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ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults
Az ENELFA programmal kapcsolatos akkreditációs tervek, intézkedések
Az ENELFA projektben kidolgozott modulok akkreditációjára vonatkozóan két elképzelés
alakult ki:
1. Akkreditáció a modulcsoportokra, amely egy vagy több modulcsoportot jelenthet a
témától függően
2. Akkreditáció a teljes 30 modulra.
Az akkreditációra a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. alapján kerülhet sor. A
törvény meglehetősen új, számos megoldandó feladatot és megválaszolandó kérdést vet
fel mind a mai napig mind az alkalmazó, mind a jogszabályt létrehozók számára.
Az akkreditáció első lépéseként engedélyeztetési eljárásra kötelezett a PSZK. Engedély
annak az intézménynek adható, amely rendelkezik:
A törvényben meghatározott tartalmú, a kérelmében szereplő képzésekhez
kidolgozott és felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő által
előzetesen minősített képzési programmal. A képzési programnak szigorú
követelményei vannak.
Rendelkezik az engedélyt kérő a kérelmében szereplő képzés megvalósításához
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel
Megfelel a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletében
meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek és rendelkezik megfelelő
minőségbiztosítási rendszerrel, valamint a felnőttképzési információs rendszer
működtetéséhez szükséges feltételekkel, ügyfélszolgálati és panaszkezelési
rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel
Tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat határoz meg
A kérelmet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalhoz kell benyújtani elektronikus úton az NMH
honlapján erre a célra rendszeresített on-line felületen megtalálható elektronikus űrlap
kitöltésével.
Az engedélyeztetési díj 68.000 Ft – 103.0000 Ft az akkreditálandó program jellegétől
függően.
A képzési programban az alábbiakra kell kitérni:
A képzés filozófiája, alapelve
A képzés célja
A képzés célcsoportja
A képzés során megszerezhető kompetenciák
Tartalmi követelmények
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei
Tervezett képzési idő
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az
abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
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A képzés formája
A tananyag egységei, azok célja, tartalma, terjedelme, a tananyagegységekhez
rendelt elméleti és gyakorlati óraszám
Tananyagegységek részletes bemutatása
A maximális csoportlétszám
A képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
A képzés tanúsítása
A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek,
valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek és ezek
biztosításának módja
Előzetes minősítésre vonatkozó adatok

Emellett egy a képzésre vonatkozó adatlap benyújtása is szükséges, amelynek a főbb
elemei:
A szervezet neve
A továbbképzési program címe
A továbbképzés formája
A továbbképzési program időtartama
Az ekkreditált szervezet adatai
A továbbképzési program bemutatása
A képzési program engedélyezéséhez a BGF Pénzügyi Számviteli Karának ki kell töltenie /
el kell készíteni a fent említett dokumentumokat, és benyújtani a megfelelő szervekhez. A
dokumentumokat körültekintően kel elkészíteni, mivel azok szigorú ellenőrzésen esnek
át és azokhoz helyszíni ellenőrzések is kapcsolódnak.
A dokumentumok kidolgozása elkezdődött, a részletes kidolgozás folyamatban van!

Budapest, 2014. január 24.
összeállította
MADARASINÉ Dr. SZIRMAI Andrea, szakmai vezető
VARGA László, projekt koordinátor
jóváhagyta
Dr. HEIDRICH Balázs, BGF PSZK dékán
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MELLÉKLET
Moodle szoftver használata az e-learninges képzéseken
Folyamatleírás
A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Továbbképzési és
Szakképzési Központja a Moodle szoftvert használja e-learninges képzéseinek
informatikai háttereként, mely egy nyílt forráskódú, ingyenes, PHP nyelven íródott elearning keretrendszer.
A Moodle rendszer működéséről - funkciók, eszközök, előnyök
A Moodle elsődleges célja, hogy segítse az oktatókat olyan online kurzusok
létrehozásában, amelyek középpontjában az együttműködés, a tartalom együttes építése
és a folyamatos fejlődés áll. Más e-learning struktúrákhoz hasonlóan ez az ingyenes
rendszer is lehetőséget kínál tananyagok elhelyezésére és elérésére, kurzusok
szervezésére, tesztek készítésére, de ezen túl együttműködési lehetőséget, virtuális
tanulási környezetet is biztosít.
A Moodle rendszerébe SCORM formátumban kerülnek feltöltésre a tananyagok, melyek
az Articulate Studio (’09 és ’13) szoftvercsomag alkalmazásával készülnek el különböző
multimédia-alkalmazásokkal, videókkal kiegészítve. A tananyag feltöltése során
lehetőség van az adott témához tartozó külső HTML hivatkozásokat, illetve feltölthető
állományokat elhelyezni, illetve a szolgáltatáscsomag részét képezi a számonkérési
funkció is.
A fent nevezett szoftver legfőbb előnye, hogy nyomon követhető a résztvevők aktivitása,
valamint a rendszerben készített interaktív feladatok megoldásának helyessége. A
Moodle „figyeli”, rögzíti a hallgatók teljesítményét, szigorúan betartatja az időkorlátokat. A
hallgató az elvégzett feladatok helyességéről azonnal kap visszajelzést.
A Moodle számtalan szolgáltatást nyújt:
 tetszőleges számú kurzust képes kezelni, és azokat kategóriákba rendezni;
 kurzusokon belül többféle megjelenítési módot támogat (heti, tematikus és fórum
formátum);
 számtalan kurzushoz kapcsolható „tevékenység”, „elem” áll rendelkezésre,
többek közt feladat (online-offline), kérdőív, napló, tananyag.
Az előadás megtekintésének ellenőrzése a teszt funkció használatával valósul meg – a
tesztek kialakítása az alábbiak szerint történhet:
• Ellenőrző kérdéssor összeállítása tetszőleges számú kérdéssel;
• Időkorlát beállítása;
• Kérdések, válaszok összekeverhetősége;
• Engedélyezett próbálkozások számának beállítása;
• Automatikus kiértékelés.
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A leggyakrabban alkalmazott kérdéstípusok:
• Feleletválasztós (egy helyes válasz), több helyes válasz (az összes válasz
bejelölése esetén mínusz pont adható);
• Kiegészítő (rövid válaszos; fogalmak és pontosan meghatározható válaszok
esetén);
• Igaz/hamis;
• Párosító (részkérdések és összekevert válaszok alapján ki kell választani, melyik
kérdéshez melyik válasz tartozik);
• Beépített válasz (kitöltő);
• Hagyományos esszé.
A SCORM tananyag alkalmazása által biztosított, hogy a résztvevő az előadás teljes
anyagát végig kell hogy nézze ahhoz, hogy a részvételről az igazolás kiállításra kerüljön.
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