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Бүл оқулықта XXI ғасырдағы педагогиканыц дамуы, оқытуды жеке тұлғаға бейімдеу,
қолжетімді эрі тиімді жоспарлау мен оны жүзеге асыруға бағытгалған жобалар қарастырылады. Оқу кызметін электрондық жэне мобильді технологиялар контексінде зерттей отырып,
авторлар білім берудің техно-бағдарлы болашағын кеңінен баяндайды. Кітаптыц «Дизайнның
принциптері мен практикасы» деп аталатын I болімінде білім алуға жэне оны жоспарлауға
қатысты цифрлық технологиялардыц қағидалары мен теориялары егжей-тегжейлі карастырылып, оларды тиімді қолдану жолдары көрсетілсе, II болімде дизайнның пэндік кырлары
ортага салынып, мобильді жэне сымсыз есептеу техникасы саласыпдағы жетістіктер, тэжірибе жүзіндегі жобалау мүмкіндіктері, күрделі жүйелер мен мобильді оқытуды дизайнға түсіру
туралы тың зерттеу жацалықтарымен толықтырылған. Қорытындылаушы III бөлімде авторлар
осы технологияларды болашақта колдану аймақтарына шолу жасай отырып, оған катысты
нақты үлгілер үсынады.
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