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E-learning 2.0? 

Tapasztalatok a Moodle-rendszerben 

informatikai kurzusokon1

Egy jó tanár a lehetõ legváltozatosabb mód-
szerekkel igyekszik információt és ötleteket 
adni hallgatóinak, hogy gondolkodásra
serkentse õket.

(Terry Tooth)

Bevezetés

Tizenkét éve tanítok a Szegedi Tudományegye-
tem Könyvtártudományi Tanszékén informati-
kai tárgyakat. Az Internet nyújtotta lehetõségek
már az elsõ években nagy elõnyt jelentettek a
távolság áthidalására, különösen a levelezõ
hallgatók esetében. Szívesen válaszoltam kér-
déseikre e-mailben, és bizonyos feladatmegol-
dásokat is e-mailben kértem az összes hallga-
tótól. Egyes kurzusokon a hallgatók számára
kijelölt tárhelyre tölthették fel a feladataikat.
Tananyagaimat az Egyetemi Könyvtár web-
szerverén elhelyezett honlapomról tölthették le.
Két évvel ezelõtt a fenti lehetõségek mellett

több különbözõ tárhelyen is elhelyeztünk a kur-
zusainkhoz kapcsolódó oldalakat. Docuwiki-
honlapot nyitottunk a témáinkhoz tartozó alap-
fogalmak összegyûjtésére, szerkesztésére és
megosztására. Ugyanazon az ingyenes szerve-
ren telepítettem Joomlát kifejezetten arra a cél-
ra, hogy fotóalbumunk legyen egyrészt szem-
léltetõ fotókhoz, másrészt a hallgatók megadott
szempontok szerint készített képeihez. Ezeken
a honlapokon már korlátoztuk a hozzáférést: a
felszín publikus volt, de az igazán tartalmas ré-
szekhez csak a kurzusok hallgatói és én fértünk
hozzá.
2008 februárjában lehetõséget kaptam a

könyvtári szerverre telepített Moodle aktív
használatára. A rendszer már korábban is fel-
keltette az érdeklõdésemet, és szintén ingyenes
szerveren kísérleteztem vele. Így azonban szak-
értõ informatikus segítségével könnyebb dol-
gom volt, tisztán csak az oktatási anyagokra és

a rendszer adminisztrációjára koncentrálhat-
tam. A korábban „netszerte” szétszórt különbö-
zõ jellegû oktatási oldalainkat egyetlen rend-
szeren belük használhattuk és bõvíthettük. Az
oktatás továbbra is elsõsorban hagyományos
keretek közt zajlott, a Moodle-keretrendszer in-
kább csak helyet biztosított a tananyagaim elhe-
lyezésére és a hallgatóktól elvárt állományok
egy helyen tartására. Éreztem, hogy ennél jóval
több lehetõséget rejt, csak sokkal több idõt kell
szánnom az alapos kitanulmányozásra.
Az igazán nagy fordulat ez év februárjában

következett be, amikor egy viszonylag hirtelen
jött munkahelyváltás következtében megszûnt
az a lehetõségem, hogy napközben is oktathas-
sak a tanszéken. A kurzusaimat már kijelölték,
csak idõpont-módosítást kértem, és minden
kurzust az esti órákra tettünk át. Hamar kide-
rült, hogy ez így nem lesz túl hatékony, sem a
hallgatóknak, sem nekem nem tûntek ideális-
nak ezek az idõpontok. Szerencsére ebben a fél-
évben csak honlapszerkesztést és digitális kép-
szerkesztést oktattam nappalis és levelezõs
hallgatóknak. Mindkét tárgy alkalmasnak tûnt a
távoktatásra. Ezért felajánlottam hallgatóimnak
ezt a lehetõséget, õk pedig láthatóan boldogan
elfogadták.
Ugyanebben a félévben egy szerencsés

„véletlennek”2 köszönhetõen jelentkeztem egy
angol informatika szaknyelvi tanfolyamra3, ami
szintén a Moodle-keretrendszerben szervezõ-
dött, így abban a szerencsében részesültem,
hogy egyszerre oktatóként és hallgatóként is
gyûjthettem tapasztalatokat.
A cikk keretében az ebben a félévben megélt

élményeimet szeretném összefoglalni, és lehe-
tõség szerint tanulságokat levonni.

Távoktatás

Ha a tanuló és az oktató távol van egymástól,
megfelelõ közvetítõ eszközökre van szükségük a
folyamatos és kölcsönös kapcsolattartáshoz. A ta-
nítási folyamat távirányítással mûködik.4 A tan-
anyag (oktatócsomag) gondos, pontos megterve-
zése és a feszes, meghatározott munkatempó biz-
tosítása egyaránt rendkívül fontos. A lépések fel-
adatsorokkal és önellenõrzéssel irányíthatók. 

M û h e l y

✒  Vida Andrea



A levelezõ oktatás nem tekinthetõ távoktatás-
nak, de a távoktatás egyik eszköze lehet a leve-
lezés is. Ma már megfelelõ technikák bizto-
sítják az azonnali, egyidejû kapcsolattartást 
oktató és hallgató(k) között. A rádió, majd a te-
levízió feltalálása gyors és nagyobb távolságra
kiterjedõ ismeretterjesztést tett lehetõvé, de az
információáramlás egyirányú volt. A XX. század
vége felé már audio- és video-telekonferenciák
tették lehetõvé az egyidejû és többirányú kom-
munikációt, a személyi számítógép elterjedése
pedig végképp szabad utat nyitott a gyors és ru-
galmas adattovábbításhoz, ami a mai távoktatás
alapja. Az Internet megjelenésével még számos
újabb eszközt nyertünk, a fejlõdés pedig roha-
mos és megállíthatatlan. Az ezredforduló kör-
nyékén a Web2.0 megjelenése és elterjedése
olyan paradigmaváltást hozott, amin még min-
dig számos szenvedélyes vita folyik, de a jelen-
ség létezése vitathatatlan.5

E-learning (2.0?)

Témánk szempontjából szintén tisztázásra szo-
ruló alapfogalom az ún. e-learning2.0. Lénye-
gében az ún. web2.0-s eszközök, tehát a szoci-
ális oldalak, megosztást szolgáló eszközök 
alkalmazását jelenti a távoktatásban, kilépve a
meglévõ keretrendszerbõl.6 Tekintsük át rövi-
den a ma uralkodó négy legfõbb tanuláselméle-
tet, és ennek megfelelõen a tananyag elõkészí-
tésénk kívánalmait!

Természetesen a távoktatás során is a fenti el-
méletek optimális kombinációja tûnik a legha-
tékonyabbnak. Bármilyen tanulási folyamat el-
sõ szakaszában célravezetõbb a hagyományos
oktatási módszerek alkalmazása. A tanár fel-
adata, hogy megtanítsa tanítványainak a kurzus
alapjait. Utána, biztos alapokon állva, egyre in-
kább képesek lesznek önálló egyéni vagy cso-
portmunkára. A tanár szerepe átalakul: tutor-
ként az a feladata, hogy a lehetséges irányokat
mutassa meg tanítványainak, így irányítsa õket
az önálló munkában.7

Felmerül még az a kérdés, hogy el kell-e külö-
nítenünk a valós térben, illetve az ún. kibertér-
ben történõ oktatást. Érdemes-e vitát nyitni ar-
ról, melyik jobb közeg a tanításhoz?8 Tapaszta-
lataink szerint az a legjobb, ha felváltva alkal-
mazzuk a hagyományos és a hálózatalapú mód-
szereket. A tanár feladata nemcsak egyoldalú
információátadás, hanem a szükséges egyéb ké-
pességek fejlesztéséhez is segítséget kell nyúj-
tania.
A távoktatás folyamatosan aktív részvételt igé-

nyel oktatótól és hallgatótól egyaránt. Módszere-
sen, hétrõl hétre el kellett látnom tanítványaimat
a szükséges oktatási anyagokkal. Elengedhetet-
lenül fontos a kiadott hallgatói feladatok folya-
matos ellenõrzése és értékelése, ezzel párhu-
zamosan a megkövetelt hallgatói aktivitás 
folyamatos figyelése és értékelése. (Közvetlenül
a félév elején pontokba szedtem a hallgatóknak,
hogy világosan lássák, mi minden lesz a félévi
összértékelés alapja.)

Közösségi funkciók

A Web2.0 egyik legfontosabb jellemzõje a kö-
zösségi élet. A közösségteremtés alapja az in-
formációáramlás, kommunikáció; egymás köl-
csönös segítése.9

Oktatási kísérletünkben a csoportszervezés
alapja a kurzus. Az önkéntesség kevéssé érvé-
nyesül, bár a téma közös. A társaság tagjai ke-
véssé ismerik egymást személyesen, mivel kü-
lönbözõ egyetemi csoportokból tevõdnek össze.
Emiatt nehezen nyílnak meg egymás elõtt a vir-
tuális térben. A félév végére, legnagyobb örö-
mömre, sokat oldódik a kezdeti gátlásosság,
hallgatóim többsége magabiztosabban és ruti-
nosan viselkedik, különösen a kis létszámú 
csoportban. Szintén örömmel láttam, hogy fo-
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Tanuláselmélet

Behaviorista: „mit” tanítsunk, a tényekre
koncentrál.
A tanulás észrevehetõ változásokat okoz a
viselkedésben.

Kognitív: „hogyan”tanítsunk, a módszerek-
re, alapelvekre koncentrál. A tanulás belsõ
folyamat. Akkor a leghatékonyabb, ha a ta-
nulók nagyobb összefüggésbe tudják he-
lyezni az anyagot, és megismerik a saját
személyüknek szóló jelentését.

Konstruktivista: „miért”: a tanulók saját
személyes valóságuknak megfelelõen ér-
telmezik, személyre szabják a kapott infor-
mációt és a világot. 

Konnektív: „kikkel”: tanulóközpontú, háló-
zatalapú szemlélet a digitális világban.

Tanyagelõkészítés

Mérhetõ eredmények, folyamatos vissza-
jelzés, tesztek
Tananyag: lineáris rendben épül egymásra,
ismert ➠ ismeretlen

Memória-központúság
érzékelés ➠ megértés ➠ rövid távú
memória à hosszú távú memória
Alapfogalmak és kapcsolataik egy témán
belül
„információs térkép-generáció” ➠ a tanu-
lók ösztönzése a kapott információ önálló
rendezésére

Tanár: tanácsadás, útmutatás, figyelemmel
kísérés, ellenõrzés 
Tanulók: önálló feldolgozás, összefüggés-
be ágyazás
Gyakorlati helyzetmegoldások, személyre
szabottság. interaktivitás, együttmûködés,
egymás értékelése 

Konstruktív módszerek + hálózati kapcso-
latok, együttmûködés . 
A Web2.0 eszközeinek felhasználásával
„kapcsolatokra épülõ tudásmegosztás”



kozatosan egyre több segítséget nyújtottak egy-
másnak aszerint, hogy ki-ki melyik területen
mozgott otthonosabban.

Felmerülõ problémák
Kommunikációs nehézségek

1. Aszinkron kommunikáció: Bár az elektroni-
kus eszközök lehetõvé teszik az egyidejû kom-
munikációt is, az eltérõ idõbeosztások miatt
óhatatlanul csúszással osztjuk meg egymással a
gondolatainkat. Sokkal pontosabban kell fogal-
mazni a tananyagban, és biztosítani kell annak
lehetõségét, hogy bármikor visszakérdezhes-
sünk, pontosíthassunk. Nem feltétlenül rám várt
ez a feladat, elsõsorban a hallgatóknak hagytam
lehetõséget arra, hogy elõször egymás közt
igyekezzenek tisztázni a homályos pontokat, az
„elõrébb járóktól” vártam el, hogy segítsenek
társaiknak a mindannyiunk számára látható fó-
rumon. Én csak késõbb léptem be a beszélge-
tésbe, ha szükségesnek láttam a pontosítást.
2. „Egy a sokhoz” vagy „sok a sokhoz?”: Jel-

legzetes kommunikációs forma a közösségi 
oldalakon, hogy több szálon is folyhat a „be-
szélgetés”: privát üzeneteket is válthat két fél,
fórumon is véleményt cserélhetnek egyszerre
többen is. Az internetes levelezõlistákkal, fóru-
mokkal egyidõs megfigyelés, hogy a virtuális
közösségekben mindig csak néhány igazán ak-
tív tag van jelen, a többség a lurker, azaz „hall-
ga-tag” kényelmes szerepkörében érzi jól 
magát. Ez az oktatási környezetben még foko-
zottabban érvényesül. A tanév elsõ félévének
végén, akkori tapasztalataink összegzésekor, ta-
nítványaim saját bevallásuk szerint azért voltak
erõsen passzívak a kurzusfórumokon, mert „ke-
véssé ismerik egymást, és szégyellik egymás
elõtt az esetleges tudatlanságukat”. Ahhoz,
hogy ennek az ellenkezõjérõl meggyõzzem
õket, szívós kitartásra és több félévre van szük-
ségem, lehetõleg ugyanazzal a társasággal. 
3. Nonverbális elemek hiánya: A személyes

kapcsolatot természetesen semmi nem pótol-
hatja, ezért ragaszkodtam hozzá, hogy bizonyos
idõközönként rendszeresen találkozzunk a
meghirdetett helyen és idõpontban. A virtuális
térben pedig a „szakadék áthidalását” szolgál-
hatják a jól ismert emotikonok és a folyamatos
kölcsönös visszajelzések egymásnak. Az órák
idõpontjában minden alkalommal online ügye-

letet tartottam, így biztosítva lehetõséget a hall-
gatóknak a privát jellegû kapcsolatfelvételre.
Lehetõség lett volna néhány fõs konferenciabe-
szélgetésre is, de ezt a formát egyetlenegyszer
sem igényelték, és Skype-on, Gtalkon is csak
néhány alkalommal kerestek fel.
4. Szövegalapú és multimédiás tananyag:

A változatosságot számos dokumentumtípussal
elérhetjük a tananyagtól függõen. Vigyázni kell
azonban arra, hogy a hallgatók ne fulladjanak
bele a túlzott információáradatba. Mindig meg-
felelõ idõt kell biztosítanunk az aktuális tan-
anyag értelmezésére és tisztázására
5. Visszajelzés félreértelmezése: Nehezen ba-

rátkoznak a hallgatók azzal a gondolattal, hogy
a munkát kísérõ folyamatos oktatói értékelés
nem ront a félév végi jegy átlagán: a folyamat a
lényeg, nem az egyszer-egyszer produkált
„eredmény”. A visszajelzés célja, hogy rámu-
tasson az esetleges hiányosságokra, hogy tuda-
tosítsa, hol kell még pótolni, többet gyakorolni.
A félév során szerzett tudásról az utolsó dolgo-
zatban adnak számot. A félév során végzett fo-
lyamatos munka csak javíthat ezen az értéken,
teljesen függetlenül a „részeredményektõl”.

Pszichológiai nehézségek

1. Bizonytalanság: 
a. Az elektronikus környezet kihívásai gyakran

még az informatikus hallgatókat is elbizonyta-
lanítják. Gyakran meglepõdve tapasztaltam, 
néhányan mennyire idegenkednek az új mód-
szerektõl, ellenállnak az újfajta készségeket
igénylõ oldalak használatának megtanulásának,
inkább elõszeretettel menekülnek a passzivitás
hamis biztonságába. MEGOLDÁS: folyamatos
bátorítás az oktató részérõl, önértékelés, egy-
más értékelése, bátorítása.
b. Mivel nem tartózkodunk egy térben,

elszigeteltségérzet is fokozhatja a bizonytalan-
ságot. 
c. Az idõbeosztás problémáját késõbb részlete-

zem. Az ebbõl fakadó hamis szabadságérzet
könnyen vezethet halogatáshoz, ami azt ered-
ményezi, hogy ijesztõ mértékben felhalmozód-
hatnak a megoldásra váró feladatok. Ez is fo-
kozhatja a bizonytalanság érzését. MEGOL-
DÁS: folyamatos optimális idõgazdálkodás.
Ehhez külön biztosítottam egy általam kidolgo-
zott segédanyagot annak, aki igényelte.
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2. Személytelenség: 
a. Olykor – a személyes kapcsolat híján – az

oktatótól kapott útmutatás nem elég egyértel-
mû. A személytelen környezetben még fonto-
sabb az egyéni odafigyelés minden hallgatóra.
Ezt elõsegítheti az egyéni profilban a személyes
érdeklõdési kör leírása, a folyamatos kölcsönös
kommunikáció változatos formákban, és a fo-
lyamatos visszajelzés, értékelés, biztatás – egy-
szóval a folyamatos kapcsolattartás. 
b. Szolidaritás hiánya. Szintén a személytelen

környezet veszélye az egymás iránti közömbös-
ség: „Tudom, de nem akarom megosztani ve-
led, a tanárnak az a dolga, hogy…” MEGOL-
DÁS: folyamatos ösztönzés együttmûködésre a
tanárral és egymással. Nagyobb létszámú cso-
portban kifejezetten pozitív eredményt hozhat,
ha kisebb létszámú csoportoknak részfeladato-
kat dolgozunk ki.
3. Idõbeosztás:
Az egyik legkényesebb pont. A távoktatás

nagy elõnye és egyben óriási csapdája is a sza-
bad idõbeosztás lehetõsége. Folyamatos, követ-
kezetes odafigyelést igényel az oktató és a hall-
gató részérõl egyaránt. Túl könnyû halogatni a
felkészülést, a feladatmegoldásokat – nemcsak
a diákoknak, hanem a tanárnak is felkészülni az
óráira, kijavítani a feladatokat, folyamatos
visszajelzést biztosítani! Számomra az igazi ne-
hézséget az a csoport jelentette, amelyben 57
hallgatót kellett tanítanom. Ebben a csoportban
szinte képtelen voltam arra, hogy folyamatosan
frissítsem a tananyagot, hétrõl hétre új feladato-
kat dolgozzak ki, ezeket a kiadott határidõ sze-
rint következetesen értékeljem is – természete-
sen egyéb teendõim mellett. A csoportnak csak
egy töredéke volt aktív a félév során – de mi lett
volna, ha mindenki egyforma lelkesedéssel vett
volna részt a kurzuson? Az optimális csoport-
létszám nem lehet több 15 fõnél, ahogy koráb-
bi kurzusaimon is tapasztaltam.

Eszközeink, technológia
Alkalmazott eszközeink

1. Moodle
2. Közösségi oldalak
a. Slideboom
b. Diigo
c. Box.net
d. Google Dokumentumok

3. Kommunikációs csatornák
a. Kurzusfórum
b. Privát üzenetváltás
c. Blog
d. Gtalk, Skype

A Moodle-ban rejlõ számos lehetõséget ké-
sõbb részletezem.
A Slideboom (és a Sharenet) közösségi meg-

osztó helyek, kifejezetten power point prezen-
tációk megosztására: részben a tananyagaim,
részben a hallgatók referátumainak publikálá-
sára használtuk.
YouTube: oktató videók megosztása. Egyrészt

technikai gyorssegély céljából készítettem a
hallgatóknak egyszerû bemutató videókat a se-
gédoldalaink használatához, pl. diigo-regisztrá-
ció és -használat; másrészt tananyagokat tettem
fel rövid, szemléltetõ videoformátumban.
Diigo: a kurzus témájához illõ, a hallgatók re-

ferátumaihoz csatolt, ill. valamiért figyelemre
méltónak tartott linkek gyûjtése és megosztása
egymással. A diigón külön csoportokba rende-
zõdhetünk a kurzusaink szerint. A beküldött hi-
vatkozásokat egymás számára is kommentál-
hatjuk, értékelhetjük.
Itt említem meg a box.netet, ami dokumen-

tummegosztó hely, hasonlóan a Google Docu-
mentshez. Valójában csak akkor fordultam 
ehhez az oldalhoz, amikor a Moodle-rend-
szerünkbe feltöltött pdf-dokumentumok valami
technikai probléma miatt elérhetetlenné és le-
tölthetetlenné váltak.
A Google Dokumentumok – és egyéb Google-

szolgáltatások – is kimeríthetetlen tárházát
nyújthatnák a felhasználási lehetõségeknek, de
ebben a félévben csak kevésszer éltünk ezekkel.
Speciálisan a HTML-szerkesztés kurzuson az
ûrlapelemek egyszerû és könnyed szemlélteté-
séhez jó hasznát vettük. Egyúttal valódi fel-
mérést is végeztem a hallgatók körében, a 
kurzusunkhoz kapcsolódó éppen aktuális kér-
désekrõl. (Óraszervezés.)
A Moodle kurzusfórumokon az aktív-inaktív

tagok aránya hasonló a spontán szervezõdésû
fórumokéhoz (20:80). Ez azt jelenti, hogy ha
szükséges, minden egyes tagot külön ösztönöz-
ni kell, egyéni feladatok és csoportmunka el-
végzésével, referátumok megkövetelésével. Ez
is az értékelés része, mint ahogy az aktív segít-
ségnyújtás is. (Internetes közösségekben is álta-
lános jelenség a „potyautasok” jelenléte, akik
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csak letöltenek, de nem osztanak meg saját tar-
talmakat.) Oktatási kísérletünkben szerettem
volna kiküszöbölni ezt a jelenséget amennyire
lehet, vagyis aktív információmegosztásra ösz-
tönözni hallgatóimat.
Gtalk, Skype: a valóságos (elég késõ esti!)

órák idõpontjában mindig „online ügyeletet”
biztosítottam a hallgatók számára, ha egyéni ta-
nácsadást – vagy két-három fõs konferenciabe-
szélgetésben csoportos megbeszélést – igényel-
nének. (Ám ritkán élnek a lehetõséggel.)

Moodle

A Moodle nyílt forráskódú, szabad szoftver, az
ún. ELS, e-learning system, azaz elektronikus 
oktatási rendszerek családjába tartozik. Bõsé-
ges szakirodalma elérhetõ Magyarországon is,
a MoodleMoot közösség pedig folyamatosan
biztosít értékes szakmai tanácsokat, fórumokat,
konferenciákat azoknak, akik mélyebben ér-
deklõdnek a rendszer használata iránt. Modulá-
ris szerkezetû. Az oldal elrendezése blokkrend-
szerû, így az egyes tartalmak egyéni igény 
szerint szabadon átrendezhetõk. A CMS (tar-
talomkezelõ)-rendszerekben megszokott mó-
don, eltérõ szinteken szabályozhatók a felhasz-
nálói szerepkörök, engedélyek. Kurzusaim
minden esetben egyéni, e-mailben történõ re-
gisztrációt igényelnek. Minden egyes kurzus-
hoz csak egyedi kulccsal léphetnek be a regiszt-
rált felhasználók, tehát a kurzusok csak az arra
jogosult felhasználók számára átjárhatók.
A Moodle nemcsak a tananyag tárolását és

megosztását teszi lehetõvé, hanem mindazokat
a közösségi funkciókat is betölti, amelyek a
korszerû távoktatásban elengedhetetlen fontos-
ságúak. Különbözõ moduljai az ehhez szüksé-
ges képességek fejlesztéséhez is hathatós segít-
séget nyújtanak. Rugalmasan átjárható, számos
külsõ, az e-learninghez hasznosítható webes
szolgáltatás beágyazható, így pl. a fentebb em-
lített Slideshare-re vagy Youtube-ra feltett mul-
timédiás anyagok is. A tananyagokat heti bon-
tásban helyeztem el, a megfelelõ multimédiás
anyagokat jól követhetõen mindig az aktuális
tananyaghoz köthettem.
Tanárként felbecsülhetetlen értéket tulajdoní-

tok annak, hogy a Moodle-ban nyomon követ-
hetem a hallgatói tevékenységet, folyamatosan
rögzíthetem a teljesítményeket.10 A félév elején

meghatározott követelményrendszerem szerint
számos különbözõ szempont teljesítését elvár-
tam a hallgatóktól, ezek párhuzamos és 
objektív értékelését segítette a teljesítmények
folyamatos rögzítése és a hallgatói munka ál-
landó nyomon követése, valamint a minden te-
vékenységhez hozzárendelhetõ pontozás lehe-
tõsége.
Számonkérési és idõzíthetõ vizsgáztatási lehe-

tõségek is rejlenek a rendszerben, ezeket az elõ-
zõ félévben próbáltam ki és alkalmaztam. 
Beépített kommunikációs szolgáltatásai 

(e-mail, chat, fórumok, blog) azt a folyamatos
közösségi aktivitást segítik elõ, amit idáig úgy-
szólván minden fejezetben megemlítettem, és
ami a távoktatás nehézségeinek áthidalását
szolgálja.
Mint fent említettem, a személytelenség is

gondot okozhat a távoktatásban: a Moodle-
rendszer többféle módon biztosít lehetõséget e
csapda elkerülésére: a regisztrált felhasználók a
személyes profil gondos kitöltésével számos
olyan információt is megadhatnak magukról
ún. címkézéssel,11 ami esélyt adhat közös ér-
deklõdés felfedezésére, ami közösségerõsítõ, és
ezáltal motiváló erõ lehet.
A folyamatos visszajelzést a feladatfelöltés,

kérdõív-kitöltés, lecke, teszt biztosíthatja, és a
hallgatók egymás feladatait is értékelhetik. Ta-
pasztalataim szerint ez csak olyan környezetben
mûködhet igazán jól, ahol már jól ismerik egy-
mást a hallgatók, és feloldódtak egymás elõtt a
gátlásaik. Viszont feltétlenül hasznosnak tartot-
tam az erõszakmentes kommunikáció és objek-
tív bírálatkifejtés készségeinek fejlesztését is
ily módon.
A szótár- és fogalomépítés eszköztárát is jól

tudtuk alkalmazni, oktató és hallgatók egyaránt. 
A lexikon-szócikk formájában megadott alap-
fogalmak automatikusan hivatkozásként visel-
kednek, és szómagyarázatként megjelennek a
fórumbejegyzésekben és a wiki-szócikkekben
egyaránt.

Szükséges környezet

Apache- és php-szerver, MySQL adat-
báziskezelõ. A könyvtári szerveren Linux ope-
rációs rendszer alatt fut. A felhasználó gépén
bármelyik böngészõ alkalmas a futtatására,
csak engedélyezni kell a Javascript és a cookie-k
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használatát. Ajaxos alkalmazások teszik még
kényelmesebbé pl. a blokkok szabad mozgatá-
sát. Jelenleg az 1.9.5-ös verziónál tart a fejlesz-
tés (2009. május), és a magyar fejlesztõ csapat
folyamatosan gondoskodik a mindig aktuális
magyar nyelvû verziókról is.12

„Amikor a hóhért…”

Amint tanulmányom elején említettem, ebben a
félévben lehetõségem nyílt hallgatóként részt
venni egy fejlesztési stádiumban lévõ angol in-
formatika szaknyelvi kurzuson is a Leonardo
innováció transzfer projekt keretében. Nem
csak maga a kurzus témája izgatott, hanem az
is, hogy hallgatóként is megismerhetem belül-
rõl a Moodle-rendszer mûködését. Gyakorlat-
ban is átélhettem a teljesen ismeretlen emberek
közötti együttmûködést. Ebben a projektben va-
lóban hasonlóság-alapú kapcsolat állt fenn a
résztvevõk között, akik nemcsak teljesen isme-
retlenek egymás számára, de még csak nem is
egy ország tanulói és tutorai. A félév során a
szabadon választott egyéni feladat megoldása
alapján a tutorok alakítottak ki kisebb csoporto-
kat a közös portfolio létrehozására.
A tanfolyam során nemcsak az angol nyelvtu-

dásom és informatikai szakszókincsem bõvült,
hanem olyan értékes tapasztalatokat is szerez-
hettem, amiket saját kurzusaimban oktatóként
is hasznosíthattam. Ezen kívül – éppen a közös
érdeklõdés mentén – értékes kapcsolatokra is
szert tettem, magyar, román, bolgár kollégákkal
és tutoraimmal együttmûködve.

Összegzés

A kis létszám (max. 15 fõ) ideálisnak bizonyult.
A képszerkesztés kurzus több közös, személyes
órát igényelne. A honlapszerkesztés csoportban
inkább a túl nagy létszám okozott problémát, a
tananyag jól átadható távoktatási formában is.
Természetesen nem minden tárgy alkalmas ar-
ra, hogy távoktatási formába ültessük. 
(A készségtárgyak pl. nem.) A nyelvek (angol
informatikai szaknyelv) oktatása is kiválóan
mûködhet, igényesen felépített szöveges és
multimédiás tananyaggal, sokoldalúan összevá-
logatott feladattípusokkal és színvonalas oktató
gárdával, tutorokkal.
Végül hadd mondjak köszönetet hallgatóim-

nak, akik végtelen türelemmel és jó szándékkal
igyekeztek részt venni ebben a kísérletben, ve-
lem együtt megtapasztalva a jó oldalak mellett
a buktatókat is. Köszönöm a Szegedi Tudo-
mányegyetem (SZTE) Egyetemi Könyvtár
informatikusainak, hogy helyet és szakértõ se-
gítségnyújtást biztosítottak nekem a Moodle ki-
tapasztalásához, az SZTE Könyvtár-Informa-
tika Tanszéknek, hogy megértõen fogadták a 
kísérlet bevezetését. Sokat köszönhetek a Leo-
nardo projekten belül tutoraimnak és csoport-
társaimnak. Külön köszönöm a magyar
Moodle-közösségnek és „webkettes barátaim-
nak” a folyamatos tanácsadást és segítségnyúj-
tást a fórumokon és a privát csatornákon. ■

Jegyzetek

1 Az elõadás elhangzott a Szegedi Tudomány-
egyetem BTK Kari Konferencia Könyvtártudo-
mányi Szekciójában, 2009. április 29-én. Power
Point prezentációját l. Irodalom.
2 A „véletlen” ez esetben tipikusan „e-lear-
ning2.0” jelmezt öltött: a Moodle-közösség fó-
rumán értesülhettem errõl a lehetõségrõl.
3 Precise Project angol informatikai szaknyelv
tanfolyam informatika oktató szaktanároknak. „A
Leonardo innováció transzfer projekt (PRECISE)
keretében, nemzetközi partnerségben… egy elekt-
ronikus tananyagot és e-képzést fejlesztünk,
melynek célja az informatika tanárok és oktatók
angol szaknyelvi továbbképzése. Keressük azokat
az informatika (IT) tanárokat, akik szeretnék an-
gol nyelvi tudásukat fejleszteni elsõsorban a szak-
nyelvi szövegértés, szókincsbõvítés és kommuni-
káció területén.” (körlevél 2009. január 15.)
4 Csoma Gy.
5 Vö. Szûcs V. – Vida A. 2007: elõadásunkon
nem rögzítettünk „végleges” meghatározást a
web2.0-ról, csak elemeztünk néhány definíciót,
igyekeztünk összefoglalni praktikus lényegét:
közösségteremtés, kölcsönös tudásmegosztás, új
kommunikációs csatornák, portálok, blogok,
twitter google-szolgáltatások. A távoktatásban
pedig épp ezeket az eszközöket alkalmazzuk.
6 2008 novemberében a MoodleMoot konferen-
cia egyik legfõbb témája éppen az e-learning2.0
volt. Mindaz, amit ott gyakorlati példákon ke-
resztül is megtanulhattam, erõs alapot nyújtott
késõbbi munkám kidolgozásához. L. Papp Gy.
és Vágvölgyi Cs.



7 Kulcsár Zs.
8 „A kibertér szembeállítása a fizikai térrel:
téves megkülönböztetés. Sok kapcsolat mûkö-
dik mindkét térben egyszerre. Nem online vi-
lágban léteznek, csak online eszközöket alkal-
maznak a fizikai távolság áthidalására. A szá-
mítógép-alapú kommunikációs eszközök
használata kiegészíti, elõsegíti a személyes
kapcsolatokat, nem pedig helyettesíti. Minél
erõsebb a személyek közti kapcsolat, annál
több eszközt használnak a kapcsolat fenntar-
tására.” B. Wellman.
9 Vö. Vályi G. 
10 Vö. Szoldán A. 
11 Szintén tipikus web2.0 jellegzetesség, l. tag
= címke
12 Szoldán A.

Felhasznált irodalom

Clark, R. E. (1983). Reconsidering research
on learning from media. Review of Educational
Research, 53(4), 445–459. Win 1983.
Csoma Gyula – Lada László: A távoktatás

lehetõségei a felnõttoktatásban. Bp. Oktatás-
kutató és Fejlesztõ Intézet.www.oki.hu/
oldal.php?tipus=cikk&kod=problemak-07-
Tobbek-tavoktatas [2009. 06. 26.]
Hídvégi Péter: E-learning megoldások.

www.oki.hu/cikk.php?kod=akademia-2002-
Hidvegi-elearning.html. [2009. 06. 26.]
Hunya Márta: A számítógéppel segített tan-

ulás. Informatikai eszközök és digitális pedagó-
giai módszerek a tanórán. Doktori értekezés.
2007.
Kulcsár Zsolt: Az integratív e-learning 

felé. 2008. www.scribd.com/doc/6517890/Az-
integrativ-elearning-fele. [2009. 06. 26.]
Raymond, Eric Steven: The Cathedral and the

Bazaar. www.catb.org/~esr/writings/cathedral-
-bazaar/cathedral-bazaar/. [2009. 06. 26.]
Stoyanova, Neli – Kommers, Piet: Concept

Mapping as a Medium of Shared Cognition in
Computer-Supported Collaborative Problem
Solving. Journal of Interactive Learning
Research, 2002. v. 13. 1–2. p. 111–133. 
Szoldán Albert: Hogyan tudjuk az oktatást 

és a számonkérést hatékonyabbá tenni?.
www.szoldan.eu/component/option,com_
remository/Itemid,88888894/func,finishdown/
id,35/. [2009. 06. 26.]

Tapscott, Don: Growing Up Digital : The Rise
of the Net Generation. 1998. New York:
McGraw Hill. xii +338. ISSN 0-07-063361-4. 
Taylor, James: Distance Education: The Fifth

Generation. www.usq.edu.au/users/taylorj/
publications_presentations/000IGNOU.doc.
[2009. 06. 26.]
Theory and Practice of Online Learning. Ed.

Terry Anderson & Fathi Elloumi. Athabasca
University. cde.athabascau.ca/online_book.
[2009. 06. 26.]
Tooth, Therry: The Use of Multi Media in

Distance Education. Knowledge Series, 2003.
www.col.org/SiteCollectionDocuments/
KS2000%20multimedia.pdf. [2009. 06. 26.]
Vágvölgyi Csaba: E-learning 2.0-s eszköztár,

MOODLE konferencia, délutáni tutoriál, saját
jegyzetek. 2008. november 16.
Vágvölgyi Csaba – Papp Gyula: Korszerû

webes technológiák felhasználása a Moodle
LMS rendszerben. Elõadás prezentáció,
Networkshop 2005. https://nws.niif.hu/
ncd2005/docs/phu/061.pdf. [2009. 06. 26.]
Vályi Gábor: Közösségek hálózati kommu-

nikációja. Szociológiai Szemle 2004/4. p. 47–
60.
Vida Andrea: E-learning 2.0? Tapasztalatok a

Moodle-rendszerben. Elõadás prezentáció.
www.slideboom.com/presentations/62774/
moodle_ea090429. [2009. 06. 26.]
Barry Wellman: Little Boxes, Glocalization

and Networked Individualism. www.chass.
utoronto.ca/~wellman/publications/littleboxes/
littlebox.PDF. [2009. 06. 26.] [Ma-
gyar összefoglalóját ld. Skatulyák, glokalizáció
és hálózati individualizmus. Ford. Vida 
Andrea 2009.] docs.google.com/fileview?id=
F.89ff5d63-561b-4223-9046-8741023c50c3.
[2009. 06. 26.]

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. július • 9

Kedves Kollégák!

Kérjük, hogy cikkeiket formázatlanul, képei-
ket, ábráikat külön, nyomdai felhasználásra
alkalmas minõségben küldjék a szerkesztõ-
séghez.

Együttmûködésüket elõre is köszönjük.

KLL


