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Amiről szó lesz 

 A könyvtárhasználati órákról általában 

 

 Egységes kurzuselemek a Moodle felületén 

 

 Tapasztalatok, használhatóság 

 

 Egy kis statisztika 

 

 Feladatok elméleti és gyakorlati megvalósítása 

 

 

 

 



A könyvtárhasználati órák… 

 könyvtári környezetben megtartott kontaktórák 

 

 e-learning tananyaggal támogatott képzések 

 

 bármilyen területen jól használható, általános kompetenciák 

erősítése a cél, legyen szó további tanulmányokról, vagy 

munkáról 

 

 egységes didaktikai elemeket tartalmaz, amelyek mégis 

rendelkeznek egyedi sajátosságokkal 

 

 



Egységes elemek használata az egyes tematikai 

egységeknél 

 Célok, kompetenciák meghatározása 

 

 Előzetes ismeretek meghatározása 

 

 Kommunikációs felület biztosítása 

 

 Tananyag (jegyzet és vetítés) 

 

 Kötelező és ajánlott irodalom meghatározása 

 

 Önellenőrző és gyakorló tesztek 



Egységes tematikai elemek 

E-learning és e-portfólió kapcsolat 



A tapasztalat azt mutatja, hogy… 

 a törzsanyag 

 jól használható különböző szakokon, eltérő képzési 

formában tanuló hallgatóknál is; 

 

 a kurzusok egyediségét a feladatok szakokra történő 

fókuszálása adja 

 

 hospitálás, majd a tapasztalatok megosztása segíti a 

tananyag finomra hangolását 



A gyakorlat 

 Tematika aktualizálása 

 E-learning kurzus összeállítása egységes tematikai elemek 

használatával 

 Óravázlat elkészítése (45 perces) 

 Gyakorlati megvalósítás, melyben 

 a törzsanyag lényegében ugyanaz (egységes) 

 a feladatok kialakítása figyelembe veszi az eltérő szakok 

jellegét/igényét 

 a tananyag súlypontja eltolható attól függően, mire van 

szüksége a hallgatónak 





Egy kis statisztika 

 A tematikai egységek végén 

található gyakorló tesztek 

szerepelnek a zh-ban is (5-

30%) 

 

 Mind a gyakorló, mind a zh 

feladatsort kétszer lehet 

megoldani, a legjobb 

eredményt könyveli el a 

rendszer 

 

 Bár a feladatok random 

szerűen kerülnek bele a 

feladatsorokba, a feladatok 

jellege megegyezik 

(tematikus / szegmentált 

kérdésbank kialakítása) 

 



Résztvevők minden tevékenysége 



Résztvevők tevékenysége – tematika 



Résztvevők tevékenysége – órai vetítés 



Résztvevők tevékenysége – gyakorlóteszt 



Résztvevők tevékenysége – elméleti ZH 

Elméleti ZH eredménye 



Következtetés 

 Az órán kívül az e-learning tananyagok használata 

alacsonyabb arányú 

 

 A gyakorló feladatok megoldása (a plusz pontok ellenére) 

nem tartozik a  hallgatók fő tevékenységei közé 

 

 A tananyagok PDF formátumban történő megtekintésével 

csak nagyon ritkán élnek 

 

 A vetítéseket nagyobb százalékban használják a tanulók, 

jellemzően számonkérés előtt 

 

 A fenti kijelentések ellenére a számonkérések eredményei 

magas teljesítési arányt mutatnak 

 

 



Az elméleti ZH-hoz kapcsolódó gyakorlatok eredményei 

Elméleti ZH eredménye 



A gyakorlati ZH-hoz kapcsolódó gyakorlatok eredményei 

Gyakorlati ZH eredménye 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
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Ács Renáta, informatikus könyvtáros, acs.renata@lib.szie.hu      
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