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Virtuális tanulási környezetek 

Negyedik tanulási ösvény: 

Bevezetés a virtuális tanulási környezetekbe 



 

 

 

 

 

 

 

A digitális technológiák nemcsak a munkánkra és a játékainkra vannak hatással, hanem arra is, hogy hogyan tanítunk és tanulunk. 

Lehetőséget teremtenek a megújítására a szakképzésben is (Vocational Education and Training - VET) a tanárok/oktatók, a 

szakképző intézmények és a szakképzési szektor számára.   

 

Ezt a jelen tanulási folyamatot az Enterprises Growing Through Business Simulations (E-Growth) nevű Erasmus+ projekt 

keretében fejlesztették ki. Azoknak a szakoktatóknak szól, akik digitális technológiával támogatott tanulást (Technology 

Enhanced Learning - TEL) használnak a szakképzési kurzusokon belül. A hét Tanulási ösvény (Learning Journey - LJ) mellett a 

projekt egy PROSPER nevű üzleti szimulációt is kidolgozott a TEL használatának bemutatására. A szimuláció egy vállalkozás 

vezetésével és növekedésével kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztését segíti elő. A projekt egy e-könyvet is kiad Útmutató 

a digitális technológiával támogatott tanuláshoz a szakképzésben címmel. 

 

Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a 

tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, 

valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű 

felhasználásáért. 

 

 

Előszó  



 

 

 

 

 

 

 

Ez a tanulási ösvény Virtuális tanulási környezetek bevezetése (VTK, angolul Virtual Learning Enviroments, VLE) címet visel ési 

egy hét tanulási ösvényből álló sorozat része. A hét Tanulási ösvény a TEL-módszerek használatát vizsgálja, többek között a 

szimulációkat és a serious game-eket (komoly 

játékokat), az e-értékelést és az e-portfóliókat, 

valamint a virtuális tanulási környezeteket (Virtual 

Learning Environments - VLEs). 

Minden tanulási ösvény magában foglalja a 

kulcsfontosságú kifejezések, eszközök és módszerek 

magyarázatát. Egyes tanulási ösvények a 

következőket tartalmazzák: 

• hogyan készítsünk ellenőrző listákat 

• hogyan készítsünk útmutatókat 

• példák digitális eszközökre.  

Az utolsó tanulási ösvény célja, hogy segítsen 

megtervezni és megvalósítani egy saját fejlesztésű 

tanulási stratégiát. 

Ábra 1: Tanulási ösvények - Technológiával támogatott tanulás  

Virtuális tanulási környezetek 



 

   

  

LJ4: Bevezetés a virtuális tanulási környezetekbe  

Cél:  

Ez az egység a virtuális tanulási környezetek (VTK-k, angolul VLE-k) és tanulásmenedzsment rendszerek (angolul Learning 

Management Systems LMS-ek) használatáról és kiválasztásáról szól a hatékony tanulás támogatása érdekében. 

Tanulási eredmények:  

• Legyen képes elmagyarázni, hogy mit jelent a "virtuális tanulási környezet" (VTK /VLE) és a "tanulásmenedzsment rendszerek" 

(LMS) kifejezés. 

• Értse, hogyan kell kiválasztani és használni egy "virtuális tanulási környezetet" (VTK /VLE) a hatékony tanulás támogatása 

érdekében. 

• Értse, hogyan kell kiválasztani és használni egy "tanulásmenedzsment rendszert" (LMS) a hatékony tanulás támogatása 

érdekében. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A virtuális tanulási környezet (VTK /VLE) az 

oktatástechnológiában egy webalapú platform a 

tanfolyamok digitális aspektusaihoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulásmenedzsment rendszerek (LMS) olyan 

szoftveralkalmazás vagy webalapú technológia, 

amelyet egy adott tanulási folyamat megtervezésére, 

végrehajtására és értékelésére használnak. 

             A nyílt forráskódú VTK /VLE leggyakrabban használt példái a Blackboard és az LMS Moodle. 

 

LJ4: 1.1 Virtuális tanulási környezetek  

Tanulásmenedzsment rendszerek (LMS)  



 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ezbJwaLmOeM 

 

LJ4: 1.2 LMS és VTK /VLE  

https://www.youtube.com/watch?v=ezbJwaLmOeM
https://www.youtube.com/embed/ezbJwaLmOeM?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

Hogyan lehet azonosítani a felhasználók képzési igényeit: 

 

• Döntse el, mit akar elérni 

 

• A célok eléréséhez szükséges tudás, 

készségek és képességek azonosítása  

 

 

• Tudja meg, mit tudnak az alkalmazottak 

 

 

• A képzést igazítsa az Ön igényeihez  

 

 

• Használjon fókuszcsoportot a képzési és fejlesztési igények megértéséhez 

 

 

LJ4:2. 3 Tanulói és oktatói igények 



 

 

 

 

 

Előnyök 

• Csökkenti a tanulási és fejlesztési időt. 

• Gyorsan és kényelmesen bővíti az e-Learning tanfolyamokat. 

• Integrálja a szociális tanulási 

tapasztalatokat. 

• Könnyű nyomon követni a tanulók 

fejlődését és teljesítményét. 

• Korlátlan hozzáférést biztosít az eLearning 

anyagokhoz. 

Kihívások  

• Felhasználói bevezetés: Az egyes 

végfelhasználók eltérő igényeinek 

figyelembevétele alapvető fontosságú. 

• Időgazdálkodás - A tanfolyamok 

létrehozása önmagában is jelentős időt 

vehet igénybe. 

• Testreszabás - Nem lehet mindent 

egyformán megoldani. 

LJ4:1.3 Az LMS előnyei és kihívásai 



 

 

 

 

 

Előnyök  

• Azonnali visszajelzés a tanulásról - A legtöbb online tanterem lehetőséget biztosít azonnali visszajelzésre 

a tanulás haladásáról. 

• Fejlettebb technikai készségek - Új technikai készségeket tanulhatnak meg a résztvevők és gyakorlottabbá 

válhatnak ezekben. 

• Tágabb világkép - Betekintést nyújt abba, hogy más kultúrák és emberek hogyan közelítik meg a 

problémamegoldást. 

• Költségmegtakarítás - Sok virtuális tanóra és tanterem gyakran sokkal olcsóbb, mint egy hagyományos 

intézmény, például egy főiskola. 

• Közösség és kapcsolatépítés – A résztvevők együttműködnek a projektekben és megbeszélik az ötleteket, 

ez segíthet a csapatmunkával kapcsolatos készségek fejlesztésében is. 

Kihívások  

• Nehézségek az új technológia használatának elsajátításában - Az ismeret-

lenség problémája: nehézséget okozhat a távoli, online felülethez (virtuális 

osztályteremhez) alkalmazkodni. 

• A technológiához való hozzáférés hiánya - megbízható internetkapcsolat, 

számítógép vagy laptop szükséges a csatlakozáshoz.  

• Koncentrációs nehézségek - számtalan figyelemelterelő tényezővel való szembesülés 

• Nehézségek az időgazdálkodásban - Egy virtuális osztályteremben a halogatás sokkal könnyebbé válik. 

LJ4:1.3 A VTK /VLE előnyei és kihívásai 



 

 

8 Ways to Embrace Technology-Based Learning Approaches 

 

 

Kulcselemek és funkcionalitás 

 

 

• Felhasználóbarát tanfolyami adminisztráció   

 

• Kommunikáció az oktató és a tanuló között  

 

• Egyszerű tanfolyam-regisztráció  

 

• Központosított tananyagok  

 

• Értékelési képességek + tesztelési lehetőségek  
 

• Egyszerű frissítések és átrendezések  
 

 

 

 

LJ4:2.1 A VTK /VLE főbb elemei és funkciói 

 



 

 

 

 

 

 

Határozza meg, milyen funkciókra van szüksége: 

• Tanulói elkötelezettség és adminisztráció - A tanulók hogyan férjenek hozzá az 
információkhoz és az erőforrásokhoz, valamint hogyan szeretné követni a 
fejlődésüket és mérni a teljesítményüket 

• Fizetős / ingyenes / Freemium 

• Ügyféltámogatás 

• A VTK/VLE kezelését Ön vagy szakértő végzi 

• Tananyag feltérképezése és tervezése - óratervezés, értékelés és a tanulási 
élmény személyre szabása 

• Tartalomkezelés - a tanulási erőforrások létrehozása, tárolása, hozzáférése és 
használata. 

 

LJ4:2.3 Hogyan válasszunk VTK-t /VLE-t? 



 

 

 

 

 

 

 

1. Tervezze meg a VTK / VLE bevezetésének projektjét - értse meg szervezete céljait, a célkitűzéseknek a SMART formátumot kell 

követniük. 

2. Válassza ki a szolgáltatót - hasonlítsa össze a követelményeket és válasszon ezek szerint. 

 

 

 

 https://www.blackboard.com//  https://moodle.org/  https://teachable.com/  

 

3. Állítsa össze a csapatát, például csoportvezető, projektmenedzser, eLearning szakember, IT-adminisztrátor és humánerőforrás 

munkatárs. 

4. Képezze ki az adminisztrátorokat - az adminisztrátorok legyenek azok, akik ismerik a rendszert és ismerik annak minden csínját-bínját. 

5. Végezzen kísérleti bevezetést – a VTK / VLE lényegében "üres dobozként" indul, ezért kezdje úgy, hogy egyetlen oktatási osztállyal 

teszteli azt. 

6. Kapjon visszajelzést, értékelje és finomítsa a folyamatot. 

LJ4:2.3 A VTK /VLE felállításának lépései 

 

https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://moodle.org/
https://teachable.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

1. Megfelel a VTK az Ön igényeinek? 

 

 

2. Hozzon létre elfogultság-mentes válaszadói 

csoportot. 

 

3. Tegye fel a megfelelő kérdéseket a felhasználóknak 

 

 

4. Adjon nekik feladatokat 

 

 

5. Töltsenek ki egy űrlapot a lehetséges fejlesztésekhez. 

 

 

 

LJ4:2.5 Hogyan teszteljük a VTK hatását? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Az LMS létrehozása előtt megválaszolandó legfontosabb 

kérdések

• A tanulási igények megértése 

• Könnyű integrálhatóság/ könnyű használat 

• Integrációs igények 

• Testreszabási igények 

• A szükséges legfontosabb funkciók 

meghatározása 

• Nyílt forráskódú vs. szabadalmaztatott 

szoftver 

• Ismerje meg a célközönségét 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mire lehet hasznos egy 

LMS? 

• Beléptetés, bevonás 

• Megfelelőségi képzés 

• Értékesítési képzés 

• Tudásbázis kezelése 

• E-learning 

LJ4:3.1 Az LMS legfontosabb elemei és funkciói 

 



 

 

 

 

 

 

7. Tervezze meg az LMS bevezetésének projektjét - értse meg szervezete céljait, a 

célkitűzéseknek a SMART formátumot kell követniük. 

 

8. Válassza ki a szolgáltatót - hasonlítsa össze az igényeit, és válasszon ezek szerint. 

  
 

https://moodle.org/  https://abaralms.com/   https://teachable.com/  

 

9. Állítsa össze csapatát, például csoportvezető, projektmenedzser, eLearning szakember, 

informatikai rendszergazda és humánerőforrás munkatárs. 

 

10. A rendszergazdák képzése - a rendszergazdáknak kell ismerniük a rendszert, és 

ismerniük kell annak minden csínját-bínját. 

 

11. Végezzen kísérleti bevezetést, például úgy, hogy egyetlen képzési osztállyal tesztelteti 

a rendszert. 

 

12. Kérjen visszajelzést, értékelje és finomítsa a folyamatot. 

LJ4:3.2 LMS felállítása és bevezetése 

 

https://moodle.org/
https://abaralms.com/
https://teachable.com/


 

 

 

 

 

 

 Még mindig nem tudja, hogyan kellene kinéznie az LMS-ének? 

Próbálja ki a Moodle szerkeszthető oldalát 

https://school.moodledemo.net/ 

 Az LMS teszteléséhez próbálja ki ezeket a feladatokat:  

 

• Felhasználók, tanfolyamok, szerepek kezelése 

• Személyes emlékeztető vagy üzenettervezet létrehozása 

• Tanfolyami naptár készítése 

• Rejtse el magát az online felhasználói blokkból 

• Jelölje meg kurzusait, hogy a diákok láthassák azokat 

• Ajánljon lehetőségeket a határidőt elmulasztó hallgatók számára 

• Könnyen és hibátlanul töltse fel a tananyagokat 

 

 

 

LJ4:3.5 LMS tesztelése és kiértékelése 

 

https://school.moodledemo.net/


 

 

 

 

 

 

 

Tedx Talk: The Era of Online Learning (angol felirat beállítható) 

 https://www.youtube.com/watch?v=5JKgUoY9pTg 

 

The Brave New World of Online Learning: Amy Collier at TEDxStanford (angol felirat beállítható) 

https://www.youtube.com/watch?v=TRl9kmpNc6A 

 

Keeping Students Engaged in Digital Learning (angol felirat beállítható) 

https://www.youtube.com/watch?v=-LybF2YlWn4 

 

 

 

Extra tippek és videóajánló (angolul) 

https://www.youtube.com/watch?v=5JKgUoY9pTg
https://www.youtube.com/watch?v=TRl9kmpNc6A
https://www.youtube.com/watch?v=-LybF2YlWn4


 

 

Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a 

tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a 

Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért. 


