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A program célja: A pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztése, a legújabb szakmódszertani, 

pedagógiai, tudományos kutatások eredményeinek disszeminálása, a folyamatosan változó „digitális 

gyermek-, ill. ifjúságkultúra” megismerése. A képzés segítséget nyújt a bemutatott új ismeretek gyakorlatba 

történő alkalmazásához, megújítva ezzel a pedagógiai munkát. 

A továbbképzés ismeretanyaga három területre összpontosít: a digitális fotóra, -mozgóképre és a digitális 

szövegre. 

A digitális fotó elméleti részében a technikai képek sajátosságait, képzőművészeti és privát használatát 

ismerhetik meg a résztvevők. A témát előadás formájában, diavetítéssel szemlélteti az oktató, valamint a 

véleményeket beszélgetésen keresztül osztják meg. A gyakorlati egységben az ehhez tartozó kreatív, nagy 

szabadságfokú képalakítást, feldolgozást segítő képmanipulációs gyakorlatokat végezhetnek. 

A digitális mozgókép elmélete a tágabban értelmezett digitális mozgóképek demokratizálódását mutatja be. 

Különös tekintettel a fiatalok digitális mozgóképeire, a képfajta új lehetőségeire (mobilfilm, web kamera, go-

pro, interaktivitás, térfigyelés, 3D és virtuális valóság). A diabemutató mellett műelemzésekre is sor kerül az 

iskolai felhasználásra gondolva.A gyakorlaton csoportmunkában digitális animációt készítenek a résztvevők, 

amelynek egyszerű editálási, hangosítási feladatait egyéni, ill. páros munkában fejezik be. 

A digitális szöveg elmélete a digitális irodalom és az ifjúság viszonyával, a digitális szövegfajtákkal, 

foglalkozik, változatos munkaformákkal és módszerekkel feldolgozva. A szövegszerkesztési, egalizációs 

gyakorlatokon keresztül ismerik meg a résztvevők a szövegfeldolgozás új formáit, iskolai alkalmazását. 

 

A továbbképzés ajánlott: Rajztanári, vizuális kommunikáció tanári, tanító, vizuális- és környezetkultúra 

tanári képesítéssel rendelkező, elsősorban a vizuális nevelés valamelyik területén dolgozó pedagógusok 

(elsősorban általános- és középiskolai tanárok, képzőművészeti-, ill. média szakkört vezetők, esetleg 

felsőoktatásban oktatók) és a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára. 

 

A továbbképzés teljesítésének követelménye: 15 diából álló képes-szöveges bemutató (ppt) elkészítése 

és bemutatása a továbbképzés témáinak megfelelően. 

 

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György Pedagógusképző Központ 

Pedagógus-továbbképzés 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, telefonszám: 06 42 599 400 / 2803 


