Partners
ILI – Innovation in Learning
Institute (Coordinator),
University of Erlangen
Nuremberg (Germany)

EduTeach

Continuing Education to Preschool Teachers
and Education Directors through Online Trainings

www.ili.fau.de

City of Tampere,
Early childhood and basic
education (Finland)

EduTeach
Online továbbképzések óvodai
és bölcsődei pedagógusoknak
és intézményvezetőknek

www.tampere.fi

StePS srl – Strategies & Tools
to Enhance People‘s Skills
(Italy)

www.eduteach.odl.org
www.eduteach-portal.odl.org

www.stepseurope.it

Militos Consulting S.A.
(Greece)
www.militos.org

ITC – Innovation Training
Center, S.L. (Spain)

www.innovationtrainingcenter.es

CECEI – Confederación de
Centros de Educación Infantil
(Spain)
www.confederacioncecei.org

BME – Budapest University of
Technology and Economics
(Hungary)
www.edu-inno.bme.hu

KiGa – Akademie für Kindergarten, Kita und Hort Brode und
Hovermann OHG (Germany)

Contact
Institut für Lern-Innovation
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
Dr.-Mack-Straße 77
90762 Fürth
Germany
www.eduteach.odl.org
Link to the platform:
www.eduteach-portal.odl.org

www.kindergartenakademie.de

UNIMC – Università degli Studi
di Macerata (Italy)
www.unimc.it/it

IPAK – Inštitut za simbolno
analizo in razvoj informacijskih tehnologij velenje zavod
(Slovenia)
www.ipak-zavod.si
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Az EduTeach projektről
Az EduTeach egy, az Európai Bizottság Erasmus+
programjának keretében támogatott nemzetközi,
szakterületeken átívelő együttműködési projekt

EduTeach
An Online Modular Training Program for Educators

© Monkey Business – Fotolia.com

Az EduTeach projekt célja egy moduláris továbbképzési program létrehozása a (0-6 éves) kisgyermekekkel foglalkozó európai szakemberek igényeihez és szakmai érdeklődéséhez igazítva.
A rugalmas és egyéni tanulás érdekében a
képzések az infokomunikációs technológiák
segítségével kerülnek megvalósításra (e-learning képzésként), tartalmukban megfelelően
egyensúlyozva az interaktív és egyéni tanulási
elemeket. A tanulási igényfelmérés eredményeire
alapuló fejlesztéssel, és a tesztelés tanulságainak
integrálásával az EduTeach projekt célja, hogy
előrevigye annak a szakmaiságát, hogy milyen
modellel és módszertannal, didaktikai stratégiával lehet hatékony online oktatási lehetőséget
biztosítani az óvodai és bölcsődei pedagógusoknak és ezen intézmények vezetőinek.

© Monkey Business – Fotolia.com

A fenti célokat a következő eredmények elérésével
szeretnénk megvalósítani:
yy interaktív, médiaelemekben gazdag tanulási modulok létrehozása;
yy digitális tanulási tartalmak 8 nyelven elérhető
adatbázisának létrehozása;
yy a résztvevők tanulását összefogó e-learning platform kialakítása.
A felhasználói igényfelmérés alapján az EduTeach
projekt 9 on-line képzési modult hoz létre, melyek
többek között jó gyakorlatokról, pedagógia elméletekről, szakértők, kulcsszereplők szakmai párbeszédéről fognak szólni.

Egy szekció a következő 3 részből áll:
1. Önálló tanulás: a résztvevők elolvassák vagy
megtekintik a tananyagot, amelyet az oktatási
keretrendszeren keresztül érnek el.
2. Storytelling (történetmesélés): a modul
témájához illeszkedő, a résztvevő európai
szakemberek által megosztott példák feldolgozása.
3. Webinarok: Valamennyi on-line interaktív
előadás (webinar) a partnerintézmények
egyik képviselője és egy, a témában jártas
szakértő moderálása mellett kerül majd megrendezésre.
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