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„Oktatói és vezetıi továbbképzések a Gábor Dénes Fıiskolán a mőszaki és informatikai
felsıoktatás minıségének javítására és kapacitásának bıvítésére”
A videokonferencia eszközének használata a Fıiskola távoktatási
programjaiban
A képzés neve
A videokonferencia eszközének használata a Fıiskola távoktatási programjaiban
Leírása
A Microsoft Office Live Meeting konferenciakezelı megoldás on&line értekezletek,
képzések és események során kapcsolja össze a közönség tagjait egy megbízható
szolgáltatás segítségével. A résztvevık elıadást nézhetnek, projekteket indíthatnak,
ötleteket győjthetnek, fájlokat szerkeszthetnek és közösen rajzolgathatnak – az
utazással járó költségek és fáradság töredékéért.
Ez a technika lehetıvé teszi:
• Sok résztvevıs események színvonalas megszervezését nagy biztonsággal
• Egymástól távoli résztvevık és csoportok összekapcsolását
• Nagyobb hatás elérését dinamikus hang& és videoanyagok révén
• Virtuális csoporttermek használatát, a résztvevık csoportokra oszthatóságát
négyszemközti megbeszélések és a témakörök részletesebb megvitatása
érdekében
• A bemutatott anyag megértésének ellenırzését a hallgatók körében, a
teszteredmények
automatikus
értékelését.
A könnyedén létrehozható tesztekben a tartalom megértésének ellenırzéséhez
számos különbözı típusú kérdés, így kiegészítendı, igaz&hamis típusú, valamint
egy vagy több helyes válasszal rendelkezı feleletválasztós kérdések is
alkalmazhatók.
• A konzultációról/elıadásról lemaradt hallgatók a Microsoft Windows Media Player
segítségével vagy a felvétel letöltésével egyszerően, igény szerint megtekinthetik
a rögzített elıadást. A kiváló minıségő felvételek révén az elıadás anyaga így
többször is felhasználható.
Célja
A videokonferencia használata távoktatás és az ehhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások
színvonalának és minıségének javításához, korszerősítéséhez a 21. században szinte
már nélkülözhetetlen. Az ehhez szükséges technikai eszköz a Fıiskola rendelkezésére áll,
elterjedése az egyes modulok, tárgyak oktatásában mára már elengedhetetlenné vált
egy olyan felsıoktatási intézményben, ahol az oktatási tevékenység jelentıs mértékben
távoktatásban zajlik. A 13 magyarországi és külföldi konzultációs központjainkkal való
kapcsolattartásban, oktatási tevékenységében alapvetı feltétel a videokonferencia
rendszer használata, ami egyben nemzetközi projektjeink lebonyolításában is hatékony
eszköz lehet. A képzés célja az eszköz használatának megtanítása.
Megvalósítása
2 napos tréning (tantermi) + 4 óra távoktatás
Résztvevıi, célközönség
15 fı
Oktatói
A Microsoft Központ oktatója
Ideje
2010. harmadik negyedév
Helye
Budapest, GDF székház

