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Tisztelt Oktatónk!  
 
Köszönjük, hogy elkészítette és feltöltötte elektronikus jegyzetét / digitális tananyagát az 
egyetemi ETA rendszerbe. Munkáját, erőfeszítéseit ezúton is szeretném megköszönni. 
 
Ezúton tájékoztatom, hogy az Ön által fejlesztett dokumentumok első szakmai ellenőrzése 
megtörtént, azt átdolgozásra/kiegészítésre javasoltuk az alábbi indokok legalább egyikének 
fennállása miatt: 
 

• Az olvasóleckék hossza, olvashatósága nem került megjelölésre, és meghaladja az 
oktatáson és az előzetesen kiadott dokumentumokban megjelölt szöveghosszakat 

• Az olvasóleckékben alkalmazott kiemelések, képi elemek, külső hivatkozások száma, 
elhelyezése, minősége nem éri el az előzetesen kiadott, minimálisan szükséges szakmai 
elvárás színvonalát. 

• Az olvasóleckékben kötelezően alkalmazandó formai elemek nem kerültek minden 
esetben elhelyezésre 

 
Jelen levelemhez mellékelem azt a checklistát segítségül, ami a szakmai ellenőrzés során kerül 
kitöltésre, és ahol az olvasóleckéinek pontozása még nem éri el a minimális 50%-ot. 
 
Munkájához szeretnénk azzal is segítséget nyújtani, hogy 2018. november 14-én  egy 
személyes csoportos konzultációs előadást tartunk, melyről Dr. Mezei Péter altémafelelős a 
héten e-mail-es értesítést küldött. 
 
 
 
Bízva abban, hogy az átdolgozáshoz érdemi segítséget tudunk nyújtani 
 
Üdvözlettel: 
 

 
 
Dr Majó-Petri Zoltán 
egyetemi docens, elnök 
SZTE GTK távoktatási bizottság  
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DOOC 
 

Digitális Open Online Checklist 
 
 

1. Szerző(k) és tanagyag adatai 
 
A digitális open online oktatási tartalom 
címe/tárgyköre 

 

A digitális open online tartalom szerzője(i) és kari 
vagy intézeti besorolása 

 

A fejlesztett tartalom tanulási elemei: (szerzők által 
benyújtott tanulási egység tényleges tartalma, 
tanulási elemenként) 

 

A fejlesztéssel érintett kurzus/tantárgy neve:  
A szerző(k)/a tananyagfejlesztő műhely tagjai 
közül legalább 1 fő teljesítette az Online Open 
Oktatás képzést. 
 

A képzést teljesítő(k) neve: 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 
 
2. Általános szempontok 
 

Szempont Teljesül Részben teljesül Nem teljesül 
A fejlesztés általában megfelel az autonóm 
tanulás követelményeinek: 

   

A tananyagtartalom tanulási eredmény alapú 
kimeneti követelményekre épül (a 
fejlesztéssel érintett tantárgy TE alapú 
kurzusleírásával összevetve) 

   

A tananyag megfelel a projektmenedzsment 
által közölt nyilvánosság biztosítási 
előírásoknak (például EU-infoblokk, 
kötelezően megjelenítendő szöveg vagy 
hangalámondás alkalmazása). 

   

 
A fejlesztett eredménytermék (tananyag) abban az esetben kerül jóváhagyásra, és fizethető ki annak 
díjazása, ha minden pont teljesül. Részben és nem teljesülés esetén a tananyag visszautalásra kerül a 
szerző(k)höz és a szükséges javítások elvégzése után újra beadható. 
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3. Open Online Oktatás specifikus szempontok 
 
Az AP6 fejlesztések ellenőrzésének szempontjai az Open Online Oktatás tanári ankétokon 
elhangzott tájékoztatóra épülnek. 
  
Milyen mértékben felel meg a fejlesztett tartalom az alábbi szempontoknak? (1 – egyáltalán nem, 5 – 
teljes mértékben, nem releváns – ha az értékelt fejlesztés az adott elemet nem tartalmazza) 
 

Szempont 1 2 3 4 5 Nem 
releváns 

A téma/lecke több egységből tevődik össze (például a leckében 
megjelennek intrók, olvasóleckék, videóleckék és ellenőrző 
kérdések is) 

      

Az olvasólecke hossza kb. 8-10 képernyő (az olvasólecke 
hosszát a szerző az olvasó tudomására hozza, és az nem 
hosszabb egy óránál) 

      

Az olvasóleckében megjelennek kiemelések (például 
szövegkiemelések, különböző betűszínek, fejléc vagy lábjegyzet) 

      

Az olvasóleckében megjelennek szövegdinamikai eszközök 
(például képek, linkek, ábrák, diagramok, dinamikus 
vizualizációs elemek) 

      

A videólecke hossza kb. 6-8 perc (de nem rövidebb 2 percnél és 
nem hosszabb 20 percnél) 

      

A videóleckében megjelennek kiemelések       
Az videóleckében megjelennek dinamikus elemek (például 
képernyő rögzítése, kép a képben alkalmazás, feliratozás, 
beágyazás) 

      

 
Összes szerzett pontszám: …. pont 
Összes szerezhető pontszám: …. pont 
 
Amennyiben az összes szerzett pontszám nem éri el az összes szerezhető pontszám legalább 50%-át, a 
fejlesztett tartalom átdolgozását kérjük. Átdolgozás esetén a pontszámokkal történő indoklás mellett 
minden esetben a szöveges értékelés érdemi iránymutatást ad. 
 
A fejlesztés szöveges értékelése: 
 
[Ragadja meg az olvasó figyelmét egy érdekes idézettel a dokumentumból, vagy használja ezt a területet 
egy lényeges pont kiemelésére.] 
 
 
 
 
A fejlesztett eredménytermék megfelel a követelményeknek, díjazása kifizethető: 
 
 Igen  Nem, javításra szorul 
 
Dátum:  
 


