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Intézmény neve: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium  
Intézmény e-mail 
címe: suli@asboth.sulinet.hu  

Kitöltő neve: Balogh Csaba  
1. A "Jó gyakorlat"  
Megnevezése: Blended-learning, azaz az e.learning alkalmazása nappali rendszerű iskolai környezetben  
2. A tulajdonos  
neve: Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium  
képviselője: Szemes Péter  
3. A megvalósítás helyszíne:  

 
Intézmény/intézmény-
egység/feladatellátási 
hely: 

Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium  

 Intézmény OM-
azonosítója: 037656  

 Régió: Nyugat-Dunántúl  
 Megye: Zala  
 Település: Keszthely  
 Irányítószám: 8360  
 Utca, házszám: Gagarin u. 2-4.  
 
 
 

  
 

4. Az alkalmazási terület:  
x pedagógiai 
x módszertani 
x oktatásszervezési 
- szervezetfejlesztési 
- egyéb 

Intézménytípus: általános iskola, gimnázium, szakiskola, szakközépiskola 
Korosztály: 14-18  
5. Tartalmi leírás:  

1. 5.1 Melyek a bemutatott jó gyakorlat céljai? 

A hasgyományos oktatás mellett a tanulóközpontú oktatás alkalmazása, az informatikai eszközök, a WEB 
2.0 és az e-learning adta lehetőségek alkalmazása a középfokú oktatási intézményekben. 
A kooperatív és kolaboratív tanulás segítésének lehetőségei. 
A CMS rendszerek alkalmazása a tanulási folyamat alkalmával, a nyilvántartások, adminisztratív munka 
megkönnyítése. 
A Moodle keretrendszer bemutatása, alkalmazásának tapasztalatai az iskolánkban.  
1. 5.2 Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a 

tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú/gyermekközpontú pedagógiai eljárások 
alkalmazására, ennek eszközrendszerét konkrétan, részletesen mutassa be. 

A Moodle keretrendszer lehetőséget biztosít az önálló ütemben való tanulásra, a folyamatos gyakorlásra, 
az önellenőrzésre. Teljes körúen biztosíthatja a tanuló képsségeinek megfelelő haladási ütemet, az 
önellenőrzések biztosítása mellett. 
A tanár "hagyományos" szerepét felváltja a mentorálás, az egyének segítése.  
1. 5.3 Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja valamely kompetenciaterületen, 

műveltségterületen a kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes alkalmazását, ezt 
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konkrétan, részletesen mutassa be. 

A Moodle keretrendszer az oktatásban széleskörben elterjedt, tetszőleges tantárgyak esetén 
alkalmazható.  
1. 5.4 Amennyiben a "jó gyakorlat" kiemelten és célzottan szolgálja a gyermekek, szülők egyenlő 

hozzáférését a minőségi neveléshez, oktatáshoz, továbbá a sikeres együttnevelést, ezt konkrétan, 
részletesen mutassa be. 

A Moodle keretrendszer WEB alapú tanulást támogató rendszer, amely lehetőséget biztosíthat a tanulók 
munkáinak ellenőrzésére, mint a tanár, mint a szülő részére. Folyamatos képet kaphat a szülő a gyermeke 
tanulásáról.  
1. 5.5 Itt sorolja fel és röviden támassza alá, milyen hatások, eredmények várhatók a gyakorlat 

alkalmazásától. Itt a felhasználó számára kell megjeleníteni az adaptáció pedagógiai hasznát. 

A keretrendszer biztosítja a tananyag állandó hozzáférhetőségét, a tesztek, fórumok, csoportmunkák 
alkalmazása folyamatos gyakorlást tesznek lehetővé.  
1. 5.6 Annak összefoglaló leírását várjuk, hogyan alakult ki, milyen fázisai voltak a "jó gyakorlat" 

kifejlesztésének. Ez a leírás a felhasználó számára láthatóvá teszi az innováció alkalmazásakor 
várható feladatokat, segíthet az adaptációs munka tervezésében. 

1. CMS rendszerek általános előnyei 
2. Moodle keretrendszer részletesebb lehetőségei 
3. Hardver, szoftver környezet kialakítása, installálása 
4. A kurzusok tervezése, tananyagok felvitele, tesztek és egyéb oktatási dokumentumok integrálása a 
rendszerbe 
5. Folyamatos elektronikus támogatás  
1. 5.7 Azt kell bemutatni, hogy milyen jellemző körülmények esetén (a tanulócsoportok összetevői, az 

együttműködő partnerek összetétele, települési, térségi jellemzők, a szervezeti működés sajátosságai 
stb.) működőképes az ajánlott jó gyakorlat. 

A képzések folyamán osztályokra épülve alakítottam ki a támogatást, de egy-egy tevékenységi területre 
épülő kurzus is kialakításra került (pl. Informatika Tanárok, oktatók, Térségi Munkaközössége)  
1. 5.8 Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek az itt leírt jó gyakorlat? Abban az esetben is, ha 

adaptációs feladat előzte meg annak intézménybeli létrejöttét (pl. HEFOP programok alkalmazása). 

Az iskolánkban a moodle keretrendszer nem csak az e-learning adta lehetőségeket használja, hane3m 
szerves részeként alkalmazzuk a tanórák folyamán az értékelés, ellenörzés területén is.  
1. 5.9 Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvalósulás gyakorlatában a működés 

eredményességét? 

A rendszer folyamatos pontozási, értékelési szempontokat tartalmaz, lehetséges különböző statisztikai 
lekérdezéseket alkalmazni.  

6. Referenciák:  
kipróbált  
Nevezze meg az alkalmazás során bizonyított referenciákat! Kérjük, jelöljön meg az intézményhasználók 
elégedettségét igazoló, közvetlenül a jó gyakorlatra vonatkozó, utaló referenciákat. Ilyenek lehetnek például 
méltató, elégedettséget igazoló dokumentumok, vagy könyv,tanulmány stb.) .Mutassa be (legfeljebb egyoldalas 
terjedelemben) a hasznosulás meggyőző tapasztalatait!  
Többéve, folyamatos bevezetés és továbbfejlesztés mellett iskolánk használja a moodle keretrendszert. Jelenleg 
elsősorban az informatikai szakképzés és informatikai alapképzések tantárgy támogatásában kap jelentős 
hangsúlyt. A közvetlen oktatási feladatok mellett, a rendszer alkalmas egyéb közvetett pedagógiai munkák 
segítésére  
7. Humán-erőforrás igény: 
Itt fejtse ki részletesen, milyen humán-erőforrás igény szükséges a sikeres adaptációhoz a jó gyakorlatot átvevő 
intézmény számára. Szükséges-e például pedagógiai asszisztens, rendszergazda, fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus együttműködése, és/vagy megemelt óraszám tanulócsoport vagy pedagógus számára, illetve 
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egyéb személyi feltételek.  
számítógép-kezelésben jártas pedagógus  
8. Az adaptációhoz, a fenntartáshoz szükséges eszközigény: 
Itt adhatja meg a "jó gyakorlat" egyedi egyközigényét. (Például: játékok, info-kommunikációs eszközök, 
taneszközök, berendezések stb.)  
MOODLE CMS (ingyenes) 
Szerver és ezen kialakított XAMP, vagy WAMP környezet  
9. Az átvételéhez szükséges költségek típusai:  

x Know how ára 
x Hospitálás, helyszíni tapasztalatszerzés 
- Utazás 
x Mentorálás, az adaptációs folyamatba ágyazott felkészítés 
- Vezetői és/vagy pedagógus-képzés, továbbképzés 
- Kiadvány, DVD, CD 
- Egyéb költség 

10. Az átadás-átvétel költségterve: 
A leírt "jó gyakorlat" költségtípusok szerinti bekerülési költsége, amely nem tartalmazza az adaptációhoz, 
fenntartáshoz szükséges eszközigény költségét. A megadott összegek modulárisan is kalkulálhatók, ha szakmai 
szempontból az indokolt. Az alapmodul költségének azonban a "jó gyakorlat" biztonságos átvételéhez szükséges 
alapvető átadási költségeket tartalmaznia kell. Fel kell tehát sorolni azokat az öszetartozó, egymástól 
elválaszthatatlan költségelemeket, amelyek az átvétel sikeréhez nélkülözhetetlenek.  
Know how 200.000 Ft 
Hospitálás: 200.000 Ft  
11. Kapcsolattartó személy:  
Neve: Balogh Csaba  
Beosztása: tanár  
Postacíme: 8360 Keszthely, Tapolcai u. 1/b  
Telefonszáma:  
Mobiltelefon száma: 06302379857  
E-mail címe: bcs@asboth.sulinet.hu  
  

A jelen "Jó gyakorlatot" regisztráló Intézmény ezúton kijelenti, hogy a regisztrált "Jó gyakorlat" felhasználásához, 
illetve a felhasználás engedélyezéséhez szükséges jogokkal rendelkezik, illetve, hogy a "Jó gyakorlatnak", a 
regisztrációja, felhasználása illetve a felhasználás engedélyezése harmadik személyek jogát nem sérti.
 
A regisztrált "Jó gyakorlat" elemei, illetve az annak megvalósításához szükséges szerzői vagy más jogok által 
védett szoftverek, programok, és egyéb szellemi alkotások tekintetében az Intézmény ezúton kijelenti, hogy azok 
felhasználásához szükséges jogokkal rendelkezik, a felhasználásuk engedélyezéséhez szükséges jogokkal pedig 
vagy rendelkezik, vagy amennyiben ezekkel nem rendelkezik, az ilyen elemekről pontos és részletes 
tájékoztatást ad a szerződő partnere részére, és külön felhívja annak a figyelmét arra, hogy köteles a vonatkozó 
felhasználási jogok megszerzésére a regisztrált "Jó gyakorlat" jogszerű alkalmazása érdekében.
 
Az Intézmény felelős minden olyan kárért, amely a jelen nyilatkozatban foglaltak megsértéséből akár az Educatio 
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, akár harmadik személyeket ér. 
 
 
 

Kelt.: .................................................... 2014.02.14 ................................................................ 
Szemes Péter 

 

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. tölti ki! 

A dokumentum a formai követelményeknek megfelel. 

Dátum:............................................................... 
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Aláírás:.............................................................. 

Beosztás:........................................................... 

Igazgatóság:...................................................... 

 

A dokumentum a szakmai követelményeknek megfelel. 

Dátum:............................................................... 

Aláírás:.............................................................. 

Beosztás:........................................................... 

Igazgatóság:...................................................... 

 
 
 
Mégsem  
  
Nyomtatás 
 
 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

