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Joseph E. Aoun; 
a Robot-Proof:
Higher Education in
the Age of Artificial
Intelligence c.
könyv szerzője

OKTATÁSI HÍRLEVÉL

"Embrace lifelong

learning to become

robot-proof." 

Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ
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Márc. 26-án rendezzük meg következő
EduCafé alkalmunkat, melynek
keretében közösen keressük azokat a
stratégiai megoldásokat, amelyekkel
oktatóként a lehető legtöbb támogatást
nyújthatjuk hallgatóinknak békeidőben,
valamint a jelenlegi vészhelyzetben.

A regisztrációért, valamint a többi

oktatástámogatási program

megtekintéséért kérjük, keresse fel

honlapunkat.

EduCafé - A tanulás
támogatása

https://www.facebook.com/oktatasfejlesztesikozpont/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/
https://www.facebook.com/oktatasfejlesztesikozpont/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/
https://news.northeastern.edu/2019/02/26/embrace-lifelong-learning-to-become-robot-proof-president-aoun-tells-students/
https://news.northeastern.edu/2019/02/26/embrace-lifelong-learning-to-become-robot-proof-president-aoun-tells-students/
https://news.northeastern.edu/2019/02/26/embrace-lifelong-learning-to-become-robot-proof-president-aoun-tells-students/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/07/21/atallas-a-tavolleti-oktatasra-a-kulisszak-mogott/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/oktatoi-kozosseg/educafe/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/oktatoi-kozosseg/educafe/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/oktatoi-kozosseg/educafe/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/oktatastamogatas-esemenyek/oktatoi-kozosseg/educafe/


Február 26-án rendeztük meg az első
EduIdeát, melyen munkatársaink oktatási
jógyakorlatokat mutattak be. Az esemény
remek hangulatban telt összesen 64 kolléga
részvételével, egyetemünk minden karáról.

VIZSGAFEJLESZTÉSI
PÁLYÁZAT KLINIKAI TÁRGYAK
ESETÉN AZ ÁLTALÁNOS
ORVOSTUDOMÁNYI KARON

LEZAJLOTT ELSŐ ONLINE ÖTLETBÖRZÉNK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYHIRDETÉS

Mindazok, akik érdeklődnek a bemutatott jógyakorlatok iránt,

utólag is megnézhetik őket a program saját Moodle-felületén:

https://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=5045

ÁLTALÁNOS
OKTATÁSFEJLESZTÉSI
PÁLYÁZAT

Az oktatásfejlesztés elősegítése az

OFMSZK alapfeladatát jelenti,

melynek egyik lehetőségét a kiírt

oktatásfejlesztési pályázatok

adják. 2021 elején két pályázatot is

hirdettünk, melynek eredményeit

a pályázat címére kattintva

olvashatják az érdeklődők.

https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/18/vizsgafejlesztesi-palyazat-klinikai-targyak-eseten-az-altalanos-orvostudomanyi-karon-2021/
https://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=5045
https://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=5045
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/18/altalanos-oktatasfejlesztesi-palyazat-2021/


A Moodle e-learning rendszer és a Zoom
videokonferencia-szoftver mellett
oktatástechnológiai szolgáltatásunk
harmadik eleme a Kaltura, mely egyszerre
videótárhely és interaktív videók
készítésének eszköze.

INTERAKTÍV VIDEÓK KÉSZÍTÉSE A KALTURÁVAL

A SeKA-hozzáféréssel elérhető honlapon számos oktatóvideót tettünk

közzé a Kaltura, a QR-kódos OMHV, valamint a Moodle és a Zoom

működéséről.

A Moodle, Zoom és Kaltura rendszerekről szóló, fontos közleményeket

nemcsak e-mailben küldjük ki, de ezentúl honlapunkon keresztül is

elérhetővé tesszük munkatársainknak. A közleményeket dolgozói

VPN-kapcsolattal lehet elérni az alábbi linken:

A Kalturával azért is érdemes megismerkedni,

mert a Zoom-tárhely tehermentesítése

érdekében az elkészült videókat (előadások,

gyakorlatok, oktatóvideók) a Kalturába minden

esetben szükséges feltölteni.

FONTOS KÖZLEMÉNYEK A HONLAPON

https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/category/korlevelek/

HOVÁ FORDULJAK, HA PROBLÉMÁM VAN?

Honlapunk "Segítség" menüpontjában megtalálja, melyik

munkatársunkat milyen témában és kérdéssel kapcsolatban tudja

megkeresni, valamint milyen elérhetőségen. Forduljon

ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal!

https://kaltura.semmelweis.hu/category/Oktat%C3%A1sfejleszt%C3%A9s/180741551
https://kaltura.semmelweis.hu/category/Oktat%C3%A1sfejleszt%C3%A9s/180741551
https://kaltura.semmelweis.hu/category/Oktat%C3%A1sfejleszt%C3%A9s/180741551
https://seka.semmelweis.hu/hu
https://kaltura.semmelweis.hu/category/Oktat%C3%A1sfejleszt%C3%A9s/180741551
https://kaltura.semmelweis.hu/media/Kaltura+haszn%C3%A1lati+alapismeretek+%283+3%29/1_0enp98wd/180741961
https://semmelweis.hu/informatika/egyeb-szolgaltatasok/eroforrasok-tavoli-elerese/
https://kaltura.semmelweis.hu/media/Zoom-felh%C5%91ben+lev%C5%91+felv%C3%A9tel+%C3%A1tvitele+a+Kaltur%C3%A1ba/1_oftp1vfg/206952913
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/category/korlevelek/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/ugyfelszolgalat/


Digitális valóságok –
Digitalizáció és

innováció az oktatás-
nevelésben

 

Mellearn 2021 - Nemzeti
és Nemzetközi Lifelong

Learning On-line
Konferencia

 

 

Március 18.

Március 17-en indul a Tempus

Közalapítvány tanároknak szóló

online tanfolyama, mely a digitális

pedagógia különböző területeit járja

körbe, és számos hasznos online

oktatási eszközzel ismerteti meg az

érdeklődőket.

EGYETEM 2.0?
FELSŐOKTATÁS
AZ INFORMÁCIÓS KORBAN
Dessewffy Tibor, Láng László

Április 6-9.

ONLINE KONFERENCIÁK TAVASSZAL

Conference on Medical
Training – What kind of
doctor do we want for

the future?

Március 20.

Networkshop 2021

Május 6.
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AJÁNLOTT KÉPZÉS AJÁNLOTT TANULMÁNY

"Olyan új felsőoktatásra van

szükség, amely képes

visszatérni a tanítás legnemesebb

eszményeihez, nem elbeszél a

régi struktúrákban a hallgatók

mellett, hanem sikeresen

megtalálja az utat minél

teljesebb bevonásukra."

https://www.facebook.com/events/943702569713702
http://mellearn.hu/2021/02/17-nemzeti-es-nemzetkozi-lifelong-learning-on-line-konferencia-lll-4-0-hogyan-alakitja-at-a-digitalizacio-az-lll-strategiakat-on-line-zoom-platform-2021-majus-6-09-30-18-00-ora-kozott/
https://docplayer.hu/128095987-Tanulmany-egyetem-2-0-felsooktatas-az-informacios-korban-dessewffy-lang-egyetem-2-0.html
https://docplayer.hu/128095987-Tanulmany-egyetem-2-0-felsooktatas-az-informacios-korban-dessewffy-lang-egyetem-2-0.html
https://docplayer.hu/128095987-Tanulmany-egyetem-2-0-felsooktatas-az-informacios-korban-dessewffy-lang-egyetem-2-0.html
https://docplayer.hu/128095987-Tanulmany-egyetem-2-0-felsooktatas-az-informacios-korban-dessewffy-lang-egyetem-2-0.html
https://docplayer.hu/128095987-Tanulmany-egyetem-2-0-felsooktatas-az-informacios-korban-dessewffy-lang-egyetem-2-0.html
https://tka.hu/hir/15262/ismet-megnyilt-a-regisztracio-a-tanulas-jovoje-mooc-ra?fbclid=IwAR3F5MFIgLyFY3vfqGRd41HmGbw6hg0FWMtV5HZyYOuveXig9X99feB16fc
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/konferenciak/konferenciak/
https://www.feam.eu/conference-on-medical-training/
https://nws.comp-rend.hu/


A projekt által vizsgált négy fő terület az interkulturális és a digitális

kommunikáció, a kritikus gondolkodás, valamint az etika oktatása az

intézményekben. Ehhez kapcsolódóan keresünk érdeklődő
oktatókat és hallgatókat, akik szívesen megosztanák
jógyakorlataikat és tapasztalataikat a témában.

RÉSZLETEK

Számos olyan ingyenes online eszköz van, mellyel interaktívvá lehet

tenni a gyakorlatokat, akár Zoomon keresztül, akár személyesen kerülnek

megtartásra. Összefoglalónkból kiderül, melyik applikációt milyen

célokra érdemes alkalmazni és milyen funkciókat biztosítanak az

ingyenes verziók (Kahoot!, Mentimeter és társai).

ONLINE OKTATÁSI ESZKÖZÖK - KAHOOT!,
MENTIMETER ÉS TÁRSAI

A „European University for Well-being” egy
több európai egyetemből álló szövetség,
melynek célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi
jóllét növeléséhez.

HUMÁN MŰVELTSÉG AZ OKTATÁSBAN -
FELHÍVÁS OKTATÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK

Az első Seed Funding Call keretében nyert

támogatást az EUniHuLi projekt, mely a humán
műveltség (Human Literacy) oktatására
vonatkozó jógyakorlatokat kívánja feltárni és

megosztani a partneregyetemeken. 

SCRUMBLR

https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/projektek/euniwell/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/projektek/euniwell/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/projektek/euniwell/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/projektek/euniwell/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/online-oktatasi-eszkozok/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/projektek/euniwell/
https://www.euniwell.eu/participate/call-for-joint-projects/projects-of-the-first-seed-funding-call
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/online-oktatasi-eszkozok/

