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A program célja: Napjainkban a tanulás egyre nagyobb részben IKT-környezetben zajlik, új tanulási
módokat és technikákat kapcsol össze. Ebben a gazdagodó tanulási térben a tanulás új formáinak és
eszközeinek a tudatos alkalmazása, sikeres elsajátítása a kulcskompetenciák közül a digitális kompetencia
és a tanulás tanulása kompetenciájának fejlesztése érdekében az egyén számára elengedhetetlen.
A továbbképzés célja olyan módszerek megismertetése a pedagógusokkal, melyek hozzájárulnak az
elektronikus tanulási környezet kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását. További cél,
hogy a résztvevő ismerje meg a mobiltechnológián alapuló digitális oktatás elméleti hátterét, a BYOD
modellt, valamint a digitális kompetenciákat, a digitális írástudás fogalmát. Váljon képessé a digitális
eszközöket differenciálásra használni, ismerje meg a felhőalapú oktatás támogatására alkalmas eszközöket,
a tanítást-tanulást támogató digitális eszközöket, és váljon képessé használni azokat saját tanítási gyakorlata
során. Cél, hogy a pedagógus ismerje meg, hogy egy adott oktatási helyzetben melyik eszköz alkalmazása
a célszerű. A technológia kínálta lehetőségek alkalmazásával ismerje meg a napi kihívásokra a pedagógiai
válaszokat.
A továbbképzés az alábbi tematikai egységek szerint, folyamatba ágyazott képzési formában valósul meg,
kontaktórák, irányított feladatmegoldások és kontaktórán kívüli, konzulens (e-mentor) által támogatott
egyéni tevékenység során:
Iskola a XXI. században
Mobileszközök a tanórai és a tanórán kívüli munka koordinálásában
Az információ gyűjtése, feldolgozása és megosztása mobileszközökkel
Mobiltechnológiával támogatott projektmódszerek
Mobileszközök a mérés-értékelés folyamatában
A továbbképzés ajánlott: A köznevelési intézményekben oktató-nevelő munkát végző, illetve vezetői
feladatokat ellátó pedagógusok számára.
A továbbképzés teljesítésének követelménye: A képzés tematikájához kapcsolódó, szabadon választott
módszert feldolgozó foglalkozás tervezetének elkészítése, melyben a résztvevő kreatívan alkalmazza a
képzésen elsajátított ismereteket.
A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Egyetem által kibocsátott tanúsítvány.
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