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A Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum 

(K-MOOC) kurzusai 
 

A K-MOOC 2014 szeptembertől négy kurzussal kezdi el tevékenységét: 

1. kurzus - A jazz kultúrtörténete 

Kurzusvezetők: Benkó Sándor, Prof. Dr. Rudas Imre, Hegyesi Franciska 

Kreditszám: 3  

 

A 45 éves múltú BENKÓ DIXIELAND BAND a világon elsőként vállalkozott arra, hogy a 

modern Amerika születésének és a jazz születésének egybeeső korát, majd azt követően elmúlt 

századunk történéseit egy sokszínű zenei anyaggal ábrázolja.  A cél az, hogy a felsőoktatásban 

résztvevő hallgatók is megismerkedjenek a zenei világ eme szegmensével. A sorozat öt 

koncertből áll, felsorakoztatja a magyar művészek legjobbjait a könnyűzene világától az opera 

műfajáig, története magába foglalja a kultúra tágan értelmezett területeitől (zene, festészet, 

költészet, stb.) a sport, tudomány, építészet és a történelem legérdekesebb elemeit - 

természetesen az erős időkorlát figyelembe vételével. Szórakoztatva ismertet meg világunk 

dolgaival az időtengely mentén az egyidejűség felismerésének élményét is kínálva!  

 

Tematika: 
 A  Ragtime Kora  (1865-1919) 

 Chicago Aranykora  (1917-1927)     

 A Swing Világa (1929-1939)    

 All That Jazz Dixie, swing, bebop – a jazz sokarcúvá válik (1939-1953)   

 És Él a Jazz  (1953 – tól napjainkig)  

A kurzus 2 féléves, 2 x 12 modulon keresztül dolgozza fel az öt legfőbb állomást. 

 

1/24 Louisiana, New Orleans, a ragelés gyökerei, marsching bandek (1865-1899) 

2/24 Új zenei műfaj születik, ritmus és dallam hagyományok, Storyville az új zene bölcsője 

(1900-1910) 

3/24 A ragtime kora, a modern Amerika megszületése, az amerikai nők felszabadítása (1911-

1916) 

4/24 New Orleans legszebb évei, megszületik a jazz. Az első jazzlemez felvétele (1916 - 1917) 

5/24 New Orleans tetszhalott, Chicago és New York lesznek a jazz fővárosai (1917-1919) 

6/24 Chicago aranykora, jazzlemezek, rádióadások (1920-1922) 

7/24 Nagy Broadway sikerek, Big Band-ek megjelenése (1923-1924) 

8/24 A rohamos technikai fejlődés a jazz és a musicalek szerepe (1925-1926) 
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9/24 Megjelenik a hangos film, alkoholtilalom és a jazz  (1927-1928) 

10/24 Indul a swing aranykora. Gazdasági válság. Al Capone. A hangosítás megjelenése (1929-

1930) 

11/24 Ellington káprázatos sikere, „Ain’t Misbehavin’”, Just a Gigolo – Armstrong első pop 

felvételei, kábítószer és jazz   (1931-1932) 

12/24 Európában hódit a jazz, Django REINHARDT, Comedian Harmonists. Az operett arany 

kora.  (1932-1933) 

 

Minden modul elsajátítását egy záróteszt értékeli, amelynek legalább elégségesnek kell lennie. A 

félév végén el kell készíteni egy írásos  tanulmányt, amely az egyik modulhoz kötődik.  

A kurzus a Benkó Dixieland Band által tartandó nyitó koncerttel indul, mely az Óbudai 

Egyetemen lesz 2014. szeptember 9-én a Bécsi úti épület aulájában 17 órai kezdettel. 

 

2. kurzus - Egyéni és csoportos problémamegoldó technikák 

Kurzusvezető: Dr. Cséfalvay Miklós 

Kreditszám: 3 kredit 

A tantárgy a PSP (Problem Solving Processes) témakörét öleli fel. A  problémamegoldó 

képesség az egyik olyan elvárás az alkotó munkát végző munkavállalókkal szemben, amely 

gyakran a munkavállalás egyik alapfeltételévé válik. A kurzus olyan elméleti ismereteket tanít 

meg és olyan gyakorlati képességeket alakít ki, amelyek az egyéni- és teammunkában egyaránt 

hatékonyak lehetnek. A kurzus tisztán elektronikus úton, önálló tanulással, de ellenőrzött 

körülmények közötti számonkéréssel teljesíthető. 

Tematika: 
1. Az analitikus és kreatív gondolkodás. A kreativitás fogalma, gondolkodási típusok. 

Kognitiv pszichológiai alapok  

2. A kreatív személyiség, az alkotás folyamata. Alkotó gondolkodás. Gestalt elmélet. 

3. Az információ feldolgozás elmélete, szakértők és kezdők, analogikus gondolkodás, a 

problémamegoldás általános terve.  

4. A kreativitás szerepe a problémamegoldásban, kreativitást fejlesztő gyakorlatok. 

Érzékeléssel kapcsolatos gyakorlatok. Analitikus gondolkodást fejlesztő gyakorlatok. 

Analitikus és kreatív gondolkodást fejlesztő gyakorlatok.  

5. A kreatív gondolkodás akadályai esettanulmányok, kreativitás erősítése, gátlás. 

6. Team munkacsoportok működése, team típusok, team szervezése, teambeli szerepek, 

team munkavégzése, team vezetése. Csapatmunka és motiváció. Konfliktuskezelés. 

7. Problémák fajtái, problémamegoldás gyakorlati alapmódja.  
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8. Projekttervezés alapok. Projekttervezést segítő eszközök. Hálótervezési technikák. 

Projektmenedzsment alapok.  

9. Problémamegoldó ciklusok bemutatása, az alapciklus részletes megismertetése.  

10. Problémaazonosítás - alapok megkeresése - megoldások kiválasztása - megoldások 

bevezetése, problémamegoldó technikái.  

11. Problémamegoldó technikák alkalmazása 1.: Brainstorming, ok-okozati diagramok. 

12. Hét elmélet: Problémamegoldó technikák alkalmazása 2.: Pareto analizis, 5 kérdés 

módszere, folyamatábra, adatgyűjtés, hatékony mintavétel.  

13. Problémamegoldó technikák alkalmazása 3.: Adatrendszerezés és megjelenítés, 

Koncentráció diagramok, minősítés és besorolás, hiba megelőzési analízis 

 

3. kurzus - A pedagógia alapjai 

 

Kurzusvezetők: Fűzi Beatrix, Erdei Mónika 

Kreditszám: 2 

A tantárgy keretében megismerkedhet a gyerekekről és nevelésről való mai gondolkodásunk 

kialakulásának főbb állomásaival. Bepillanthat egzotikus kultúrák gyermeknevelési szemléletébe 

és gyakorlatába. Kiemelten foglalkozunk a médiafogyasztás gyerekekre, fiatalokra gyakorolt 

hatásaival. Kitérünk a digitális bennszülöttek iskolai boldogulásának problémáira. A tantárgy 

segíthet megfejteni, hogy miként formálód(t)unk neveltetésünk hatására, és kapaszkodókat nyújt 

a saját és (leendő gyermekeink) fejlődésének megértéséhez, tudatos megközelítéséhez. Tanulását 

önállóan szervezheti.  

Tematika: 
1. A pedagógia alapfogalmai. A nevelés értelmezése, fogalma, szerepe az egyén és a 

társadalom életében.  

2. A gyermekkép változásának történeti áttekintése az őskortól a középkorig.  

3. A gyermekkép változásának történeti áttekintése a középkortól a napjainkig.  

4. A nevelési eszmények és nevelési célok átalakulása a társadalmi változások tükrében.  

5. A magyar és az egyetemes neveléstörténet kiemelkedő alakjai.  

6. Nevelés egzotikus kultúrákban I. (A zsidó, muzulmán, busman és indián 

gyermekszemlélet néhány értékes eleme.)  

7. Nevelés "egzotikus" kultúrákban II. (Az amerikai, finn, indiai, kínai és japán oktatási 

rendszer jellemzői.)  

8. A gyermekek és fiatalok médiafogyasztása I.  

9. A gyermekek és fiatalok médiafogyasztása II.  
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10. "Digitális bennszülöttek" az iskolában.  

11.  A magyar iskolaügy történeti alakulása. A mai magyar iskolarendszer és az 

árnyékoktatás.  

12.  Az iskola mint nevelési és mint társadalmi intézmény, szerepe a modern 

társadalomban. Az iskolát érintő kihívások napjainkban.  

13.  Oktatás- és nevelésügy az Európai Unióban.  

14.  A pedagógus hivatás, a tanári mesterség szerepe napjaink társadalmában, különös 

tekintettel a mérnöktanári pályára. A szakképzés célja, jelentősége. 

 

4. kurzus – Bevezetés az ergonómiába 

 

Kurzusvezető: Dr. Oroszlány Gabriella 

Kreditszám: 2 

Sokan az ergonómia kifejezést az üléssel vagy a székkel azonosítják. Sokan nem tudják, mit 

jelent, de a szó előfordulási helyei alapján tudják, hogy valami jó dolog. És vannak, akik csak 

egy olyan fogásnak tekintik, amivel még drágábban lehet eladni a termékeket.  Nem az 

ergonómia népszerűsítő kurzusa ez, hanem azoknak a mélyebb emberi értékeknek, tudásnak és 

törekvésnek az átadása, amelyeket az emberiség története során számtalanszor feltaláltunk már, 

és alkalmanként napjainkban is újra felismerünk az újonnan fellendülő műszaki alkalmazási 

területeken. Nagyon gyors műszaki fejlődést élünk át, melynek része a termékek gyors piacra 

vitele. Megfigyelhetjük a használhatatlan dolgok bukását és a jól eltalált gyártórendszerek, 

termékek, szolgáltatások sikerét. Egy adott célra rossz megoldás sok születik, igazán jó, letisztult 

változat kevés jön létre, melyet utána sok változat követhet. A jó változatokban napról-napra 

felfedezhetjük azokat az emberi tulajdonságok ismeretén alapuló megoldásokat, melyek a 

sikertelen megoldásokból hiányoztak.  Azért fontos az ergonómiai szemlélet, és az alapvető 

ismeretek megszerzése, mert ez előnyt jelent a tervezés, kivitelezés, üzemeltetés során. 

Hosszútávon a találmányok a letisztult, jól használható formában maradnak fenn, és lesznek 

sikeresek, azaz akkor, hogyha jól használhatóak, vagyis megfelelnek az emberi jellemzőknek. Az 

ergonómia kurzusban megismerjük, hogyan él együtt, hogyan hat egymásra az ember és a tárgyi 

környezet, azaz hogyan érvényesülnek és alkalmazhatók az ergonómiai ismeretek. A tárgy célja 

megismertetni a hallgatókkal a hatékony, kényelmes, biztonságos kialakítás feltételeit, a 

felhasználó-központú tervezés elveit és módszereit, képessé tenni a résztvevőket az ergonómiai 

problémák felismerésére, egyszerű feladatok megoldására és a megfelelő intézkedések 

kiválasztására. 

 

Tematika: 
1. Fogalmak és bevezető 

 Az ergonómia tárgya, területei 
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2. Rendszer 

 A rendszer. Munkarendszer, felhasználói interakció, az emberi információfeldolgozás 

modellje. 

3. Tevékenységelemzés 

 A tevékenység és munkaelemzés alapjai. 

4. Felhasználói kör meghatározása 

 A felhasználói kör jellemzése és a tervezői megközelítések. 

5. Eszközök antropometriai tervezése 

 Testméretek és erőkifejtés 

6. Felület 

 A vezérlési és a kezelői felület tervezése 

7. Használhatóság 

 Az ergonómiai minőség és a használhatóság 

8. Hibázás 

 Az emberi hibázás, megbízhatóság. 

9. Terhelés - igénybevétel 

 Terhelés, igénybevétel, fáradtság 

10. Környezeti tényezők 

 Környezeti tényezők 

11. Kockázatcsökkentés 

 Kockázatalapú munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés 

12. Munkahelyek kialakítása 

 Ergonómiai kockázatok csökkentése a munkahelyen 

13. Testhelyzetek és a kényelmes ülés 

 Munka közbeni testhelyzetek és a kényelmes ülés 

14. ErgoPontok 

 Bevonáson alapuló fejlesztési folyamat  

A K-Mooc kurzusok elérhetősége 

A K-MOOC által meghirdet kurzusok mindenki számára elérhetőek mind az anyaországban, 

mind a határon túli magyar közösségekben! 

A kurzusokra a www.kmooc.uni-obuda.hu oldalon lehet regisztrálni. 

 

A K-MOOC kurzusok az Óbudai Egyetem Moodle e-learning keretrendszerében lesznek 

elérhetőek. 

 A Moodle elérhetősége: https://elearning.uni-obuda.hu/kmooc, a belépési linket a jobb 

felső sarokban találja! 
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 Aki nem az Óbudai Egyetem hallgatója annak a Moodle helyi felhasználói hitelesítéshez 

kattintson ide! linkre kell kattintania. 

 
•Ha bármilyen hibaüzenetet kap vagy nem jelennek meg a kurzusai, akkor kérem írjon az alábbi 

email címre: moodleadmin@uni-obuda.hu 

https://elearning.uni-obuda.hu/auth/saml/locallogin.php
https://elearning.uni-obuda.hu/auth/saml/locallogin.php

