Pályázat online kurzusok fejlesztésére határon túli magyar tannyelvű
felsőoktatási intézmények oktatói számára
2014-ben az Óbudai Egyetemen megalakult KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI
CENTRUM (K-MOOC) egyik fő célja, hogy kredittel elismert online oktatási formát
biztosítson a Kárpát-Medencei, részben, vagy egészben magyar tannyelvű képzést folytató
felsőoktatási intézmények hallgatói számára, támogatva az élethosszig tartó tanulást is.
A pályázat célja, hogy a K-MOOC Hálózatához csatlakozott felsőoktatási intézmények minél
nagyobb számban kapcsolódhassanak a kurzuskészítés és meghirdetés folyamatába, ezzel is
bővítve a meghirdethető tantárgyak körét, lehetővé téve új tudományterületek bevonását. A
pályázat lehetőséget teremt az oktatók számára a már meglévő kredit értékű tárgyaik
megújítására, a korszerű tananyagok fejlesztésére, hozzájárulva a képzés színvonalának
emeléséhez.
A pályázat feltételei:
-

A pályázó a K-MOOC Hálózatához csatlakozott határon túli magyar tannyelvű
felsőoktatási intézmény oktatója legyen.
A fejleszteni kívánt tantárgy kredit értékű legyen az adott egyetemen.
A tananyag mennyisége és a hozzá rendelt kredit érték között legyen szoros és logikus
kapcsolat.
A K-MOOC kurzus magyar nyelvű legyen.

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
•

A tantárgy rövid leírása, illeszkedése a tantervben (kötelező/választható, a tárgy
tematikája, számonkérés módja, kredit értéke).

Ezen belül:
• a tananyag céljait, a hallgató a tananyag elsajátítása utáni kompetenciáit,
• a tananyag figyelemfelkeltő rövid leírását – kb. 10-15 sorban,
• a kurzus követelményeket, a félévzárás, az értékelés módját:
• milyen teljesítményekből tevődik össze a félévi jegy (pl.: írásbeli feladatok,
ellenőrző feladatok, tesztek, kisebb tanulmányok stb.),
• milyen súllyal szerepelnek az egyes elemek,
• megoldásra vonatkozó kritériumok (végtelen/kötött számú próbálkozás),
időkorlát, beadási határidő.
• A pályázatot a pályázó felsőoktatási intézmény rektorának vagy rektor helyettesének,
önálló magyar karok, tanszékek esetében a dékánnak kell engedélyeznie, aki ezzel
hozzájárul a kurzus K-MOOC-ban történő meghirdetéséhez négy féléven keresztül.
Az engedélyt csatolni kell a pályázathoz!

A pályázatban elnyerhető személyi bér jellegű támogatás összege 1 millió forint.
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Meghirdetés, elérhetőség, keretrendszer
A pályázat keretében fejlesztett tananyagok a K-MOOC keretében kerülnek meghirdetésre, és
vagy az adott felsőoktatási intézmény saját keretrendszerében, vagy az ÓE keretrendszerében
lesznek elérhetők.
A kurzusokra a jelentkezés a www.kmooc.uni-obuda.hu oldalon történik és az oldalon keresztül
érhető azok tartalma (a weboldalról Mnet-es hitelesítéssel jutnak el a keretrendszerbe).
A tananyagok kidolgozásánál a pályázó egyetemi oktatónak alkalmazói szinten ismernie kell a
kurzust működtető keretrendszert. A MOODLE esetében kötelező figyelembe venni a
MOODLE szabványait, továbbá a MOODLE-ben elhelyezett link által mutatott web helyen
futtathatóvá vagy letölthetővé kell tenni a tartalmakat. Mindez érvényes az adott intézménynek
arra az egyéb keretrendszerére is, amelyben a kurzus elérhető lesz, és amit a pályázatban meg
kell jelölni.
A tananyagfejlesztés tevékenységnek minden esetben on-line elérhető, oktatásban
alkalmazható, tantárgykövetelményhez igazodó végtermékkel kell zárulnia.
Fenntartási kötelezettség:
•
•
•
•

A pályázónak vállalnia kell, hogy a kurzust 4 oktatási féléven át menedzseli a K-MOOC
keretében.
A fenntartási időszakban a kifejlesztett tananyagot aktualizálni kell.
A fenntartási időszakban a szerzői kéziratot meg kell őrizni szerkeszthető formában.
A pályázat keretében megvásárolt licenc, jogdíjak fenntartása minimum 4 oktatási
féléven át.

Tananyag elengedhetetlen részei:
A tananyagnak minimum 12 egységnek (modulnak, témának) kell lennie.
Minden egységnek tartalmaznia kell valamilyen médium elemet: videó előadást, narrált ppt.
A kurzus szerkezet az alábbi ábra szerint alakulhat:
A kurzus szerkezete:
• Cél
• Követelmény
• Időszükséglet
• Tartalom
• Önellenőrzés
• Ellenőrzés
A „Tartalom” elemei:
• Szöveg
• Kép
• Videó
• Feladat
• Teszt

Kurzus

1. Modul
(Téma)

1. tartalom

2. Modul
(Téma)

1. tartalom

A tartalomban a szükséges számban ismétlődnek
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12. Modul
(Téma)

n. tartalom

Szakmai támogatás:
A MOOC kurzusokra vonatkozó elvárások, előírások megtalálhatók a
https://www.kmooc.uni-obuda.hu/create-mooc-course-with-moodle honlapon.

A tananyagok kidolgozásában technikai segítséget nyújt az Óbudai Egyetem Elektronikus és
Digitális Tananyagok Irodája (EDTI).
Fontos időpontok:
A pályázat meghirdetésének időpontja: 2017. június 12.
A pályázat beadásának határideje: 2017. június 30.
Az elbírálás határideje: 2017. július 7.
A kurzus komplex elkészítése és feltöltése a keretrendszerben: 2017. november 30.

A pályázatokat elektronikus formában a következő e-mail címre kell eljuttatni:
szaraz.denes@kmooc.uni-obuda.hu

Budapest, 2017. június 12.

Száraz Dénes
K-MOOC igazgató
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