
Bárdos
 

László
Szent István Egyetem, 

Állattudományi Alapok Intézet,
Állatélettani és Állat-egészségtani tanszék

alkalmazásával nyert 
tapasztalatok az állatélettan 
oktatásában





 

Az élettani diszciplínákban (állatélettan, 
termelésélettan, környezetélettan, stb) a Szent István 
Egyetem eLearning portálján elérhető, általam 
összeállított és karbantartott kurzusokban szerzett 
tapasztalatokat fogom bemutatni.



 

Az elméleti és gyakorlati tananyagok átadásának a 
gyakorlatát, az egyéni tanulást segítő

 
technikákat, 

valamint a tansegédletek, szemléltetések több 
fajtáját konkrét kurzuslapokon szemléltetem.



 

"papirmentes" ellenőrzésre (tesztek) a közel ezer 
tételt tartalmazó kérdésbankunk szolgál. 





 

RRP A.1. intézkedés intelligens tanulási környezet kialakítása, e- 
learning stratégia kidolgozása a meglévő

 
tapasztalatokra építve:



 

2008. április 1.


 

A dokumentum egyetemi szintű
 

elfogadása:



 

2008. június 24.


 

A szolgáltatás elindítása (ún. alapszakasz):



 

2008. szeptember 13.



Ahogy számunkra 
elkezdődött…2005-ben



 
Forrásközpont



 
A „vasak” adta lehetőség?



 
Van egy „szofisztikált” program…



 
Sinka Róbert



 
Tanszéki portálunk, első

 
a SzIE-MKK-n



Honlap         Kurzuslapokés

w3.mkk.szie.hu/dep/aaet http://elearning.szie.hu



Honlap         Kurzuslapokés



2009 saj2009 sajáát arculatt arculat



Kurzus típusaink attól függnek, 
hogy…



 
Van megvehető

 
tananyag (BSc)



 
Nincs írott tananyag (MSc, Angol, PhD)



 
Hallgatói kapcsolat oldalai 
(diploma konzultáció, kérdőívek)



Van írott tananyag…



 
Követelmények



 
Tansegédletek, 



 

animációk, hasznos kapcsolatok, 



 
Tesztek


 

Gyakorló


 

Vizsga (ZH)







Kalcináció, dekalcináció






Minták:

5-10 kérdés a „bankból”

Adaptív mód, 4-8 óránként



Feleletválasztó kérdés



Rövid válasz 
A kérdés magyarázata ellenére, nem bízzuk a 
programra az elbírálást. Ellenőrizzük, annak 
ellenére, hogy a lehetséges jó válasznak több 
verziót is megadunk!



Párosító kérdés



Igaz? vagy Hamis? kiválasztása







Ha nincs (még) írott tananyag



 
Leírás, Követelmények,



 
Letölthető

 
és/vagy megnézhető

 tananyagegységek
(ppt-ből flash, ill. pdf)



 
Tansegédletek, 



 

animációk, hasznos kapcsolatok, 



 
Tesztek


 

Gyakorló (adaptív mód, 4-8 óránként próbálható!)


 

Vizsga (ZH)

http://elearning.szie.hu/course/view.php?id=25

http://elearning.szie.hu/course/view.php?id=25
http://elearning.szie.hu/course/view.php?id=25


Hallgatói kapcsolat oldalai



 
Diploma/szakdolgozat konzultáció


 

Hasznos kapcsolatok,


 

Részfeladat beküldési lehetőség



 
Kérdőívek


 

Tantárgyaknál


 

ZV-után szakonkét

http://elearning.szie.hu/course/view.php?id=135

http://elearning.szie.hu/course/view.php?id=25
http://elearning.szie.hu/course/view.php?id=135


Jó a           …de ami hiányzik



 
A legfrissebb tananyag átadásának és 
rögzítésének lehetősége.



 
Pontosságra szoktathat (határidők!).

dede


 
Nincs a kurzusok között „átjárható” azaz 
közös adat (tananyag, kép, teszt) tár.



Jó …de vigyázat!



 
Fórumba, fogalomtár készítésbe a 
hallgatók jól bevonhatók, dede az 
önálló munkát kell megkövetelni 
(évjáratok?!)

Példa a következő
 

képen!



Ez a párhuzamos kultúrtörténeti kérdés az egyik 
évfolyamnál 6-8 fórumozó bevonásával kb. két hétig élt!

Egy másik évfolyamban nem váltott ki érdeklődést!



Jó …de vigyázat!



 
Papírmentes tesztelés és „automata” 
javítás, dede a beírós válaszokat 
ellenőrizni kell!



 
Fontos a hozzáférési pont jó beállítása 
(pl. karakterkészlet!).



 
Önellenőrzés nehogynehogy önbecsapás 
legyen!



Modular
= változtatható

Object-Orintented
= tananyagra irányuló, 

azaz célirányos

Dynamic
= dinamikus

Learning
= tanulási

Environment
= környezet




 

Motivated


 
Object


 

Orinted


 
Teaching

A tanári oldalról…



Egyedül nem megy…



 
Kollégáimat be tudtam vonni!



 
Köszönet nekik a segítségért és, hogy 
alkalmazzák….


 

Kerti Annamária


 

Migályné Lakner Hajnalka


 

Szabó Csaba
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