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1.  BEVEZETÉS
Ezt a módszertant a „Rapid e-Learning Master” projekt keretén belül hoztuk létre – főként a kis- 
közép- és a nagy vállalatok részére. A projekt célja, hogy ez az új tanulási módszer, a „rapid 
e-learning” – a továbbiakban: REL – minél ismertebbé váljon, és pozitív hatást gyakoroljon a vál-
lalatokra. A Projekt Konzorcium négy szervezete: a Nowoczesna Firma S.A. (Lengyelország), 
a Management Observatory Foundation (Lengyelország), a Trebag (Magyarország) és a HIC 
Slovakia (Szlovákia).

A „Rapid e-Learning Master” 36 hónapos projekt (2014. szeptember – 2017. augusztus) az 
Erasmus+ – Európai Uniós program támogatásával.

A projekt másik célja, hogy kidolgozzon egy olyan módszertant és útmutatót, amivel a REL – 
kurzusokat a vállalatok hatékonyan tudják alkalmazni, és előnyeit megvalósítani. A REL lényege, 
hogy rövid tréning modulokat használ, speciális eszközökkel, mint pl. az Adobe Captivate, 
Articulate Storyline vagy Lectora. Ez megfelel a vállalatoknál jelentkező növekvő igényeknek, 
hogy részükre relevánsabb és vonzóbb tanulási/tréning lehetőségek álljanak rendelkezésre.

Milyen hatást akar elérni a projekt? Bővíteni az ismereteket a REL-ről, hatékony keretet szolgáltatni 
a REL-hez a kis-, közép- és nagyvállalatok számára, tudatosítani a REL szükségességét, és mind-
ezekkel javítani a vállalatok/szervezetek versenyképességét. Ez hosszabb távú előnyökhöz fog 
vezetni, mint pl. az alkalmazottak hatékonyságának növekedése, valamint a belső képzésekre 
fordított idő- és költségek csökkentése. További hosszú távú előny lehet, hogy a partner orszá-
gokban az egyre népszerűbbé váló REL a vállalati fejlődésre is pozitív hatással lesz.

Mi is a REL módszer?
Ezt a kiadványt teljes egészében a REL kérdéskörének szenteljük, annak a módszernek, ami egy 
új és egyre jobban terjedő oktatási forma Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiá-
ban. A célcsoport körében, a konzorcium által végzett kutatás szerint, a megkérdezetteknek 
csak kis százaléka találkozott eddig a REL-lel. Ez az eredmény összhangban áll az Interneten 
ebben a témában fellelhető szakirodalmakkal és egyéb, a projekt partnerektől kapott anyagokkal. 
A válaszadók leginkább az e-learning-et – a továbbiakban: EL – ismerték. Másfelől, az emberek 
gyakran REL-en vesznek részt, anélkül, hogy erről tudomásuk lenne. (Azt hiszik, klasszikus EL – en 
vannak). Lehet, hogy a REL – épp ezért – már ismertebb, mint gondolnánk. Mindenesetre, a REL 
egyre nagyobb ismertségnek örvend, és e publikáció szerzői biztosak abban, hogy ez a módszer-
tan nagyon hasznos, és nemcsak a kezdők számára. 

A publikáció elején az olvasó megismerkedhet a REL rövid történetével, avval, hogy mik a legfőbb 
különbségek a REL és a klasszikus EL között, képet kap a technológiai tényezőkről és a REL 
aktuális helyzetéről Európában. Ezután bemutatjuk a REL andragógiai aspektusait, mint például 
a tanulók típusait, tanulási stílusokat, előnyöket és kihívásokat, amelyek nagyon fontosak ebben 
a témakörben. Ezután ismertetjük a REL eszközöket, beleértve az eszközök előnyeit és hátrányait, 
adunk ötleteket a használatukhoz és leírjuk azokat a kritériumokat, amelyeknek meg kell felelniük 
ahhoz, hogy az adott eszköz valóban értékes legyen. 
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Egy másik fejezet a REL tréningek szervezéséről szól, az előkészítési anyagoktól kezdve a tréning 
kiértékeléséig, egészen a follow up-ig, a nyomon követésig. Végül, de nem utolsó sorban a szerzők 
bemutatnak egy stratégiát, hogyan valósítsák meg a vállalatok a REL tréningeket. Ez magában 
foglalja a következőket: hogyan határozzák meg a REL célokat, mit várnak el tőle, mit kell elkerülni 
a folyamat alatt, és az egésznek hogyan kell kinéznie.

1.1  Mi is az a Rapid E-Learning?

A Wikipédia szerint:
A „Rapid learning” (másként: a Rapid e-Learning Development) hagyományos értelmezése: 
módszertan, amivel gyorsan lehet e-learning kurzusokat felépíteni. A „rapid learning” kifejezést 
gyakran szokták a „short-form” vagy „bite-size” oktatás szinonimájaként is használni. Ez a szó-
használat (rövid, falatnyi méretű) nem arra utal, hogy milyen gyorsan tud egy EL-fejlesztő egy 
modult létrehozni, hanem arra, hogy egy tanuló milyen gyorsan tudja végig tekinteni azt. 

Meglepő módon a Wikipédia német változatában jóval modernebb definíció található (projekt 
tagok fordítása):

A REL-ben prototípusos eredményeket nagyon rövid idő alatt lehet elérni, amelyek ösztönzik 
a felhasználók aktív bevonását, valamint a felhasználás és a feladat követelmények világos 
megértését. Ez a tartalom gyors létrehozása, kezdve a szinkron videó átvitelektől az események 
felvételén át a standard formulák automatikus konverziójáig, vagy a már meglevő kurzus anyagok 
könnyen kezelhető webes összeállításáig.

A jobb megértés érdekében elemezzük elemenként magát a REL nevet:

Az első szó a Rapid, azaz Gyors. A cél, hogy ne töltsenek három hétnél többet a kurzus előkészí-
tésére és lefolytatására, tehát, hogy gyors legyen, de maga a Learning, a tanulás is gyors, mivel 
a módszer az új ismeretek/know-how-k elsajátításához szükséges időt is lerövidítette (tény, hogy 
ez utóbbi szempont még fontosabb). 

A második szó az Electronical, azaz az „E”, jelenti, hogy a tanulás elektronikus média 
használatán alapszik.

A harmadik szó a „Learning”, az L, azt jelenti, hogy Tanulás. Egy EL során a résztvevőknek új 
ismereteket kell elsajátítani, és képességeiket is tovább kell fejleszteni, azaz: tanulniuk kell.

Amikor a REL-készítés módszeréről van szó, a legismertebb és ugyanakkor a legellentmondá-
sosabb módszer az egyszerű PowerPoint prezentáció. Az, hogy az EL annyira ismertté vált, 
nagy részben a PP-nek tudható be: használata egyszerű, és nem kell hozzá sok idő. Bár egyes 
szakértők állítják, hogy amelyik tanfolyam PowerPoint vetítésből áll, az nem rapid learning – azaz 
nem gyors tanulás. (Számukra az csak egy PP prezentáció). Ezen felül a gyors tanulást néhány 
specialista is kritizálja, akik nem hisznek ennek a módszernek a hatékonyságában. Szerintük 
hatalmas félreértés van a PP vetítés és a gyors tanulás körül. Azzal érvelnek, hogy a PowerPoint 
képek nagyon jól használhatók egy osztályteremben, ahol jelen van a tanár/tréner, aki szavakkal is 
átadja a tudást, ám ha csak vetítés van, a tudásátadás megszűnik működni. Függetlenül az ilyen 
típusú véleményektől a REL készítéséhez még mindig használnak PP-t, gyakran néhány további 
funkcióval együtt (például: diák rögzített narrációval, képernyő cast-ok és tesztek, amennyiben 
a megfelelő szoftverrel használják).
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Természetesen a Power Point nem az egyetlen REL eszköz. Számos szerzői eszköz van a piacon, 
mint például az ingyenes és a fizetős szoftverek (Lectora, Articulate Storyline, Moodle), valamint 
internetes eszközök (Prezi), amelyeket fel lehet használni REL kurzusok készítéséhez. Ezek leírása 
a 3. fejezetben találhatók. 

A REL szorosan kapcsolódik a tudásmenedzsmenthez, mert módszer a vállalaton belül található, 
még fel nem fedett tudás feltárására, ahol a témában jártas szakemberek készítik el a tanfolyamok 
szakmai tartalmát. Így a tudás már nem egy ember „tulajdona”. A tudásmenedzsment megha-
tározása: „koncepció, mely szerint egy vállalat teljes spektrumában összegyűjtik, rendszerezik, 
megosztják és elemzik a szervezeten belüli egyéni és csoportos tudást oly módon, hogy az közvet-
lenül befolyásolja a teljesítményt”(Seiner, 2001). Egyesek azt állítják, hogy ez „az a folyamat, amin 
keresztül a szervezet értéket tud teremteni szellemi és tudásalapú eszközeiből” (Levinson, 2007). 
Mások számára ez: „egy egyszerű tudásátadás, egyik embertől a másikig, azzal az eredménnyel, 
hogy a címzett részesüljön a szervezet vagy csoport tapasztaltabb tagjaitól összegyűjtött böl-
csességekből”. (Villegas, 2000). Összefoglalva: a REL kétséget kizáróan a tudás megosztásának 
egyik útja.

 » minimalizálja az üzleti lehetőségek elvesztését
 » a tudás ott marad a cégnél, amikor egy alkalmazott elhagyja a szervezetet
 » az alkalmazottak fejlesztik képességeiket
 » idő- és pénzmegtakarítást lehet elérni
 » növekszik az innováció 
 » javul a belső kommunikáció 
 » növekszik a vállalati menedzsment rugalmassága és annak versenyképessége

Mindezek a hasznok összetalálkoznak a REL előnyeivel.

Következésképpen, a REL egy nagyon hasznos eszköz. Vegyük figyelembe a következő tényezőket:
 »  A RL olyan oktatási módszer, amit kevesebb, mint három hét alatt el lehet készíteni. Ez nagy 

előnye – összehasonlítva például a tipikus EL kurzusokkal, amelyek elkésztési ideje több hónap.
 »  Az RL kurzusok multimédiás elemeket is tartalmaznak, mint például a hang, az animáció, 

a Flash, a videók és szociális elemek, amelyek közvetlenül beépülnek a kurzusba. 
 »  A tanulási módok a tanulók tudás szintjéhez és igényeihez igazítottak.
 »  A rövid gyártási idő alacsonyabb költségeket is jelent – összevetve a hagyományos 

EL kurzusokkal. 

A REL modulok tömött szerkezete könnyebbé teszi a tanulási folyamatot. A tudást kis dózisokban 
adagolja, és a tartalom is konkrét. A felhasználó szemszögéből pedig egy rugalmasabb tanulási 
modellt jelent (szemben a klasszikus EL-el, amiben szabályozatlanul sok prezentációs képernyő-
vel dolgoznak). Ugyancsak könnyebbség a felhasználónak, hogy időt tud fordítani szükséges 
kompetenciái fejlesztésére.

Azonban a legnagyobb kihívás az egész REL folyamat irányítása. A RL valóban hatékony, de egy 
nagyon lelkiismeretes embernek kell levezetnie. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a vállalatok 
technológiailag állandó környezetben működnek; ezért a kevert tanulási formánál a meglévő 
eszközöknek kompatibilisnek kell lenniük az új eszközökkel.
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A REL rövid története
A REL az EL egyik „gyermeke”, tehát, hogy megértsük az eredetét az EL-re kell fókuszálnunk. 
Az EL története a 80-as években kezdődött az Amerikai Egyesült Államokban, ahol az eredeti 
EL verzió CBT formában tűnt fel, azaz Computer Based Training = számítógép alapú képzés, 
másként: tanulás a számítógép használatával. A Western Behavioral Sciences Institute-nál és 
a New York Institute of Technology-nál használták. A CBT-t egyoldalú üzenet jellemezte, amelynek 
összegyűjtött tananyagai digitális médián voltak elérhetőek (általában CD-ROM-on). A következő 
állomás a WBT volt – Web Based Training = web alapú oktatás, avagy tanulás az internet és 
a népszerű e-könyvek használatával. Ismertsége, természetesen, az internet népszerűségével 
együtt nőtt. A vállalatok elkezdték megosztani CD-tartalmaikat az elektronikus on-line könyveken 
keresztül. Kis idő múlva, az EL úttörői elhatározták, hogy hozzáadnak néhány interaktív elemet 
és coachingot, amik nagyon sikeressé tették ezeket. Ekkortól vált lehetővé a tanulóknak, hogy 
kommunikáljanak, és interaktivitásba lépjenek egymással. A 90-es évek végén az első LMS – 
Learning Management Systems (tanulási menedzsment rendszer) jelent meg, egy speciálisan 
újramodellezett rendszer, az ERP alapján (Enterprise Resource Planning = vállalkozás erőforrás 
tervezés). Ez már kész platformokat ajánl a naplózás sajátosságaival, az elért eredmények nyo-
mon követésével és az eredmények jelentésével. Ez igazi áttörés volt, amely megkönnyítette az 
online kurzusok használatát és azok kezelését. Eközben, függetlenül az LMS-től, virtuális osz-
tálytermek jelentek meg, amelyeknek köszönhetően az EL népszerűvé vált az oktatás területén. 
A legújabb trend a kevert tanulás, amely az EL és a virtuális osztálytermek kombinációja.

A 80-as évek óta sok új EL eszköz, megoldás és trend jelent meg. Ezek egyike a REL.

1.2  REL kontra EL

Az EL egy tanulási eszköz, amely multimédiás technológiát, számítógépes hálózatot és internetet 
használ. Az EL lehet „helyhez kötött”, mint a hagyományos tanulást támogató eszköz vagy lehet 
távoktatás is. Az EL magában foglalja az embereket, technológiákat és a tananyagokat. Szak-
értők/oktatók készítik el a tananyagokat, amelyek aztán – a legújabb technológia segítségével 
– bemutatásra kerülnek. A legfontosabb tényező, hogy a technológia könnyebbé és gyorsabbá 
tegye a tanulási folyamatot. Az EL-nek számos formája létezik, és ezeket több szempont szerint 
tudjuk osztályozni.

A részvételi mód szerint lehet:
 » aszinkron forma – a résztvevő ott és akkor tanul, ahol és amikor akar. Általában olyan egyéni 

tanuló független tevékenysége, aki új ismereteket akar szerezni,
 » szinkron forma – on-line tanulás, csoportos megbeszélés formában,
 » kevert tanulás – a hagyományos és a távoktatás kombinációja.

Az EL lehet még:
 » �offline – valaki feltölti a tananyagokat és/vagy,
 »  online – online anyagok hozzáférésével.

Másrészről pedig van a REL, ami az EL egyik formája. Annak érdekében, hogy érthetőbbé tegyük, 
feltételezhetjük, hogy az EL egy interdiszciplináris fogalom, amely magában foglalja a REL-t, 
az ML-t = a mobil-, valamint a kevert tanulást is.
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Mi a legfőbb különbség?

A legnagyobb különbség a „rapid” szóhoz kapcsolódik. Ez azt feltételezi, hogy a REL kurzusokat 
maximum három hét alatt kell előkészíteni.

A hagyományos EL tanfolyamok tipikusan sokféle órából állnak. Az ötlettől a megvalósításig az 
elkészítés eltarthat akár fél évig is (és ez nem is szokatlan). Egy kurzust kialakítani, amely mondjuk 
150 képernyőből áll, nagyon drága és ráadásul rugalmatlan is. Használójának, ha bejelentkezik, 
és meg akarja érteni, végig kell mennie az egész kurzuson. Ez tehát egy lineáris folyamat. 

Képzeljünk el egy olyan helyzetet, ahol a tanuló egy biztosítási ügynök, és a kurzus a személyes 
adatok védelméről szól. Ez a kurzus több óráig is eltarthat. Mi van akkor, ha később az ügynöknek 
valami specifikus tudásra lesz szüksége? Vegye meg előröl megint az egész kurzust? Lehetetlen, 
hogy az 50. képernyőtől induljon, az előző 49-et kihagyva. És mi van akkor, a felhasználó úgy 
dönt, hogy csak gyorsan végigcsinálja a tanfolyamat, mélyebb gondolkodás nélkül? Senki sem 
ellenőrzi a részvételét. Persze, az LSM rendszer tudja mérni, hogy mennyit fordított a képzési 
modulra, de tényleg ez lenne a lényege az EL-nek? Gondolnunk kell olyan helyzetekre is, amikor 
a kurzus lényegi tartalma változik (pl.: törvényváltozás egy adott területen) – ami azt elavulttá 
teszi. A korrekciók többletköltséget okoznak, és a tanulóknak még egyszer az egész kurzust, 
kezdve az elején, végig kell venni.

A termékek és az emberek állandóan nagy száma miatt, a legfontosabb dolognak az tűnik, hogy 
olyan speciális tudást kell nyújtani, amelyre egy adott időpontban az ügyfélnek szüksége van. 
A REL-ben akkor biztosítjuk a tudást, mikor szükség van rá, és nem lineárisan. A klasszikus 
EL-nél lineáris útról beszélünk, A-tól Z-ig. Elkezdjük A-nál, és befejezzük Z-nél, B, C és D-n keresz-
tülhaladva. Nem tudunk eljutni K-ig, mielőtt a D-n át nem haladtunk volna. A REL használatával 
akárhol elkezdhetjük, mert a megszerzett tudás a szükségesség kontextusában van. Visszatérve 
a személyes adatok védelméről szóló tanfolyamra, ha valaki az adott pillanatban a tudásnak kicsi 
részével szeretne megismerkedni (pl.: hogyan kell személyes adatokat tartalmazó dokumen-
tumokat tárolni), nem szükséges az egész tanfolyamot elvégeznie, helyette egy mikro kurzust 
végez el. Ez néhány percig tart és pont a szükséges információkat nyújtja.

Az EL gyakran nem hatékony, mert a vállalatok sokszor abban az illúzióban élnek, hogy ha valaki 
megtervezte az egész tanulási utat a témákra (A-tól Z-ig), az egyetlen dolog, amit tennie kell, 
hogy időről időre frissíti azt. A valóságban az emberek, akik keresik a tudást, nem egy megterve-
zett rendszer mentén keresik azt. Gondoljunk csak arra, hogyan keresünk információt magunknak 
az interneten! A tényekre fókuszálunk, és a nem hasznos információn átugrunk!

Összefoglalva, a REL az alábbiakban tér el az EL-től:
 » képzési modulok elkészítési ideje 21 napnál rövidebb
 » létrehozás (technikai szempontból) nem igényel speciális ismereteket 
 » rövidek
 » kurzus szerzője egy adott kérdésben szakértő lehet 
 » létrehozás nem igényel sok input-ot 
 » REL hasznosabb az üzleti életben, mint az oktatás területén 
 » kurzus tartalma gyorsan frissíthető 
 »  REL összefügg a tudásmenedzsmenttel, mert annak a tudásnak a feltárására támaszkodik, 

amely még szunnyad a szakértő elméjében.
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1.3 �Meghatározó�technológiai�tényezők

Az EL, a gyors változatában, direkt módon átadja a vállalatnak a terhet és az eredményekért 
való felelősségvállalást. Az eljárások egyszerűsítése és témák hatékonyabb megközelítése is át 
van terelve egy, az igények és azok teljesítése közötti egyszerűsített útra. Ezért a technológiai 
feltételek fontos szerepet játszanak. 

Egyrészt, a digitális tartalmakkal való munkához jó számítógépekre és kiterjedt szoftver csoma-
gokra van szükség. Másrészt, az irodai számítógépek egyre hatékonyabbak, és lehet vásárolni 
olcsó software licenc csomagokat; gyakran megfizethető havi részletekben, (elérhető, mint SaaS 
= software as a service), sőt elérhető lehet szabad szoftver verzióban is. Azt mondhatjuk tehát, 
az EL eszközök jól hozzáférhetőek, és bármely költségvetőshez könnyen igazíthatóak. 

Annak, aki a REL tananyagát készíti, egy megfelelő számítógépre (vagy laptopra) és jó internet 
kapcsolatra van szüksége. Egyre több, és több tartalom van megosztva az interneten, tehát a kap-
csolatnak stabilnak és hatékonynak kell lennie, többek között, annak érdekében, hogy a tesztelési 
anyagok a környezetükben elérhetőek legyenek.

A számítógépre speciális grafikus kártya felszerelésének igénye, a grafika bonyolultságától fog 
függni. Azonban, általánosságban azt mondhatjuk, hogy az EL tanfolyamok szerzői nem fejlesz-
tenek időigényes 3D-s animációkat. A legtöbb esetben ez a tényező lényegtelen.

A szoftvereket figyelembe véve, a népszerű csomagok (úgymint Captivate, Articulate vagy Lec-
tora) megfelelőek, mivel lehetővé teszik a könnyű multimédiás anyagok elkészítését is. Azt is 
érdemes megjegyezni, hogy ezek a megoldások támogatják a népszerű SCORM-t és az egyre 
népszerűbb TinCan API-t. Sok ügyfél esetében ez fontos lehet, például, azért, hogy tanulók elő-
rehaladását mérni lehessen. 

A multimédiát figyelembe véve, a Flash még mindig nagyon fontos. Habár veszti a népszerűsé-
gét, még mindig a legnépszerűbb megoldás az animációk készítéséhez, interakciós elemekkel. 
Mégis, számos mobil eszköz nem támogatja ezt a technológiát, tehát ezt a szerzőknek észben 
kell tartaniuk. Jó megoldás, ha a tartalom tervezése már az elejétől kezdve olyan megoldásokon 
alapszik, amelyeknek jók a jövőbeli kilátásai, mint pl. a HTML5.

Az a képesség, hogy mobil eszközökre tudjanak tartalmakat készíteni, és azokon azt prezentálni, 
egyre nagyobb jelentőséggel bír. Ez nem csak vivőjel méretezését jelenti, ahhoz hogy látható 
legyen egy kicsi telefon képernyőjén, de szükség van egy teljesen új technológiai és tervezési 
szemléletre is. A mobil tartalomnak összehangoltnak kell lennie azzal az eszközzel, amelyiken 
megjelenik; a navigációt és a használóval való interakciót is ehhez kell igazítani. Ebben a kont-
extusban az is nagyon fontos, hogy a tartalom szerzőjének lehetősége legyen azt számos 
eszközön tesztelni. 

Ahogy fentebb bemutattuk, a REL nem különbözik jelentősen az EL-től a berendezések és a szoft-
ver elérések területén. A tartalom szerzőinek jó számítógépre és szoftverre van szükségük. Mégis, 
amíg az EL fejlesztőknél a szoftver korlátozva van a tanfolyamok létrehozásához használt prog-
ramokra, amiket grafikai és animációs szoftverek támogatnak, addig a REL-nél számos egyéb 
lehetőség áll rendelkezésre, amelyeket a szerzők felhasználhatnak. 
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A szinkron tréningeknél az audiovizuális kommunikációra használt technológiai megoldások 
(webináriumok) viszonylag újak. Azonban, a legtöbb közülük elég olcsó és elérhető az SaaS 
modellben, ami azt jelenti, hogy a használónak nem kell a technikai szempontokra összponto-
sítania, mivel a szoftver közvetlenül az ellátó szerverein van. 

Évről évre egyre hasznosabbak a különféle videó formák létrehozásával kapcsolatos kompe-
tenciák. Különösen hasznos a jó számítógépek, a videó utómunkálatok és az internet tartalom 
menedzsment ismerete. 

Számos eszköz ál a REL készítők rendelkezésére. Az eszközökben beállt tervezési trendek egyre 
intuitívabbá és hozzáférhetőbbé teszik őket. Ma már nem meglepő, hogy speciális képzés nélkül 
is el tudnak készíteni weboldal, vagy videó tartalmakat. 

1.4  Jelenlegi helyzet röviden (Európában/Partnerországokban)

A mai gyorsan változó informatikai környezetben naponta jelennek meg új reklámfogások és 
fellendülések. A REL-t az egyik ilyen legnépszerűbb reklámfogásnak lehet tekinteni, de még min-
dig meg van a tiszteletre méltó helye a digitális oktatásban, még akkor is, ha nem ért el egy-
forma népszerűséget az egyes országokban. Szlovákiában a REL fogalma még nem közismert, 
de Lengyelországban és Magyarországon már az, ill. kezd az lenni. Míg Magyarországon ezt 
még csak pár EL guru ismer és ért, Lengyelországban már konkrét esetek vannak, hogy oktatási 
vállalatok REL-es struktúrával kínálják kurzusaikat (noha még EL-es tanfolyamoknak nevezik 
őket). Ami viszont a médiában való megjelenési trendeket illeti, még mindig sok a tennivaló. 
Lengyelországban egy blog foglalkozik a REL-el és van néhány egyéb blog, ahol meg van említve. 
Magyarországon és Szlovákiában a REL-ről való kommunikáció meglehetősen gyenge. 

A közép- és kelet-európai országokban már bevezették a REL-t különböző ágazatokban, de sok-
szor anélkül a tudatosság nélkül, hogy az alkalmazott struktúra módszertanilag REL. A felsőokta-
tásban, az üzleti életben (főleg a nagyvállalatoknál) szerzett népszerűséget, és Lengyelországban 
pedig egyre jobban értékelik az otthonról dolgozók. Magyarországon a REL-t a bankszektorban 
használják (ERSTE Bank) és vannak példák játékos típusú EL fejlesztésekre, amelyek a kulcs-
kompetenciákra fókuszálnak (pl.: kommunikációs és pénzügyi készségek).

A három országban végzett interjúsorozatot alapul véve, az üzleti környezetben a REL módszer 
használati potenciális lehetőségeiről azt találtuk, hogy a REL támogatni tudja a vállalatok kép-
zési folyamatait a legkülönbözőbb területeken, mint pl. új belépők oktatása, minőségi szabvá-
nyok, diszkrimináció és megfélemlítés, vállalati politika, ügyfélszolgálat, munkahelyi biztonság, 
értékesítési és tárgyalási technikák, üzleti etika és folyamatok korszerűsítése.

Az egyik első lépés, hogy a ‘REL-t elterjesszék Közép-Kelet-európában az, hogy a kommunikáci-
ójára összpontosítanak és tegyék világossá a REL koncepcióját; megmutatassák, hogy miben 
különbözik a jó öreg EL-től.
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1.5  SWOT

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK

Rugalmasság/alkalmazhatóság – a REL egy 
kulcserőssége, ami megmutatja a különbséget 
a „klasszikus” EL és közötte, és ami lehetővé teszi 
gyors reagálást a tanulók változó igényeire

a REL kurzus lehet nem hatékony/nem megfelelő, 
ha rosszul van strukturálva

Ösztönzi az eszközök használatát/tevékenysége-
ket, hogy gyorsítsák a tanulási folyamatot

A REL kurzus kockázata, hogy érdektelen lehet, 
ha nem használnak vonzó eszközöket (média, 
játék, interaktivitás) mert megpróbálják kisebb 
költségből elkészíteni – és ezzel lecsökkentik egy 
„olvas-és-kattint” kurzusra.

Költségtudatos megoldás – hatékony, szakmai 
eredmények olcsóbban, mint a klasszikus „élő” 
képzési programoknál

A tanfolyamok elkészítéséhez egy nagyon hozzá-
értő személyre van szükség (pedagógiai szemlé-
letű kezelés/eszközök, kreativitás és SW eszközök 
egy időben) a HR-en belül – az SW eszközök 
ismerete és használata (tudatos használat) – igé-
nyes személyzet

Alacsonyabb előkészítési költség, mint a „klasszi-
kus” EL megoldásoknál

Korlátozott tapasztalat a REL-lel (korlátozott számú 
példák/modellek a REL „legjobb gyakorlataiból”)

Társadalmi és informális tanulási trendekkel 
jár együtt

Működő internet vagy intranet feltételezésén 
alapszik – ami lehet, hogy a tanulónak nem 
áll rendelkezésére

Divatos szociális hálózati eszközöket lehet hasz-
nálni, hogy vonzó legyen a tanuló számára

Az oktatószoftver készítőinek a funkcionalitással és 
a potenciális célrendszerekkel tisztában kell lenniük

Hipotézisek: A REL tulajdonsága, hogy jobban 
megfelel (összehasonlítva a klasszikus EL tan-
folyamokkal), olyan tanuló ösztönzésére, akik jól 
használják a jelenlegi és divatos technikai eszkö-
zöket – pl.: okos telefon vagy tablet, és így javítani 
tudják a tanulási komfortot a „vigyél magaddal” 
kurzusokkal (nem az irodában való tanulás)

A REL esetleg csak speciális képzési szükségletek 
kielégítésére alkalmas

A módszer tanároknak/trénereknek/cég mun-
katársainak lett tervezve, hogy megkönnyítse 
az EL tanfolyamok használatát és elkészítését 
(így a tanfolyam menedzselését a cég/HR teljesen 
belsőleg tudja kezelni

Közvetlenül hozzáférhető eszközöket ad a profesz-
szionális oktatáshoz (a tanároknak, HR-nek…), így 
közvetlen képesek az ismereteket átalakítani és 
testre szabott tanfolyamokat létrehozni

Az oktatót (szerzőt) és a résztvevőket (tanár és 
diák) közelebb hozza egymáshoz, a közvetítő 
munkatárs kizárásával
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Még mindig új megközelítése az EL-nek 
(amely egyszerre E, Gy és L)

A meglevő informatikai eszközöket és (a felhasz-
nálók) informatikai készségeit ki tudja használni 
a szervezeten belül

LEHETŐSÉGEK FENYEGETETTSÉGEK

Új utak létrehozása az információk kommunikálá-
sára a tanulók számára (minimalista megoldások 
az okos telefonokon és tableteken keresztül)

Klasszikus EL kurzusok vonzóbban/látványo-
sabban/jobban kidolgozott prezentációval adják 
elő a témát, mert erre specializált EL-team-ek és 
társaságok dolgozzák ki-

A REL utat mutat az ideális EL eszközök 
(ezek hatékonyabbak) kiválasztásához 
és teszteléséhez

Az alkalmazott technológia alkalmatlan a célra 
(pl.: instabil internet kapcsolat)

A REL tanfolyamok tananyagait könnyű lefordítani 
más nyelvekre, ezért az országok közti elterjesz-
tése kis erőfeszítéssel megoldható

Klasszikus „élő” szemináriumok/workshop-ok

A tartalom kombinációján és a játékokon keresz-
tül új szintek lehetségesek

Nem megfelelő tanfolyamok létrehozása – eszkö-
zök nem megfelelő ismerete, vagy a nem megfe-
lelő tudás struktúra – azt eredményezheti, hogy 
elveszik a diákok, illetve tanáraik érdeklődése



Rapid e-learning 
a felnőttoktatásban
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2. �RAPID�E-LEARNING�A�FELNŐTTOKTATÁSBAN

2.1 �Milyen�előnyökkel�és�kihívásokkal�jár�a�rapid�e-learning�módszer�
bevetetése�a�felnőttoktatásba?

A módszer két lényegi erősséggel bír. Egyrészt, elsősorban praktikus oldalról szemlélve, a rapid 
e-learning kiemelten költség- és idő hatékony megoldást jelent. Mindezt a lényegét képező egyszerű, 
könnyen kezelhető struktúrára, valamint a lehetőségként adódó desktop virtualizációs technoló-
gia alkalmazására vezethető vissza. Másrészt, a rapid learning módszertan alkalmazkodik az új 
generációk megváltozott tanulási stílusához, igényeihez. 

Egy 2015-ös kutatás nemrégiben közzétett eredményei egyértelműen rávilágítanak a rapid e-lear-
ning előnyeire a hagyományos e-learninges oktatáshoz képest. Dr. Alaattin Parlakkilic összeha-
sonlította a két módszert költséghatékonyság és az oktatási eredményességének szempontjából, 
úgynevezett hibrid modellt segítségével: kombinálta a hagyományos, modul rendszerű kurzus 
felépítést a rapid e-learninggel, illetve alkalmazta a desktop virtualizációt. Kísérletét a felsőokta-
tásban, egyetemi környezetben folytatta (Parlaakilic, 2015). 

A Missouri Egyetem és a Gülhane Katonai Orvosi Akadémia Orvos informatikai Tanszékének 
támogatásával összevetették 120 hibrid módszerrel képzett harmadéves egészségügyi hallgató 
tanulmányi eredményeit a korábbi évben, hagyományos módszerrel képzett 120 diák tanulmányi 
eredményeivel egy adott tárgyra vonatkoztatva. Az eredmények szignifikáns növekedést mutattak 
a hibrid módszerrel tanuló csoport eredményeinél; ahol is a diákok a rapid e-learninget, mint kie-
gészítő tanulási módszert használták. (2.41 növekedés, t = 4256, p< 0.001). The increase was at 
least 2.41, at most 6,60 (t = 4256, p< 0.001). 

Dr. Parlakkilic a kurzust követően interjút készí-
tett a hallgatókkal, a hibrid modellel kapcsolatos 
tapasztalataikról. A visszajelzések többsége igen 
pozitív volt. Mindazonáltal a sikeres alkalmazás 
kulcstényezőjeként említették a megfelelő technikai 
háttér szerepét (pl., internet sebesség, a rendszer 
teljesítőképessége, szoftveres és hardveres rend-
szerek optimalizációja, feltöltés és letöltés gördü-
lékenységének biztosítása).

Fejlesztési igényként felmerült a rendszer kiegészí-
tése linkgyűjteménnyel, galériával, további interaktív 
elemekkel és a kurzust vezető tanár gyorsabb visz-
szajelzésének biztosításával az online platformon.

Az oktatás eredményessége mellett a kutatás egy másik fontos tényezőt is vizsgált, mégpedig 
a módszer költséghatékonyságát, ill. megtérülését. Elemezték, hogy a moduláris rapid e-learning 
csökkenti-e az e-learninges tananyagfejlesztés költségeit, és/vagy felgyorsítja-e annak folyamatát. 
Dr. Parlakkilic eredményei arról tanúskodnak, hogy a szoftver, hardware, projekt és informatikai 

WELCOME!
THE E-LEARNING
COURSE

TO START

S TA RT
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háttértámogatás költségei mintegy 41%-al csökkentek a hagyományos e-learning fejlesztés költ-
ségigényéhez képest. A megdöbbentő eredmény a rapid e-learning módszertan és a desktop vir-
tualizáció együttes alkalmazásának tulajdonítható. 

A fenti empirikus kísérleti eredményt ösztönző példaként ajánljuk, és arra bíztatjuk az olvasót, 
hogy merüljön el jobban a rapid e-learning módszertanban, hiszen annak nem csak a felsőoktatás-
ban van helye, hanem az üzleti életben is. A módszer kiválóan alkalmas nagyszámú alkalmazott 
egyszerre való, helytől és időponttól független tréningezésére. Jó megoldást jelent földrajzi határok 
áthidalására és fluktuációból adódó betanítási nehézségek kezelésére. Valamint, a tanulók fórumon 
keresztül egymással is kommunikálhatnak, véleményt cserélhetnek, illetve informálhatják egymást 
a lehetőségekről. 

A rapid e-learning tartalmi szempontból is különbözik a hagyományos e-learningtől: a fejlesztés 
rövidebb időt vesz igénybe, a tartalom naprakész és könnyen módosítható. Ugyanakkor, az egy-
szerű és költséghatékony technológiai háttér mellett a tartalom minőségének is kulcs szerepe van. 
Erre nagy hangsúlyt kell fektetni.

Kihívást jelenthet a tanulók korösszeté-
tele is. Az idősebb generációk nehézségbe 
ütközhetnek az információs technológiára 
épülő eszközök alkalmazásakor, lassab-
ban kelezik ezeket és alapvetően máshogy, 
hiszen tanulási stílusok is eltérő. 

A harmadik kihívást a tréningek kötelező 
mivolta adja, annak pszichológiai és moti-
vációs kérdései. Vannak, akik csak azért 
vesznek részt a rapid e-learning kurzuson, 
mert a munkahely előírta. Mások szabadi-
dejükben tanulnak, hobbijuk iránti kíváncsiságtól, vagy szakmai fejlődés céljától vezérelve. Már csak 
e két csoportot tekintve látható, hogy a motivációk igen eltérőek lehetnek.

2.2 �Generáció�elméletek�–�tanulási�típusok

Amikor a rapid e-learninget egy potenciális és hatékony felnőttoktatási módszerként ajánljuk 
(vállalati szférában, tréning és HR területen, az általános oktatás és az élethosszig tartó tanulás 
területén), elengedhetetlen, hogy a mai információs társadalom kontextusába ágyazottan tegyük 
ezt. Egyértelmű, hogy a mai kor embereinek életét egyre intenzívebben átszövi a digitális intelli-
gencia. Mindez új alaphelyzetet és kihívásokat teremt az oktatásban. 

Számos tudományos cikk beszámolt már arról, hogy e változások az agyban is leképeződnek és 
megnyilvánulnak a generációk közötti különbségekben. Tapasztaljuk, hogy a mai gyerekek szinte 
természetesen és játszi könnyedséggel sajátítják el az IT készségeket Ők már az információs 
társadalom, egy digitális kor gyermekei. Esetükben az információ beszerzése, átalakítása és cél-
irányos felhasználása a szervezői készség elengedhetetlen alapelemeit képezik és az információ 
maga tudást jelent. (Lénárd, 2015) 
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Az információs társadalom sajátosságai miatt szá-
mos társadalomtudós gondolja úgy, hogy a hagyo-
mányos életkor alapú generációelméletek és beso-
rolások relevanciája háttérbe szorult, ezzel szemben 
a társas, technikai és politikai markerek kerülnek 
előtérbe. „Manapság már jobban hasonlítunk kor-
társainkra, mint a saját szüleinkre.” (Mccrindle és 
Worlfinger, 2009) Az egyik legnépszerűbb generá-
cióelmélet (Howe and Strauss, 2000) 5 generáci-
óval foglalkozik. Alapvetően a születési év mentén 

sorolja generációs kategóriákba az embereket, mindazonáltal vizsgálja a technológiai háttérrel való 
ellátottságot és az internet hozzáférést. Az alábbi táblázat ezt az öt generációt mutatja, kiegészülve 
a hatodik, úgynevezett ‘α generációval’.

NET-GENERÁCIÓK (Strauss & Howe, 2000)

Veteránok (1925-45) Idősebb korban ismerkedtek meg az internettel

Baby boom (1946-64) Felnőttkoruk derekán ismerkedtek meg az internettel

X generáció (1965-79)
Tinédzserek és fiatal felnőttek voltak, amikor először talál-
koztak az internettel; munkájuk szorosan összefonódik az 
internet használattal

Y generáció (1980 – 95) Az internet már gyermekkorukban megjelent

Z generáció (1996-2009) Internetes világba születtek

Mccrindle Kutatás: Word up – A Lexicon of Generations Y & Z:
a Guide to Communicating with Them

α generáció (2010 után) Igazi ‘digitális bennszülöttek’

Míg az X generáció és a megelőzők tagjai digitális bevándorlónak minősülnek, a Z és az α gene-
rációk szülöttei már digitális bennszülöttek, akik szinte azonnal alkalmazni tudják a digitális 
készségek széles tárházát. Ezek a fiatal generációk jellemzően online, játékos formában sze-
reznek új ismereteket, tanulnak új modelleket, alakítják gondolkodásmódjukat, ismerkednek és 
tesztelik tudásukat, képességeiket. Ugyanakkor, tanáraik arra panaszkodnak, hogy az új generá-
ciókat sokkal nehezebb tanítani és megütközve tapasztalják, mennyire mások ezek a gyerekek, 
mint a korábbiak. A napnál is világosabb, hogy az oktatási és képzési rendszerekbe alapértelme-
zett elemként szükséges beépíteni a digitális eszközöket és legfontosabb trendeket. Jó példa 
lehet erre a gamification (játékosítás), pl. játék alapú oktatás, vagy a fiatal generációk gondol-
kodásmódjához, információfeldolgozásához jobban illeszkedő, kis tanegységekre koncentráló 
rapid-e-learning, mint új módszertani megközelítés, trend.
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2.3 �Agyi�plaszticitás�–�tanulási�stílusok

Különbözőségek vannak a digitális beván-
dorlók és a digitális bennszülöttek gondolko-
dásmódja és feldolgozási folyamatai között. 
Míg az idősebb generációkra a lineáris gon-
dolkodásmód jellemző, a fiatalabbak egyszerre 
több, párhuzamos gondolati folyamatot futtat-
nak, ún. hipertextes tanulás és információfel-
dolgozás jellemzi őket. (Prensky, 2002) Mindez 
részben a linkek labirintusával és pop-upokkal 
tűzdelt hipertextes technikai környezeti sajá-

tosságokból fakad. Mindenek fellett azonban az agy csodálatos alkalmazkodóképességén, plasz-
ticitásán múlik. Manapság az agyunk hipertextes gondolkodásmódra tréningezzük, ahol informá-
cióra éhesen, gyakori és intenzív stimuláló ingerek érik a külvilágból. Egyszerre számos különböző 
inger versenyez az agy figyelmi kapacitásáért: mindez csökkenti a hosszú távú emlékképek 
konszolidációját. Nem fókuszálunk teljes figyeltünkkel az információra, így az néhány másodperc 
elteltével elvész a rövid távú memóriából; nem kerül át a hosszú távú memóriába. Hosszú távú 
memóriaképek hiányában az új információ kapcsán asszociációk sem alakulhatnak ki a memó-
riában tárolt korábbi lenyomatokhoz. Mindezek alapján elmondható, hogy hosszú távon a fel-
színes olvasás és tanulás, illetve a megszakított gondolkodás teljesítménycsökkenéshez vezet 
az érvelés, észlelés, megértés és érzés terén. (Carr, 2014)

A fokozott inger-éhség az egyik legjelentősebb különbség tehát az idősebb és a fiatalabb gene-
rációk között. 

Mindez oka annak, hogy az idősebb generációk 
IT készségeivel kapcsolatban kevéssé optimisták 
az emberek; illetve a fiatalok esetében a tanárok 
gyakran hiperaktivitásra és figyelmi zavarokra 
panaszkodnak. Igaz, szüleink generációi inkább 
társasjátékon, focin és a barátokkal való grun-
dozással szocializálódtak, mintsem a közösségi 
média virtuális terein egymást lájkolva és Insta-ké-
peket posztolva. Éppen ezért, az IKT–hoz való hoz-
záállásuk alapvetően eltér, mi több, agyműködésük (különböző agyterületek aktiváltsága) is kicsit 
más. Empirikus kutatások bizonyították, hogy a hagyományos olvasás és az internetes szörfözés 
a Z generáció esetében eltérő agyterületeket aktivált, ezzel szemben az idősebb generációkba 
tartozóknál mindkét esetben azonos agyterület aktiválódott. (Small és Vorgan, 2008).
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2.4 �Irányelvek

Hogy hidaljuk át a generációs szakadékot és miként reagáljunk a digitális kor oktatási kihívásaira?

Mindenek előtt, a fenti kihívásokat ne akadályként, mint 
inkább helyzetként kezeljük. Annál is inkább, mivel az 
agyi plaszticitás nem csak a fiatalabb generációk kivált-
sága! Ezt a modern neuropszichológia is megerősíti. 
A Nobel díjas Rita Levi-Montalcini ‘Nerve Growth Factor 
Theory’ elmélete szerint az emberi agy élethossziglan 
képes a tanulásra és önmaga újraszervezésére az új 
idegi összeköttetések kialakítása által. (Chiappe és 
mts., 2000) 

Ha elfogadjuk, hogy az információ- és kommunikációtechnológia mindennapjaink meghatározó 
részévé vált, továbbá a technológia gyors fejlődése folyamatos alkalmazkodást kíván meg mind-
annyiunktól, emberektől, vállalatoktól és rendszerektől egyaránt (ide értve az oktatási, képzési 
rendszert is), készek leszünk megtenni a szükséges lépéseket, életkortól és generációs különb-
ségektől függetlenül.

Miért megfelelő és hatékony képzési modell a rapid e-learning a mai emberek számára?

A rapid e-learning módszertan gazdasági és neuropszichológiai megfontolásokra alapoz. 
Ahogy Dr Parlaakilic empirikus kutatása rávilágított, a rapid e-learning mind hatékonyság, mind 
gazdaságosság tekintetében felülmúlta a klasszikus e-learnig módszert. (Parlaakilic, 2015). 
A gyorsan feldolgozható rövid tanegységek alkalmazkodnak az új generációk információfeldol-
gozási és hipertextes gondolkodási sajátosságaihoz. Mindazonáltal rendszeres gyakorlással 
és rugalmas mentalitással (a szó mindkét értelmében, mind fizikai idegrendszeri, mind gon-
dolati szinten), az idősebbek is „hozzá-rugalmasodnak” az új tréning technológiához. Az aláb-
biakban ajánlásokat fogalmazunk meg e folyamat támogatására, valamint a fiatalok figyelmi 
képességeinek növelésére.

AJÁNLÁSOK A RAPID E-LEARNING MÓDSZER SIKERES ALKALMAZÁSÁHOZ

Idősebb generációk (digitális bevándorlók) Fiatalabb generációk (digitális bennszülöttek)

Cél: digitális oktatás támogatása
Módszer: papíralapú segédanyag kiadása  
a feldolgozás és megértés megkönnyítésére 
(ezáltal a szöveget az olvasásán túl aláhúzni, 
tagolni lehet, stb.)

Cél: magas tanulási motiváció és 
bevonódás elérése. 
Módszer: gamification módszerek bevezetése 
pl. játékos képzési keret kialakítása, alkalma-
zása a tréningszervezésben és tervezésben. 
Pozitív attitűd és flow élmény ösztönzése,  
oktatójátékok, egyszerű pont-jelvény-eredmény-
tábla (points-badges-leaderboards) jellegű játékos 
verseny alkalmazása)
További előnye: a fiatal generációk azonnali 
visszajelzéshez szoktak. A játékos rendszerek-
ben a visszajelzés szükségszerűen gyors,  
ezáltal segíti az új elvárásoknak való megfelelést.
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Cél: digitális tanulás támogatása
Módszer: audio hanganyagok alkalmazása
További előnye: auditív tanulási preferenci-
ájú emberek könnyebben el tudják sajátítani 
a hallottakat.

Cél: fókuszált figyelmi készség erősítése; 
figyelmi nehézségek mérséklése
Módszer: éberség és tudatosság (mindfulness) 
fokozása ajánlott gyakorlatok révén pl. üzleti kör-
nyezetben és egyéni coaching során alkalmazott 
mindfulness tréningek, cégen belüli tréningek, 
rövid videós gyakorlás révén.
További előnye: a mindfulness szint pozitív 
összefüggést mutat azon kognitív funkciókkal, 
amelyek az új helyzetek és problémák megoldá-
sáért felelősek (pl. fluid intelligencia)

Cél: digitális tanulás támogatása
Módszer: rövid videó anyagok használata 
a kinesztetikus tanulási preferenciájú egyé-
nek hatékonyabb ismeret elsajátításának 
támogatására.

Cél: Intrinzik motiváció emelése
Módszer: reális gyakorlati szituációk beemelése 
a tananyagba, kíváncsiság ösztönzése; pozitív 
pszichológia alkalmazása (pozitív visszajelzések, 
játékos elemek, pozitív és megfelelő nehézségű 
kihívások, stb.), a motiváció és teljesítményértéke-
lés során.



Képzési forgatókönyvek
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3. KÉPZÉSI FORGATÓKÖNYVEK
Mivel a képzések lebonyolítása közvetlenül befolyásolja a szervezet hatékonyságát, illetve költ-
séghatékonyságát, ezért a képzési mód meghatározásakor mindenképp át kell gondolni az alábbi 
kérdést: Melyik forgatókönyv illik leginkább a jelen oktatási helyzethez?

3.1 Tanulási hatékonyság 

A Tanulási Piramis, amit az Amerikai Oktatási Kutatóközpont (American National Training Labo-
ratories) készített, azt mutatja meg, hogy a különböző oktatási módszereknek mennyiben más 
a várható eredményessége. 

A következőkben 3 ismert e-Learning forgatókönyvet mutatunk be, melyeknek eltérőek az okta-
tási eredményeik a felhasznált eszközöktől és módszerektől függően.

1. Egyéni tanulás rapid e-Learing-gel 

 »  olvasmány vagy audiovizuális tananyagok feldolgozása körülbelül 20%-os tanulási hatékony-
sághoz vezet;

 »  a tanulási hatékonyság magasabb, mintegy 30%, mikor ezek kombinálva vannak online bemu-
tató anyagokkal (pl.: videók, képek, aszinkronikus webináriumok);
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Forrás: National Training Laboratories, Bethel, Maine
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 »  előfordulhat, hogy a tananyag mélységi elsajátítása nem cél, és ilyenkor az sem probléma, 
ha a tanulási folyamat eredményessége viszonylag alacsony. Pl.: kötelezően teljesítendő tré-
ning elemek, korábbi tréningek felfrissítése, információátadás, stb.

2. Aszinkronikus rapid e-Learning 

 »  ebben az esetben a résztvevők egyénileg, közvetlenül kapcsolatba léphetnek az oktatóval 
fórum, chat vagy e-mail segítségével

 »  a tanultak megvitatása elősegíti a mélyebb információfeldolgozást; a tanulási hatékonyságot 
nagyjából 50%-ra emeli

3. Szinkronikus tanulás és kevert (blended) tanulási módszer

 »  mindkét esetben a tanulóknak lehetőségük van a tanultak online vagy személyes megvitatá-
sára, aktív tapasztalatcserére, valamint visszacsatolásra. A csoporttagok közötti együttműkö-
dés – pl.: csoportfeladatok – lehetőséget adnak a tanultak gyakorlatba helyezésére; ez akár 
75%-ra is növelheti a tanulási hatékonyságot

 »  az együttműködés, a közös feladatok és a közös tanulás során (online vagy offline) többször 
is lehetőségük van, hogy egymás között a résztvevők elmagyarázzák a nézeteiket és tapasz-
talataikat. Ilyenkor a tanulók maguk is váltogatják státuszukat, hol a diák, hol pedig az oktató 
szerepét „játszva”. Egy kis időre maguk is tanárokká válnak. Ez előmozdítja a legmélyebb 
információfeldolgozást, 90%-ra növelve a tanulási hatékonyságot

 »  2010-ben az USA Oktatási Minisztériuma közzétett meta-analízisen alapuló jelentést, amelyben 
összehasonlították az osztálytermi tanulást, az egyéni tanulást, illetve a kevert módszerrel 
történő tanulás hatékonyságát. A tanulmány szerint „a kevert módszer a legeredményesebb. 
Mindazonáltal, az online oktatás önmagában (nem kevert módszertannal) ugyanolyan ered-
ményes, mint a hagyományos osztálytermi oktatás.” (Means és mts., 2010)

A RELM-ben, mint fogalomban, a „Felejtési Görbe” sokkal fontosabb szerepet fog játszani a REL 
tanfolyamok tervezésében. 

THE FORGETTING CURVE
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A REL tanfolyamoknál több értelme lesz, kis tanu-
lási „adagokat” használni, mert inkább ezekre 
van szükségük és nem a sok új tudásra, ame-
lyeket nem is használnak – és elég gyorsan el 
is felejtenek.

A „tanulási piramisból”, a nagyobb „megtartó” 
tevékenységeken keresztül, egy kiegyensúlyozott 
és nagyon gyors tanulás érhető el. 

Mindez meg fogja követelni a tanulási modulok 
új kialakítását, és a lehetőséget (mint az utube 
esetén), hogy a kereső funkció segítségével 
megtalálja a megfelelő modult. 
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3.2 Motiváció és tanulási forgatókönyvek

A rövid tananyag egységekre fókuszálós rapid e-learning tartalomképzés könnyen beilleszthető 
tananyag kialakítást tesz lehetővé, ami könnyen beilleszthető a mindennapokba, mert azt az 
egyén saját tanulási üteméhez és időbeni lehetőségeihez igazíthat. Ám ez azonban nem feltétle-
nül elegendő, hogy motiválja az embereket. Számolni kell azzal is, hogy az egyéni tanulás esetén 
gyakran fellép az elszigeteltség érzése. 

 »  hasznos társas elemeket betenni a tanulási forgatókönyvbe, az egyéni és a szinkronikus/
aszinkronukus tanulási utak kombinációján keresztül; a nagy kapacitású, nyitott online okta-
tási rendszerek (MOOC – massive open online learning) és a rapid e-learning azonnali, web 
technológiával támogatott kommunikációt biztosít (e-mail, chat, videó konferencia, stb.)

 »  a jobban tanulóbb központú kevert (blended) megközelítés ötvözheti mind az online, mind az 
offline oktatás előnyeit; ösztönzi a résztvevőket, hogy az „online osztályokban” aktívabban 
vegyenek részt, mivel lehetőségük van a többi résztvevővel találkozni mind virtuálisan, 
mind a való életben

Colin és Moonen (2001) definíciója szerint (a hibrid modell, 
mely kombinálja a hagyományos, szemtől szembeni 
oktatást, valamint az online oktatást; a tanulók 
a magyarázatokat és a teendőket személye-
sen és online formában kapják meg, ahol az 
online csatorna a személyes oktatás ter-
mészetes kiterjesztéseként funkcionál.”
(Colis & Moonen, 2001 idézi Rovai & Jor-
dan, 2004, 3. old).

3.3 Motivációs tippek

A külső motivátorok fontosak és szük-
ségesek lehetnek, de ezek egyedül nem 
jelentenek elég motivációt a tanulási 
folyamatban. Léteznek kiváló módszerek, 
melyek segítségével egy motiváló kihívássá 
tehetjük a rapid e-learning-et. Mindez lényegi 
jelentőségű, mivel a tanulási folyamat hatéko-
nyabb, amikor belülről fakad a motiváció:

 »  Kíváncsiság vezérelt.

 »  Valós igényekre/szükségletekre épül (melyeknek a tanuló is tudatában van, és amelyeknek 
a kielégítését a tanfolyam lehetővé teszi).

 »  Ösztönző kihívást jelent (se nem túl nehéz, se nem túl könnyű, kellően „megmozgató”).

 »  Reális, helyzet alapú oktatás (scenario based-learning – SBL); mely valós élethelyzeteket mutat 
be, ami által a tanultak gyakorlati alkalmazhatósága nagyobb.

MOBILE
LEARNING

CLASSROOM
LEARNING

ONLINE
LEARNING

BLENDED
LEARNING

METHODOLOGY

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
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 »  Az érzelmek – ha jól használjuk őket – segíthetnek a tanulásban. Hogyan? Például, ha egy tör-
ténet elmondásához egy olyan videót mutatunk, amelyben a szereplő erős érzelmeket mutat, 
akkor az valóságosabbá és ismerősebbé teszi azt a tanulók számára, és jobban is fognak 
emlékezni annak a tartalmára.

 »  Rapid e-learning-es tartalmak készítésénél érdemes a nyitott innováció, ’Learning Lab’ (tanmű-
hely) módszerét alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a végfelhasználók képviselőit is be kell vonni 
a fejlesztési folyamatba, a legelejétől kezdve. Segítenek abban, hogy valós igényekre szabott, 
hasznos tananyagot tudjunk létrehozni. Mindezek mellett, tapasztalataikra építve kiváló szi-
tuációs helyzetgyakorlatok dolgozhatóak ki.

 »  Az agykutatás eredményeiből, valamint a rapid e-learning előnyiből szintén tudjuk, hogy a rövi-
debb tartalomegységek jobban igazodnak a fiatalabb generációk (Y, Z) információfeldolgozási 
folyamataihoz. Az „internet generáció” a korábbi generációkhoz képest már sokkal inkább 
a „multitaskinghoz”, valamint a feladatok közötti gyors váltásokhoz szokott. Az ő információ-
feldolgozásukra egyre jellemzőbb a hypertextes gondolkodás, szemben az idősebbek lineáris 
gondolkodásmódjával. Ez az jelenti, hogy jobban tudnak koncentrálni a ’mini tartalmakra’, 
’mini forgatókönyvekre’. 

OKTATÁSMENEDZSMENT VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

BELSŐ MOTIVÁTOROK KÜLSŐ MOTIVÁTOROK

Képzés célja – valós igényekre/szükségle-
tekre épül, amelyet életszerűen közelít meg és 
dolgoz fel

Belső vállalati marketing – tegyük világossá, 
hogy miért jó a munkavállalóknak, ha részt vesz-
nek a képzésben, illetve mi a képzés célja. 

Professzionális megközelítés „megfűszerezve” – pl.: 
humorral/játékosítással/szituációs elemekkel

A képzés teljesítéséhez kapcsolódó kitüntetések, 
bizonyítványok, elismerések

Megfelelő tartalomhosszúság – rövid tanegysé-
gek – miniszituációk

Kötelező keretek (határozzuk meg azt az időkere-
tet, amelyen belül kell elvégezni a kurzust)

Megfelelő mértékű kihívást jelent Jutalmak

Versenyre ösztönöz – pl.: egyszerű játék elemek 
bevezetése a tanulási folyamatba, mint a pontok 
– jutalmak – eredménytáblák (PBL – points – 
badges – leader boards) rendszere

A szokásos munkafolyamatok alternatívája 
(a napi rutinból való kikapcsolás)

Ígéretes eredmények és hasznosulás – pl.: haté-
konyabb és könnyebb ügyfélkezelés, kevesebb 
stressz, boldogabb munkanapok

Belső vállalati képzés reklám – tegyük világossá, 
hogy miért jó a munkavállalóknak, ha részt vesz-
nek a képzésben, illetve mi a képzés célja.

Kíváncsiságot ébreszt Belső vállalati képzés reklám – kiemelhetjük pl.: 
rövid tanegységek, rugalmas tanmenet, könnyen 
beilleszthető a mindennapokba

Csapatépítés – társas interakciók – láthatóság 

Érzelmeket ébreszt
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3.4 Rapid e-learning típusok

A Módszertan szerzői a rapid e-learning módszert az e-learning egy igen hatékony válfajaként 
ajánlják, melyet kevert (blended) oktatási modellel is kiválóan lehet alkalmazni. A rapid e-learning 
tréningnek a következő típusait tudjuk megkülönböztetni:

1.  Egyéni tanulás – szakértő/ oktató jelenléte nélkül. A résztvevők a kurzus teljes időtartalma alatt 
maguk által, szabadon választják meg a tanulás helyét és idejét. Ez a fajta tanulás a tanulóktól 
nagy motivációt és függetlenséget igényel. A tanulók nem lépnek kapcsolatba egymással, 
a szakértő/tréner csak a tananyagokat készíti el.

2.  Aszinkronikus tanulás – a tanulók kapcsolatba tudnak lépni a szakértővel/oktatóval, de ehhez 
nem kell, hogy egyszerre legyenek online. Általában fórum, chat vagy elektronikus levélen 
keresztül kommunikálnak. Ennek a típusnak a legfőbb előnyei:

 ›  szabadon választott tanulási ütem, nincs helyhez kötöttség pl.: az oktató és a tanuló is 
dolgozhat otthonról

 ›  rugalmasság – minden tananyag elérhető bejelentkezés után bármilyen eszközön vagy 
helyen (internet kapcsolat szükséges)

 ›  lehetőség van a tananyag megvitatására, a kérdéses pontok tisztázására – az oktatóval fel 
lehet venni a kapcsolatot

 ›  költséghatékonyság – a tartalomfejlesztés, illetve az alkalmazott tréningtámogató rend-
szer függvényében alakul – hosszú távon lényegesen kifizetődőbb, mint a hagyományos 
osztálytermi oktatás 

3.  Szinkronikus tanulás – a szakértőnek/oktatónak és a tanulónak egyszerre kell online jelen len-
nie. Ez a modell hasonlít leginkább a klasszikus (tantermi) oktatásokhoz, azzal a különbséggel, 
hogy ez egy virtuális térben van nem egy tanteremben. A módszer előnyei:

 › valós idejű interakció a szakértő/oktató és a többi résztvevő között

 › egyéni és a csoportmunka lehetősége is egyaránt adott

 › segédanyagok megosztásának és bemutatásának a lehetősége a megbeszélések során

 › lehetőség a résztvevők munkájának folyamatos figyelemmel kísérésére

4.  Kevert (blended) tanulási módszer – a hagyományos tantermi oktatás és az interneten keresz-
tül megvalósuló online oktatás kombinációja.

A megfelelő képzési típus kiválasztása után meg kell határozni a képzés technikai feltételeit és 
azután pedig elkezdődhet a tartalomfejlesztés. 

Bizonyos témák esetén, mint például kommunikációs, intergenerációs tréningek, innováció, web 
2.0 képzések, soft skillek vagy üzleti tárgyalási készségek fejlesztése, elengedhetetlen a szemtől 
szembeni oktatás. Az ilyen témák oktatására egy rapid e-learning-re épülő képzés önmagában 
nem lenne eredményes. Amennyiben a képzés célja olyan tudás megszerzése, amely

 › mélyebb, komplex és/vagy tartós
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 › át kell majd ültetni gyakorlatba, vagy új helyzetekben alkalmazni

 › gyakorlati készségeken alapszik

Akkor a javasolt képzési módszer:

 ›  A tantermi oktatás lehetővé teszi a gyakorlati feladatok és helyzetgyakorlatok megoldását, 
illetve a csoporton belüli interakciókat. Az életben tanultak gyakorlatba való átültetésére 
pl.: projektfeladatok és a tapasztalatok megosztása mélyebb információfeldolgozást és 
további asszociációkat segít elő.

 ›  Rövid e-kurzusok, amelyek megalapozhatják a tantermi oktatást, felvezetve a témát és 
előkészítve a tanulókat a személyes oktatáson való hatékonyabb részvételre.

A hagyományos oktatáshoz képest, a kevert oktatást alkalmazó tanároknak képesnek kell len-
niük egy „kétéltű” módban működniük, mivel vezetniük kell mind az egyéni, és mind a csoportos 
tanulási folyamatokat mind online, mind offline. Ez az alábbi szerepköröket fedi le:

 › értékel, elemez és összegzi az online adatokat

 › mentori szerepet tölt be az online tanulás során

 ›  rendelkezésre áll a kérdések megválaszolásához és visszajelzést ad a tanulóknak a tanulási 
előremenetelükről

 ›  teszteket és más értékelő eszközöket alkalmaz (egyéni – e-Learning/REL, és csoportos – 
szemtől szemben) a képzés során és beépíti ezeknek az eredményeit a képzés folyamatába

 ›  rugalmasan alakítja a személyes oktatást az online tesztek és értékelések eredményeinek 
figyelembe vételével

 › szinteknek megfelelő utasításokat ad (egyéni, csoportos)

 › átfogó és mély tudással rendelkezik a tananyaggal kapcsolatban

 › a tanulók profiljához és szükségleteihez, igényeihez igazítja a képzést

 ›  hatékonyan irányítja az osztályt, a képzést, elegendő időt ad, minden tanulót figyel és támogat

 ›  segít a tanulóknak az információ- és a válaszkeresésben vagy abban, hogy hogyan tegyenek 
fel „jó” kérdést annak érdekében, hogy megkapják a megfelelő válaszokat

 ›  tervekkel és stratégiákkal rendelkezik, fenntartja a tanulók érdeklődését és megfelelő meny-
nyiségű/nehézségű feladatokkal látja el őket 

Ahogy a fentiekből látható, az oktató szerepe elég komplex, főként akkor, ha a hallottak automati-
kus „bemagolásán” túlmutatóan a cél az, hogy a tananyag aktív, új helyzetekben is bevethető alkal-
mazására legyenek képesek. Mindehhez egy tapasztalt trénerre van szükség, illetve fontos, hogy 
minden egyes tanfolyam esetén elemezzük a tanulói összetételt, és ehhez igazítsuk a kurzust.
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3.5 Tanulási forgatókönyvek

1. Forgatókönyv: Egyéni rapid e-learning

A tanulás helytől és időtől független.

Szükséges bemenetek: tanuló; tartalomfejlesztő – kreatív író, szakértő; tartalom karbantartásáért felelős.

Első lépésként még azonosítaniuk kell az oktatási keretendszert (technológiát) (de erre a lépésre 
csak az első online kurzus tervezésekor kell, hogy sor kerüljön, a későbbiekben már természe-
tesen nem lesz rá szükség). Jelentős különbség van az e-learning és a rapid e-learning között 
oktatásmenedzsment szempontjából. A lentebbi ábra illusztrálja a rapid e-learning előnyeit: 

 » Nincs szükség újra és újra tesztelni az eszközöket

 » A fejlesztési fázis lerövidül

Rapid learning 
(kizárólag) 

Tanuló

Be kell ruháznunk?

Szabad forráskódú 
szo	ver?

Rendelkezünk már valamilyen 
szo	verrel (licence)?

Döntés

Rendszer/struktúra 
kialakítás (HR osztály)

Számítógép/
mobil eszköz

Tartalomfejlesztő

Tartalomfejlesztés

Feltöltés Frissítés
Internet

Szerver
Teszt

Tanulás

Visszacsatolás (standard)
Vége

Szakértő

Kreatív író

ELEMZÉS

Klasszikus megközelítés: hosszú tudásbázis, lassú tartalomfejlesztés

Bonyolult és hosszadalmas folyamat

Könnyű és gyors.. sokszorosítható

Rapid learning: 

ELEMZÉS

TERVEZÉS FRISSÍTÉS

OFFLINE E-LEARNING

TESZTELÉS

FRISSÍTÉS

FEJLESZ-
TÉS

TERVEZÉS, 
FEJLESZTÉS, 
TESZTELÉS, 

ALKALMAZÁS

ALKALMA-
ZÁS

MEGVALÓ-
SÍTÁS

MEGVALÓ-
SÍTÁS
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A tanulási folyamat a tanuló tudásának tesztelésével, eredményeinek kiértékelésével és az erről 
való automatikus értesítés kiküldésével zárul.

2. Forgatókönyv: Rapid e-learning coaching elemekkel

Szükséges bemenetek: tanuló, tartalomfejlesztő, oktató.

Ebben a formában a tanulók is részt vehetnek a „normál” kurzus megelőző előkészítő képzésen, 
amely lehet szinkronikus vagy aszinkronikus. A kurzus maga online coaching elemekkel kiegészült 
rapid e-learning (szintén lehet szinkronikus vagy aszinkronikus). 

3. Forgatókönyv: Kevert (blended) rapid e-learning

A kevert típusban a szinkronikus illetve az aszinkronikus oktatási elemek kombinálódnak.

Szükséges bemenetek: tanulók, tartalomfejlesztő, oktató, oktatásszervező.

A fő kurzus többnyire szinkronikus, személyes oktatási keretben zajlik, míg a támogató anyagot 
pedig a rapid e-learning biztosítja. Az is egy lehetőség, hogy a tanulók részt vegyenek a fő kurzust 
megelőző előkészítő tanfolyamon.

3.6 Összegzés

Az alábbi kérdések segítségül szolgálnak a képzési forgatókönyvek kiválasztásához:

 › Mekkora az egyes képzések relatív költsége? Mit tesz most lehetővé a költségvetésünk?

 › Mi a legjobb, egyben kiosztani a tananyagot, vagy kisebb egységenként?

 › Hosszú- vagy rövidtávú oktatási célra fókuszálunk?

online coaching (pl. webinar)

Értékelés

Csoportos előkészítő kurzus 
(valós idejű, pl. webinar)

Egyéni online előkészítő 
kurzus (nem valós idejű)

Rapid e-learning 
kurzus

(szinkron)

Rapid e-learning 
kurzus

(szinkron)

online coaching 
(fórum, oktató, chat, e-mail)

rapid e-learning 
(kiegészítő képzés)

Szemtől szembeni képzés 
(tantermi környezet, 
csapatmunka, tanár 

és tanulócsoport)

Értékeléselőkészítő képzés 
(e-learning)
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 › Megéri-e hosszú távon belefektetni a rapid e-learning-be?

 ›  Mi az információfeldolgozás kívánatos mélysége, elegendő-e ehhez kizárólag a rapid e-learning?

 ›  Szüksége lesz-e a tanulóknak arra, hogy a tanultakat alkalmazzák gyakorlatban vagy 
új szituációkban?

 › Rendelkeznek-e a tanulók a szükséges technológiai és IT háttérrel?

 › Elegendő motivációval rendelkeznek-e a tanulók a rapid e-learning-hez?

 › A célcsoport időbeosztása és földrajzi helyzete lehetővé teszi-e ezt a képzés típust?

 › A tantermi tanulás vagy más szinkronikus tanulási forma térülne-e meg jobban?

Rapid e-learning mellett érdemes döntenünk, ha:

 › Jelentősebb mennyiségű tananyagot kell átadni nagy számú hallgatónak;

 › Tanulók más-más helyen vannak (fizikailag);

 › Tanulók helyváltoztatása korlátozott;

 › Tanulók korlátozott időt tudnak a tanulásra fordítani;

 › A tanulók rendelkeznek számítástechnikai ismeretekkel (legalább felhasználói szinten);

 › A tanulók egységes témaismerettel, háttértudással rendelkeznek;

 › A tanulók kellően motiváltak, és alkalmasak saját tanulási ütemük meghatározására;

 › A tananyag a későbbiekben is felhasználható lesz más kurzusokhoz;

 ›  A tréning célja inkább a kognitív készségek fejlesztése, mintsem a pszichomotoros készségeké;

 › Szükséges az adatok gyűjtése és nyomonkövetése.



REL technológia 
– eszközök
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4. REL TECHNOLÓGIA – ESZKÖZÖK

4.1 Általános szempontok

Amikor a rapid e-learning-et fontolgatjuk, két szempontot kell figyelembe venni: Fontos meg-
jegyezni, hogy az információs eszközök, bár fontosak, nem öncélúak, hanem csak eszközök 
a végcél érdekében, és az a végcél pedig nem més, mint az oktatás. Másrészről viszont a képzés 
attraktivitása nagy szerepet játszik az oktatási folyamatban és ez gyakran döntési szempont is, 
amikor kiválasztjuk, hogy melyik tanfolyamon szeretnénk részt venni. Az oktatás hatékonyságát 
végső soron ugyanazon a szinten kell kezelni, mint a technológiáét. 

A rapid e-learning során különböző eszközöket különböztethetünk meg
 » nyílt forráskódú szoftver 
 » kereskedelmi szoftver (beleértve a készítési eszközöket)
 » internetes eszközök
 » internetes platformok

A távoktatás menedzsment alább felsorolt alaptípusait lehet megkülönböztetni az EL-es platfor-
mokat tekintve: Habár, a számítástechnikai és a webalapú módszerek relatív újdonsága miatt 
a REL magában foglalja az ilyen típusok közötti homályos különbséget, és a kifejezéseket gyakran 
felcserélhető módon használják és részben szinonimák is lehetnek.1

 »  CMS (Content Management System = Tartalom Menedzsment rendszer) – lehetővé teszi 
a hozzáférést és a teljes ellenőrzést a létrehozott tartalom felett, valamint a másokkal való 
megosztást. A CMS egy általános megoldás, és hiányozhatnak olyan fontos funkciók/jellem-
zők, amelyeket kizárólag az e-learning folyamán alkalmaznak. Az oktatási szegmens igénye-
ihez/szükségleteihez igazodó megoldásokat gyakran LCMS-ként említik.

 »  VLE (Virtual Learning Environment = Virtuális Tanulási Környezet) – egy virtuális platform az 
együttműködéshez és az oktatási és képzési anyagok megosztásához az internet használatá-
val. Az e-learning tartalmak mellett biztosítja az online oktatás eszközeit és egyéb szükséges 
elemeit, pl.: diákok és tanárok közötti kommunikáció támogatása vagy a tanterv irányátása. 
Egy VLE-re fel lehet építeni az egyes LMS/LCMS megoldások által támogatott infrastruktúrát. 

 »  LMS (Learning Management System = Tanulási Menedzsment rendszer) – egy platform, 
ami lehetővé teszi az oktatási folyamat levezetését és ellenőrzését, jelentések összeállítását 
a folyamatban lévő tevékenységekről, biztosítja a képzést, a csapatmunkát és a kommuniká-
ciót diák és a tanár között. A kurzusok kiépítésének a lehetősége mellett rendelkeznie kell egy 
olyan modullal, amely az elkészített tananyagokat más formátumokba átexportálja. Az LMS-t 
inkább használják az e-learning folyamat egyéb aspektusaihoz, mintsem tartalom létrehozá-
sához vagy kezeléséhez.

 »  LCMS (Learning Content Management System = Tanulási Tartalom Menedzsment Rendszer) 
– ez a rendszer a tartalom tervezésre, létrehozásra, tárolásra, menedzselésre és publikálásra 
szolgál. Lényegében ez egyfajta tanulásra szabott CMS. Ez kiegészítő rendszer és gyakran 
használják együtt az LMS-sel.

1 http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/zastosowanie_platformy.pdf
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4.2 Funkcionalitás (a kritériumokról)

A funkcionalitás az a kritérium, amely arról dönt, hogy az eszköz hasznos-e vagy sem, és ez pedig 
az adott eszköz követelményeitől és típusától függ. Mégis vannak olyan kritériumok amelyek az 
összes rapid e-learning-es technológiára érvényesek, ezek az alábbiak:2

 » intuitív interfész
 » multimédiás tartalom, köztük szöveg, audio és videó engedélyezése
 » megfelelő navigáció
 » sablonokon alapuló képzési anyag létrehozása
 »  nincs szükség scriptelésre vagy egyéb programozási készségekre a tanfolyamok készítése közben
 » a tartalmat könnyű fenntartani és frissíteni
 » interakció lehetősége 
 » különböző formátumok exportálása
 » eredmények nyomonkövetése
 » tesztek és kvízek hozzáadásának lehetősége
 » aszinkronikus és szinkronikus kommunikáció
 » tanulási, menedzselési és tárolási eszközök
 » anyagok letöltésre
 » visszajelzés fogadásának lehetősége

4.3 Erőforrási- és technikai követelmények

A rapid e-learning alapvetően egy darab elektronikus eszközt igényel (asztali számítógép, laptop 
vagy egy okostelefon) operációs rendszerrel, webböngészővel, valamint internet kapcsolattal. 
Természetesen a különböző eszközök követelményei isi különbözőek, például a Moodle tele-
pítésénél szükség van egy adatbázisra. Alapvetően a tanulóknak – szoftver telepítésén kívül – 
néhány technikai problémájuk akadhat. Az asztali számítógép alapú szoftver eseténél szükség 
lehet a kézikönyvbe szereplő vagy a képernyőn megjelenő utasításokat követésére, vagy a leg-
utolsó verzió ellenőrzésére a szükséges bővítményeknek a böngészőben (pl.: Java vagy Flash). 
A tanfolyamon való részvételhez a felhasználóknak szükségük van olyan számítógéphez való 
hozzáférésre, amely megfelel a minimum követelményeknek.

Néhány rapid e-learning-es szoftver web-alapú, és nincs szükség telepítésre, de szükség lehet 
néhány olyan ismert megoldásokra, mint például a Flash vagy a Java, ám ezek a legtöbb készü-
léken telepítve vannak. A web-alapú szoftver másik előnye, hogy különböző platformokon és 
különböző operációs rendszerekben is működik. Egyes szoftveralkalmazások jellemzőek külön 
mobil változatokban is. Általában a széles körben elérhető eszközök legfrissebb verziójára van 
szükség, és ez néha összeütközésbe kerülhet az információtechnológiai politikával, vagy más 
korlátozó tényezővel. 

Számos ingyenes és kereskedelmi szoftver csomag létezik, amiket a rapid e-learning-hez 
lehet használni:

 »  Lectora
 »  Adobe Captivate
 »  Articulate Studio

2 W.Przybyła, M. Ratalewska „Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe”
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 »  Articulate Storyline
 »  ZebraZapps
 »  WBT Express
 »  Udutu
 »  RapideL
 »  STT Trainer
 »  Rapid Intake
 »  Atlantic Link
 »  Xerte
 »  CourseLab
 »  Microsoft LCDS
 »  ReadyGo

4.4  Szoftver Csomag a tartalom létrehozásához (Adobe Captivate, 
Lectora, Articulate Storyline)

Egy kurzus és más egyéb tananyagok kidolgozása komplex feladat lehet. Becslések szerint egy 
egy órás e-learning-es tanfolyam létrehozása körülbelül 100 ember órát vesz igénybe. A tartalom 
elkésztési ideje alatt szükséges tisztában lenni az ilyen anyagok elkészítésének alapvető sza-
bályaival, valamint a megfelelő eszközök használatával. A tartalom létrehozásához szükséges 
eszközöket a következő kategóriákba lehet sorolni:3

 »  integrált szerkesztő-eszközök (teljes interaktív prezentáció létrehozását teszi lehetővé, 
pl.: Xerte, CourseLab)

 »  multimédiás tartalomszerkesztők (különböző multimédiás fájlok szerkesztését teszi lehetővé, 
pl.: Wink, CamStudio)

 »  eszközök és hálózati szolgáltatások (hasonlóak a fentebb említett eszközökhöz, de ezeket 
online lehet használni, pl.: Jumpcut, Google Doc)

 »  eszközök a tanulás hatékonyságának mérésére és értékelésére – külön eszközök (pl.: Hot Pota-
toes, EclipseCrossword, Crossword) vagy egy funkció egy már meglévő eszközön (online tesz-
tek, kérdőívek, interaktív feladatok)

4.4.1 Példa – Articulate Storyline4

Az Articulate termékek (a Camtasia-val és Adobe Captivate-te együtt), amelyek talán a legismer-
tebbek az e-learning piacán, és rapid e-learning-hez is használhatók. Az Articulate Storyline-nal az 
oktató haladó tanfolyamot is létre tud hozni, programozási ismeretek nélkül. Az Articulate Storyli-
ne-t használják a szinte semmibőli gyors e-learning kurzusok létrehozásához. Ezen felül lehetővé 
teszi az interakciókat dia képeken keresztül, sokféle átviteli móddal. Interakciókat, felvett képeket 
vagy kvízeket „drag and drop” segítségével lehet hozzáadni és megjelentetni Flash-ként, HTML5-
ként vagy mobil eszközökön. A szoftver legutolsó verziója (Articulate Studio) főleg a Power Point 
diáin alapszik interakciókkal és kvízekkel. A Storyline a Studio és a Power Point összes funkcióinak 
a kombinációja, de azoknál sokkal kifinomultabb. 

3 http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/zastosowanie_platformy.pdf
4 http://e-learning-studio.pl/storyline
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A Storyline-nal létrehozott kurzus jelenetekből5 és diákból áll. Lehetőség van megváltoztatni 
a sorrendjeiket, csoportjaikat, és kombinálhatjuk is őket. A Storyline sok sablont is tartalmaz, 
amelyekben a tartalomelrendezés és a kész interakciók is már be vannak állítva, és csak arra van 
szükség, hogy tartalommal feltöltsék őket. Emberek és azok pozíciójinak kiválasztása is lehet-
séges és el lehet indítani egy akciósort (adott cselekvést végeztetni valamilyen magatartással 
kapcsolatban), és mód van a szerkesztés felvételére is. A szoftverfelhasználók között lehetővé 
teszi a sablonok megosztását is.

Ezen felül támogatja az m-learning-et (egy mobil eszköz segítségével való tanulást), és nincs 
szükség további szoftverek megvásárlására, mert ez egy független termék.

4.4.2 Kritériumok

A jó tartalomkészítő eszköz lehetővé6 teszi, hogy készítője:
 » azt könnyen és intuitíven használja
 » interaktív tartalmakat készítsen
 » teszteket készítsen
 » leckéket vigyen át bármely LMS-be
 » a grafikai elemek megjelenését gyorsan módosítsa 
 » a tartalmat könnyen frissítse
 »  sok sablont használjon (amelyek tartalmazzák a háttereket, navigációs gombokat, hangokat, 

animációkat)
 »  sok szöveg, videó és grafikai elemet használjon, ahol a megjelenésüket meg lehet határozni 

(azaz a szöveg pozícióját) 
 » interakciókat hozzon létre, programozási ismeretek nélkül 
 » áttekintse az oldalakat
 » a különböző böngészőkben helyes működések legyenek 
 » publikáljon szabványos anyagokat (SCORM)
 » exportáljon különböző formátumokba

4.4.3 Előnyök és hátrányok

Előnyök:
 » Power Point nélkül tud prezentációkat létrehozni 
 » Nagyon egyszerű és intuitív mód a prezentációk létrehozására
 » Interakciók hozzáadására képes (szintek, jelek, feltételek, változók) 
 » Lehetővé teszi a „drag and drop”-os kvízek létrehozását interakciókkal
 » Képes beépített elemeket hozzáadni, mint például gombok, szövegdobozok, szelekciók 
 » Tud képeket felvenni 
 » Lehetővé teszi a szoftver szimulációját 
 » Képes megjeleníteni Flash-re, HTML5-ra és mobil eszközökre 
 » Képes nyomon követni és beszámolni az eredményekről

Hátrányok:
 »  Mivel ez nagyon korszerű változat, időt kell a szoftver megismerésére szánni, valamint arra, 

hogy hogyan kell a kurzusokat és azok elemeit elkészíteni
 » Fejlett interakciók létrehozása bonyolult lehet az instruktorok/trénerek számára 

5 http://e-learning-studio.pl/storyline/funkcje
6 http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/zastosowanie_platformy.pdf
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 » az ára elég magas (körülbelül 1400 USD)
 » nincs tartalomjegyzéke

4.4.4 Tippek a használatához

 »  Ne feledjük, hogy minden ember különböző tanulási stílussal rendelkezik. Néhányan job-
ban tanulnak olvasással, míg másik inkább hallgatással vagy videós anyagok megnézé-
sével. Biztosítani kell tehát, hogy az e-learning tartalom mindenkinek szóljon és minden 
médiumot tartalmazzon

 » A kurzus elkészítése előtt állítson fel didaktikai célokat (lásd 4. fejezet) 
 »  Az e-learning anyagokat annyira testre kell szabni, amennyire csak lehet (nem használhatók 

ugyanazok az előadások/fájlok egy bank számára és utána pedig egy telekommunikációs 
vállalat számára)

 »  Készítsen elő kérdéseket a megszerzett tudás ellenőrzésére oly módon, hogy a tanuló – az 
elegendő tudás birtokában – át tudjon ugrani bizonyos szinteket

 » A kurzusra vonatkozó előzetes információk elérhetőek legyen on-line
 »  A tanfolyamnak tartalmaznia kell egy bevezető tréningülést a navigálásról és a tanfolyam 

alap funkcióiról 
 » A tananyagokat logikus struktúrában kell prezentálni
 » Vonzónak kell lennie annak érdekében, hogy fenntartsa a tanulók figyelmét (meglepni a tanulót!)

4.4.5 Más példák

Adobe Captivate, Lectora, ProForm, Rptivity

4.5  Szoftver Csomag a tanulási menedzsmenthez (Moodle, Blackboard)

A tanulási platformok a távoktatás alapvető eszközei. Általánosságban elmondható, hogy bemu-
tatnak egy oktatási anyagot, amit speciális eszközök használatával, vagy egy forrás formájában 
importáltak. Általában a platformok megkövetelik, hogy a tananyagok a rájuk vonatkozó műszaki 
szabványok szerint készüljenek (mint például a SCORM). Miért ennyire népszerű? Azért, mert 
a tanuláshoz való platformok elérése egyszerű és széles körben elterjedt. A tanulási platform 
egy olyan rendszer, amelyet speciálisabb a tudásanyag elkészítésére, tárolására és az interne-
ten keresztüli megosztásra terveztek. Lehetővé teszi a tanfolyam teljes oktatási anyagának az 
elkészítését, beleértve a tanulásban hasznos szolgáltatásokat és eszközöket is. Azonban nincs 
arra garancia, hogy egy adott speciális funkció örökre elérhető lesz; az elkövetkező évekre nincs 
konszolidált fejlesztési stratégia. Tehát a testreszabások lehet, hogy nem fognak működni vagy 
az idők folyamán nem kompatibilis standard funkciókkal helyettesítik őket. Háromféleképpen 
lehet ilyen platformot használni: 

 »  kereskedelmi vállalatok által kínált gyártásra kész platformok megvásárlása (pl.: Lotus, 
Learningspace, WebCT)

 »  saját platform tervezése és létrehozása (pl.: Lengyelországban a közgazdasági iskola (Warsaw 
School of Economics, Wirtualna Politechnika – Virtual Institue of Technology – Virtuális poli-
technika) által készített platform 

 »  oktatási platform lízingelése (különálló kurzusok használata anélkül, hogy szükség lenne az 
egész platform teljesítésére pl.: iLearning Oracle-től, Alatus)
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4.5.1 Példa (Moodle)

A Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) az egyik legnépszerűbb 
oktatási platform. Egyrészt Tartalom Menedzsment Rendszer, másrészt Tanulás Menedzsment 
Rendszer. A kettő kombinációja teszi ezt a platformot nagyon hasznossá. Ez egy nyílt forráskódú 
platform, ami azt jelenti, hogy mindenki ellenőrizheti a szoftverkódot, javíthatja a hibákat, és ingye-
nes a telepítése és a használata. Ezen felül saját célokra még módosítható is. Ennek köszönhetően 
tudja létrehozni vele a saját oktatási portálját. A Moodle moduláris felépítésű, és a felhasználók 
csoportokra vannak osztva, úgymint:

 »  vendég – láthatja a leírásokat, de a tanfolyamokat se nem láthatja, se nem tud azokon részt venni 
 » hallgató – a tanfolyamokat képes megnézni és képes rajtuk rész venni 
 »  tanfolyam oktató – új kurzust nem képes önállóan létrehozni, de azonnal be tud lépni a tarta-

lomba és módosíthatja azt az aktuális kurzushoz igazítva
 » kurzus alkotó/szerző – tartalmat tud létrehozni és trénereket tud kijelölni a kurzusokhoz 
 » adminisztrátor – platform elemeit tudja kicserélni

Három féle tanfolyam van: közösségi, tematikus vagy heti. A szövegbevitel a WYSIWYG HTML 
szerkesztő használatával történik, ami hasonlít a grafikus szövegszerkesztők lehetőségeihez. 
Az oktató hozzáfér egy extenzív naplózási rendszerhez, ami megmutatja a hallgatók aktivitását. 

A főbb jellemzői:
 » a SCORM szabvány szerint készített tananyagokat használ
 »  ki tud építeni internetes kurzusokat, amelyek tartalmazzák a szöveget és a multimédiát (ami jelen-

tősen támogatja a továbbított üzeneteket, és biztosítja könnyebb hozzáférhetőségüket.)
 »  beszélgetési lehetőségek – chat (lehetővé teszi a valós idejű beszélgetéseket a hallgatók és 

az oktatók között) 
 » tud fórumot létrehozni és azt menedzselni
 » van lehetőség tesztek, kvízek, keresztrejtvények használatára 
 » tud jelentéseket készíteni
 » kérdőíveket tud létrehozni 
 » tud információkat küldeni a tanulási folyamatról (a trénerek visszajelzését is)

A Moodle platformot jól tudják használni iskolákban (főleg felsőoktatásban), közigazgatási egy-
ségekben, nagyvállalatokban és szervezetekben, bármely szektorban működő kis- és középvál-
lalatoknál, valamint kormányzati és nem kormányzati szervezetekben.

4.5.2  Kritériumok

Egy jó Tanulás Menedzsment (LM) eszköz: 
 »  oktatási segédleteket tartalmaz, mint például könyvjelzők a kurzusokhoz, hallgatói információs 

tér, forrásokhoz való hozzáférés, magyarázatok, tartalomjegyzék, kategóriák, csoport interakciók
 »  együttműködési eszközöket tartalmaz, mint például hírcsoportok, chat, telekonferencia, audio- 

és videokonferencia, munkacsoportok 
 »  menedzsment eszközöket tartalmaz, mint például fájl menedzsment, kereső, online segítség, 

személyes adatokhoz való hozzáférés, tanulói rangsorok 
 » tud szabványoknak megfelelő adatokat kiegészíteni és tárolni
 » van hozzáférése a műszaki támogatásokhoz 
 » lehetővé teszi az aszinkron és a szinkron kommunikációt 
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4.5.3  Előnyök és hátrányok

Előnyök:
 »  Lehetővé teszi a tanfolyamokhoz tartozó összes anyagok tárolását. Mivel minden tananyag 

egy helyen van, ami segíti az anyagban való haladást és a rend megtartását
 » Az anyagokhoz való hozzáférés bárhol és bármikor (internetkapcsolat szükséges) 
 »  A hely nem számít – a világ bármely tájáról lehet tanulni, anélkül, hogy a hallgató elhagyná az otthonát 
 » Léteznek a piacon ingyenes, jó minőségű LM eszközök
 » Használata könnyű
 » Hatékony és eredményes tanulási módszer
 » Időtakarékos (nem kell a tananyagot különböző helyeken keresgélni) 
 » Lehetőség van a különböző tanulási formák keverésére (blended learning)
 » Megkönnyíti a kurzusok menedzselési folyamatait
 » Közvetlen hozzáférés az oktatási folyamatot segítő eszközökhöz

Hátrányok:7

 »  Platformba épített kommunikációs rendszer (e-mail, chat és fórum) nem olyan jó, mint az 
ezekre spcializált programok, tehát nehézkesebb lehet a kommunikáció, ha csak a platform 
kommunikációs rendszerét használják 

 »  Tanároknak/trénereknek nehezebb lehet a platform használata; rá kell fordítani némi időt, 
hogy jobban megismerjék (akár pár hetet is)

 »  Az ingyenes e-learning platformokból általában hiányoznak azok a funkciók, amelyek hasz-
nosak lehetnek akkor mikor kifinomultabb dolgok szükségesek (lehet, hogy fizetni kell külső 
adatbázis integrációért, stb.) 

 »  Meghatározott szabványok szerint kell a tananyagokat elkészíteni, hogy nyilvánossá lehessen 
tenni őket a platformon 

 »  Szüksége van informatikai infrastruktúrára (szerver kapacitás, adatbázis rendszer engedély, 
PHP értelmező).

4.5.4  Tippek a használatához

 »  Alaposan gondolja át, milyen platformra van szüksége: ingyen elérhető platformot akar-e hasz-
nálni (Dokeos, Moodle, OLAT, Scholaris, Eduslide), egy kereskedelmi cég által kínáltat (WebCT, 
WBTExpress), vagy saját platformot, egy meglevő szoftverre alapozva pl.: Moodle, vagy egy, 
teljes mértékben a vállalaton belül fejlesztettet és használtat, vagy ingyen elérhető platformot, 
mások által készített tananyaggal (PeLP)? Ne feledje, hogy több idő szükséges az ingyenes 
platform saját igényeinknek megfelelő testre szabásához.

 »  Használjon belső kommunikációs eszközöket – jobb, amikor a hallgatók/oktatók a platformon 
keresztül kommunikálnak egymással, mintha a saját e-mailjeikkel vagy más kommunikációs 
eszközökkel tennék ezt. 

 »  A tanulási platformokra készített oktatási anyagoknak a rájuk vonatkozó szabványok sze-
rint nagyon jól elkészítettnek kell lenniük. Ismerje meg az eszközöket és az útmutatókat, 
hogy hogyan is működik ez. 

 » Gondoskodjon róla, hogy platformja lehetővé tegye a munkák kiértékelését.

7 http://blog.platformyedukacyjne.pl/moodle/darmowa-platforma-e-learningowa-dobry-zly-wybor/
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4.5.5  Más példák

PeLP, OLAT, Scholaris, Eduslide, WebCT, WBTExpress

4.6  Szoftver Csomag a webináriumokhoz (ClickWebinar, ClickMeeting)

A definíció szerint a webinárium egy web-alapú szeminárium, online hang és videó átvitellel, 
egy forrásból, a hallgatók egy nagyobb csoportjának. Ez az információ megosztásának az egyik 
módja, ami alkalmas beszéd tartására, valós időben tanfolyam tartására, ugyanolyan minőségben, 
mintha azt egy osztályteremben tartanák.

A webináriumok együttműködőbbek, mint más eszközök, mert tartalmaznak szavazási- és kér-
dés&felelet-üléseket, lehetővé téve a résztvevők interakcióit. A webináriumi adást lehet élőben 
közvetíteni (egy adott napon és időben) vagy „kérésre” (felvéve és később lejátszva), amely lehe-
tővé teszik a hallgatóknak, hogy bármikor, amikor szeretnék megnézhessék a webináriumot. 
A hallgatók részt tudnak venni a webináriumokon bármilyen számítógépről vagy okos telefonról, 
a szervező által küldött link segítségével.

Ennek a tanulásra készült technológiának a használata rendkívüli gyorsasággal terjed a tanárok és 
hallgatók között, így még tovább támogatva ezt a technológiát. A webináriumok nagy potenciállal 
rendelkeznek az oktatásban, különösen a felnőttképzésben és a kis- és középvállalatoknál a szak-
mai fejlesztésben. A webináriumok hatalmas piac felé tudnak nyitni a vállalati személyzet cégen 
belüli képzésében, ahol hagyományosan a személyzetet külső helyekre kell elküldeni továbbkép-
zésre, gyakran magas cégköltségen. Az oktatási célú webináriumokban a tartalom struktúrája 
és az interaktivitás ellenőrzési szintje egy „rádióadáshoz” hasonlító környezetet teremt, ahol egy 
személy beszél a hallgatósághoz. Egy e-learning-es webináriumban, kis létszámú résztvevővel 
(2 vagy 3 hallgatóval) magas szintű interaktivitás alakulhat ki, emlékeztetve a kevert (blended) 
tanulás struktúrájára.

4.6.1  Példa (ClickMeeting)

A ClickMeeting az egyik legnépszerűbb webináriumi technológia. Lehetővé teszi az online meg-
beszéléseket és együttműködéseket csapatokkal, ügyfelekkel és partnerekkel, tekintet nélkül 
helyszínre, operációs rendszerre, vagy időzónára. Eltérően más platformoktól a ClickMeeting 
nem igényel telepítést. A szervezőknek és a résztvevőknek csak egy web böngészőre, internet 
elérésre és egy linkre van szükségük, hogy csatlakozzanak a meetinghez.

ClickMeeting főbb jellemzői:
 » Audio- és videokonferencia 
 » Meeting szoba átnevezés (rebranding)
 » Teljes munkaasztal megosztás és ellenőrzés 
 » Moderáció (Q & A) és privát chat 
 » Egyidejű csevegés fordítása 
 » Közösségi média megosztása 
 » A megbeszélések rögzíthetők (felvétel)

További információ a ClickMeeting-ről a www.clickmeeting.com linken található.
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4.6.2  Kritériumok

Egy jó webináriumi szoftver lehetővé teszi:
 » a dokumentum- és képernyő megosztást. 
 » interakciókat az oktatók és a résztvevők között. 
 » a munkahely szervezését.
 » kvízeket és felméréseket.
 »  webinárium tervezését (hallgatóság, téma, tartalom, műszaki követelmények, értékelési modell) 
 » dokumentumok feltöltését. 
 »  a kommunikáció különböző formáit (hang, video, dia prezentáció, chat, kézemeléses, 

vagy gombnyomásos igen/nem-et).
 » webináriumok felvételét.

4.6.3  Előnyök és hátrányok

Előnyök:
 »  A webináriumi technológia egyre olcsóbb, és egyre szélesebb körben elérhető (az infrastruktúra 

és a távkommunikációra használt szoftverek gyors fejlődése miatt).
 »  A webináriumok lehetővé teszik a tanulási élményt az adott témák szakértőivel, akik egyébként 

nem lennének elérhetőek a távolsági- és az időkorlátok miatt.
 »  A webináriumok a hallgatók számára lehetővé teszik az ülések felvételét, amihez aztán igény 

szerint hozzáférhet.
 »  A webináriumi technológiának köszönhetően a hallgatók számos webináriumon részt tudnak 

venni, hogy tanulmányozzák a témát, mielőtt a hagyományos, drága tréningformát választanák.

Hátrányok:
 »  A hagyományos képzésekben résztvevők hajlamosak jobban koncentrálni, mint azok, akik webi-

náriumon vesznek részt.
 »  A webinárium alatt a tanulók egyszerre tudnak böngészni az interneten, dolgozni, olvasni, vagy 

más egyéb dolgot csinálni, ami zavaró lehet.
 »  A hagyományos tréningek során a részvevők rugalmasabbak és interaktívabbak lehetnek, 

mint a webináriumi ülés alatt.
 »  Egy webinárium alatt a résztvevők nagy csoportját nehéz moderálni, különösen azért, 

mert a non-verbális kommunikáció a résztvevők között minimális.

4.6.4  Tippek a használatához8

 »  Kérjen előzetes regisztrációt a webináriumra a tervezési szakaszban, a kapcsolódási adatok 
hozzáférésének érdekében. 

 »  Ellenőrizze az eszközöket és a tananyagokat – a szükséges fájlokat töltse fel a webinárium 
kezdete előtt (ne felejtse el, hogy a feltöltési sebesség általában lassúbb, mint a letöltési).

 » Rögzítse a szabályokat és feltételeket, még a tréning elkezdése előtt.
 » Gondoskodjon opciókról a fájlok megosztásához a résztvevők között. 
 » Gondoskodjon opciókról a dokumentumok on-line megosztásához a résztvevők között.
 »  Igazítsa a nyelvezetet, a metaforákat, és a tananyagokat úgy, hogy minden célcsoportnak 

megfeleljenek. 
 » A webinárium elkezdése előtt kérdezze meg a résztvevők elvárásait. 

8 http://webinar2learn.eu/project/results/manual
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 » Figyelje, mennyi időt fordított az egyes diákra, feladatokra, kvízekre, stb. 
 » Fontolja meg a webinárium felvételét, hogy az archiválva legyen későbbi felhasználásra.
 » Készüljön fel, készüljön fel és harmadszoris: készüljön fel!

4.6.5  Egyéb példák

ClickMeeting, Yugma, WiZiQ, Spreed, Adobe Connect, Blackboard, Cisco

4.7  Szoftver Csomag a prezentációhoz (PP, Prezi, SlideShare)

Manapság a diavetítést gyakorlatilag kötelezően használják minden prezentációban, az oktatási 
folyamat alatt. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy egy „gazdag” prezentáció kulcsa a különféle 
elemek használatának jó keveréke. Ezeknek kommunikatívaknak és oktatási értékűeknek kell 
lenniük – az egyszerű és világos grafikák a leghatékonyabbak.

Az a prezentáció köti le igazán a résztvevőket, ami annyira esztétikus, és annyira konzisztens, 
hogy nem tér el a tárgytól és nem nyomja el a szerzőt, viszont elég egyéni és lényeget kifejtő 
ahhoz, hogy az előadónak és előadásának igazi dicséretére váljon.

4.7.1  Példa (Microsoft Power Point)

A Microsoft PP program a multimédiás prezentációk létrehozásához, a Microsoft Office-nak 
a része, elérhető a Microsoft Windows és Mac OS-nél. 

A PP még mindig a leggyakoribb és legismertebb prezentációs eszköz, amelyet könnyű használni. 
Bemutatható vele diaképek sorozata, szöveggel, képekkel és egyszerű animációkkal, és ezért 
nagyszerű módja információk illusztrálásának. A PP-ben a szöveg, a grafika, a video és más 
tárgyak kombinálva vannak a diaképekkel. A diákat ki lehet nyomtatni, vagy (gyakrabban) megje-
leníteni a monitoron vagy kivetíteti a projektoron. A vetítési anyag készítője előre meghatározza, 
hogy a diák közti átmenetek, és a tárgyak megjelenítése milyen stílusú legyen – széles a választék.

PowerPoint, mint a legtöbb ilyen program, lehetőséget biztosít a dia sablonok létrehozására 
(pl.: dia cím, dia típusú tabella, dia szöveg és grafika, stb.). Az is lehetséges, hogy dia mestert 
kér fel, vagy saját kezűleg készíti el a diák egységes megjelenését – de lehetnek a diák teljesen 
különböző megjelenésűek is, mindenféle dizájn nélkül is.

4.7.2  Kritériumok

A jó prezentáció-szoftver lehetővé teszi:
 »  képek, videók, animációs eszközök, szimbólumok, grafikák, hangok, hivatkozások, hyper-linkek 

és más elemek hozzáadását. 
 » különböző típusú átviteleket.
 » ingyenes sablonok használatát és prezentációk létrehozását a semmiből. 
 » akció-gombok hozzáadását. 
 » változtatásokat az elrendezésben, színben, háttérben, betűtípusban. 
 » mentést különböző formátumokban. 
 » jegyzetek hozzáadását (közönség számára láthatatlanul). 
 » közönség figyelmének fenntartását, a prezentáció érdekes formáit használva. 
 » diavetítéseket. 
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 » prezentáció nagyítását kicsinyítését. 
 » nem lineáris prezentációkat.

4.7.3  Előnyök és hátrányok

Előnyök:
 »  A képek nagyon hasznosak, mint vizuális segítségek – segítenek fenntartani a résztvevők 

figyelmét, megkönnyítik a tanulást, és segítik a memóriát. 
 » A vizualizáció segít a tárgy jobb megértésében. 
 » Az információk megjelenítésének egy nagyon vonzó formája. 
 »  A prezentációból ki tud hagyni részleteket, ami akkor fontos, ha csak rövid akar lenni a témá-

ban, és nem akar részletekbe merülni.

Hátrányok:
 »  Könnyen át lehet esni a ló másik oldalára, és kísértésbe esni, hogy a prezentációk készítéséhez 

a programokat „túlhasználják”.
 »  Függés az eszközöktől – számítógép és projektor – tehát a tréning termen kívül nincs lehe-

tőség bemutatni a diákat.
 » Sok ember nem olvassa el a diákra írt információt. 

4.7.4  Tippek a használatához9

 » Fontos meghatározni a prezentáció célját – milyen feladatnak kell megfelelni? 
 » A kulcsüzenet legyen világos. 
 »  Kerülje el az olvashatósági problémákat, mint például a túl kicsi betűméret és a stílusok keveredése.
 » Használjon képeket a résztvevők figyelmének megragadásához, és illusztrálja a fő pontokat. 
 »  A látvány legyen informativ és szolgálja a tanulási célokat – kerülje el azokat a grafikákat, 

amelyek csupán dekoratívak.
 »  Használjon jó minőségű rajzokat, táblázatokat, diagramokat, szimbólumokat, képeket vagy 

„képernyő megragadásokat”.
 » Legyen a diáknak világosan érthető címe.
 »  Diánként korlátozza a szavak számát (ne legyen több, mint 5 bekezdésjel rajta, és használjon 

rövid mondatokat, csak 25-35 szóból). 
 » Ne felejtse el az első dián feltüntetni a címet, a készítő nevét és a prezentáció napirendjét.
 » Kerülje el a zavaró elemeket. 
 » 1 dia = 1 téma.
 » Tervezze meg a prezentáció időtartamát! 
 » A dia tartalma érdekes legyen, nem untathatja a közönséget!
 » Csináljon másolatot a diáiról – segíthet a közönségnek a szemtől-szembeni prezentáció alatt. 
 » Az utolsó dia tartalmazza a kontakt személy adatait!

4.7.5  Más példák

Microsoft Power Point, Apple Keynote, Apache OpenOffice Impress, Prezi, SlideShare

9 http://www.rogerdarlington.me.uk/Presentation.html
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4.8  Szoftver Csomag a gamifikációhoz

A játékosítás (gamifikáció) a szerepjátékokból és a számítógépes játékokból ismert mechaniz-
musokon alapszik, amiket arra használnak, hogy bevonják az embereket és módosítsák a visel-
kedéseiket a játékoktól eltérő szituációkban. Ez a technika azon az örömön alapszik, és abból az 
örömből táplálkozik, hogy elérhető kihívásoknak, versengésnek, együttműködésnek, stb. követ-
kezetesen sikerrel meg tudunk felelni. A gamifikáció le tudja kötni az embereket olyan tevékeny-
ségekben, amik egyrészt összhangban vannak a projekt szerzőjének az elvárásaival, másrészt 
olyanok, amiket amúgy unalmasnak vagy rutin jellegűnek gondolnak.

A játékosításban használt játékmechanizmusok magukban foglalják:
 » a benne résztvevőnek, vagy csoportnak a feladatait és kihívásait.
 »  haladásjelzőt, vagy más valamit, ami jelzi a feladat teljesítését, hogy megmutassa, milyen 

közel van a résztvevő a következő szinthez vagy feladathoz. 
 » teljesítmény jelvényeket – teljesített feladatokért vagy kihívásokért. 
 » nehézségi szinteket/fejlődést. 
 » egyéni és csoportos versengéseket. 
 » résztvevői együttműködéseket közös célokért. 
 » rangsorokat. 
 » pontokat – virtuális pénznem jutalmakat a feladatok végrehajtásáért. 
 » virtuális elemeket. 
 »  jutalmazási rendszert, cseréket, kollekciókat és díjak adásának lehetőségét másoknak, 

annak érdekében, hogy emeljék a résztvevők helyzetét, és erősítsék a közösségi kötelékeket 
a projekten belül. 

 » kommunikációt a résztvevők között – fórumok, e-mailek és chatek. 

4.8.1  Példa

Egy játékosítási példa a Ribbon Hero – ezt a játékot a Microsoft Office laboratóriuma fejlesztett ki, 
és a célja a Microsoft Office felhasználóbarátságának a megtanítása a felhasználó játékba való 
bevonása által. A program kihívásokat ad a felhasználónak (pl.: „Használjon animációkat a Power-
Point-ban!” vagy „Készítsen fejlécet vagy láblécet a Word-ben!”), amik pontokkal díjazva vannak. 
Az eredményjelző megmutatja a „szakértelem fokát”, amivel az egyes programokkal bánnak.

4.8.2  Kritériumok

A jó gamifikációs szoftver:
 »  Növeli a résztvevők bevonását – ez az egyik kulcseleme a játékosítási rendszernek (a felhasz-

náló dönteni tud például egy avatár megjelenéséről).
 »  Növeli a bizalmat – függően a kihívások relatív arányától, a teljesítés örömétől, és a digitális 

csatornákon keresztüli kommunikációtól, a bizalom növeli és ösztönzi a kívánt tevékenysé-
gekben való részvételt.

 »  Jutalmaz és versenyzést ösztönöz – akkor lehetséges, ha a játékok a megfelelő mechaniz-
musokat és dinamizmusokat tartalmaznak.

 » oktatató és szórakoztató. 
 » Megfelelő szintű szórakozást nyújt (nem túl könnyűt és nem túl nehezet).
 » lehetővé teszi a más játékosokkal való kommunikációt. 
 » arra buzdít, hogy az eredményekkel büszkélkedjünk a közösségi média csatornáin.
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4.8.3  Előnyök és hátrányok

Előnyök:
 » Jó módja annak, hogy a munkavállalók vagy fogyasztók állást foglaljanak. 
 » Serkenteni tudja a motivációt, hogy növelje munkahelyi teljesítményét.
 »  A gamifikáció alkalmazható módszer marketing tevékenységek hatékonyságának javítására, 

például növelni a márkaismertséget és erősíteni a vásárlói hűséget.
 »  A gamifikáció jól működik az oktatás, képzés, toborzás, értékesítés, adminisztráció és menedzs-

ment területeken. 
 »  Amikor a tudományt a szórakoztatással párosítja, valószínűbbnek érezzük, és könnyebben 

tudjuk magunkévá tenni a tudományos ismereteket.

Hátrányok:
 »  Ha a gamifikáció nem megfelelően átgondolt és előkészített, komoly károkat okozhat 

a márka imázsában. 
 »  Ha a játékelemek előtérbe kerülnek az oktatási komponensek kárára, akkor a játékosítás nem 

fogja elérni a bevezetéstől remélt hasznokat.
 »  A gamifikáció bevezetése sok időt igényel, mind a koncepció kidolgozásában, mind 

a végrehajtásában.

4.8.4  Tippek a használatához

 » Határozza meg a problémát!
 » Keressen releváns játékot az adott problémára! 
 » Specifikálja a kívánt magatartást! 
 » Mutasson be egy játékost és a motivációját! 
 » vezesse be a szórakoztatás elemeit! 
 » vezesse be a játék elemeit!

4.8.5  Más példák

FourSquare, Ribbon Hero, Gamfi, SoInteractive Engagement Platform
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5.  AZ REL TRÉNING SZERVEZÉSE
A REL tréning szervezése fejezet a rapid e-learning módszertan RELM gerincét képviseli, 
ahova (rapid) e-learning szakértők véleményeit és egyéb, REL-lel foglalkozó európai projektekből 
származó jó gyakorlatokat válogattuk össze. Javasoljuk ezek megfontosását és kipróbálását 
a REL kialakításakor.

Szeretnénk tehát a célcsoportunk számára válaszokat, tippeket és tanácsokat adni a módszertani 
alkalmazásához szervezetükön belül.

5.1  REL kurzus – kiindulási pont

Nem állítjuk, hogy a REL egy csodaszer, ami minden képzéssel kapcsolatos problémára megoldás 
jelent. Az viszont tény, hogy egy igen különleges és a digitalis kor kihívásaihoz alkalmazkodó okta-
tási módszer és e szerint is kezelendő. Használatának előnyös oldala elsősorban a gyorsasági 
tényező – beleértve a felkészülésre és a tudás megszerzésére szánt rövid időt-; valamint a gaz-
daságosság. A célokhoz igazodva a REL kombinálható más kurzus módszertanokkal, tréning 
és feladattípusokkal, a legfontosabb szempont ugyanakkor mindvégig az ügyfelekre szabott 
megoldások kialakítása kell, hogy legyen.

5.2  Tananyag, célok és tervek

A belső képzéseket érdemes projektként kezelni. Az oktatási projekt kezdetétől törekedjünk 
arra, hogy az ügyfél üzleti igényeit „fordítsuk le tréning nyelvre”, és ennek tükrében dolgozzuk ki 
a REM kurzust.

A RELM elsősorban nem nagy lélegzetű és összetett képzések lefedésére alkalmas; akármilyen 
vonzóak is a REL támogató eszközei, alkalmazási körük mégis korlátozott, mivel nem tartal-
maznak összetettebb oktató alkalmazásokat, pl. játékok és a szimulációk (business simulation, 
gaming). Természetesen, ha az adott vállalatnál ezek már rendelkezésre állnak, akkor a REL-lel 
ötvözve ezek is használhatóak (lásd. Példa 1).

A REL egy meghatározott készség fókuszált képzésére (pl. egy adott termékhez kapcsolódó 
értékesítési technika és készség fejlesztése) vagy a belső kommunikációban, új információ ter-
jesztésére, alkalmazottak közti továbbadására alkalmas. A következő gondolatot az Insider’s 
Guide-ból (42. oldal) idézzük: „A kurzusok típusai drasztikusan eltérőek lehetnek. Van, amelyet 
a munkateljesítmény növelésére, míg másikat egyszerűen új ötletek vagy információ megosztására 
használhatjuk. Az első kurzustípus gyakran konkrét munkacélokhoz kötött; a második általánosabb, 
figyelemfelkeltésre és kommunikációs célokra alkalmas. Mindkettő jellegzetes e-learning típus.”1

A RELM kiválóan alkalmas „újrafelhasználható” – kurzusok kialakítására, hiszen lehetővé teszi 
a kurzus rendszeres frissítését az információ (pl. új szabályzat, új termékparaméterek) elévülése 
esetén, valamint a kurzusanyag új követelményekhez való igazítását. Ez a rugalmasság a REL 
kurzusok egyik legfőbb előnye és sajátossága. 

1 http://blogs.articulate.com/rapid-elearning/free-ebook/ Tom Kuhlmanntól
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Vegyük egy rendezvényszervező ügynökség példáját: fel akarják hívni a személyzet és az eladók 
figyelmét egy új termékre a portfóliójukban, melyet „Kerti Party”-nak neveztek el. E célra tipikusan 
rapid e-learning kurzus készíthető.

Elengedhetetlen egy sikeres kurzus tervezésében az alap célkitűzés és/vagy üzleti igény megér-
tése. Ebben segít a „lépésről lépésre” megközelítés!

1. lépés:
Bonyolult, homályos vagy túl széleskörű témára épített, szimuláción alapuló kurzus sorozat 
(pl. „Hogyan szervezzünk egy rendezvényt”) helyett az ügyfél konkrét, jelenlegi üzleti igényeit 
célozzuk meg (kizárólag az új „kerti party” termékre fókuszálunk), és egy szigorú szelekciós 
folyamatot futtatunk le. Ez segít leszűkíteni a témát, mely jelen esetben a „(sikeres) kerti party”. 

Tudnunk kell azt is, hogy az ügyfelünk milyen képzésre gondolt, hogy szeretné kérdést meg-
közelíteni és milyen üzenetet szeretne átadni az alkalmazottai számára, pl. „Hogyan szervez-
zünk egy sikeres kerti party-t lépésről lépésre?” vagy „Hogyan adhatjuk el jobban a Kerty Party 
rendezvényeket bizonyos ügyfeleknek?”; szakképzési és/vagy teljesítményközpontú kurzust 
tart fontosabbanak?

2. Lépés:
Immár tisztázott és konrét célokkal, meg kell tárgyalnunk, hogyan segíthet az e-learning kurzus 
az ügyfeleknek/gyakornokoknak és milyen eredményeket szeretnénk elérni vele. Tájékozottságot, 
jól informáltságot akarunk elérni az alkalmazottak között? Például felvilágosítás egy új szabály-
zattal kapcsolatban (pl. új biztonsági és higiéniai szabályok egy nyilvános rendezvény szervezése 
kapcsán); új termékparaméterekről tájékoztasson, vagy az alkalmazottak hozzáállásának vál-
tozását segítse elő; esetleg a teljesítményükön javítson (pl. a célcsoport hatékonyabb elérése, 
bizonyos ügyfelek megcélzása a kerti party termékkel)?

Fontos újra megjegyezni, hogy a jelentőségteljes, valódi eredmény eléréséhez a REL kurzusnak 
valódi üzleti igényeket kell tükröznie. Egy sikeres REL kurzus/tréning kidolgozásakor első fela-
datunk a fő téma tisztázása és a tanagyag kidolgozása lessz, melyben szükség lesz az ügyfél 
elvárásait feltérképezni és egy megvalósítható, REL által kivitelezhető szintre helyezni.

3. Lépés:
Amint meghatároztuk a témát és a hozzá tartozó tananyagot, a hatékony REL kurzus kialakítá-
sának következő lépése a megvalósítás kisebb, könnyen feldolgozható részekre való felosztása. 
(lásd. Referenciák – Micro e-learning, Christopher Pappas). Ez lesz a kurzusunk gerince: időtervezés 
és ütemezés.

Kisebb modulok kialakításához igénybe vehetünk micro e-learning alkalmazásokat, melyek még 
rugalmasabbá, költséghatékonyabbá és vonzóbbá teszik a tanulást (okostelefonon, tableten is elér-
hető – ennél fogva időtakarékosabb) – vizsgáljuk meg a micro e-learning anyag készítésének feltételeit.

Az alapvető igényeket és sajátosságokat ismerve, és helyén kezelve a REL tananyag nem okoz 
majd csalódást, valóban megfelel majd az ügyfél elvárásainak, mivel azokat tükrözi, illetve az 
azok alapján meghatározott kritériumok függvényében less értelmezhető a kurzus hatékonysága 
és eredményessége. Egy tréning sikeressége a következő tényezők mentén mérhető:

 » Vállalati Teljesítmény Növelés 
 » Szervezeti Megfelelés
 » Informáltság – Legjobb Gyakorlatok Megosztása
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A REL kurzus kialakításáshoz javaoljuk figyelembe venni az alábbi kérdéseket: 
 ✓ Kitől származik a képzési igény? 
 ✓ Mit vár az ügyfél a REL kurzustól?
 ✓ Mi a téma? 
 ✓  Mik a kurzus célkitűzései? Pusztán új információval szolgáljon, vagy egy bizonyos készséget 

vagy tanulói teljesítményt fejlesszen? 
 ✓  Hogyan alakítsuk ki a kurzus tematikát? Ide tartozik a téma ésszerű tagolása kisebb egysé-

gekre (a célkitűzések fényében), melyek még koncentráltabban vezetnek egy összpontosított 
kurzusszerkezet kialakításához.

 ✓  Át kell gondolnunk, hogyan mérjük a kurzus eredményességét. Páldául hatékonyságnöveke-
dés, eladások szerint? Viselkedési változások szerint? Új készségek elsajátítása? Új informá-
ciók megszerzése?

5.3  Tanulói státusz

Egy eredményes és jól működő kurzus kialakításakor figyelembe kell vennünk a tanulót is:
 » Ki a tanuló? 
 » Mik az igényei és elvárásai?
 » Mivel gazdagodik a kurzus által? 
 » Munkaidőben vagy saját szabadideje alatt végzi a kurzust? 

A REL kurzus további tervezése előtt fontos, hogy a cég (ügyfél/szervező) a lehető legtöbb infor-
máció birtokába kerüljön a célcsoportról; a tanulóinkról és ezt a képzés szervezőinek rendelke-
zésére bocsássa. „A képzésszervező felelőssége információt szolgáltatni a kihelyezett tanulókról 
(felnőttek/gyerekek, szakértők/laikusok, stb.) és a képzésben résztvevők létszámáról az oktatók 
számára.” (A Methodology of Webinars-ban dokumentálva,2)

Jövőbeli tanulóink a kurzus végső felhasználói lesznek, így tudnunk kell, kivel van dolgunk és 
milyen igényeknek kell megfelelnünk. Első lépésként érdemes egy rövid felmérést végeznünk 
a jövőbeli tanulók körében, amiből kiderülnek igényeik, elvárásaik, képzettségük és munkavégzési 
szokásaik. Ennek kiviteléséhez például a RELM-ben ben is bemutatott surveymonkey-t ajánljuk 
(sz alapfelhasználói profil esetén ingyenes3). Mindez valóságosabb képet ad tanulóink szük-
ségleteiről, továbbá így a kezdetektől fogva aktív, beavatott partnerként kezeljük őket (kiskorúak 
esetén is), mely az e-learning kurzuson belüli jövőbeli motivációra és hozzáállásra nézve igen 
előnyös lehet!

Tom Kuhlmann (1) blogjában hívja fel erre a figyemet; ismernünk kell őket, és, ha lehetséges, 
még többet megtudni róluk, mindezt természetesen az ügyfél engedélyével. 

Tanulói profil – fontos szempontok:
 ✓  Kor – segít kiválasztani a megfelelő motivációs eszközöket, valamint a kurzus elvégzéséhez 

szükséges számítógépes jártasságot.
 ✓  Korábbi REL/e-learning-el, e-learning szoftverrel és általános számítógéphasználattal 

kapcsolatos tapasztalatok – mindez befolyásolja a stratégiát, az eszközözválasztást 
és a szemléletmódot. 

2 http://webinar2learn.eu/upload/files/0/40/w2l_metodyka_EN_nowa.pdf
3 https://www.surveymonkey.com/pricing/?ut_source=header
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 ✓ Cégen belüli funkció/pozíció 
 ✓  A képzésben való részvétel következményei és a tanuló motivációja. Pl. Hasznos e számára 

a részvétel? Szabadidejéből kell áldoznia az e-learning kurzushoz? Valóban növelni fogja 
e a kurzus a munkateljesítményét? 

 ✓  A kurzus témájával kapcsolatban milyen tudással, tapasztalattal és képzettséggel rendel-
kezik? A tanuló képzettségi szintjétől függ a kurzusterv. Gyorsabb haladás engedélyezhető? 
Szükség van bármilyen előképzésre? Az erre összpontosító felmérés elengedhetlen a kurzus 
megkezdése előtt. 

 ✓  A tanulói/tanulási stílusokat szintén fontos meghatározni – a kurzust úgy kell kialakítani, 
hogy különféle típusú tanulóknak is megfeleljen. Egyesek vizuális, hanganyagi gyakorlatokkal 
jobban haladnak, mások kinesztetikus/interaktív gyakorlatokkal boldogulnak könnyebben. 
(A jövőben egyéb tanulási típusokkal/elméletekkel is foglalkozunk majd, melyeket szintén 
beépítünk a Motivációról és eszközökről szóló fejezetben)

A tanulói profillal kapcsolatos további hasznos gyakorlati információk a Webinar Methodology 
(Warsaw, 2013).4 25-29. oldalain találhatók.

5.4  Csoport

A tanulócsoport meghatározásának kritikus szempontjai:
 ✓  Létszám – hány tanulónak kell férőhelyet biztosítani? Ez meghatározza a tanulók és 

az oktató közötti kommunikációt vagy az interaktivitás szintjét (milyen szinten enged-
jük a tanulók közreműködését – azaz visszajelzését az oktató felé). Ez befolyásolja az 
eszközválasztási lehetőségeket.

 ✓  Külső vagy belső, vállalati tanulók? Szükséges megismertetnünk velük a cég célkitűzéseit 
vagy belső működését?

 ✓  Mennyire egységes, homogén a csoport? 

A kurzus intenzitáaával és haladási ütemével kapcsolatban, lehetőséget adhatunk gyorsabb 
vagy lassabb haladásra. Akik már tisztában vannak egyes altémák anyagával, kihagyhatják őket. 
Ilyen módon az előképzettséggel rendelkezők gyorsabban haladhatnak, miközben nem veszíte-
nek motivációjukból számukra már ismert részletek hosszas tanulmányozásával. Ugyanakkor 
a kezdőknek a számukra új modulokat lassabb tempóval mutathatjuk be, alaposabban, példák 
felsorolásával és a téma összes szempontjának részletes magyarázatával.

Tanulási ütem

A gyorsabb tempó melletti képzést is tudatosan kell irányatanunk (a tudásszint előzetes felméré-
sére alapozva), hogy a tanulók valóban csak olyan részeket „ugorjanak át” amiket már ismernek. 
Minderről bővebben a motivációról szóló fejezetben foglalkozunk.

4 http://webinar2learn.eu/upload/files/0/40/w2l_metodyka_EN_nowa.pdf
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5.4.1  Oktató

A REL célja, hogy egy könnyű és egyszerű tanulási élményt nyújtson a résztvevő munkatár-
sak számára. Mindez nagyobb követelményt támaszt az oktatóval szemben (tanítói, szak-
mai, stb.) szaktudás és képzettség tekintetében. Az oktató fogja vezetni a kurzust, aki kevert 
(blended) képzés esetén a tanulókkal való közvetlen révén jelentős hatással lesz a REL kurzus 
általános sikerére. 

Az oktatói profil kulcstényezői (mindez elsősorban a kevert e-learning kurzusokra értendők):
 ✓ Részt vett a tananyag kidolgozásában?
 ✓  Ismeri a témát és a tananyag tartalmát? Ha az oktató külső tanácsadó, akkor a téma és 

a tananyag megismerésére szánt időt is be kell kalkulálni az ütemtervbe.
 ✓  Külön felkészítésre van szüksége a REL kurzus vezetéséhez vagy már rendelkezik e-learning-es 

tapasztalattal? Részt vett e-learning kurzuson korábban? 

Az oktatói profilt és a képzettségi előfeltételeket a REL-en belül használható eszközökkel kapcsolatban 
mutatjuk be. További hasznos információ erről: Webinar Methodology (Warsaw, 2013) 20. oldalán 
található (2. lábjegyzet).

A következő szempontok az úgynevezett „tiszta” e-learning kurzusok szerzői számára relevánsak:

 ✓ Bennfentes vagy külső tanácsadó? Ez a kurzus témájának fényében is meghatározó.
 ✓ Az oktatónak jól kell ismernie a tananyagot!
 ✓ Végzett teszt-kurzusokat próbatanulókkal?
 ✓  Van elég oktatási gyakorlata tanulókkal ahhoz, hogy megfelelően tudjon reagálni a tanulók 

visszajelzéseire a tananyaggal kapcsolatban?
 ✓ Mennyire ismeri a kiválasztott REL eszközöket?
 ✓ Képes (a tanuló nézőpontjából) vonzó és „interaktív” tartalmakat készíteni?

5.5 �Alapvető�Szerepek

Az alapvető szerepek megfelelő kijelölése meghatározza a REL kurzus sikerességét.5 Az általáno-
san elfogadott és „legjobb gyakorlatokban” is visszaköszönő, jellemző szerepkörök a következők:

Szerep Leírás Felelősségkör

Oktató A képzés elvárásaival tisztában van, feladata a tananyag 
előkészítése, RELM lehetőségeinek használata, a tanu-
lók visszajelzéseinek számbavétele, szükség esetén 
osztályozás. Az oktatónak együtt kell működnie a szak-
értőkkel az egyedi vállalati sajátosságok figyelembe 
vétele érdekében.

 » A téma megértése
 »  Megfelelő eszközök 

kiválasztása
 » Tananyag előkészítése
 »  A szakértőkkel való 

kapcsolattartás

Moderátor Szükséges, ha az oktatóval való csoportos interakcióra 
szükség van. Lehet oktató, de lehet valaki más is.

 » Az eszközök megértése
 »  Interakció és kapcsolattar-

tás biztosítása

5 http://newmediaproduction.eu/knowledge/methodology
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Szakértő Nem feltétlenül rendelkezik képzettséggel, de jól kiismeri 
magát a tananyagban és specifikus tudással rendelkezik 
az adott témáról.

Egyes tanulói modulok más -más szakértőket igényel-
hetnek, pl. az IT és az alkalmazások területén.

 »  A tananyaggal- és eszkö-
zökkel kapcsolatos friss 
információk biztosítása

Tanuló Fontos, hogy saját elhatározásból végezze a kur-
zust, lehetőléeg minél gyorsabban. Ennek érdekében 
kell kialakítani a motivációs rendszert. A hatékony 
és ütemes tanulás érdekében visszajelzésekre van 
szükség, valamint előzetes felmérésekre és tesztekre 
a REL modulokban.

 »  REL tanulói modulok 
használata 

 »  A REL modulok teljesítésé-
hez kapcsolódó visszajelzé-
sek adása

5.6  Kommunikáció a tanulókkal/motiváció

5.6.1  Kommunikáció

Az webes szemináriumokkal foglalkozó szakirodalom6 az alábbi előkészületeket javasolja:
 » Információ szolgáltatása a tanulókról és a tanterv célkitűzéseiről;
 » A tapasztalatlan tanulók beavatásának céljából a webszeminárium-technológia bemutatása;
 » A webszeminárium típusának kiválasztása;
 » Az interaktív találkozó (kérdezz-felelek) időpontjának egyeztetése a szakértővel;
 » Ha a szakértő nem gyakorlott előadó, interjú stílus ajánlása részére;
 » Moderátori követelmények meghatározása szakértő részvételével;
 » Tanulók felkészítése, információ szolgáltatása a vendégelőadóról;
 » Ösztönözni a tanulókat arra, hogy kérdéseket tegyenek fel.

A REL kurzusok kapcsán az alábbi két tanulói forgatókönyvet kell figyelembe vennünk:

Forgatókönyv 1
„Archív” REL kurzus

Tréner/
Moderátor

Élethosszig Tanuló egyén  =
jó stressz kezelés

SERVER

6 Caladine Richard, Enhancing E-Learning with Media-Rich Content and Interactions, 2008 Idea Group Inc.
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Az első forgatókönyv szerint a REL kurzus előre rögzített és a tanulók számára online elérhető. 
Az oktató és/vagy moderator közvetlenül, azonos időben elérhető, vagy „aszinkronosan” vesz 
reagál, pl. naponta vagy hetente egyszer ellenőrzi a tanulók haladását, reagál a kérdésekre és 
értékeli a kvizeket vagy felméréseket.

Forgatókönyv 2
„Online” REL kurzus

Tréner/
Moderátor

Élethosszig Tanuló egyén  =
jó stressz kezelés

SERVER

A második forgatókönyv szerint a REL kurzus egy előre ütemezett forgatókönyvet követ, mely-
ben a tanulás az oktatóval/moderátorral folytatott folyamatos online-interakciók révén történik 
(pl. webes szemináriumok felhasználásával). 

A kapcsolatokkal, célcsoportokkal, csoportok kezelésével és általános együttműködéssel kap-
csolatos szabályzatokkal kapcsolatban nagyon jó gyakorlati információt nyújt a Methodology for 
using Webinars for Learning Purposes, webinar2learn, melyet egy 2014-es EU projekt keretein 
belül készült (2. lábjegyzet).

5.6.2  Felhívás, kurzus hirdetés

A REL szövegeknek rövidnek és tömörnek kell lennie – minél rövidebb a szöveg, annál jobb. 
A potenciális tanuló egy pillantás alatt meg kell hogy kapja az összes szükséges információt 
a részvételben való döntéshez (amennyiben opcionális). 

A vállalatokban a vezetőség képzési elképzelései és a tréningszervezők tervei alapján ren-
delik a képzésekhez a résztvevőket. Ezesetben azonban a bevezetés már a humánerőforrás 
irodában elkezdődhet! 

A REL felhívásnak a következő részleteket kell magában foglalnia:
 » Téma
 » Időtartam (általában nem haladja meg a 75 percet)
 »  Időrend; az online webes szemináriumokhoz pontos dátumot és időpontot írnak ki, az archivált 

modulokhoz pedig „időablakot“ (pl. legkésőbb 2015 Szept. 30-áig)
 » Résztvevők/tanulók létszáma – online webes szemináriumokhoz
 » Tanulói előfeltételek
 » Link a regisztrációs weboldalra vagy más kötődő regisztrációs információ
 » Részvételi előnyök (lehet „kötelezően elvégzendő“, a céges igazolás megszerzéséhez)
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 » Képzés díja/díjmentesség feltüntetése – ennek egyértelműnek kell lennie!
 » Célcsoport.

5.6.3  Felvétel

A tanulók REL modulba való meghívásakor vegyük figyelembe, hogy természetéből adódóan sok 
tanuló elfelejti, hogy egyáltalán jelentkezett a képzésre. Sokan nem jegyzik fel képzési idejüket, 
míg mások talán az utolsó percben regisztrálnak. Egyes webes szeminárium szervező szoftverek 
felvételi-elemmel (pluginekkel) rendelkeznek, biztosítva a regisztrációk automatikus kezelését.

A webes szemináriumi felvételi folyamatnak az alábbi lépéssort kell követnie:

WEBINÁRIUM CÉLKITŰZÉSEGYAKORNOK/LEENDŐ TANULÓ

Beiratkozás WEBINÁRIUM CÉLKITŰZÉSE
KURZUSFELVÉTELI

KÉRELEM FELDOLGOZÁSA
BEIRATKOZÁSI KÉRELEM

ELBÍRÁLÁSA

FELVÉTELT NYERT
TANULÓK LISTÁZÁSA

FELVÉTELT NEM
NYERTEK LISTÁZÁSA

A FELVÉTEL VISSZAIGAZOLÁSA
A KIVÁLASZTOTT TANULÓK FELÉ

EMLÉKEZETTŐ A WEBINARRÓL
2 ÓRÁVAL A KEZDÉS ELŐTT

Értesítő levél:
» Beiratkozás visszaigazolása
» Webinar előtti ajánlott 

olvasmányok
» Bejelentkezési adatok 

és információk
» Kapcsolódó linkek
» Tréner/Moderátor elérhetősége
» Részletes ütemterv

Emlékeztető:
» Webinar elérhetősége (linkje)
» Webinar kezdési időpontja
» Webinar időtartama

Tanuló adatai:
» Teljes név
» Foglalkozás
» E-mail cím
» Regisztrációs szám
» Webinar címe
» Webinar adatai
» Telefonszám
» Cím (számlázáshoz)

Opcionális válaszok:
» Vállalat neve 

(tanuló munkahelye)
» Tanulmányi háttér
» Motiváció
» Akadémiai eredmények

Míg az online webes szemináriumokra nagyszámú jelentkezést kaphatunk, az aszinkron REL 
kurzusok más módon fognak működni; itt a keretet a kurzust szolgáltatók határozzák meg.

Következésképpen az eljárás első két lépése:
1.  regisztrációs kérelem beküldése a tanuló részéről (nem átvétele!) 
2.  a jelentkezés feldolgozása, jóváhagyása 

Az aszinkron REL kurzusokról az emlékeztetőt általában maximum a kezdés előtt 2 órával koráb-
ban küljük ki.

Ugyancsak számolnunk kell egy „menet közbeni visszajelzéseket“ biztosító mechanizmus beépí-
tésével is, amely lehetővé teszi a tanulók haladásának és motivációjának alakulását. Ennek jelen-
tőségét növeli az is, hogy a tanulókkal való közvetlen kapcsolat korlátozott. A visszajelzések, 
tesztek és próbák megfelelő eszközei lehetnek ennek. 

A kötelező REL kurzusokra való tekintettel a REL szoftvernek általános visszajelzést kell adnia 
a szervezők felé, „kurzus modul sikeresen teljesítve” címzéssel. A szoftverfunkció hiánya azonban 
záróvizsgával, teszttel vagy külön felméréssel is pótolható.
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5.7  Motiváció – Hogyan szólítsuk meg a tanulókat

A motiváció el nem hanyagolható vezetői feladat, mely a tanuló profiljához és a fokozatosan 
emelkedő nehézségi szintek megfelelő beállításához kötődik. 

A rapid e-learningen belüli motiváció vesztés veszélyeiről Christopher Pappas7 3 Rapid eLearning 
Disadvantages in Rapid eLearning Advantages and Disadvantages c. írásában olvashatnak.

5.7.1 �REL�képzés�előtt�megfontolandó

A REM során a tanulói részvételt segítheti:

 ✓  Képzés előtti interakció a tanulókkal, észrevételeik és profiljuk integrálása a kurzus előkészí-
tésének folyamatába.

Ideális esetben a tanuló a kezdetektől fogva szükségesnek és hasznosnak tartja a kurzust a mun-
kája szempontjából; annak köszönhetően pl. eléri vagy meghaladja a kiírt cél, amely további 
bónuszokat vonhat magával.

Éppen ezért kell jól ismernünk tanulóinkat és a témát, hogy jó tréningtervet készíthessünk! 

A tanulók között mindez az e-learninghez való pozitív hozzáálláshoz vezet, és elejét veszi 
a haszontalan kurzusokkal szembeni ellenállásnak.

 ✓  A kurzus szerkezete. A feladatunk az, hogy a kurzusban foglalt információt minél elérhetőbbé 
és érthetőbbé tegyük. Ez a következő szempontok figyelembe vételét igényli: 
 › Információ szervezésének és strukturálásának módja (pl. egy téma/slide)
 › Kifejező címek
 › Felhaszbnálóbarát betűtípus használata
 › Vonzó grafikák
 › Multimédia használata (videó vagy youtube)
 › Diánkénti információ mennyisége 

5.7.2 �REL�képzés�során�megfontolandó

 ✓ A kurzus maximális interaktivitása 
Milyen eszközök állnak rendelkezésünkre az interaktivitás elősegítésére? Webes szemináriu-
mok? Kvízek? Online Fórumok? Chat? 

 ✓  Eszközök változatos használata a kurzus alatt. A sokrétűség fenntartja az érdeklődést és 
segít a különféle típusú tanulók igényeinek kiszolgálásában, legyen az vizuális, hanganyagi, 
kinesztetikus/interaktív tanulási stílus.
Például, a vizuális tanulás támogatható egy rövid, könnyen elkészíthető, bizonyos tulajdon-
ságot vagy viselkedési módot bemutató videóval (nem kell professzionálisnak lennie – csak 
jó minőségűnek és a forgatókönyvhöz igazítottnak, mely illeszkedik a tartalmi struktúrába).

A motivációval kapcsolatos egy másik módszer a gamifikácó, amely valószínűsíti a motiváltabb 
e-learning-es tanulást: 

7 http://elearningindustry.com/rapid-elearning-advantages-and-disadvantages
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5.8 �Játékosítás�(gamifikáció)

Manapság a játékosítás (gamification) nagyon népszerű, innovatív és modern kifejezés a világon. 
De mit is jelent ez valójában? Először is a legfontosabb dolog, hogy a játék/játszás nem egyenlő 
a játékosítással. A játékosítás az, amikor a játék elemeit felhasználják, egy a játéktól független 
környezetben, például a munkahelyen, vagy az oktatásban. A játékosítás azon a módszerta-
non alapszik, amit a szerepjátékokból és a számítógépes játékokból ismerünk. A célja a játéktől 
eltérő helyzetekben való viselkedés megváltoztatása az emberek bevonása/”lekötése” érdekében. 
Ez a technikai arra az örömre épül, amely az egymást követő elérhető kihívások leküzdéséből, 
versenyből, együttműködésből, stb. fakad. A játékosítás be tudja vonni az embereket olyan fel-
adatokba, amelyek összhangban vannak a jelenlegi „projekt” tulajdonosának az elvárásaival, 
még akkor is, ha unalmasnak számítanak.

Amikor játékosításról beszélünk két generációt kell megkülönböztetnünk: első generáció és máso-
dik generáció. 

A játékosítás első generációja a versenyen alapszik. Általában a büntetés és a díjazás az alapja, 
tehát a PBL (points, badges, leaderboards = pontok, jutalmak, eredménytáblák) rendszert gyak-
ran használják ennél a generációnál. Tehát azt feltételezhetjük, hogy ezeknél a belső hajtóerő/
motiváció a versenyszellem volt. 

A játékosítás második generációja csak néhány évvel ezelőtt kezdődött, és a „flow” élményre épül. 
Ennek a generációnak a belső hajtóereje az a motiváció, ami nem arra irányul, hogy elnyerjünk 
egy díjat, hanem a „flow” élmény megélésére.

Ezenfelül a szakértők a játékosoknak négy típusát különböztetik meg. Bartle szerint ez a négy 
típus a következő:

 » gyilkosok
 » teljesítményorientáltak/teljesítők
 » felfedezők
 » közösségiek

Ez a négy típus egy koordináta-rendszerben van elhelyezve, ahol az X tengely azt mutatja meg, 
hogy a játékos inkább másik játékosokkal szeret-e jobban interakcióba lépni, vagy inkább felfe-
dezni szeretné-e jobban azt a világot, ami a játékban szerepel. Az Y tengely pedig azt mutatja meg, 
hogy a játékos preferenciája inkább az interakció vagy inkább az egyoldalú/magán cselekvés.

A különböző típusok különböző jellemzők-
kel rendelkeznek.

Gyilkosok: őket általában nem érdekli 
a  játék alaptörténete. Nyerni akarnak 
(ez a belső hajtóerejük). Szeretik a versenyt 
a többi játékossal.

Acting

Interacting

WorldPlayers

Killers Achievers

ExplorersSocializers
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Teljesítményorientáltak/teljesítők: valamit teljesíteni akarnak; legjobbak akarnak lenni. Versenyszel-
lemű játékosok, de nekik nem az a „nagy lehetőség”, hogy az ellenfeleiket leverjék, hanem, hogy 
kihívásokat teljesítsenek a virtuális világban. Jelvényekkel és kihívásokkal lehet őket motiválni.

Felfedezők: őket csak az érdekli, hogy felfedezzék/megismerjék a virtuális világot.

Közösségiek: szeretnek együttműködni a többiekkel. Szeretik a csapatjátékot, az együttműködést 
és a crowdsourcing-ot.8

Ha egy vállalat úgy dönt, hogy használja a játékosítást például az új munkavállalók kiválasztásánál 
(mert néhány szakértő szerint az emberek valódi személyisége játék közben mutatkozik meg 
igazán), ez a négy típusa a személyiségnek segíthet nekik. 

Játékosítás és üzlet

A játékosítás gyorsan terjed az üzleti élet különböző területein. Például: van egy mobil alkalmazás, 
amely arra motiválja az embereket, hogy fussanak. Az alaptörténet, hogy a világunkban szörnyek 
élnek körülöttünk, és miközben a felhasználó(k) fut(nak), néhány feladatot, gyakorlatot és különféle 
kihívásokat kapnak az okos telefon applikáción keresztül, példáuk a legközelebbi gyógyszertár-
hoz kell futni, mert orvosságra van szükség, és ehhez megkapják a szükséges koordinátákat is.

Az M2 nevű kutatás9 szerint a játékosítás piaca folyamatosan növekszik. Az USA-ban 2016-ig 
elérheti a 2,8 milliárd dolláros közvetlen bevételt, míg egyes gyártók korábban 2012-ben 200% 
-os bevételnövekedést prognosztizáltak. 

A nagyvállalatok a játékosítási piac legnagyobb vertikális szereplői, amelyek a piac közel egyne-
gyedét teszik ki. A legnagyobb játékosítási applikációkat gyártó cégek 2012-ben 197% -os növe-
kedést prognosztizáltak, 2011-ben pedig 155%-os bővüléssel számoltak. A beszállítók szerint az 
igénybevevő ügyfelek 47% -a elkötelezett felhasználó, a márkahűség 22%, a márka ismertsége 
pedig 15%-ban befolyásolja a felhasználókat.

Egyre több ügyfél újítja meg a már meglévő előfizetését, és egyre több cég kíván olyan funkciókat 
hozzáadni, amelyben a munkavállalóinak motivációjára és képzésére koncentrálnak. A játékosítás 
használata növeli az fogyasztók elkötelezettségét, a márkahűséget és még sok minden mást.

A játék már régóta áthatja az üzleti nyelvezetet:10 beszélünk játékosokról, sakkhúzásokról, vég-
játékról, játékszabályokról és így tovább. És most gyakran halljuk, hogy a játékosítás eszközével. 
a verseny, a visszacsatolás és a pontozási rendszer segítségével jobban be lehet vonni, motiválni 
az alkalmazottakat, és még a teljesítmény is mérhető. Ennek ellenére, a legtöbb játék még mindig 
tabu a legtöbb szervezetben – a munkát elkerülő dolgozó sztereotípiája egy új, magasabb cél-
kitűzéseket reprezentáló játékban a Minesweeper cégnél rossz visszhangot keltett. A stratégiai 
döntéshozatali képességek javítása érdekében a vállalati vezetés számára kialakított játékosítási 
programok még mindig ritkák. Ez sajnálatos. Úgy véljük, hogy a játékok jelentős helyet foglalnak 
el a jó stratégák kialakításában, és hogy most fontosabb, mint valaha, mert a játékok a vezetőket 
jelentős versenyelőnyhöz tudják juttatni. 

8 http://computerworld.hu/computerworld/ki-vagy-te-gyilkos-vagy-felfedezo-a-bennunk-elo-jatekos.html
9 http://m2research.com/Gamification.htm
10 https://hbr.org/2015/09/games-can-make-you-a-better-strategist
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Először is, még soha nem volt nagyobb szüksége a vállalatoknak arra, hogy megtanuljanak új 
módszereket, melyekkel reagálhatnak a komplex és dinamikus üzleti környezetre. És másodsor-
ban, a rendelkezésünkre álló stratégiai játékok kifinomultsága és hatékonysága óriási mértékben 
emelkedett. Az elmúlt két évtizedben a stratégiai játékok az unalmas monokróm párbeszédekből 
a jól megtervezett AI-alapú alkalmazásokká alakultak át.

Úgy gondoljuk, hogy az új generációs stratégiai alkalmazások végre képesek lesznek bizonyítani 
a valódi üzleti életben is. Vegyünk fontolóra néhány előnyös játékot a hagyományos oktatás 
megközelítésén túl. A könyvek nagyszerűek az intellektuális megértés előmozdításához, de nem 
interaktívak, és nem segítik elő a feszített ütemtervekhez való alkalmazkodást és a figyelem fel-
keltése is egyre nehezebbé vált. Az élő tesztelések nagyon reálisak, de költségesek, időigényesek 
és kockázatosak. A tréneri vagy mentori megközelítések nagyban hozzájárulnak a személyes 
fejlődéshez, de mérésük nehéz.

A játékok mindeközben a stratégia tapasztalati, interaktív és személyre szabott megértését hoz-
hatják létre alacsony költséggel és mérhető módon. Lehetővé teszik a vezetők számára, hogy 
elfogadható módon felfüggesszék a normál szabályokat, és hatékony audiovizuális médiumot 
biztosítanak, hogy közvetítsék a víziókat.

A játékok használatának öt legfontosabb előnye a stratégiai megfogalmazás és végrehajtási 
képességek fejlesztése területén:

1. �A�játékok�kevéssé�költségesek,�valós�idejű�visszajelzést�nyújtanak. Az azonnali visszacsa-
tolással, pontszámokban kifejezett eredménnyel vagy a versenytárs viselkedésének prognosz-
tizálásával, a vezetők sokkal gyorsabban tanulhatnak, mint a valós világban.

Ráadásul, a valóságtól eltérően, a játékban való elmaradásnak nincs drága hátránya. A játé-
kok tesztelik a stratégiák alapját. Ezek a „homokozók”, ahol a téves viselkedés visszavonható, 
és különböző döntési utak kipróbálhatóak. Ha végrehajtasz egy hibás stratégiát a valós világban, 
a szervezeted eltorzulhat. A játéktérben alkalmazva a leckét úgy tanulhatjuk meg, hogy az ára 
csak némi frusztráció lesz.

A jól megtervezett stratégiai játékok a vállalat körülményeihez és célzott készségeihez igazított 
környezeteket képesek modellezni. A felhasználó cselekvései alapján a játék gyorsan alkalmaz-
kodik a tanuló egyéni képzettségi szintjéhez és tanulási görbéjéhez – egyértelmű előnyökkel jár 
a könyv vagy cikk alapú oktatás vagy szemináriumi részvételhez képest. Az okos játék az „áram-
lási/flow” zónában (Csikszentmihályi Mihály) tartja a menedzsert, egy optimális folyosót nyitva 
kihívás és a készség között, a növekvő nehézségek sorozatának beleépítése mellett. A játék tanu-
lási görbéje tehát az egyéni játékosokhoz igazítható, anélkül, hogy túlterhelné őket, mint ahogyan 
a valóságban ez gyakran előfordul.

Csikszentmihalyi professzor,11 aki bevezette a „Flow” fogalmát, kiterjeszti alkalmazását 
„Good Business” című könyvében a vállalkozások társadalmi szerepére. Csikszentmihalyi leírja 
a „Good Business” -t, mint iránymutatást a sikeres és humánus üzleti tevékenység irányítá-
sára, azzal a céllal, hogy a vezetők, menedzserek és alkalmazottak hogyan tudják megtanulni, 
hogy hozzájáruljanak az emberiség jólétéhez, egy élvezetes élet hez és egy fejlődő és igazságos 
társadalomhoz.

11 http://flowleadership.org/good-business/
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Annak ellenére, hogy a legtöbb ember szeret dolgozni a Flow keretében, túl kevés az olyan tevé-
kenység, ahol a Flow segítségével valósulhat meg a munkavégzés. Ez a terület az, ahol a menedzs-
ment valóban különbséget tehet. Olyan menedzser vagy vezető számára, aki a legtágabb értelem-
ben tekint az alkalmazottak legalsó szintjére is, az elsődleges prioritás az, hogy megszüntesse 
a Flow akadályait a szervezet minden szintjén, és bevezesse azokat a gyakorlatokat és szabá-
lyokat, amelyek célja a munka élvezetessé tétele.

Csikszentmihalyi professzor több mint egy évtizeddel ezelőtt tette közzé népszerű Flow elméle-
tét, és ez a könyv inspirálta többek között a világ vezetőit, például Clinton elnököt, a befolyásos 
sportolókat, mint például a Super Bowl bajnok edzőjét, Jimmy Johnson-t.12

A mai vállalatvezetés tekintetében új üzleti paradigma alakul ki. Míg sok vezérigazgató elsősorban 
profitorientált szemlélettel vezet, a valóban látó vezetők hisznek egy olyan célban, ami minden-
kinek egyformán előnyös. Rájöttek, hogy ez a vízió és a „lélek” olyan hűséges munkavállalókat 
vonzanak magukhoz, akik hajlandóak a munkájuk ellátása során többlet erőfeszítésekre. És az 
alkalmazottaik ebben ugyanúgy egyetértenek. A munkavállaló felnőttek 80 százaléka azt állítja, 
hogy még akkor is dolgozik, ha nem kell, és a legtöbbjük alig várja, hogy elhagyja a munkahelyét 
és hazamenjen.

A Good Business volt az első tudományos feltárása a Flow, a vezetés és a szervezetek közötti kap-
csolatnak. A könyv alapját a Quality of Life Research Center végezte a Claremont-ban, a Stanford 
és Harvard partnerintézményeivel együttműködve. A kutatás célja annak megállapítása volt, hogy 
milyen személyes értékek, attitűdök és készségek találhatók az üzleti vezetők körében, amelyek 
lehetővé teszik, hogy meghaladják a csak rövid távú nyereség maximalizálását és a személyes 
dicsőséget felmutató célokat.

A People Express például egy üzleti szimulátor, amely gazdag belső perspektívát biztosít a légi-
társaságok indításához és irányításához. Minden egyes szimulált időszakban a játékos stratégiai 
döntéseket hoz, és visszajelzést kap a múltbeli döntésekről – arról, hogy milyen gyorsan növekszik 
a cég, hogyan állapíthatja meg az árakat, vagy mennyire agresszíven hirdethet. A felvételi politi-
kák befolyásolják a morál, a termelékenység és a forgalom mutatóit, a marketing erőfeszítések 
a kereslet növekedését és a versenytársak visszaszorítását eredményezik. A stratégák megta-
nulják kezelni és irányítani a komplex rendszereket – a csőd költséges kockázatát kiküszöbölve. 
„Mélyen működőképes tudás és döntéshozatali képességek alakulnak ki, az emberek képesek 
lesznek osztálytermi elméletet alkalmazni a valós világban is, számolva annak összetettségé-
vel, időbeli nyomásával és visszafordíthatatlan következményeivel” – jegyzi meg John Sterman, 
az MIT professzora, aki ezt a játékot használja az üzleti hallgatók és vezetők oktatásában. (A közel-
múltban beszélgettünk vele a játékok stratégiafejlesztési hatásairól.).

2. �A�játékok�lehetővé�teszik�a�vezetők�számára,�hogy�mélyrehatóan�részt�vegyenek�részt�
az�vízió�átadásában�az�interaktivitás�beépítésével. A játékok megkövetelik a vezetőktől, 
hogy elemezzék a környezetet, használják itélőképességüket, végrehajtsák a döntéseket, 
és levonják a konzekvenciákat. A hangzásbeli és vizuális érzékek ösztönzése, a játék sokkal 
élvezetesebb élményt nyújt, mint az írott szöveg vagy a szóbeli tájékoztatás. A teljesen piacké-
pes VR (virtuális valóság) játékok tovább erősítik ezt a szegmenst az irásos tananyagok vagy 
szemináriumok után.

12 https://books.google.hu/books/about/Good_Business.html?id=PkMEWBdln2MC&redir_esc=y
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A másokkal való és / vagy mások helyében játszott játék a játékelméleti képességek széles köré-
nek fejlesztését segíti: bölcsen választja ki a cselekvéseket a várható versenyreakciók alapján több-
féle időtartamon keresztül. Az emberek számára évszázadok óta a tőbb játékossal működő játék 
az együttműködési készség és a verseny fejlesztése mellett erősíti a csapatban gondolkodást.

Példaként egy nagy közüzemi vállalat létrehozott a különböző versenytársak és szabályozók 
szerepét játszó különféle csapatokat. Mindegyik csapat feladata volt az árképzés, a befektetés, 
az M & A és az integrációs prioritások meghatározása, valamint az új üzleti modellekkel való 
kísérletezés, mindeközben a versenytársak és a szabályozók intézkedéseire is reagálniuk kellett. 
A játékban olyan együttműködési interakciók szerepeltek, mint az M & A / JV erőfeszítések meg-
egyezése. Exogén sokkok (új technológiák, gazdasági-politikai események) is beépültek a játéko-
sok rugalmasságának fejlesztésére, szintentartására. Ez az interaktív elem segített a vállalatnak 
nemcsak a lehetséges esetleges stratégiai válaszok megfogalmazásában, hanem a versenytárs 
vagy a szabályozó álláspontjának megismerésében, valós kép kialakításában.

3. �A�játékok�lehetővé�teszik�a�vezetői�magatartás�strukturált�elemzését. Azáltal, hogy bemu-
tatja, hogy milyen lehetőségek és milyen útvonalak vannak – a jól kifejlesztett játékok segítenek 
a vezetőknek értékelni saját tevékenységüket (és hibáikat). Így nyilvánvalóvá válnak az implicit 
döntések és a stratégiai lépések közbenső lépései is, és ez segít abban, hogy megértsük a győ-
zelemhez vagy vereséghez vezető döntéseket. A visszajátszás funkció segíthet visszavezetni 
a játékosok tevékenységét egy adott pontig, vagy megtekintheti a játékot egy versenytárs 
szemszögéből. A score-keeping lehetővé teszi a teljesítmény összehasonlítását másokkal.

4. �A�játékok�lehetővé�teszik�a�különböző�forgatókönyvek�tesztelését. A stratégiai játékok 
„fokozzák” a valóságot a különböző stratégiai válaszokat igénylő különböző forgatókönyvek 
szimulálásával. Például az exogén sokkok, amelyek még (eddig) nem jelentkeztek a való élet-
ben, de valószínűleg bekövetkethetnek, könnyen modellezhetők. Hogyan reagálna egy gyógy-
szergyártó cég például, amikor egy új innováció megzavarja az iparág költségstruktúráját? 
Vagy mi a következménye egy nyilvánosságra kerülő magánéleti botránynak egy közösségi 
hálózatépítő vállalat számára?

A stratégiai játékok előrejelzik és felerősítik a valóságot azáltal, hogy úgy működnek, mint egy 
védőoltás. A káros betegségek szubkritikus dózisaira adott reakciókkall a gazdaszervezet immu-
nitást fejleszt, a „tanulás” révén a legrosszabb esetre – teljes körű fertőzésre reagálva.

Reid Hoffman, a LinkedIn alapítója, használja a Catan Settlers of Old School társasjátékot, és azt 
mondja, hogy a tech vállalkozók vonzódnak a játékhoz, mert „a leginkább közelíti meg a vál-
lalkozói stratégiát”. A játékosoknak együtt kell működniük és erőforrásokat cserélniük, hogy 
összegyűjtsék a pontokat, míg a játékkockákkockák véletlenszerű forgása megváltoztatja a kör-
nyezetet, és megköveteli a játékosoktól, hogy stratégiájukkal folyamatosan alkalmazkodjanak 
az új körülményekhez.

5. �A�játékokat�könnyen�hozzáférhetővé�tehetjük�sok�menedzsernek. Mivel a konferenciák, 
a szemináriumok és a coaching gyakorlatilag korlátozzák a résztvevők számát, a digitális 
játékok szinte korlátlan hozzáférhetőséget biztosítanak.

Számos stratégiai játék és szimuláció amelyet ma használunk, eredetileg a katonai szférából szár-
mazik. A védelmi szektor stratégiai játékokat és szimulációkat alkalmaz a csapatok százezreinek 
kiképzésére. A méretezhetőség kritikus. A játékokat csak egyszer kell programozni, de minimális 
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inkrementális költségek mellett egy nagy célközönség felé továbbíthatók. A forgatókönyvek kiiga-
zítása gyakran viszonylag egyszerűen és olcsóbb módon valósítható meg, néhány paraméter 
visszaintegrálásával vagy a játék új vizuális „bőr” –t is kaphat.

A megfelelő módon felhasznált játékok segítenek a vállalatoknak a stratégiai készségek időben, 
költséghatékony és célzott módon történő kialakításában – ez a kritikus képesség a mai dina-
mikus üzleti környezetekben. Itt az ideje, hogy megtörjük a tabut, és komolyan vegyük a játékot.

Esettanulmányok

Jelenleg sok olyan játék létezik, amelyek célja matricák vagy bélyegek gyűjtése. Íme egy 
egyszerű példa:

A közelmúltban Magyarországon néhány tésztagyártó közös projektbe kezdett.13 A neve Süti 
Túra: mindenki bélyegzőt kap, ha egy cukrászdát meglátogat. Ha az ügyfél rendelkezik az összes 
bélyegzővel, akkor egy ingyentortát kap az általa választott cukrászdában.

A következő oldalakon a egy kicsit bonyolultabb FLIGBY nevű játékot szeretnénk bemutatni, 
hihetetlen vezetési játék.14

A FLIGBY azt tanítja meg a vezetőknek, hogy olyan vezetőkké fejlődjenek, akik ténylegesen olyan 
környezetet teremtenek, amelyben a Flow képes virágozni és elősegíteni a munkavállalók bevo-
nását és pozitív hozzáállását a munkahelyen.

A FLIGBY használata:
 » Ön egyre proaktívabb és egyben átgondoltabb vezető lesz;
 »  Ön gyakorlati tapasztalatokat szerez a változáskezelési folyamatok tervezésével és végrehaj-

tásával kapcsolatban;
 » Ön tudatában lesz az üzleti döntések rejtett aspektusainak és következményeinek;
 »  Meg fogja tanulni, hogyan kell kezelni a kevésbé strukturált helyzeteket, mint a való életben, 

amikor a „helyes” választás nem mindig egyértelmű;
 »  A motivációs technikái javulni fognak, és fel fogja ismerni a kollégák viselkedését leginkább 

befolyásoló tényezőket;
 » Hatékonyabban kezelheti a munkahelyi konfliktusokat;
 » Sikeresebb csapatvezető és csapattag lesz.

A játékosokat arra ösztönzik, hogy többször is játsszanak a játékkal, hogy maximalizálják az 
előnyöket: új szokásokat és készségeket fejlesztenek ki. A FLIGBY legfontosabb tanulási pontjai:

 » A hozzáadott érték és a Flow elveinek megértése egy üzleti és vállalati környezetben;
 »  A vállalkozó FLOW tervének létrehozása inspiráló vízió, küldetés és vonzó célok alkalmazásával, 

amelyek növelik a nyereséget és javítják a munkakörnyezetet;
 » Látomásos vezetési jellemzők megértése és megtanulása;
 » Aktív részvétel a Flow-alapú változáskezelési folyamatokban;
 »  Sikeres vezetési stílus kifejlesztése, a Flow fokozásához szükséges finom vezetési technikák 

segítségével.

13 http://hvg.hu/gazdasag/201648__gamification__jatekos_toborzas__elkotelezettseg__a_fele_sem_trefa
14 https://www.fligby.com
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A játékosokat arra ösztönzik, hogy többször is játszanak a játékkal, hogy ezzel is maximalizálják 
az előnyöket: új szokásokat és készségeket fejlesztenek ki. A játék újbóli lejátszásával növelheti 
személyes vezetői és menedzseri képességeit a szervezeten belüli szituációs vezetés sajátos 
kihívásaival szemben, mint például a munkavállalók közötti bizalom kiépítése, a személyzet moti-
válása, az érdekeltekkel való együttműködés és a termelékenység javítása.

A FLIGBY fejlesztésének első lépése azon vezetői készségek azonosítása volt, amelyek biztosítják 
a Flow-alapú szervezeti kultúra létrehozását és fenntartását. Ezek a vezetői képességek révén 
a vezetők segíthetnek kollégáiknak elérni saját Flow állapotukat és növelni a csapat / szervezet 
teljesítményét.

A FLIGBY Leadership Skillset 29 elemet tartalmaz. Tartalmaz kommunikációs, szervezeti, vezetési 
és szociális készségeket. Ezek a következők:

A FLIGBY játék tartalma és döntési struktúrája arra épült fel, hogy közvetlenül tesztelje, mérje és 
fejlessze ezeket a fontos vezetői képességeket. A FLIGBY „MAP” (Master Analytics Profiler) rész-
letes és számszerű visszajelzést ad az egyes készségek aktuális állapotáról, azonosítva azokat, 
melyeken javítani kell.
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Az így kapott képzettségi szint ismerete különösen hasznos lehet a prediktív emberek elemzé-
sében, mert meghatározza a vezetői képességek hiányosságait és javító intézkedéseket javasol.

Mivel a vállalatok, valamint a kormányzati szervek és a civil szervezetek különböző iparágakban 
és üzleti környezetekben működnek, gyakran meghatározzák a konkrét vezetői kompetenciákat. A 
szervezeti siker jellemzően kontextuálisan különböző készségek keveredését igényli. Minden ilyen 
„keverék” a FLIGBY 29-ből állítható elő.

Számos olyan játék is van, amelyek megkönnyítik a szervezeti folyamatokat, például a Multipoly, 
amelyet a PxC Hungary5 toborzó csapata használ. A Multipoly Next egy kétlépcsős játék, amely 
egy online részből és egy személyes találkozóból álló részből áll. A játékban a játékos virtuális 
jelentkezést nyújt be a vállalatnak, részt vesz egy virtuális interjúban, és virtuális gyakornok lesz 
a PwC-nél. A játék második szakasza a legjobb játékosok személyes részvételével, a PwC buda-
pesti irodájában zajlik.

Miután a játék során a játékos sikeresen végrehajtotta az adott feladatokat, pontokat kap. A fel-
adatokhoz kapott pontok összessége a játékosoknak az adott szintre eső összes pontja. Egy szint 
korlátozás nélkül, többször is lejátszható. Az egyes szintek legjobb eredményei mentésre kerülnek, 
és ezeknek az elmentett pontoknak az összege adja meg a játékos összes pontjának számát.

A feltöltött és kitöltött anyagokat a PwC az eredmény, minőségi és szakmai okok alapján rang-
sorolja, és három kategórit képez a játékosok különböző pontszámaiból. A pontok az alábbiak 
szerint kerülnek meghatározásra

 » A HireVue videó kitöltése
 » A kompetencia teszt kitöltése
 » CV feltöltése a PwC rendszeren keresztül
 » A PwC rendszeren keresztüli online numerikus tesztek kitöltése
 » A PwC rendszeren keresztüli online logikai tesztek kitöltése
 » LinkedIn profil feltöltése
 » Az ajánlási rendszerben kapott pontok

5.9 �Időzítés

Gyors Leforgási Idő.
”A Rapid e-Learning ideális szűk időtávú projektekhez vagy olyan információk átadásához, melyeket 
rövid idő alatt kell szétterjeszteni. Az e-learning módszer nagyon alkalmas napjainkban releváns 
témák, úgy mint trendek, izgalmas hírek vagy ipari fejlesztések megismertetésére. Némely rapid 
e-learning kurzus elkészítése csak néhány órát vesz igénybe a heteket-hónapokat felemésztő elő-
készületekkel járó tradícionális kurzusokkal ellentétben.”15

A kezdetektől fogva gondolnunk kell az időzítésre és az időbeosztásra: 
 » Mennyi időnk van a REL képzés elkészítésére?
 » Milyen hosszú legyen a kurzus? 
 » Az időkritériumok fényében realisztikus elvárásai vannak az ügyfélnek?

15 5 Major Rapid eLearning Advantages, http://elearningindustry.com/rapid-elearning-advantages-and-disadvantages
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A következő részletek elősegítik az időtervezést és kurzus elkészítéséhez és lebonyolításához 
szükséges időmennyiség becslését:

 ✓  Milyen módon strukturálhatjuk a tartalmat és hány alkalomra van szükség? Mi az ideális 
időtartam per alkalom/aktivitás? – Ez egy nagyon fontos szempont, amit a gyakorló fázisban 
tesztelni is fogunk. A jelenlegi webszemináriumokból származó felmérések 45 perces tan-
egységeket ajánlanak.

Tanuló:
 » Milyen gyorsan haladnak?
 » Homogén a csoport? 
 »  Rendelkeznek hozott tudással? Tapasztaltabb tanulókat gyorsabban átengedünk a kurzuson, 

hogy ne zavarják a többi résztvevőt. A magasabb tudásszinttel rendelkező tanulókat bemu-
tatók, kvízek, visszacsatolással ellátott tesztek, stb. segítségével tudjuk oktatni, miközben 
követjük haladásukat és egyben demonstrációs lehetőséget is biztosítunk számukra. 

Oktató:�
Szükségük külön felkészülésre a REL kurzus tartásához? 

 »  Mobil eszközökről (tabletről vagy okostelefonról) is elérhető modulokat tervezünk, amelynek 
révén a tanuló rugalmasabban tanulhat – akár az irodán kívül is, de nem feltétlenül saját 
idejéből áldozva; esetleg üzleti utakon, stb?

 » Szükséges szakértővel konzultálni a tartalmat illetően, vagy az oktató maga a szakértő?
 »  Példák/szövegek/videók: az oktató készíti őket, vagy más tartalomfejlesztők gondoskodnak róla?
 » Mik a költségvetési paraméterek?

Az Insider´s guide (1.lábjegyzet) a kurzus átfogó időtervezésével kapcsolatban jó tanácsokkal szol-
gál, 13.oldal „Íme egy stratégia, ami számomra mindig bevált. Készítsünk egy általános projekt tervet, 
ami a kurzushoz kapcsolódó összes lehetséges feladatot felsorolja – az első találkozástól a kurzus 
kivitelezésen át, a kurzusértékelésig. A kulcs a feladat lehetőségek tárházának alapos feltérképezése. 
Amint a feladatok listázva vannak, készítsünk egy időrendet. Ajánlatos 90 napos időrenddel kezdeni. 
Ez egy jó kiindulópontot ad. A projekt igényeitől függően hozzáadhatunk vagy elvehetünk ebből.”

5.10  Tagolás

Az oktatási célokat és tartalmat „modularizálni” kell, azaz tematikusan egységekbe szervezni. 
Ez minden tanulónak megadja a lehetőséget arra, hogy csak a számukra ismeretlen modulokat 
dolgozzák fel. 

Példa:
 ✓  Ha e-learning tartalmat akarunk készíteni a „Sikeres Kerti Party” témához, például a következő 

modulokat fogalmazhatjuk meg:
 › Ismerjük a vendégeinket 
 › Ismerjük meg kertünk létesítményeit 
 › Ismerjük meg a menüt 
 › Ismerjük meg a kedvezményes italokat
 › Ismerjük meg a szórakoztató egységeket 
 › Ismerjük az alternatívákat 
 › Ismerjük a napirendet 
 › Vonjuk be a vendégeket
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5.11 �A�megfelelő�rapid�e-learning�eszközök�definiálása�
és kiválasztása

A REL arculatához kell igazítanunk a választott eszközöket és anyagokat. 

REL eszközökkel kapcsolatban lásd a 3. Fejezetet. Az eszköz választás során érdemes feltenni 
a következő kérdéseket:

 ✓ Milyen XY eszközről van szó? Melyik eszközkategóriába tartozik?
 ✓ A képzési folyamat mely területét támogatja XY?
 ✓ Tanulói/oktató eszközként melyek XY meghatározó tulajdonságai?
 ✓ Milyen előnyökkel és kihívásokkal rendelkezik XY? Gyors? Mennyibe kerül?
 ✓ XY technológia: szabványon alapszik? Nyílt forráskódú vagy jogdíjas?
 ✓  Mik a hardverigényei, technikai leírása, milyen a szoftver és milyen alkalmazásai vannak? 

Rendelkezésre áll technikai háttártámogatás?
 ✓ Mikor használatos XY? Mik a fő tulajdonságai, alkalmazásai és céljai?
 ✓ Milyen tananyag előkészítésében segít XY?
 ✓ Milyen feladatok előkészítésében segít XY?
 ✓ Mi az oktató szerepe a(z) XY használatán belül?
 ✓ Értékelni fogják a tanulók a(z) XY eszközt?
 ✓ Milyen szerepet játszik majd XY a motiváció, eredmények és hatékonyság terén?

5.12  Oktatási anyagok készítése

Ez a fejezet a meghatározott célok eléréséhez szükséges beépíthető lépések, sorrendek és tevé-
kenységek meghatározására szolgál. 

A gyorsaság a REL egyik alapelve, viszont a REL kurzus gyorsasága nem merülhet ki a gyors elő-
készítésben. Az adott időbeosztáson belül eredményesnek kell lennie, hogy a tanuló ideje valóban 
hasznosan teljen. Ez a hatékonyságról szól. A hatékonyság növeléséhez megfelelő motivációra 
van szükségünk.

Mikor az elsődleges fókusz a gyors előkészítésen és/vagy a költséghatékonyságon van, könnyű 
szélsőségekbe sodródni, és egy unalmas, sablonokra alapuló kurzust készíteni, amely egyedül 
információátadásról szól. Ez elbátortalaníthatja a tanulókat, mivel nem találnak benne párhuza-
mokat a való világgal.

 ✓  Minden Modulhoz tartoznia kell egy releváns, a tartalmat ismertető fejlécnek (lehetőleg egy 
rövid leírással) – a fent említett választási folyamatban segítve a tanulót.
 › ismerjük vendégeinket (vendéglista, meghívók, igazolt meghívók)
 ›  ismerjük meg a kertünk létesítményeit (grillsütők, asztalok, székek, napernyők/árnyékos 

részek, pihenő/esernyők)
 › ismerjük a menüt (húsok, zöldségek, édességek, party snackek) 
 ›  ismerjük a kedvezményes italokat (üdítők, sörök, borok, ásványvizek, gyümölcslevek, kevert 

italok, szeszek)
 › ismerjük a szórakoztató egységeket (zene, játékok, előadások, tánc)
 › ismerjük az alternatívákat (mi a teendő, ha egyes aktivitások nem működnek?)
 › ismerjük a napirendet (mi történhet? mikor?)
 › vonjuk be a vendégeket (a felkészülésbe, a felszerelésbe, a szórakoztatásba)
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 ✓  Egyik modul se lépje túl a 15-30 percet. Ha túl sok a mondanivaló vagy a magyarázatot kívánó 
elem, osszunk fel egy tárgyat kisebb részekre!

 ✓ Minden módszertani aspektust támogasson egy jelentőségteljes példa.

Elsősorban, a közönségtől függően választhatunk üdítőket, alkoholos italo-
kat vagy ezek kombinációját. Továbbá a meleg és hideg italok elosztására is 
gondolnunk kell.

A közönség esetleg túl fiatal alkoholos italok fogyasztásához, vagy kultúrális 
hátterükből adódóan tilos számukra alkoholt fogyasztani. 

Ebből könnyen kiderül, hogy a célközönségről több információra van szükség 
egy sikeres ajánlat létrehozásához. 

A második fontos szempont a pénzösszeg, vagy az az összeg, melyet a szpon-
zor az italokra szánt. 

A harmadik meghatározó szempont a személyenkénti hangerő, amely a ren-
dezvény napján várható időjárástól is függ!

A negyedik szempont az italok minősége, pl. értékcsökkent, biodinamikus 
gazdálkodásból származó vagy kizárólag hitelesített/osztályozott termékek.

PÉLDA: ISMERJÜK MEG A KEDVEZMÉNYES ITALOKAT

A Kvíz egy másik fontos tevékenység a REL-en belül; több szerepet tölt be.

Kvíz – Pro és Kontra: 

A kvízek kihívásokkal gazdagítják a REL-t és visszajelzést biztosítanak. Érdekes, felfedezésre váró 
opció a gamifikált kvízek használata. 

Hogyan értékeljük? Megfelelő kérdéseket kell feltennünk ahhoz, hogy a tanulót sikeresen keresz-
tülvezessük a témán. Nem akarjuk túl komplikált vagy túl könnyű kérdésekkel összezavarni. 
A témában való jártasságunk döntő fontosságú a jó kérdések előkészítésében.

5.13 �Tippek�az�eszköz-�környezet�párosításhoz

5.13.1 �Webszeminárium-szoftver�használata

Kurzusfejlesztési eszköz gyanánt általában a Powerpoint a közkedvelt választás, mivel a legtöbb 
operációs rendszerben eleve megtalálható.

Sokféle sablon áll rendelkezésre, amivel az oktató gyorsan tud tartalmat fejleszteni a kurzushoz.16 
Azonban ügyeljünk a powerpoint-tartalom készítése során! Vegyük figyelembe Garr Reynolds17 
10 szabályát:
1.  Legyen egyszerű. A bonyolult és komplikált mondanivaló nem éri el könnyen a tanulókat!

16 http://www.presentationmagazine.com/new-powerpoint-presentation-templates-32.htm
17 http://www.garrreynolds.com/preso-tips/design/
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2.  Szabjunk határt a felsorolásoknak és a szövegnek. Nagyon unalmas, ha minden dia ugyan-
úgy néz ki; a diál pedig sosem helyettesítik az egybefüggő dokumentumot, tehát inkább 
helyezzünk el egy linket a dokumentumhoz vagy egy letölthető linkben ajánljuk fel további 
magyarázatainkat.

ehhez az egyszerű slide-hoz hasonlót 
célozzunk meg

Ez még az előzőnél is jobb…

3.  Korlátozzuk az átmeneteket és a build-eket (animáció). Használjuk őket, ahol értelemszerű, 
de ne minden alkalommal és ne ismételjük ugyanazt az animációt újra meg újra.

4.  Használjunk nagyfelbontású grafikákat. A clip artokat lassú internetkapcsolatokhoz és gyenge 
grafikus processzorokhoz tervezték. Manapság egy nagyfelbontású kép sokkal figyelem-
felkeltőbb és célramutatóbb. Bátran készítsünk saját képeket okostelefonnal vagy digitális 
fényképezőgéppel.

Kerüljük a hasonló röhejes kinézetű clip artokat Ugyanaz a prezentáció egy másik slide-ján 
a kép másodlagos és háttérbe szorított, 
A hatást Photoshop-os szerkesztéssel érték el

5.  Legyen tetszetős háttér témánk, de próbáljuk elkerülni a szabványos powerpoint sablonokat. 
Rengeteg tématárház jóval túlmutat a szabványos mintákon. Szánjunk néhány percet olyan 
téma kikeresésére, ami a legjobban közvetíteni mondanivalónkat.

6.  Használjunk helyénvaló diagramokat – a szavaknál többet mondanak. Ezek a leginkább rele-
váns példák. Emlékezzünk rá, hogy a diagramok a közönség számára nem látható, másik 
formátum által szolgáltatott adatokból generálódik.
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Vízszintes Sávdiagram
Mennyiségek összehasonlítására használják.  
Például egy cég négy részlegének eladási  
számának összehasonlítására

Függőleges�Sávdiagram
Az idő során történő mennyiségbeli változások 
személtetésére használják. A legjobb, ha a sávok 
számát 4-8-ra korlátozzuk

Kördiagram
Százalékok kimutatására. Korlátozzuk a cikkek 
számát 4-6-ra és kontrasztoljuk a legfontosabbat 
színnel vagy a diagram szétválasztásával.

7.  Használjuk jól a színeket. A megfelelő szín meggyőző és motiváló lehet. Tanulmányok bizonyí-
tották, hogy a színhasználat emeli az érdeklődést és fejleszti a tanult anyag értését és a tudás 
megtartását. A színek két általános kategóriába sorolhatók: Hideg színek (mint a kék vagy 
zöld) és Meleg színek (mint a narancssárga és a piros). A hideg színek legjobban háttérként 
működnek, mivel úgy tűnnek, hogy visszahúzódnak a háttérbe. A meleg színek általában az 
előtérben működnek a legjobban (mint a szöveg), mivel úgy tűnnek, hogy felénk tartanak.

8.  Válasszunk bölcsen betűtípust. Használjuk ugyanazt a betűtípust az egész prezentációban 
és ne használjunk kettőnél több kiegészítő betűtípust (pl. Arial és Arial Bold).

9.  Használjunk videót és audió elemet. A videóklippek konkrét példákhoz való használata előse-
gíti az a gondolati aktivitást és ezzel együtt a tanulási folyamatokat. A Powerpoint-on belül is 
használhatunk videóklippeket, az alkalmazás elhagyása nélkül.

10.  Töltsünk egy kis időt a diarendezővel. A multimédiás tanulás elméletének rendezési alapelve 
szerint az emberek jobban felfogják az információt, ha kis darabokban vagy egységekben 
prezentálják őket. A dia-nézetből kilépve és a diarendező nézetbe belépve láthatjuk, hogyan 
halad a prezentációnk logikai folyamata. Ebben a nézetben egy diát 2 vagy 3 részre is feloszt-
hatunk, így prezentációnk sokkal természetesebben és logikusabban fog haladni.
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5.13.2 �E-learning�programkészítő�szoftver�használata�tartalom�készítéséhez�
(pl. Articulate Storyline)

Elsősorban tisztázzuk, hogy a fenti powerpoint-tippek természetesen a Storyline használatára 
is relevánsak.

A Storyline használatával kapcsolatban az alábbiak figyelembevétele javasolt:
1.  Ha egy szoftver�alkalmazás�használatának�tanítását tervezzük, mindenképpen használjunk 

Screenshotokat (képrernyő felvétel) az adott alkalmazásról. Ez jelentősen növeli majd a tanulási 
folyamat eredményességét. A Screenshot-ok könnyen integrálhatóak a Storyline-ba. Kövessük 
a tippeket!18

2.  Győződjünk meg róla, hogy milyen platformokat használnak majd a kurzushoz (asztali gép, 
laptop, okostelefon, etc.) Előfordulhat, hogy egyes beállítások nem kompatibilisek minden 
platformmal (pl. Java script korlátozások, lásd.19).

3.  Képzeljük magunkat a tanuló helyébe. Ez segítségünkre lesz az animációk kiválasztásakor. 
Csak akkor lesz értelme, ha támogatja a rapid e-learning módszertanát!

5.13.3 �E-learning�kezelő�szoftver�használata�(pl.�Moodle)

A következő fő alapelveket érdemes megfontolni a kurzus vezetése kapcsán:
 »  Fontos a Moodle által kezelt oktatóprogram előre kidolgozott általános struktúrájának kiala-

kítása, mivel igen összetett környezetté válhat. 
 »  Mivel a Moodle az oktatóprogram tárhelyeként is működik, biztosítsuk a következő szempontokat:

 › Minden egyes oktatóprogramhoz legyen egy szerző hozzárendelve
 ›  Minden egyes oktatóprogramhoz tartozzon „lejárati idő“ (pl. 2 év). Ha az idő lejárta után senki 

sem érzi a felelősséget arra, hogy frissítse, valószínűleg az oktatóprogram ezen része elavult 
– vagy legalábbis a szerző céget váltott, tehát programkezelői közbenjárás lesz szükséges.

 ›  Kezeljük helyén a belépési jogosultságokat. Ne engedjünk bárkit a programhoz. Emlékez-
zünk, egy idő múlva már rengeteg céges energiát fogunk a Moodle library-ba áldozni!

18 http://blog.commlabindia.com/elearning-development/develop-software-simulations-with-articulate-storyline
19 http://www.articulate.com/support/storyline/javascript-best-practices-and-examples
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A MOODLE KURZUSTERVEZÉS LEGJOBB GYAKORLATAI20

1.  MEGJEGYZÉS A legjobb gyakorlatok is folyamatosan fejlődnek.  
Ismerjük és mérjük fel a hallgatóságunkat. Tegyük a tőlünk telhetőt.

2. 3 Betűtípusnál többet ne használjunk oldalanként.
3.  Legyünk végig következetesek. Képernyőkép innen:  

http://coolcourses.moodle.org/course/view.php?id=43
4. Használjunk témaösszefoglalókat és címkéket.
5. Tartalom hozzáadásához ne használjuk a kurzus oldalát.
6. A kurzus oldalát kiinduló pontnak használjuk.
7. Óvakodjunk a bling-től!
8. Ne féljünk a fehér tértől.
9. Használjunk képeket a kurzus színesítésére.
10. Ne kényszerítsük a felhasználókat végtelen görgetésre.
11. Ne túlozzuk el a foglalkozások neveit.
12. Használjunk szép rövid neveket a foglalkozásokhoz.
13. Egyszerűsítsük az előadásmódot!
14.  Ne mi csináljunk mindent! Képernyőkép innen:  

http://coolcourses.moodle.org/course/view.php?id=4
15. Engedjük a tanulók részvételét és együttműködését.
16. Ne felejtsük a naplókat.
17.  Kurzus beállítások > Tevékenységjelentések > Igen, engedélyezzük 

a tanulóknak, hogy megtekintsék a naplóikat.
18. Adjunk a tanulóknak befejezettség-követést.
19. Ne túlozzuk el a feltételes tevékenységek kiírását.
20. Ne féljünk a terjeszkedéstől!
21.  Dolgozzunk együtt.

5.14 �Értékelés,�visszajelzés�és�nyomon�követés

Lásd még21 101-104.old.

Az értékelés visszajelzést ad a kurzust igénylő ügyfélnek, a tanulóknak és a REL modul 
oktatójának/alkotójának. 

Vegyük figyelembe hogy a részleges visszajelzés nagyon fontos a tanulók haladásának megfi-
gyelése és a kurzus interaktivitásának emelése szempontjából. 

Ugyanilyen fontos az oktatók számára, hogy a saját haladásukat értékeljék.

Ez is a motiváció része. 

20 http://www.slideshare.net/michelledmoore/teaching-with-moodle-best-practices-for-course-design-i-moot-11
21 http://newmediaproduction.eu/upload/files/0/10/NMPM_eng_web.pdf p.101-104
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Az értékelés feltételei a képzés célkitűzéseitől függenek.

A részvétel, bár időnként fontos (pl. a kötelező feltételek), nem az egyetlen feltétel.

Rendelkezésünkre állnak: 
 ✓ Kvízek
 ✓ Visszajelzési tesztek
 ✓ Felmérések/Kérdőívek 
 ✓ Szimulációk eredményei, amennyiben a kurzus részét képezik
 ✓ Statisztikák

A rapid e-learning leggyakorlatiasabb használatával kapcsolatban a következő weboldalakat ajánljuk:

http://webinar2learn.eu/upload/files/0/40/w2l_metodyka_EN_nowa.pdf
http://elearningindustry.com/
http://blogs.articulate.com/rapid-elearning/



Rapid e-learning stratégia 
– kiépítés és végrehajtás
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6.  RAPID E-LEARNING STRATÉGIA – KIÉPÍTÉS 
ÉS VÉGREHAJTÁS

6.1  Stratégia – mi ez?

Annak érdekében, hogy fejleszteni lehessen egy vállalati működési stratégiát, szakterülettől füg-
getlenül, először is szükséges ismerni és helyesen értelmezni ennek a kifejezésnek a definícióját. 
Azonban a szakirodalomban e témában található számos definíció közül elég nehéz megtalálni 
a legmegfelelőbbet. 

Íme néhány meghatározás, amelyek a legegyszerűbb módon mutatják be a kérdést: 

„A stratégia a vállalat hosszú távú céljainak meghatározása, amely megegyezik általá-
nos működésük irányával, valamint bemutatja a szükséges erőforrások elosztását a vállalt 
célok végrehajtásához.”
A.D. Chandler; 1962 

„A stratégia 1) a célkitűzések (feladatok) egy csoportja, programokba és tervekbe szervezve 2) 
egy döntéshozó modellt alkot a vállalat pozíciójára és identitására, a vállalat képessége eszközei 
használatára és a piaci siker elérésének valószínűsége.”
K.R. Andrews; 1971

„A stratégiák leginkább általános programok, amennyire lehet, a kreatív rendszerek potenciáljának 
használatára fókuszálva, a kitűzött célok elérése érdekében.” 
H. Koontz, C. O’Donnell; 1984

1.  Keretrendszer meghatározása: a stratégia egy terv, ami átfogó feladatokat tartalmaz a szer-
vezet jövőbeli működésére vonatkozóan (a feladatok teljesítéséért a felső vezetés felelős). 

2.  A piaci stratégia a vállalatok tényleges tevékenységeinek egy programja a meglevő piacokon 
(szemben az ú, előnyös piacok keresésének stratégiájával). 

3.  A vállalati stratégia a vállalati működések fejlesztésének egy általános programja.
4.  A tört (frakcionális) stratégiák specifikus, a vállalaton belül elkülönített tevékenységekre vonat-

kozó döntések, vagy néhány, részleteiben kifejtett problémára vonatkozó döntések. Ilyenek lehet-
nek például az egyes egységek helyéről, árszintekről, hirdetés típusáról, stb. szóló döntések.
Dictionary of Business English; 1989

Egy stratégia – valamely szervezet széleskörű programjának felállítása és a célok elérése; a szer-
vezet időbeni reakciója környezeti hatásokra.
J. Stoner, R. Freement, Gilbert 1997

Nyilvánvaló, hogy minden meghatározás a vállalkozás célkitűzésein és azok teljes megvalósítá-
sának követelményén alapul. 

A REL stratégiával is hasonló a helyzet. Az első lépés felállítani az ilyen vállalati tevékenységek 
bevezetésének céljait, majd meghatározni azok elérési módjait.
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6.2 �Hogyan�kell�kiépíteni�a�REL�stratégiát�lépésről�lépésre?

Az első probléma, amit ebben a szakaszban meg kell beszélni, az, hogy vajon a REL a vállalat 
életében egy nagyobb Tudás Menedzsment rendszernek egy része-e, avagy egy független okta-
tási kezdeményezés, a vállalat más képzési programjai mellett. Az előbbi esetben, a vállalat 
Tudásmenedzsment stratégiáját kell fejleszteni, és ezt az oktatási modellt kell figyelembe venni.

A tudásmenedzsment stratégiájának meg kell határoznia, hogy a tudásmenedzsmentet milyen 
módon fogják felhasználni a szervezetben, hogyan fog változtatni a vállalat a stratégia hatékony-
ságának biztosítására, milyen intézkedéseket fog végrehajtani, ki lesz felelős ezekért- hogyan fog 
kinézni, és milyen technológiát kell használni a tudás átadásának támogatására.

Az utóbbi eset az, ami érdekel minket. Ahogy már említettük, a stratégiát egy cél kijelölésével kell 
kezdeni, és lépésről lépésre belevenni azokat az elemeket, amelyek segítenek a célok eléréséhez 
közelebb jutni. Azonban, mielőtt a vállalat kijelöli a célokat, ki kell értékelni aktuális helyzetét és 
a lehetőséget a REL fejlesztésére a vállalatban.

6.2.1 �Szervezeti�elemzés

Ebben a szakaszban, a szervezet jelenlegi helyzetét együtt kell értékelni egy REL rendszer fej-
lesztésének lehetőségével. A következő kérdések segíthetnek:

 » Milyen fajta tudással rendelkeznek a cég szakértői? 
 » Milyen fajta tudást hajlandó megosztani a vállalat? 
 » A vállalaton belül kivel fogja megosztani a tudást? 
 » Minden, vagy csak a vállalat tudásforrásának egy része lesz megosztva a vállalaton kívül? 
 » Milyen speciális tudás típus érdemes arra, hogy meg legyen osztva a kiválasztott „címzettekkel”? 
 » Melyik vállalati szakértői vegyen részt a tudás megosztásban? 
 » Milyen képzési igényei vannak az alkalmazottaknak? 
 » Milyen képzési igényei vannak annak a külső környezetnek, amit a vállalat el szeretne érni? 
 » A versenytársak folytatnak-e hasonló tevékenységeket?

Nyilvánvalóan ez nem egy lezárt kérdéslista. Bármely módon kiterjeszthető, figyelembe véve azon 
szervezetek jellemzőit, amelyek gyors e-learning rendszert kívánnak bevezetni. 

Miközben még több kérdést adunk a listához, nem szabad elfelejteni, hogy arra a területre kell 
relevánsnak lenniük, amelyre a vállalatnak a REL kontextusában, fókuszálni kell.

6.2.2 �A�‘REL�célok�meghatározása

Ahogy fentebb említettük, a cél a cselekvési stratégia kiépítésének a megalapozása. Ez az a pont, 
amelynél a többi stratégiai elemet a vállalatnak kell beemelni. A cél meghatározásánál érdemes 
emlékezetünkbe idézni a SMART mozaikszót. Ez az elv segít helyesen meghatározni a célokat, 
ami viszont, növeli a teljesítés esélyét. Hatékony, mivel szükség van hozzá egy alapos elemzésre, 
mit is akar elérni a vállalat, definiálva azt az 5 alaptételt, amit egy reális és helyesen felállított 
célkitűzésnek tartalmaznia kell.

Nevezetesen:
S = specific – a cél legyen világosan és pontosan megfogalmazva, és legyen könnyen érthető. 
M = measurable – a célnak mérhetőnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy mérésekkel igazolható, 
hogy elérték-e, és milyen mértékben a kitűzött célt. 



Rapid e-learning stratégia – kiépítés és végrehajtás | 71

A = achievable – a célnak elérhetőnek kell lennie; ne legyen túl nehéz elérni 
R = realistic – a célnak reálisnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy a létező forrásoknak elegen-
dőnek kell lenniük a cél megvalósításához, de ennek mégis igazi „előrelépésnek” kell lennie 
a vállalat működésében 
T = Time-bound – a célt időben kell meghatározni, végrajtása nem halogatható örökké.

Ennek a modellnek van egy bővített változata – SMARTER. A két hozzáadott betű jelentése 
a mozaikszóban: 
E – exciting – a célnak izgalmasnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy sem a szerzőknek, sem a cím-
zetteknek nem lehet közömbös; kell, hogy ez a cél motiválja őket.
R – recorded – a célnak leírtnak kell lennie, mivel ez segít a megvalósításában – a rögzített 
célokat nehezebb feladni.

Nyilvánvaló, hogy a REL akciónak nem kell, hogy egyetlen célkitűzése legyen. Több is lehet. 
Azonban érdemes nem elfelejteni, hogy a túl sok cél zavaros célokat eredményezhet, és negatív 
hatása van az egész stratégiára. Ezért jó, ha 3-nál nem több prioritást határoznak meg.

6.2.3 �A�vállalat�szakértőinek�kiválasztása

Minden vállalatnak vannak olyan alkalmazottai, akik a szervezet nézőpontjából fontos tudással 
rendelkeznek, amelyeket meg kellene osztani a többi alkalmazottal. Egy REL stratégia kidolgo-
zásának ennél a fázisánál ezeket az embereket azonosítani kell, ki kell értékelni, vajon képesek-e 
megosztani értékes tudásukat másokkal. 

Milyen tulajdonságokkal kellene rendelkeznie egy ideális szakértőnek? E témában az internet 
és számos publikáció tartalmaz listákat a kívánatos jegyekről. Szinte az összes tartalmazza 
a következő sajátosságokat:

 » Széles tapasztalat és a témában kiterjedt ismeretek 
 » Szenvedély a szakterülete iránt és képesség, hogy bevonjon másokat is a témába 
 » Nyitott, kommunikatív és türelmes legyen
 » Képesség, hogy kommunikációs stílusát a többiek elvárásához tudja igazítani
 » Képesség oktatási anyagok elkészítésére
 » Saját kezdeményezésből cselekszik, és a vezetésben pozitív mintát mutat
 » Könnyen beszél a kamera előtt
 » Jól lérhető
 » Jellegzetes 
 »  Pragmatikus – úgy definiált, hogy képes összehangolni a megosztott tartalmat a címzettek 

mindennapi munkájával

Természetesen, minden vállalat hozzáadhatja a saját elvárásait a listához, a képességek, a meg-
jelenés, előadói képesség, vagy általános tapasztalatokkal összefüggésben.

6.2.4 �A�REL�eszközök�kiválasztása

TA REL eszközök kiválasztása szorosan kapcsolódik az előbbi fázisokhoz. Végül is azokat az 
eszközöket kell kiválasztani, amik lehetővé teszik, hogy a kiválasztott szakértő átadja maximális 
tudását, és, hogy elérjék a kitűzött célt:
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Jól használhatók az alábbi eszközök:
 » Moodle Platform,
 » Articulate Storyline
 » Gamifikáció
 » Webináriumok
 » Prezentációk (pl.: PP, Google Slideshow, Prezi)

Az eszközök részletes leírásait, előnyeiket és tudásukat a 3. fejezet tartalmazza.

6.2.5 �Idő�és�képzési�megközelítés

Az idő fontos tényező, ami megkülönbözteti a REL-t a többi EL módszertől. Az EL tréningek terve-
zési módszere és stratégiája is alapvető kérdés. Ezért külön fejezet foglalkozik a témával – 5.3. 
Pár szót azért itt is szólnunk kell róla, csak hogy lássuk azt a szükséges sorrendet, ami egy helyes 
REL stratégia kiépítéséhez szükséges. 

6.2.6 �A�REL�hatásainak�a�mérése

A célok kijelölés egy dolog. Azonban megtalálni az utat, ami a vállalatot elvezeti a cél eléréséhez, 
az egy másik dolog. Azt viszont nem tudjuk igazolni, hogy az adott fázisokat teljesítetttük-e, 
ha nem mérjük az akciók hatását.

Az egyik legegyszerűbb, és a cég számára jól használható eszköz a tudásteszt, mindenegyes 
tréning után. Az ilyen teszteket a tréning kurzus szerzői készítik, vagy a vállalat szakértői. Ezekkel 
a tesztekkel mérni lehet a tréningben résztvevőktől elvárt megszerzett tudás szintjét. Ez persze 
azt nem igazolja vissza, hogy a megszerzett ismereteket a későbbi, mindennapi munkájuk során 
használni fogják-e. 

Egy másik módszer a tréning kurzusok értékelésére (akár teljes munkaidős volt, akár online 
tréning) a képzés utáni felmérések. A résztvevők értékelhetik az oktatót, a tananyagokat, a tré-
ning-napirendet, a tudásszintjük növekedését, és így tovább. A leggyakrabban alkalmazott 1-5 
fokozatú skálában:

 »  1 = nagyon rossz
 »  2 = rossz
 »  3 = átlagos
 »  4 = jó
 »  5 = nagyon jó

Ez az értékelés kizárólag a résztvevő szubjektív benyomásán alapul, és nem mondja meg, mit fog 
tenni a résztvevő ezzel a válasszal a jövőben. 

A tréning értékelése a Kirkpatrick modell használatával határozottan összetettebb. Négyszintű 
értékelést használ.

 »  1. szint: A résztvevők reakciója – értékelés rögtön a képzés után, pl.: felmérések formájában
 »  2. szint: tanulás – a megszerzett új ismeretek, készségek és magatartások szintjének értékelése
 »  3. szint: Viselkedések – az új ismeretek és képességek mindennapi használatának értékelése
 »  4. szint: Eredmények – annak értékelése, hogy a cég által meghatározott célokat milyen 

mértékben érték el.
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Az utolsó modell lehetővé teszi a komplex vizsgálatot nemcsak a megszerzett tudásról, a képzésre 
vonatkozó megelégedettségi szintről, de azt is vizsgálja, hogy az új információknak és készségek-
nek milyen hatása van a tréning résztvevők mindennapi munkájára, és ezzel egy időben vizsgálni 
tudja a cég által kijelölt célok elérési mértékét is.

6.3 �Képzések�tervezésének�stratégiája�a�REL-ben

Ahogyan már említettük, a tréning idejét és módját meghatározni a REL stratégia kiépítésé-
nek egyik legfontosabb eleme. Annak érdekében, hogy maghatározzuk ezeket a paramétereket, 
egy külön, kisebb tervezési stratégiát kell fejleszteni a következő REL tréningekre.

6.3.1 �E-tanfolyamok�típusai

Ebben a szakaszban érdemes felidézni, milyen lehetőségeket kínál a távoktatás a résztvevőknek 
és az trénereknek. Ez a képzési típus lehet:

 »  Self-service tréning – multimédiával: online megosztva, a program forgatókönyve szerint 
szervezve, nem igényli az oktató közvetlen bevonását, cégen belül, de cégen kívül is meg lehet 
osztani anélkül, hogy félnének a cég titkainak nyilvánosságra kerülésétől.

 »  Self-service tréning – e-képzéssel: szakértő részvételével, akivel a résztvevő konzul-
tálni tud abban az esetben, ha a témára, vagy a technikára vonatkozóan problémája akad 
a képzés során. 

 »  Nem self-service képzés – a tréner felügyeletével: e-képzés oktatóval.

6.3.2 �REL�tréning�stratégia�fejlesztése�

A REL képzés stratégiájának elkészítése nagyban függ a vállalat és alkalmazottai igényei-
től – de nem ez az egyetlen tényező. A REL készítéséhez használatos eszközök nagy teret 
engednek a tréner kreativitásának, a vállalat szakértőinek és a cég Tudás Menedzsmentje 
személyi felelősének.

Annak érdekében, hogy minden tényezőt felvegyenek a listára, érdemes néhány szempontot elemezni:
 » Kik lesznek a címzettek:

 › Csoportok mérete és száma 
 › A lehetséges résztvevők számítógépes ismeretei 
 › Műszaki kapacitások – internet hozzáférés 
 ›  Lehetőség, képességek, nyitottság a tudás megszerzésének új formái felé, tanulásra 

irányuló motiváció
 › A tanulásra rendelkezésre álló idő

 » Mikor kezdődjön és végződjön tréning? 
 »  Milyen (pénzügyi, technikai) forrásokkal rendelkezik a vállalat, amely kész és képes a gyors 

e-learning képzések teljesítésére.

6.3.3 �Az�E-learning-es�(EL)�oktatás�típusai

A REL egy nagyobb egésznek, az e-learning-nek (EL) egy része. Négy alap típust tudunk ezen 
belül megkülönböztetni:
1.  Önképzés – tanulás oktató nélkül. A résztvevő az egész tanfolyamot az általa választott helyen 

és időben végzi. Ez a típusú oktatás erős motivációt és függetlenséget igényel a tanulótól. 
Az ilyen tanfolyamok résztvevői nem érintkeznek egymással, és az oktató valójában csak az 
anyagok szerzője.
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2.  Aszinkron tanulás – ilyen típusú képzés esetén a résztvevő kapcsolatba kerül az oktatóval. 
Azonban nem kell, hogy egyszerre legyenek online. Általában fórumon, chat-en, e-mail-en 
keresztül kommunikálnak. Ennek az oktatásfajtának legfőbb előnyei a következők:
 ›  Az oktatás bárhol lehetséges – mind az oktató, mind a résztvevő dolgozhat a kurzuson, 

például otthonról.
 ›  Flexibilitás – bejelentkezés után minden eszköz elérhető minden készüléken és bárhol, 

internet kapcsolattal.
 ›  Lehetőség van átgondolni a témát és foglalkozni a kételyekkel – köszönhetően az oktatóval 

tartott kapcsolatnak.
 ›  Alacsony költségek – attól függően, hogy mennyire fejlett a tartalom és az egész rendszer, 

de határozottan alacsonyabb, mint a hagyományos képzés esetében.

3.  Szinkron tanulás – a trénernek és a résztvevőknek is egyidejűleg aktívnak kell lenniük. 
Ez a modell hasonlít a legjobban a hagyományos képzésre. Azonban ez online zajlik és nem 
a tanteremben. Hasznai közül említhetjük:
 › Az interakciót az oktatóval és a többi résztvevővel, valós időben 
 › A lehetőséget egyéni és csoportban dolgozásra 
 › Az anyagok bemutatásának lehetőségét a megbeszélés alatt 
 › Lehetőség a résztvevők munkájának állandó felügyeletére

4.  Blended learning – az interneten folyó és a tanteremben tartott hagyományos kurzusok keveréke.

Az EL típusainak és a formáinak ismerete lehetővé teszi az ideális képzési modell adaptálását 
cégek és alkalmazottaik igényeire. Lehetővé teszi azt is, hogy a vállalat kiválassza a megfelelő 
eszközöket, az ütemezést, és a képzési program tervezését az adott célcsoport számára.

6.4 �REL�megvalósítása�a�vállalatban

Az EL és különösen a REL egyre népszerűbbek a vállalatoknál. Most még inkább, mivel a REL 
szignifikánsan csökkenti az elkészítés költségét és idejét. A kulcsprobléma tehát eldönteni, hogyan 
valósítsuk meg ezt a rendszert a szervezetben.

Ez a folyamat meglehetősen nehéz, mivel egyetlen sablon vagy recept sem garantálja a sikert. 
Minden szervezetben több tucat változó van, amelyeket figyelembe kell venni, és amelyek befolyá-
solhatják az egész végrehajtási folyamatot. Mindazonáltal olyan végrehajtási keretet hozhatunk 
létre, amely az egész folyamatot valószínűbbé teszi.

6.4.1 �Előkészület�a�REL�megvalósításához

A cég számára a gyors e-learning alkalmazásának előnyei jól ismertek. Vannak azonban olyan 
fenyegetések és akadályok is, amelyek a kezdeményezés sikertelenségéhez vezethetnek. Annak 
érdekében, hogy elkerüljük ezt a helyzetet, gondosan elemezni kell a céges igényeket és a lehet-
séges problémás területeket a vállalatban. 

A következő kérdések hasznosnak bizonyulhatnak: 
 » Meg kell-e valósítanom a REL-t, és ha igen, hogyan? 
 » Milyen hasznokat nyújt a vállalatnak a REL megvalósítása? 
 » Az EL bevezetése milyen veszélyeket és lehetőségeket hozhat a vállalati szervezeti struktúrába? 
 » Készen állnak-e az alkalmazottak a REL megvalósítására? 
 » Hogyan lehet az új eszközt optimalizálni, hogy a legjobb eredményeket hozza? 
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 » Milyen módon kell a tudást közvetíteni a tanfolyamokon?
 » Mely eszközök optimálisak a tudás átadásához a releváns helyzetekben? 
 » Hogyan mérik a REL képzés eredményeit? 
 » Kik legyenek a tréning „címzettek”?

6.4.2 Plan�of�rapid�e-learning�implementation

The first step when implementing the rapid e-learning in an organization is development of a plan. 
The plan is made of actions, projects and programmes and should include the following stages:

Előkészítő szakasz – e szakasz célja a teljes körű végrehajtáshoz szükséges források előkészí-
tése. Először is, ebben a lépésben fel készíteni a munkavállalókat. 

Pilótafázis – e fázis célja a gyors e-tanulás kísérleti futattatása a szervezetben.

Teljes végrehajtási szakasz – e szakasz célja az e-learning tevékenység teljes programjának 
hatékony végrehajtása a tervnek megfelelően.

A gyors e-learning megfelelő bevezetése érdekében minden szervezetnek több kulcsfontosságú 
lépést kell tennie:

 »  A jelenlegi állapot felmérése – fontos meghatározni, hogy a szervezet jelenleg milyen pon-
ton van; A jelenlegi állapot felmérése fontos információkat szolgáltat a szervezet számára 
a működő, nem működő és hiányzó mechanizmusokról.

 »  Üzleti vezetési stratégia kidolgozása – ez azért nagyon fontos, mert minden e-learning kez-
deményezésnek üzleti alapú stratégiája van, és lehetővé teszi az üzleti problémák megoldását 
a jelenlegi alapokon.

 »  Gyors e-learning keretrendszer kidolgozása – A keret biztosítja, hogy a gyors e-tanulás min-
den eleme a megfelelő helyen legyen, valamint garantálja, hogy ne legyenek hiányosságok 
a tervben.

 »  Végrehajtási terv létrehozása – szükséges egy terv kidolgozása a végrehajtási folyamat 
megfelelő lépéseinek biztosítása érdekében; A végrehajtási tervnek azon más szervezetek 
legjobb gyakorlatán kell alapulnia, ahol a gyors e-learning már bevezetésre került.

 »  Korai pilóták alkalmazása – fontos, hogy több kísérleti projektet indítsanak a végrehajtási 
program megkezdése előtt; A kísérleti projekteknek egy konkrét és fontos üzleti problémára kell 
irányulniuk, és mérhető eredményeket kell elérniük; A siker ebben a szakaszban támogathatja 
a tervezett egyéb tevékenységeket.

6.4.3 �Korlátok�a�REL�megvalósításában

Három alapvető akadály létezik, amellyel a vállalat a gyors e-learning bevezetése során találkozhat:
 » Emberi korlátok 
 » Technológiai korlátok 
 » Szervezeti korlátok

Előkészítő 
szakasz

Pilótafázis
Teljes végrehajtási 

szakasz
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Az emberi korlátok a valami újtól és ismeretlentől való félelemhez kapcsolódnak. További problé-
mák lehetnek: a számítógépes műveltség, a tanfolyam tartalmának alacsony minősége, az, hogy 
nem attraktív a tréning, a tanulók motivációjának hiánya, és a rendszeresség hiánya. Az egyik kul-
csa helyzetnek az, hogy fel kell készíteni a munkavállalókat a változásra; elmagyarázva számukra 
az indokokat és az előnyöket. További tanfolyamot lehet szervezni, ami a hiányos számítógépes 
ismeretek okozta önbizalomhiányt célozza meg, vagy képzést arra a programra, amelyen az EL 
képzés futni fog. Egy ösztönző program kifejlesztése a legaktívabb tanulók számára szintén jó 
megoldás lehet.

A technológiai akadályok elsősorban abból erednek, hogy a vállalati informatikai eszközök kora 
és minősége vagy az internetkapcsolat erőssége nem megfelelő. A gyors e-learning rendszer 
bevezetése előtt meg kell vizsgálni, hogy az asztali számítógépek és az internetkapcsolat alkalmas 
lesz-e a képzés működtetésére, és szükség esetén modernizálni kell a műszaki infrastruktúrát.

A szervezeti korlátok általában a tudásmenedzsment, és a szervezeten belüli tudásmegosztás 
általános negatív megközelítésére vezethetők vissza. Az akadályok leküzdéséhez, hogy szükség 
van a menedzsment szemléletváltására és arra, hogy az új megoldások a belső csarornákon 
megjelenjenek és a munkavállalók számára hozzáférhetővé váljanak.

Minden vállalat különböző, valamint az alkalmazottak hozzáállása is az újdonságokhoz. Nem lehet 
az összes problémát megnevezni, amelyekkel a vállalat találkozhat egy REL rendszer megvalósítá-
sakor. Mindemellett, fontos gyorsan reagálni a kihívásokra és megfelelő megoldásokat megtalálni 
a helyzetre. Csak a gyors reakció hárítja el az akadályt és teszi lehetővé a megvalósított rendszer 
megfelelő működését. 

6.4.4 Legjobb�gyakorlatok

Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan bevált gyakorlatot, amelyek biztosítják a gyors e-lear-
ning sikerét a szervezetben:

 »  Folytasson le elemzést és tervezze meg az oktatást az online tanfolyam kiépítése előtt, hogy 
meghatározza a szükséges tanulási tevékenységeket amelyeket a tanfolyamba kíván integrálni.

 »  Szükségletelemzés szükséges annak eldöntéséhez, hogy a kurzus kevert tanfolyam vagy 
teljesen online formában valósuljon meg.

 »  Az oktatási tervezésnek meg kell határoznia, hogy a kurzus melyik része legyen online, mely 
részek igényelnek személyes kapcsolatot.

 » Elemezze a PowerPoint-alapú tartalmat tesztekkel és online tevékenységekkel.
 »  A web 2.0 eszközök és a tanulási menedzsment rendszerek lehetővé teszik a gyors tanulási 

eszközök által létrehozott olyan tartalmi modulok kidolgozását, amelyek gazdag interakciós 
feladatokat is tartalmaznak. A tartalommoduloknak csak akkor van értelme, ha egy interakciós 
forgatókönyvet készítenek, vagy a tesztek és esettanulmányok visszajelzéseiként jelennek meg.

 »  A PowerPoint használatával megteremtheti a tanfolyam struktúráját, de támaszkodjon az 
információk szintetikusabb és vizuálisabb bemutatására is.1

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_learning
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SZÓJEGYZÉK
Nyílt forráskódú szoftver (open-source software – OSS) – olyan computer szoftver, ami min-
denkinek szabadon/ingyen használható, módosítható és megosztható. Fejlesztése kollaboráns 
erőfeszítések eredménye, amelyben a programozók fejlesztik a kódot, és megosztják a változá-
sokat a közösségen belül.

Tartalom Menedzsment Rendszer (Content Management System – CMS) – olyan szoftver, 
amivel könnyen létrehozhatók weboldalak, és frissítésüket, bővítésüket nem műszakiak hozzák 
létre. Lehetővé teszi a teljes körű kontrollt egy létrehozott tartalom felett, ami ugyancsak elérhető 
a többiek számára is.

Tanulás Menedzsment Rendszer (Learning Management System – LMS) – olyan platform, 
ami lehetővé teszi a tréning folyamat menedzselését és kontrollját, jelentéseket generál a folya-
matban levő tevékenységekről, levezet tréningüléseket, kommunikációkat a tanulók és a tanárok 
csoport munkájában. Lehet benne tartalomlétrehozó modul is.

Tanulás Tartalom Menedzsment Rendszer (Learning Content Management System – LCMS) – tar-
talmak tervezésére, létrehozására, tárolására, menedzselésére és publikálására készített rendszer.

Gamifikáció (Gamification) – Szerepjátékokból és computeres játékokból ismert mechanizmu-
sokon alapuló rendszer, célja megváltoztatni emberek viselkedését nem játékos helyzetekben 
azért, hogy fokozza az emberek témában való érdekeltségét.

Webinárium (Webinar) – web-alapú szeminárium video- és audio online átvitellel – interneten 
keresztül – egy forrásból, egy nagyobb hallgatóságnak.

E-tanulás – elektronikus tanulás (E-learning) – computeres multimédia technológia, computer 
hálózat és internet használatával kifejlesztett tanulási technika.

Moodle – Moduláris Témaorientált Dinamikus Tanulási Környezet (Modular Object-oriented 
Dynamic Learning Environment) – az egyik legnépszerűbb oktatási platform. Részben Tartalom 
Menedzsment Rendszer, részben pedig Tanulás Menedzsment Rendszer.

Interfész (interface) – egy computer program interaktív elemeinek elrendezése, vagy dizájnja, 
online szolgáltatás, vagy elektronikus eszköz.

Navigálás (navigation) – jelenti a gombok és menükre való klikkelést vagy tapping-et, vagy 
a multi-finger gesture-t azzal a céllal, hogy weboldalon, programban, vagy alkalmazásban funk-
ciókat aktiváljon.

Szöveg (script) – egyszerű program, olyan nyelven, amit a computernek le kell fordítani a gép 
nyelvére minden alkalommal, amikor a program működik.

Visszajelzés (feedback) – információ visszaküldés folyamatról, viselkedésről, eredményről, stb.
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SCORM – Megosztható Tartalom Téma Referencia Modell (Sharable Content Object Refe-
rence Model) – szabványok és specifikációk gyűjteménye web alapú elektronikus oktatási 
technológia részére, ami meghatározza a tartalomról való kommunikációt a kliens oldala és 
a gazda-rendszer között.

PHP értelmező – (PHP interpreter) – PHP eszköz saját computerre installálva, szemben a PHP 
táv-értelmezővel, amit a táv-gazdára, vagy egy virtuális környezetre lehet installálni.

Gyors elektronikus tanulás – gyors e-tanulás (Rapid Learning) – tanulástechnika, szándék, 
hogy ne töltsünk több időt, mint 3 hetet egy kurzus előkészítésére és levezetésére. A tanulási 
élmény is gyors, mivel az idő, ami a tanulónak az új ismeretek/képességek elsajátításához szük-
séges, lerövidíthető. A tanulási élmény elektronikus média használatán alapszik. A gyors elekt-
ronikus tanulás eredményeként a résztvevők fejleszthetik képességeiket és nagyobb tudásra 
tehetnek szert.

Stratégia (strategy) – magas szintű terv olyan szándékkal, hogy egy vagy több célt el lehessen 
érni bizonytalan feltételek között. A stratégia általában tartalmazza a célok kitűzését, megha-
tározza a célok elérése érdekében végzendő tevékenységeket, és mobilizálja a tevékenységek 
végrehajtásához szükséges forrásokat. A stratégia leírja, hogy az eszközökkel (források) hogyan 
érjük el a (vég)célt.

Power Point – diaképekkel való prezentációs program, a Microsoft fejlesztése.

Prezi – felhő-alapú (SaaS) prezentációs szoftver és mesélő eszköz ötletek prezentációjára egy 
virtuális kivetítőn.

Kevert Tanulás (Blended learning) – tanulási technika, amelyben a tanuló részben a tartalmak 
átadásával tanul, részben digitális és online média által közvetített instrukciók alapján, ami tar-
talmazza az oktatói kontroll elemeit az idő, a hely, a path vagy a pace on spot felett.

Munkaasztal virtualizálás (Desktop virtualization) – egy logikai operációs rendszer instance-nek 
olyan klienstől való elszigetelési koncepciója, akinek hozzáférése van, noha nem szükségsze-
rűen igényli virtuális gép bevonását. 2 fő kategória van aszerint, hogy az operációs rendszer 
instance helyi, vagy táv-kivitelű. (Forrás: http://searchvirtualdesktop.echtarget.com/definion/
desktop-virtualization).

Tanulási stílusok (learning styles) – „A tanulási stílus összefoglalása azoknak a módoknak, aho-
gyan az emberek tanulnak. Mindenkinek megvan a maga tanulási stílus-keveréke. Sokan úgy vélik, 
hogy nekik dominánsan van jelen az egyik tanulási stílus, és más stílust szinte nem is használ. 
Mások úgy vélekednek, hogy más-más helyzetben más-más stílust használnak. Nem létezik 
helyes keverék, és a stílusunk sem merev. Fejleszthetőek a kevésbé domináns stílusok, és azok 
is, amiket már jól használunk.” (Forrás: http://www.learning-styles-online.com/overview/)

Vizuális (térbeli) tanulási stílus (Visual (spatial) learning style) – tanulásunkban preferáljuk 
a képeket és az ábrákat. Akiknek dominánsan vizuális a tanulási stílusuk, azoknak jobb a térbeli 
érzékelésük, összevetve más tanulási stílusúakéval.

Kinesztetikus tanulási stílus (kinesthetic learning style) – preferencia a testi, kézi és érintési 
módokon való tanulásra.
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Hallás utáni (aurális) tanulási stílus (auditory (aural) learning style) – preferencia a hangokra és 
a zenére alapuló tanulásra.

Moderátor (moderator) – szükséges, ha tanuló csoportok interakciója igényli. Lehet a moderá-
tor a tréner, de lehet más személy is. Feladata az interakció és az elkötelezettség biztosítása 
a tréning folyamán.

Tréner (trainer) – az a személy, aki ismeri a tréning igényeit, elkészíti a tartalmakat, használja 
a REL lehetőségeket, és megválasztja a kurzushoz a megfelelő eszközöket.

Szakértő (expert) – nem feltétlenül kell, hogy tréningtapasztalata legyen, de jól ismeri a tananya-
got, és gyakran rendelkezik specifikus céges tudással, ami egybevág a téma specifikus aspektu-
sával. Aktuális információkkal lát el a tartalomra, vagy az eszközökre vonatkozóan.

Tanuló/aki a tréningen vesz részt (trainee/learner) – kell neki, vagy akar tanulni az adott REL 
kurzuson. Fejlődéséhez kell a REL, a visszajelzések és az interakciók a REL modulokkal és a kap-
csolt jelentésekkel.

Gyors E-tanulás Mester (Rapid e-Learning Master) – projekt, ami tartalmazza a technológiák, 
eszközök és folyamatok gyűjteményét, amit az SMEs-hez kell használni nagyvállalatok esetében.
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