OKTATÁSI REKTORHELYETTES
Tisztelt Oktató!
2020. március 13-án kelt levelünkben tájékoztattuk Önt arról, hogy 2020. március 23-tól
visszavonásig a Szegedi Tudományegyetem távoktatásra áll át. A levél teljes terjedelmében
olvasható a CooSpace Oktatói Információs Színtér Rendkívüli Online Oktatás - módszertani
támogatás hirdetőtábláján. (Távoktatási Operatív Bizottság tájékoztatója.)
A járvány kiszámíthatatlansága miatt nem lehet biztosat tudni a veszélyhelyzet megszűnésének
időpontjáról, ezért arra kell felkészülni, hogy ezt a félévet már ebben a munkarendben fejezzük be.
Az Oktatói Információs Színtérben segítségül az online oktatás megszervezéséhez több
hirdetőtáblát működtet a Távoktatási Operatív Bizottság, melyeket folyamatosan frissítünk.
Kérjük, hogy folyamatosan tájékozódjanak ezek olvasásával.
1. Jó gyakorlatok a rendkívüli online oktatásban hirdetőtábla. A jó gyakorlatok
hirdetőtáblán a karok és az Oktatási Igazgatóság által javasolt módszereket foglaljuk össze
a rendkívüli online oktatás megszervezéséhez témakörönként csoportosítva:
oktatásszervezés; gyakorlatok, szemináriumok szervezése; előadások szervezése.
2. Rendkívüli online oktatás - módszertani támogatás
Nagyobb terjedelmű, leíró anyagokat teszünk közzé ezen a hirdetőtáblán az online
oktatáshoz használható módszertanról.
3. Rendkívüli online oktatás gyakran ismételt kérdések hirdetőtábla (GYIK)
Ezt a hirdetőtáblát az online oktatással kapcsolatos általános információk közzétételére
hoztuk létre. A hirdetőtáblát folyamatosan frissítjük a gyors információáramlás érdekében.
A hirdetőtáblákon kívül felhívjuk a figyelmüket a Kérdések és válaszok fórumra, ahol feltehetik
kérdéseiket.
A hallgatókkal történő kapcsolattartás elsődleges színtere az online oktatás időszakában
a CooSpace. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hallgatónak a kurzus teljesítéséhez szükséges
minden információt meg kell találnia az adott kurzus CooSpace-színterében.
Tisztelettel emlékeztetjük Önt, hogy amennyiben a kurzus tematikájában és a teljesítés módjában
változás történt, arról a hallgatókat a kurzus CooSpace színterében, a Színtérinformációk
menüpontban haladéktalanul tájékoztatni kell. Kérjük, hogy a Neptunban is publikálja a változást.
A CooSpace számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek az online oktatásban
használhatóak, például online fogadóóra meghirdetése, feladatok, gyakorlótesztek és
vizsgatesztek megosztása. Ezekről a Rendkívüli online oktatás - módszertani támogatás
hirdetőtáblán lehet részletes bemutatót, videókat találni.
A CooSpace tárhely korlátaira tekintettel a nagyobb terjedelmű anyagokat más formában
javasolt a hallgatókkal megosztani, azonban azok elérésének módját, helyét szintén meg kell
adni a kurzus CooSpace-színterében.
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Tájékoztatjuk, hogy a nagyobb terjedelmű anyagok publikálására az SZTE Elektronikus
Tananyag Archívum biztosít lehetőséget. Az SZTE Elektronikus Tananyag Archívum (ETA)
(http://eta.bibl.u-szeged.hu) gyűjtőkörébe tartozik minden SZTE-n keletkező, oktatással
kapcsolatos tananyag és ezekhez kapcsolódó segédanyag. Az archívum kiválóan ki tudja
egészíteni a CooSpace által biztosított lehetőségeket, hiszen befogad akár egészen nagyméretű
és speciális tananyag csomagokat is. Az archívumban elhelyezett anyagok természetesen
könnyedén beköthetők a CooSpace megfelelő színterébe.
Az SZTE Klebelsberg Könyvtár erről szóló részletes tájékoztatóját az Oktatói Információs
Színtér módszertani támogatás hirdetőtábláján olvashatják.
A tananyagfeltöltést bemutató tájékoztató anyag ezen a linken keresztül érhető el.
Az archívummal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket a contenta@ek.szte.hu címen várják a
könyvtár munkatársai.
Szintén ezen a hirdetőtáblán olvasható az SZTE Klebelsberg Könyvtár tájékoztatója az ajánlott
elektronikus szakirodalmi forrásokról. Ebben bemutatják azokat az ingyenes, illetve az egyetem
által előfizetett online forrásokat, amelyeket a tananyagok előállítása kapcsán a
leghasznosabbnak gondolnak, illetve amelyek online mivoltuk révén biztosítani tudják azt a
szakirodalmi hátteret és olvasmány anyagot a hallgatók számára is.
A szabadon nem hozzáférhető tartalmak otthoni eléréséhez (proxy és EduID) az SZTE
Klebelsberg Könyvtár weboldalán találnak útmutatót: http://www.ek.szte.hu/online-forrasokotthonrol.
A könyvtár munkatársaitól segítség kérhető: chaten hétfőtől péntekig 10-14 óra között, valamint
e-mailben az info@ek.szte.hu címen.
Nagyon köszönjük, hogy munkájukkal segítik a hallgatókat a félév sikeres teljesítésében!
Szeged, 2020. március 23.
Prof. Dr. Gellén Klára sk.
oktatási rektorhelyettes
Távoktatási Operatív Bizottság elnöke
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