Beszámoló1
a Digitális Oktatási Bizottság tevékenységéről

Az ideiglenes bizottság életre hívásának legfontosabb oka az volt, hogy 2017-ben a karon
felmerült annak az igénye, hogy a digitális oktatással foglalkozó munkatársak számára
teremtsünk egy olyan keretet, mely segíti az együttműködést. Erre legalkalmasabbnak az
ideiglenes bizottság létrehozása tűnt, de a távlati cél az volt, hogy egy kutatóműhely
elindításának a feltételeit teremtsük meg.
A bizottság tagjai a következők voltak: Bereczki Enikő (NI), Dömötör Zsuzsa (SI), Kovács Tamás
(DH), Kovács Zsuzsa (FTI), Tomku György (hallgatói képviselő), Misley Helga (NI), Rausch Attila
(NI), Szabó Mónika (IPPI), Takács Zsófia (Nevtud), Ujhelyi Adrienn (Pszichológiai Intézet, elnök)
A bizottság két találkozón találkozott személyesen (2017. ápr. 21. és jún. 6.).
Első alkalommal a terveinket fogalmaztuk meg, melyek az alábbiak voltak:
-

-
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Szervezünk egy olyan alkalmat, ahol az e-learning használatban élen járó oktatók
elmesélik kollégáiknak a tapasztalataikat. Ez az un. Infodélután szervezés alatt van, a
Rektori Hivatal Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Irodájával együttműködésben.
A pontos időpont: 2018. máj. 15. 16-17.30. Kazy.
Létrehozunk egy website-ot, mely digitális oktatási anyagokat, híreket, jó ötleteket
gyűjtene össze
Kutatást végeznénk az oktatók között a digitális eszközökkel kapcsolatban, tudás,
használati és attitűd-szinten is.
Egy másik kutatást is tervezünk a Korszerű tanári mesterség – IKT c. kurzus hallgatói
között, hatásvizsgálat jelleggel.
Az első alkalom után évente szerveznénk egy innovatív oktatásmódszertannal
kapcsolatos meetup-ot, tapasztalatcsere jelleggel
Az is fontos lenne, hogy olyan mesterképzéses és doktori hallgatókat gyűjtsünk
magunk köré, akik szívesen kutatnának ezen a területen.
Az egyetem más karaival is megpróbálunk minél szorosabb kapcsolatot kialakítani.
Ennek egyik lépése az Informatikai Karral való együttműködés több szinten is.
Kezdeményeztük például, hogy az IK T@T kuckójában pedagógus hallgatók
végezhessék a szakmai gyakorlatukat, illetve hallgatóink részt vesznek majd az IK és a
Telenor Hipersuli programját megújító projektjében.

A beszámolót a Kari Tanács a 2019. április 2-i ülésén a 22/2019. (IV.2.) PPK KT határozattal fogadta el.
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A második alkalom után a Neveléstudományi Intézet igazgatójához, Fehérvári Anikóhoz
fordultam azzal a kéréssel, hogy próbáljunk a közösségnek stabilabb helyet találni az
intézményi struktúrában.
Ez meg is történt, 2018 őszén megalakult az IKT-műhely, mely átvette a bizottság
munkaszervezési tevékenységét.
Budapest, 2019. március 4.

Ujhelyi Adrienn
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