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E-learning és digitális taneszközök 

Ötödik tanulási ösvény: 

Bevezetés az e-tanulásba és a digitális 

taneszközökbe 



 

 

 

 

 

 

 

A digitális technológiák nemcsak a munka- és játékmódunkra vannak hatással, hanem arra is, hogyan tanítsunk és tanuljunk. 

Lehetőséget teremtenek a megújítására a szakmai oktatásban és képzésben (Vocational Education and Training - VET) a 

tanárok/oktatók, a szakképző intézmények és a szakképzési szektor számára. 

 

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

fejlesztették ki. Azokról a szakoktatókról szól, akik a technológiával támogatott tanulást (Technology Enhanced Learning - TEL) 

használják a szakképzési kurzusokon belül. A hét Tanulási ösvény (Learning Journey - LJ) mellett a projekt egy PROSPER nevű 

üzleti szimulációt is kidolgozott a TEL használatának példájaként. A szimuláció a vállalkozás vezetésével és növekedésével 

kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztését támogatja. A projekt egy e-könyvet is kiadott Útmutató a technológiával 

támogatott tanuláshoz a szakképzésben címmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előszó  

 
Az 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. 

 



 

 

 

 

 

 

Ennek a tanulási ösvénynek a címe: Bevezetés az e-tanulásba és a digitális taneszközökbe. Ez a hét tanulási ösvény része, 

amelyek a TEL-módszertanok használatát vizsgálják, beleértve a technológiával támogatott tanulást (TEL), az e-értékelést és e-

portfóliókat, valamint a virtuális tanulási környezeteket (VLE). 

 

 

 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 

technológiai fejlesztésű tanulási stratégiát. 

 

Ábra 1: Tanulási ösvények - Technológiával támogatott tanulás     

LJ5: E-learning és digitális taneszközök 



 

  

LJ5: E-learning és digitális taneszközök 

Cél:  

Ez az egység az e-tanulás és a digitális tanulási eszközök kiválasztásával és használatával foglalkozik a hatékony tanulás támogatása 

érdekében. 

Tanulási eredmények:  

• Képes lesz elmagyarázni, hogy mit jelent az "e-tanulás" és a "digitális tanulási eszközök" kifejezés. 

• Meg fogja érteni, hogyan válasszon és használjon "e-learninget" a hatékony tanulás támogatása érdekében. 

• Meg fogja érteni, hogyan lehet a hatékony tanulást támogató "digitális tanulási eszközöket" fejleszteni és használni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mi is az E-LEARNING? 

 

• Az e-learning a tanulás olyan módja, amely digitálisan, elektronikus médián keresztül történik, általában az internet 

segítségével. 

 

• A legtöbb elektronikus eszközön, például számítógépen, laptopon, táblagépen vagy okostelefonon keresztül is elérhető, így 

sokoldalú és egyszerű módja a tanulásnak, bárhol is legyen az ember. Az e-learning erőforrásoknak számos formája létezik 

- a szoftverprogramoktól és digitális tanfolyamoktól kezdve az interaktív online platformokig és alkalmazásokig. 

 

• A tanítás történhet tantermekben vagy azokon kívül, a számítógépek és az internet használata képezi az e-tanulás fő 

összetevőjét. 

 

• Az e-learninget a készségek és ismeretek interneten keresztüli átadásának is nevezhetjük. Az oktatás átadása nagyszámú 

címzettnek történik egyidejűleg vagy különböző időpontokban. Korábban nem fogadták el kifogások nélkül, mivel azt 

feltételezték, hogy ebből a rendszerből hiányzik a tanuláshoz szükséges emberi tényező. 

 

• A technológia gyors fejlődésével és a tanulási rendszerek fejlődésével azonban ma már tömegek fogadják el és használják.  

 

• A számítógépek bevezetése volt az alapja ennek a forradalomnak, és az idő múlásával, ahogy rákapcsolódunk az 

okostelefonokra, táblagépekre stb., ezek az eszközök egyre fontosabb helyet foglalnak el a tanulásban az osztályteremben. 

A könyveket fokozatosan felváltják az olyan elektronikus oktatási anyagok, mint az optikai lemezek vagy a pendrive-ok. A 

tudás az interneten keresztül is megosztható, amely a nap 24 órájában, bárhol és bármikor elérhető. 

E-learning  



 

 

 

 

 

Az alábbiakban bemutatjuk az e-tanulási módszerek néhány gyakori típusát és a köztük lévő különbségeket: 

1. DIGITÁLIS ANYAGOK 

Az e-learning megvalósítható videók, PDF-dokumentumok, diavetítések és Word-dokumentumok felhasználásával. Ezen 

erőforrások elérhetősége rendkívül megkönnyíti, hogy bárki a saját tempójában megtaníthasson magának egy új készséget. 

2. ONLINE TANFOLYAMOK 

Az online tanfolyamokat gyakran a tanulásmenedzsment-rendszerek (LMS) biztosítják, és lehetővé teszik a tananyag tanulónak 

megfelelő tempóban történő átadását. A tanfolyamok kisebb szakaszokra és részekre vannak szervezve, így a tanuló 

könnyebben megtervezheti a tanulási ütemtervét. Az LMS-be gyakran interaktív anyagokat építenek be, amelyek lehetővé 

teszik a tanuló számára, hogy tesztelje és alkalmazza saját tudását. Számos online tanfolyamszolgáltató van, köztük a 

Skillshare és az Udemy. 

3. VIRTUÁLIS KORREPETÁLÁS 

Az internet segítségével jelentősen csökkentek a korrepetálás költségei, mind a szolgáltató, mind a tanuló számára. Az olyan 

webhelyek, mint a MyTutor és a TutorHub számos tanfolyamot és tantárgyat kínálnak megfizethető áron. A leckéket olyan 

videokommunikációs platformok segítségével végzik, mint a Skype vagy a Zoom. 

4. ALKALMAZÁSOK ÉS SZOFTVEREK 

Az alkalmazások és szoftverek folyamatosan fejlődnek, és a könnyen letölthető alkalmazásokon keresztül kínálják az 

autodidakta tanulás előnyeit. A tanulási szoftverek online és offline is használhatók a megosztott tanulási kurzusokban. A 

személyes tanulásfi folyamat részeként is használhatók. 

E-learning 

https://www.mytutor.co.uk/
https://mytutorhub.com/
https://www.skype.com/en/
https://zoom.us/


 

 

 

 

 

 

MIT IS JELENT AZ E-LEARNING AZ OKTATÁSBAN? 

 

A COVID-19 nevű világjárvány miatt a világ számos iskoláját ideiglenesen be 

kellett zárni. A tanárok és a diákok az e-learning módszerekhez fordultak, hogy 

otthonról folytathassák tanulmányaikat. 

 

A világjárvány előtt sok iskola már alkalmazta az oktatási technológiákat az 

osztálytermekben, és a digitális platformokat a zökkenőmentes és rugalmas 

tanulási élmény megteremtésére használták. A COVID-19 során ezek 

használata megnőtt. 

 

A tanárok az e-learninget a tananyag tanításának támogatására alkalmazzák. Az olyan videokommunikációs platformok, mint a 

Zoom, virtuális "osztálytermek" vagy órák létrehozására használhatók. A tanár a szokásos módon tervezheti és tarthatja meg az 

órákat, a diákok pedig távolról vesznek részt az órákon. A videokommunikációs platformok rugalmasságot biztosítanak, mivel 

telefonról és számítógépről is elérhetők. 

 

Az olyan platformok, mint a Google Classroom és az Edmodo lehetővé teszik a tanárok számára, hogy tananyagokat készítsenek 

és biztosítsanak diákjaik számára. Emellett online megtalálhatják és megoszthatják a tantervet és a tananyagokat. 

E-Learning 

 

https://classroom.google.com/
https://new.edmodo.com/
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MI AZ ÖNÁLLÓ TEMPÓJÚ E-LEARNING? 

 

• Az önálló tempójú e-learning lehetővé teszi a tanuló számára, hogy szabadon megválassza, milyen ütemben dolgozza fel a tananyagot; 

ő dönti el, mikor áll készen arra, hogy a tananyag következő részére lépjen. 

 

• Az önálló tempójú e-learning élvezetes lehet, és nyomásmentes tanulási élményt nyújthat. Ez gyakran az információk jobb megtartását 

és a téma iránti nagyobb érdeklődést eredményezi. 

 

• A legtöbb e-tanulási platform, különösen az alkalmazások és az online tanulási tanfolyamok, kínálnak önálló tempójú stílust. 

 

    



 

 

8 Ways to Embrace 

Technology-Based Learning Approaches 

 

 

AZ E-LEARNING ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI 

Az e-learning számos előnnyel jár azok számára, akik motiváltak a tanulásra. Vannak azonban hátrányai is, ami azt jelenti, hogy nem mindenki 

számára megfelelő. Az e-learning főbb előnyeit és hátrányait az alábbiakban ismertetjük: 

AZ E-LEARNING ELŐNYEI 

Megfizethető és időtakarékos 

Az e-learning bárhonnan elérhető, ahol van internet-hozzáférés - akár otthonról is. Kiküszöböli az utazási költségeket, a nyomtatott anyagokat 

és azokat a költségeket, amelyek egy iroda vagy tanintézmény működtetésével kapcsolatosak. A költségek kiküszöbölése vagy csökkentése 

időmegtakarítást és hatékonyabb időfelhasználást eredményez. A tanulók számára is sokkal megfizethetőbbé teszi a tanulást. 

Bárhol és bármikor tanulható 

Az e-tanuláshoz az eszközök széles skálájával, többek között laptopokkal, telefonokkal és táblagépekkel lehet hozzáférni, így a tanulás bárhol 

történhet. Nem korlátozódik az osztályteremre. A tanuló alkalmazásokat és online tanulási platformokat használhat, hogy akkor folytassa a 

tanulási folyamatot, amikor számára kényelmes, bárhol is legyen. A tanuló maga irányítja a fejlődését. 

Könnyen nyomon követhető a fejlődés 

A tanuló a legtöbb alkalmazáson és tanulásmenedzsment rendszeren (LMS) nyomon követheti és ellenőrizheti a fejlődését. Ez motivációt és 

bátorítást nyújthat a folytatáshoz. A tanárok vagy oktatók is láthatják, hogyan haladnak a tanulóik, és szükség esetén további támogatást 

tervezhetnek. 

Személyes 

Az e-learning lehetővé teszi, hogy a tananyagot a tanuló által meghatározott ütemben dolgozzák fel. Az interaktív feladatok biztosítják a 

tantárgy tartalmának alapos megértését, ami a tudás jobb megtartásához vezet. 

E-Learning 

 



 

 

 

 

 

 

 

AZ E-LEARNING HÁTRÁNYAI 

Önmotivációt igényel 

Az a tanuló, aki nem rendelkezik önfegyelemmel és/vagy önmotivációval, kisebb valószínűséggel profitál az e-learningből. A tanuló teljes 

mértékben maga felel a saját fejlődéséért, ezért csak annyit kap a tanulásból, amennyit beletesz. Az e-learning iskolai alkalmazásakor 

általában egy tanár, szülő vagy vezető felügyeli, aki biztosíthatja, hogy a tanulók elkötelezik magukat a folyamat mellett, és a legjobb 

eredményeket érik el. Ha azonban az e-tanulás távolról történik, akkor is szükség van a diákok önfegyelmére. 

Gyakorlati képzés nem biztosított 

Az e-learning hatékony egy téma elméleti aspektusainak elsajátításakor, de kevésbé hatékony a gyakorlati képzésben, amelyre egyes 

tantárgyak esetében szükség lehet a kompetencia biztosításához. Ha a gyakorlati elem fontos, akkor vegyes tanulást kell alkalmazni, amely 

lehetővé teszi az e-learning használatát a hagyományos személyes képzés mellett. 

Csökkenti a tanulás szemtől-szembeni aspektusát 

Az e-tanulásból hiányzik a személyes interakció, ami egyesek számára hatalmas motiváló tényező lehet. Az online oktatóhoz való hozzáférés 

motiválhat, de hiányzik a szociális aspektus, ami miatt az e-learning valószínűleg nem mindenki számára megfelelő megoldás.  

E-Learning 

 



 

 

 

 

 

 

 

MIK IS EZEK? 
 

• A digitális taneszközöket innovatív módon használják a digitális oktatás során, ezért fontos, hogy megtaláljuk a legmegfelelőbb 

eszközöket, amelyek pozitív e-learning élményt eredményeznek. 

• A digitális taneszközök javítják a tanulási élményt, és felbecsülhetetlen értékűek olyan helyzetekben, amikor a személyes 

tanulás nehezen vagy egyáltalán nem valósítható meg. A tanulás nélkülözhetetlen részévé váltak, mind az online, mind a 

tantermi tanulásban. 

• A digitális taneszközök kombinálhatók a hagyományosabb tanulási módszerekkel, megkönnyítve ezzel a feladat elvégzését. 

• A digitális taneszközökkel fokozható a tanulók elkötelezettsége. Segítenek motiválni a tanulót, hogy bekapcsolódjon a 

tanulásba. A formális oktatási rendszerben az eszközöket be kell építeni a tanulási folyamatba, és egy képzett tanár vezeti az 

órát, aki kapcsolatot teremt az elmélet és a gyakorlat között.  

 

 

Digitális taneszközök 



 

 

 

 

 

 

 

Példák az E-Learning-re és a digitalis eszközökre 

E-learning és digitális taneszközök 

 



 

 

 

 

 

 

Egy erőteljes és hatékony e-learning tanfolyam létrehozása nem kell, hogy nehéz legyen, és az alábbiakban ismertetett hat 

egyszerű lépésben megvalósítható: 

1. Válassza ki a megfelelő szerzői eszközt. 

A megfelelő eszköz kiválasztása az e-tanfolyamhoz elengedhetetlen, ezért mérlegelje, hogy milyen tulajdonságokra és funkciókra 

van szükség, például fontos-e az önregisztráció; milyen minőségű az oktató-tanuló interakció; mennyire kell egyszerűnek lennie a 

használatnak; készít-e jelentéseket; szükséges-e akkreditáció; ki kell-e adni digitális jelvényeket? Vegye figyelembe azoknak a 

készségeit és képességeit, akik az e-tanfolyamot létrehozzák, valamint azoknak, akik az eszközt használni fogják. Ideális esetben 

az e-learning eszköznek a rugalmasság és a könnyű használat ötvözetét kell kínálnia. 

2. Vizsgálja meg az e-learning célközönségének és a témának az igényeit. 

Az e-learning tanfolyamot úgy kell megtervezni, hogy megfeleljen a tanulók igényeinek, ezért az e-learning tanfolyam 

kidolgozásakor értékelje és kutassa fel a célközönséget és a témát. Ha lehetséges, konzultáljon a téma szakértőjével, hogy 

megértse, milyen tartalmat kell beépíteni, és mit lehet kihagyni. A potenciális tanulókkal készített felmérések, interjúk vagy 

fókuszcsoportok segíthetnek mélyrehatóan megérteni, hogy mit szeretnének elérni az e-tanfolyam elvégzésével, és 

meghatározhatják elvárásaikat. 

 

 

 

Hogyan hozzunk létre E-Learning kurzust? 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Hozzon létre egy e-learning sablont, vagy használjon fel egy már meglévőt. 

Egy készen kapható e-learning sablon használata csökkentheti a tanfolyam fejlesztési idejét, mivel az elrendezést nem kell a semmiből 

létrehozni. Számos e-learning sablon létezik, amelyekhez ingyenesen hozzá lehet férni. Néhány ilyen sablon akár testre is szabható, hogy 

márkaépítést tartalmazzon. Az előre elkészített sablonok használata lehetővé teszi, hogy a minimális vagy zéró programozási vagy tervezési 

ismeretekkel rendelkezők is könnyen elkészíthessék saját e-learning tanfolyamaikat. Az előre elkészített sablonok használata gyors és 

kényelmes, így több idő marad a tartalomra. 

4. Válasszon felhőalapú tanulásmenedzsment rendszert. 

A felhőalapú tanulásmenedzsment rendszer biztonságot és megbízhatóságot kínál, valamint költséghatékonyabb, mint sok más alternatíva, ha 

rendszeresen kell használni. Az ilyen rendszerek használatához internet-hozzáférés szükséges. Előzetes oktatástervezési ismeretek nélkül is 

könnyen létrehozható egy e-tanfolyam, amelybe grafikák és multimédiás források húzásával és áthelyezésével egyedi tartalmakat lehet 

integrálni. Az olyan platformok, mint a TalentLMS, Docebo, Litmos, Canvas és az Udacity csak néhány az elérhető online tanulási rendszerek 

közül. 

5. Használjon linkeket multimédia és források hozzáadásához. 

A multimédiás elemek létrehozásához szükséges eszközök vagy készségek nem mindig szükségesek. Könnyen be lehet ágyazni közvetlenül 

az e-learning kurzusba például a YouTube -ról származó videókra, prezentációkra és más online forrásokra mutató linkeket. Ez lehetőséget 

biztosít a tanulók számára a releváns információk gyors elérésére, változatosabbá téve a tartalmat, miközben alkalmazkodik a különböző 

tanulási stílusokhoz. 

Hogyan hozzunk létre E-Learning kurzust? 

https://www.talentlms.com/
https://www.docebo.com/
https://www.litmos.com/
https://www.instructure.com/en-gb/canvas
https://www.udacity.com/
https://www.youtube.com/


 

 

 

 

 

6. A videó, a hang és a grafikai elemek legyenek egyszerűek és egyértelműek. 

Fontos a tanuló figyelmének és motivációjának fenntartása, ezért ellen kell állnia a kísértésnek, hogy túlzott mennyiségű 

információt tartalmazzon. Ehelyett tartsa a dolgokat egyszerűnek és egyértelműnek. A tanfolyamot feldobja, ha képes egyedi e-

learning forgatókönyvek és szimulációk létrehozására és végrehajtására, de ez nem elengedhetetlen. A videó, a hang és a grafikai 

elemek minimálisra csökkentése kevésbé lesz megterhelő a tervezési és fejlesztési folyamat során. Az e-learning tanfolyam és a 

téma fókusza fontos, ezért győződjön meg arról, hogy a tartalom az elsődleges tanulási célokra és célkitűzésekre irányul. Kerülje a 

hosszú bekezdéseket, és ahol lehetséges, bontsa le az információt pontok vagy címsorok és alcímek használatával, hogy elkerülje 

a kognitív túlterhelést. 

 

 

 

 

Hogyan hozzunk létre E-Learning kurzust? 

 



 

 

 

 

 

Teachable 

A Teachable egy olyan weboldal, amely online tanfolyamok létrehozására és értékesítésére szolgál mindenféle technikai 

tudás nélkül. Ez az online-tanfolyam platform, vagy Learning Management System, könnyen lehetővé teszi egy e-learning 

tanfolyam létrehozását. A Teachable biztosítja a tanfolyamok tárhelyét, a szükséges weboldalakat, automatikus 

beiratkozást a hallgatók számára, fizetési rendszert, valamint számos egyéb funkciót.  

Articulate 

A Teachable-hez hasonlóan az Articulate 360 egy modern e-learning szerzői eszköz, amely lehetővé teszi a tervezők 

számára, hogy reszponzív tanfolyamokat hozzanak létre bármilyen eszközre. Egy webalapú tanfolyam-építő segítségével a 

tervezők könnyedén készíthetnek vonzó online tanfolyamokat. Tartalmazza a hozzáférést díjnyertes szerzői 

alkalmazásokhoz, egy több mint 7 millió tananyagot tartalmazó könyvtárhoz; egy projektellenőrző alkalmazást, amely 

egyszerűsíti a felülvizsgálati folyamatot; valamint élő és igény szerinti online képzést iparági szakértőkkel. Az Articulate 

előfizetéses eszköz, és folyamatosan tájékoztat a frissítésekről és az új funkciókról. 

Camtasia 

A Camtasia egy olyan programcsomag vagy programkészlet, amellyel gyorsan és professzionálisan készíthetünk videós 

oktatóanyagokat és prezentációkat. A Camtasia népszerű a kezdők vagy azok körében, akik kevés ismerettel rendelkeznek a 

videók készítéséről. A Camtasia mindkét változata továbbfejlődött, hogy integrálja a képernyőfelvételi és utófeldolgozó 

eszközöket, amelyek a multimédiás információs és oktatási fejlesztési piacot célozzák. Bár nem ingyenes a használata, az 

eszköz ingyenes próbaverziója elérhető. 

Példák az E-Learning termékekre  

 

https://teachable.com/
https://articulate.com/360
https://www.techsmith.com/video-editor.html


 

 

 

 

 

Socrative 

A Socrative egy felhőalapú tanulói válaszrendszer, amely lehetővé teszi a tanárok számára, hogy egyszerű teszteket 

készítsenek, amelyeket a diákok gyorsan kitölthetnek laptopon, táblagépen vagy okostelefonon. A Socrative lehetőséget 

kínál arra, hogy gyorsan és egyszerűen felmérjék a diákok megértését, és az eredmények alapján kiigazítsák a tanítást. 

Ez az eszköz ingyenes verziót és előfizetéses tervezeteket kínál. 

Prezi 

A Prezi egy webalapú eszköz prezentációk (röviden prezinek nevezik) készítésére. Hasonlít más prezentációs 

szoftverekhez, például a Microsoft PowerPointhoz, de a diák helyett egyetlen nagy vásznat használ, amelyen a 

prezentáció mozog, a különböző képkockák megtekintéséhez pedig zoomolhatunk. A Prezi népszerű eszköz az 

iskolákban és a vállalkozásokban, ahol magával ragadó és figyelemfelkeltő prezentációk készítésére használják. A Prezi 

ingyenes és fiókos, fizetős tervezeteket is kínál. 

Canva 

A Canva egy ingyenes grafikai tervezési platform, amely lehetővé teszi óravázlatok, valamint meghívók, 

névjegykártyák, szórólapok, hátterek és egyéb, professzionálisan megtervezett sablonok létrehozását. Emellett a 

Canva sablonjaihoz fényképek is feltölthetők és hozzáadhatók egy drag and drop felület segítségével. A Canva 

könnyen használható, és nem igényel kiterjedt képszerkesztési ismereteket.  

 

 

Példák a digitális taneszközökre 

 

https://www.socrative.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com/en_gb/


 

 

 

 

 

E-learning és digitális taneszközök 

 

 Az 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. 

 


