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A program rövid ismertetése
A 30 órás tanár-továbbképzési program célja általános iskolai és középiskolai bölcsész,
valamint művészetközvetítő tanárok korszerű IKT-eszköztárának bővítése. A tanfolyam várt
tanulási eredménye: a résztvevők saját munkájukban képesek alkalmazni a tanfolyamon
megismert IKT-alkalmazásokat, nagyobb gyakorlottságra tesznek szert szakterületi IKTtananyagok összeállításában és az iskolai nevelésben való alkalmazásukban.
Tematika:
1. Bevezetés (5 óra elmélet és gyakorlat; interaktív előadás, megbeszélés, vita,
frontális és egyéni munka)
2–3. Az interaktív tábla alkalmazása a bölcsész és művészetközvetítő tanárok
munkájában I–II. (10 óra elmélet és gyakorlat; megbeszélés, kooperatív tanulás,
frontális, egyéni és csoportmunka)
4. Web 2.0-s alkalmazások a bölcsész és művészetközvetítő tanárok munkájában (5
óra gyakorlat; megbeszélés, kooperatív tanulás, frontális, páros vagy
csoportmunka)
5. Bölcsész és művészetközvetítő tanári IKT-tananyagok elemzése (5 óra gyakorlat;
megbeszélés, frontális és egyéni munka)
6. A tanfolyam zárása és értékelése (5 óra gyakorlat; megbeszélés, egyéni, frontális és
csoportmunka)
A tanfolyam gyakorlatközpontú, elsősorban videós órák, mintatananyagok és a jó tanári
gyakorlatok megismerésére épül. Az ellenőrzés és az értékelés formái: egyéni és csoportos
szóbeli konzultációk; a tanfolyam végén zárómunka (egy szakterületi IKT-tananyag és hozzá
módszertani összefoglaló készítése a tanfolyamon megismert szakpedagógiai elvek alapján).
A szervezők által biztosított eszköz: interaktív tábla, tablet
A résztvevőktől kért eszköz: saját laptop
Az ellenőrzés és az értékelés részben folyamatosan történik egyéni és csoportos szóbeli
konzultációk formájában. Részben a tanfolyam végére valósul meg: a résztvevők
záródolgozatként egy választott szakterületi témában IKT-tananyagot készítenek a
tanfolyamon megismert szakpedagógiai elvek alapján.
Az értékelés kétfokozatú: megfelelt, nem felelt meg.
Az értékelés szempontjai:
‒ az IKT-tananyag szaktárgyi megfelelősége;
‒ az IKT-tananyag pedagógiai megfelelősége, az oktatási-nevelési stratégiák összhangja
a tartalommal és a nevelési célokkal;
‒ korszerű IKT-elemek alkalmazása;
‒ saját, eredeti munka, megfelelő hivatkozásokkal;
‒ megfelelős stílus, szaknyelvhasználat és helyesírás.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: a foglalkozásokon legalább 90%-os részvétel. A
zárómunka megfelelő színvonalú és határidőre (az utolsó foglalkozásra) történő elkészítése.
A jelentkezés feltétele, a résztvevők elvárt szakképzettsége: általános iskolai vagy
középiskolai tanári diploma (az aktuálisan meghirdetett) bölcsész tanári és/vagy ének-zene
tanári szakon, alapfokú számítógép-használati ismeretek

