenül beírhatjuk a LaTeX jelölő-forrást, vagy választhatunk a lehetséges szimbólumok bármelyikének 

kijelölésével a megfelelő LaTeX jelölőjük forrásba illesztéséhez. 

Kattintsunk a matematikai dialógusablak Preview gombján, hogy feldolgozza a LaTeX forrást, létrehozzon egy 

matematikai képletet és megjelenítse azt a matematikai dialógusablak Preview (Előnézet) paneljén. 

Kattintsunk a matematikai dialógusablak Insert gombján, ha készen vagyunk. A kép újragenerálódik, ha bármit 

változtattunk a legutolsó Preview megnyomása után. Majd a generált matematikai képlet megjelenik a 

szövegszerkesztőnk mezőjében. 

A fent leírtakat az egyszerűbb megértés kedvéért videó formátumban is szemlélteti a következő link tartalma. ( 

 
) (Leírás) 

5. Exportálás SCORM tananyagként 

Az eXe-ben létrehozott tartalmat exportálhatjuk web csomagként, amit már megoszthatunk web szerveren, 

SCORM 1.2-es csomagként, ami betölthető SCORM kompatibilis LMS rendszerbe, IMS tartalomcsomagként, 

egyszerű weboldalként, ami már nyomtatható, egyszerű szövegként, amit mobil eszközökön jeleníthetünk meg, 

vagy iPod Notes fájlként. 

A SCORM/IMS Tartalomcsomagként való exportáláshoz válasszuk a Fájl/Export parancs SCORM 1.2 vagy 

IMS Tartalomcsomag menüpontot. A SCORM csomag exportálása ablakban adható meg a csomag címe, majd 

kattintsunk a Mentés gombra. Hasonló folyamat zajlik le az IMS tartalomcsomagként történő mentésnél is. Az 
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ilyen módon exportált csomagok .zip kiterjesztést kapnak. Nem szükséges kicsomagolni a fájlokat mielőtt LMS 

rendszerbe töltjük be. 
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9. fejezet - SCORM tananyag 
készítése RELOAD segítségével 

1. A RELOAD Editor 

A RELOAD editor egy platform független több szabványt támogató tananyag és metaadat szerkesztő program 

az e-learning világából. A támogatott szabványok között megtalálható az IMS Metadata, IEEE LOM, IMS 

Content Packaging 1.1.4, SCORM 1.2 és a SCORM 2004 szabvány is. 

Számos tananyagszerkesztő eszköz rendelkezik SCORM export lehetősséggel, ám ezek a szerkesztők szinte 

minden esetben megkötik a felhasználó kezeit, és saját formátumukat erőltetik a tananyagra. Ilyen a korábban 

bemutatott eXe szerkesztő is, mely a használhatóságért és a gyors fejlesztés lehetőségért szigorú keretek közé 

szorítja a tananyagfejlesztőt. Bár a létrehozott tananyag maradéktalanul megfelel a SCORM szabványnak, és 

bármely rendszerben használhatóak, valójában segítségükkel nem lehet igazi egyedi tananyagokat készíteni. A 

SCORM szabvány egyik lényege a szabadság, hogy bármi lehet SCO (sharable content object), ám ezek a 

szerkesztők ezt nem támogatják. Erre szolgáltat megoldást a teljesen szabad kezet adó, tartalomfüggetlen 

RELOAD Editor. 

A RELOAD más szerkesztőkkel szemben sokkal nagyobb betekintést enged az egyes szabványok szerkezetébe, 

ezért első pillantásra bonyolultabbnak tűnhet a wysiwyg szerkesztőknél, ám használatához nem szükséges a 

szabványok mélyebb ismerete. A folyamtok nagy része néhány klikkeléssel, vagy drag & drop funkció 

segítségével hajtható végre. A metaadatok szerkesztése is sokkal egyszerűbb a beépített metaadat szerkesztővel. 

2. Telepítés 

A szerkesztő jelenleg elérhető 2.5.6 verziója a http://www.reload.ac.uk/ oldal érhető el. 

A RELOAD Editor Java alkalmazás lévén elérhető minden olyan platformon, ahol elérhető a Java Runtime 

Environment. A jelenlegi verzió használatához legalább Java 1.5 verzió szükséges! 

A RELOAD weboldalán elérhető "cross-platform" installációs csomag nem más, mint egy archív állomány, 

melyet kitömörítve reload-editor.jar állomány segítségével indíthatjuk el az alkalmazást. A korábbi verziókban 

elérhetőek voltak Linux, Windows és Mac OSx platformra is telepítő csomagok is, de a ma használt 

platformfüggetlen változat fölöslegessé tette ezeket. Ám ezekkel szemben megköveteli a felhasználótól a 

megfelelő verziójú, és megfelelően konfigurált Java Runtime Environment telepítését. 

A telepítés folyamatát az alábbi link alatt elérhető videón is nyomon lehet követni. ( 

 
) (Leírás) 

3. Tananyag készítés a RELOAD Editorban 

3.1. A munkaterület 

Az alkalmazás indítását követően lehetőségünk van megnyitni a már korábban létrehozott tananyagainkat, vagy 

létrehozhatunk új tananyagot vagy metaadatot (9.1. ábra - A RELOAD Editor, 9.2. ábra - A RELOAD Editor 

metaadat szerkesztője). Attól függően, hogy melyiket választjuk eltérő munkaterületen kell dolgoznunk. 

9.1. ábra - A RELOAD Editor 

http://www.reload.ac.uk/


 SCORM tananyag készítése 

RELOAD segítségével 
 

 64  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Amennyiben az IMS Metadata-t választottuk, a RELOAD metaadat szerkesztőjével egyszerűen készíthetünk 

metaadat leíró állományokat. 

9.2. ábra - A RELOAD Editor metaadat szerkesztője 

 

Amennyiben valamelyik tananyag szabványt választjuk, akkor minden esetben a 9.3. ábra - A RELOAD Editor 

SCORM szerkesztője ábrán látható munkaterülettel találkozunk. (Ez alól kivételt képez az IMS Learning 

Design, ennek bemutatása túlmutat a jegyzet keretein, hiszen magát a szabványt sem részletezzük.) 

9.3. ábra - A RELOAD Editor SCORM szerkesztője 
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A munkaterület három jól elhatárolható részből áll. A felület bal oldalán található az forrás szerkesztő 

(Resources pane), jobb oldalon fent található a struktúra kialakítására használható szerkesztő(Manifest pane) 

SCORM terminológiájával tartalomszervező, és alatta a tulajdonság szerkesztő (Attribute pane). 

3.2. Tananyag összeállítása 

A RELOAD Editornak nem feladata a források szerkesztése. A tananyagunkat már meglévő forrásokból 

rakhatjuk össze. Egy tananyag előállításának életciklusa az alábbi folyamatokból tevődik össze: 

• Források importálása 

• Struktúra kialakítása 

• Források hozzárendelése a struktúra elemeihez 

• Metaadatok elhelyezése 

Vegyük például ezt a jegyzetet. Ha ebből a jegyzetből szeretnénk SCORM tananyagot készíteni, akkor első 

lépésként a DocBook XML formátumból egy átgondolt dekompozíciós folyamatot követően HTML forrásokat 

generálnánk, ezek lesznek a tananyag forrásai. Ezt követően a tananyag felépítésének megfelelő struktúrát 

alakítanánk ki, a RELOAD editorral, és az egyes elemekhez hozzárendelnénk a megfelelő forrást. Végezetül 

metaadatokkal látnánk el az egyes részeket. 

3.2.1. Források importálása 

A források kezelése a a bal oldalon található forráskezelő panel segítségével történik. Itt a tananyagot tartalmazó 

könyvtár teljes tartalmát láthatjuk. Ide importálhatjuk a már kész forrásainkat. Az importálás tulajdonképpen a 

kijelölt fájlok másolása a tananyag könyvtárába. Lehetőségünk van egyszerre több fájlt és könyvtárat is 

importálni meggyorsítva ezzel a források hozzáadását. Az importáláshoz a forráskezelő panel gyökér 

csomópontjára jobb gombbal klikkelve megjelenő menün, az Import Resources... menüpontra kell klikkelni 

(9.4. ábra - Források importálása). 

9.4. ábra - Források importálása 



 SCORM tananyag készítése 

RELOAD segítségével 
 

 66  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az importálást követően a forrásokat ténylegesen hozzá kell adni a tananyaghoz (9.5. ábra - Források 

hozzáadása a tananyaghoz). Ezt több fele módon lehetséges. A legegyszerűbben úgy tehetjük meg, hogy a forrás 

fájlt a baloldali panelről áthúzzuk a jobb oldali Resources csomópontra. Ha már kialakítottuk a struktúrát, akkor 

közvetlenül a megfelelő csomópontra is rá húzhatjuk a forrást, ebben az esetben automatikusan hozzáadódik a 

Resources csomópontra. 

9.5. ábra - Források hozzáadása a tananyaghoz 

 

A forrásokat akár közvetlenül a Resources csomópontra klikkelve is felvehetjük. Ilyenkor a létrehozott 

csomóponthoz egy újabb klikkeléssel adhatjuk hozzá a fájlt. 

A forrásaink tananyag részletek, melyek legtöbbször képeket és egyéb forrásokat tartalmazó HTML oldalak. A 

RELOAD a HTML tartalmak hozzáadásakor felismeri az abban hivatkozott további forrásokat (képeket, 

stíluslapokat, állományokat), és a forráshoz rendelt csomópont alászervezve újabb csomópontokat hoz létre 

számukra (9.6. ábra - A HTML oldalon hivatkozott források). Ezzel megkönnyítve a hivatkozott források 

metaadatokkal történő ellátását. 

9.6. ábra - A HTML oldalon hivatkozott források 
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3.2.2. A tananyag struktúrájának kialakítása 

A tananyagban szereplő tartalmak struktúráját az Organization (elrendezés) csomópont segítségével alakíthatjuk 

ki. Az új tananyag létrehozásakor nem szerepel egyetlen elrendezés sem a csomópont alatt, a források 

struktúrába szervezéséhez legalább egyet hozzá kell adnunk (9.7. ábra - Elrendezés hozzáadása). 

9.7. ábra - Elrendezés hozzáadása 

 

Az Organizations csomópontra jobb egérgombbal klikkelve megjelenő menün az Add Organization 

menüponttal adhatjuk hozzá az első elrendezésünket (9.8. ábra - Struktúra kialakítása). A tulajdonságokat 

tartalmazó panelen adhatjuk meg a nevét és állíthatunk be néhány további tulajdonságot (láthatóság). Ezt 

követően az új csomópontra jobb gombbal klikkelve az Add Item menüpont segítségével finomíthatjuk a 

struktúrát, illetve a források ráhúzásával adhatunk hozzá újabb és újabb csomópontokat. 

9.8. ábra - Struktúra kialakítása 

 

Fontos tudni, hogy a források nem egyetlen elrendezésben szerepelhetnek a tananyagban. Lehetőségünk van 

több alternatív struktúrát, "tanulási utat" kialakítani, ám ennek a lehetőségnek az adekvát használata komoly 

didaktikai ismereteket igényel. Ezekkel van lehetőség többek között a különböző lépességek, előképzettséggel 

rendelkező hallgatók számára különböző bejárási utakat és feltételeket biztosítani a tananyagban. 

3.2.3. Metaadat hozzáadása 



 SCORM tananyag készítése 

RELOAD segítségével 
 

 68  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A források és a struktúra kialakítását követően bármely csomóponthoz rendelhetünk metaadatokat (9.9. ábra - 

Metadat hozzáadása). Függetlenül attól, hogy az az Organizations vagy Resources alatt található. A jobb 

egérgombbal megjeleníthető menü Add Metadata menüpontjával tehetjük meg. 

9.9. ábra - Metadat hozzáadása 

 

Ennek hatására az adott csomópont alatt megjelenik egy Metadat csomópont, melyet az Edit Metadata 

menüponttal szerkeszthetünk (9.10. ábra - Metadat szerkesztése, 9.11. ábra - Metadat szerkesztő). A metaadatok 

szerkesztésére a RELOAD metaadat szerkesztője használható, mely relevánsan megkönnyíti a folyamatot. Ezek 

mellett lehetőségünk van már korábban létrehozott metaadat fájlokat hozzárendelni a csomópontokhoz. 

9.10. ábra - Metadat szerkesztése 
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9.11. ábra - Metadat szerkesztő 

 

3.2.4. A tananyag megtekintése 

A szerkesztési folyamat során egyetlen gombnyomással ellenőrizhetjük a tananyagunk állapotát (9.12. ábra - 

Tananyag megtekintése a böngészőben). Az eszköztáron található ikon segítségével a kiválasztott 

böngészőben megtekinthetjük a tananyagot. Természetesen ilyen módon nem férünk hozzá a SCORM tananyag 

teljes funkcionalitásához, ez csak egy előnézeti lehetőség. Ez relevánsan leegyszerűsíti az ellenőrzés folyamatát, 

hiszen így nem kell minden egyes megtekintéshez csomagolni és SCORM lejátszóban megnyitni a tananyagot. 

9.12. ábra - Tananyag megtekintése a böngészőben 
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3.2.5. A tananyag csomagolása 

A tananyag előnézeti lehetősége nem biztosítja a SCORM tananyagok által biztosított teljes funkcionalitást. 

Ehhez be kell csomagolni a tananyagot. Erre a File > Zip Content Package... menüponttal van lehetőség. 
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10. fejezet - Moodle alkalmazása 
különböző tantárgyi környezetekben 

A következő négy fejezetben a Moodle elektronikus oktatási platformon mutatjuk be négy különböző 

sajátosságokkal rendelkező tantárgy oktatását. Elsőként az informatika oktatásának támogatását vesszük, majd a 

következő fejezetekben a matematika, a fizika és az idegen nyelvek kerülnek sorra. A négy különböző témakör 

választásának oka, hogy mindegyik más és más sajátosságokkal rendelkezik, így az oktatási platformot is más és 

más kihívások elé állítják. Ahol lehetőségünk van rá, a bemutató már működő, példaként alkalmazható 

rendszerekkel illusztráljuk. Fontos hangsúlyozni, hogy a fejezetek célja nem új típusú oktatási módok 

meghonosítása. Célkitűzésünk csupán az, hogy megmutassuk, az egyes tárgytípusok esetén leggyakrabban 

felmerülő problémákat hogyan lehet megoldani a Moodle rendszert használva. 

A tárgyi sajátosságok bemutatásán túl ezen fejezetek célja, hogy bemutasson olyan eszközöket, bővítményeket 

és gyűjteményeket, melyek használatával relevánsan növelhető az oktatás hatékonysága. A választott tantárgyak 

miatt elsősorban a bővítményekre és az egyes tantárgyak oktatása során használható Java applet és flash 

animáció gyűjteményekre fogjuk helyezni a hangsúlyt. A bemutatott bővítmények leírása természetesen nem 

felhasználói dokumentáció szintű leírás, sokkal inkább a lehetőségek bemutatását célozza meg. 

http://moodle.com/
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11. fejezet - Moodle alkalmazása az 
informatika oktatásban 

1. Az informatika tantárgyi sajátosságai 

Az informatikai tárgyak anyaga szorosan kötődik az online elérhető információkhoz. Sok probléma 

megoldásához konkrétan az internet használata szükséges. Az online már jelenleg is elérhető nagymennyiségű 

információt több okból sem szabad figyelmen kívül hagyni. Egyrészt a már elkészült anyagok használatával 

jelentősen csökkenthető a elvégzendő munka a tananyag szerkesztésekor, másrészt pedig a megfelelő forrásokat 

kiválasztva állandóan naprakész információkkal szolgálhatunk a hallgatóknak. A következőkben egy a 

Debreceni Egyetem Fizikai Intézetében oktatott Programozás 1 tárgy Moodle oldalát vázoljuk fel, ötletet adva 

az alkalmazási lehetőségekre. 

2. Hasznos bővítmények bemutatása 

2.1. Virtual Programming Lab for Moodle - Szoftverbeadó,tesztelő 
és plágium ellenőrző rendszer a Moodleban 

Az informatika oktatás, és ma már számos természettudományos tárgy (fizika, matematika) elengedhetetlen 

része a programozási ismeretek bővítése. Egy kiadott programozási feladat megoldását egyszerű fájl beküldéssel 

is beadhatja a tanuló, ám ezek ellenőrzése és értékelése minden esetben az oktatóra hárul. Természetesen vannak 

komplex feladatok ahol ez elkerülhetetlen, ám bizonyos alap programozási kompetenciák mérésére elegendő 

előre definiált tesztesetekre automatikus tesztelést végezni. A felhasználók megkapják a bemenet és kimenet 

specifikációját - ennek maradéktalanul meg kell felelni- , a beadott megoldásokat a fordítást követően 

(amennyiben van fordítás) tesztelni kell. Jól elkészített tesztesetekkel lehetőség van szofisztikált pontozási 

rendszert kialakítani. Erre nyújt teljes körű támogatást a Moodle Virtual Programming Lab bővítménye. A 

bővítmény számos kényelmi szolgáltatást nyújt mind a diákok, mind az oktatók számára. 

• A tanulók egy böngészőbe ágyazott egyszerűsített fejlesztő eszközzel írhatják a kódjaikat. 

• A megírt programokat futtathatják is a böngészőből, ezzel azonnal visszacsatolást kapnak az eredményről. 

• Tesztesetekkel ellenőrizhetők a programok helyes működése. 

• Lehetőséget biztosít a beadott megoldások közötti hasonlóságok keresésére, kiszűrve ezzel az esetleges 

"csalásokat". 

• Lehetőséget biztosít a szerkesztési folyamatok korlátozására. Letiltható a külső források beillesztése, 

megakadályozva ezzel a nem megengedett eszközök használatát. 

Az eszköz tetszőlegesen konfigurálható bármilyen programozási eszközhöz. Ám alapértelmezésben az alábbi 

programozási nyelveket támogatja: 

• Ada 

• C 

• C++ 

• C# 

• Fortran 

• Haskell 

• Java 
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• Matlab/Octave 

• Pascal 

• Perl 

• PHP 

• Prolog 

• Python 

• Ruby 

• Scheme 

• SQL 

• VHDL 

A Virtual Programming Lab az Universidad de Las Palmas de Gran Canaria egyetemen oldaláról 

http://vpl.dis.ulpgc.es/ tölthető le. A program fejlesztése folyamatos jelenleg a 3.0 verzió érhető el, mely már a 

legújabb Moodle verziókkal is kompatibilis. A bővítmény GNU/GPL licensz hatálya alatt érhető el. Az 

eszközhöz jelenleg nem elérhető magyar nyelvi támogatás, ám az informatikát tanulókkal szemben ma már 

elvárt az angol nyelv ismerete. 

11.1. ábra - Program futtatása a Virtual Programming Lab bővítmény segítségével 

 

2.2. Installáció és konfiguráció 

http://vpl.dis.ulpgc.es/
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A bővítmény telepítése nem bonyolultabb, mint bármilyen egyéb Moodle bővítmény telepítése. Az egyetlen 

eltérés, hogy az eszköz működéséhez a szerverre telepíteni kell egy jail (Java Archive Internet Launcher) alapú 

futtató rendszert, mely szintén a weboldalról tölthető le. Ennek az eszköznek a feladata az elkészített programok 

fordítása, végrehajtása és tesztelése. A telepítés és konfiguráció részletes leírását, valamint a működéséhez 

szükséges követelményeket megtalálhatjuk a weboldalon, ennek bemutatása túlmutat a jegyzet keretein. 

Execution Server 2.0 telepítése 

2.3. Tanároknak 

A megfelelően konfigurált futtató rendszerrel az eszköz használata már nagyon egyszerű (11.1. ábra - Program 

futtatása a Virtual Programming Lab bővítmény segítségével). A Virtual Programming Lab bővítmény számos - 

már említett - funkciót tartalmaz, melyek részletes bemutatása túlmutat a jegyzet keretein. A következő részben 

csak az általunk legfontosabbnak tartott néhány lehetőséget mutatjuk be. 

Az új feladat létrehozásakor a szokásos alapadatokon túl megadhatjuk, hogy a feladat egyéni vagy csoport 

munka, milyen idő intervallumban oldható meg a feladat, esetleges jelszót is rendelhetünk a feladathoz, 

valamint az eredmény meghatározásáról is nyilatkozhatunk (11.2. ábra - Feladat felvétele). Lehetőségünk van a 

beadás helyét hálózati szinten korlátozni. Ez a funkció nagyon hasznos lehet, ha az eszközt a tantermi mérés 

kiegészítésére használjuk, hiszen ezzel elkerülhetjük, hogy a termen kívülről valamelyik részvevő helyett más 

küldje be a megoldást. 

11.2. ábra - Feladat felvétele 

 

A feladat létrehozását követően a Settings menüpont segít bennünket a további beállításokban (11.3. ábra - 

Beállítások). 

11.3. ábra - Beállítások 

http://vpl.dis.ulpgc.es/index.php/en/documentation/75-how-to-install-vpl-jail-system
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• Itt adhatjuk meg a fordítás és a futtatás paramétereit. Alapértelmezésben előre definiált végrehajtási 

környezetek közül választhatunk, ezek módosítása már haladóbb ismereteket igényel. 

• Definiálhatunk teszteseteket 

• Amennyiben nem találunk megfelelő végrehajtási környezetet a haladó beállításokkal tetszőleges új 

környezetet definiálhatunk. Ezen szkriptek bemutatása túlmutat a jegyzet keretein. 

2.3.1. Tesztesetek definiálása 

A tesztesetek definiáláshoz minden feladathoz a vpl_evaluate.cases fájlt kell használni. Erre a VPL felületén 

van lehetőségünk (11.4. ábra - A vpl_evaluate.cases állomány szerkesztése a böngészőben). 

11.4. ábra - A vpl_evaluate.cases állomány szerkesztése a böngészőben 
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A vpl_evaluate.cases fájlban az egyes teszteseteket az alábbi rekordszerkezet segítségével adhatjuk meg: 

• case: A teszteset rövid leírása, a teszteset definiálásának kezdő utasítása. 

• input: A bemenet definíciója, mely több soros lehet. Hatása a következő utasításig terjed. 

• output: A kimenet definíciója, mely több soros lehet. Hatása a következő utasításig terjed. Három típusa 

lehet: 

• number: Számok (egész és lebegőpontos) szekvenciája. Csak a számok kerülnek ellenőrzésre, minden 

egyéb szöveget figyelmen kívül hagy. 

• text: Idézőjelek nélküli szöveg, melyben szereplő szavak lesznek összehasonlítva a kimenettel. 

• exact text:Idézőjelekkel határolt szöveg: A teljes szöveg pontos egyezését vizsgálja. 

• grade reduction = [érték|százalék%]: Itt adhatjuk meg, hogy a sikertelen tesztesetek hogyan 

befolyásolják az eredményt. Alapértelmezésben a tanuló pontszáma a maximális pontszám/tesztesetek száma 

hányados értékével csökken minden sikertelen teszt esetén. (100 pont és 5 teszteset esetén minden elbukott 

teszt 20 ponttal csökkenti a hallgató eredményét.) 

Az állományban legalább egy, de tetszőlegesen sok ilyen rekord szerepelhet. 

Példa a másodfokú egyenlet megoldóképletét implementáló program tesztelésére: 

 

case = Két valós gyök (egész) 

input = 10 

20 

-30 

output = -3.0 1.0 

output = 1.0 -3.0 

 

case = Két valós gyök (nem egész) 

input = 3 

-5 

-2 

output = 2.0 0.33333 

output = 0.33333 2.0 
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case = Egy valós gyök 

input = 2 

4 

2 

output = -1.0 

output = -1.0 -1.0 

 

case = Komplex gyök 

input = 1 

1 

1 

 

output = Hiba 

         

3. Diákoknak 

A tanulók munkáját számos kényelmi funkció segíti a feladatok megoldásában (11.5. ábra - Szintaxis kiemelést 

támogató "fejlesztő eszköz" a böngészőben, 11.6. ábra - A konzolon megjelenő eredmények a böngészőben, 

11.7. ábra - Debugger használata a böngészőben.). Egy feladat megoldása során lehetőség van az előre 

elkészített források feltöltésére, de egy böngészőben futtatható egyszerű fejlesztői eszközt is használhatnak a 

tanulók. Ebben több forrásállományt is létre hozhatnak, támogatja a szintaxis kiemelést, helyben fordíthatjuk és 

futtathatjuk a kódjainkat. Egyes programozási nyelvekhez Debugger is elérhető. 

11.5. ábra - Szintaxis kiemelést támogató "fejlesztő eszköz" a böngészőben 

 

11.6. ábra - A konzolon megjelenő eredmények a böngészőben 
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11.7. ábra - Debugger használata a böngészőben. 

 

Egy VPL tevékenység létrehozását a következő videó mutatja be: 

 
(Leírás) 

Egy VPL tevékenység megoldását a következő videó mutatja be: 
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(Leírás) 

4. Egy konkrét tantárgy Moodle oldalának bemutatása 

A Programozás 1 tárgy rendkívül gyakorlatorientált anyag. Az elméleti előadás anyaga számítógép használata 

nélkül nem dolgozható fel. Az anyaghoz készült Moodle oldal elsősorban ezt a feldolgozást segíti, illetve a 

hallgatók értékelését is az oldal oldja meg (11.8. ábra - A Programozás 1 tárgy Moodle oldala a félév elején. Az 

oldalra hétről hétre kerülnek fel az újabb és újabb anyagok.). Hétről hétre egy-egy újabb témához kapcsolódó 

anyagok kerülnek fel a rendszerbe, így a hallgató folyamatosan követni tudja a teendőket, illetve az elvégzendő 

feladatokat. Az oldal fejrészén található összefoglaló információk mellet hétről hétre újabb példák kerülnek fel 

segítendő az aktuális téma megértését. 

11.8. ábra - A Programozás 1 tárgy Moodle oldala a félév elején. Az oldalra hétről hétre 

kerülnek fel az újabb és újabb anyagok. 

 

A felkerült feladatokra a hallgatóknak megoldást kell beküldeniük, melyeket a gyakorlatvezető tanárok 

értékelnek és pontoznak. 
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12. fejezet - Moodle alkalmazása a 
matematika oktatásban 

1. A matematika tantárgyi sajátosságai 

Az online matematika tananyag készítésekor elsődleges probléma a matematikai formalizmusok megfelelő 

kezelése úgy, hogy az mind az anyag törzsszövegében, mind az ellenőrző kérdésekben előfordulhasson. A 

matematikai képletek beépítésére három különböző lehetőségünk van: 

Formulák leírása egyszerű szövegként 

A matematikai formulák bevitelének legegyszerűbb módja, azok egyszerű szövegként történő ábrázolása. Hála a 

betűtípusok széles választékának az alkalmazott karakterekkel a legtöbb matematikai jel megjeleníthető. A 

problémát ebben az esetben az jelenti, hogy az egy sornál nagyobb magasságú, vagy "többemeletes" képletek 

alapesetben nem vihetők be. Ezt a módszert tehát csak akkor tudjuk alkalmazni, ha a képleteink kellően 

egyszerűek. Ez sajnos a matematikai tárgyakra jellemzően nem igaz, így gyakorlatilag bármilyen komolyabb 

munka esetén ez a megoldás elvethető. 

Matematikai jelek SCORM tananyagban 

A matematikai jelek bevitelének problémájára egy kielégítő megoldás lehet, ha az online elkészített anyagainkat 

nem a Moodle beépített szerkesztőjével készítjük el, hanem SCORM tananyagként töltjük fel. Ebben az esetben, 

köszönhetően a tananyagszerkesztő szoftverek kiváló lehetőségeinek a formulák bevitele terén (lásd korábbi 

fejezetek) bárhol az anyagban megfelelő minőségben tudunk elhelyezni jó minőségű formulákat. A módszer 

hátránya az, hogy csak tananyagot tudunk így felvinni és például nem alkalmazható a Moodle beépített 

tesztszerkesztőjében. 

Formulák beillesztése (beágyazott) képként 

Mivel a Moodle felületen minden HTML formában tárolt a formulák beillesztésének megoldására azok a 

módszerek alkalmazhatók végső soron, amik az egyszerű honlapoknál is beváltak. Ugyan több megoldási 

kísérlet is napvilágot látott már, napjainkban még mindig az a jellemző, hogy a formulákat képként illesztik 

ezekbe a dokumentumokba. Ez a megoldás alkalmazható a Moodle esetében is. Fontos megjegyezni viszont, 

hogy talán érdemesebb a képek bináris forrását is a HTML file-ba illeszteni, mivel a tapasztalatok alapján a 

generált tartalmaknál (pl Moodle tesztek) a külső hivatkozásiik formátuma elromlik, így a képek nem jelennek 

meg megfelelően. 

Természetesen a legegyszerűbb az lenne, ha széles körben támogatottá válna valamilyen, a HTML-ben 

használható formulaleíró nyelv, mint pl a MathML. Sajnos azonban az ígéretek ellenére ennek a támogatottsága 

egyelőre akadozik több böngészőben is. 

2. Hasznos bővítmények bemutatása 

2.1. Geogebra filter 

A GeoGebra, egy dinamikus, interaktív matematikai szoftver, amely egyaránt használható a geometria, az 

algebra és az analízis oktatásához. Az elmúlt években hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örved, egyre 

több matematika oktató használja sikerrel a hagyományos oktatás kiegészítésére. A Geogebra filter segítségével 

lehetőségünk van Geogebra állományokat integrálni a Moodle kurzusainkba. Az állományok integrációjához 

egy beágyazott appletet használ a bővítmény. 

A bővítményt a http://docs.moodle.org/26/en/GeoGebra_filter címről tölthetjük. Itt a Moodle több verziójához 

elérhető a bővítmény. A bővítmény telepítése az általános útmutatót követi. 

Az installációt követően a győződjünk meg róla, hogy a Kurzus kezelés / Szűrők menüpont alatt a GeoGebra 

filter bekapcsolt állapotban van-e (12.1. ábra - Szűrők bekapcsolása.). 

http://docs.moodle.org/26/en/GeoGebra_filter
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12.1. ábra - Szűrők bekapcsolása. 

 

A Beállítások hivatkozásra klikkelve módosíthatjuk a szűrő beállításait (12.2. ábra - A GeoGebra filter kurzus 

specifikus beállításai.). Itt beállíthatjuk a beillesztett applet méretét, illetve azt, hogy az applet-en milyen 

interakciók megengedettek. 

12.2. ábra - A GeoGebra filter kurzus specifikus beállításai. 

 

A GeoGebra filter segítségével a kurzusunkhoz hozzáadott oldalakon hivatkozott GeoGebra állományokat a 

Moodle automatikusan a GeoGebra applet segítségével nyitja meg (12.3. ábra - A beágyazott Geogebra 

állomány.). Így nem kell mást tennünk, mint a GeoGebra állományt feltöltenünk, és egyszerű hivatkozással 

hivatkozni azt. 

12.3. ábra - A beágyazott Geogebra állomány. 
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2.2. WIRIS math tools 

A WIRIS matematikai eszközkészlet relevánsan megkönnyíti a matematikai formulák, számítások és ábrák 

elhelyezését a tananyagunkban illetve segítségével készíthetünk automatikusan javítható parametrizált 

matematikai tesztfeladatokat. 

A bővítményt a https://moodle.org/plugins/view.php?id=25 címről, vagy a 

http://www.wiris.com/en/plugins/moodle/download címről tölthetjük le, telepítése az általános útmutatót követi. 

Figyelnünk kell arra, hogy a használathoz két bővítményt is telepítenünk kell. Külön bővítményt kell telepíteni a 

Moodle által használt TinyMCE szerkesztő programhoz és magához a Moodle rendszerhez. Részletes leírást az 

alább oldalon találunk: http://www.wiris.com/plugins/docs/moodle 

A telepítést követően győződjünk meg róla, hogy a Portáladminisztráció / Segédprogramok / Szűrők / 

Szűrők kezelése menüpont alatt a WIRIS bekapcsolt állapotban van-e (12.4. ábra - WIRIS bekapcsolása.). 

12.4. ábra - WIRIS bekapcsolása. 

 

https://moodle.org/plugins/view.php?id=25
http://www.wiris.com/en/plugins/moodle/download
http://www.wiris.com/plugins/docs/moodle
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Ezt követően a TinyMCE szerkesztő eszköztára két új ikonnal bővül (12.5. ábra - TinyMCE szerkesztő új 

elemekkel bővült., 12.6. ábra - Egyenlet szerkesztő., 12.7. ábra - Mátrixok kezelése.). Melyek segítségével 

elérhető a WIRIS egyenlet szerkesztő bővítménye. 

12.5. ábra - TinyMCE szerkesztő új elemekkel bővült. 

 

12.6. ábra - Egyenlet szerkesztő. 

 

12.7. ábra - Mátrixok kezelése. 
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A WIRIS egyik nagy előnye, hogy Latex források is beilleszthetőek (12.8. ábra - Latex kódok használata a 

szerkesztőben.). Az oldal szerkesztése közben használhatóvá válnak a Latex jelölései, melyek az oldal 

megtekintéskor már megfelelő formában fognak megjelenni. 

12.8. ábra - Latex kódok használata a szerkesztőben. 

 

Az előzőekben bemutatott GeoGebra és Wiris szűrők telepítését videón is figyelemmel kísérhetjük a következő 

linkre kattintva: ( 
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) (Leírás) 
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13. fejezet - Moodle alkalmazása a 
fizika oktatásban 

1. A fizika tantárgyi sajátosságai 

A fizika tanulásakor a tárgy jellegéből fakadóan nagyon fontos szempont az illusztrációk használata. A 

legmegfelelőbb eszköz erre a valós világ beli kísérletek elvégzése, mivel azonban erre online környezetben 

nincs lehetőség, kiemelten fontossá válik az animációk, videók, interaktív feladatok beépítésének lehetősége. 

2. Hasznos bővítmények bemutatása 

2.1. Open Source Physics 

Az Open Source Physics bővítmény megkönnyíti a OSP-Compadre gyűjteményben 

(http://www.compadre.org/osp) található több száz EJS (Easy Java Simulations) alkalmazás beillesztését a 

Moodle kurzusainkba. (Az EJS alkalmazásokról bővebben az következő linken olvashat: 

http://www.um.es/fem/EjsWiki/) 

A bővítmény telepítése nem tér el az általános útmutatótól, a bővítmény a következő hivatkozásra klikkelve 

érhetjük el: https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=repository_osp  

Fontos megemlítenünk, hogy a bővítmény nem kötelező függősége a EJSApp modul, ám ha igazán hatékonyan 

akarjuk használni érdemes ezt is telepíteni. Ennek telepítése nélkül csak a gyűjtemény (repository) kerül 

telepítésre, mellyel könnyebbé válik az alkalmazások elérése, ám ha a beágyazást is szeretnék könnyebbé tenni, 

akkor feltétlen telepítsük az EJSApp modult is (13.1. ábra - EJSApp tevékenység hozzáadása.). Az EJSApp 

modul telepítése is az általános útmutatót követi, a modul a következő linken érhető el: 

https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_ejsapp 

Ha mindkét bővítményt sikeresen telepítettük, akkor a kurzusunkhoz hozzáadható tevékenységek között 

megjelenik az EJSApp. 

13.1. ábra - EJSApp tevékenység hozzáadása. 

 

Ha ezt választottuk akkor a tevékenység alapadatainak kitöltését követően a EJS alkalmazást nem feltöltjük, 

hanem az Állományválasztó megnyitása gombra klikkelve az Open Source Physics gyűjteményből választjuk 

http://www.compadre.org/osp
http://www.um.es/fem/EjsWiki/
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=repository_osp
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_ejsapp
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ki (13.2. ábra - A gyűjtemény.). Természetesen ha más forrásból származó EJS alkalmazásunk van akkor azt is 

kényelmesen beágyazhatjuk ennek a bővítmények a segítségével (13.3. ábra - A beillesztett EJS alkalmazás.). 

13.2. ábra - A gyűjtemény. 

 

13.3. ábra - A beillesztett EJS alkalmazás. 

 

Az OSP modul és az EJSApp gyűjtemény telepítését videón is figyelemmel kísérhetjük a következő linkre 

kattintva: ( 

 
) 

2.2. Java applet és flash animáció gyűjtemények - kísérletek 
interaktív szimulációja 

2.2.1. A Univerity of Colorado gyűjteménye 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
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A PhET Interactive Simulations kezdeményezés az amerikai kolorádói egyetem (University of Colorado 

Boulder) non-profit szabad elérésű tananyag (open educational resource-OER) fejlesztési projektje, mely 2002-

ben a Nobel-díjas Carl Wieman kezdeményezése nyomán indult el. Az elnevezés a "Physics Education 

Technology" rövidítéséből jött létre, ám hamar más tudomány területek szimulációi, interaktív oktató 

programjai is megjelentek a gyűjteményben. Ma már több mint száz interaktív szimulációt találunk az a 

weboldalon a fizika, matematika, biológia, földtudományok és kémia területéről (13.4. ábra - Játékos 

megközelítés.). 

A szimulációk gyakran nem a megszokott komolysággal közelítenek egy-egy valójában komoly témához. Az 

alkalmazásokban gyakoriak a humoros ábrák és humoros feladatok. A játékos megközelítésnek hála a tanulók 

között is nagy sikernek örvendnek az alkalmazások.A szimulációk 65 különböző nyelven érhetőek el, köztük 

magyarul is. 

13.4. ábra - Játékos megközelítés. 

 

Az alkalmazásokat kényelmesen elhelyezhetjük a tananyagainkba, hiszen lehetőségünk van letölteni, vagy akár 

beágyazni is őket (13.5. ábra - Beágyazás.). 

13.5. ábra - Beágyazás. 
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2.2.2. További applet gyűjtemények 

Számos gyűjteményt találhatunk még a világhálón, melyek hasznosak lehetnek a fizika oktatásban. 

• Paul Falstad gyűjteménye 

• Walter Fendt gyűjteménye 

• MyPhysicsLab gyűjteménye 

3. Egy konkrét tantárgy Moodle oldalának bemutatása 

A Debreceni Egyetem Fizikai Intézetében már hosszú évek óta sikeresen alkalmazzák a Moodle keretrendszert 

az egyetemi képzésekben. Kezdetben elsősorban kollaborációs térként alkalmazták, ezzel segítve az oktatók és a 

hallgatók közötti kommunikációt, illetve a hallgatók egymás közti párbeszédét is segítendő. 

Az első néhány év tapasztalatai alapján idővel egyre komplexebb online anyagok kerültek fel a rendszerbe, míg 

mára már elmondható, hogy akár teljes értékű online anyagként használható segédletek is megtalálhatók. Az 

egyik legkiválóbb példa erre Dr. Kun Ferenc Számítógépes szimuláció és modellezés című tárgyának Moodle 

oldala (13.6. ábra - A Számítógépes szimuláció és modellezés tárgy Moodle oldala). 

13.6. ábra - A Számítógépes szimuláció és modellezés tárgy Moodle oldala 

http://www.falstad.com/mathphysics.html
http://www.walter-fendt.de/ph14e/
http://www.myphysicslab.com/
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Az oldalon 12 hétre osztva követhetjük az egy félév során feldolgozandó anyagot. A szükséges elmélet 

feldolgozásához a tárgyhoz készült egy klasszikus pdf formában elérhető anyag is. Az ebben leírtakat azonban 

az oldalon is nyomon követhetjük. Minden hétre három tevékenységcsoporton kell végigmennünk. Ezek sorban 

a következők: 

1. "Olvasd el az új anyagot!" 

2. "Feladatok önálló feldolgozásra" 

3. "Programozási feladatok haladóknak" 

Az 1. pont alatt található a tananyag szövege többnyire HTML formában. A csatolt HTML dokumentumok 

rengeteg multimédia elemet tartalmaznak, így segítve az anyag teljes megértését. Ebben a pontban jellemzően 

Java appletekkel találkozhatunk még, melyek interaktív animációkon keresztül mutatják be a fizikai 

jelenségeket. 
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A 2. pontban találhatjuk a papíron megoldható feladatok listáját, melyek ebben a tárgyban nem megkerülhetők. 

Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy a megfelelő kérdések megválasztásával még a természettudományos 

tárgyakhoz is készíthető a hallgatók tudását tesztelő teszt is. 

A 3. pontban a hallgatóknak programozási feladatokat kell megoldania. A feladatok többsége egyszerű 

számítógépes szimulációt jelent, azaz egy olyan programot kell írni, ami az órán megismert jelenséget 

szimulálja. Ezek a feladatok nem opcionálisak. Minden hallgatónak meg kell csinálni. A programok otthon 

készülnek, majd a Moodle feltöltőfelületén keresztül fel kell tölteniük. A programokat a gyakorlatvezető tanárok 

ellenőrzik és pontozzák le a megoldás helyességének függvényében. Az év végén a leadott programokból 

összegyűjtött pontok beleszámítanak a kapott jegybe. 

A tárgyat három éve oktatják ebben a formában, s a tapasztalatok azt mutatják, hogy amellett, hogy az 

oktatóknak is megkönnyíti a dolgát a rendszer, a hallgatók visszajelzései is egyértelműen pozitívak. 
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14. fejezet - Moodle alkalmazása az 
idegennyelv oktatásban 

1. Az idegennyelvek tantárgyi sajátosságai 

Az idegennyelvek oktatásakor alapvetően két különböző típusú oktatási formát különböztethetünk meg. 

Egyrészt fontos a hallgatók beszédkészségének fejlesztése, ami sajnos minden próbálkozás ellenére nagyon 

nehezen automatizálható feladat. Igényli a fokozott tanári jelenlétet. Más szempontból azonban a szókincs és a 

nyelvtan tanulása közben az e-learning platformok talán minden más tárgynál tapasztaltnál hatékonyabban 

segíthetik a tanulást. Utóbbi állítás kiemelten igaz azokban az esetekben, amikor a hallgató kifejezetten vizsgára 

készül, hiszen a legtöbb írásbeli nyelvvizsga felépítése jelentős hasonlóságot mutat az interaktív 

tananyagkészítés során legegyszerűbben kivitelezhető interaktív tesztes struktúrához. 

Az idegennyelv oktatásban kiemelkedően gyakran használt tesztek létrehozását segítő Moodle teszt tevékenység 

bemutatását a korábbi fejezetekben már ismertettük. A tevékenységgel kapcsolatos információk 

összefoglalásához érdemes lehet újra megtekinteni az alábbi videókat: 

A Moodle teszt tevékenységről általánosan: ( 

 
) (Leírás) 

A Moodle kitöltős (cloze) kérdéstípusról: ( 

 
) (Leírás) 

A Moodle többi kérdéstípusáról összegezve: ( 

 
) (Leírás) 

2. Hasznos bővítmények bemutatása 

2.1. OWLL oohoo Web-based Language Lab - MoodLL 

Az OWLL tevékenység modul segítségével a hagyományos nyelvi labor funkcióit integrálhatjuk Moodle 

rendszerünkbe. A bővítmény támogatja mind az asszinkron, mind a szinkron oktatási formákat. Kiforrott, 

gyakran használt bővítmény, mellyel egészen új perspektívákat nyithatunk az elektronikus nyelvi oktatásban, 

hatékonysága a tiszta és kevert oktatásban is vitathatatlan. 

A modul telepítése nem tér el az általános útmutatótól, ám ha teljes funkcionalitását használni akarjuk, akkor 

elengedhetetlen, hogy telepítsünk egy Red5 Media szervert (http://www.red5.org/). A Red5 a jelenleg 

piacvezető nyílt forráskódú média szerver. Funkcionalitásai hasonlóak a piacvezető kereskedelmi 

szoftverek(Adobe Flash Media Server, Wowza Media Server) funkcionalitásaihoz, így tökéletes nyílt forráskódú 

alternatívái ezeknek. A Red5 telepítéséhez és beállításához szükséges instrukciókat megtaláljuk a bővítmény 

telepítési útmutatójában, melyet a következő hivatkozásra klikkelve érhetünk el: 

https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_languagelab 

Bővítményektől szokatlan módon részletes telepítési és felhasználói kézikönyvvel is rendelkezik, melyet a 

következő hivatkozásra klikkelve érhetünk el: https://oohoo.biz/files/6713/4876/8854/OWLL-UG-E.pdf  

A modul telepítését követően a kurzusainkhoz hozzáadható tevékenységek között megjelenik a Language Lab-

OWLL tevékenység (14.1. ábra - Language Lab-OWLL tevékenység hozzáadása a kurzushoz.). 

14.1. ábra - Language Lab-OWLL tevékenység hozzáadása a kurzushoz. 

http://www.red5.org/
https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=mod_languagelab
https://oohoo.biz/files/6713/4876/8854/OWLL-UG-E.pdf


 Moodle alkalmazása az idegennyelv 

oktatásban 
 

 93  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A tevékenység hozzáadását követően modul kérni fogja, hogy a beágyazott flash alkalmazásunk számára 

engedélyezzük a mikrofonhoz való hozzáférést (14.2. ábra - Hozzáférés engedélyezése.). 

14.2. ábra - Hozzáférés engedélyezése. 

 

A tevékenység alapbeállításain túl lehetőségünk van egy Master track felvételére vagy feltöltésére. A Master 

track egy olyan hang fájl, mely tanulók számra kiadott feladatokat, és megismétlésükhöz szükséges szünetet is 

tartalmazza. Ezekből tetszőlegesen sokat rögzíthetünk egymást után. Ezt a hangfájlt a hallgatók a feladat 



 Moodle alkalmazása az idegennyelv 

oktatásban 
 

 94  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

megoldásakor a New Recording gombra klikkelve hallják vissza, és a szünetekben rögzítődik a hallgatók által 

megismételt szöveg (14.3. ábra - Feladat megoldása.). Amikor az oktató visszahallgatja a rögzített anyagokat, 

hallja mind a válaszokat, mind a feladat szövegét. 

14.3. ábra - Feladat megoldása. 

 

A bővítmény számos további kollaborációs és vizsga lehetőséget biztosít, ám ezek részletes bemutatása túlmutat 

ezen jegyzet keretein. 

3. Egy konkrét tantárgy Moodle oldalának bemutatása 

Az idegennyelv oktatáson belül a Moodle rendszer kiemelkedően széles körben terjedt el a nem klasszikus 

iskolai képzések között. A legtöbb nyelviskola mára felismerte az online oktatásban rejlő lehetőségeket.. 

Konkrét példaként vehető az angolora.hu online nyelviskola. Itt a képzés két részből áll. Az órák egy részét 

videokonferenciákon keresztül követhetik a hallgatók, míg az órákon kívül minden alkalommal otthon 

elvégzendő feladatokat is kapnak. 

Ennél a konkrét iskolánál az egyéni tanrendek miatt sokan külön oldalt kapnak a képzés során, s az oldalon 

hétről hétre újabb és újabb megoldandó feladatokat találnak. Az informatikai lehetőségek sajnos csak 

korlátozottan állnak az oktatók rendelkezésére, így érezhetően ebben az esetben nem sikerül a rendszer minden 

elemét maximálisan kihasználni, ugyanakkor figyelemreméltó az online tesztek alkalmazásának kreatív 

sokszínűsége. 
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A tesztek mindegyike gyakorlatilag Moodle cloze-okat tartalmazó feladatokat jelent, melyek segítségével 

ugyanakkor igen sokféle feladattípust meg tudnak oldani: 

• Kitöltős feladat: A szöveg felett felsorolt szavakat kell a szövegben üresen hagyott részekbe behelyettesíteni. 

• Kitöltős feladat legördülő menüből: Azonos az előzővel, de a megfelelő szót legördülő menüből kell 

kiválasztani 

• Helyes megoldás megtalálása: A kérdés alatt radiobuttonok segítségével kell megjelölni a megfelelő választ. 

A válaszok elrendezése lehet horizontális és vertikális is. 

• Igaz/hamis kérdések: A kérdés után legördülő menüből kell kiválasztani, hogy az állítás igaz, vagy hamis 

A teszteken kívül természetesen sok írásos anyag is feltöltésre került az oldalak alá, ezek viszont nem 

interaktívak, céljuk csak az ismeretek összefoglalása egy helyen. 

Összefoglalva elmondható, hogy ebben az esetben is, mint ahogy számos más online nyelvoktatási felületen, a 

Moodle oldal inkább oktatást segítő eszközként van jelen, mint igazi e-learning keretrendszerként. 
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B. függelék - Feladatok 

• 1. feladat:  Telepítsen saját gépére Moodle szervert. A telepítés során kövesse a jegyzetben leírtakat, vagy a 

videón látható sorrendet. Az elkészült szerveren hozzon létre egy Alap nevű kurzuskategóriát. A 

továbbiakban minden Moodle-lel kapcsolatos feladatot ebben a kategóriában oldjon meg. Hozzon létre egy 

Gipsz Jakab nevű felhasználót is. 

• 2. feladat:  Hozzon létre egy Matematika kezdőknek kurzust Moodle szervereden. A kurzus legyen 

témaformájú és három témát tartalmazzon. Legyen felvehető bárkinek, de ne engedélyezze a vendégként 

történő belépést. A kurzus kezdetének időpontja lehet az aktuális dátum. A többi beállítás alapértelmezett. A 

kurzus oktatója legyen Gipsz Jakab. A kurzus hírfórumát tegye láthatatlanná a hallgatók számára. 

• 3. feladat:  Hozzon létre SCORM 1.2 tananyagot az eXe XHTML szerkesztő segítségével, mely bemutatja a 

négy alapművelet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) tulajdonságait. 

Az anyagban mind a négy művelethez adjon meg szöveges leírást, mintákat a használatra és illesszen be 

ellenőrző kérdéseket is. Illessze be az anyagot tananyagként a korábban létrehozott Matematika kezdőknek 

kurzus első témája alá. 

• 4. feladat:  Hozzon létre a Matematika kezdőknek tananyagon belül egy teszt tevékenységet. A teszthez 

adjon hozzá legalább négy számításos feladatot, mely a négy alapművelet helyes használatát ellenőrzi. A 

feladat megoldására több lehetőség is van. A teszt elején szerepeltessen leírást is, ami röviden összefoglalja a 

négy alapműveletről tanultakat. 

• 5. feladat:  Hozzon létre egy újabb teszt tevékenységet a Matematika kezdőknek kurzus második témáján 

belül. A teszt elején ismétlésként újra szerepeltesse az előző tesztben már használt leírást. Ezt ne gépelje be 

újra, hanem importálja a tesztbankból. Hozzon létre legalább négy feladatot az összes alapművelet 

tesztelésére, de ezúttal csak a Moodle kitöltős (cloze) feladattípusát használja. 

• 6. feladat:  A Matematika kezdőknek kurzus harmadik témája alatt hozzon létre egy külön oldalt A szorzás 

magyarázata videóval címmel. Az oldalon röviden írdja le, hogy hogyan kell szorozni, majd illessze be az 

alábbi linken elérhető videót: http://www.youtube.com/watch?v=-nPtrFOrvcA A beillesztett videó 280x157 

pixel méretben jelenjen meg az oldal közepén. 

• 7. feladat:  A Matematika kezdőknek kurzuson belül adjon ki beadandó feladatot a hallgatóknak. A feladat 

eredményét csak egy adott naptól kezdve három napon keresztül lehessen megadni. Az eredményt egyetlen 

fájl feltöltésével kell a hallgatónak a tanárhoz juttatnia. A feladatot szigorúan kell osztályozni sikeres feladat 

1 pont, sikertelen feladat 0 pont. Lehetőség van többszöri feltöltésre, de csak a megadott határidőn belül. 

• 8. feladat:  Szerkessze át a Matematika kezdőknek kurzus megjelenését, hogy átláthatóbb legyen a 

hallgatóknak. A kurzus beállításainál válasszon egy nem alapértelmezés szerinti témát. Címkék segítségével 

adjon címeket az egyes témáknak. Az egyes címkék után képekkel jelenítse meg, hogy az adott témában 

milyen műveleteket gyakoroltat. 

• 9. feladat:  Hozzon létre egy Haladó matematika kurzust a Matematika kezdőknek mellett. A régi kurzust 

rejtse el a hallgatók elől és tiltsa meg a feliratkozást. Az új kurzus legyen azonos szerkezetű a régivel. 

Importáljon minden adatot a régi kurzusból az újba. 

• 10. feladat:  Készítsen biztonsági másolatot a Haladó matematika kurzusról és mentse el a saját gépén. 

Próbálja ki azt is, hogyan állíthatja vissza a kurzus egy korábbi állapotát a biztonsági mentések 

visszatöltésével. 

http://www.youtube.com/watch?v=-nPtrFOrvcA
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C. függelék - Videójegyzék 

• 1. videó:  Az eXe XHTML szerkesztő telepítése. A videó röviden bemutatja, honnan tölthető le és hogyan 

telepíthető az eXe XHTML szerkesztő program 

• 2. videó:  A videó röviden bemutatja az eXe szerkesztő kezelőfelületét. (Menüsor, szerkesztő panel, 

szerkesztői és megjelenítői nézet.) 

• 3. videó: Az eXe szerkesztőben használható taneszközök bemutatása. Új taneszköz elemek létrehozása. A 

videóhoz különálló .elp minta tananyag készült. 

• 4. videó:  Matematikai formulák beillesztésének és kezelésének módjai az eXe XHTML szerkesztőben. 

• 5. videó:  Moodle kurzusok kezelőfelületének bemutatása. A videó röviden bemutatja, milyen kezelőfelülettel 

találkozik egy kurzus oktatója, a Moodle honlapra belépve. 

• 6. videó:  Moodle tananyagok kurzushoz adása és szerkesztése. A videó példákkal mutatja be, hogyan 

adhatunk kurzusunkhoz, illetve hogyan módosíthatunk tananyagokat és tevékenységeket. 

• 7. videó:  A Moodle teszt tevékenység beillesztésének és szerkesztésének részletes bemutatása. 

• 8. videó:  A Moodle "kitöltős" vagy "cloze" tesztkérdés-típusának bemutatása egy példán keresztül. A 

kérdéstípussal megvalósítható kérdésformák bemutatása. 

• 9. videó:  Teszt kérdéstípusok. A videó bemutatja, hogy milyen tesztfeladat-típusok közül választhatunk egy 

Moodle teszt tevékenység kérdésekkel feltöltésekor. 

• 10. videó:  A videó azt mutatja be, hogyan illeszthetünk Java Appleteket, videókat, illetve egyéb multimédiás 

tartalmakat Moodle tananyagok leírásába, illetve ha létezik, akkor a szövegébe. 

• 11. videó:  A videó bemutatja, hogyan telepíthetjük a Reload tananyag és metaadat szerkesztőt 

számítógépünkre. A videó során a klasszikus Reload szerkesztőt használjuk. 

• 12. videó  A videó a Moodle telepítését mutatja be Bitnami segítségével. 

• 13. videó  A videóban bemutatjuk, hogyan telepíthetünk új nyelvi csomagot egy Moodle szerver alá, illetve 

hogyan tehetjük az új nyelvet alapértelmezetté mind a portálon, mind a felhasználói profilon. 

• 14. videó  A videóban bemutatjuk, hogy hogyan hozhatunk létre Moodle szerverünkön új kurzusokat. 

• 15. videó  A videóban bemutatjuk, hogy hogyan tehető átláthatóbbá Moodle oldalunk kurzuskategóriák és 

alkategóriák használatával. 

• 16. videó  A videó bemutatja, hogyan engedélyezhetjük Moodle oldalunkon az e-mail alapú önregisztrációt, 

illetve, hogyan hozhatunk létre új felhasználót kézzel, majd adhatunk meg neki különböző jogosultságokat. 

• 17. videó  A videó bemutatja, hogy hogyan adhatunk a kurzusainkhoz VPL tevékenységet, hogyan 

definiálhatunk programozási feladatokat, és teszteseteket. 

• 18. videó  A videó bemutatja, hogy egy tanuló hogyan oldhat meg egy VPL segítségével definiált 

programozási feladatot. 

• 19. videó  A videóban bemutatjuk, hogy hogyan telepíthetjük a Geogebra és a Wiris szűrőket a Moodle 

szerverre. 

• 20. videó  A videóban bemutatjuk, hogy hogyan telepíthetjük Moodle szerverünkre az OSP modult és az 

EJSApp gyűjteményt. A telepítés után egyszerű példa is szerepel a modul használatára. 
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