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VIRTUÁLIS MEGHÍVÓ
SZTE OPEN ONLINE OKTATÁS – VIRTUÁLIS TANÁRI ÉS OKTATÓI ANKÉTOK
E-LEARNING KÉPZÉSI FORMA
„MOOC”-ÖDJÜNK EGYÜTT! MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉSI SOROZAT 2017- 2022

Tisztelettel meghívjuk az
EFOP-3.4.3-16-2016-00014
azonosító
számú, „A Szegedi
Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a
munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében” című pályázat
virtuális tanári és oktatói továbbképzési eseményére.
A képzés három leckéből áll, melyek célja, hogy megismerjük az „open online oktatás” hívószavait,
keretrendszerét és bemutassunk néhány jó gyakorlatot. A képzés e-learning képzési formában kerül
meghirdetésre, a résztvevőknek 3 lecke mutatja be az online oktatás főbb fogalmait, gyakorlatait:
− 1. lecke: A távoktatástól az e-Learning-en át a MOOC-ig: hogyan költözik a tanulás a
tantermekből a nappalikba és a virtuális közösségi terekbe?
− 2. lecke: Videólecke készítés: milyen egy jó tanári, oktatói videó? Kell-e ehhez stúdió és
vállalható-e a dolgozószobánk?
− 3. lecke: Olvasólecke készítés: milyen egy jó online szöveg? Mi legyen a jegyzetekkel, amit
eddig használtam?
A MOOC kialakulásáról az online kurzusok jelentőségéről, modelljéről bővebben az SZTE Publicatio
repozitóriumban is olvashat: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/5724/
A 2018/2019. tanév nyári e-learning képzését a CooSpace felületén keresztül bonyolítjuk le:
− A
képzésre
jelentkezni
a
Modulo
felületen
https://modulo.etr.uszeged.hu/Modulo2/default/login/index szükséges 2019. május 21 - június 11 12:00 óráig (lásd.
melléklet)
− A képzési anyagok a jelentkezők számára egy CooSpace AP6 Képzők képzése – e-learning
képzési forma - 2018/2019 NYÁR c. színtéren http://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-549856
lesznek elérhetőek 2019.06.14 és 2019.08.26. között.
− A képzést egy záró teszt kitöltésével lehet teljesíteni (amely sikeres, ha a kérdések legalább
50 százalékára helyesen válaszol a kitöltő) a 2019.06.07 és 2019.08.26. közötti időszakban.
− A képzés során személyes jelenléttel járó konzultációkat is biztosítunk, mely során az elmúlt
két év alatt fejlesztett online tananyagok fejlesztőivel lesz lehetőség „best practice”-ként
megvitatni a kérdéseket, felvetéseket.
A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik 2019-ben már open online formában szeretnének tananyagot
fejleszteni. Az AP6 alprojektben az oktatási anyagot fejlesztők számára a képzés elvégzése kötelező. A
képzés a felmerülő igények alapján akár minden szemeszterben meghirdetésre kerül.
Bízva abban, hogy az online oktatási térben találkozunk, üdvözlettel:

Farkas Zsóka
AP6 alprojekt vezető
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Melléklet:
Modulo jelentkezési lap kitöltése

1) Belépés a Modulo felületére: https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login

2) Ha ügyintézők vagyunk, akkor váltsunk át ügyfél módba:

3) Amennyiben ügyfél módban vagyunk, a következő felületet látjuk:
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4) Kattintsunk a ’Beadás’ csempére. Ezután a ’Keresés’ mezőbe írjuk be az ’SZTE EFOP’
cím részletet vagy az egérrel görgessünk mindaddig, míg meg nem találjuk az ’SZTE
EFOP343 Belső Képzések’ irodát. Majd a ’Jelentkezési lap - AP6: SZTE Open Online
Oktatás – Tanári és Oktatói Ankétok "MOOC"-ödjünk együtt! Módszertani Továbbképzési
Sorozat 2017-2022–ra’ kattintsunk és ezután a ’Kitöltés’ gombra.

5) Töltsük ki a szerkeszthető mezőket (a piros csillaggal megjelölt mezők kitöltése
kötelező). A sikeres kitöltés utána a ’Beadás’ gombbal tudjuk beküldeni a jelentkezési
lapunkat. Ezzel a jelentkezés sikeresen megtörtént. Amennyiben a ’Mentés’ gombra
kattintunk úgy a belépéskor is látható ’Piszkozatok’ mappába fog a dokumentumunk
kerülni. Ekkor a dokumentum még nincs beadva!

