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Az EduTeach projekt célja egy moduláris tovább-
képzési program létrehozása a (0-6 éves) kisgyer-
mekekkel  foglalkozó európai szakemberek igé-
nyeihez és szakmai érdeklődéséhez igazítva. 

A rugalmas és egyéni tanulás érdekében a 
képzések az infokomunikációs technológiák 
segítségével kerülnek megvalósításra (e-lear-
ning 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 straté-
giával lehet hatékony online oktatási lehetőséget 
biztosítani az óvodai és bölcsődei pedagógu-
soknak és ezen intézmények vezetőinek.

A fenti célokat a következő eredmények elérésével 
szeretnénk megvalósítani:
 y interaktív, médiaelemekben gazdag tanulási mo-

dulok létrehozása;
 y digitális tanulási tartalmak 8 nyelven elérhető 

adatbázisának létrehozása;
 y a résztvevők tanulását összefogó e-learning plat-

form kialakítása.

A felhasználói igényfelmérés alapján az EduTeach 
projekt 9 on-line képzési modult hoz létre, melyek 
többek között jó gyakorlatokról, pedagógia elméle-
tekről, szakértők, kulcsszereplők szakmai párbes-
zédéről 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 feldol-
gozása.

3. Webinarok: Valamennyi on-line interaktív 
előadás (webinar) a partnerintézmények 
egyik képviselője és egy, a témában jártas 
szakértő moderálása mellett kerül majd me-
grendezésre.

Az EduTeach projektről
Az EduTeach egy, az Európai Bizottság Erasmus+ 
programjának keretében támogatott nemzetközi, 
szakterületeken átívelő együttműködési projekt
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An Online Modular Training Program for Educators

EduTeach


