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Mi a Mathias Corvinus Collegium?
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Egyedülálló interdiszciplináris 

képzést nyújtó oktatási intézmény
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Magyarország és a határon túli magyar közösségek 

fejlődését elősegítő szellemi műhely 03

Egy a tudás és tehetséggondozás mellett 

elkötelezett értékközösség 02



A Collegium Tevékenységei

Képzés-oktatás: általános iskola felső tagozattól kezdve 

az egyetemi tanulmányok végéig 
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Társadalmi szerepvállalás: Közéleti kerekasztalok, 

politikai viták szervezése

Szakmai tevékenységek: Konferenciák szervezése, 

könyvkiadás
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Íme a középiskolás diák

� Érdekli őt a világ

� Szereti a „kütyüket”
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� Online van

� Vonzódik a multimédiás 
tartalmakhoz

� Szereti az egyszerű, 
felhasználóbarát 
megoldásokat



„Nehogy a nyúl vigye a puskát!”

� Reagálni kell a diákok 
igényeire

� DE: mindig a pedagógiai 
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� DE: mindig a pedagógiai 
célt szem előtt tartva

� Tartalom szakmai maradjon 
multimédiával is

� A motiváló szándék ne 
menjen a szakmai tartalom 
és pedagógiai módszertan 
kárára Link



Folyamatos innováció

1. E-mail alapú
� 2000-es évek eleje
� Keretrendszer hiánya
� Olvasmányok, feladatok

2. Keretrendszer építése
� 2007. Moodle
� Fél éves kurzusok
� Havonta nagyteszt
� Multimédiás tartalmak

3. Megújuló moodle (2015.)
� 4, 8, 2x8 hetes kurzusok
� Heti rendszeresség
� Videók 8

1723 középiskolás diák
Valaha volt legnagyobb 
megtartó er ő
Blended learning, közösség
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E-learning kurzus a Középiskolás Programban

Szakirodalom, olvasmányok
� Videók kedvet csinálnak, 

szakirodalom elmélyíti a tudást
� Segít a feladatok megoldásában
� Tömör, de érthető olvasmányok

Videótananyagok
� Motiváló cél
� Ismeret típusú tudás
� Élvezhetőség, humor
� Megértés segítése � Tömör, de érthető olvasmányok

� 3-10 oldal/hét
� Kötelező és választható irodalmak
� További linkek, képek, 

érdekességek

� Megértés segítése

Kurzusvezet ő tanár
� Legfontosabb szerep a tanáré!
� Egyéni konzultációs lehetőség
� Online kommunikáció
� Feladatok értékelése
� Szöveges visszajelzés
� Folyamatos visszacsatolás!

Választható feladatok
� Sikeres teljesítés céljából
� Pontgyűjtési rendszer 

osztályzat helyett
� Belefér a hiba/kihagyás
� Nem kötelező a 

feladatmegoldás

Közgazdaságtan 
kurzus
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1. Technológiai újítás révén olcsóbbá válik az autók előállítása.
2. Az autógyári munkások sztrájkba léptek. Az autógyár vezetőinek magasabb bért 

kell fizetniük.
3. A Környezetvédelmi Minisztérium sikeres kampányt folytatott a légszennyezés 

mérsékléséért, ezért megnövekedett azoknak a száma, akik inkább 
tömegközlekedést használnak.

4. Az állam kötelező (effektív) árplafont vezet be.





Diák visszajelzések

� Minden kurzus elején és 
végén bemeneti és kimeneti 
kérdőívek
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� Célok, motivációk 
feltérképezése

� Elégedettség mérése, 
fejlesztési útvonalak

� Hibák korrigálása



Ahol technikát használunk, 
ott hibák is lesznek

18

Mi tetszett legkevésbé a kurzusban és miben változtatnál rajta?

„A gondolkodtató kérdésekhez nem mindig lehetett felhasználni a kapott 
olvasmányt.”
„A pontokat picit egyenletesebben szétosztanám a témákra, hogy az utolsó nagy 
tesztnek picit kisebb súlya legyen.”
„Nem igazán volt olyan ami nem tetszett benne. Szerintem remekül ki van találva 
az egész.”



Köszönöm a figyelmet!

Wittmann Zsolt

megbízott programvezető

MCC Középiskolás ProgramMCC Középiskolás Program

zswittmann@mcc.hu

Az e-learning mindenkié!


