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Blended learning az egészségügyben: Néhány jó gyakorlat az orvosképzésből 
 

 

Összefoglaló 

A Semmelweis Egyetemen cél egy korszerű, rugalmas, hallgatóközpontú, ugyanakkor 

oktatóbarát képzési környezet kialakítása. A kontakt órákat a hatékonyság érdekében interaktív 

e-learning kurzusok egészítik ki, az egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan virtuális 

osztálytermeket hozva létre. A hallgatói igényekhez igazodva infokommunikációs eszközök 

széleskörű alkalmazásával gazdagítjuk a képzést. Fontosnak tartjuk a közös tudásalap 

megteremtését és a jó gyakorlatok megosztását, ezért az alábbiakban bemutatjuk néhány 

tapasztalatunkat, mely hasznos lehet az egészségügyi felsőoktatásban résztvevők és mások 

számára egyaránt. 

Abstract 

Semmelweis University aims to build a modern, flexible, student-centered and in the same time 

tutor-friendly educational environment. Contact hours are supplemented by interactive e-

learning courses, creating digital classrooms in order to enhance effectivity. Recognising our 

students’ needs, we use infocommunication technology in a wide range. Common base of 

knowledge and sharing best practice are important to us, so hereby we intend to contribute to 

them by presenting some of our experience, that may be useful for many, working in higher 

education, let it be medical or any other field. 

Bevezetés 

„Az intenzívebb tanulási élmény, a gyakorlati készségelsajátítás és a munkaerőpiac által elvárt 

projekt- és eredményszemlélet megköveteli magát a „tantárgy-” és „kurzusközpontú” 

oktatásszervezés felülvizsgálatát is. Az oktatásmódszertan és az oktatástechnika területén 

robbanásszerű fejlődés ment végbe a világon az utóbbi két évtizedben, és különösen az elmúlt 

5 évben, amellyel a magyar felsőoktatásnak mindenképpen lépést kell tartania…a 

hagyományos könyvtári tanulással szemben, egyre elterjedtebbek az online képzési formák, 

kurzusok (MOOC – Massive Open Online Courses), amelyek tudásblokkok vagy speciális 

ismeretek és készségek elsajátítását teszik lehetővé. ” (Magyarország Kormánya 2014, Okaz 

2015) „A vezető orvostudományi egyetemek…korszerű on-line oktatásszervező rendszereket 

alkalmaznak…A nemzetközi on-line oktatásmódszertanok jó gyakorlatai, a tanítás-tanulási 

folyamat elektronikus környezetekkel történő támogatásának újszerű megoldásai, az önálló 

hallgatói tevékenységet helyezik a középpontba.” (Dinya et al. 2014) 

A Semmelweis Egyetem fejlesztési irányelvei között kiemelt jelentőségű az intelligens tanulási 

környezet, az elektronikus tartalmak, az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés. Tudatos a 

módszertani megújulás annak érdekében, hogy a hallgatókat folyamatos tanulásra ösztönözzük 

mind a graduális, mind a posztgraduális képzésben. A felsőoktatás kihívásait ismerve fontos 

cél egy rugalmas, hallgatóközpontú, ugyanakkor oktatóbarát rendszer kialakítása, melyben a 

kontakt órákat - előadás, betegágy melletti gyakorlat, szimulációs és készség gyakorlatok - a 

hatékonyság érdekében e-learning tananyagok egészítik ki, az egyes tantárgyakhoz 

kapcsolódóan virtuális osztálytermeket hozva létre. (Kokovay-Kiss 2016) 
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Egy olyan képzési környezetben, ahol a hallgatók, oktatók és helyszínek sokasága önmagában 

is kihívást jelent, a Moodle keretrendszer oktatásszervezési szempontból is nagy segítség lehet. 

Mivel a hallgatók szoros órarendje, és az elsősorban betegellátásban dolgozó oktatók 

korlátozott humánerőforrás kapacitása miatt az órák pótlása rendkívül problémás, a hiányzások 

miatt szükségessé váló egyéni tanrendek kialakítását minden eszközzel igyekszünk támogatni. 

A Semmelweis Egyetem e-learning rendszerében lehetőséget láttunk arra, hogy a fenti célokat 

egyszerre valósítsuk meg. Fejlesztéseink további pillérei a blended-learning bevezetése mellett, 

az infokommunikációs technológia (IKT) és a gamification (játékosítás) integrálása az órai 

munkába, valamint a hibrid (online és papír alapú) hallgatói és oktatói visszajelző rendszer.  

Szervezeti blending – egyedül nem megy 

A fejlesztések a budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán belül több 

intézet - Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Klinika, Semmelweis Szimulációs Központ, E-

learning Digitális és Tartalomfejlesztő Központ - összefogásának és összehangolt munkájának 

köszönhetően indultak el. Az aneszteziológia, intenzív terápia és sürgősségi orvostan tárgyak 

oktatásában 1995 óta folytatott szimulációs és készség oktatás új dimenzióba lépett, amikor egy 

2014-ben elkészült e-tankönyvre alapozva tantárgyanként virtuális osztálytermeket kezdtünk 

létrehozni. Fő célunk a hallgatók motiválása, az aktív közös munka az egész szorgalmi 

időszakban, a vizsgaidőszakban, és esetenként még azon is túl. Egy rugalmas, 

hallgatóközpontú, oktatóbarát rendszer kialakításán dolgozunk, törekszünk a kontakt órák 

minőségének és intenzitásának fokozására, célunk a hallgatók ösztönzése a folyamatos 

tanulásra. Ennek érdekében a hagyományos kontakt órákat nem helyettesítve, de részben 

átfedéssel azokat kiegészítve fejlesztjük virtuális tantermeinket. (1. ábra) Ehhez az egyes 

szervezeti egységek nagyfokú egyetértése, összefogása és elkötelezett közös munkája 

szükséges, valamint kiemelt fontosságú az oktatók és a hallgatók módszertani bevonása. 

(Kokovay-Kiss 2016) 
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1. ábra: Blended-learning strukúránk 

A blended-learning gyűjtőfogalom, mely mindenféle változatban vegyítheti a képzés azon 

elemeit, ahol a tanuló önállóan dolgozik, a tutor személyesen jelen van, vagy a tutor térben vagy 

időben eltávolodik. Az egyes elemek keveredése (blending) több szinten is megragadható: 

jellegét és mértékét a tevékenység és a kurzus szintjén általában az oktató határozza meg, a 

program és az intézmény szintjén pedig gyakran a hallgató belátására van bízva. (Graham, 
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2006) Amerikai hallgatók körében végzett reprezentatív felmérések is azt mutatják (Friesen 

2012), és saját tapasztalataink is megerősítik, hogy a felsőoktatásban a blended learning a 

hallgatók körében kedvelt és hatékony tanulási forma. A jelenléti és az e-learning oktatás aránya 

változatos lehet, melyet befolyásolhatnak szakmai okok is, és természetesen technikai okok is. 

Ez utóbbira jellemző, hogy a módszertani átállás jelentős többlet erőforrást igényel, ezért a 

koncepciótól a megvalósításig néha hosszabb út vezet.  

Virtuális tantermeink 

Az e-learning kurzus nem a jelenléti képzés másolata. Struktúrájában lehet többféle, de az 

oktatót mindig a hallgatói igény és a tanulási környezet kell, hogy vezérelje. Nem minden 

szervezet elég felkészült rá, hogy digitális eszközökhöz nyúljon. A sikerhez több minden kell: 

egy nyitott, és információ megosztásra hajlandó kultúra, a vezetőség részéről befektetés a 

szükséges infrastruktúrába, és az oktatók hallgatóközpontú hozzáállása egy folyamatosan 

bővülő rendszerben. (Rosenberg 2001) 

Virtuális tantermeink specialitása, hogy az e-learning keretrendszerünk (Moodle) által 

biztosított oktatásszervezési modulokat is előszeretettel használjuk. (2. ábra)  

probléma beavatkozás eredmény 

kampányszerű tanulás  módszertan korszerűsítése 

 e-learning ütemezés 

 évközi számonkérés 
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feldolgozás 

 interakció: a hallgatói 
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kiderülnek 
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követhető 

tájékozódás nehézsége 
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egy helyről elérhető, 
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személyre szabott információ 

(pl.: csak oktatók számára 

látható instruktor tematikák a 
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humánerőforrás terhe 
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adminisztrációs teher 

gyakorlatok pótlása online időpont menedzsment 

(scheduler) 
 oktató számára tervehzető 

létszám 

 hallgató számára egyéni 

órarend lehetősége 

2. ábra: Virtuális tantermeink specialitásai 

A virtuális tantermek bevezetése a Semmelweis Egyetemen az Aneszteziológiai és Intenzív 

Terápiás Klinikához fűződik, és eredetileg valójában a fejlődési és logisztikai kényszer szülte. 

Itt a képzés aneszteziológia, intenzív terápia és sürgősségi orvostan témában 4 tankönyv kötetre 

épülve folyik 2 posztgraduális (orvosi, szakdolgozói) kurzus és 6 graduális tárgy keretében; évi 

10 új kurzus születik 3 nyelven. Ezekben éves szinten mintegy 40-50 szakorvosjelölt, 30-40 

szakdolgozó, 20-30 demonstrátor, 1000 orvostanhallgató, 60-70 oktató, 10-12 helyszín, 1200 

graduális gyakorlat (’90), 170 graduális előadás (’70-90), 20 posztgraduális gyakorlat (’90), 
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220 posztgraduális előadás (’90) menedzselendő. Ezért az e-tankönyv, írott és digitalizált 

előadás anyagok, gyakorlati jegyzetek, oktatóvideók, önellenőrző és ellenőrző tesztek, valamint 

tanszéki információk közzétételén kívül szükség van többek között az időbeosztás 

menedzsmentjére és a hallgatók adminisztrációjára, valamint aktivitásuk követésére is. A 

hallgató - az oktató számára adminisztrációs többlet teher nélkül, ugyanakkor - kontrollált 

körülmények között, és a követelménynek megfelelően szabhatja személyre saját órarendjét. 

Az egyéni tanrend kialakításában a hallgatók kifejezetten motiváltak, az időpontválasztó modul 

(scheduler) használatára kötelezve őket elérjük, hogy az előírt minimumkövetelményben 

meghatározott tananyagokat is hamarabb és nagyobb kedvvel használni kezdjék. A rendszer 

adta lehetőségeket kihasználva az időpontválasztó modulon keresztül linkekkel irányítjuk őket 

az adott órához kapcsolódó tananyaghoz, feladatokhoz, követelményhez és tájékoztató 

információkhoz. Így a hallgató személyre szabottan, akár saját online naptárjából egy-egy 

kattintással megtudhatja, hogy mikor hol kell lennie, és milyen témában kell felkészülnie. 

Ennek célja összességében, hogy a felkészülés minél folyamatosabb legyen, a hallgatót a 

szorgalmi időszakban is aktivizáljuk, a tananyagokat ne csak vizsgára való felkészülésre 

használják. Tekintettel arra, hogy a klinikai tárgyakat oktató orvosok esetében az oktatás nem 

fő munkaidős tevékenység, a betegellátás mellett nagy szervezést igényel, az időpontválasztó 

modul számunkra hasznos funkciója, hogy mobil alkalmazás formájában az oktatónak 

emlékeztetőt küld az esedékes gyakorlatokról. Ugyanúgy, ahogy a hallgatók, az oktató is látja, 

hogy mikor hol kell lennie, mely hallgatóknak tart órát, és milyen témában. Majd pedig 

ugyanezen a felületen a nevük mellett megjelenő check-box kipipálásával regisztrálhatja is a 

megjelent hallgatókat. 

Saját tapasztalataink teljes mértékben megfelelnek a nemzetközi szakirodalomban közölt 

vizsgálatok eredményeivel. A diasorok megosztása nem vont maga után csökkenést a hallgatók 

óralátogatási hajlandóságát illetően (Worthingon-Levasseur 2015), ugyanakkor nagyobb az 

órai aktivitás (Babb-Ross 2009), hiszen az előre kiadott óravázlatokat áttekintve, azokra csak 

kiegészítésképpen jegyzetelve a hallgatóknak több kapacitásuk marad az óra közbeni 

interakcióra. Ennek érdekében pdf-formátumban elérhetővé tesszük az eredeti óravázlatot, és 

ugyanennek nyomtatóbarát (emlékeztető vagy jegyzet) változatát is. Elégedettségi 

felméréseinkből tudjuk, hogy hallgatóink igénylik, és az előre ki nem adott óravázlatok 

esetében hiányolják is ezt a lehetőséget, megfogalmazzák, hogy szeretnék kinyomtatva 

magukkal hozni az órára, és látjuk, hogy ezt sokan meg is teszik. 

IKT és gamification 

A mai hallgatók technológiához való viszonya megváltoztatja a tanuláshoz való viszonyt és 

órán kívüli és órán belüli kommunikációt is. A hagyományos értelemben vett tantermi 

környezet sokszor nem elég inspiráló számukra, amely az órától való nagyobb arányú 

távolmaradáshoz, az órán pedig fegyelmezetlenséghez illetve passzivitáshoz vezethet. 

Ugyanakkor, ha az oktató alkalmazkodik az új igényekhez, beengedi a mobil eszközöket az 

órájára (BYOD - bring your own device), visszaszerezheti a hallgatók érdeklődését. (Okaz 

2015) Az oktatók részéről „…az IKT-eszközök sokaságában mindenki megtalálhatja a számára 

legmegfelelőbbet, ami innovációra és szemléletváltásra ad lehetőséget.” (Molnár 2008) 

Azonban „…az IKT eszközök használatát talán nem is IKT képzésekkel érdemes feltétlenül 

kezdeni…mit is tartunk fontosnak a saját hivatásunkban…ha a tanulás támogatását tűzzük ki 

célul, az IKT eszközök valóban csak eszközök lesznek, és értelmet csak a 21. századi pedagógia 

elveit támogatva nyernek.” (Prievara 2015) Az infokommunikációs technológia és a játékosítás 

integrálására az oktatásban több gyakorlat is van a Semmelweis Egyetemen az órai munkában, 

az e-learning kurzusokban, és a számonkérésben egyaránt. 
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Szimulációs és készség oktatás több karon (Általános Orvostudományi Kar, 

Egészségtudományi Kar) is sikerrel működik, az orvosképzésben és az egészségügyi 

szakdolgozó képzésben egyaránt. Ezt az önmagában is jellemzően játékos módszert egészítjük 

ki az órán alkalmazott IKT eszközökkel. A legmagasabb szintű, WiFi-vezérelt magas-hűségű 

szimulátorokon való gyakorlás előtt - de bármilyen más gyakorlaton vagy előadáson is - az 

órához szükséges korábbi ismeretek előhívása hatékonyabb időkihasználást tesz lehetővé a 

kontakt óra során. Jól használható erre például az online minikvíz, melyet a hallgatók saját 

mobil eszközeiken, beállítástól függően számos formában, akár egyénileg, akár csapatban, akár 

egymással versengve oldhatnak meg. Az ilyen kvízek előállítása rendkívül egyszerű, ingyenes 

programokkal is megoldható (pl.: kahoot.it), és a hallgatók kimondottan kedvelik, ezáltal 

növelhető az óra hatékonysága, és az oktató-hallgató, hallgató-hallgató interakciók száma. A 

számonkérés ezen módja nem feszültségkeltő, hanem élményszerű a hallgatók számára. Az 

esetbemutatásokhoz, egyes folyamatok illusztrálásához jól használhatók az órába illesztett 

online videók, amennyiben lejátszásukhoz adott a technikai feltétel. 

Az e-learning rendszerben lehetőségek széles tárháza áll rendelkezésre az interaktív elemek 

alkalmazására. Akár egyetlen közös felületről elérhetővé tehetjük a statikus elemeket kiegészítő 

audio-vizuális tartalmakat, melyek nagyban segítik a megértést és az ismeretek elmélyítését. 

Az alábbi ábra a Felnőtt aneszteziológiai szakasszisztens és intenzív terápiás szakápoló képzés 

e-learning kurzusából hozott példa, ahol az óravázlat teljes és nyomtatóbarát változatban 

letölthető, e mellett az azonosított hallgatózási pontokhoz megfelelő élettani és kóros 

szívhangok rendelhetők, és a keringési rendszer egyes kulcs mechanizmusait animációk és 

oktatófilmek illusztrálják. (3. ábra.) 

 

3. ábra: IKT alkalmazása az e-learning kurzusban 

A számonkérésben egyre gyakoribb az online vizsgáztatás a Moodle-rendszeren belül egy-egy 

kurzusban. Ugyanakkor az online minikvízt előszeretettel alkalmazzuk az óra végén 

összefoglalásképpen, a kulcsinformációk (take home message) elmélyítésére is. A számonkérés 

egy másik játékos formáját a Moodle-rendszeren belül, a beadandó feladat modulban próbáltuk 

ki, mellyel elértük, hogy az elsőéves orvostanhallgatók a szorgalmi időszakon kívül, a nyári 

hónapokban is foglalkozzanak a tananyaggal. A feladatuk az volt, hogy műfaji megkötés nélkül 

bármilyen formában dolgozzák fel az ápolástani készség gyakorlaton és az osztályos nyári 

ápolástani gyakorlaton szerzett ismereteket. Célunk a tanulás folyamatossága, az elméleti és 
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gyakorlati ismeretek integrálása, és pozitív élményszerzés volt, az alkotások maradandósága 

pedig további ösztönzőként hatott. Az elkészült alkotások között voltak diasorok (power point 

és prezi), animáció, kisfilm, szófelhő, plakát, gondolattérkép, költemény is. (4. ábra) 

 

4. ábra: Néhány példa a gamifikált számonkérésre 

Tapasztalatok, kihívások 

Az infokommunikációs technológia robbanásszerű előretörése ellenére lehet a hallgatók között 

olyan, aki kevésbé kedveli a virtuális osztálytermeket, mert nem teljesül számára a csoporthoz 

tartozás érzése, vagy korlátozott a tananyaghoz való hozzáférése szociális, anyagi vagy egyéb 

okból, esetleg IT-ismerete vagy -affinitása korlátozottabb. (Holley- Oliver, 2010) Ugyanígy az 

oktatókat is képezni kell, és/vagy megfelelő IT-támogatást kell biztosítani számukra. A 

technológia folyamatos változása rugalmasságot követel az oktatóktól, hiszen a tartalmakat e 

miatt is rendszeresen frissíteni kell. A hallgatók nem egyforma kulturális és szociális háttérrel 
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érkeznek, és lehet köztük olyan is, aki nem hajlandó a tanulói autonómia szükséges fokára lépni, 

gyengítve ezáltal a blended kurzusok sikerét. A csökkent hajlandóság eredhet magából a 

tanulási kedv hiányából, vagy óvatosságból, a komfortzónából való kilépés elutasításából is. 

(Okaz 2015) 

Virtuális tantermeink működésével kapcsolatosan kezdetben a hallgatókkal egyidejűleg 

szereztük a tapasztalatokat, így előnyeit hallgatók és oktatók számára is be-be árnyékolták néha 

a fennakadások. Rendszerünk gyermekbetegségeit és a felmerülő igényeket kiismerve 

folyamatosan fejlesztjük a virtuális tantermeket. Eddigi tapasztalatainkat legnagyobb számban 

ötödéves orvostanhallgatókkal, kisebb számban elsőéves orvostanhallgatókkal és 

posztgraduális képzésekben résztvevőkkel szereztük. (5-6. ábra) Utóbbi két csoportnál eddigi 

visszajelzéseik és aktivitásuk alapján hamarabb jelentkeztek a rendszer előnyei, ugyanakkor a 

megvalósuló blended learning, a virtuális tantermek szerepe még nem teljesen világos a 

képzésben résztvevők számára. A módszertani váltást folyamatnak tekintjük, és úgy véljük, 

hogy idővel, és a tapasztalatok gyarapodásával egyre elfogadottabb lesz mind az oktatók, mind 

a hallgatók számára. A továbbiakban a hallgatói igényekhez igazodva szeretnénk minél több 

elemmel gazdagítani a virtuális tantermeket, illetve megismertetni és megkedveltetni őket mind 

a hallgatókkal, mind pedig az oktatókkal. Az ehhez szükséges felmérések kidolgozását 

megkezdtük. 

 

5. ábra: Ötödéves orvostanhallgatók aktivitása a virtuális tanteremben (az aláhúzás 

regisztrációs-, a karika vizsgaidőszak végét jelöli) 
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6. ábra: Posztgraduális tanfolyam résztvevőinek aktivitása a virtuális tanteremben (az 

aláhúzás jelenléti oktatási, a karika vizsgaalkalmat tartalmazó hét végét jelöli) 

Összegzés 

A Semmelweis Egyetem a kor oktatásmódszertani kihívásaira a nemzetközi trendnek 

megfelelően reagált, vezetői elkötelezettséggel és szervezeti összefogással a képzésben évről 

évre egyre nagyobb szerepet kap a blended learning. Az elméleti anyagok és szervezési 

funkciók interaktív e-learning kurzusokban (virtuális osztálytermek) kapnak helyet, a jelenléti 

képzésben pedig folyamatos a szimulációs és készség gyakorlatok, illetve az 

infokommunikációs technológia eszközeivel korszerűsített elméleti és gyakorlati órák 

térhódítása. A fejlesztés folyamatos, az új módszertani elemek beillesztését, a hallgatók és az 

oktatók támogatását és fejlesztésekbe történő bevonását feladatunknak tekintjük, és tudatosan 

végezzük. A bevezetett változásokkal összefüggésben megkezdtük az oktatói és hallgatói 

elégedettség, valamint a hallgatói teljesítmény mérését.  
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