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SZABÓ BÁLINT 

1. EXE EDITOR ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

1.1 Bevezetés 

A következő lecke bemutatja a hazánkban széles körben elterjedt elektroni-

kus tananyagszerkesztő eszköz, az eXe editor használatát. A tananyag ismerteti 

azokat a módszereket, amelyek alkalmazásával a tanár egyszerűen és gyorsan 

állíthat elő SCORM kompatibilis tananyagokat. 

1.2 A lecke témakörei 

− SCORM editorok szolgáltatásai 

− eXe editor telepítése, használatba vétele, kezelőfelülete 

− Tananyagszerkezet kialakítása 

− iDevice-ok használata 

− A „Szöveg” iDevice 

− Médiaelemek beépítése a tananyagba 

− Tananyag tesztelése, mentése és exportálása 

1.3 SCORM editorok szolgáltatásai 

Elektronikus tananyagként foghatunk föl bármilyen, az oktatásban felhasz-

nálható elektronikus dokumentumot (PPT prezentációt, Word vagy PDF doku-

mentumot, web oldalakat, állóképeket, animációkat, videó állományokat, stb.). 

Az elektronikus oktatás gyakorlatában azonban, csak az elearning szabvány 

valamelyikének megfelelően fölépülő dokumentumokat nevezzük így. 

A szabványok elsősorban technikai jellegűek. A tananyag szerkezetét, a tan-

anyagot alkotó állományok egységbefoglalásának (csomagolásának) módját, a 

tananyag megjelenítő eszközök (lejátszók) funkcióit, esetleg a megtekintett tan-

anyag és a lejátszó közötti kommunikációt írják le. 

Bár néhány egyszerű weblap előállítása jóval kisebb energiát kíván a fej-

lesztőtől, mint egy szabványos tananyag elkészítése, az egységes struktúra, 

az LMS rendszerek közötti hordozhatóság, és a tananyagelemek újrahaszno-

síthatósága miatt, mindenképpen szabványosság mellett célszerű dönteni. 

1.3.1 A SCORM szabvány 

Az egyik legelterjedtebb, és az LMS rendszerek által is leginkább támogatott 

szabvány a SCORM (Sharable Content Object Reference Model). A SCORM 
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szabványnak megfelelő tananyagokat az esetek többségében nagyszámú fájl 

alkotja, amelyek egyetlen, ZIP formátumú archív állományban helyezkednek el. 

Éppen ezért, az ilyen tananyagokat gyakran nevezik SCORM csomagoknak is. 

1.3.2 SCORM csomagok 

Bár a SCORM csomagok tartalmat hordozó fájljai speciális fájlformátumúak 

is lehetnek (pl. az Adobe Authorware fájljai), az esetek döntő többségében ezek 

az állományok weblapok. A tartalmat hordozó oldalak kapcsolatait, egy a cso-

mag részét képező, XML dokumentum (imsmanifest.xml) tartalmazza. Ez a fájl 

írja le a tananyag hierarchikus tartalomjegyzékét, tartalomjegyzék és tartalmat 

hordozó weblapok kapcsolatát valamint a tananyagot jellemző meta-adatok he-

lyét. (Utóbbiak általában külön állományban tárolódnak a csomagban.) 

A SCORM tananyagot hordozó weblapok beépített JavaScript programkódo-

kat tartalmaznak, amelyek segítéségével tananyag éppen megtekintett oldala 

kommunikálni képes a tananyaglejátszó programmal. A kapcsolat révén pontos 

tájékoztatást küld a lejátszónak az oldalon töltött időről, és az ott elvégzett tevé-

kenységről. 

1.3.3 SCORM lejátszók 

A SCORM csomagokat speciális lejátszó programokkal tudjuk megtekinteni. 

A lejátszók általában nem önálló alkalmazások, hanem az LMS rendszerek mo-

duljaiként működnek. Képesek az LMS kurzusaiban tárolt SCORM a csomagok 

kibontására, az imsmanifest.xml értelmezésére, a tartalomjegyzék megjelenítésé-

re, a tananyag oldalai közötti navigáció megvalósítására. A SCORM lejátszó 

folyamatos kapcsolatban van a tanulók által megtekintett tananyagok oldalaival, 

és naplózza az oldalak által küldött üzeneteket. A naplóállományokat a tanárok 

áttekinthetik, segítségükkel képet kaphatnak a tanulók tananyagban végzett te-

vékenységéről. 

Röviden azt mondhatjuk, hogy a SCORM lejátszók biztosítják a SCORM 

kompatibilis tananyagcsomagok megtekintését és kezelését. 

1.3.4 SCORM editorok 

A SCORM tananyagot alkotó weblapok előállíthatók szinte bármilyen web-

lap szerkesztővel, de a JavaScirpt kódok megírása, az imsmanifest.xml elkészí-

tése, a tananyag meta-adatainak megadása és tárolása komoly informatikai tu-

dást igényelne. A különböző SCORM editorok olyan speciális weblapszerkesz-

tők, amelyek segítségével a fenti feladatok WYSIWYG felületen, átlagos infor-

matikai kompetenciákkal is elvégezhetők. A SCORM lejátszókkal szemben az 

editorok általában nem részei az LMS-eknek, hanem lokális gépre telepíthető, 

önálló alkalmazások. 
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1.4 Az eXe editor  

A számos forgalomban lévő SCORM editor között, hazánkban az eXe editor 

az egyik legelterjedtebb szoftver. Népszerűségét elsősorban egyszerű telepítésé-

nek, kezelésének, és nem utolsó sorban ingyenes használhatóságának köszönhe-

ti. 

Talán éppen az utóbbi jellemző teszi elnézőbbé a tananyagkészítőket a 

program kisebb hiányosságaival szemben. 

Az eXe nem kifejezetten SCORM editor, valójában egyedi fájlformátummal 

rendelkező, általános elektronikus tananyagszerkesztő. Az eXe-vel létrehozott 

ELP kiterjesztésű fájlok (Exe Learning Package) bármikor megnyithatók, átírha-

tók, szerkeszthetők, azonban semmilyen lejátszóval nem nézhetők meg. Ugya-

nakkor, a program jó néhány formátumban, többek között SCORM 1.2 szabvány 

szerint is képes exportálni az ELP csomagokat. 

1.5 eXe editor telepítése 

Az eXe editor Windows, Linux, és Mac OS X platformon telepíthető változa-

tai egyaránt letölthetők az http://exelearning.org/wiki címről (2012.04.10.)  

Jegyzetünk további részében a Windows változatot mutatjuk be! Ez a verzió 

telepíthető, és telepítés nélkül futtatható (ready to run/portable) formátumban is 

beszerezhető. Utóbbi akár egy pendrive-ra másolva is futtatható, azonban konfi-

gurálása, például kiegészítő stílusok beépítése jóval nehezebben megoldható. 

Komolyabb tananyagfejlesztésre éppen ezért, a telepíthető változat használata 

ajánlott. 

Utóbbi telepítése meglehetősen egyszerű. A letöltött telepítőprogram (a jegy-

zet írásakor aktuális eXe-install-1.04.exe) elindításával futtatható varázslóban, a 

licenc feltételek és a telepítési könyvtár elfogadásán/beállításán kívül, semmi 

dolgunk nincs. Telepítés után az alkalmazás könyvtárai és fájljai a rendszerl e -

mez /Program Fi les /exe  mappába kerülnek. Erre a mappára a továbbiakban 

programkönyvtár  néven hivatkozunk. 

Az eXe programkönyvtárában kiemelt figyelmet érdemelnek a sty le  map-

pa alkönyvtárai. A későbbiekben látni fogjuk, hogy a tananyagok megje-

lenése úgynevezett stílusokkal szabályozható. A stílusokhoz tartozó CSS 

állományokat és grafikus fájlokat ezekben a mappákban találjuk.  

http://exelearning.org/wiki
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 1. ábra Az eXe editor programkönyvtára  

 

Az aktuális felhasználóhoz kapcsolódó állományok a fe lhaszná-

ló /Appl icat ion Data /exe  (Win XP) vagy a f e lhaszná-

ló /AppData/Roaming/exe  (Win 7) mappába másolódnak. Erre a mappára a 

továbbiakban konf igurác iós könyvtár  néven hivatkozunk. 

Telepítés után a szoftver a fe lhaszná ló /Documents  könyvtárt (Win 7) tekin-

ti alapértelmezett adatkönyvtárnak, azaz ide ajánlja fel a tananyagok mentését. 

Tapasztalat szerint az eXe érzékeny a fájl és mappa nevekben található 

nemzeti karakterekre. A tananyagok mentése sikertelen, ha az útvonalban 

nem ASCII karakterek is találhatók. Érdemes tehát a gyökérkönyvtárban, 

csak ASCII karakterekből álló névvel ellátott mappát készíteni és ezen be-

lül, hasonló almappákba menteni a tananyagokat. 

1.6 Az eXe editor felülete 

Az eXe editor kezelőfelületén megtaláljuk a szokásos menüsort a Fájl, az 

Eszközök a Stílus és a Súgó menüvel. 

A munka kezdetekor legfontosabb Mentés, Mentés másként, Megnyitás, és 

Exportálás parancsokat, a Fájl menüben találjuk 
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A menüsor alatt az ablak két részre, a bal oldali Oldalsávra és a jobb oldali 

Munkaterületre oszlik. Az Oldalsáv felső részén a tananyag szerkezetének 

kialakítására alkalmas Tervező nézet panel, alul pedig a tananyagelemeket 

tartalmazó iDevices panel látható. A Munkaterület Szerkesztő nézet 

lapján szerkeszthető meg a tananyagoldalak tartalma, Tulajdonságok fülön 

pedig a tananyag jellemzői állíthatók be. 

 
 2. ábra Az eXe editor felülete  

 

1.7 Elektronikus tananyagok összeállításának lépései 

Az elektronikus tananyagok készítése nem az eXe editorban kezdődik. A 

munka során az anyaggyűjtést mindig az alapos, jól kimunkált forgatókönyv 

elkészítése követi.  

1.7.1 Forgatókönyv 

A forgatókönyv  

 tartalmazza a tananyag szövegét,  

 a szöveg formázásának módját,  

 a tananyag didaktikai és fájl alapú tagolását,  

 a mediális elemek szövegbeli elhelyezkedését,  

 a médiumokat tartalmazó fájlok elérési útját, vagy  

 a szerző, médiumokkal kapcsolatos elképzelésének leírását. 

 

A jó forgatókönyv nagyban segíti az elektronikus tananyag elkészítését, de a 

nyomtatható verzió alapjául is szolgálhat. Nagyobb projektek esetén a fejlesz-
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tésben résztvevő szereplők (szerzők, elearning szakértők, tananyagfejlesztők, 

grafikusok, médiumfejlesztők, lektorok) munkáját összehangoló dokumentum-

ként használjuk. 

1.7.2 Új elektronikus tananyag létrehozása 

A forgatókönyv megírása után kezdődhet az elektronikus tananyag tényleges 

összeállítása, amit az eXe editor használata esetén, következő lépésekben célsze-

rű elvégezni: 

 új, eXe állomány létrehozása, 

 tananyag stílusának beállítása, 

 meta-adatok megadása, 

 tananyagszerkezet kialakítása, 

 oldalak tartalmának szerkesztése, 

 szerkeszthető tananyag exportálása. 

1.8 Új eXe csomag létrehozása 

Az új csomagot az eXe editor felületén a Fájl/Új paranccsal hozhatjuk létre. 

Érdemes rögtön ezután beállítani a tananyag vizuális megjelenését, stílusát. A 

használható stílusok közül a Stílus menü parancsaival választhatunk. 

A fölsorolt stílusok nevei azonosak az programkönyvtár / s ty les  mappa 

alkönyvtárainak neveivel. Ha saját stílust szeretnénk, célszerű másolatot 

készíteni egy meglévő stílus mappájáról, majd átírni a mappa nevét, és a 

mappában található content .css  stíluslap tartalmát. 

Az eXe újraindítása után az új stílus neve megjelenik, és kiválaszthatóvá 

válik a Stílus menüben. A stílusokon elvégzett változtatások csak az eXe 

újraindítása után lesznek érvényesek. 

1.9 Tananyag tulajdonságai 

A Munkaterület Tulajdonságok lapján elérhető három további oldalon, 

a tananyag egészét érintő jellemzők állíthatók be. 

A Csomag fülön az elkészített tananyag megjelenését szabályozhatjuk. Élőfe-

jet és élőlábat rendelhetünk az oldalakhoz, megadhatjuk a projekt címét, a szerző 

nevét, valamit választhatunk Creative Commons licencek közül.
1
 

Nagyobb projektek esetén, vagy ha tananyagunkat valamilyen tananyagtár-

ban szeretnénk elhelyezni, fontos szerepet kaphatnak meta-adatok. Ezek leírásá-

                                                      
1
 Az itt megadott adatok megjelennek a tananyag oldalain, de közülük néhány a meta-adatok közé 

is beépülhet. A feltételes módot az indokolja, hogy az eXe más típusú meta-adat leíró állományt 

használ az IMS és mást a SCORM csomagok készítésekor. 
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ra és tárolására számos szabványos megoldás létezik. Magyarországon, a pályá-

zati keretek között megvalósított tananyagfejlesztések során, általában a Dublin 

Core szabványnak megfelelően fölépített XML állományokban kérik a meta-

adatok megadását.  

A Tulajdonságok/Metaadat lapon a Dublin Core 15 mezőjének tartalma 

gépelhető be.  

Az eXe editor csak akkor hozza létre a Dublin Core meta-adatokat tartal-

mazó XML-t (dc.xml), ha a tananyagot IMS formátumban exportáljuk. 

SCORM export esetén a csomag az IMS Learning Resource Meta-Data 

szabványnak megfelelő imslrm.xml nevű fájlt fogja tartalmazni, aminek 

struktúrása teljesen eltér a Dublin Core-tól 

Ha SCORM csomagokat szeretnénk létrehozni, de szükségünk van a Dub-

lin Core meta-adatokat tartalmazó xml-re is (dc.xml), akkor SCORM 1.2 

mellett, érdemes IMS formátumban is exportálni a tananyagot. Az így lét-

rehozott csomagban található dc.xml minden, a Tulajdonsá-

gok/Metaadat lapon megadott meta-adatot tartalmazni fog. 

A Tulajdonságok lap harmadik, Export oldalán írhatjuk be, hogy a 

SCORM 1.2 formátumban exportált csomag oldalain legyenek-e navigációs 

gombok. A SCORM lejátszók biztosítják a navigációs lehetőségeket, ezért ennek 

a beállításnak nincs igazi jelentősége. 

 

1.10 A tananyag szerkezet kialakítása, oldalak elkészítése 

A hagyományos tananyagokhoz hasonlóan, az elektronikus tananyagok is 

leckékre tagolódnak. A leckék didaktikai egységekre bomlanak (beveze-

tés/problémafölvetés, témakörök felsorolása, a lecke ismeretanyaga, összefogla-

lás, önellenőrző kérdések, feladatok). Ezek az egységek (különösen a lecke is-

meretanyaga), további tematikus szakaszokra tagolódhatnak. 

A forgatókönyvben, a tananyag tagolásakor ezeket a didaktikai és tematikus 

egységeket különböző szintű címsorokkal bevezetve különítjük el egymástól. 

 

 A leckéket 1. szintű címsorokkal jelzünk. 

 A leckéken belül címsor 2 szintek jelzik a lecke bevezetését, a té-

maköröket felsoroló szakaszt a nagyobb tematikus egységeket, 

majd az összefoglalást, az ellenőrző kérdéseket és az esetleges fe-

ladatokat. 

 Az ezeken belüli tagolást címsor 3, illetve címsor 4 szintekkel jelez-

zük. 
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 A tananyagot további kisebb egységekre is bonthatjuk, de ezeket már 

nem szokás címsorokkal jelölni. 

 

A forgatókönyvben, a címsorok szövegéből könnyen kialakítható tartalom-

jegyzék, amely tükrözi a tananyag tagolódását és az oldalszámok alapján lehető-

vé teszi a nyomtatott anyagban történő tallózást. 

 

Az elektronikus tananyag szerkezetét is ehhez hasonló, hierarchikusan egy-

másba ágyazott bejegyzésekből álló tartalomjegyzék írja le. 

Azonban, míg a forgatókönyv egymást követő egységei azonos oldalakon is 

elhelyezkedhetnek, addig az eXe-vel készített tananyag minden eleme egy-egy 

különálló weblap lesz, és mindig külön képernyőoldalon fog megjelenni. 

1.10.1 Hierarchikus tartalomjegyzék kialakítása az eXe editorban 

A forgatókönyvek készítésére használt szövegszerkesztőkben (pl.: MS Word) 

előbb a szöveget gépeljük, majd a címsorok alapján automatikusan generálha-

tunk tartalomjegyzéket. Az eXe editorban előbb a tartalomjegyzéket kell elkészí-

teni, csak ezután gépelhető be a tényleges tartalom! Ennek az az oka, hogy a 

tartalmat hordozó weblapok a tartalomjegyzék bejegyzések elkészítésekor jön-

nek csak létre. 

A tartalomjegyzék az Oldalsáv Tervező nézet paneljén készíthető el. 

Mindig egyetlen „gyökérelemből” indul, ami alaphelyzetben a Kezdőoldal  ne-

vet viseli. A Kezdőoldal alatt, a panel parancsaival és kezelőgombjaival, tetsző-

leges számú gyermekelem és azok bármilyen mélységű hierarchiája alakítható 

ki. Az elemek átnevezhetők, lefokozhatók, előléptethetők, saját szintjükön előre-

hátra mozgathatók, vagy akár törölhetők is. 

 

Fontos tudni, hogy egy tartalomjegyzék bejegyzés törlése, a hozzá kapcso-

lódó, és tényleges tartalmat hordozó weblap törlését is maga után vonja. 

 

A tartalomjegyzék kialakítása közben kezdőoldal alatt létrehozott 1. szintű 

elemek Téma, a 2 szintű elemek Szakasz, a 3. szintűek pedig Egység nevet 

kapnak alapértelmezésben. Ezek a nevek tetszőegesen átírhatók, sőt a Tu-

lajdonságok/Csomag lapon az alapértelmezett elnevezések is megvál-

toztathatók. 
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 3. ábra A Tervező nézet gombjai  

 

1.10.2 Elektronikus tananyag tagolása 

Az elektronikus tananyag tartalomjegyzékét a forgatókönyv címsorai alapján 

építjük föl. Ha a tananyag kevés számú és rövid leckéből áll, akkor az egészet 

egyetlen ELP állományban helyezzük el, és abból egyetlen SCORM csomagot 

készítünk. Ilyenkor a Kezdőoldal-t a tananyag címének megfelelően nevezzük 

át. A gyökérelem gyermekei az egyes leckék címeit fogják viselni. Ilyenkor, a 

leckék alatt, azok 2-es szintű és a további címsoroknak megfelelő tartalomjegy-

zék elemei helyezkedek el. 

Nagyobb tananyag esetében ez a megoldás nehezen áttekinthető, bonyolult 

tartalomjegyzéket, és terjedelmes tananyagcsomagot eredményez. Ilyen esetben 

minden leckét külön ELP állományban, végül pedig önálló SCORM csomagban 

készítünk el. Az egyes ELP csomagokban a Kezdőoldal  elemet a lecke címének 

megfelelően nevezzük át, és a 2-es szintű címsorok elemei közvetlenül ez alá 

kerülnek (lásd: 3.ábra). 

1.11 Oldalak tartalmának létrehozása 

A tartalomjegyzék megfelelő elemén kattintva, a tananyag bármelyik oldala 

kiválasztható. A kiválasztott oldal tartalma szerkeszthető a Munkaterü-

let/Szerzői nézet lapján. 
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Az oldalakon elhelyezett tartalom, különböző tananyagelemekből épül fel. A 

tananyag elemek a tartalom meghatározott didaktikai célú részei, amelyek álta-

lában formailag is elkülönülnek egymástól. 

Ilyenek didaktikai elemek lehetnek például az alábbiak: 

 tanulási célok ismertetése, 

 szükséges előismeretek leírása 

 ismeretet közlő szöveg, 

 interaktív szemléltető eszközök, 

 tesztek, 

 ajánlott irodalom megadása, 

 … 

Egyes tananyagelemek passzívak, azaz csak megtekinthetők (pl.: ismeretköz-

lő szöveg), mások interakciós lehetőségekkel szolgálják a tananyag hatékony 

földolgozását (pl.: teszt). A hagyományos weblapszerkesztőben az ilyen tan-

anyagelemek létrehozása komoly fejlesztőmunkát igényelne. Az eXe editorban 

azonban, előre elkészített tananyagelem mintákat, úgynevezett iDevice-okat 

használhatunk.  

 
 4. ábra Az iDevices panel  

 

Az iDevice-ok egyszerűen, minden fejlesztés nélkül, az Oldalsáv 

iDevices paneljéről kiválasztva illeszthetők be a tananyagba, ahol szerkesztő, 

és előkép nézetben jelenhetnek meg. Szerkesztő nézetben szabályozható az elem 

tartalma, ami azután előkép nézetben a végleges megjelenéshez hasonló formá-

ban látható.  

 

Az eXe editorban úgy hozzuk létre az oldalak tartalmát, hogy azokon sorban 

elhelyezzük a szükséges iDevice-okat, és megszerkesztjük tartalmukat. 
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Az iDevices panelen kattintással kiválasztott elem az aktuális tananyagol-

dal aljára kerül, és szerkesztő nézetben jelenik meg. Ilyenkor megadhatjuk az 

elem tartalmát, majd a szerkesztő nézetből kilépve tovább folytathatjuk a mun-

kát. 

Az alábbi ábra azt mutatja be, hogy hogyan szerkeszthető az aktuális oldalon 

elhelyezett Szöveg iDevice. A képen megfigyelhetők az eszköz szerkesztő néze-

tében használható kezelőgombok is. 

 
 5. ábra Szöveg iDevice elhelyezése a kiválasztott 

oldalon 

 

 

1.12 A Szöveg iDevice bemutatása 

A legegyszerűbb, ugyanakkor leggyakrabban használt iDevice a „Szöveg”, 

ami általános HTML
2
 tartalom elhelyezését teszi lehetővé a tananyagban. A 

szerkesztő nézetében megjelenő HTML szerkesztő alkalmas formázott szöveg, 

listák, táblázatok, képek, videók, animációk beillesztésére. 

Egyszerűbb esetben akár a teljes tananyag létrehozható oldalanként egy-

egy "Szöveg" iDevice elhelyezésével. 

Mivel a Szöveg elem a legsokoldalúbban felhasználható iDevice, a szerkesz-

tő nézetében látható HTML editor pedig több más elem szerkesztésekor is hasz-

nálható, érdemes bővebben foglalkozni vele. Az alábbi táblázat összefoglalja a 

                                                      
2
 Általános weblap tartalom: formázott szöveg, kép, animáció, videó. 
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HTML szerkesztő gombjainak funkcióit. Néhány, ezekkel a gombokkal elvé-

gezhető feladatról később részletesebben is beszélünk majd. 

 

Gomb Funkció 

 
Az iDevice teljes tartalmának törlése 

 
Félkövér írás ki-/bekapcsolása 

 
Dőlt betűk ki-/bekapcsolása 

 
Aláhúzott betűk ki-/bekapcsolása 

 
Betűméret (7 fokozat) 

 
Betűtípus 

 
Betűszín 

 
Háttérszín 

  
Felső és alsó index 

 
Bekezdés igazítása 

 
Lista 

 
Számozott lista 

 
Behúzás csökkentése, növelése 

 
Hivatkozási cél, hivatkozás beszúrása, hivatkozás törlése 

 
Másolás, beillesztés 

 
Formátumoktól mentes szövegbeillesztés (Plain text) 

 
Wordből másolt tartalom beillesztése 

 
Kép beszúrása fájlból 

 
Animáció (swf) és videó beszúrása fájlból 

 
LaTex matematikai szimbólum beszúrása 

 
Vonal beszúrása 

 
Táblázat beillesztése 

 
Visszavonás, Mégis 

 
Szimbólum beszúrása 

 
Szerkesztés HTML nézetben 

 
Kijelölt szöveg formázásának törlése 
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1.12.1 Szöveg beillesztése Word-ből 

A forgatókönyvek gyakran készülnek Microsoft Wordben, és a szerző álta-

lában már begépeléskor megformázza a szöveget. Magától értetődik, hogy a 

tananyag szerkesztésekor, a formátumok megőrzésével szeretné a Wordből az 

eXe felületére másolni a tartalmakat. A feladat vágólap segítségével ugyan 

megoldható, de az ezzel a technikával másolt szöveget tartalmazó tananyagban 

nemkívánatos karaktersorozatok jelennek meg. Különösen bosszantó, hogy a 

probléma csak exportálás után, a kész tananyag Internet Explorerben történő 

megtekintésekor jelentkezik. A jelenséget a következő ábrák szemléltetik. 

 
 6. ábra Az eredeti szöveg a Word-del készült forga-

tókönyvben 

 

 

 
 7. ábra A Szöveg iDevice vágólapon keresztül be-

másolt tartalma az eXe felületén 
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Az előző és a következő ábrát összevetve látható, hogy még az eXe felületén 

hibátlannak látszik a Word-ből bemásolt szöveg formázása, addig az exportált 

tananyag Internet Explorerben történő megjelenítésekor már látszanak a laikus 

számára teljesen érthetetlen karaktersorozatok. 

 
 8. ábra Az exportált tananyag részlete az Internet 

Explorerben 

 

 

A probléma megoldásának legbiztonságosabb, ugyanakkor a legfáradságo-

sabb megoldása, hogy a Wordből átmásolt szöveget a Paste as Plain Text 

( ) gombbal illesztjük be. Ilyenkor az eXe minden formátumot eltávolít a 

szövegről. A beillesztést követően, pedig a Szöveg iDevice szerkesztőgombjai-

val formázhatjuk újra a tartalmat. 

 

Kevésbé fáradságos megoldást jelenthet a Paste from Word nyomógomb (

). Használatakor előbb egy előugró ablakba kell beillesztenünk a Wordből 

kimásolt szöveget. A párbeszédablak bezárásakor az eXe végzi a végleges beil-

lesztést. Ilyekor ugyan eltűnnek a zavaró szövegrészek, de a szöveg formázása is 

erősen redukálódik. 

 

 
 9. ábra A Paste from Word gombbal beillesztett 

szövegrészlet 
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A következő megoldás első pillantásra ugyan kissé körülményes, de a 

munka összességében gyorsabb az eredmény pedig szebb az eddigieknél. 

A harmadik lehetőség, hogy a nem a Word formátumú forgatókönyvből, ha-

nem annak weblapként mentett változatából másoljuk át a tartalmakat. 

A feladat a következő lépésekben végezhető el: 

 A kész forgatókönyvet mentsük szűrt weblapként egy új alkönyvtárba 

 Nyissuk meg egy böngészőben a most mentett (HTM) állományt! 

 A weblapon keressük meg a másolandó szövegrészt!  

 Jelöljük ki, és másoljuk vágólapra a tartalmat,  

 majd a hagyományos módon (Ctrl+V) illesszük be az eXe editor felüle-

tén elhelyezett „Szöveg” iDevice-ba.  

 

Ezzel a technikával a szokásos Ctrl+C, Ctrl+V billentyűkombinációkkal má-

solhatjuk a tartalmat a weblapként mentett forgatókönyv és a Szöveg iDevice 

között. 

 

 
 10. ábra A weblapként mentett forgatókönyvből bemá-

solt szöveg  

 

 

Az ezzel a módszerrel másolt tartalom HTML forrásában, az elemek class 

attribútumaiban megmaradnak a forgatókönyvben használt bekezdés- és 

karakterstílusok nevei. 

Ha az eXe-ben saját stílust használunk, akkor a content.css stíluslap átírá-

sakor készíthetünk az eredeti Word stílusaival formázott szövegrészek 

megjelenését szabályozó sablonokat. 
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1.12.2 Médiaelemek beillesztése és tesztelési lehetőségei 

A szöveges ismeretek mellett az elektronikus tananyagok leggyakoribb alko-

tóeleme az állókép. Ezek beillesztése történhet külön erre a célra készített 

iDevice-szal, de az esetek többségében a Szöveg elemmel végezzük el a felada-

tot.  

 Az állóképek beillesztéséhez kattintsunk a Szöveg iDevice szerkesz-

tőjében arra a pontra, ahová képet tenni szeretnénk!  

 Kattintsunk a szerkesztő eszköztárában az Insert/Edit image 

gombra ( )!  

 A gomb hatására megjelenő Insert/Edit image párbeszédablak 

Browse gombjával válasszuk ki a lemezen tárolt képet!  

 A Genereal és az Appearance lapokon adjuk meg a kép tulajdon-

ságait! 

 Az Insert gombbal végezzük el a kép beszúrását. 

 

 
 11. ábra Insert/Edit image párbeszédablak  

 

Ha a beillesztett kép tulajdonságait utólag meg szeretnénk változtatni, végez-

zük el az alábbi lépéseket! 

 Kattintással jelöljük ki a képet! 

 Kattintsunk a szerkesztő eszköztárában az Insert/Edit image 

gombra ( )! 
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 Az Insert/Edit image párbeszédablakban változtassuk meg a 

kép jellemzőit! 

 Az Update gombbal érvényesítsük a javítást! 

 

 

A tananyag animációinak, videóinak, hangzó anyagainak beillesztése szintén 

a Szöveg iDevice segítségével történhet. A médiumoknak önálló fájlként kell 

létezniük, de beszúrás után az állományok beépülnek a tananyagcsomagba.  

Az alábbi fájltípusokat használhatjuk: 

 Animáció: az Adobe Flash alkalmazással készített, SWF kiterjesztésű 

állományok 

 Videóként: Flash videó (FLV), Windows Media (WMV), QuickTime 

(MOV) 

 Hang: MP3, Real Media (RA) 

A mediális elemek beszúrásához kövessük a következő lépéseket: 

 Kattintsunk a Szöveg iDevice szerkesztőjében arra pontra, ahová az 

adott médiát tenni szeretnénk!  

 Kattintsunk a szerkesztő eszköztárában az Insert/Edit 

embedded Media gombra ( )! 

 Az Insert/Edit embedded Media párbeszédablak Type listájá-

ból válaszuk ki a megfelelő állománytípust! 

 Browse gombbal keressük meg a lemezen tárolt állományt!  

 A Genereal és az Advenced  lapokon adjuk meg a média tulaj-

donságait! 

 Az Insert gombbal végezzük el a kép beszúrását. 

Az eXe nem ismeri föl a beillesztett videók és animációk méretét. Ezt 

mindenképpen be kell állítanunk a General lap Dimensions mezőiben! 

A Flash animációk nem indulnak el automatikusan, amikor a tanuló bela-

poz az animációt tartalmazó oldalra. Az indítás az animáció helyi menüjé-

nek (Jobb katt) Play parancsával végezhető el. 

Ha automatikus indítást szeretnénk, az animáció beszúrásakor, az 

Insert/Edit embedded Media párbeszédablak Advenced lapján 

kapcsoljuk be az Auto Play opciót! 

1.12.3 Hivatkozások 

A SCORM kompatibilis tananyag oldalai között a SCORM lejátszó eszköze-

ivel navigálhatunk. Ezért és a tananyagoldalak önálló felhasználhatóságának 

(újrafelhasználhatóság) megőrzése érdekében a SCORM erősen ellenjavallja a 
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tananyagon belüli hivatkozásokat. A korlátozás elvi háttere ugyan érthető, de az 

elearning 2.0 korában mégis komoly akadályt jelent a hatékony tananyagok ké-

szítésében. 

A megoldás a következő kompromisszum: 

 A tananyag egy másik pontjára mutató kinket csak akkor készítsünk, 

ha a tananyagot weblap formában akarjuk exportálni. A SCORM, 

vagy IMS formában exportált tananyagokban nem fognak működni a 

belső linkek! 

 Más webhely oldalára mutató linket nyugodtan készíthetünk, de irá-

nyítsuk a hivatkozást előugró ablakba. 

 

Belső link készítéséhez (csak weblap típusú export esetén !!!) kövessük a kö-

vetkező lépéseket: 

 A Szöveg iDevice szerkesztő nézetében jelöljük azt a pontot, ahová a 

hivatkozásnak mutatnia kell! 

 Az Insert/Edit anchor gombbal ( ) adjunk nevet az ugrási 

pontnak! 

 Jelöljük ki azt a részt, amit hivatkozásként akarunk használni! 

 Kattintsunk az Insert/Edit link gombra ( ), majd az 

Insert/Edit link párbeszédablak Anchors listájában válasszuk ki 

az előbb létrehozott ugrási célpont nevét! 

 Kattintsunk az Insert gombra! 

 

Külső oldalra mutató linket a következő módon készíthetünk: 

 Jelöljük ki azt a részt, amit hivatkozásként akarunk használni! 

 Kattintsunk az Insert/Edit link gombra ( ), majd írjuk be a 

weblap teljes URL címét az Insert/Edit link párbeszédablak Link 

URL mezőjébe! 

 Kattintsunk Target listán és válasszuk az Open in new window 

(_blank) sort! 

 Kattintsunk az Insert gombra! 

1.12.4 Beágyazott fájlok letöltése 

Elsősorban elektronikus munkatankönyvek készítésekor gyakori, hogy a ta-

nár letölthető állományokat helyez el a tananyagban. Ehhez mindössze arra van 

szükség, hogy a fájlt beépítsük a tananyagcsomagba, és egy a tananyag szövegé-

ben elhelyezett hivatkozással letölthetővé tegyük a tanulók számára. 

A fájlbeágyazás, a hivatkozás elkészítésének megfelelően történik. A különb-

ség mindössze annyi, hogy az az Insert/Edit link párbeszédablak Link 
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URL mezőjébe az állomány útvonalának kell kerülnie. A fájl, a mező melletti 

Browse gombra kattintva, a gépünkhöz kapcsolódó háttértárak bármelyikéről 

kiválasztható. A kiválasztott állomány automatikusan beágyazódik a tananyag-

csomagba, a hivatkozás pedig a beágyazott állományra mutat majd. 

1.13 iDevice-ok bemutatása 

Ahogyan az előző szakaszban is láttuk, a Szöveg iDevice önmagában is al-

kalmas az elektronikus tananyagok tartalmának előállítására. Ha azonban speciá-

lisan formázott, vagy interaktív tananyagelemeket szeretnék beépíteni, szüksé-

günk lehet az eXe editor iDevices paneljén található további eszközökre is. 

Az egyes iDevice-ok használatának részleteire terjedelmi okok miatt nem té-

rünk ki, azonban a következő táblázat röviden összefoglalja az elérhető eszközök 

funkcióit. 

 

iDevices leírások iDevices  Leírás  

Célok Ezzel az eszközzel írhatjuk le a tananyag vagy 

egy lecke kitűzött céljait, az elsajátítható isme-

reteket, megszerezhető kompetenciákat.  

Előismeret  Az Előismeret iDevice segítségével adhatjuk 

meg a tananyag elsajátításának előfeltételeit.  

Esettanulmány Az Esettanulmány-nyal ismertethetünk egy a 

tananyaghoz kapcsolódó esetet, gyakorlati 

példát, amihez feladatokat és visszajelzést 

kapcsolhatunk. A történetet, és a feladatokat 

azonnal látja a tanuló, a visszacsatolás csak 

egy gombra kattintva jelenik majd meg. 

Feleletválasztós teszt  Ezt az eszközt a lecke, vagy a tananyag végén, 

önellenőrzési lehetőségként szoktuk elhelyez-

ni. 

Segítségével egy kérdéshez lehetséges vála-

szokat, a válaszokhoz pedig egy-egy visszajel-

zést adhatunk meg. A teszt létrehozásakor meg 

kell jelölni a helyes választ. 

Ha a kész tananyagot használó tanuló megjelöl 

egy választ, megjelenik a hozzá kapcsolódó 

visszajelzés szövege. Ha a tananyag készítője 

ezt nem adta meg, akkor a Helyes, vagy a 

Rossz szöveget látja majd a tanuló. 
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iDevices leírások iDevices  Leírás  

Feleletválasztós teszt (több 

jó válasz)  

Az előző eszközhöz hasonló lehetőségeket 

biztosító iDevice, amely azonban több helyes 

válasz megjelölését is lehetővé teszi. 

A kérdéshez egyetlen visszajelzés rendelhető. 

Kitöltéskor a visszajelzés csak akkor jelenik 

meg, ha a tanuló a Mutassa a visszajelzést 

feliratú gombra kattint. Ekkor lesz látható az 

is, hogy melyik választás volt helyes, és me-

lyik rossz. 

Igaz-Hamis kérdés  Az Igaz-Hamis kérdés szintén önellenőrzésre 

alkalmas iDevice. Segítségével állításokat 

helyezhetünk el a tananyagban, amelyekről a 

tanulónak kell eldöntenie, hogy azok igazak, 

vagy hamisak.  

Egy-egy Igaz-Hamis iDevice több állítást is 

tartalmazhat. A teszt készítésekor jelezni kell a 

megoldásokat, de az állításokhoz visszajelzést 

és útmutatót is megadhatunk. A visszajelzés a 

válasz megadása után, az útmutató pedig az 

állítás mellett látható ikonra kattintva válik 

láthatóvá, a tanuló számára. 

Java applet  Ezzel az iDevice-szal Java alkalmazásokat 

illeszthetünk a tananyagba. 

Képgaléria  A Képgaléria eszköz lapozható képtár készíté-

sét teszi lehetővé. 

Külső web oldal  A Külső web oldal eszközzel a tananyagba 

ágyazott keretben (iframe), külső weblap tar-

talma jelenik meg. Az eszköz csak akkor fog 

működni, ha a tanuló gépéről a becsatolt web-

lap elérhető. 

Nagyító  Nagyméretű képek beillesztésére használható 

eszköz. A tanuló a képet kicsiben látja, de a 

kép fölött mozgatható nagyítólencsével rána-

gyíthat a részletekre. 
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iDevices leírások iDevices  Leírás  

Olvasnivaló  A tananyagot kiegészítő irodalom kijelölésére, 

az ahhoz kapcsolódó feldolgozási utasítások 

(tevékenység), és visszajelzés megadására 

használható iDevice. A visszajelzés csak kat-

tintásra jelenik meg a tanuló előtt. 

RSS  Az eszköz, egy RSS csatorna aktuális linkjei-

nek beszúrására használható. Mivel az RSS 

lényege éppen a folyamatos aktualizálás, ez az 

eszköz nem igazán valósítja meg az eredeti 

célt. 

Reflexió  A Reflexió eszközzel gondolatébresztő kér-

dést, valamilyen, a tananyaghoz kapcsolódó 

problémát fogalmazhatunk meg, amelyen a 

tanulónak el kell gondolkodnia, és amire meg-

oldást kell keresnie. 

A tanár visszacsatoló üzenete csak egy gomb 

megnyomására jelenik meg a tanuló előtt. 

SCORM Teszt  SCORM 1.2 szabványú tananyagok készítés-

kor hasznos, feleletválasztásos teszttípus. A 

korábban felsorolt tesztektől abban különbö-

zik, hogy még azok pontjait csak a tanuló látja, 

addig a SCORM Teszt, az LMS rendszernek is 

elküldi a diák eredményét, amit a tanár beszá-

míthat a tanuló értékelésébe. 

A SCORM teszt iDevice így nem csak önelle-

nőrzésre, hanem a tanuló tudásának értékelésé-

re is alkalmas lehet. 

Szókitöltős teszt  Ebben a teszttípusban a tanulónak hiányos 

mondato(ka)t kell kiegészítenie. Az iDevice-

szal megadható a teljes mondat, aminek aláhú-

zott szavai nem látszanak majd a tananyagban. 

Helyükön szövegmezők jelennek meg, ahová a 

tanulónak be kell gépelnie a hiányzó szavakat. 

Szöveg  A korábban már ismertetett, univerzálisan 

használható iDevice.  

Tevékenység  Elvégzendő feladatok megfogalmazására 

használt eszköz, ami semmiféle visszajelzést, 

vagy interakciót nem tesz lehetővé. Csupán 

arra használható, hogy a tanár egy formailag 
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iDevices leírások iDevices  Leírás  

elkülönített szövegrészben írja le a tanulók 

tennivalóit. 

Wiki szócikk  A Wiki tárgyszó importálására alkalmas 

iDevice. 

Az eszköz szerkesztő nézetében nyelv, illetve 

URL cím alapján kiválasztható egy Wikipedia, 

illetve megadható az importál kívánt szócikk. 

Betöltés után a szócikk tartalma beágyazódik a 

tananyagba. Az eszköz bosszantó hiányossága, 

hogy a képeket nem importálja. 

1.14 ELP és SCORM csomagok előállítása 

1.14.1 Tananyag mentése 

Az eXe nem rendelkezik automatikus mentés funkcióval, ezért egy véletlen 

műszaki hiba miatt egész munkánk elveszhet. 

 

A szerkesztés alatt álltó tananyagot mentsük folyamatosan a Fájl/Mentés 

paranccsal! 

 

Vigyázat! A legtöbb Windows alkalmazásban használható Ctrl+S billen-

tyűkombináció nem az eXe saját fájlformátumában (ELP) ment, hanem 

XUL (XML Based User Interface Language) formátumban. Ezt a formá-

tumot az eXe létrehozza ugyan, de később nem tudja megnyitni! 

A mentéshez használjuk a Fájl/Mentés parancsot! 

1.14.2 Tananyag exportálása 

Az ELP formátumú tananyag az eXe saját felületén kezelhető, így nem al-

kalmas az LMS rendszerekben történő közzétételre. Az eXe editor azonban szá-

mos olyan formátumban képes exportálni a tananyagcsomagokat, amelyek már 

használhatók a tanulók számára is. 

Az eXe export lehetőségei az alábbiak: 

 Common Cartrige: Az IMS Global Learning Consortium új, a 

SCORM-nál jóval rugalmasabb tananyagszabványa, ami egyes véle-

mények szerint ki is fogja szorítani a ma még legelterjedtebb 

SCORM-ot. 
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 SCORM 1.2: Az ADL jelenleg leginkább elterjedt tananyag szabvá-

nya. 

 IMS tartalomcsomag: Az IMS Global Learning Consortium korábbi 

tananyag szabványa. 

 Teljes webhely: Az ilyen tananyag valójában egyszerű, lineárisan 

megtekinthető weblapokból álló webhely. 

 Egyetlen weblap: Az egész tananyag egyetlen weblapra kerül. 

 Plain text: formázatlan szövegfájl 

 Új: iPod Notes fájl 

 

Amint látható az eXe-vel többféle tananyagformátum állítható elő. Fontos 

tudni, hogy az exportált tananyagok már nem szerkeszthetők az eXe-vel és 

nem is importálhatók vissza az ELP csomagokba. Ezért, például a 

SCORM export után feltétlenül érdemes megőrizni az eredeti, szerkeszt-

hető ELP-t is, hiszen, ha a SCORM tananyagban valamilyen hibát talá-

lunk, azt csak az ELP-ben javíthatjuk ki. A javítást követően pedig meg 

kell ismételnünk a SCORM exportot. 

1.14.3 SCORM csomagok off-line kipróbálásának és tesztelésének lehetőségei 

Az eXe editor a WYSIWYG tananyagszerkesztők közé tartozik, ami azt je-

lenti, hogy már szerkesztés közben is úgy látjuk a tananyagot, ahogyan az majd a 

tanuló előtt megjelenik. Nos, ez természetesen csak kisebb fenntartásokkal igaz, 

ezért mielőtt a tanulók számára hozzáférhetővé tennénk, felétlenül alaposan 

ellenőriznünk, tesztelnünk kell a tananyagot. 

 

Az ellenőrzést négy szinten végezhetjük el: 

 A forgatókönyvben: 

Az eXe nem az angol helyesírás szabályi szerint ellenőzi a begépelt 

szövegeket, ezért a magyar nyelven begépelt szavakat szinte mindig 

hibásnak jelöli. A tényleges gépelési hibák ebből adódóan ott már 

nem derülnek ki. A tartalmi felülvizsgálat közben érdemes még a 

forgatókönyvben ellenőriztetni a begépelt szöveg helyességét. 

 Közvetlenül az eXe felületén: 

A nagyobb, elsősorban a tananyag tagolását, és a mediális elemek he-

lyes beágyazását érintő hibák már közvetlenül szerkesztés közben ki-

derülhetnek. Exportálás előtt érdemes végiglapozni, és alaposan át-

vizsgálni a tananyagot, ugyanis most még gyorsan, és viszonylag 

egyszerűen pótolhatók a hiányosságok. 

 Webhelyként exportált tananyagban: 

A tananyag egyes elemi (például az FLV formátumú videók) nem je-
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lennek meg szerkesztés közben. Ezek hibáit csak exportálás után tud-

juk megnézni. A SCORM, vagy IMS szabvány szerint exportált tan-

anyagot azonban csak az LMS rendszerek lejátszóival tudjuk ellenő-

rizni. 

Ha még feltöltés előtt a saját gépünkön szeretnénk átvizsgálni a tan-

anyagot, érdemes köztes állapotként webhely formájában exportálni. 

Így az egész tananyag végignézhető, és minden mediális elem megje-

lenik. 

 Az LMS rendszerben megjelenítve: 

Akár milyen gondosan néztük is át a SCORM, vagy IMS tananyag 

webhely változatát, akadnak olyan funkciók, amelyek lokális gépen 

nem ellenőrizhetők. Ilyen például a SCORM tesztek, és az LMS kö-

zötti kommunikáció. Ha biztosak akarunk lenni tananyagunk helyes 

működésében, telepítsük azt a használt LMS rendszerbe, és ellenő-

rizzük úgy, ahogyan a tanulók is látni fogják. 

1.15 Összefoglalás 

Az eXe editor WYSIWYG tananyagszerkesztő alkalmazás. A program Ter-

vező nézet paneljén fölépíthető az elektronikus tananyag oldalszerkezete, az 

oldalakon megjelenő tartalom pedig, az iDevices panelen elhelyezett, külön-

böző didaktikai feladatok megvalósítására alkalmas tananyagelemek segítségé-

vel illeszthető be. 

A számos iDevice közül a leggyakrabban a Szöveg eszközt használjuk, ami-

vel a weblapokon megszokott módon formázott szöveg, táblázatok, listák, álló és 

mozgóképek, hangok, animációk illeszthetők a tananyagba. 

Az elkészített tananyag ELP formátumú fájlba menthető, ami később bármi-

kor újra szerkeszthető, azonban csak az eXe editorral tekinthető meg. A tanulók 

rendelkezésére bocsátható változatok elkészítéséhez az ELP csomagot exportálni 

kell. Az eXe számos különböző formátumban képes tananyagok előállítására. 

Készíthetünk saját gépünkön, egyszerű web böngészővel megjeleníthető 

webhelyet, vagy LMS rendszerekbe integrált SCORM lejátszóval használható 

tananyagot is. 

Az exportált változatok nem szerkeszthetők az eXe-vel, azért feltétlenül ér-

demes megőrizni az ELP változatot is. 
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2. CMS RENDSZER BEMUTATÁSA, KURZU-

SOK SZERKESZTÉSE 

2.1 Bevezetés 

Az elektronikus oktatás egyik fontos jellemzője, hogy a tanár, és a tanuló tér-

ben és időben is eltérő helyen tevékenykedhet. A tanuló nem ott, és nem feltétle-

nül akkor tanul, ahol, vagy amikor a tanár tanít. Éppen ezért az eredményes 

munkához olyan kommunikációs eszközökre, úgynevezett virtuális iskolákra 

van szükség, amelyek a biztosítják tanulási-tanítási folyamat szereplőinek 

aszinkron kommunikációját. Ez a lecke röviden bemutatja az egyik legelterjed-

tebb kurzus menedzsment rendszer, a Moodle szabványos elektronikus tan-

anyagok kezelésére alkalmas eszközeit. 

2.2 A lecke témakörei 

− LMS és CMS rendszerek 

− A Moodle 

− Kurzusok a Moodle -ban 

− Elektronikus taneszközök és típusaik 

− IMS/SCORM csomagok kezelése a Moodle kurzusaiban 

− IMS lejátszó elhelyezése 

− SCORM/AICC modul használata és beállításai 

− Tanulók tevékenységének nyomon követése  

2.3 LMS, CMS  

Az elektronikus oktatásban speciális web platformon futó alkalmazások, 

úgynevezett LMS-ek (Learning Management System => tanulás menedzsment 

rendszer) teszik lehetővé, hogy az oktatás egymástól távol lévő résztvevői haté-

konyan tudjanak együttműködni. Az LMS rendszerek számítógép hálózaton 

elérhető virtuális iskolákként foghatók fel. Fizikailag, egy-egy oktatással fog-

lalkozó intézmény szerverén működő, számítógépes programok és adatbázis-

ok, amelyek szolgáltatásait web felületen érhetik el a felhasználók.  

 

Az LMS-ek legfontosabb szolgáltatásai a következők: 

− Tárolják az oktatás és tanulás résztvevőinek adatait, lehetővé teszik azok 

kezelését. 

− Virtuális tereket (virtuális tanterem/kurzus) biztosítanak tantárgyak okta-

tása számára. 
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− A virtuális tantermekben elektronikus taneszközöket bocsátanak rendel-

kezésre, az oktatás és tanulás különböző feladatainak megvalósítására. 

− Kommunikációs és kollaboratív eszközökkel szolgálják a tanulási-

tanítási folyamat résztvevőinek együttműködését. 

− A felhasználók számára különböző jogosultsági szintekkel elérhetővé te-

szik a kurzusokat. 

− Gyakran rendelkeznek tananyag elemeket tároló, úgynevezett CMS mo-

dullal (Content Management System => tartalom menedzsment rend-

szer). A CMS-ekben tárolt tananyagelemekből különböző tananyagok 

építhetők föl. 

− Rendelkezhetnek tanulmányi rendszer modullal, amelyekkel a kurzusok 

képzésekbe, a képzések pedig képzési rendszerbe szervezhetők, a tanu-

lók tevékenysége, eredményei, előmenetele pedig kurzus, képzés, és in-

tézményi szinten is tárolható, lekérdezhető, kezelhető. 

A CMS
3
-ek (Course Management System => kurzus menedzsment rendszer) 

az LMS-ek egyszerűbb formái. Alkalmasak a legtöbb távoktatásban előfordu-

ló feladat megoldására, de általában nem rendelkeznek tartalom menedzs-

ment modullal, és nincs tanulmányi rendszer moduljuk sem. Utóbbi miatt, a 

CMS-t használó intézményeknek, általában különálló tanulmányi rendszerre 

(pl. Neptun) van szükségük. 

2.4 A Moodle 

Az LMS, és CMS rendszerek általában kereskedelmi szoftverek, áruk pedig 

gyakran megfizethetetlen a hazai viszonyok között. Szerencsére létezik jó né-

hány úgynevezett nyitott forráskódú (Open Source) rendszer is, amelyek szaba-

don fejleszthetők, emellett használatuk ingyenes. 

Utóbbiak közé tartozik a hazánkban széles körben elterjedt Moodle
4
 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) nevű CMS. A prog-

ram PHP nyelven íródott, adatbázis hátterét többféle adatbázis szerver (MySql, 

MS SQL, Oracle, Postgres..) is biztosíthatja. Futtatásához Apache web szerverre 

van szükség. Használható Linux, és Windows operációs rendszert futtató számí-

tógépen is.  

2.4.1 Kurzusok a Moodle felületén 

A Moodle virtuális tereket, kurzusokat biztosít a különböző tantárgyak tanítá-

sához. A kurzusok felülete szakaszokra, és a szakaszokat oldalról közrefogó 

                                                      
3
 A Content Management System és a Course Management System kifejezések rövidítése azonos, 

de természetesen két különböző fogalomról van szó. A Content Management System általában 

az LMS része, a Course Management System önálló oktatási rendszer. 
4
 Ebben a jegyzetben a Moodle 1.9.10-es verziójáról esik szó. 
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blokkokra oszlik. A blokkok afféle menük, parancsaikkal különféle műveletek 

végezhetők el. Számuk, és elhelyezkedésük a kurzust kezelő szerkesztő tanár 

beállításaitól függ. 

 

 

A kurzus oldalának közepén elhelyezkedő szakaszok tartalmazzák a használ-

ható elektronikus taneszközökre mutató hivatkozásokat. Ezeket is a kurzus 

tanárai helyezhetik el a felületen. 

Az első, bevezető szakaszban a kurzus egészéhez kapcsolódó taneszközöket 

(kommunikációs eszközök, tematika, tanulási útmutató...) szokták elhelyezni. Az 

ezt követő egy-vagy több szakasz a tananyag egy-egy egységéhez kötődő tan-

eszközök számára biztosít terültet. Ezek a szakaszok (a tanár beállításainak meg-

felelően) tematikus, vagy hetenkénti tagolás szerint jelenhetnek meg.  

 

2.4.2 Taneszközök a Moodle-ban 

A Moodle kurzusaiban elektronikus taneszközök (különféle dokumentumok, 

weblapok, prezentációk, tesztek, szabványos tananyagok, stb...) használhatók a 

tanításra, illetve tanulásra. A taneszközök valójában különböző programmodu-

lok, amelyek többek között az ismeretátadást, a kommunikációt, a visszacsato-

lást, ellenőrzést, az előmenetel dokumentálását szolgálják. A kurzus felületén 
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általában csak a hivatkozás formájában megjelenő nevük látszik. Az eszköz 

használatához erre az úgynevezett hivatkozási névre kell kattintani. 

A rendelkezésre álló eszközök közül a tanár választja ki és helyezi el a kurzus 

felületén azokat, amelyeket szükségesnek tart a tanuláshoz, illetve tanításhoz.  

Az elektronikus taneszközök tananyagok és tevékenységek csoportokba so-

rolhatók. A tananyagok egyszerű, csekély interakciós lehetőséget biztosító 

elektronikus dokumentumok, amelyek használata nem kapcsolható felhasználó-

hoz. A tevékenységek aktivizálják, tevékenységre késztetik a tanulót. Utóbbi 

kategóriába tartoznak például a szabványos tananyagok, tesztek, feladatok, fó-

rumok, fogalomtárak, stb. A tevékenységekkel végzett munka nyomon követhe-

tő, így általában értékelhető, pontozható és a tanuló teljesítményébe is beszámít-

ható. 

A kurzus felületét, a használt taneszközöket, tartalmukat, elhelyezkedésüket, 

elérhetőségüket a kurzus szerkesztőmódjában szabályozhatja a tanár. A szer-

kesztőmód a Szerkesztés bekapcsolása gomb lenyomásával kezdődik. Ilyenkor 

különféle szerkesztőgombok jelennek meg a taneszközök nevei mellett, a sza-

kaszok jobb oldalán, és a blokkokban. 

 

 

Taneszközök elhelyezését a Tananyag hozzáadása illetve Tevékenység 

hozzáadása legördülő listákkal végezhetik el a tanárok.  

Minden taneszköz létrehozása a tulajdonságlap, megjelenésével kezdőik. 

Ezen be kell állítanunk az eszköz különböző jellemzőit. Minden taneszköz ren-

delkezik a Névvel és a Leírással. A Név azonos a kurzus felületén megjelenő 

hivatkozási névvel, amivel az eszközt később el lehet indítani. A Leírásnak, az 

 
 12. ábra Kurzus szerkesztő módban  
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eszközről szóló rövid összefoglaló szövegnek kisebb jelentősége van, megadása 

nem is mindig kötelező. A további jellemzők beállítása, és tulajdonságlap bezá-

rása után a taneszköz használhatóvá válik a kurzus megfelelő helyén. 

 

 

2.5 SCORM csomagok közzététele a CMS felületén 

A legtöbb CMS rendszer alkalmas szabványos tananyagok, mint például az 

IMS, vagy SCORM csomagok kezelésére. Az ilyen tananyagok megjelenítését 

speciális lejátszó programok végzik. A Moodle két olyan taneszközt is tartalmaz, 

amelyekkel IMS, illetve SCORM csomagok lejátszására, használatára nyílik 

lehetőség. 

Az IMS csomag lejátszó a Tananyag hozzáadása kombinált lista, IMS 

csomag hozzáadása parancsával helyezhető el a kurzusban. A SCORM csoma-

gok megjelenítésére alkalmas eszköz pedig a Tevékenység hozzáadása lista 

SCORM/AICC-modul parancsával illeszthető be. 

A SCORM szabványnak megfelelő tananyag alapszerkezete azonos az 

IMS tananyagokéval, de azokhoz képest bővített funkciókkal rendelkezik. 

Míg az IMS formátumú tananyagban végzett tanulói tevékenység nem kí-

sérhető figyelemmel, addig a SCORM csomag oldalai folyamatosan üze-

neteket küldenek a CMS-nek, így a tanuló munkája másodpere pontosan 

követhető, sőt az tananyagoldalakon elhelyezett SCORM tesztek eredmé-

nye is regisztrálható. 

Az azonos alapszerkezet miatt a SCORM csomagokat az IMS lejátszó is 

képes megjeleníteni, de ilyenkor le kell mondanunk a SCORM szabvány 

nyújtotta nyomkövetési lehetőségekről. 

Ha nincsen szükségünk a SCORM kibővített funkcióira, akkor érdemesebb 

az IMS lejátszót használni, mert kevéssé foglalja le a szerver erőforrásait, és 

beállítása is egyszerűbb. 

2.5.1 IMS lejátszó használata 

Az IMS (és SCORM) szabványnak megfelelő tananyag egyetlen ZIP archí-

vumba csomagolt oldalakból, az azokhoz kapcsolódó állományokból (kép, vi-

deó, hang...), és a tananyag szerkezetét, meta-adatait leíró XML dokumentu-

mokból áll. Megjelenítéskor a tanuló oldalanként lépkedve haladhat végig a 

tananyagon, vagy a tartalomjegyzékből választva léphet a megfelelő lapra. 

Ha az IMS/SCORM tananyagot IMS lejátszóval akarjuk megjeleníteni, vé-

gezzük el az alábbi lépéseket: 
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 A kurzus szerkesztőmódjában kattintsunk Tananyag hozzáadása 

kombinált lista IMS csomag hozzáadása parancsára! 

 A parancs kiválasztása után megjelenő a tulajdonságlapon adjuk 

meg az eszköz jellemzőit! 

 

 
 13. ábra IMS lejátszó beállításai  

 Gépeljük be a kurzus felületén megjelenő nevet, és ha akarjuk, a rö-

vid leírást is. 

 A tananyag szerverre másolásához kattintsunk az Állomány kivá-

lasztása vagy feltöltése gombra! 

 A megjelenő Állományok ablakban válasszuk az Egy fájl feltöltése 

gombot és töltsük fel a kurzusba az IMS/SCORM csomagot! 

 Kattintsunk feltöltött fájl neve mellett megjelenő Választás parancs-

ra! 

 Az IMS lejátszó tulajdonságlapjára visszatérve állítsuk be a lejátszó 

megjelenését szabályozó paramétereket: 
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 Ha bekapcsoljuk a Navigációs oldalmenüt, a lejátszó bal olda-

lán mindig látszik majd a tananyag tartalomjegyzéke, aminek eleme-

ivel kiválaszthatók az egyes oldalak.  

 A Navigációs oldalmenü kikapcsolása esetén dönthetünk a Tar-

talomjegyzék megjelenítéséről. Igen érték megadásakor, a tan-

anyag használatakor elsőként a teljes tartalomjegyzék jelenik meg. A 

tananyag oldalakra csak ennek megtekintése után léphetünk. 

 A Navigációs gombok bekapcsolására a tartalomjegyzék fölött 

Előző és Következő feliratú gombok jelennek meg, amelyekkel 

szintén mozoghatunk tartalomban. 

 

Az IMS tananyag oldalainak megjelenítéséhez a Moodle-nak ki kell bontania 

a csomagot tartalmazó ZIP fájlt. Ezt nem a taneszköz beillesztésekor, hanem az 

első használatkor végzi el a program. Éppen ezért rögtön, a lejátszó beszúrása 

után, indítsuk el a tananyag lejátszását, és felbukkanó Az IMS csomag nincs 

használatba véve üzenet alatt kattintsunk az Alkalmazás gombra. Ezután érte-

sítést kapunk a tananyag betöltéséről és használhatóságáról. Ha a fenti lépéseket 

elmulasztjuk, a tanulók látni fogják ugyan a tananyag nevét a kurzusban, de 

lejátszás helyett a Forrás nem áll rendelkezésre! üzenetet kapják. 

Amennyiben a kurzusban több IMS/SCORM tananyagot is elérhetővé aka-

runk tenni, a fenti lépéseket minden tananyag estében el kell végezni. 

A helyesen beillesztett lejátszó hivatkozási nevére kattintva, a tanuló előtt 

megjelenik a tananyag, aminek oldalai a tanár beállításainak megfelelő navigá-

ciós eszközökkel járhatók be.  
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 14. ábra IMS/SCORM tananyag az IMS lejátszó-

ban 

 

2.5.2 A SCORM/AICC modul 

Ha a SCORM szabványnak megfelelő tananyag nyomkövetési funkcióit és 

értékelési lehetőségeit is használni akarjuk, az IMS lejátszó helyett használjuk a 

tevékenységként bekapcsolható SCORM/AICC modult! 

Az eszköz beállítása alapjaiban megegyezik az IMS lejátszónál leírtakkal. 

Meg kell adnunk a kurzusban megjelenő hivatkozási nevet, a leírást, föl kell 

töltenünk és ki kell választanunk a tananyagcsomagot. Az általános beállításo-

kon túl azonban a SCORM lejátszó működése számos egyéb paraméter megadá-

sával is szabályozható. 

 

 
 15. ábra SCORM/AICC modul speciális beállításai  

 

A tulajdonságlapon megadható fontosabb paraméterek az alábbiak: 
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 Pontozási módszer: A SCORM tananyag feldolgozása nem 

csak nyomon követhető, de értékelhető is. Adhatunk pontot egysze-

rűen az oldalak megtekintéséért, illetve meghatározhatjuk a tananyag 

egyes oldalain végezhető tevékenységek értékét. 

A Tudásegységek beállítás esetén minden, teljesített oldalért
5
 1-1 

pont jár. A többi lehetséges érték közül választva, a tananyag külön-

böző oldalain lévő tevékenységekben (például az eXe editorral is be-

illeszthető SCORM tesztekben) elért eredményeket összegezzük
6
, és 

az összegzés módját szabályozzuk (Legmagasabb pont, Összes 

pont, Átlag pont). 

 A Maximális pont opciónál megadott érték lesz a beépített tesz-

tekkel szerezhető összes pontszám. A tanuló eredményét az egyes 

tesztek %-os eredménye alapján, ebből az értékből számolja ki a 

Moodle. 

 A Próbálkozások számánál adható meg, hány hozzáférést ve-

gyen figyelembe a Moodle a pontozáskor  

 Próbálkozások pontozása: azt határozza meg, hogyan össze-

gezze a program az egyes próbálkozások esetén szerzett pontokat. 

 Szélesség, Magasság: A lejátszó keretének méretét állíthatjuk 

be. 

 Csomag megjelenítése: Az „Ez az ablak” beállítás esetén a 

lejátszó a kurzus ablakában, az „Új ablak” kiválasztásakor előugró 

ablakban jelenik meg. Utóbbi esetben a „Lehetőségek” szabályoz-

zák az pop-up ablak tulajdonságait. 

 A tanuló kihagyja a tartalmi struktúra oldalát: „So-

ha” érték esetén a tananyagoldalak megjelenése előtt láthatóvá válik 

a tartalomjegyzék, „Mindig” esetén azonnal a lejátszó felülete válik 

láthatóvá. 

 Kurzusszerkezet (tartalomjegyzék) megjelenítése: Eb-

ben a beállításban az adható meg, hogy a tananyag megtekintése 

közben hol jelenjen meg a tartalomjegyzék. 

 Navigációs gombok elrejtése: Bekapcsolása esetén nem lát-

szanak az Előző és a Tovább gombok. 

 

                                                      
5
 Ennél a beállításnál teljesítettnek számít a megtekintett oldal, illetve az a tesztet is tartalmazó lap, 

amin a tanuló elérte a tananyag szerkesztésekor megadott határértéket, eXe editorban a teszt el-

fogadásának %-ban meghatározott szintjét. 
6
 Ha ezeknek az összegzési módoknak valamelyikét akarjuk használni, tudnunk kell, hogy az 

összegzésben csak a teljesített oldalak pontjait veszi figyelembe a rendszer. A teszteket tartalma-

zó oldalak csak akkor számítanak teljesítettnek, ha az oldalon elhelyezett tesztblokkban a tanuló 

elérte a teszt elfogadásának %-ban meghatározott szintjét.  
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A tulajdonságlap kitöltése és bezárása után a SCORM/AICC modul hivatko-

zási nevére kattintva a tanulók hozzáférnek a tananyaghoz. 

2.5.3 Tananyagban végzett tevékenység nyomon követése 

A tananyag nevére kattintva a tanár előtt megjelenik a tartalomjegyzék, a 

képernyő jobb felső sarkában pedig, hivatkozásként látszik azoknak a tanulók-

nak a száma, akik már megnézték a tananyagot. A hivatkozással a próbálkozások 

tanulónkénti összegzése jeleníthető meg. Ebben a felsorolásban, egy próbálkozás 

sorszámára kattintva oldalankénti statisztika válik láthatóvá. 

 
 16. ábra Egy tanuló tevékenységének oldalankénti sta-

tisztikája 

 

 

Az egyes sorokban látható, a SCO nyomon követésének részletei lin-

kek az adott oldalra vonatkozó részletes adatokat jelenítik meg. 

2.6 Összegzés 

A Moodle az egyik legelterjedtebb, nyitott forráskódú CMS rendszer. Nép-

szerűségét nem csupán ingyenes mivoltának, hanem logikus, az eLearning kép-

zések gyakorlatához igazodó szolgáltatásainak, funkcióinak és moduláris felépí-

tésének is köszönheti. 

A Moodle, kurzusok formájában biztosítja az egyes tantárgyak oktatásának 

virtuális tereit és lehetővé teszi a tanulási-tanítási folyamat résztvevői számára a 

kurzusok használatát. A tanulók, a tanár által rendelkezésre bocsátott taneszkö-

zökkel dolgozhatnak.  

Az ismeretátadás fontos eszközei az szabványos elektronikus tananyagok. 

Ezek lejátszására a Moodle-ban két taneszközt, az IMS lejátszót, és a 

SCORM/AICC modult is használhatjuk. Az úgynevezett tananyagok közé tarto-

zó IMS lejátszóval megjelenített tananyag elolvasása nem követhető, és nem is 
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pontozható. A tanulói tevékenység figyelésére és a pontozására csak a tevékeny-

ségek közül kiválasztható SCORM/AICC modul alkalmazása esetén nyílik lehe-

tőség. 
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FORGÓ SÁNDOR 

3. ELEKTRONIKUS TANANYAGOK MINŐ-

SÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATAI 

3.1 A multimédiás elektronikus tananyagok értékelése, 

minősítése7  

Az alábbiakban elsősorban pedagógiai és médiaismereti értékelési szempont-

rendszerre fókuszálva próbálunk meg eligazodást adni a fejlesztőknek és a peda-

gógiai felhasználóknak egyaránt. Alkalmazzunk szakmailag hiteles, esztétikailag 

igényes, művészi elemeket sem nélkülöző, rendszerelméleti szempontból átgon-

dolt, pedagógiai, pszichológiai, ergonómiai, kommunikatív elvárásoknak megfe-

lelő produkciót. 

Egy multimédia oktatóprogram hatékonyságának mérése módszertanilag ne-

héz feladat. Feltételezésem szerint a felhasználók számára a multimédiás oktatás 

kihívást jelent, hiszen megújulás a képzés tradicionális jellegével szemben. A 

korszerű oktatás biztosítja számukra, hogy képesek lesznek eleget tenni a tudás-

társadalom által megkövetelt elvárásoknak. A szempontrendszerben a pedagógi-

ai-médiaismereti szempontok kerülnek kiemelésre. Az értékelési szempontrend-

szer nem törekedhet a teljes körűségre, de a pedagógiai célzattal készült multi-

média-alkalmazásokra használható. Tekintsük át röviden a fő szempontokat! 

3.1.1 Az értékelés szempontjai 

Szakmailag hiteles, esztétikailag igényes, művészi elemeket sem nélkülöző, 

rendszerelméleti szempontból átgondolt, pedagógiai, pszichológiai, ergonómiai, 

kommunikatív elvárásoknak megfelelő produkciót alkalmazzunk. Az alábbiak-

ban a multimédia-program értékelési eredményeit kívánom feltárni. A kipróbá-

lás, tesztelés során a produkciót – a minőségbiztosítási elveknek megfelelően – 

az alábbi értékelési szempontoknak kell alávetni: 

 Az üzenet pontossága, érthetősége 

 Rendszerben való gondolkodás, rendezettség 

 Strukturáltság 

 Előrehaladás, navigáció 

 A kommunikáció-interakció egyszerűsége 

 Megfelelés a pedagógiai-didaktikai elveknek 

                                                      
7
 Forgó Sándor: Tézisek: A szemléltetés – szemléletesség kommunikációs és (multi)mediális 

aspektusai. Habilitációs dolgozat. Budapest, Elte PPK. 2008. 
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 A pszichológiai-ergonómiai elvárásoknak való megfelelés 

 A mediális közlési elvárásoknak való megfelelés  

 A technikai kivitelezés 

 Járulékos elemek (borítóterv, installálás, fülszöveg, tartalmi leírás) 

 On-line frissítés 

 Szubjektív értékelés  

Az értékeléskor tekintettel kell lenni arra is, hogy szakmailag hiteles-e, és tar-

talmazza-e a feldolgozás az optimális médiaelemeket. Az értékelést nem lehet 

mechanikusan végezni, mert egy multimédia-produkció bizonyos ponton már 

művészet, de rá kell mutatni a pszeudoelemekre
8
 és jelenségekre is. 

Mikor multimédiás CD-t vásárlunk – csakúgy, mint egy könyv esetén – meg 

kell fontolnunk, hogy egy témakör feldolgozásához melyik program a legmegfe-

lelőbb.
 
 

1. Az első elv a szakmai pontosság, hitelesség, a közlendő egyszerű, tömör, 

érthető közzététele (üzenetközvetítés). Az üzenetközvetítésen belül az egyszerű-

ség, tömörség elvének betartása a szakmai pontosság, hitelesség, a közlendő 

egyszerű, tömör, érthető közzététele nagyon fontos. 

2. A rendszerszerűség szemponton belül kiemeltem, hogy a program feleljen 

meg azoknak a célkitűzéseknek, amelyeket a célcsoport számára kitűztünk, va-

lamint adjon alkalmat a tanult fogalmak mérhetőségére. 

3. A struktúrán belül fontos irányelv a tartalom rendszerezett elhelyezése, 

mely logikai és elhelyezési értelemben is szerepet kap. A multimédiás oktató-

programok egy indítóképsorral (intróval) kezdődnek, egy köszöntő oldallal és a 

főmenüvel folytatódnak. 

4. A navigáció a tájékozódás, eligazodás lehetőségét adja. A megfelelő elő-

rehaladáshoz a programnak tartalmaznia kell a minimális navigációs elemeket 

(előre-, vissza-, céloldalra ugrás, kilépés, súgó, médialejátszás, valamint keresési 

lehetőséget). Összességében áttekinthető, egyértelmű és következetes legyen a 

navigáció az alkalmazásban.  

5. Egy multimédia-oktatóprogram alapvetően azzal tud többet egy oktató-

filmnél (videóanyagnál), hogy a tanulás során a felhasználónak – a passzív befo-

gadáson túlmenően – lehetősége van az események menetébe történő beavatko-

zásra, feladatmegoldásra, kérdésfeltevésre. A kommunikációhoz (interakcióhoz) 

használatos eszközöknek és jelzéseknek (szerszámok és ikonok) szerepelniük 

kell a programban. Ma már olyan, a felhasználók számára is könnyen kezelhető 

                                                      
8 A multimédia informatikai szempontú definíciója: „A multimédia-rendszert független informáci-

ók számítógép-vezérelt, integrált előállítása, célorientált feldolgozása, bemutatása, tárolása és 

továbbítása határozza meg, melyek legalább egy folyamatos (időfüggő) és egy diszkrét 

(időfüggetlen) médiumban jelennek meg.” Steinmetz (1997) 470 p.  

Mivel igen sok alkalmazásban nem szerepel minden multimédia-elem pl. hiányzik valamely idő-

függő médium (videójelenet, kísérőszöveg), így pszeudoeffektushoz hasonlóan, 

pszeudomultimédiának nevezem a hiányos – nem minden médiaelemet magába foglaló – 

multimédiumokat. (Forgó S.)  
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grafikus felhasználói felületeket alkottak, amelyek egyre inkább emberközelivé, 

természetessé tették az ember-gép kapcsolatát. Feltétlenül pozitívan hat a fel-

használóra, ha dicséretben részesül, és kellően motivált.  

6. A pedagógiai-didaktikai szempontok arra adnak választ, hogy a feldolgo-

zás megfelel-e a tanulási célkitűzéseknek, megragadja-e a figyelmet, fenntartja-e 

az érdeklődést és kellően aktivizálja-e a tanulót az ismeretelsajátítás folyamatá-

ban. E szempontnál fontos, hogy a felhasználó számára újdonságot, érdekessé-

get, a téma újszerű megoldását tartalmazza, valamint hogy az alkalmazás a fel-

használó szemszögéből közelítse meg a témát, hiszen a tanulás csak akkor lehet 

hatékony, ha tanulás közben a tanuló figyelmét folyamatosan a tárgyra tudjuk 

irányítani. A jó multimédia-program biztosítja, hogy a tanuló számára legmegfe-

lelőbb tagolásban és ritmusban történjen a feldolgozás. A tanuló jegyzetelhet 

közben, ami segíti az elmélyült feldolgozást.  

7. A pszichológiai-ergonómiai elvek azt képviselik, hogy mennyire 

felhasználóközpontú a program, kialakul-e a kognitív térkép a tananyagról. A 

felhasználó komfortérzetét befolyásoló tényezők: megtalálhatóság, egyértelmű-

ség, egyszerűség, beavatkozhatóság, válaszolhatóság, a kezelés elsajátításának 

nehézsége. A tananyag úgy legyen interaktív, hogy gyakorlatilag a tanuló vá-

laszthassa meg az anyagban való haladás útvonalát, miközben olyan mélysége-

kig merül el, ameddig az érdeklődése motiválja. Olyan rendszerek jellemző tu-

lajdonságai ezek, amelyek kétirányú kommunikációra képesek, azaz viselkedé-

sük és működésük nem előre meghatározott, hanem a felhasználói bevitel által 

befolyásolható, irányítható. 

Sokoldalúan használja ki az emberben rejlő képességeket, kímélje a felhasz-

náló memóriaterhelését. Felismerhető-e a rendszer használatának egyéni igények 

szerinti alakíthatóságára való törekvés annak érdekében, hogy a használat köz-

ben ne legyen tapasztalható fáradás, feszültség, frusztráció. A felhasználói felü-

let minőségét befolyásolja a felhasznált színek száma és fajtája, a grafikai objek-

tumok felbontása, élessége valamint az olvashatóság. 

A használat során érez-e akadályoztatást a felhasználó. Nem elég a mindenki 

által használt, divatos, felkapott látványokra törekedni, hanem az interakciónak 

ergonómiai vizsgálatokkal megalapozott, napjaink technológiai színvonalán 

alkalmazható optimális megoldásra kell törekedni.  

8. A médiaelemek műfaji kérdései arra utalnak, hogy a tartalomnak leginkább 

megfelelő illusztrációkat alkalmaztak-e a szerkesztők. 

a) A szöveges elemeknél a tartalom olvashatósága, szembarát megjelenítése 

az elvárás.  

b) A képeknél fontos a megkomponáltság, a tudatos színhasználat, a képi ki-

emelés adekvát eszközeinek használata.  

c) Az animációnál különösen fontos a magas szintű technikai kidolgozottság, 

az ábrázolt objektumok, ábrarészek érthető magyarázata és a lényegkiemelés.  
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d) A hangelemeknél a szöveg érthetőségén túlmenően fontos az adekvát hát-

térzene alkalmazása, ennek ki-bekapcsolási lehetősége, valamint a szöveg, a 

zene és az effektusok együttes dramaturgiai hatása.  

e) A mozgóképeknél, az állóképeknél tanultakhoz képest (kompozíció, kép-

kivágás, élesség, megvilágítás) megjelenik az igény a képsorépítés szabályainak 

betartására is.  

9. A médiaelemek technikai kérdései arra utalnak, hogy a szerkesztők a tarta-

lomnak leginkább megfelelő illusztrációt alkalmazva vétettek-e technikai hibá-

kat. Kerülendő a zajosság, a kommunikációt zavaró kidolgozatlanság. A vizuális 

elemeknél fontos a megfelelő felbontás, a képméret, a mozgóképeknél pedig 

kiemelt szerepet kap az egyenletes kameramozgás. A hangjellemzőknél lényeges 

a zajosság elkerülése, valamit az aláfestő zene és a narráció kellő elkülönítése. 

Kerülendő továbbá a kommunikációt zavaró kidolgozatlanság. 

10. A járulékos elemek közé tartozik a nyomtatott mellékletként megjelenő 

használati utasítás, az oktatási módszereket bemutató segédlet, a borítóterv ötle-

tes megvalósítása, valamint a telepítés lépéseinek pontos bemutatása, ill. a borí-

tó. A borító arculata harmonizáljon a tartalommal. A hátulján az érdeklődést 

felkeltő tartalmi leírást olvashatunk, ahol tájékoztatják a felhasználót az ajánlott 

konfigurációról is. A borító gerincén is megtalálható a cím. 

11. A felhasználóbarát szolgáltatáscsomag megléte azt az igényt testesíti 

meg, hogy van-e telefonos segítségnyújtás, on-line információküldés és frissítési 

lehetőség. Egy program előnye, hogy Windows 95/98/2000, illetve Windows 

NT környezetben gépre történő installálás nélkül, közvetlenül a CD-ről automa-

tikusan indul, vagy a főkönyvtárban található START.EXE programmal indítha-

tó. 

12. Ajánlás. Az egyéni szempontok arra utalnak, hogy a felhasználó a felso-

roltakon kívül milyen észrevételeket tesz. Ez alapulhat felhasználói, szerzői ta-

pasztalaton egyaránt. (Ez utóbbi pontban ajánlatos kibővíteni a szempontokat 

egy SWOT analízisre). 
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1. kép  A multimédia oktatóprogramok értékelési szempontjai 

 

3.1.2 Multimédia produkciók értékelési szempontjai 

I. AZ ÜZENET MEGFOGALMAZÁSA. Szakmai pontosság, hitelesség, a 

közlendő egyszerűsége érthetősége, tömörsége. 

II. RENDSZERSZEMLÉLETŰ TERVEZÉS (ELEMZÉS, TERVEZÉS). 

Mennyiben felel meg a program a célkitűzésnek, alkalmas-e az eltérő ta-

nulási stílusokhoz, tartalmaz-e önértékelő teszteket? 

III. STRUKTÚRA. A tartalmi, logikai, elhelyezési struktúra megfelelősége, 

átláthatósága. 

IV. NAVIGÁCIÓ. Tartalmazza-e a minimális navigációs elemeket, a navigá-

ciós elemek segítik-e az eligazodást, tartalmaz-e tárgy és névmutatót? 

V. KOMMUNIKÁCIÓ-INTERAKCIÓ. Akció-reakció (várakozási idő), 

megszakíthatóság, a társalgás fenntartásának az elve. 

VI. PEDAGÓGIAI-DIDAKTIKAI SZEMPONTOK. A feldolgozás megfelel-

e a tanulási céloknak, kellően motivál-e, fenntartja-e az érdeklődést, elő-

segíti-e az önaktivitást? 

VII. PSZICHOLÓGIAI, ERGONÓMIAI SZEMPONTOK. Mennyire fel-

használóhoz igazított a program, ad-e sikerélményt a tanulónak, kialakul-e 
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a kognitív térkép a tananyagról, az alkalmazott szín- és formavilág megfe-

lel-e tartalomnak? 

VIII. A MULTIMÉDIA-KOMPONENSEK VIZUÁLIS ÉS AUDITÍV 

ELEMEI. A multimédiás oktatóprogramokban a szöveges részek túlzott 

vagy teljes használata megfosztja a produkciót a multimédia-jelzőtől. A 

másik túlzás, ha mindent képi nyelvre fordítunk le, ebben az esetben az 

absztrakció rovására cselekszünk. Az előzőekhez képest ugyancsak szél-

sőséges az az eset, amikor a hanganyagokat visszük túlzásba (olyanná vá-

lik, mint egy hang CD). Fontos, hogy az egyes médiumok erősítsék egy-

mást, ne pedig gyengítsék, vagy esetleg kioltsák egymás hatását. Például 

másról szól a beszéd, mint amit látunk a képen. A helyes váltások a médi-

umok között mindenképpen javítják a produkciót. 

 Szöveges részek: Egyszerűség, olvashatóság, tagolás, tömörség, szemba-

rát megjelenés. 

 Számok, adatbázis: Keresés gyorsasága, áttekinthetőség, a haladás bemu-

tatása. 

 Állóképek: Komponáltság, tudatos színhasználat, képi kiemelés eszközei. 

 Megfelelő-e a tónusérték, (alul, vagy túlexponált a kép). Kellően éles-e a 

kép? A képélesség illetve életlenség lehet műfaji és technikai egyaránt. 

Két változata létezik: a mélységi élesség, és a bemozdulásos életlenség. 

Optimális-e a felbontás és a képméret ahhoz, hogy a kép tanulmányozha-

tó legyen? Megfelelő-e a színmélység, a felbontás? Vannak-e a szereplő 

környezetében zavaró tárgyak, amelyek elterelik a néző figyelmét? Meg-

felelő-e a képkivágás, beállítás? A túl távoli, vagy túl közeli felvétel ront-

ja ideális ábrázolást. 

 Ikonok, szimbólumok, logók: Kivitelezés egyszerűsége, közérthetősége, 

lényegkiemelés mértéke. 

 3D ábrázolás: A modultest térbeli bonyolultsága, megjelenítése, térhatá-

sa, térbeli anyagszerűsége. 

 Animáció: Folyamatosság, a mozgás egyenletessége, valószerűsége, di-

namikája. 

 Aktív felületek: Következetes elhelyezés, folyamatos és indokolt jelenlét. 

 Auditív információk: A szöveg érthetősége, a háttérzene adekvátsága és 

kiiktatási lehetősége. 

 Hibalehetőségek: Az automata üzemmód miatt a háttér zaj felerősödik. 

Gyakran visszhangossá válik a hangfelvétel, (Kongó, üres hang, hangár 

effektus.) Az előadó, megszólaló hangkaraktere nem jelenik meg, letom-

pul, mert rossz minőségű, mikrofont alkalmaztak. Több mikrofon alkal-

mazása esetén gyakran előfordul, hogy az alárendelt hang a dominánsabb 

– bekiabálók elnyomják a szereplő hangját – mint a főhang. Ennek a for-

dítottja pedig az a jelenség, amikor a kísérőzene elnyomja a beszédet. 
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 Mozgóképek: Kompozíció, képkivágás, élesség, megvilágítás, a kamera-

mozgás egyenletessége. 

 A felesleges kameramozgás is a bizonytalanság érzetét keltheti. A reme-

gő kép az állvány alkalmazásának hiánya, vagy az állvány rossz kiképzé-

se miatt keletkezhet. Nem megfelelő frame/sec érték, azaz darabos a digi-

talizálás során bevitt videó-részlet. 

IX. TECHNIKAI KIVITELEZÉS. Zajosság, rossz felbontás, a kommuniká-

ciót zavaró elemek. 

X. JÁRULÉKOS ELEMEK (installálás, fülszöveg, tartalmi leírás). A nyom-

tatott mellékletként megjelenő használati utasítás, az oktatási módszereket be-

mutató segédlet megléte emeli az értékét a produkciónak. 

XI. ON-LINE FRISSÍTÉS. Felhasználóbarát szolgáltatáscsomag megléte: te-

lefonos segítségnyújtás, on-line információküldés és frissítési lehetőség. 

XII. SZUBJEKTÍV ÉRTÉKELÉS. Az egyéni szempontok azt az összegző, 

ugyanakkor egyéni észrevételeket tartalmazzák, amelyek a fenti szempontok 

alapján ajánlásokat tartalmaznak a termék megvásárlására, vagy annak elutasítá-

sára. Azaz ajánlja-e a multimédiás termék beszerzését az értékelő vagy sem. 
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3.1.3 Feladat (értékelőlap): 

Multimédiás, interaktív e-learning tananyag értékelése az alábbi 

szempontok szerint: 

I. AZ ÜZENET MEGFOGALMAZÁSA. Szakmai pontosság, hitelesség, a 

közlendő egyszerűsége, érthetősége, tömörsége. 

II. RENDSZERSZEMLÉLETŰ TERVEZÉS (MÉDIAELEMZÉS, TERVE-

ZÉS). Megfelel-e a program a célkitűzésnek, alkalmas-e az eltérő tanulási stílu-

sokhoz? 

III. STRUKTÚRA. Tartalmi, logikai, elhelyezési struktúra megfelelősége, át-

láthatóság. 

IV. NAVIGÁCIÓ. Tartalmazza-e a minimális navigációs elemeket, a navigá-

ciós elemek segítik-e az eligazodást? 

V. KOMMUNIKÁCIÓ-INTERAKCIÓ. Akció-reakció (várakozási idő), 

megszakíthatóság, a társalgás fenntartásának az elve. 

VI. PEDAGÓGIAI-DIDAKTIKAI SZEMPONTOK. Megfelel-e a feldolgo-

zás a tanulási céloknak, fenntartja-e az érdeklődést? 

VII. PSZICHOLÓGIAI, ERGONÓMIAI SZEMPONTOK. Mennyire ember-

hez igazított a program, kialakul-e a kognitív térkép a tananyagról? 

VIII. MULTIMÉDIA KOMPONENSEK VIZUÁLIS ÉS AUDITÍV ELE-

MEI: 

1. Szöveges részek egyszerűsége, olvashatósága, tagolása, tömörsége, szem-

barát megjelenítése. 

2. Számok, adatbázis alkalmazása: a keresés gyorsasága, áttekinthetősége, a 

haladás bemutatása. 

3. Állóképek: a komponáltság, a tudatos színhasználat, a képi kiemelés eszkö-

zei. 

4. Ikonok, szimbólumok, logók alkalmazása: a kivitelezés egyszerűsége, köz-

érthetősége, a lényegkiemelés mértéke. 

5. 3D ábrázolás: a modultest térbeli bonyolultsága, a modultest térbeli meg-

jelenítése (térhatás), a modultest térbeli anyagszerűsége (textúrája, térha-

tása). 

6. Animáció alkalmazása: folyamatosság (egyenletes mozgás), a mozgás va-

lószerűsége, dinamikája. 

7. Aktív felületek: következetes elhelyezés, az aktív felületek folyamatos, il-

letve indokolt jelenléte. 

8. Auditív információk: a szöveg érthetősége, a háttérzene adekvátsága. 

9. Mozgóképi formanyelvi sajátosságok: kompozíció, képkivágás, élesség, 

megvilágítás, a kameramozgás egyenletessége. 

IX. MULTIMÉDIA TECHNIKAI KIVETELEZÉSE 

X. JÁRULÉKOS ELEMEK. Borítóterv, installálás, fülszöveg, tartalmi leírás. 
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XI. ON-LINE FRISSÍTÉS 

XII. ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKELÉS. Swot analízis. 

3.1.4 Az e-learning keretrendszer funkciói 

− A hallgatók egyedi azonosítása, eredményeik nyilvántartása, a hallgatói 

aktivitás követése. 

− A kurzusok különböző anyagaihoz, elemeihez történő hozzáférési jogo-

sultságok kezelése, hozzáférés biztosítása a hallgatók számára. 

− Beállíthatónak kell lennie, hogy melyik hallgatói csoport vagy bármely 

hallgató milyen tananyagokból tanuljon. 

− A tananyagfejlesztők, oktatási adminisztrátorok jogosultságának beállí-

tása; milyen tananyagokat módosíthatnak, milyen adatokhoz férhetnek 

hozzá. 

− A keretrendszernek tárolnia kell, hogy egy adott hallgató bejelentkezett-

e, az adott tanfolyamot elkezdte-e vagy sem, mely témaköröket nézte 

már át egy adott tanfolyamon, illetve levizsgázott-e, milyen eredmény-

nyel, és a vizsgakérdésekre milyen válaszokat adott. 

− Tananyag-adminisztráció. Nyilvántartja a kurzusra, vizsgára való jelent-

kezéseket. 

− A tananyagok egyszerű módosítása és frissítése, szerkezetének átalakítá-

sa, bizonyos részek újra felhasználhatósága. 

− Kommunikációs felület, és formák (szinkron-aszinkron) biztosítása. 

− A tanulói aktivitás serkentésére alkalmazott automatikus funkciók meg-

léte. 

− A tanári értékelés támogatása (diagnosztikus, formatív és szummatív ér-

tékelés). 

− Önértékelő és számonkérő elemek megléte. 

− Informálja a felhasználókat az oktatással kapcsolatos hírekről. 

− Web-előadások, web-szemináriumok lebonyolításának támogatása. 

− A virtuális csoportmunka támogatása, kollaboratív felületet biztosítása. 

− Jelentések készítése. A keretrendszerben tárolt követési információkat az 

oktatási adminisztrátoroknak egyszerű eszközökkel kell megkapni. 

− Naplózza a felhasználók: tanárok, tanulók tevékenységét. 

− Kapcsolódás a meglévő rendszerekhez. Lényeges, hogy az e-learning ke-

retrendszer ne különálló elem legyen az adott cég vagy szervezet oktatá-

si rendszerében, hanem szervesen kapcsolódjon ahhoz, ezért nagyon 

fontos, hogy a keretrendszer kapcsolatot tudjon teremteni a meglévő al-

kalmazotti nyilvántartással, a pénzügyi rendszerekkel, illetve a tudásme-

nedzsment-eszközökkel. 
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3.1.5 Oktatószoftverek, elektronikus tananyagok iránti elvárások 

Mivel az elektronikus tanulás során a tanár csak távjelenléttel, vagy csak elő-

re megtervezett formában képes irányítani a tanulási folyamatot, így az oktató-

szoftvernek, elektronikus tananyagnak kell pótolni a hagyományos osztálytermi 

tanári tevékenység megannyi ismérveit. Meg kell ragadni a hallgatók figyelmét, 

szinten kell tartani a hallgatók érdeklődést, megfelelő időközönként visszatérni a 

tananyag lényeges részeire, be kell iktatni elektronikus számonkéréseket stb. 

Ahhoz, hogy az elektronikus tananyag, megfeleljen az elvárásoknak, a fej-

lesztés során több fontos szempontot is szem előtt kell tartani. 

A tananyag strukturálása, felépítése: megfelelően kidolgozott szerkezet révén 

tárja a hallgatók elé az alapvető információkat, mutassa be a cél és követelmény-

rendszert, aktivizálva vezesse végig a tananyagon, adjon mintapéldákat, gyako-

rolási lehetőséget, és kérjen számon. A hallgatók világosan lássák át, hogy mi-

lyen lépésekben sajátíthatják el a tananyagot. 

Modulrendszerű kialakítás révén a tananyagot több modulra osztva lehetővé 

válik, hogy a hallgató csak azokat, a számára szükséges modulokat tanulmá-

nyozza, amelyeket még nem sajátított el. 

Elméleti magyarázatok, leírások, szöveges ismertetők és illusztrációk révén 

szert tehet a fogalmak világos és tömör elsajátítására. 

Eljárások ismertetése során lehetősége van a hallgatónak a fogalmakon ala-

puló műveletek részletes elsajátítására. Fontos a művelet végrehajtásához szük-

séges lépéssorozatok pontos leírása, bemutatása animációk, szimulációk segítsé-

gével. 

Gyakorlatok. A gyakorlatok lépésenkénti megoldásával a hallgatók megta-

nulják, hogy az előzőekben megszerzett tudást hogyan használhatják az új kon-

cepciók elsajátítására. A gyakorlati példák segítik az e-learning résztvevőit, hogy 

a példát mindennapos tapasztalataikkal összevetve, összefüggéseket ismerjenek 

fel, és következtetéseket vonjanak le. A tanulási folyamat közben elsajátított 

ismeretek képessé teszik a hallgatókat arra, hogy az oktatott eszközöket maga-

biztosan és függetlenül használják mindennapos munkavégzésük során. 

Diagnosztikus mérés (előfelmérés) alkalmazásával lehetővé válik, hogy min-

den modul elején a hallgatók adott témakörhöz tartozó tudásszintjét felmérhes-

sük. Az előfelmérés során megjelenő kérdésekre adott válaszok alapján eldönt-

hető, hogy az adott modult a hallgatónak el kell-e végeznie vagy sem. 

Vizsgák során mérhető a tananyag elsajátításának mélysége. A vizsgakérdé-

sek két típusba sorolhatók: a teszt jellegű elméleti vizsgák a fogalmak elsajátítá-

sát, a teszt jellegű gyakorlati megvalósításra vonatkozó vizsgák pedig a hallga-

tóknak az adott témakörökhöz kapcsolódó gyakorlati problémamegoldó képes-

ségét mérik. A vizsgakérdések kombinációjából az adott hallgató és az oktatást 

koordináló szakemberek számára egyértelművé válik, hogy hiányos tudás esetén 

kinek melyik oktatási modult kell átismételnie a témakör mélyebb elsajátításá-

hoz. 
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Megfelelő szintű és mennyiségű multimédiás eszközök használatával felkelt-

hető a hallgatók érdeklődése, figyelmük szinten tartható, a különböző percepciós 

tulajdonságokkal rendelkező hallgatók számára (vizuális, verbális típus) optimá-

lisan közvetítheti a tartalmat. 

3.1.6 Elektronikus tananyagok értékeléséről 

Az e-learning keretrendszer és oktatószoftver iránti elvárások megfogalmazá-

sa során onnan kell kiindulnunk, hogy mit vár el egy felhasználó a szolgáltatások 

iránt. 2003-ban a svájci illetőségű EDUTECH elektronikus tanulással foglalkozó 

szakmai grémium tagjai kialakítottak egy olyan szempontrendszert – az elektro-

nikus tudás-menedzsment-rendszerekre (LMS) és a kurzus-menedzsment-

rendszerekre (CMS) –, amelynek segítségével az oktatási intézményeknek lehe-

tősége van elemezni az egyes szolgáltatásokat. 

Az alábbiakban összefoglaljuk ezeket a szempontrendszereket. 

I. Első a kifogástalan hallgatói környezet, amelyben biztosítani lehet a fo-

lyamatos és azonosított formában a tananyaghoz való hozzáférést. Hallgatói 

környezethez fontos hogy a tanuló saját igényeinek megfelelően testre tudja 

szabni a felületet. (Személyes megjegyzések hozzáfűzése, könyvjelző alkalma-

zása stb.) 

II. Milyen legyen a szerzői környezet? Ennek során azt kell megfontolni, 

hogy a tananyagfejlesztéshez elegendő-e a szerzők részéről a felhasználói szintű 

tervezői tudás (copy, paste, HTML kompetencia), tartalmaz-e beépített online 

szerkesztőt, van-e lehetőség több szerzős munkavégzésre. 

III. A tanári környezet adjon lehetőséget a nevelői és oktató szerep gyakor-

lására, csoportmunka kialakításának lehetőségére, a tutorálásra és végül pedig a 

kurzus értékelésére, naplózásra. 

IV. Az adminisztráció során legyen lehetőség a regisztrációra és a követésre, 

hozzáférési jogok megadására, illetve megvonására. 

V. A technikai követelmények során kerüljön megadásra a szerver kliens 

(pl. platform független web böngésző) platform technikai jellemzői. 

VI. Az általános tulajdonságok és jellemzők között kiemelendő, a több-

nyelvűség, a szabványosság, a metaadat támogatás az IKT támogatottság, a 

rendszerdokumentáció valamint a stabilitás és a megbízhatóság. 

3.1.7 Szintézisen alapuló e-learning értékelő rendszer 

A minőségbiztosítási szempontrendszer 

A fenti értékelési, minőségbiztosítási szempontrendszert, szervezetek ajánlá-

sát és a szabványokat áttanulmányozva, került kialakításra a Szintézisen Alapuló 

Minőségbiztosítási Rendszer, amely egyaránt figyelembe veszi a tervezési, a 

fejlesztési és a szolgáltatást igénybe vevő felhasználói szempontokat is. 
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Egy e-learning tananyag és szolgáltatása során a felhasználói oldalról rend-

szerint a következő elvek fogalmazódnak meg: 

− adjon információt a kurzusról; 

− biztosítson többféle (on-line, off-line) kommunikációs formát; 

− legyen jól szerkesztett; 

− adminisztrálja az előmenetelemet; 

− tartsa nyilván a személyes adatokat; 

− legyen tartalmas és didaktikus; 

− könnyen lehessen benne eligazodni; 

− személyre szabható legyen; 

− ismertesse a technikai követelményeket; 

− lehessen véleményt nyilvánítani a használhatóságáról. 

 

A minőségbiztosítás azt vizsgálja, hogy a hagyományos és az elektronikus 

távoktatás (tanulás) tervezése során milyen lehetőségek vannak az ellenőrzésre, 

értékelésre, minőségbiztosításra. A hagyományos eljárások közül melyek azok, 

amelyek háttérbe szorulnak, vannak-e közöttük olyanok, amelyek változatlan 

formában adaptálhatók az új rendszerbe, illetve fokozódik-e valamelyik jelentő-

sége. Az alábbiakban egy összehasonlító módszereken alapuló komplex minő-

ségbiztosítási rendszer alkalmazását javasoljuk a tervezők, fejlesztők és felhasz-

nálók számára. 

Ebben a részben egy úgynevezett hibrid szisztémát, a tervezési és fejlesztési 

folyamatokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszert fogunk felvázolni. A 

szolgáltatást igénybe vevő számára fontos feltétel rendszert emeltünk ki. Ebben 

az esetben a folyamat és termékirányultságú megközelítések egy rendszerben 

egyesülnek. 

E-learning tananyagok, elektronikus szolgáltatások értékelése 

Hagyományos oktatási formáknál nehéz lehetőséget biztosítani a folyamatos 

képzés számára, hiszen egy könyv nyomtatása és terjesztése hosszú időbe telik. 

Míg egy leírt és kinyomtatott – legyen az akár CD alapú off-line technológián 

alapuló – információ elér a diákokhoz és érdeklődőkhöz már csak elavult infor-

mációt tartalmaz az internet adta elektronikus hálózati alkalmazások elterjedése 

azonban beteljesíteni látszik a távoktatás vel együt az e-learning minden techni-

kai és módszertani igényét. Az off- line technológia alapú közvetítőkön – CD-

ROM – tárolt oktatási anyag is egy lezárt egységet képvisel, amelyet nem lehet 

ugyanazon felületen frissíteni, az új prototípus elkészítése, gyártása terjesztése 

költséges és időigényes. A piacon különböző oktatási keretrendszerek vannak 

jelen. Áruk és tudásuk rendkívül ingadozó képet mutat. 

Ebben a pontban az kerül elemzésre, hogy a hagyományos és az elektronikus 

távoktatatás (tanulás) tervezése során milyen lehetőségek vannak az ellenőrzés-
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re, értékelésre, minőségbiztosításra; a hagyományos eljárások közül melyek 

azok, amelyek háttérbe szorulnak, vannak-e közöttük olyanok, amelyek változat-

lan formában adaptálhatók az új rendszerbe, illetve fokozódik-e valamelyik je-

lentősége. 

Olyan szempontrendszer került összeállításra, amely – a nemzetközi standar-

dok és a hazai tapasztalatok, valamint saját fejlesztéseink alapján –az értékelési 

rendszerek sajátosságai figyelembe vételével hozzájárulhat a standardizációs 

törekvésekhez. 

Az értékelési szempontrendszer 

Az elektronikus tanuláshoz elengedhetetlen egy olyan szoftver és szerver al-

kalmazása, amelynek révén lehetővé válik a tananyag közvetítése és egyfajta 

naplózása. Nézzük meg a két fogalom jelentését. 

Az e-learning keretrendszer olyan számítógépes szoftver, amelynek segítsé-

gével számítógépes hálózaton (lokális, globális) kapcsolódó szolgáltatások révén 

személyre szabott tanulási folyamat végezhető és szervezhető. A keretrendszerek 

az oktatás tartalmának közreadását, a hallgatók és a képzés menedzselését, az 

oktatáshoz tartozó kiegészítő tevékenységek végrehajtásához nyújtanak segítsé-

get. Az e-learning keretrendszer az alábbi funkciókat foglalhatja magába: 

 

I. Információ a kurzusról (információ és tájékoztatás biztosítása, bemutatás) 

II. Kommunikáció (aszinkron együttműködés, szinkron együttműködés, visz-

szacsatolási rendszer) 

III. Design (struktúra, forma) 

IV. Adminisztráció (általános jellemzők) 

V. Tartalom közzététele (tartalom, pedagógiai elvek, didaktikai módszerek 

érvényesülése, pszichológiai-ergonómiai elvek, a médiális (műfaji) közlési elvá-

rásoknak való megfelelés) 

VI. Központi adatbázis (hallgatókra vonatkozó adatok gyűjtése, dokumentá-

ciógyűjtés, iktatás) 

VII. Navigáció (általános elvárások, kiegészítők) 

VIII. Hallgatói támogatás (elérhetőség, hozzáférés, személyes testreszabott-

ság) 

IX. Technikai követelmények (böngésző, operációs rendszer, kliens platform 

– standard) 

X. Értékelés, visszacsatolások, minőségbiztosítás (tartalom, felépítés, hasz-

nálhatóság) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


