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Speciális bírósági képzések: 
6000 fő támogatása 

blended learning módra 
Bírósági Integrált Informatikai Rendszer bevezetésének oktatása



A BIIR rendszer blended képzése
Elektronikus távoktatási eszközök és hagyomá-
nyos oktatási módszerek együttesén alapuló 
komplex megoldás:

�Képzésszervezési outsourcing (PM, QA, Tutorálás)
�Központi oktatásmenedzsment szoftver használata
�Önálló tanulást lehetővé tevő interaktív tananyagok
�Tutori támogatás a haladáshoz
�Elektronikus szintfelmérők, vizsgák
�Kiegészítő tantermi képzés megalapozásra
�Személyes konzultáció lehetősége



Mit nyújt az e-learning technológia?
Egy komplex rendszert jelent, amelyen keresztül ez 
eddig csak hagyományos eszközökkel működő 
oktatási folyamatokat

� informatikai eszközökkel automatizálja,
� racionalizálja és költséghatékonyabbá teszi,
� felgyorsítja a tudásátadás ciklusidejének lerövidítésével,
�a vezetői kontroll megerősítésével ellenőrizhetőbbé teszi. 

A tanulót tekintve perszonalizálja a tanulást.



Mi a BIIR képzés célja?

• A Phare szerződés keretei 
mentén megvalósítani, 
hogy az összes érintett 
bírósági  munkatárs, közel 
6000 fő képes legyen 
megfelelően használni a 
BIIR-t!







A képzési rendszer elemei
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2800 tantermi résztvevő kiválasztása

• A tantermi oktatásban résztvevők 
kiválasztásának szempontjai biztosítják, 
hogy minden szakterület képviselője, minden 
bírósági szintről képzést kapjon:
– Minden vidéki bíróságról legalább 1 fő leíró (B,P), 1 fő 

lajstrom irodai munkatárs, közülük egyik irodavezető. 
(B,P), 1 bíró (B,P)

– Minden székhelyi bíróságról legalább 2 fő leíró (B,P), 
2 fő lajstrom irodai munkatárs, közülük egyik 
irodavezető (B,P), 2 bíró (B,P)

– Minden megyei bíróságról legalább 2 fő leíró (B,P), 2 
fő lajstrom irodai munkatárs, közülük egyik 
irodavezető (B,P), 2 bíró (B,P), 1 fő VH 
lajstromkezelő, 1 fő BV lajstromkezelő, 1 fő BV bíró.



Képzési szerepkörök kialakítása

• A bírósági munkafolyamatok alapján a 
kulcsfelhasználókat szerepkörökbe soroltuk, 
hogy hatékonyabb legyen az oktatás: külön 
csoportokban képezzük őket.
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A képzési folyamat 

• Plenáris előadások minden 
megyeszékhelyen: 2004 vége

• Laborgyakorlatok 7 regionális képzési 
helyszínen: 2005 február-május

• E-learning tanulás a munkahelyen: 
folyamatosan

• VIP képzés vezetőknek: igény szerint
• VIZSGA: 2005 június



Laborgyakorlatok
• Szerepkörönként külön-külön csoportokban,

2005 február-május között, 2800 fő, 
mindenki számítógép előtt

• A BIIR funkcióinak számosságától függő 
időtartamban, 4-6-8 órás blokkokban

• Szerepkörökhöz tartozó összes funkció 
mintaeseten és e-tananyagon keresztül 
történő gyakorlása a BIIR alkalmazásával

• A laborgyakorlat elővizsgával zárul



Munkahelyi tanulás, gyakorlás

• A nyomtatott oktatási segédletek, az  
elektronikus tananyagok és e-öntesztek 
segítségével

• Központi támogató szakember rendelkezésre 
áll az OITH-ban: telefon, mail, fórum



Oktatási segédanyagok
• Az előadásokhoz tartozó prezentáció 

nyomtatott formában: büntető és polgári
• A laborgyakorlat anyagát követő oktatási 

segédlet nyomtatott formában szerep-
körönként

• A képzések teljes anyagát követő 
szerepkörönkénti elektronikus tananyagok 
a belső távoktatási rendszeren



VIZSGA

1. A felhasználók alapos képzést követően 
elővizsgát tesznek. Ennek eredményétől függően 
kiegészítő képzést kaphatnak.

2. Majd munkahelyi 
használat után 2005 
júniusban ÉLES
vizsgán kell számot 
adniuk tudásukról.



E-LEARNING PLATFORM

• Központi menedzsment/142 városi bírósági szerver
• 2800 fő részére 8+7 elektronikus tananyag és vizsga



SABEDU Tartalomfejlesztés: ETALON

Tartalomfejlesztés minőségbiztosítása
„minőségi tartalom a legkedvezőbb bekerülési áron“
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ProdukcióTechnológia
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e-Tanulási attitűdmérő



Számítástechnikai alapképzés e-Tananyagaok

Fejlesztési partner:



Bírósági Integrált Információs Rendszer 
e-tananyagok

Fejlesztési partner:



Támogató elektronikus oktatási eszközök

• Távoktatási felületen 
keresztül,

• Interaktív 
elektronikus 
tananyagok,

• Vizsgafelkészítő 
tesztek,

• Központi támogató 
tutorok.





• Tanácsadás
• Projektmenedzsment

• Minőségbiztosítás 
• E-tananyagfejlesztés

• Tartalom-disztribúció
• Rendszer-implementáció

• Üzemeltetés 
• Kiegészítő képzés + Tutorálás

• Oktatásszervezési outsource

A SABEDU E-learning Technológiák Kft. az elektronikus 
oktatás teljes területén kínál szolgáltatásokat: 



A MÚLT ADOTTSÁGAI
• 3 éve a hazai e-learning élvonalában
• SCORM kompatibilitás
• LMS, LCMS interoperabilitás
• Intranet, Internet, Offline közvetítés
• 160 M Ft K+F beruházások:

�Knowledge Linker LMS, LCMS

�Question Linker vizsgagyártó szoftver

�TITAN univerzális tananyagmotor

�ETALON tartalomfejlesztési módszertan

�SBMaker forgatókönyvíró szoftver



• Állami Számvevőszék
• AVIVA Életbiztosító Rt.
• Biztosítási Oktatási Intézet
• Budapesti Rendőr-Főkapitányság
• Credit Suisse Life&Pensions
• KÖZOKOS (OM SuliNova Kht.)
• Magyar Bíróságok (OITH)
• Magyar Közigazgatási Intézet
• Miniszterelnöki Hivatal
• OKKER Oktatási és Pedagógiai Kft.
• Országos Orvosszakértői Intézet
• Országos Villamos-távvezeték Rt.

Ügyfeleink:


