Doradca edukacji zdalnej
- Specjalność - studia I stopnia

Kierunek: Pedagogika
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona OD PAŹDZIERNIKA Studia licencjackie

Czego się nauczysz, wybierając tę specjalność?
Pracy z nowoczesnymi aplikacjami wspomagającymi naukę zdalną w trybie synchronicznym np. Teams,
Zoom i asynchronicznym Moodle.
Projektowania lekcji, szkoleń z wykorzystaniem dostępnych narzędzi online.
Pracy z pakietem Office 365.
Odpowiadania na potrzeby oraz wspierania uczniów, nauczycieli w doborze metod nauki i pracy w
kształceniu zdalnym.
Wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Rozumienia oddziaływania mediów na dzieci i młodzież oraz problematyki uzależnienia.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
Program specjalności został opracowany na bazie praktycznych doświadczeń specjalistów e-learningu
oraz wykładowców Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków i metodyków kształcenia zdalnego.

Praca dla Ciebie:
pedagog szkolny
konsultant edukacji zdalnej w szkole
specjalista ds. e-learningu
metodyk e-learningu
projektant e-learningu.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
1

"
Nowa specjalizacja Doradca edukacji zdalnej jest odpowiedzią na potrzeby szkół, które muszą zmierzyć się z
kształceniem zdalnym w najbliższym czasie. Pandemia COVID-19 wymogła na nas przejście w szybkim trybie do
nauczania online. Wciąż brakuje jednak osób, które swoją fachową wiedzą wsparłyby proces dydaktyczny - działania
dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów.
Jak wiemy, nie wystarczy tylko umieścić nauczyciela przed kamerą, który mówi do uczniów przez 45 minut albo
wysłać zadania do zrobienia przez e-mail. Uczniowie oczekują czegoś więcej, a utrzymanie ich skupienia i uwagi nie
jest łatwe. Pilnie potrzeba więc pedagogów, którzy rozumieją w jaki sposób media oddziaływują na młodych, jak
zachowują się w wirtualnej rzeczywistości, dlaczego i od czego się w niej uzależniają. Co to znaczy „uczyć się zdalnie”
i jak konstruować takie zajęcia z użyciem nowoczesnych narzędzi i platform, by odpowiadały one potrzebom uczniów.
Tego wszystkiego dowiesz się podczas studiów na tej specjalizacji.
"

Stanisław Lota
Wykładowca na kierunku IT

Program studiów
Pedagogika mediów,
Organizacja procesu kształcenia na odległość,
Narzędzia TIK w pracy nauczyciela,
Podstawy obsługi platform e-learningowych,
Projektowanie multimedialnych materiałów edukacyjnych.

Dane zamieszczone w niniejszej karcie kierunku mają charakter wyłącznie informacyjny. Dane te nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu
art. 66 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, umowa między dsw a
studentem zawierana jest w formie pisemnej.
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