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A közoktatásban számos olyan diák tanul, aki – olykor vagy huzamosan – nem tud naponta részt venni
a tanítási órákon. Például a felnőttek (munkájuk és családjuk miatt), a mozgásukban korlátozottak, a
betegek, az élsportolók, és így tovább. Számukra jelenthet segítséget az e-learning eszközeinek beépítése az oktatásba, mintegy támogató rendszerként.

1. A Moodle-ról dióhéjban
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) adatok1 szerint 232
országban, 74 142 regisztrált portálon, 96 043 219 felhasználó, 11 161 807 kurzus keretében, 98 518
773 tananyagot használhat2. (Jelenleg Magyarországon 347 regisztrált Moodle-portál működik.)
Népszerűségének egyik oka szolgáltatásainak komplex, összetett  ennek ellenére viszonylag
egyszerűen 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 kommunikálhatnak, … (Virtual Learning Environment, VLE).
2. A Moodle alapfogalmai
A Moodle rendszer alapvető építőköve a kurzus3, ami elvileg egy tantárgy egy tanévre / szemeszterre
szóló képzési anyagát tartalmazza egy tanár által tanított osztály / csoport számára. Tehát egy kurzus
összetevői a
−
−

−

szereplők (tanár, diákok)
képzési anyagok
o források (szövegek, képek, filmek, animációk, …)
o tevékenységek (feladatok, tesztek, projektek, viták, …)
„játékszabályok” (követelmények, határidők, értékelések, …)

Egy kurzus  „mindenestül”  menthető, más kurzusukba/-ból exportálható, importálható, tehát
„újrafelhasználható”.

https://moodle.net/stats/
Mivel a portálok regisztrációja csak lehetőség, így ezek az adatok a valóságban lényegesen nagyobbak.
3 Kurzusokat a Moodle-ban kurzuskészítők, illetve adminisztrátorok hozhatnak létre. A tanárok feladata a
kurzusok tartalommal történő feltöltése, illetve a tanulói tevékenységek menedzselése.
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A kurzuson belül a képzési tartalmakat témakörökbe (topics, sections) lehet/kell szervezni. Ezek
 célszerűen  valódi (tantervnek, tankönyvnek megfelelő) témakörök, de köthetők naptárhoz
(tanmenethez) is.
A kurzusok felületén a témakörök mellett láthatók az ún. blokkok is, amelyek a képzéshez kapcsolódó
kisegítő lehetőséget tartalmaznak (pl.: határidők jelzése, éppen online felhasználók listája, stb.)
A kurzusok könnyebb kezelése érdekében érdemes kurzusainkat kategóriákba szervezni. A kategóriák
tetszőleges hierarchiába rendezhetők, így alkategóriákat is létrehozhatunk. Egy lehetséges
(középiskolai) kategóriarendszerre láthatunk példát az 1. sz. mellékletben.

3. A kurzusok tartalmáról4
Az egyes kurzusokban felhasználható fontosabb képzési tartalmak5 az alábbiak.
Forrás típusú tartalmak

Tevékenység típusú tartalmak

Címke: az egyes témakörök tagolását segíti, rövid
összefoglalókat, utasításokat helyezhetünk el
vele.
Tananyag: egy letölthető állományt (szöveg, kép,
bemutató, videó, stb..) tehetünk be a
segítségével a kurzusba.
URL (link): külső internetes oldalra mutató
hivatkozást helyezhetünk el segítségével a
kurzusban.
Mappa: egyszerre több állomány („tananyag”)
mappákban történő megjelenítését teszi
lehetővé.
Oldal: a tanár által készített weboldal, melynek
létrehozásához a rendszer egy egyszerűen
kezelhető szerkesztő eszközrendszert tartalmaz.
Könyv: a képzési tartalmakat fejezetekre bontva,
strukturálva jeleníti meg.

Feladat: a tanár által előírt feladat beadását (fájl
feltöltését) lehetővé tevő eszköz.
Fórum: aszinkron kommunikációt tesz lehetővé a
tanár által megadott témában.
Csevegés: szinkron üzenetváltást (pl. online
konzultációt) lehetővé tevő kurzuselem.
Teszt: ismeret-ellenőrző tesztek („kisvizsgák”)
készíthetők segítségével.
Adatbázis: a résztvevők közösen hozhatnak létre
egy adatbázist (pl. linkgyűjtemény, bibliográfia).
Fogalomtár: a kurzushoz tartozó „kislexikon”
készíthető el vele.
SCORM-csomag: a SCORM szabvány szerint
készült e-tananyagok beépítését biztosítja.
Lecke: programozott oktatást lehetővé tevő eszköz.
(Az egyes tanulási egységek végén feltett
kérdésre adott válasz szerint halad a diák
tovább.)
Műhelymunka: a tanulók munkájának csoportszintű
véleményezését lehetővé tevő eszköz.
Válaszlehetőség: a tanár által feltett kérdésre a
tanulók a megadott válaszlehetőségeket
használva jelezhetnek vissza a tanárnak.
Wiki: a kurzus szereplői együtt készítenek el egy
Wikipédia jellegű tudásbázist.

Mint látható, a Moodle rendszerben a forrás típusú tartalmak olyan elemek, amelyeket a kurzus diákjai
egyszerűen megtekinthetnek vagy letölthetnek; azaz alapvetően passzív, az interakciót nélkülöző
elemek. Ezzel szemben a a tevékenység típusú tartalmak esetében a kurzus tanulóinak bizonyos
aktivitást kell kifejteniük; használatuk esetén valamilyen interakció jön létre a tanulásban résztvevő
személyek (tanár, diák), vagy a rendszer és az adott tartalomelem között.

4
5

Minden kurzus alapértelmezetten tartalmaz egy „hírfórumot” a tanár közlendői számára.
Itt és a továbbiakban a Moodle 2.6-os változatának terminológiáját használjuk.
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4. Szerepkörök a Moodle-ban

kurzusszerepek

rendszerszerepek

A felhasználók a Moodle rendszerben előre definiált szerepkörökbe tartoznak.
Szerep

Feladat

Adminisztrátor

a rendszer telepítése, karbantartása, a működés technikai
felügyelete

Menedzser („igazgató”)

az e-oktatás szervezése; elérheti és módosíthatja a kurzusokat

Kurzuskészítő6

új kurzusokat hozhat létre, szerkesztheti azokat, oktatókat
rendelhet hozzá

Tanár

egy adott kurzuson belül bármit megtehet, beleértve a tartalmak
módosítását, a tanulók pontozását, értékelését

Tutor (nem szerkesztő
tanár)

taníthat a kurzusban, osztályozhatja a tanulókat, de a kurzus
tartalmát nem módosíthatja

Tanuló

részt vesz a kurzusokon, feldolgozza a tartalmakat, teljesíti a
tevékenységeket

Vendég

bizonyos kurzusokat megtekinthet, de érdemi jogai nincsenek

5. Egy iskolai e-learning rendszer felépítése
A fentiek alapján már vázolható egy iskolai, támogató jellegű e-learning (igazából blended learning)
rendszer egy lehetséges felépítése a Moodle oktatási környezetet használva.
A rendszer - mint az az 1. számú mellékletben is látható, - két fő komponenst tartalmaz.
1) A Tananyag-raktár olyan „elemi” kurzusokat tartalmaz, melyek az adott tantárgy egy-egy
témakörét (~ tankönyvi fejezetét, logikai egységét) dolgozzák fel, biztosítanak hozzá e-learning
eszközöket. Ezek az elemi kurzusok a diákok számára nem láthatók, a tanárok számára szolgálnak építőkövekként az egyes tanévekben a konkrét osztályok, csoportok számára meghirdetendő tantárgyi kurzusok összeállításhoz. A tantárgy témakörökre bontása, az egyes témakörök e-tananyagainak összeállítása az egyes szaktárgyi munkaközösségeken belül történhet
meg.
2) A Meghirdetett kurzusok rész az egy tanévben az iskolában tanuló osztályok, csoportok
számára ténylegesen létrehozott, működtetett, diákok által használható kurzusokat
tartalmazza. Ezeket a kurzusokat a csoportokat a valóságban is tanító tanárok – a Moddle
export/import funkcióit használva – építik össze a Tananyag-raktár elemeiből, illetve szabják
azokat az osztály „testére”, és működtetik a tanév folyamán.
6. Egy témaköri egység („elemi kurzus”) felépítése
1. Bevezető





a tananyag tartalmának tömör összefoglalása (kerettanterv, helyi tanterv alapján)
a témakör óraszáma
az online elérhető (pl. a portal.nkp.hu-n) tankönyv,
az iskola által használt nyomtatott tankönyv, segédeszköz

2. „Leckék”




6

a feldolgozandó oldalak,
a megoldandó feladatok, „házi feladatok”,
felhasználható digitális tananyagok (pl. Realika, MozaWeb stb.),
egyéb külső források.

A rendszer konzisztenciájának érdekében érdemes a kurzuskészítők számát néhány főre korlátozni.
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3. Összefoglalás




kislexikon,
próbadolgozat, teszt,
érettségi feladatok.

7. A fejlesztés egy lehetséges menetrendje
Teendő

Felelős

az érintett tantárgyak körének meghatározása

igazgatóság/tantestület

a fejlesztés „szintjének” meghatározása (pl. középszintű
és/vagy emelt szintű érettségi)

igazgatóság/tantestület

a tantárgy anyagának témakörökre bontása (kerettanterv,
helyi tanterv alapján)

munkaközösség, tantárgyfelelős

az egyes témakörökhöz a kidolgozó tanárok kiválasztása

igazgatóság, munkaközösség, tantárgyfelelős

a szükséges kurzusok létrehozása, azokhoz a kidolgozók
hozzárendelése

Moodle adminisztrátor / menedzser /
kurzuskészítő

a témakörök („elemi kurzusok”) kidolgozása, tartalommal
való feltöltése

megbízott szaktanárok

tantárgyfelosztás alapján a tanévi, meghirdetendő
kurzusokról döntés

igazgatóság

a tanévi kurzusok létrehozása, azokhoz a tanárok, diákok
hozzárendelése

Moodle adminisztrátor / menedzser /
kurzuskészítő

a tanévi kurzusok összeépítése (importálás a témaköri
kurzusokból), működtetése

az osztályt / csoportot tanító szaktanár
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1. sz. melléklet

Egy iskolai Moodle-rendszer egy lehetséges kurzus-struktúrája

Tananyag-raktár
"elemi kurzusok" (1 kurzus = 1 témakör)
Tantárgy Fejezet/témakör
Magyar irodalom
mir_01_...
mir_02_...
Magyar nyelv
mny_01_...
mny_02_...
Történelem
tört_01_...
tört_02_...
Matematika
mat_01_halmazok
mat_02_kombinatorika
…
mat_98_térgeo
mat_99_sorozatok
Fizika
fiz_01…
fiz_02…
…

Meghirdetett kurzusok
Tanév Évfolyam Osztály/csoport Tantárgy
2016/2017
09.
A
09a_mir_2016
09a_mny_2016
…
09a_mat_2016
…
B
09b_mir_2016
09b_mny_2016
…
…
…
12.
A
12a_mir_2016
12a_mny_2016
…
12a_mat_2016
…
B
09b_mir_2016
09b_mny_2016
…

…

intézményi/munkaközösségi fejlesztés/gondozás
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konkrét tanár:

összeépíti, testreszabja, müködteti a kurzust
aktiválja/elkészíti a tevékenységeket
konkrét diákok: tanulnak a kurzus anyagait felhasználva
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