
 

 

Bevezető: 

  

Összegzés: 

A tanulás menedzsment rendszerek 
(Learning Management Systems; LMS) 
olyan eszközök, amelyek a tanár-diák (sőt 
a diákok közötti) kapcsolatot a tanulás új 
szintjére emelik. 
 

A tanulás menedzsment rendszer (LMS) egy olyan 
webalkalmazás vagy webalapú technológia, 
amely lehetővé teszi a vállalkozások és az oktatási 
intézmények számára e-Learning kurzusok 
létrehozását, kezelését, dokumentálását, nyomon 
követését, jelentését és megtartását. Az egyik 
legnépszerűbb és legszélesebb körben használt 
LMS a Moodle. Felhasználói közé tartoznak 
magáncégek, ONG-k (nem kormányzati szervek) 
és oktatási szervezetek, például egyetemek és 
középiskolák. 
 
A Red Araña a Moodle-t választotta e-Learning 
kurzusai tervezésének és megvalósításának 
alapjául. Ennek a választásnak több oka is van: 
-  A Moodle nyílt és ingyenes forráskódú, 
-  tanulásközpontú, 
- nagy és aktív közösség áll mögötte. Ez a 

közösség nem csak használja a rendszert, 
hanem részt vesz az új funkciók fejlesztésében, 
és szükség esetén segítséget nyújt. 

 

 

 

 Ez az esettanulmány a Moodle egy teljes kurzus 
vagy annak csak egy részének oktatására való 
használatának előnyeiről szól. Ide tartozik: 
anyagok fel- és letöltése, fórumok, chatek, kvízek 
és felmérések szervezése, feladatok 
összegyűjtése és áttekintése, érdemjegyek 
rögzítése stb. 
 
De mindezek a lehetőségek semmit sem érnek, ha 
a tanár/tréner nem tudja, hogyan használja fel őket 
a tanulók figyelmének és érdeklődésének 
felkeltésére. 
 

„A szakképzéssel (VET) és a technológiával 
támogatott tanulás (TEL) használatával 
kapcsolatban nem annyira maga a technológia a 
legfontosabb, hanem az, hogy olyan eszközök, 
mint a Moodle alkalmazása során a tanár tudja-e 
kezelni, és ha igen, elég hatékonyan tud-e 
kommunikálni a diákjaikkal.” 
 

César González,  

Vállalkozási Coach 
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-  

Technológiával támogatott  
tanulás  

A Moodle minden típusú szervezet 
számára lehetővé tette az e-Learning 
folyamatok folytatását a COVID-19-hez 
kapcsolódó korlátozások ellenére. 
 
A Moodle az egyik legnépszerűbb és széles 
körben használt TEL-eszköz a világon, beleértve a 
magánvállalatokat, az ONG-kat és az oktatási 
szervezeteket, például egyetemeket és 
középiskolákat. Lehetőségek világát nyitja meg a 
tanárok és a tanulók számára egyaránt, új utakat 
teremtve az oktatási környezet felfogására. 
 
A Red Araña helyszíni és on-line valamint tanórán 
kívüli oktatást biztosít azzal a céllal, hogy segítsen 
az embereknek állást találni, vagy akár ők maguk 
is létrehozzanak munkahelyeket vállalkozások 
alapítása révén. A TEL lehetővé teszi számukra, 
hogy ezt az oktatást a legrugalmasabb és 
legbarátságosabb módon biztosítsák. Az olyan 
eszközök, mint a Moodle, olyan oktatási 
környezetek létrehozását kínálják, ahol a tanárok 
és a tanulók teljes tanulási élményben 
részesülhetnek, és sokkal többet oszthatnak meg 
egymással, mint pusztán tananyagokat. 
 
 

 

 A Moodle világjárvány idején 

A COVID-19 okozta nemzetközi egészségügyi 
katasztrófa következtében óriási változás ment 
végbe az emberek életvitelében beleértve a 
tanítási, tanulási és munkavégzési módokat is. 
Tehát az online tanuláshoz való hozzáférés ma 
még fontosabb, mint korábban. A Moodle nem 
csak lehetővé teszi ezt, hanem élvezetesebbé is 
teszi! 
 
A Moodle-nak köszönhetően Red Araña folytatni 
tudta néhány tanfolyamát a világjárvány 
legnehezebb napjaiban is. A bezárás alatt a 
tanulók folytathatták a tanulást, sőt még 
interakcióba is léphettek tanulótársaikkal és 
tanáraikkal. Gyakorlatokat végezhettek, 
vizsgázhattak, munkájuk eredményéről 
bizonyítványt is szerezhettek. 
 

„A Moodle lehetővé teszi a tanulók számára, hogy 
idejüknek és ritmusuknak megfelelően saját 
maguk irányítsák tanulásukat, és interakcióba 
léphessenek tanárokkal és más diákokkal, így az 
együttműködésen alapuló tanulás révén növelve a 
tudásszerzést.” 

Felipe García 

Vállalkozási tréner 

 
 
 

 

 

Jogi nyilatkozat: Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a dokumentum 

csak a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az itt található információk 

esetleges felhasználásáért. 
 

 

Az E-Growth projektet az Erasmus+ program támogatta. A projekt célja az volt, hogy feltárja az üzleti 

szimulációk és a technológiával segített tanulás (TEL) használatát a szakoktatás és képzés (TEL) 

megvalósításának területén. A TEL Kézikönyv és az E-Growth üzleti szimuláció angol, cseh, spanyol, 

görög és magyar nyelven érhető el. További információkért látogasson el a https://e-growth-

project.eu/ oldalra. 

 


