
E-LEARNING TANÁCSADÓ  

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

Eng.sz. FF/1693-2/2013. 
 
Képzésvezető: Dr. Molnár Balázs főiskolai docens 

Képzési idő: 2 félév 

Szakképzettség megnevezése: E-learning tanácsadó 

 

A bekerülés feltétele: 

BA/BSC vagy legalább ezzel egyenértékű bármilyen felsőoktatási diploma Az e-learning tanácsadó 

szakirányú továbbképzési szak bármely képzési területhez jól illeszkedik, a képzés nem feltételez 

speciális ismereteket, így bármely képzési területhez tartozó BA/BSC vagy legalább vele ekvivalens 

diploma elegendő. 

 

A képzés célja: 

A hallgatók képesek legyenek a képzés befejeztével: 

- adott ismeretanyag célközönség-specifikus megfogalmazására, 

- modern oktatáselméleti ismeretek alkalmazására, hagyományos és alternatív értékelési 

módszerű számonkérésre, 

- e-tananyagok specifikus elemeinek szerkesztésére, fejlesztésére, 

- elektronikus oktatási anyagok megtervezésére, mind a tananyag szerzőjével, mind a 

keretrendszer fejlesztőjével való kapcsolattartásra, 

- mediátor szerepre. 

 

Megszerezhető ismeretek: 

- oktatási folyamatok, eszközök és módszerek, 

- értékelési technikák az információs és kommunikációs technika használatához szükséges 

eljárások, 

- e-tananyagfejlesztés módszertani alapelvei, 

- szinopszis, forgatókönyvírás, 

- e-learning fejlesztő rendszerek kezelés, 

- multimédia elemszerkesztés: kép, hang, animáció, film és honlap. 

 

A szakképzettség alkalmazása: 

A tananyagelemeket a pedagógiai, módszertani követelmények alapján szerzői keretrendszerbe 

szervezi, rendszerezi és kiegészíti, valamint szükség esetén mediátor szerepet képes ellátni a tananyag 

szerzői és keretrendszerek fejlesztői között. 

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 60 kredit 

 

Elérhetőségeink 

 Honlap: gygyk.unideb.hu 

 Tel.:  52/560-005. 

 E-mail: elekp@ped.unideb.hu 

 Postacím: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 

   4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9. 

 

Amennyiben többet szeretne tudni a szakról, kérjük olvassa el a Képzési és kimeneti 

követelményt és tekintse át a képzés tantervi hálóját, majd a jelentkezési lapot letöltheti az 

ismertető végén. 

 

mailto:gorzsasm@wpf.hu


KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: E-learning tanácsadó szakirányú továbbképzési szak 

 

2. A szakirányú továbbképzésen szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:  

E-learnig tanácsadó 

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudomány 

 

A szakirányú továbbképzés képzési ága: Neveléstudomány 

 

4. A felvétel feltétele: BA/BSC vagy legalább ezzel egyenértékű bármilyen felsőoktatási diploma  

 

Az e-learning tanácsadó szakirányú továbbképzési szak bármely képzési területhez jól illeszkedik, a 

képzés nem feltételez speciális ismereteket, így bármely képzési területhez tartozó BA/BSC vagy 

legalább vele ekvivalens diploma elegendő. 

 

5. A képzési idő: 2 félév 

 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes 

adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben: 
 

7.1. Elsajátítandó kompetenciák: 

 

A hallgatók képesek legyenek a képzés befejeztével: 

- adott ismeretanyag célközönség-specifikus megfogalmazására, 

- modern oktatáselméleti ismeretek alkalmazására, hagyományos és alternatív értékelési 

módszerű számonkérésre, 

- e-tananyagok specifikus elemeinek szerkesztésére, fejlesztésére, 

- elektronikus oktatási anyagok megtervezésére, mind a tananyag szerzőjével, mind a 

keretrendszer fejlesztőjével való kapcsolattartásra, 

- mediátor szerepre. 

 

7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

- oktatási folyamatok, eszközök és módszerek, 

- értékelési technikák az információs és kommunikációs technika használatához szükséges 

eljárások, 

- e-tananyagfejlesztés módszertani alapelvei, 

- szinopszis, forgatókönyvírás, 

- e-learning fejlesztő rendszerek kezelés, 

- multimédia elemszerkesztés: kép, hang, animáció, film és honlap. 

 

7.3. Személyes adottságok: kreativitás, ötletgazdagság, rendszerező képesség, esztétikai érzék, 

önállóság, kitartás 

 

7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A 

tananyagelemeket a pedagógiai, módszertani követelmények alapján szerzői keretrendszerbe szervezi, 

rendszerezi és kiegészíti, valamint szükség esetén mediátor szerepet képes ellátni a tananyag szerzői és 

keretrendszerek fejlesztői között. 

 

 



 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározandó ismeretkörök és azok kreditértékei: 
 

- alapozó ismeretek: 21 kredit 

didaktikával, modern pedagógiával, tantervekkel és e-tanulással, konfliktuskezeléssel 

kapcsolatos alapismeretek. 

- szakterületi ismeretek: 28 kredit 

elektronikus tananyag készítéséhez, fejlesztéséhez szükséges alapismeretek: szinopszis és 

forgatókönyvírás, multimédia, honlapszerkesztés, e-learning keretrendszerek és távoktatás 

a gyakorlatban. 

- szabadon választható ismeretek: 2 kredit 

- szakdolgozat: 9 kredit 
 

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 60 kredit 
 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 9 kredit 
 

 

 

 

E-learning tanácsadó szakirányú továbbképzési szak tantervi hálója 

 

 

Kód Tantárgy neve 
I. 

félév 

II 

félév 

PF67_2_DO112 
Didaktika és oktatásszervezés 

I. 

óra/vizsga 10K  

kredit 3  

PF67_2_TE112 Tantervelméletek 
óra/vizsga 10K  

kredit 3  

PF67_2_MP112 Modern pedagógia I. 
óra/vizsga 10K  

kredit 3  

PF67_2_SF212 Szinopszis, forgatókönyvírás 
óra/vizsga  20K 

kredit  6 

PF67_2_HS111 Honlapszerkesztés 
óra/vizsga 20gyj  

kredit 4  

PF67_2_EK212 E-learning keretrendszerek 
óra/vizsga  20K 

kredit  5 

PF67_2_MM21

1 
Multimédia 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  4 

PF67_2_DS211 
Didaktika és oktatásszervezés 

II. 

óra/vizsga  10gyj 

kredit  2 

PF67_2_MG211 Modern pedagógia II. 
óra/vizsga  10K 

kredit  3 

PF67_2_PM112 Projektmenedzsment 
óra/vizsga 10K  

kredit 3  

PF67_2_ET211 E-tanulás 
óra/vizsga  10gyj 

kredit  2 

PF67_2_KK111 Konfliktuskezelés 
óra/vizsga 10gyj  

kredit 3  

PF67_2_GA111 Gyakorlati adatbáziskezelés 
óra/vizsga 10gyj  

kredit 3  

PF67_2_TG212 Távoktatás a gyakorlatban 
óra/vizsga  20K 

kredit  6 

PF67_2_SD110 Szakdolgozat I. 
óra/vizsga Minősített ai  

kredit 5  



 

PF67_2_SD210 Szakdolgozat II. 
óra/vizsga  Minősített ai 

kredit  5 

Összesen: 80 óra 100 óra 

27 kredit 33 kredit 

Kötelező mindösszesen: 60 kredit 

 


