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Felhasználói Konferenciára

A Moodle egy nyílt forráskódú e-Learning keretrendszer (LMS), amely flexibilitásának és a 
korszerű pedagógiai módszerek támogatásának köszönhetően világszerte egyre népszerűbb.  
A magyarországi regisztrált Moodle oldalak száma meghaladja a 70-et. Találunk köztük szá-
mos felsőoktatási intézményt, általános és középiskolát, közérdekű információs portált, nyelv-
iskolát, de profitorientált szakképző intézményeket is. Elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy 
egy konferencia formájában összehívjuk a hazai Moodle közösséget, lehetőséget biztosítva a 
tapasztalatok megosztására. Szintén számítunk azokra, akik még csak most ismerkednek az 
e-Learning világával és keresik a megfelelő eszközt céljaik megvalósítására.  A Moodle-ban 
rátalálhatnak a megfelelő megoldást biztosító eszközre. 

A konferencia témái: 
• Moodle a közoktatásban – Hogyan használják iskolájában a Moodle-t? Hogyan segí-

ti a Moodle a tanítás hatékonyságát, s mennyiben alakítja át a diákok viszonyát a tanu-
láshoz? A Moodle, mint közösségi portál. 

• Moodle a felsőoktatásban és a felnőttképzésben – Számos felsőoktatási intézmény-
ben használnak, s egyre több helyütt kívánnak használni Moodle-t. Hogyan integrálta 
a Moodle-t intézménye informatikai infrastruktúrába (pl.: kapcsolat az elektronikus ta-
nulmányi rendszerrel)? Milyen oktatási tapasztalatai vannak, s milyen módszertani 
változásokat hozott magával a Moodle?  

• Moodle a nyelvoktatásban – A Moodle alkalmazásának jelentős részét a nyelvoktatás 
teszi ki világszerte. Bizonyára sokan kíváncsiak arra, hogy hazánkban hogyan haszno-
sítják a formális iskolarendszerben, illetve a piaci alapú nyelvi képzésben. Tapasztala-
tait, ötleteit ossza meg velünk!  

• Moodle a vállalati képzésben – Bár a Moodle-t a közoktatási és felsőoktatási kihívá-
sokra tervezték, megállja helyét a vállalati képzések terén is. Különösen a kis- és kö-
zépvállalkozások, valamint a mikrovállalkozások képzési igényei nincsenek megold-
va. Milyen választ adhatunk ezekre a kihívásokra? Milyen oktatási eredményeket ért 
el vállalata a Moodle segítségével? Milyen szolgáltatásokat biztosít ön a vállalati szek-
tornak a Moodle-ra alapozva? 

• Hacking Moodle – A Moodle, mint nyílt forráskódú szoftver tálcán kínálja a testre 
szabás lehetőségét. Hogyan igazította igényihez saját Moodle szerverét? Milyen ta-
pasztalatai vannak a Moodle integrálásával kapcsolatosan? A Moodle eszközrendsze-
rét és lehetőségeit kibővítő Modulok és Blokkok alkalmazása. 

Tutoriálok
A konferencia második napján a Moodle használatával és az e-Learning tananyagok készítésé-
vel kapcsolatos gyakorlati ismeretek kínálunk. A tutoriálokra a számítógéptermek befogadó-
képessége miatt csak korlátozott számban tudunk elfogadni jelentkezéseket.
Választható témák:

• A Moodle adminisztrálása
• Hogyan készítsünk SCORM tananyagot?  
• Moodle tanári tutoriál kezdő 
• Moodle tanári tutoriál haladó  



Kinek szól a konferencia: 
• oktatóknak, tanároknak, tanítóknak; 
• informatikusoknak; 
• oktatásszervezőknek; 
• döntéshozóknak; 
• intézményvezetőknek.  

Azoknak, akik Moodle-t  használnak,  s szeretnék megosztani  tapasztalataikat,  vagy választ 
szeretnének kapni kérdéseikre. Azoknak, akik Moodle-t szeretnének használni, de nem tudják, 
hogy hogyan fogjanak hozzá. Azoknak, akik az oktatás hatékonyságának növeléséhez keres-
nek eszközt és módszert. Azoknak, akiknek oktatásfejlesztési ügyekben kell döntést hozniuk.  

A rendezvény helyszíne és időpontja:
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 
4026 Debrecen Péterfia u. 1-7. 
2006. november 24-25.
A konferencia honlapja: http://moodlemoot.kfrtkf.hu
A konferencia e-mail címe: moodlekonf@gmail.com 

Részvételi díjak 
Konferencia díja (nov. 24.) 12.000 Ft + ÁFA, hallgatók számára 6000 Ft + ÁFA. 
A konferenciadíj magába foglalja az étkezést, az állófogadást és a konferencia-kiad-
ványt. 
Csoportos kedvezmény: amennyiben egy intézményből öt vagy több résztvevő érke-
zik a részvételi díj 8000 Ft + ÁFA.
Tutoriálok: egy tutoriál 6000 Ft + ÁFA, két tutoriál 10.000 Ft + ÁFA.

A konferencia tervezett programja
2006. november 24. péntek

  800 - 1000 Regisztráció
1000 - 1100 Megnyitó, plenáris ülés
1100 - 1300 Szekcióülések
1300 - 1400 Ebéd
1400 - 1800 Szekcióülések
1900-tól Állófogadás

2006. november 25. szombat

 900 - 1200 Tutoriálok A Moodle adminisztrálása,
Hogyan készítsünk SCORM tananyagot?

1200 - 1230 Ebéd
1230 - 1500 Tutoriálok Moodle tanári tutoriál kezdő

Moodle tanári tutoriál haladó

További információkért látogassa meg a konferencia honlapját. Amennyiben a konferencián 
részt szeretne venni, kérjük, regisztráljon a http://moodlemoot.kfrtkf.hu oldalon és töltse le a 
jelentkezési lapot!

Szeretettel várjuk rendezvényünkre!

A konferencia szervezői
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