
 

Tanulási útmutató
Az onkológia elektronikus tananyag 3 részre tagolódik, úgy, mint az
általános elméleti onkológiára, mely a patológiai alapokat ismerteti
meg a hallgatóval, majd az általános klinikai onkológia keretében a
diagnosztika és a terápia lehetőségeit ismerheti meg az olvasó. A
harmadik rész a részletes klinikai onkológia szerv specifikus
felosztásban egy-egy eset bemutatása kapcsán ismerteti a hallgatóval
az adott szerv daganatának specifikus epidemiológiai, diagnosztikai és
terápiás lehetőségeit.

A tanulás megkezdésekor javasoljuk, hogy az adott tanegység
tanulmányozása előtt elevenítse fel magában a korábbi tanulmányai
során megtanult onkológiai ismereteket. A részletes résznél
javasoljuk, hogy adott szerv vagy szervrendszer esetében a jobb
megértés érdekében az anatómiai ismereteit elevenítse fel.

A tanegységeknél a baloldali részen ikonok kerültek elhelyezésre.

A tanulási egységek azonos struktúra szerint épülnek fel.

Cél ikonja

Minden tanulási egység esetében meghatározásra került a tanulási
egység elsajátításának célja, valamint az elsajátítás után milyen
használható tudásra tesz szert a hallgató.

Bevezetés

A bevezetésbe a tanulási egység rövid bemutatása történik meg
melyben általában alapvető epidemiológiai adatok kerülnek
ismertetésre.

Tanulást segítő kérdések

A fejezeteknél a bal oldali ikonos sávban találhat tanulás segítő
kérdéseket, melyek célja, hogy az elsajátítandó tudás könnyebben
rögzüljön.

Feladatok

Némely tanulási egységnél az önálló gondolkodás fejlesztése
érdekében feladatokat talál, ezeket javasoljuk, hogy próbálja
megoldani, amennyiben nem sikerül a konzultációs órák során ezt
bátran jelezze az előadónak és beszéljék meg a feladat megoldását.

Fontos

Fontos jelöléssel láttuk el azon részeket, melyek kulcsként szolgálnak
a megértéshez.

Megjegyzés

Megjegyzések is szerepelnek ebben a sávban. A megjegyzések is
fontos momentumai az adott tananyagnak, gyakran előfordul, hogy az
ellenőrző kérdések során az ismeretanyag ebben található.

Kapcsolat

A kapcsolat ikonja korábbi vagy későbbi tanulási egységgel való
kapcsolatra utal, mely értelemszerűen a tananyag olvasásakor kiderül,
hogy melyik tanulási egység át ismétlése javasolt a jobb megértés
elősegítése érdekében.



Összefoglalás

Az összefoglalásban a tanegység fontos mondanivalója kerül tömören
ismertetésre.

Hivatkozások

Minden tanulási egység alján irodalmi hivatkozásokat talál, melyek
elolvasása vagy megtekintése az adott tanulási egységben tanultak
bővebb megértését és további ismeretek elsajátítását teszi lehetővé. A
hivatkozások között talál internetes hivatkozásokat és irodalmi
hivatkozásokat is. Az internetes hivatkozásokra kattintva rögtön az
adott irodalomhoz jut el.

Ellenőrző tesztkérdések

Minden tanulási egység után önellenőrzésre szolgáló tesztkérdéseket
talál, ezek megoldásával ellenőrizheti, hogy megfelelőképpen
sajátította-e el az adott tanulási egység tartalmi részét. Az ellenőrző
tesztkérdésekből generáljuk majd az év végi záró teszt kérdés sorát
melynek megoldása időkorlátos lesz, és belépőül fog szolgálni a
szóbeli vizsgához.

Szóbeli konzultáció
A három fő tanulási egység zárását követően szóbeli konzultációs
lehetőséget biztosítunk a hallgatók részére, amikor az előadásokon az
elektronikus tananyaggal kapcsolatban módot biztosítunk a közvetlen
kérdések feltevése útján a jobb megértéshez.

Irodalom
A kötelező irodalmat az egyetemi Onkológia tankönyv képezi, a többi
irodalmi ajánlás a jobb megértést és az onkológia iránt érdeklődő
hallgató tudásvágyának kielégítését szolgálják. A főfejezetek elején
találhatja az adott fejezetre vonatkozó kötelező és ajánlott irodalmat.
Minden részfejezet esetében talál irodalmi hivatkozásokat, mely az
adott témában elmélyülni kívánkozó hallgató tudásvágyának
kiegészítését szolgálja.

 Kötelező irodalom
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Kapcsolattartás
A tananyag fejlesztői remélik, hogy a megújulásra képes, a tudomány
eredményeit rugalmasabban követhető elektronikus tananyagot a
hallgatók örömmel és tudásvággyal felvértezve tudják majd használni.
Egyben kérjük Önöket, hogy amennyiben építő vagy akár kritikai
megjegyzésük van, azt osszák meg velünk a következő
elérhetőségünkön: oktatasonko@gmail.com.


