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Generációk közötti kommunikáció a XXI. század iskolájában
43/86/2014
Kiknek szól a képzés?
A továbbképzés azoknak az általános iskolában alsó és felső tagozatokon tanító pedagógusoknak szól, akik szembesültek a
pedagógiai kommunikáció két fontos tényezőjével. Az egyik, a gyerekek változása, az x, y, z és az alfa generáció (az internet előtti
és utáni nemzedékek) közötti nyelvhasználati különbség, a másik az infokommunikációs technológia rakétasebességű fejlődése.
Akik felismerték, hogy ezek a tényezők megkerülhetetlenül hatnak a pedagógusok munkájára. A továbbképzés a pedagógus és
diákjai közötti kommunikációs híd építését szorgalmazza azzal a szándékkal, hogy a közöttük kialakult távolság csökkenjen, illetve a
nevelés-oktatás élményszerűbb és eredményesebb legyen.
Mi a jelentkezés feltétele?
Egyetemi vagy főiskolai diploma, illetve felhasználói szintű informatikai ismeretek.
Mennyi időt vesz igénybe?
A képzés a tevékeny, aktív tanulásra és gyakorlásra épít, specialitása a blended jelleg. Három jelenléti napból áll (8 - 8 - 7 óra), ezek
között kétszer egy hét távmunka szakasz helyezkedik el. Figyelembe veszi az előzetes tudást, melynek mérése online tanulási
környezetben történik, csakúgy, mint a távmunkában végzendő feladatok.
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Miről szól a továbbképzés?
A résztvevők a képzés során a kommunikációnak a nevelésben és az oktatásban betöltött szerepével, a generációk közötti
kommunikációs különbségekkel, az online kommunikáció tanulási-tanítási folyamatba való beépítésének lehetőségeivel és az eltérő
szociokulturális hátterű gyerekekkel való foglalkozás speciális kommunikációs feladataival ismerkednek meg.
Milyen tevékenységekre épül?
A képzés blended jellegéből adódóan, fontos szerepe van az önálló tanulásnak. A Moodle munkafelület biztosítja a távmunka
szakaszban az önálló tanulás lehetőségét, a résztvevői segédanyagok elérését, valamint kapcsolattartási lehetőséget nyújt a
résztvevők és a képző számára. A képzés zárása után a képző még legalább egy hónapig támogatja a résztvevők munkáját a
Moodle munkafelületen.
Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?
A képzők értékelik a fórumra írt hozzászólások szakszerűségét, a saját készítésű
Prezi állomások változatosságát és kreativitását, a Prezi-szerkesztés
minőségét. Ezen túl értékelik az esetleírást, a célmegfogalmazást, az eset
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előzményeinek leírását, a probléma feltárását, a megoldás elemzését és értékelését, a következtetések levonását – arányos
kifejtését.
Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?
Legalább 80%-os részvétel a jelenléti napokon, meghatározott témájú és mennyiségű online kommunikáció a képzés Moodle
fórumán, egy csoportmunkában megkezdett prezentáció egyéni továbbfejlesztése 5-7 állomással a Prezi szoftver használatával,
esetleírás készítése saját élmény alapján egy kommunikációs pedagógiai probléma megoldásáról. A hozzászólások a kimeneti
követelmények 20%-át teszik ki, a Prezi 40%-ot, az esetleírás szintén a 40%-ot. E produktumokkal is minimum 80%-ot kell
teljesíteni.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Telefon: (+36-1) 235-7200
Fax: (+36-1) 235-7202
www.ofi.hu

