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Elektronikus tananyagok tervezése,
alkalmazása
Az egyetemi képzések támogatásához nélkülözhetetlen a jó
minőségű képzési tartalmakkal való ellátottság, amely képes
biztosítani a hatékony és eredményes önálló tanulást, mind az
alap-, mind pedig a mesterképzésben.
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Az oktatók képzése és felkészítése során az alapvető
ismeretek elsajátítása mellett minden alkalommal a
képzés résztvevői a saját oktatási gyakorlatukhoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat oldanak meg.
Vállalunk az elektronikus tananyag-fejlesztési folyamatokhoz módszertani tanácsadást és támogatást is.

Infrastruktúra

A Központ munkatársai több éves hazai és nemzetközi
tapasztalattal rendelkeznek az eLearning programok
használatában. Ezt a tudást kamatoztattuk az Óbudai Egyetem Moodle keretrendszer előkészítésének
támogatásában is. A jó minőségű képzési tartalmak
folyamatos fejlesztése mellett mindig is fontosnak
éreztük az elektronikus tananyagok széleskörű felhasználásának hatékony elősegítését is.
Hazai pályázatok támogatásával számos elektronikus
tananyag fejlesztésében vettünk részt, valamint jelenléti és távoktatási kurzusokat tartottunk az egyetemi oktatóknak, hogy az egyetemi Moodle rendszer hatékony
alkalmazása a mindennapi oktató munkában minél több
oktató számára természetessé és napi rutinná válhasson.
Az elektronikus tananyagfejlesztésünk során kialakított és letisztult technológiánk van, amelynek alkalmazásához a Központ minden oktatója alkotó munkájával járul hozzá. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk
a tudatos módszertani elemek beépítésére, a tanulási
célok meghatározásától az önellenőrző kérdések megfogalmazásáig. A tartalom hatékony elsajátítását multimédia elemek integrálásával támogatjuk.
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A TMPK innovatív tanári kompetenciafejlesztő központként is funkcionál, ahol két laboratórium áll rendelkezésre a modern oktatástechnológiai eszközök és
az infokommunikációs technológiák alkalmazására való
felkészítéshez. Központunk támaszkodik az elektronikus tanulási környezet adta lehetőségekre, és hallgatóit
is felkészíti ezek innovatív tanári alkalmazására.
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