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Digitális átállás az oktatásban címet viselő, 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027 

azonosítószámú projekt keretében. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, és az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 



A humán teljesítménytámogató rendszerek 

hatékonysága és implementálási stratégiái 

A Human Performance Technology 

modell kiinduló pontja, hogy a 

teljesítmény elégtelenségének  

több oka lehet.  

 

Pl. ha a következők bármelyike 

hiányzik egy működő rendszerből: 

konzekvencia-felismerés, ösztönzés, 

jutalmazás; adat, információ és 

visszacsatolás; támogató környezet, 

erőforrások, eszközök; egyéni 

teljesítőképesség; motiváció és 

elvárások; tudás és képesség.  

 

Ha ezen az okokat azonosították,  

akkor meg lehet tervezni a megfelelő 

beavatkozást a probléma megoldására.  
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A digitális átállás egyértelmű; egyre több szakember fordul az 

újonnan megjelenő oktatási forma, az „alternatív” fejlesztés felé.  

Ezek a technológiai és oktatástechnológiai fejlesztésekre, 

multimédia és, más IKT előnyökre épülnek.  

A leggyakoribb IKT keretek: 

 

• Számítógépes e-learning, m-learning;  

• Interactive Courseware; 

• Interactive Video Teletraining; 

• Web alapú szolgáltatások, interaktív képzés a weben;  

• Intranet, a saját szervezet belső hálózata;  

• Extranet, két vagy több szervezet saját közös hálózata;  

• Oktatócsomagok videóra; 

• MOOC;  

• Beágyazott teljesítménytámogatás,  

 embedded performance support. 

A humán teljesítménytámogató rendszerek 

hatékonysága és implementálási stratégiái 



2.1 téma – Dr. Komenczi Bertalan 

Kutatói teljesítménytámogató rendszer  

pilot projectjének kidolgozása 

• A pályázat keretében olyan elektronikus 
teljesítménytámogató rendszer pilot projektjének 
kidolgozását céloztuk meg, amely a kutatói, kutatótanári, 
illetve mestertanári tevékenység támogatását szolgálja.   

  
• A kutatások és fejlesztések olyan kutatói / humán erőforrás 

fejlesztési kompetenciák, attitűdök, neveléstudományi, és 
kutatás-módszertani háttér-műveltségelemek kialakulásának 
támogatására irányultak, amelyek elősegítik  

 az elektronikus információ-,  
 és kommunikációtechnikai  
 eszközöknek tudatos, hatékony  
 felhasználását a  kutatás   
 folyamatában.  



http://ektr.uni-eger.hu/ 
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2.2 téma – Dr. Forgó Sándor 

Közösségi média, és újmédia környezeti modell  

az információ-közvetítők IKT tudásának fejlesztéséhez 

• Cél: A digitális átállás jegyében, tényleges interakción – a 
távoktatási hagyományok levelezve történő tanulás mintáján 
– alapuló pilot program elveinek kidolgozása a levelező 
oktatás konzultációs rendszerének teljes megújítására; 
Tanítás-tanulás KÖZÖSSÉGI MÉDIARENDSZERREL, ÚJMÉDIA 
KÖRNYEZETBEN címmel.  

 
• Célcsoport: Informatikus-könyvtáros szak  
 (médiumismeret), mozgóképkultúra  
 (médiapedagógia), tanárképzés,  
 pedagógia tanár (elektronikus médiumok),  
 Kulturális örökség szak (kulturális örökség  
 technikai reprodukciója) c. tárgyakban.  



A TÖRZSANYAG NYITOTT ÉS DOKUMENTÁLT 

FORMÁBAN 

 
HTTP://DIGITALL.UNI-EGER.HU 

 

1.  AZ  ELEKTRONIKUS MÉDIUMOK KURZUS (FORGÓ SÁNDOR)  

2. TARTALOMKEZELŐ RENDSZEREK (SZABÓ BÁLINT) 

3.  ONLINE KÖZÖSSÉGI FELÜLETEK A PEDAGÓGIÁBAN (KOMENCZI 
BERTALAN, RACSKÓ RÉKA) 

4. ONLINE TANANYAGOK AZ OKTATÁSBAN (NÁDASI ANDRÁS) 

5. TUDÁSBÁZISOK ALKALMAZÁSA AZ OKTATÁSBAN (NÁDASI ANDRÁS) 

6. TESZTKÉSZÍTŐ ONLINE ALKALMAZÁSOK (TÓTHNÉ PARÁZSÓ LENKE) 

7. ÁLLÓKÉPSZERKESZTŐK ONLINE KÖRNYEZETBEN (BÖLCSKEY 
MIKLÓS) 

8. ONLINE VIRTUÁLIS OSZTÁLYTERMEK (KOMLÓ CSABA) 

9. MOZGÓKÉP- ÉS HANGSZERKESZTŐK (KOMLÓ CSABA) 

10. DOKUMENTUM- ÉS PREZENTÁCIÓMEGOSZTÓK ÉS KÖZÖSSÉGI 
KÖNYVJELZŐK (RACSKÓ RÉKA) 

11. A TÖRTÉNETMESÉLÉS ONLINE KÖRNYEZETBEN (SZÍJÁRTÓ IMRE) 
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AZ ELEKTRONIKUS MÉDIUMOK TÁRGY A G+ 

FELÜLETEN 

1.  



TÖMBÖSÍTETT MUTATÓK 

• IDŐMÉRLEG: TANULÁSRA, FELKÉSZÜLÉSRE 
FORDÍTOTT ÓRÁK SZÁMA 

• A KURZUS TANULÁSSZERVEZÉSI és MÓDSZERTANI 
ÉRTÉKELÉSE 

• A KURZUS HASZNOSSÁGÁNAK ÉS 
HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK MEGÍTÉLÉSE 

• A G+ KÖZÖSSÉGI ÉS A MOODLE RENDSZEREK 
HASZNÁLATÁNAK MEGÍTÉLÉSE   
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

 

 
nadasia@ektf.hu 

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA  
Médiainformatika Intézet  





A KURZUS AZ EKF MÉDIAINFORMATIKA INTÉZET 

KÉPZÉSI STRUKTÚRÁJÁBA ILLESZKEDIK 

• ezen belül a tanárképzés, pedagógia tanár 

(Elektronikus médiumok és tananyagok), 

• az informatikus-könyvtáros szak 

(Médiumismeret tárgy) 

• mozgóképkultúra (Médiaismeret, 

Médiapedagógia),  

• kulturális örökség szak  

  (Kulturális örökség technikai  

  reprodukciója) tárgy 



Elektronikus Médiumok kurzus 
Tudáskonstrukció és megosztás modul tartalma 

1. Online dokumentummegosztó alkalmazások 

2. Infografika és szófelhő alkalmazások 

3. Gondolattérkép alkalmazások 

4. Virtuális tanulási környezetek 

5. Online prezentációk 

6. Online teszt készítő programok 

7. Közösségi felületek használata 

8. Videó-szerkesztő programok 

9. Nyitott kurzusok 

10.Virtuális tanulási környezetek 

 

 


