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eLearning=Digitális oktatási innováció

Részünkről a "végre" élmény: távolléti oktatás = tananyag, szakirodalom, 
kommunikáció, videoelőadás, oktatók-hallgatók-nem oktatók (távolléti 
munkavégzés) együttese.

A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeumban már tesztelt és annak 
intézményi folyamatrendszerébe illesztett, a távoktatási és távmunka 
szolgáltatások megvalósításához nélkülözhetetlen funkciókat emelem ki.

Digitális alkalmazások mögött álló szakmai tudás intézményi bevezetése. 
Cél: nem csak infrastruktúra létrehozása.



Előzmények

1. MOOC infrastruktúra: mindig távolléti
2. 2015: Smart Campus
3. 2017: Cloud by Facebook, Google, Microsoft stb.
4. 2019: használható funkciók, rendszerbe illeszthetők, a KLM napi 

munkavégzésébe integrálva
5. 2020: KLM MEMOOC-eLC

“mélyvíz”



Intézményi szolgáltatások

1. ISZK-Neptun Csoport: Moodle, Neptun üzemeltetés, integráció

2. Beiskolázási Központ: Youtube élő adás

https://obsproject.com/
3. Könyvtári Digitalizáló Műhely: 

magyar nyelvű kötelező szakirodalom, 
80% nem elérhető digitálisan



1. LMS integráció, intézményi felhőszolgáltatás

1. A Miskolci Egyetemen az e-learning adminisztrációt a MEMOOC–e-LC 
keretrendszer biztosítja: Moodle

2. Public/Privat Cloud: ingyenes, GDPR-kompatibilis, egyszerű vagy már széles 
körben ismert alkalmazás legyen, mobil alkalmazás-változat megléte

3. Alkalmazások integrálható funkcióinak feltárása (nem csak a fő funkció), 
igényekhez igazodás: intézményi, szakterületi, személyi

4. Módszertani előrelépés: cél az inspiráló élmény, (okostelefon integrálása, 
közös feladatvégzés, folyamatos kommunikáció)



2. Digitalizált kötelező szakirodalom
1. Helyzet: Könyvtár digitalizál, a magyar nyelvű kötelező szakirodalom 80%-a 

nem elérhető digitálisan
2. Cél: a szerzői jogi tv-nek megfelelő oktatási célú digitális többszörözés, de 

másolásvédett módon (hallgató által nem többszörözhető, kurzus idejére)
3. Eszköz: Digitalizáló Műhely, DRM a GDrive-on, Zotero/Paperpile
4. 125/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet  oktatási célú szabad felhasználásai 

alkalmazásának a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
5. 117/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet:  a  nyilvánosság egyes tagjaihoz való 

közvetítés …  feltételeinek meghatározásáról



Másolásvédett szakirodalom



3. Virtuális olvasóterem

1. Helyzet: a fizikai olvasóteremben válogatott tematikus információ
2. Cél: szaktájékoztató dokumentumok válogatott szakirodalom-listái és a 

kötelező szakirodalom elérhetővé tétele, kommunikáció biztosítása
3. Eszköz: WorkPlace from Facebook



4. LMS: alkalmazások integrálása

1. Videokonferencia: Jitsi, Meet, Skype (számtalan: Zoom, Teams...)
2. Paraméterek: ingyenes, egyszerű kezelés, erőforrás kímélő, telepítést nem 

igényel
3. Youtube: élő adás



Videokonferencia szempontok
1. Szoftvert nem kell telepíteni, böngészőben működik (mobilalkalmazása van).
2. Az alkalmazás alkalmas link alapú videoértekezlet összehívására. 
3. Az oktatónak rendelkeznie kell az egyetemi Google Suite for Education 

tagsággal.
4. A hallgatóktól regisztrációt nem igényel, de kapcsolódáskor nevet kell megadni. 
5. Minden belépőt az oktatónak kell jóváhagynia – jóváhagyás nélkül senki nem 

léphet be a konferenciába.
6. Elvileg 250 fő csatlakozhat, de függ a hálózattól.
7. Mindenki látható és beszélhet, de az oktató által el is némítható vagy ki is 

zárható.
8. Prezentációs mód lehetősége: A résztvevőkkel megosztható a számítógép 

képernyője vagy egy alkalmazás ablaka  (pl. Powerpoint, böngésző).
9. A videokonferencia rögzítésére is van lehetőség.



5. Hallgatói digitalizálás: szövegfeldolgozás

1. Eszköze: okostelefon, webböngésző
2. Kép: vFlat, GFotószkenner
3. OCR: GLens, MS Office Lens
4. Diktálás: Azonnali átírás, Web: GDokumentumok
5. Felolvasás: @Voice Aloud Reader, Web: Read Aloud



6. Digitális tartalom feldolgozása

1. Moodle: Wiki készítése
2. Közös dokumentum jegyzetelése (annotálás): 

szövegkiemeléssel, megjegyzéssel (hypothes.is)
3. Tanulókártya létrehozása: trello.com



Közös megjegyzések: hypothes.is



Digitális tanulókártya létrehozása: trello.com



7. Digitális munkatér

Távmunka digitális infrastruktúra igénybevételével: 

1. Kommunikáció (csevegés, hang, videó, 
hírfolyam) Workplace from Facebook

2. Közös feladatszervező: trello.com
3. Közös tárterület dokumentummegosztása, közös fájltárolás és szerkesztés 

(Gdrive, MS Onedrive)
4. Munkafolyamat leírása új dolgozóknak: ScreenCastify
5. Informális továbbképzés: 

kommunikációs hírfolyam (WkP)



Munkahelyi kommunikáció: Workplace from Facebook



Köszönöm a figyelmet!


