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http://www.kormany.hu/download/c/9c/e0000/
Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF
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http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf
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A Miskolci Egyetem
e-Learning Centruma
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https://youtu.be/GVUfZRvwosc
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A digitális innováció szemléletmód-váltást igényel

…mint egy mobil app, amelyik egy 
„digitális logarléc”  funkcióit kínálja 

Ha a digitalizálás csak egy eszköz 
a hagyományos tartalom elérhetőségének 
fokozására, épp annyit ér…

„a digitális oktatás jóval többet jelent a 
hagyományos oktatás digitális eszközökkel való 
támogatásánál: új szemléletmódot, új pedagógiai 
módszertanokat, új tanulási módszereket, a 
tanulási életpálya nyomon követhetőségét, a 
digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási 
környezet létrejöttét.”

Digitális Oktatási Stratégia 

11



12

Paradigma-váltás „Top-down” / „Bottom up”modellje

• A távoktatás/e-learning befektetés-igényes, 
központi stratégiai döntéseket igényelt

• A távoktatási/elearning fejlesztő szervezetek 
„tananyaggyár”-ként működtek, a technológiai 
és a speciális IT/média ismeretek meghatározó 
jelentőségűek.

http://www.futuresconference.fi/2007/pdf/WS4_Lauri_Kurkela.pdf

„BOTTOM UP” típusú paradigma-
váltás lehetősége

• Elérhető áru eszközök és internet 

• Felhasználó-barát programok

• WEB 2.0 koncepció

• „Open” alkalmazások és tartalmak

• Mobilitás
Kapilláris hatás: az oktatási innováció 
hajtóereje az egyéni oktatói motiváció



A digitális világ kihívásai és lehetőségei

• A bőség zavarában…

• Idő szűkében…

• Pragmatikus ajánlások
• az „OPEN” lehetőségek hasznosítására
• fókuszban a társadalomtudományok
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11 éve publikálja a Centre for 
Learning & Performance 
Technologies, minden év október 
elején.
Ebben az évben 2 174 oktatási 
szakember szavazatai alapján 
állították össze a Top-listákat, 
akik 52 országot képviselnek.

• 2017 tavaszán 
felmérés az ME 
oktatói körében, 

• 170 beérkezett 
válasz alapján

• eredmények –
infografika, 
publikáció



http://c4lpt.co.uk/top100tools/

Részletes információk minden egyes alkalmazásról
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http://c4lpt.co.uk/top100tools/
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„Open” oktatási tartalmak

(ODL Open Distance Learning – nem feltétlenül ingyenes)
OER Open Educational Resources

OCW Open Courseware
MOOC Massive Open Online Courses
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• Összetett 
keresési 
lehetőségek

• Egyértelmű 
szerzői jogi 
helyzet

• Sokszínű 
pedagógiai 
eszköz

• A keresés/ 
feldolgozás 
folyamatába 
bevonhatóak 
a hallgatók!

https://www.oercommons.org/
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OCW vs. MOOC

• Az OCW a MOOC közvetlen elődje

• Nem lehet éles határvonalat húzni 
köztük

• Nem csak az USA egyetemein!

• OCW – elérhetővé teszi a 
tananyagot

• MOOC – kurzus formájában 
működteti – számos válfaja van



Nyitott kurzusok – MOOC? – a Miskolci Egyetemen

19
http://www.timetoast.com/timelines/1538640

http://www.timetoast.com/timelines/1538640


MOOC - Túlfokozott várakozások, csalódások és 
lehetőségek

• 2012 - „The year of the MOOC” The New York Times

• A tanulás forradalma – az online learning fejlődési folyamatának egy 
állomása, az egyetlen újdonsága a „massive” jellege

• Az oktatás demokratizálódása – marketing, modern gyarmatosítás
• Hátrányos helyzetűek – anyagi nehézségekkel küzdők helyett jól szituált 

diplomások
• Drop-out arány óriási – de egy-egy kurzust így is annyian végeztek el, ahányan 

csak 40 év alatt végezhették volna el hagyományos képzésben
• A tartalom ingyen elérhető, de a kreditért fizetni kell – a távoktatásban korábban 

is felmerült dilemmákra nincs (jó) megoldás  (személyi azonosság)
A mooc-cégek többsége  új finanszírozási modell után néz – vállalati képzésekre 
orientálódtak,  vagy teljesen  irányt váltottak.
2015-16 – „Beyond the MOOC hype, What we learnt from the death of MOOCs, 
MOOCs are Dead — Long Live the MOOC …

20



Előadások MOOC témakörben

https://pt.slideshare.net/ollejanos/nylt-oktats-a-mooc-kultrja-jelene-s-jvje

https://niif.videotorium.hu/hu/recordings/10346/a-mooc-a-21-szazad-katedraja

https://youtu.be/o-HesgK1yRE
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https://youtu.be/o-HesgK1yRE


MOOC statisztikák, 2016

https://www.class-central.com/
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https://www.class-central.com/


MOOC statisztikák, 2016

• Coursera – 23 million

• edX – 10 million

• XuetangX – 6 million

• FutureLearn – 5.3 million

• Udacity – 4 million
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Keresési lehetőségek

• Intézményi honlapokon
• http://online-learning.harvard.edu/

• MOOC portálokon
• https://www.coursera.org/

• MOOC Top-listákból

24

http://online-learning.harvard.edu/
https://www.coursera.org/


Coursera – Learning how to learn
(University of California, San Diego)

https://www.onlinecoursereport.com/the-50-most-
popular-moocs-of-all-time/

Listavezető a minden idők legnépszerűbb MOOC-
jainak sorában...
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K-MOOC

Kárpát-medencei hálózat, magyar nyelven 
• kredittel elismert online tanulási lehetőséget biztosítanak a Kárpát-

medencei, részben, vagy egészben magyar tannyelvű képzést folytató 
felsőoktatási intézmények, karok, tanszékek hallgatói számára

• bárki (nem kell hozzá hallgatói jogviszony) számára felvehető ingyenes 
képzések, amelyek lehetőséget biztosítanak a felsőoktatási 
intézményeknek, hogy bekapcsolódjanak az élethosszig tartó tanulás 
folyamatába, elsősorban az informális és nem formális képzések területén

• A rendszerbe csak olyan kurzus kerülhet, amelyet a K-MOOC hálózat 
tagjaként a meghirdető egyetem vagy főiskola saját kredites kurzusaként 
elfogadott.

• A kurzusok blokkokból állnak, egy blokk jellemzően egy heti tananyagnak 
felel meg, a blokkok száma nem lehet kevesebb, mint 12.
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Hallgatói elégedettség mérés

• A tanulók 46,2%-a nem az Óbudai Egyetem hallgatója.

• 56,4%-a kreditért, de a többiek, a résztvevők majdnem fele csak 
egyéni érdeklődésből tanult

• Általában elégedettek voltak a képzéssel, 82% ajánlaná másnak is 
ezeket a kurzusokat, 72% tervezi újabb kurzus elvégzését.
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Open online kurzusok – ahova érdemes még 
benézni

• FutureLearn - Open University UK + 103 partnerintézmény
• 168 kurzus, bármilyen eszközön, több, mint 5 millió felhasználó, 

alacsony dropout mutatók

• Iversity – európai, üzleti alapon működő MOOC platform

• Virtuális Egyetem online kurzusai Eszterházy Károly Egyetem

28



OER vs. MOOC
• Az OER tananyag-elemek jogtisztán újrahasznosíthatóak különféle képzések részeként.

• A többségében angol nyelvű OER anyagok, videó-előadások elősegítik az autentikus 
szakmai nyelv elsajátítását.

• A tananyag-tartalom bővítése fokozatosan, a hallgatók bevonásával is történhet – pl. a 
Moodle kollaboratív eszközeivel (Adatbázis, Műhelyvita, Fogalomtár)

• A MOOC ingyen elvégezhető kurzust kínál, hasznos lehet az önképzésben, PhD 
képzésben, tehetség-gondozásban (TDK, demonstrátori feladat, ERASMUS mobilitásra 
felkészülés, stb.)

• A képzéseinkben csak áttételesen, részlegesen hasznosul.
• Általában hosszabb időtartamú elfoglaltságot, több kötöttséget jelent, és nem minden 

esetben nyújt módszertanilag is színvonalasabb képzést!

A K-MOOC kiváló megoldás a belső, ill. Kárpát-medencei virtuális mobilitásra, és 
pályázati támogatást is kínál a tananyag-fejlesztéshez!
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Open Education Europa

https://www.openeducationeuropa.eu/

Hálózatok, szakmai közösségek
Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat Egyesület
http://www.e-university.hu

European Distance and E-Learning Network
http://www.eden-online.org

European Association of Distance
Teaching Universities
https://eadtu.eu
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http://edu.uni-miskolc.hu/edu/

Köszönjük 
megtisztelő figyelmüket!

Elérhetőségünk:
elearning@uni-miskolc.hu
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Espán Edina
Kocsisné dr. Baán Mária

http://edu.uni-miskolc.hu/edu/
mailto:elearning@uni-miskolc.hu

