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Az e-learning mára hatalmas üzletté vált. Egyes becslések1 szerint akár az 50 milliárd dollárt is eléri 
ebben az évben ennek az „iparágnak” a forgalma.  

Az ún. tömeges nyílt online kurzusoktól2 (Massive Open Online Course, MOOC) kezdve  mint például 

a non-profit Khan Akadémia (Khan Academy, https://www.khanacademy.org/) , a mára szinte klasszi-
kussá vált teszt-szerkesztőn (Hot Potatoes, https://hotpot.uvic.ca/) át, a matematika oktatásában új 
lehetőségeket nyitó geometriai és algebrai oktatóprogramon (GeoGebra, https://www.geogebra.org/) 
keresztül, az Apple iPad-ra kidolgozott virtuális osztályterméig (iTunes U, 
http://www.apple.com/hu/education/itunes-u/) terjed a kínálat. 

Ennek az óriási piacnak egy folyamatosan növekvő szeletét jelentik az e-learning keretrendszerek 
(Learning Management System, LMS). Egy adatbányász cég friss elemzésében3 több mint 350 (!) LMS 
rendszert hasonlít össze. 

A tájékozódást megnehezíti, hogy az e-learning keretrendszernek  mint annyi másnak az informatika 

területén  nincs egyértelmű, egységes definíciója; pontosabban számos meghatározás, rejtélyes 3-4 
betűs rövidítés van forgalomban. 

 

1. Fogalmak 

Beszélünk oktatási tartalomkezelő rendszerekről (Learning Content Management System, LCMS), 
melyek elsődleges feladata a megfelelő mennyiségű és minőségű tananyag elkészítése, elérhetővé 
tétele. A tananyag rendszerint kereshető téma, szint és típus szerint; így a tananyagok rendezésével, 
csoportosításával testreszabott tananyagok állíthatók össze bennük. Hazai példa lehet erre a Sulinet 
Digitális Tudásbázis (SDT). 

A tanuláskezelő rendszerek (Learning Management System, LMS) elsősorban a tanulókat kezelik. 
Biztosítják, szabályozzák a diákok tananyagokhoz történő hozzáférését; követhető, adminisztrálható 
az egyes diákok tananyagokban történő haladása, tevékenysége, értékelhető a munkájuk. 

(Az LMS/LCMS hasonlóságának, különbségének megvilágításához ld. bővebben az „LMS, LCMS... 
csak egy betű lenne a különbség?” cikket az irodalomjegyzékben.) 

A virtuális tanulási környezetek (Virtual Learning Environment, VLE) valójában LMS-ek, amelyek 
megpróbálják a klasszikus iskolai környezetet modellezni: tehát vannak osztályok, házi feladatok; a 
diákok, tanárok tudnak egymással „beszélgetni”, és így tovább. 

Az egyes rendszerek természetesen nem vegytiszták: a legtöbb LMS (tehát tanulásszervező, menedzse-
lő) szoftver tartalmaz valamilyen eszközöket a tananyagok összeállítására, meglévő tartalmak 

                                                           
1 Docebo report; https://www.docebo.com/whitepaper-elearning-market-trends-and-forecast-2014-2016/ 
2 Olyan webes kurzusokat sorolunk ide, amelyek a korlátlan részvételt és online hozzáférést biztosítanak a neten keresztül 

egy egyetemi előadáshoz, általában ingyenesen. 
3 SoftwareInsider, http://lms.softwareinsider.com/ 
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(pl. SCORM-csomagok) integrálására (így rendelkezik LCMS jellemzőkkel is); mindeközben a diákokat 
osztályokba szervezi, melléjük mentort („osztályfőnököt”) rendel, akivel csetelni lehet, azaz megterem-
tenek egy virtuális tanulási környezetet is. 

A tájékozódást – és az esetleges választást  tovább nehezíti, hogy az egyes gyártók rendszereiket 
eltérő technikai módokon valósították meg, más és más célcsoportra fókuszáltak, különböző jogokat 
(szoftver-licenceket) biztosítanak a felhasználóknak. 

Nem véletlen tehát, hogy számos szoftverelemző cég, informatikával/oktatással foglalkozó sajtó-
termék készít összehasonlító elemzéseket, ajánlásokat, „toplistákat” erről a területről is. (Ezek közül 
többet felsorolunk az irodalomjegyzékben.) 

 

2. Osztályozási lehetőségek 

 
2.1. Telepítés módja szerint 

A két fő típus a telepített LMS (más néven intézményi LMS); illetve a felhőalapú (vagy SAAS = Software 
as a Service, szoftver mint szolgáltatás) LMS rendszer. 

Az első esetben az intézmény által fenntartott, többnyire az épületében üzemeltetett szerveren fut a 
„saját” keretrendszer. Ezáltal fontossá válik az iskolai feltöltési sebesség, hiszen a diákok innen fogják 
tanulmányozni a tananyagokat, a tanárok itt szerkesztik, menedzselik azokat. 

A „felhőben” működtetett LMS rendszer esetében egy „távoli” szerveren egy „szabványos” LMS verzió 
fut. Ekkor a sávszélesség valószínűleg nem jelent problémát, viszont számolnunk kell azzal, hogy az 
egységesség miatt a rendszer eszközkészlete szűkösebb lesz. 

Tipikusan helyi szerverre telepítendő például a Moodle vagy az OLAT, míg felhőalapú keretrendszer a 
TalentLMS (https://www.talentlms.com/), vagy a Google Tanterem (https://classroom.google.com). 
Az átjárás azonban itt is kezd megvalósulni, mivel egyre több LMS biztosít felhőszolgáltatást, így például 
elindult a MoodleCloud. 

A felhőalapú számítástechnika (cloud computing) napjaink egyik fő iránya az informatikában. Előnyei 
számosak: helyfüggetlen, azaz a szolgáltatás bárhonnan elérhető; méretezhető; magas a rendelkezésre 
állás szintje, mivel a szolgáltatást biztosító cégek többnyire nagy erőforrásokkal rendelkeznek; költség-
kímélő, a hardvereszközök megvásárlásának költsége, működtetési feladatok, alkalmazások frissítésé-
nek ára megoszlik az összes felhasználó között. 

Alkalmazásának azonban vannak kockázatai is: nem kevés azon felhőalapú szolgáltatások száma, 
melyek üzemeltetőjük üzletpolitikájának változása miatt hirtelen ingyenesből fizetőssé lettek, esetleg 
használatuk korlátozottá vált, vagy éppen megszűntek (például: Ning, LogMeIn, EverNote, GoogleTalk 
stb.). Ekkor pedig kezdhetjük egy jól működő virtuális osztályterem teljes tartalmának a migrálását egy 
új helyre… 

 
2.2. Technikai szempontok szerint 

Különösen a házon belül telepítendő LMS esetében fontos szempont, hogy az adott szoftvert milyen 
fejlesztési platformon (Java / J2EE, .NET, PHP, stb.) valósították meg, az milyen webszerver-programon 
(Apache HTTP Server, Apache Tomcat, Internet Information Services stb.) fut, továbbá milyen adat-
bázismotort (MySQL, Microsoft SQL Server stb.) használ a tananyagok tárolására, az adminisztráció 
megvalósítására. Ezektől függ ugyanis a rendszer erőforrásigénye (szerverkapacitás, sávszélesség stb.), 
illetve nem mindegy, hogy az iskolai rendszergazda miben és mennyire jártas… (Általában Java-s 
megoldások több erőforrást, hozzáértést igényelnek, mint a PHP-alapúak.) 

https://www.talentlms.com/
https://classroom.google.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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Például az ILIAS (Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System) keretrendszer 
egyszerű, minden linuxos gépen rendelkezésre álló „AMP”-környezetet (Apache, MySQL, PHP) igényel, 
ezzel szemben az OLAT (Online Learning And Training) rendszer Java programozási nyelven íródott, 
futtatásához szükséges a Java SDK, a Tomcat Servlet és a MySQL vagy PostgreSQL. 

 
2.3. Szoftverjogok szerint 

A szerzői jogok tiszteletben tartása egy iskolában elengedhetetlen. Ezért fő vonásokban át kell tekinte-
nünk4 ezt a – meglehetősen bonyolult, számos határesetet, leágazást tartalmazó – területet. 

Egy szoftver felhasználásának korlátainál az alábbi szempontokat kell megvizsgálni: 

− a szoftver ingyenes-e, vagy csak fizetség ellenében lehet legálisan felhasználni, 

− a szoftver használatára vonatkoznak-e (tevékenységhez, célhoz, időhöz stb. kötött) korlátok, 

− a szoftver terjesztésére állnak-e fenn korlátok, 

− a szoftver forráskódja megismerhető, ill. megváltoztatható-e, 

− a megváltoztatható forráskód alapján készített új termék („leszármazott”) licencfeltételeire 
vannak-e megkötések. 

Ezen szempontok alapján négy nagy csoportot (melyek további alkategóriákat tartalmaznak) lehet 
megkülönböztetni: 

− tulajdonosi (proprietary) szoftverek, 
− félszabad (semi-free) szoftverek, 
− szabad (free) szoftverek, 
− közkincs (public domain) szoftverek. 

A tulajdonosi szoftverek esetében a szoftver használatára, terjesztésére vagy kódjának megismerésére 
valamilyen korlát áll fenn. Főbb típusaik az alábbiak. 

− Kereskedelmi programok: nem ingyenesek, korlátlanul felhasználhatók, terjesztésük tiltott, a 
forráskód megismerése, módosítása nem megengedett 

− Freeware programok: ingyenesek, szabadon terjeszthetők, felhasználásuk nem korlátozott, 
forráskódjuk nem ismerhető meg, és nem is módosítható 

− Shareware programok: ingyenesek, szabadon terjeszthetők; de díjfizetés nélkül nem használ-
hatók korlátlanul és teljesen, továbbá forráskódjuk nem ismerhető meg, és nem is módosítható 

A félszabad programok esetében egy vegyes licenctípusról van szó, amely a felhasználó személyétől, 
illetve a szoftver felhasználási területétől függően ad/korlátoz jogokat. Általában a magáncélra és üzleti 
célra való felhasználást különböztetik meg. Az oktatásban való felhasználást szinte mindig a magáncélú 
felhasználással egyező, kedvezőbb kategóriába sorolják. 

A szabadszoftverek szabadon hozzáférhetők, használhatók és terjeszthetők, forráskódjuk megismer-
hető és módosítható, továbbá ennek alapján új program („leszármazott”) hozható létre. Ezen jellemzők 
miatt a szabadszoftvereket gyakran nyílt forráskódú (open-source) programoknak is nevezik5. 

Annak érdekében, hogy a szabad szoftver forráskódja alapján készített program is szabad maradjon, 
született meg a „copyleft” licenc, amely a szabad szoftver alapján készített szoftver szerzőjét köte-
lezi arra, hogy a „leszármazottat” is szabad szoftverként adja ki. A legismertebb, legelterjedtebb 
valóban szabad licenc a GNU General Public License (GNU GPL). 

                                                           
4 Gross Balázs: A szoftver-licencszerződések típusai c. cikke alapján 

5 Valójában a két licenc között vannak kisebb különbségek: ezek áthidalására született meg a „free and open source” (FOSS) 
licenc. 
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A közkincs szoftverek nem állnak szerzői jogvédelem (copyright) alatt, ugyanis szerzőjük lemondott 
erről, a „közösség fennhatósága” (public domain) alá helyezte a programot. Így ezen programok fel-
használására gyakorlatilag semmilyen korlátozás nem áll fenn, a szerző ezen utólag sem változtathat. 

Nyílt forráskódú képzési keretrendszer például a Moodle (https://moodle.org/), vagy az Ilias 
(http://www.ilias.de). A tulajdonosi szoftverek közé tartozik például a rendkívül népszerű, felhőalapon 
szolgáltató Edmodo (https://www.edmodo.com/ ) 

Ezen szoftverkategóriák között viszonylag ritka a mozgás, de azért van rá példa: 2011 februárjában a 
Canvas (https://www.canvaslms.com/) gyártója, az Instructure bejelentette, hogy eredetileg fizetős  
– amúgy sikeres – LMS terméküket szabadon hozzáférhetővé teszik, mint nyílt forráskódú szoftvert. 

A szabad, nyílt forráskódú szoftverek használata az oktatási intézmények számára egyértelműen elő-
nyösnek tűnik, hiszen nem kell fizetni értük, továbbá ezek a termékek testre szabhatók, a mögöttük 
álló közösségek jóvoltából folyamatosan fejlődnek, szolgáltatásaik bővülnek. 

Azonban azt is figyelembe kell vennünk, hogy implementációjuk olykor az átlagosnál nagyobb szak-
értelmet kíván, miközben a támogató rendszer (support) többnyire nem áll a kereskedelmi szoftverek-
nél megszokott szinten, hiányos például a dokumentáltság. És bizony az is előfordulhat, hogy egy 
projekt leáll, finanszírozási problémák miatt. 

 

2.4. Célcsoport szempontjából 

Itt is alapvetően két csoportot kell megkülönböztetnünk. 

Az üzleti szférában  különösen a nagyobb, nemzetközi cégeknél  általános gyakorlat a munkatársak 
folyamatos, rendszeres képzése. Így minden nagyobb vállalatirányítási rendszer részét képezi már egy 
LMS modul, például az Oracle iLearning, vagy a SAP Learning Solution. (Ezek természetesen tulajdonosi, 
zárt forráskódú szoftverek.) 

Az oktatási területen két alcsoportot érdemes elkülöníteni: mások az alsó- és középfokú oktatás („K-
12”), illetve a felsőoktatás céljai, módszerei. Ennek megfelelően egyes LMS rendszerek – legalábbis 
eredeti céljukat tekintve – egyik vagy másik korosztályt célozzák meg. Így a már említett Edmodo 
leginkább a K-12 felé irányul, az OLAT a felsőoktatást kívánja segíteni. Azonban a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy számos LMS kiválóan használható az oktatás teljes vertikumában: például a Schoology 
(https://www.schoology.com/), vagy a már többször említett Moodle. Számos keretrendszer gyakor-
latilag a társadalom minden területén (oktatás, piaci szféra, kormányzat, NGO stb.) használatos: ilyen 
„univerzális” eszköz például a DigitalChalk (https://www.digitalchalk.com/), vagy a már említett Ilias, 
Moodle. 

 

2.5. További szempontok 

Természetesen számtalan további  az adott intézmény nézőpontjából akár kiemelt fontosságú  
ismérv figyelembe vehető/veendő. Felsorolunk néhányat. 

− Ki áll a szoftver mögött? Azaz ki a fejlesztője, vagy a fejlesztés koordinátora? 
− Mióta él a szoftver? Hány fejlesztési ciklus van mögötte, tehát hányra számíthatunk még? 
− Mekkora és milyen a felhasználói/fejlesztői közössége? 
− Magyar nyelven elérhető-e? Vannak-e hazai felhasználói? 
− Támogatja-e az e-learning szabványokat, például képes-e SCORM6 anyagok importálására? 
− Elérhető-e a „felhőben”? Vannak-e hozzá mobil applikációk? 

 

                                                           
6 Sharable Content Object Reference Model, a legelterjedtebb e-learning szabvány 

https://moodle.org/
http://www.ilias.de/
https://www.edmodo.com/
https://www.canvaslms.com/
https://www.schoology.com/
https://www.digitalchalk.com/
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3. Névjegyek 

Az alábbiakban négy LMS rendszert ismertetünk röviden. Kiválasztásuk – minden látszat ellenére – nem 
véletlenszerű: egyrészt mindegyik szerepel egy vagy több „toplistán”, másrészt van példa 

(„referencia”) hazai  intézményi szintű  alkalmazásukra. 

 

1. Moodle 

Adatlap 

Név Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

Fejlesztő Martin Dougiamas 

Első változat megjelenése 2002 

Webhely https://moodle.org/  

Futtatási környezet Apache/MySQL/PHP 

Nyílt forráskódú igen (GNU GPL) 

SCORM integráció van 

Magyar nyelvi változat van 

Hazai felsőoktatási intézmények ELTE, BCE, Debreceni Egyetem, … 

Hazai közoktatási intézmények pl. Batthyány Kázmér Gimnázium, Batsányi János Gimnázium, 
Leövey Klára Gimnázium, Szinyei Merse Pál Gimnázium, … 

Magyar közösség webhelye http://moodlemoot.hu/  

Mobil applikáció Android, iOS 

Felhőalapú változat MoodleCloud 

 

A Moodle egy igen elterjedt, nagy népszerűségnek örvendő, ingyenes, nyílt forráskódú  GNU/GPL 

licenc szerint terjesztett  e-learning rendszer. 

Elterjedtségét, népszerűségét jellemzi, hogy viszonylag friss (2016 októberi) adatok7 szerint 232 ország-
ban, 74 142 regisztrált portálon, 96 043 219 felhasználó, 11 161 807 kurzus keretében, 98 518 773 
tananyagot használhat8. (Jelenleg Magyarországon 347 regisztrált Moodle-portál működik.) 

Népszerűségének egyik oka szolgáltatásainak komplex, összetett  ennek ellenére viszonylag egyszerű-

en kezelhető  volta. A Moodle ugyanis egyszerre alkalmas a tartalom (tananyagok) tárolására, 
szerkesztésére, összeállítására (Learning Content Management System, LCMS); a diákok „kezelésére”, 
azaz az egyes diákok haladásának, tevékenységének nyomon követésére, munkájuk értékelésére 
(Learning Management System, LMS); úgy, hogy mindeközben a klasszikus tanulási folyamat részleteit 
virtuálisan is megjeleníti, azaz osztályok vannak, házi feladatok adhatók, a résztvevők kommunikál-
hatnak, … (Virtual Learning Environment, VLE).  

 

 

 

                                                           
7 https://moodle.net/stats/ 
8 Mivel a portálok regisztrációja csak lehetőség, így ezek az adatok a valóságban lényegesen nagyobbak. 

https://moodle.org/
http://moodlemoot.hu/
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2. Ilias 

Adatlap 

Név Ilias (Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-
System) 

Fejlesztő Kölni Egyetem (Universität zu Köln) 

Első változat megjelenése 1997 

Webhely http://www.ilias.de/  

Futtatási környezet Apache/MySQL/PHP 

Nyílt forráskódú igen (GNU GPL) 

SCORM integráció van 

Magyar nyelvi változat van 

Hazai felsőoktatási intézmények Gábor Dénes Főiskola, Zsigmond Király Egyetem, Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, … 

Hazai közoktatási intézmények pl. Avasi Gimnázium, Szent István Sport Általános Iskola és 
Gimnázium, Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola, … 

Magyar közösség webhelye http://iliaskozosseg.hu/  

Mobil applikáció skin  

Felhőalapú változat n.a. 

Az ILIAS (Integriertes Lern-, Informations- und ArbeitskooperationsSystem = Integrált Oktatási, Infor-
mációs és Csoportmunka Rendszer) rendszert a Kölni Egyetem 1997 óta fejleszti. Egyre szélesebb 
körben alkalmazzák Európában (jelenleg 13 ország 52 egyeteme és főiskolája). Biztonságát jellemzi, 

hogy a NATO, és  ennek következtében  számos nemzeti védelmi szerv az Ilias-t használja továbbkép-
zési célokra. 

3. OLAT 

Adatlap 

Név OLAT (Online Learning And Training) 

Fejlesztő Zürichi Egyetem (Universität Zürich) 

Első változat megjelenése 1999 

Webhely http://www.olat.org/  

Futtatási környezet Java/Apache Tomcat 

Nyílt forráskódú nem (Apache License 2.0) 

SCORM integráció van 

Magyar nyelvi változat nincs 

Hazai felsőoktatási intézmények n.a. 

Hazai közoktatási intézmények pl.: KTKT Egységes Iskola és Szakiskola, Kiskőrös; Leövey Klára 
Gimnázium, Budapest; Németh László Gimnázium, Kecskemét; … 

Magyar közösség webhelye n.a. 

Mobil applikáció n.a. 

Felhőalapú változat n.a. 

http://www.ilias.de/
http://iliaskozosseg.hu/
http://www.olat.org/
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Az OLAT története 1999-ben kezdődött a Zürichi Egyetem jóvoltából, ahol egy fejlesztői csoport azóta 
is folyamatosan finomítja. Legnagyobb része Java alapú.  

Hazai helyzete meglehetősen sajátos. Spontán felhasználókról nincs tudomásunk, viszont a TÁMOP - 
3.2.1.B-09/1 jelű, „Digitális Középiskola program” keretében – melyet az EU finanszírozott – régiónként 
egy-két középiskola lehetőséget kapott/kötelezetté vált az OLAT – az időközben megszüntetett Apertus 
Közalapítvány által – adaptált változatának, az ITAK-nak (Integrált Tanulási és Adminisztrációs 
Környezet) használatára. 

4. Edmodo 

Adatlap 

Név Edmodo 

Fejlesztő Nic Borg, Jeff O'Hara, Crystal Hutter 

Első változat megjelenése 2008 

Webhely https://www.edmodo.com/  

Futtatási környezet n.a. 

Nyílt forráskódú nem 

SCORM integráció van 

Magyar nyelvi változat van 

Hazai felsőoktatási intézmények n.a. 

Hazai közoktatási intézmények pl. Pasaréti Gimnázium; Szent Benedek Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium; Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola, Gimnázium; … 

Magyar közösség webhelye n.a. 

Mobil applikáció Android, iOS 

Felhőalapú változat alapértelmezett 

 

Az Edmodo egy globális, felhőalapú oktatási hálózat, amely kommunikációs, együttműködési és okta-
tási eszközöket nyújt felhasználói számára. Világszerte több mint 370 000 iskolában 62 milliónál is több 
felhasználója van, akik kapcsolatba léphetnek egymással, és megoszthatják forrásaikat az appok révén. 

Az Edmodo lényegében egy virtuális osztályterem, amit tanárok, diákok és szülők is használhatnak. 
Szerkezete hasonlít a legismertebb közösségi hálózathoz. A különbség abban van, hogy csak csoporton 
belül kommunikálhatnak, így zavaró külső hatások – reklámok, zaklatók– nem nehezítik a munkát. 
Tehát a tanárok osztályokat alapítanak, ahova bejegyzéseket írnak, és házi feladatokat írhatnak elő. 
Ezeket az Edmodo jól követhető hírfolyammá alakítja.  
  

https://www.edmodo.com/
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4. Felhasznált, javasolt irodalom 

 

Dr. Fazekas Gábor, Dr. Kocsis Gergely, Balla Tibor: Elektronikus oktatási környezetek, Debreceni 
Egyetem, 2014 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-
103_10_elektronikus_oktatasi_kornyezetek/ch03s02.html  

Duchon Jenő: Elektronikus tanulás, Óbudai Egyetem, 2015 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-
0002_elektronikus_tanulas/tananyag/00-borito-150604a-halvanysarga-15-Duchon.Jeno.html  

Varga Ferenc: Digitális taneszközfejlesztő rendszerek, Eszterházy Károly Főiskola, 2014  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-
0021_20_digitalis_taneszkozfejleszto_rendszerek/index.html  

LMS, LCMS... csak egy betű lenne a különbség? 

http://www.alapitvany.oktopusz.hu/mss/alpha?do=9&st=42&m289_doc=235&pg=223  

Nyílt forráskódú szoftverek az oktatásban 

http://htmlinfo.hu/2008/07/14/nyilt-forraskodu-szoftverek-az-oktatasban/  

Gross Balázs: A szoftver-licencszerződések típusai 

http://www.jogiforum.hu/publikaciok/19  

 

The Top 8 Free/Open Source LMSs 

http://blog.capterra.com/top-8-freeopen-source-lmss/  

The Top 8 Open Source Learning Management Systems 

https://elearningindustry.com/top-open-source-learning-management-systems 

Best Free Learning Management Systems (LMS) 

https://www.academyofmine.com/12-best-free-learning-management-systems-lms/  

Top 8 FREE Open Source LMSs 

https://elearninfo247.com/2014/09/15/top-8-free-open-source-lmss/  

8 learning management system options for K-12 classrooms 

http://www.educationdive.com/news/8-learning-management-system-options-for-k-12-
classrooms/270653/  

The Best LMS (Learning Management Systems) for 2016 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2488347,00.asp#zdcse-leadgen-modal-GCTA0000051  

 

 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-103_10_elektronikus_oktatasi_kornyezetek/ch03s02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-103_10_elektronikus_oktatasi_kornyezetek/ch03s02.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_elektronikus_tanulas/tananyag/00-borito-150604a-halvanysarga-15-Duchon.Jeno.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_elektronikus_tanulas/tananyag/00-borito-150604a-halvanysarga-15-Duchon.Jeno.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_20_digitalis_taneszkozfejleszto_rendszerek/index.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_20_digitalis_taneszkozfejleszto_rendszerek/index.html
http://www.alapitvany.oktopusz.hu/mss/alpha?do=9&st=42&m289_doc=235&pg=223
http://htmlinfo.hu/2008/07/14/nyilt-forraskodu-szoftverek-az-oktatasban/
http://www.jogiforum.hu/publikaciok/19
http://blog.capterra.com/top-8-freeopen-source-lmss/
https://elearningindustry.com/top-open-source-learning-management-systems
https://www.academyofmine.com/12-best-free-learning-management-systems-lms/
https://elearninfo247.com/2014/09/15/top-8-free-open-source-lmss/
http://www.educationdive.com/news/8-learning-management-system-options-for-k-12-classrooms/270653/
http://www.educationdive.com/news/8-learning-management-system-options-for-k-12-classrooms/270653/
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2488347,00.asp#zdcse-leadgen-modal-GCTA0000051

