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Távoktatás és az ILIAS keretrendszer
Az ILIAS1 gyakorlatilag egy webalapú tananyagfejlesztő és oktató keretrendszer, mely
integrált rendszerben, webböngésző-felületen teszi lehetővé a tanároknak a
tananyagok készítését, szerkesztését és a hallgatók számára való szolgáltatását, illetve a
hallgatók oldaláról szemlélve, lehetővé válik számukra minden, a képzés sikeres
elvégzéséhez szükséges információ (tananyagok, házi feladatok, illetve természetesen a
kapcsolattartási lehetőség) egy „csokorban” történő elérése.
A Szolnoki Főiskola távoktatási modellje tulajdonképpen egy 4 szereplős rendszer,
melynek a következők az elemei:
1. a hallgató, aki a 2-es szereplővel tart kapcsolatot
2. a képzésszervező tutor, aki az 1-es és 3-as szereplővel tart kapcsolatot
3. a szaktutor, aki a 2-es szereplővel tart kapcsolatot
4. az első 3 szereplő kapcsolattartását lehetővé tevő rendszer – az ILIAS
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(Integriertes Lern-, Informations- und ArbeitskooperationsSystem = Integrált Oktatási,
Információs és Csoportmunka Rendszer)

Távoktatás és az ILIAS keretrendszer
További jellemző tulajdonságok:
• A képzési program megegyezik a nappali tagozat képzési programjával, az oktatás
módszertana azonban lényegesen különbözik.
• A tanulás alapdokumentumai továbbra is a könyvek és jegyzetek.
• A távoktatás célközönségét mindazon személyek képezik, akik önállóan szeretnének
tanulni, rendelkeznek kellő fegyelmezettséggel és kitartással, és nehezen tudnak
munkahelyüktől, családjuktól elszakadni a tanulás okán.
• Az önálló tanulásnak nagyon fontos, a tanulást indirekt módon vezérelt eszközei a
Kalauzok. Készülnek Kurzus-, Tantárgyi-, és Tutori kalauzok, amelyek elsődlegesen
elektronikus támogatottságúak, kihasználva a e-learning adta távvezérlési és
kommunikációs lehetőségeket.
• A kalauzok nyomtatott formátumban is hozzáférhetők, hogy ne kerüljenek hátrányba
azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek modern kommunikációs lehetőségekkel,
számítógépes infrastruktúrával.

Távoktatás és az ILIAS keretrendszer
A rendszer legfontosabb szereplői:
A hallgatók
A hallgatók az ILIAS levelezőrendszerén túl a keretrendszeren belül érik el a képzéshez
kapcsolódó dokumentumokat: az elektronikus kalauzokat, elektronikus jegyzeteket, és
különböző egyéb információkat.
Az ILIAS-on belül a saját képzésére vonatkozó információkat az ún. Taneszköz tárolóban
találja a hallgató, ahol egyrészt általános, mindenkinek szóló információkat talál,
másrészt a tantárgyak évfolyamokra, azon belül tantárgyakra bontott információit
(elektronikus kalauzok címen).

Távoktatás és az ILIAS keretrendszer
Szereplők, akik a hallgatók tanulását menedzselik az ILIAS segítségével:
A szaktutorok
A szaktutorok feladata a hallgatók leghatékonyabb támogatása a tanulásban, különböző
hagyományos és modern kommunikációs csatornákon keresztül. A szaktutor rendszeres
kapcsolatot tart a képzésszervező tutorokkal, illetve rajtuk keresztül a hallgatókkal. A
kapcsolattartás elektronikusan támogatott - az ILIAS keretrendszer által.
Szemeszterenként és tantárgyanként a két beadandó dolgozatot a szaktutor értékeli,
majd a képzésszervező tutoron keresztül visszajuttatja a hallgatónak.
A beadandó feladatok sikeres teljesítése – a szaktutor döntése alapján - feltétele a
vizsgára bocsájtásnak.
A szaktutorok az ILIAS-t elsősorban a képzésszervező tutorokkal történő
kapcsolattartásra használják, annak levelezőrendszere révén (így mérhető a
kommunikáció mennyisége és minősége).

Távoktatás és az ILIAS keretrendszer
A képzésszervező tutorok

A képzésszervező tutorok végzik valamennyi tanulmányi üggyel kapcsolatos nem
pedagógiai munkát. Folyamatosan követik a távoktatásos hallgatók tanulási folyamatát
a beíratkozástól a diploma megszerzéséig.
A képzésszervező tutorok az ILIAS-on keresztül tartják a kapcsolatot egyrészt a hozzájuk
rendelt hallgatókkal, másrészt a szaktutorokkal. A hallgatókkal való kommunikáció
egyrészt az ILIAS levelezőrendszerével, másrészt a különböző tantárgyi fórumokon
keresztül valósul meg.
A képzésszervező tutorok munkáját a távoktatási koordinátor fogja össze, aki általában
maga is képzésszervezéssel foglalkozik. Ő tart közvetlen kapcsolatot a szaktutorokkal is.

ILIAS keretrendszer bemutatása
Az ILIAS keretrendszer egységes felhasználói felületén fogja össze a következő internetes
oktatási szolgáltatásokat:
•
•
•
•
•
•

hallgató-hallgató, tanár-hallgató internetes kommunikáció (e-mail, tananyagonként
internetes fórumok, chat stb.);
webes, interaktív oktatóprogramok, multimédiás tananyagok, animációk,
szimulációk;
a tananyagkészítést segítő programcsomagok, tananyag-adatbázisok;
automatikus kiértékelést végző, a hallgatók önellenőrzését segítő tesztprogramok
stb.;
a tananyagokhoz kapcsolódó elektronikus ajánlott irodalom és internet
címgyűjtemény;
elektronikus fogalomtár, amelynek definíciói azonnal lehívhatók, ha a fogalom egy
tananyagrészben előfordul.

Az ILIAS főbb jellemzői:
•

•

•
•
•

A tanulási környezet testre szabható: az ILIAS „Munkaasztalán” lehet kezelni az
aktuális tananyagokat, fórumokat, csoportokat, fogalomszótárakat, ILIAS belső emailt, a személyes adatokat (jelszó változtatása), a keresési funkciót, webcímeket;
a központi taneszköz tároló tartalmazza az összes olyan tananyagot,
munkacsoportot, fórumot, gyakorlatot, tesztet, fogalomszótárat, amelyet a
felhasználó a munkaasztalára kiválaszthat;
belső levelezőrendszer, fórumok és a csoportmunka lehetősége;
integrált tananyag-szerkesztői környezet (tananyagmodulok vagy digitális könyvek
létrehozása);
anonim és nevesített tesztek és kérdőívek kezelése és kiértékelése;

A Szolnoki Főiskola ILIAS rendszerének elérhetősége:
http://webmail.szolf.hu (az oldal közepén az ILIAS-ra kattinva) vagy közvetlenül a
http://193.225.111.162/ilias3/start.php címen.
Illetve az intézményi portálrendszer alportáljairól így a tanszéki, hallgatói, központi és
a könyvtári alportálról is.

Az ILIAS kezelőfelülete Bejelentkezés
A
rendszerbe
csak
a
rendszeradminisztrátor által megadott névvel és
jelszóval (később módosítható) lehet
belépni. Az ILIAS-ban több szintű
jogosultság rendszer különül el – mely
meghatározza a belépő felhasználónak az
egyes funkciók elérhetőségét.
Jogosultsági szintek:
• Vendég („nézegetős felhasználó”)
• Hallgató
• Szaktutor
• Képzésszervező
• Rendszeradminisztrátor
• Rendszergazda

Az ILIAS kezelőfelülete –
Munkaasztal
A hallgató által kiemelt tantárgyak
mappái

A belső levelezőben kapott és még
olvasatlan levelek

A rendszerben online
jelenlevő szereplők

Az ILIAS kezelőfelülete –
Munkaasztal – Felhasználói adatok

Részben önállóan szerkeszthető:
Pl.:
Fénykép
Jelszócsere
További információk
Felületválasztás

Az ILIAS kezelőfelülete –
Munkaasztal – Határidőnapló

Egyéni és csoportesemény
(időpontbejegyzés) is
létrehozható.
Több fajta nézet (napi, heti, havi)

Az ILIAS kezelőfelülete –
Munkaasztal – jegyzet, webcím

Saját jegyzet, feljegyzés készítése.
Prioritással ellátható.
Html formátumban háttértárra
menthető.

Saját internetes forrásgyűjtemény
készíthető, akár mappába
rendezve, rendszerezve

Az ILIAS kezelőfelülete –
Munkaasztal –
Tanulmányi előmenetel

A hallgató itt ellenőrizheti az egyes tanulást támogató anyagokban hol tart
a tanulmányaiban(Tananyag, Kurzus, Teszt.) Állapot: nem kezdte el –
szürke, folyamatban – sárga, teljesítette – zöld.

Az ILIAS kezelőfelülete –
Taneszköztároló

A kiválasztott mappa tartalma
A mappákban újabb mappák vagy állományok lehetnek.
Az állományok online módon olvashatók vagy letölthetők.

A taneszköztárolóban egy mapparendszeren (kategória=mappa) keresztül keresheti ki a
hallgató a számára fontos információkat illetve a tanulási segédleteket.
Minden szereplő csak a jogosultságának megfelelő adatokat láthatja.
Természetesen vannak mindenki által látható általános információk (pl.: ILIAS segédlet) és a
megfelelő szak, évfolyamnak megfelelő információk (pl.: Kalauzok 6+1../2.
évf../Tantárgy…/feltöltött segédanyagok

Az ILIAS kezelőfelülete –
Belső levelezés

Az ILIAS-ban úgynevezett belső levelezés működik, mely azt jelenti, hogy az üzenetek a
rendszeren belülről indulnak és csak a rendszeren belülre küldhetők. Külső e-mail címre
nem küldhető üzenet.
A levelezésben a címzett lehet egyén(ek) (az ILIAS azonosítóval megnevezve) vagy
csoport(ok) (a csoport nevének megadásával).

Az ILIAS kezelőfelülete –
Belső levelezés
Funkciók:
• Levélküldés
• Fogadás
• Állomány csatolás
• Címlista készítés
• Levelek rendezése

Minden lényeges kommunikáció a hallgató és a többi szereplő között (másik hallgató,
hallgatói csoport, szaktutor, képzésszervező, távoktatási koordinátor) ezen a felületen zajlik
elsősorban.

Az ILIAS kezelőfelülete –
Belső levelezés – felhasználó keresés
Felhasználó keresése a rendszerben. Akár az ILIAS azonosító részletével, akár a teljes név
részletével megoldható.

Az ILIAS kezelőfelülete –
Fórum
Felhasználók az egyes kategóriákban fórum segítségével is kommunikálhatnak, ahol a
szaktutor(ok) és a képzésszervező(k) is hozzászólhatnak a felvetett témához.
Mára ez már nem olyan gyakori – helyette más csatornát (elsősorban Facebook csoport)
használnak.

Az ILIAS kezelőfelülete –
Belső levelezés - csatolás
A megszokott csatolási metódus mellett (feltöltés, levélhez csatolás) az ILIAS rendszer
tárolja a csatolt állományokat (így bármikor újra felhasználható).
Méretkorlát elméletileg nincs – beállítható – nálunk 50 MB

Az ILIAS kezelőfelülete –
Rendszerszintű feladatok
• Felhasználók kezelése:
jogosultságok beállítása – szerepkör illetve globális (tanulmányokra
vonatkozó) és lokális (levelezésre vonatkozó) szerepek megadása.
Adatok kezelése, felhasználók létrehozása, törlése

Az ILIAS kezelőfelülete –
Rendszerszintű feladatok
• Szerepek kezelése (milyen csoportok lehetnek a rendszerben)
tanulmányok szerint – pl.: Tur-Vend 2012. (Turizmus és Vendéglátás szakos
hallgatók akik 2012-ben kezdtek.
• Szerepek egyéb jogosultság szerint pl.: szaktutorok stb.

Az ILIAS kezelőfelülete –
Rendszerszintű feladatok
• Taneszköztároló tartalmának kezelése (Kategóriák kezelése, avult
tartalmak törlése, új tartalmak feltöltése és az ezekhez szükséges
jogosultságok beállítása.)

Aktuális mappára
vonatkozó utasítások

Rendszeradminisztrátori parancsok – a kijelölt álomány(ok)ra vonatkoznak (másolás=linkelés)
áthelyezés, törlés)

Az ILIAS kezelőfelülete –
Rendszerszintű feladatok
• Jogosultság beállítása állományra és vagy mappára

A kiválasztott állomány vagy mappa hozzárendelhető a megfelelő csoporthoz (szerep)
amennyiben csak a „látható” opció van bekapcsolva, akkor az megjelenik de nem olvasható
(letölthetö) ahhoz az „olvasás” kapcsoló is kell. Amennyiben a szerep engedi (szaktutor,
képzésszervező) akkor további lehetőség a módosítás „írás” és a „törlés” opció is.

