Kedves Oktató kollégák!
Egyrészt érintettként, másrészt infósként, harmadrészt Rektorasszony kérésére egy kis segítséget,
segédletet készítettem a távoktatáshoz. Lesznek benne olyan elemek, amit már az oktatók listán
keresztül megkaptunk, az ismétlésért elnézést.
NEPTUN
A Főiskola vezetősége elsősorban a Neptunon keresztül zajló távoktatási megoldásokat támogatja.
Ennek megfelelően az első ajánlás a MeetStreet felület. Az SDA (UniPoll e-vizsgáztatási rendszer)
munkatársával felvettük a kapcsolatot, a Neptunon keresztüli vizsgáztatási rendszer használatának
módjáról, amint kapunk visszajelzést, fogunk még küldeni információkat.
Addig is a MeetStreet Virtuális terekhez kapcsolódó szolgáltatásai elérhetőek. Azt a tematikák
kapcsán elvileg mindenki tudja, ismeri, hogy DOKUMENTUMOKAT hogyan tudunk feltölteni. Ha
mégsem, az alábbi linkre kattintva elérhető, egyébként a Neptun bejelentkezési oldalán is
megtalálható, de ehhez a segédlethez is csatolom.
Neptun Meet Street és Tematikák feltöltése
Ezen kívül minden virtuális térhez tartozik ÜZENŐFAL, amin keresztül üzenetek küldhetők a tagoknak,
illetve a FÓRUM áll rendelkezésre a kommunikációhoz (itt fájl is csatolható a bejegyzéshez). A
harmadik hasonló funkció a BLOG, ahol szintén lehet fájlt csatolni.
SZAVAZÁS esetén egy adott kérdést tehetünk fel. Beállítási lehetőségei között a megjelölhető
válaszok száma lehet érdekes. Egy és több válasz jelölhető. Az alapadatok megadása (szavazás címe, a
kérdés, a szavazás záró dátuma (kezdő dátum nem kötelező) után a válaszok egyesével adhatók
hozzá.
FELADAT-ot is adhatunk ki (Feladatok menü / Új feladat felvitele; a már beadott feladatok is itt
tekinthetők meg). Első lépésként a kurzust kell kiválasztani, majd a megjelenő ablakban az Új feladat
felvitele gomb után adhatók meg az alap adatok (név, sorszám, kód, típus, értékelés, kezdő és záró
időpont). Az ablak alján még van néhány (értelemszerű) opció (E-vizsga IP figyelés: egyszer
kitölthetővé teszi a vizsga feladatot/ elvileg minden eszköz egyedi IP-vel azonosított a hálózaton,
kivételek természetesen vannak, jelen helyzetben szerintem ezektől a kivételektől eltekinthetünk).
Mentés után a feladat sorának végén lévő (+) jelre kattintva adható hozzá fájl, illetve lehet
módosítani a beállításokat. Ezt a funkciót már részletesebben ismerem, a hallgatói oldalról nézve a
kezdő időponttól tudják beadni/illetve a bejelölt opciótól függően megnézni a feladatot. A záró
időpontig adhatják be. (Megjegyzés: most próbaként létrehoztam egy feladatot, a törlése nem
sikerült, erre érdemes odafigyelni, az érintett hallgatók a feladat kiírásáról (Ricsi tájékoztatása
szerint) nem kapnak értesítést, érdemes ezt jelezni külön.
Itt lenne még jó az UniPoll online teszt-vizsga lehetőségéről írni, amint lesz info, küldöm a külön ezt a
kiegészítést.
GOOGLE CLASSROOM
Következő, jelenleg nagyon sok iskola által is választott mód a google/gmail tanterem/classroom
funkciója. Ahogy erről értesültem, van olyan kolléga, aki már próbálta is ezt a rendszert. Holló Zsolt

utána nézett, már bárki csatlakozhat a főiskolai email-címmel létrehozott kurzushoz is. A szolgáltatás
hátránya, ami miatt egyébként a vezetőség a Neptun lehetőségei mellett tette le a voksát, hogy csak
gmail-es címmel használható a rendszer, jelenleg nem minden hallgatónknak van, míg a Neptunhoz
van hozzáférésük. Az osztályterem egyénként külsős email-lel létrehozva gond nélkül használható. Az
osztályterem kurzusának létrehozása után egy néhány karakterből álló kód megadásával, vagy
meghívóval lehet csatlakozni, „belépni” a terembe. A hallgató egy oldalon látja kurzusait, email
értesítést kap a kiadott feladatokról, minden kurzusnak üzenőfala van, amit mindenki, aki a
kurzushoz csatlakozott lát, és hozzá is tud szólni, illetve a kiadott feladatoknak van privát üzenet
lehetősége, amit csak a küldő hallgató és a kurzus oktatója lát.
Részletes videó bemutató az osztályterem és a feladatkiírás használatáról:

https://www.youtube.com/watch?v=9nXRViljMzY
https://www.youtube.com/watch?v=K3UMMmftfmk
HANGOUT
Ha már gmail, az email rendszer bal oldali sávjában a levélírás, mappáink (cimkéink) alatt jelenik meg
ez a beszélgetésre, hívásra használható funkció. Sokatok számára ismert mind a facebook messenger,
viber, skype és társai hasonló funkciója, akinek nem ismerős de szeretné használni, küldök
segédletet.
YOUTUBE
A távoktatás, online, élő óra segítésére a youtube csatorna élő adás funkciója kiválóan használható. A
hallgatók írásban kérdezhetnek, melyre az élő adásban akár reagálni is tudunk. Erről egy nagyon jó
bemutató film készült, megkaptuk korábban, de itt az elérhetősége:
https://www.youtube.com/watch?v=ub-Br-c8VKw&fbclid=IwAR3n07lHnXM8TMHkttF3bUlMkKQ_jNqDh0FgPvja4J2SGu33shIvyIHJ8o
SKYPE
Ahogy a gmail a youtube-bal karöltve, a Skype is sok lehetőséget ad a távoktatásra, erről (angol
nyelvű ugyan, de a képernyőn mutatja is az adott funkciót) szintén egy jó video:
https://www.youtube.com/watch?v=G0WJi3C5F1U
NAGY SÁNDOR – Videó
Végezetül, gondolva arra a lehetőségre, hogy valakinek speciális körülmények miatt erre a módra
lenne szüksége. Rektorasszony felkérte Nagy Sándort, hogy segítsen videó felvétel készítésével,
ennek részleteiről Sándorral kell egyeztetni.
Bármilyen probléma esetén informatikus kollégák segítenek első körben email-en, forduljatok
hozzájuk bizalommal:
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