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„Oktatói és vezetői továbbképzések a Gábor Dénes Főiskolán a műszaki és informatikai
felsőoktatás minőségének javítására és kapacitásának bővítésére”
Távoktatási módszertani továbbképzés elsődiplomás oktatási programokban
A képzés neve
ILIAS mentor- és tutorképzés
A képzés szükségessége és célja
Az egyes tantárgyakat oktató internetes tutorok az egyes tantárgyak fórumaiban
válaszolnak a hallgatók tantárggyal, illetve tananyaggal kapcsolatos kérdéseire, javítják a
beküldött ILIAS-gyakorlatokat. A mentorok a folyamatos kapcsolattartással, az
oktatásszervezéssel, adminisztrációval kapcsolatos kérdésekben nyújtanak segítséget a
hallgatóknak, nyomon követik a hallgatók tanulmányi előrehaladását, ellátják az
elsődleges ILIAS-ügyfélszolgálati feladatokat.
Az új tutori feladatok ellátásához többféle készségre és ismeretre van szükség:





Ismerni kell az új tanulási környezetet.
Bizonyos írásbeli kommunikációs készségre van szükség.
Ismerni kell a rendelkezésre álló különböző taneszközök pedagógiai stratégiáját.
Ismerni és alkalmazni kell tudni a jelenléti kapcsolattartás új módszereit.

Az új mentori feladatok ellátása is több féle szükséges készséget és ismeretet kíván:
 Ismerni kell az oktatási intézmény felépítését és szabályzatait, az egyes szervezeti
egységek elérhetőségeit.
 Ismerni kell a mentorhoz tartozó tanulók képzési típusának fontosabb jellemzőit
(menetét, tantárgyait, órarendjét stb.).
 Ismerni kell az egyes tantárgyak Tantárgyi útmutatóinak tartalmát (pl. mikor mit
kinek kell beadni, milyen típusú vizsgafeladatok lesznek, stb.)
 Ismerni kell az új tanulási környezetet – beleértve az ILIAS szolgáltatásait, a
kommunikáció (esetleg újfajta) módjait és a közösen végzett munka egyéb
összetevőit.
 Bizonyos írásbeli kommunikációs készségre van szükség.
 Empatikus (megértő) és támogató hozzáállásra van szükség.
Ezek az újszerű, a korábbinál összetettebb tevékenységek képzést és irányítást
igényelnek. A Főiskolához csatlakozó tanáraink és tutoraink számára alap ILIAS-képzést
biztosítunk félévenként a szemeszterkezdéshez kapcsolódóan. Ezek után az újabb
módszertani ajánlásokkal, az ILIAS új verzióinak lehetőségeivel továbbképzés keretében
ismerkednek meg. A képzést on-line kurzusok (multimédiás tananyag, fogalomtár,
gyakorlatok, önellenőrző teszt, vizsga stb.) valamint fórumok támogatják folyamatosan.
A mentorok az ILIAS-alapképzésen kívül mentorképzésen vesznek részt, amely vizsgával
zárul. A sikeres vizsgázók a Főiskola által kiadott tanúsítványt kapnak. A mentorok
tovább- és önképzése folyamatos, amelyet a rendszeresen tartott ILIAS-projekt
megbeszélések és az új verziókkal végzett tesztelés biztosít.
Tematika
Mentorképzés tematika
1. Tananyagsegédletek készítése az ILIAS-ban (gyakorlat)
2. A GDF ILIAS mentori használata


Tananyagbevitel és felelősök (teszt és kísérleti rendszer)









Hallgatói kapcsolatfelvétel
Hallgatók távoktatás módszertana és ILIAS képzés megszervezése és ellenőrzése
Tanári képzés és tutori kapcsolattartás
Statisztikák és elemzések
Kapcsolattartás a hallgatókkal
Kapcsolattartás a rektori hivatallal
Nyomkövetés és szignalizáció

Tutorképzés tematika
Az ILIAS új verzióiban elérhető lehetőségek






2. Új

Továbblépés a felület komfortosságában
Kommunikáció új lehetőségei
Tananyagsegédletek és kurzusok új tulajdonságai
Szerkesztői felület fejlődése
Új web 2.0-s szolgáltatások
Az adminisztráció új lehetőségei
didaktikai módszerek az e-Learning-ben

 A GDF ILIAS-projektcsoport által kidolgozott módszerek
 A módszerek alkalmazása az ILIAS-ban
 Más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben alkalmazott módszerek
3. Gyakorlati tapasztalatok, bevált módszerek




Beszámolók az e-Learninggel végzett tanári/tutori munkáról
A félév során szerzett tanári tapasztalatok ismertetése
Tervezett új módszertani elemek felvétele az egyes tárgyak oktatásába

Megvalósítása
Mentorképzés: 8x2 óra tantermi, 30 óra távoktatás
Tutorképzés: 2x4 óra tantermi, 30 óra távoktatás
Résztvevői, célközönség
GDF oktatói
Oktatói
ILIAS csoport
Ideje
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