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Az oktatásinforma/ka módszertana a felsőoktatásban kézikönyv a 
felsőoktatásban oktatók tudatos digitális eszközhasználatát kívánja 
segíteni.

A kötet tartalmait a Pedagógusok Digitális Kompetenciájának Európai 
Referenciakerete (Digital Competence Framework for Educators, 
DigCompEdu) alapján fogalmaztuk meg.

Értelmezésünk szerint az oktatásinforma/ka fogalma a felsőoktatásban 
tartalmazza az infokommunikációs technológiák tanításban és 
tanulásban, valamint az oktatáshoz fűződő egyéb tevékenységekben 
(oktatásmenedzsment, kapcsolódó egyéni és szerveze/ kommunikáció, 
kutatási tevékenység) való felhasználásával kapcsolatos képességeket. 
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Kitől:
KRE IKT Kutatóközpont
(h%ps://btk.kre.hu/index.php/2015-12-05-09-31-20/kari-kutatocsoportok/796-ikt-kutato-es-tovabbkepzo-kozpont.html)

Miből:
A kötet az Oktatásinforma-ka a felsőoktatásban című kutatás részeként, a 
Károli Gáspár Református Egyetem által finanszírozoC pályázat keretében 
készült.

Kinek:
Az oktatásinformaGkában, az oktatás informaGzált fejlesztésére fogékony, új 
gyakorlatokat kipróbálni vagy meglévőket elmélyíteni szándékozó 
felsőoktatásban oktatók.
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DigCompEdu-rendszer
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Az egyes fejezetek tartalmi felépítése a DigCompEdu keretrendszerben 
megfogalmazoC tevékenységek mentén zajlik.

A legfontosabb elméleE tudnivalók rövid kifejtése melleF gyakorla/as 
formában, módszertani ötletekkel, röviden vázolt jógyakorlatokkal és 
példákkal mutatjuk be az egyes tevékenységek gyakorlaE megvalósítási 
lehetőségeit.

Minden fejezethez készíteFünk továbbá néhány kapcsolódó, részletesen 
leírt jógyakorlatot, amelyek segítséget nyújtanak az olvasoFak saját 
gyakorlatunkba való átültetéséhez.

Az egyes fejezetekben megjelenő hasznos szoJverek és alkalmazások 
részletesebb leírását egy összefoglaló táblázat tartalmazza.

A megjelenő, fontosabb fogalmak rövid definiálására a 
fogalomgyűjteményben kerül sor.
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Fejezetek
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Belív
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Szakértői interjúk
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A 12 szakértői interjú 
kisebb egységekre 
bontva, az egyes 
alfejezetekhez 
kapcsoltan, hol 
szövegesen, hol videó 
formájában jelenik meg, 
hasznos ismereteket és 
gyakorlaE tudnivalókat 
nyújtva az adoF 
temaEkus egységhez.
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Minden fejezetben utalunk egy áOogó, az idézeF keretrendszer 
segítségével 2019-ben a KRE IKT Kutatóközpont által készíteF, a hazai 
tanárképzésben oktatók digitális kompetenciáit felmérő kutatás
kapcsolódó eredményeire (Horváth et al., 2020). 
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Fogalomtár – pop-up
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Módszertani ötlet
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1. melléklet: Jógyakorlatok
1. melléklet: Jógyakorlatok

2. melléklet: Alkalmazásleírások

3. melléklet: Fogalomtár
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Köszönjük a figyelmet!
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