
  

 

Bemutatás: 

A moderátor az online megbeszélések 

irányítójaként sok mindent megtehet annak 

érdekében, hogy a megbeszélések 

gördülékenyebbek legyenek, és javítsa a 

minőséget. Ha rendelkezik a megfelelő 

ismeretekkel és beállításokkal, az online 

munkamenetek nemcsak hasznosak, de még 

szórakoztatóak is lehetnek. 

 

Az internetböngészővel vagy számítógépes 

alkalmazással megtartott online vagy virtuális 

megbeszélések egyre népszerűbbek a szervezetekben, 

mivel alkalmasak a földrajzilag szétszórt csapatok 

összekapcsolására, ezzel a termelékenység növelésére 

és az utazási költségek csökkentésére. 

 

A találkozók virtualizálása elősegíti azoknak a 

kollégáknak, a célpiacoknak, a munkatársaknak, a 

tanároknak és a hallgatóknak az együttműködését, akik 

a szervezet céljaiért dolgoznak. A webkonferencia 

használata a tanulásban megfelel mind az oktatók, 

mind a diákok elsődleges céljának. Elősegíti a legjobb 

tanulási környezet megteremtését a tanulók számára, 

és segíti az egyensúly kialakítását az élet és a tanítási 

feladatok között a pedagógusok számára. 

 

 

 

  

Összegzés: 

Ez az esettanulmány arról szól, hogy a tanulók, az 

értékelők és a moderátorok hogyan profitálhatnak az 

online értekezletek használatából, és hogyan lehet 

megmutathatni nekik a használat előnyeit. 

 

Előnyök:  

• Az online konferencia-ülések a jobb visszajelzés 

érdekében rögzíthetők. 

• A képernyőmegosztás fórumot kínálhat a 

diákoknak, hogy az órán kívül is együttműködve 

dolgozhassanak dokumentumokra, táblázatokra és 

egyebekre összpontosítva. 

• A csoportos szöveges csetelések közvélemény-

kutatások és felmérések készítésére is használhatók.  

• Különleges vendégelőadók, szakértők és oktatók is 

meghívhatók, hogy csatlakozzanak egy kurzushoz, 

tartózkodási helyüktől függetlenül. 

 

„Az online találkozók coachként segítenek különféle 

távoli eszközök, osztott képernyők és egyéb trükkök 

használatában annak érdekében, hogy a távoli élmény 

„közelinek és személyesnek” tűnjön.” 

 
Robin Hensley,  

Online coach 
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Az online megbeszélések története 

és tippek az ilyenekbe történő 

bekapcsolódásra:  

Az online találkozók világszerte lehetővé tették az 

emberek számára, hogy kapcsolatban maradjanak és 

hatékonyak maradjanak. Ez a jelenség csak elmélyült 

a COVID19-zárlatok idején. 

 

A videokonferencia első koncepciói az 1870-es 

években jelentek meg, amikor a Bell Labs felvetette a 

kép és a hang vezetéken keresztüli továbbításának 

ötletét. De évtizedek teltek el, mire ez megvalósult. A 

Cambridge Egyetem Számítástechnikai Tanszékének 

hallgatói 1991-ben találták fel az első webkamerát. 

 

Az egyik leginkább elérhető platform, a Skype 2003 

augusztusában jelent meg, majd ezt követte 2013 

januárjában a Zoom, végül pedig a Microsoft 2017-ben 

a Google meet-tel együtt bemutatta a Microsoft 

Teams-t. 

 

Tippek a kiváló online találkozó megszervezéséhez: 

• A megbeszéléseket csendes helyekről szervezze. 

• A laptopot használja, ne a telefonját. 

• Nézzen a kamerába. 

• Legyen semleges háttér. 

• Kezdje egy „jégtörő” kérdéssel. 

• Gondoskodjon arról, hogy mindenki megszólalhasson 

• Válassza ki azokat a személyeket, akik a kérdésekre 

választ adnak. 

Online platformok a világjárvány 

idején  

A telekonferenciák lehetővé tették az oktatók, 

hallgatók, motivációs előadók és mások számára, hogy 

gyakorlatilag bárhol dolgozzanak és kommunikáljanak 

kollégáikkal és hallgatóikkal. 

 

Az oktatással, tanulással és fejlesztéssel foglalkozó 

szakemberek számára az online órák mindennapossá 

váltak. A virtuális képzés és a hasonló kifejezések 

divatos szavakká váltak, ahogy az emberek képzési 

igényeik kielégítése érdekében a videokonferencia-

platformok felé fordultak. 

 

A Google Meet-nek napi 100 millió résztvevője volt 

2020-ban (Forrás: TheVerge). A Microsoft Teams-nek 

pedig napi 75 millió aktív felhasználója volt 2020-ban 

(Forrás: Windows Central). 
 
„A ZOOM-nak például napi 10 millió meeting 
résztvevője 2019 decemberében, de 2020 áprilisára ez 
a szám több, mint 300 millióra nőtt. 

Evans, 2020 
 

„Az online találkozókon kézzelfoghatóbbnak és 

szándékosabbnak kell lennie az időzítést, az 

átmeneteket és a moderálást illetően, mint a személyes 

találkozókon. Ezenkívül hívja fel az embereket a 

„némaság” feloldására annak érdekében, hogy 

megszakítás nélkül gazdagabb párbeszédet 

folytathasson.” 

 

Bonni Stachowia 

Az üzlet és a menedzsment professzora 

 

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 

  

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. 
 

 


