
 

 

 

 

 

Személyes elektronikus tanulási környezetek az 

oktatásban 
 

Programleírás 
 

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe:  

Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Intézet, 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége (e-mail cím, telefonszám):  

Dr. Kis-Tóth Lajos intézetigazgató, ktoth@ektf.hu, +36 20/911-9812 

 

 

Célcsoport: a közoktatásban tevékenykedő pedagógusok, tanítók, általános- és 

középiskolai tanárok, szaktanácsadók, munkaközösség vezetők. 

A képzés célja:  

A résztvevő megismerkedik az új média-környezet adta tanulási formákkal, 

tanulásszervezési módszerekkel, valamint az elektronikus tananyagtervezés és portfólió 

készítés ismérveivel. Jártas a hálózati tanulást segítő webes felületek, szolgáltatásainak 

kezelésében, elsajátítja a korszerű táblagépek alkalmazásának módszertani ismérveit, 

képes elkészíteni sajáttervezésű elektronikus tananyagot. 

A képzés főbb tartalmi elemei: 

 A kulturális örökség digitális áthagyományozása 

 Az e-learning technológiai feltételei 

 Az új médiumok és a hálózati tanulás 

 Személyes tanulási környezetek és a WEB 2.0  

 Táblagépek az oktatásban (Samsung Windows 8 tablet) 

 Portfolió és a személyes tanulási környezetek (PLE)  

 Interaktív multimédiás tananyag és portfólió készítés 

 Összegzés, értékelés 

A képzés módszerei: 

Közösségi médiahasználaton alapuló hálózati online munkaformák alkalmazása 

(közösségi könyvjelző, dokumentummegosztó oldalak használata) 

Tananyagfejlesztés és portfólió jellegű munkák gyűjteményes formában történő 

bemutatás, közös értékelés 

mailto:ktoth@ektf.hu


Fejlesztendő kompetenciák: 

Releváns ismeretek az elektronikus tananyagfejlesztés, az és a hálózat-alapú tanulásról, a 

tanulási folyamat szervezése és irányítása. Rendelkezik a tanulási folyamatok 

tervezéséhez, szervezéséhez, irányításához, támogatásához és a tanulók motiválásához 

szükséges pedagógiai módszertani ismeretekkel. 

Ismeri, és alkotó módon használja hálózatalapú oktatási formákat. Rendelkezik a virtuális 

tanulási környezetek (VTK), a személyes tanulási környezetek (PLE) és a személyes 

tanulási hálózat (PLN) szervezésének képességével. 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

 

Tervezett időpont: 2014. augusztus 

 

A továbbképzés javasolt időtartama (érkezés napja – távozás napja): 

2014. augusztus 17-23. (6 nap) 

 

 

A továbbképzés helyszíne és kulturális programjai 
 

 

Helyszín: Sárospatak EKF CK 

 Eszterházy Károly Főiskola 

 Comenius Kara 

 3950 Sárospatak Eötvös u. 7 http:// http://ekfck.hu/ 

 

Szállás, étkezés: 
Személyes elektronikus tanulási környezetek az oktatásban c. tanfolyam esetén a Rákóczi 

Panzióban (3950 Sárospatak, Rákóczi út 30.), két személyes szobákban. 

Pedagógiai eljárások a mai iskolarendszerbeli gyermeki sajátosságok megoldására c. 

tanfolyam esetén a Huszár Panzióban (3950 Sárospatak, Kazinczy u. 3.), két személyes 

szobákban. 

 

Étkezés: reggeli (büfé) 

ebéd 

vacsora 

 

Kulturális programok: 

0. Zempléni Művészeti Fesztivál záró koncertje (Rákóczi vár) 

1. Református Kollégium Nagykönyvtár 

- Előadó: Dr. Monok István 

- Téma: Az Oroszországból visszakerült könyvek bemutatása 

2. Középkori vacsora a Vöröstoronyban 

3. Látogatás Széphalomra, a Magyar Nyelv Múzeumába 

4. Borkultúra – Tokaj Hegyalja (borkóstoló) 

http://ekfck.hu/

