Tisztelt Intézményvezető Asszony!
Tisztelt Intézményvezető Úr!
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. a Digitális Jólét Program keretében szeretné elismerni azon pedagógusok munkáját, akik mind a jelenléti, mind pedig a digitális munkarendben sikeresen helytálltak, és a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották intézményükben.
A nehézségek ellenére a digitális munkarend számos tapasztalatot, megújuló tudást, a pedagógiai gyakorlat színesítését hozta el az iskolák és a tanulók életébe. A rendkívüli helyzetben a pedagógusok és
az oktatók számára a tanítás és tanulás szervezése, folyamatos biztosítása embert próbáló feladat volt.
A digitális pedagógia olyan elemei jelentek meg a mindennapokban, amelyek sok esetben a pedagógiai
gyakorlat részeként élnek majd tovább.
A Digitális Jólét Program az elmúlt év pedagógiai munkájának elismeréseként a Digitális pedagógiáért
elismerő oklevél adományozását kezdeményezi. Ebben az évben a Digitális Jólét Program az Önök intézményével közösen, elismerő oklevéllel szeretné köszönetét és tiszteletét kifejezni a kiemelkedő digitális pedagógiai gyakorlatot folytató pedagógusoknak és oktatóknak.
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Az elismerő oklevél odaítélését ebben az évben Önökre, intézményvezetőkre bízzuk. Kérjük és köszönjük közreműködését az alábbi javaslatok és feltételek figyelembevételével.
1. Az intézményben képzési szakaszonként egy-egy oklevél kiadását javasoljuk a digitális pedagógiai téren legkiválóbb pedagógusok részére, de nem zárjuk ki azt sem, hogy az oklevél egy
sikeres munkacsoport minden tagját megillesse, ha együttműködésük meghatározó feltétele
volt eredményüknek. Javasoljuk az oklevelek átadását a tanévzáró értekezlet eseményéhez
kötni.
2. Javasoljuk, hogy az oklevél odaítéléséhez a kollégák munkáját az alábbi szakmai szempontrendszer alapján véleményezzék:
 közreműködés a digitális munkarend keretében a tanítási-tanulási folyamatok tervezésében, szervezésében;
 a digitális technológia hatékony használata és az eszközhasználat módszertanának alkalmazása;
 a kapcsolattartást, kommunikációt szolgáló eszközök alkotó és eredményes használata;
 a digitális technológiával megvalósított kollaboráció, együttműködés a tanulókkal, a
kollégákkal és kapcsolattartás a szülőkkel;
 a digitális technológia felhasználása a fejlesztő értékelés támogatásában;
 a digitális eszközök felhasználását a tanítás-tanulás folyamatába innovatív módon beépítő módszertani elgondolások kidolgozása;
 digitális eszközökkel segített projektpedagógia alkalmazása és/vagy részvétel a Digitális Témahét vagy az EU Code Week programjában.

3. Javasoljuk, hogy a Digitális pedagógiáért elismerő oklevéllel jutalmazott pedagógusok nevét
(illetve azt, hogy csoport tagjaként kapták-e) az intézmény honlapján jelenítsék meg.
Kérjük, hogy az elismerő oklevélben részesült pedagógusok, oktatók és intézményük nevét juttassák el a szakmai_tamogatás@djnkft.hu e-mail-címre. A Digitális Jólét Program is szeretne
hírt adni az oklevelet kapott pedagógusokról, oktatókról, és közzé tenni kívánja nevüket és intézményüket a saját honlapján is.
4. Az oklevél sablonját nyomtatható formátumban levelünk mellékleteként csatoljuk.

Együttműködését megköszönve bízunk abban, hogy a Digitális pedagógiáért elismerő oklevél adományázására vonatkozó kezdeményezésünk találkozik az Önök egyetértésével, és köszönetként számos pedagógus kolléga részesül elismerésben az elmúlt egy év áldozatos munkájáért!
A Digitális Jólét Program a jövőben magasabb szinten kezdeményezni fogja a Digitális pedagógiáért
pedagógusdíj létrehozását a digitális pedagógiai munka elismeréseként. Reméljük, hogy ebben az évben elismerő oklevelet kapott pedagógusok, oktatók közül több kollégát köszönthetünk majd a Digitális
pedagógiáért pedagógusdíj díjazottjai között.

Munkájukhoz további sikereket, eredményes tanévzárást és a nyári szünidőre kellemes pihenést és feltöltődést kívánunk!
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