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    Tisztelt Hallgatók! 

 

Hivatkozva az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület (a JOKT) 2020. március 13-án, az új 

típusú koronavírus járványos terjedése miatt a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet 

miatt szükséges intézményi kötelezettségek végrehajtásáról szóló tájékoztatóra (a továbbiakban JOKT 

Tájékoztató1), az alábbiakra hívom fel a figyelmüket: 

1. A JOKT Tájékoztató I. 3. pontja alapján a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ 2020. 

március 23-ától - ellenkező rendelkezésig - távolléti oktatásra áll át. A BDPK elsődleges célja a 

távolléti oktatás során is a hallgatók támogatása a kurzusok teljesítésében. Ezért kollégáink 

elektronikus tananyagokat állítanak össze és dolgoznak ki.  

2. Oktatóik valamennyi kurzus tananyagát távolléti oktatásban biztosítják Önöknek, egyetlen kurzus 

sem valósítható meg az Önök személyes jelenlétével sem az Egyetem épületeiben, sem az Egyetem 

épületein kívül. Az oktatók március 23-ig kidolgozzák a kurzusaik módszertanát távolléti oktatás 

formájában, melynek segítségével biztosítják Önöknek a tananyagokhoz való hozzáférést. Az 

oktatók feladata a kurzuson való hallgatói részvétel dokumentálása is.  

3. A távolléti oktatás módját és eszközeit az adott oktató maga választja meg. A távolléti oktatáshoz 

az alábbi oktatást támogató alkalmazások, programok használhatóak: elsősorban a Microsoft 

Office Teams, ezen túl a Moodle, a Canvas és a Neptun Meet Street. Az Önökkel való 

konzultációhoz, valamint a gyakorlati foglalkozások valós idejű megtartásához a Microsoft Office 

Teams használata támogatott. Az adott kurzus esetében felhasznált alkalmazásról, a távolléti 

oktatás módjáról a kurzust oktatók legkésőbb 2020. március 22-ig NEPTUN üzenetben 

tájékoztatják Önöket.  

4. Ezen a héten tájékoztatást fognak kapni a Microsoft Teams használatáról.   

A program letöltése innen: https://products.office.com/hu-hu/microsoft-teams/group-chat-software 

az oldal közepén lévő „A Teams asztali verziójának letöltése” szöveg alatti a „A Teams letöltése” 

lila színű gombra kattintva lehetséges.  

A telepítés menete nagyon egyszerű, a letöltött .exe fájlt csak meg kell nyitni és megvárni, amíg 

megjelenik a Teams bejelentkező ablaka. Sehová nem kell kattintani, a program feltelepül és a 

Teams ikon megjelenik az asztalon.  

A program telepítéséhez kapcsolódó kérdéseikkel az informatikai ügyfélszolgálatot kereshetik, ezt 

a következő címen érik el: informatika@sek.elte.hu 

5. Az ELTE BDPK közleményét a tanítási gyakorlatok folytatásáról és az ügyfélfogadás új rendjéről 

a mai napon Neptun üzenetben küldtük ki Önöknek. 

Remélem, hogy a tájékoztatóban foglaltak iránymutatást adnak, az információk pedig segítséget nyújtanak 

Önöknek abban, hogy a kialakult rendkívüli helyzetben összefogva, sikerrel valósítsuk meg az Önök 

érdekében a távolléti oktatásra történő átállást, és így eredményesen fejezzük be a tanévet.  

Ezúton is megköszönöm együttműködésüket. Vigyázzunk egymásra, dolgozzunk együtt! 

 

Szombathely, 2020. március 16. 

Dr. Németh István s.k. 

BDPK igazgató 

 
1 https://www.elte.hu/dstore/document/4606/ELTE-JOKT-2020-03-12.pdf  
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