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1. oszlop 
A továbbképzés tematikai egységeinek megnevezése; a tematikai egységek, résztémák, 

altémák megnevezése; a legkisebb tematikai egység tömör tartalmi kifejtése 
 

1. Bevezetés 
A tanfolyam céljának és tematikájának ismertetése. 
1.1 Mi a Moodle és mire lehet használni?  

1.1.1 Oktatási keretrendszer jellemzése 
1.1.2 LMS rendszerek feladatai 

2. A Moodle felhasználói, szerepkörök 
2.1 Szerepek a Moodle-ben 

2.1.1 Adminisztrátor-rendszergazda  
2.1.2 Kurzuskészítő  
2.1.3 Oktató  
2.1.4 Tutor 
2.1.5 Hallgató 
2.1.6 Vendég 

2.2  Felhasználói fiók létrehozása  
- Felhasználói fiók létrehozása önregisztrációval 
- Felhasználói fiók létrehozása kézzel  
- Felhasználók feltöltése  

3. Kurzusok kezelése 
3.1 Kategóriák létrehozása 
3.2 Szerepek hozzárendelése 
3.3 Kurzus felvétele (a tanulók által) 

4. Tananyagok, tevékenységek hozzáadása  
4.1 Szöveges oldal  
4.2 HTML-oldal  
4.3 Állományok és weboldalak  
- Könyvtár  
- IMS-csomagok 
- Címkék 

4.4 Tevékenységek 
4.4.1 Feladat  
- állományok továbbfejlesztett feltöltése  
- online szöveg  
- egyetlen állomány feltöltése  
- offline tevékenység  
- adatbázis 
4.4.2 Csevegés (Chat) 
- A kurzus vezetője a résztvevők számára létrehoz és megnyit egy csevegő szobát  
4.4.3 Felmérés  
- A Moodle tartalmaz néhány beépített, a kurzus minősítésére vonatkozó kérdőívet 
4.4.4 Fogalomtár  
-meghatározások szótárszerű létrehozása 
4.4.5 Fórum  
- a felhasználók témakat tudnak indítani, azokhoz hozzászólni  
4.4.6 Lecke  
- A lecke tartalmak érdekes és rugalmas módon való közvetítésére használható  
4.4.7 Scorm modul  
- külső alkalmazással készített modul  
4.4.8 Teszt 
- feleletválasztós tesztkérdés 
- többfelelet-választós tesztkérdés 
- pontos válasz (szöveges) 
- pontos válasz (számérték) 
- párosítás 
4.4.9 Válasz  
- a tanár feltesz egy kérdést és hozzá megad több válaszlehetőséget.  
4.4.10 Wiki  
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- a Wikipedia helyi változata  
4.4.11 Műhelyek 
- A mûhely az igazán hasznos a humán jellegû készségek fejlesztéséhez. A diákok 
nem csak a feladat elkészítésébõl, de egymás értékelésébõl és az értékelendõ 
szempontokból is sokat tanulnak 

5. Blokkok kezelése 
A virtuális osztályterem testreszabása  

5.1 Naptár 
- határidőkre, feladatokra, is emlékeztethetjük, eseményekről tájékoztathatjuk a 
hallgatókat 
5.2 Teszt eredmények 
- Visszajelzés segítségével a tesztek eredményeit szövegesen is kijelzi a rendszer 
5.3 Üzenetek 
- Szöveges üzenet bármely felhasználónak küldhető 
5.4 Távoli RSS hírek 
- automatikus hírek kijelölt honlapokról 

6. Adminisztráció 
6.1 Szerepek hozzárendelése 
- a kurzusban részt vevő valamennyi tag kezelése 
6.2 Pontok 
- Minden hallgató teljesítménye kimutatható 
6.3 Csoportok 
- A hallgatók csoportokba is beoszthatók a kurzuson belül 
6.4 Jelentések  
- információt adnak arról, hogy mely tevékenységek történtek a kurzusban 
6.5 Kérdések 
- Tesztek készítése 
6.6 Állomány  
- a kurzus tárhelyébe tölthetjük fel a tananyagokat 

 


