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Hallgatói tájékoztató 
 

Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban II. 
 

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztálya meghirdeti a Számítógép 

alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban I. c. akkreditált tanártovábbképzését.  

 
Technikai tudnivalók a képzésről: 

A képzés 

időpontja:  

2014. 

augusztus 14-

15-16. 

2014. 

augusztus 27-

28-29. 

2014.  július 

31-augusztus 

1-2. 

2014. 

augusztus 28-

29-30. 

2014. 

augusztus 21-

22-23. 

2014. 

augusztus 14-

15-16. 

A képzés 

helyszíne:  

2100 

Gödöllő, 

Légszesz út 

10. 

2023 

Dunabogdány, 

Hegyalja u. 9-

11. 

2030 Érd, 

Széchenyi tér 

1. 

 

1039 

Budapest, 

Medgyessy 

Ferenc u. 2-4. 

6725 Szeged, 

Felhő u. 17. 

6725 Szeged, 

Felhő u. 17. 

Oktató(k):  Fekésházi 

Tibor 

Kocsisné 

Lamberti Judit 

Takács 

Andor 

Gerse István dr Füvesi 

István 

Békésiné 

Szikora 

Mária 

 

A képzés kezdete: A képzések első napján, 10.00 óra 

Regisztráció: A képzések első napján, 9.00-10.00 óra között 

Óraszám: 30 óra 

A képzés zárása: A képzések utolsó napján, 18.00 óra 

Csoportlétszám: a képzés minimum 12 fő esetén indul, maximális létszám 16 fő 

A jelentkezés feltétele: 

Végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Szakképzettség: pedagógus 

Egyéb: nincs 

A jelentkezés menete: 

A képzésre a pedagógusok az Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft. honlapján jelentkeznek online formában. A 

kiválasztás a jelentkezés sorrendjében történik. A képzéseket min. 12 fő esetén indítjuk el, maximális létszám 16 

fő. Amennyiben valamelyik képzési időpontra a jelentkezési határidő lezárult vagy a csoport betelt, lehetőség 

van tartalék listára jelentkezni. 

Az online regisztráció után minden résztvevő a helyszínen megkapja a felnőttképzési szerződést és a jelentkezési 

lapot. A részvétel feltétele a felnőttképzési szerződés és a jelentkezési lap, valamint egy Előzetes tudásszint 

felmérő, és egy Nyilatkozat kitöltése és aláírása, és ezek visszajuttatása a továbbképzést szervező számára. 

A jelentkezéssel kapcsolatos további teendők: 

A képzés a résztvevők számára ingyenes. Valamennyi résztvevőnek a képzés idejére étkezést biztosítunk.  

A képzés ismertetése: 

http://www.educatio.hu/


 

 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
FAT akkreditációs lajstromszám: AL 1907 
FMK nyilvántartási szám: 01-0937-04 
 
Projekt megnevezése: Pedagógusképzés támogatása 
(TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001) 
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. 
Telefon: +36 (1) 477 3100,  
Fax: +36 (1) 477 3136 
Honlap: www.educatio.hu 
 

 

2 / 3 

A képzés célja az info-kommunikációs technológia világában bármely felhasználó számára elérhető újdonságok 

oktatási vonatkozásainak áttekintése és azoknak a változásoknak a bemutatása, melyek az információs 

társadalom oktatási rendszerét jellemzik. További cél megismertetni a továbbképzésen résztvevőkkel az online, 

Internet-alapú világ oktatásban való megjelenésének lehetőségeit, tanulókra gyakorolt hatásait. A résztvevők 

konkrét példákon keresztül jártasságot szereznek web alapú irodai alkalmazások, egyszerű internetes eszközök, a 

Sulinet Tudásbázis és Közösség, a multimédiás szerkesztőeszközök használatában, az új technológiák 

alkalmazásának gyakorlati kérdéseiben, és az oktatás különféle területeire történő integrálásukban. Cél továbbá, 

hogy a megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek önállóan tervezni és koordinálni az info-

kommunikációs technológiát a napi pedagógiai gyakorlatban.  

 

A képzés tematikája: 

1. Bevezetés  

1.1 A képzés célja, tematikája, módszerei 

2. Online irodai alkalmazások az oktatásban 

2.1  Szövegszerkesztés online irodai környezetben 

2.2 Táblázatkezelés és űrlapkészítés online irodai környezetben  

2.3 Felhő alapú eszközök használata  

3. A Sulinet portál eszközeinek használata 

3.1 A Sulinet Tudásbázis és a Hírmagazin 

3.2 A Sulinet közösségi funkciói  

4. Multimédiás szerkesztőeszközök használata  

4.1 Képek szerkesztése offline és online eszközökkel  

4.2 Videó és hang szerkesztése 

4.3 CD, DVD írása 

5. Tanórákon használható internetes alkalmazások 

5.1 Vizuális rendszerező eszközök (szófelhők, gondolattérképek, kollázsok) 

5.2 Rejtvénykészítő alkalmazások 

5.3 Online prezentációkészítő 

6. E-portfólió 

6.1 Az e-portfólió jellemzői, felhasználási lehetőségei és szerepe az értékelésben 

7. Vizsgamunka 

7.1 Vizsgamunka előkészítése 

8. Összegzés 

 

A képzés értékelésének módja: 

A résztvevők saját szaktantárgyukhoz kapcsolódó, multimédiás elemeket tartalmazó tanári segédanyag 

megtervezésével és elkészítésével igazolják, hogy képesek beépíteni pedagógiai gyakorlatukba a számítógép 

adta lehetőségeket, a legmodernebb online szolgáltatásokat, valamint info-kommunikációs technológiával 

kapcsolatos ismereteik naprakészek. 

 

Az értékelés szempontjai: 

A feladatok értékelése szakmai és formai szempontok alapján történik, szummatív értékeléssel.  

http://www.educatio.hu/
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A képzés feltételeinek sikeres teljesítése után a résztvevők tanúsítványt kapnak. 

A képzéssel megszerezhető kompetencia:  

A résztvevő ismerje meg a web alapú irodai alkalmazáscsomagot, a Google Drive lehetőségeit, előnyeit és az 

esetleges korlátokat. Ismerkedjen a Sulinet portállal, legyen tudatában a regisztrált felhasználóknak nyújtott 

szolgáltatásoknak, a Sulinet Tudásbázis oktatási felhasználási lehetőségeinek. A résztvevő ismerjen tanórákon 

használható egyszerű internetes alkalmazásokat. Váljon képessé multimédiás szerkesztőeszközök használatára, 

kép-, hang- és video le- és feltöltésére, szerkesztésére, CD, DVD írására. Ismerje meg az e-portfólió típusait, 

jellemzőit, pedagógus értékelésben betöltött szerepét és felhasználási lehetőségeit.  

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

- Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 90 százaléka 

- Záró feladat elkészítése: Egy új ismereteket közlő dokumentum elkészítése a saját szaktantárgyhoz 

kapcsolódóan.  

- Az utolsó képzési nap végén az Elégedettségi kérdőív kitöltése 

 

http://www.educatio.hu/

