
 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

IKT-KÉPZÉS: AZ INTERAKTÍV TÁBLA ÉS A MÉRŐ-ÉRTÉKELŐ 

SZOFTVEREK ALKALMAZÁSA AZ OKTATÁSBAN 
(MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, IDEGEN NYELVEK, MŰVÉSZETEK) 
 
A program célja: a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL  
A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” című pályázat keretében IKT-képzés szervezése  
a tanárképzésben részt vevő tanárok, mentorok, oktatók, illetve hallgatók számára. 
 
Időpont:  2015. március 12–31.  
  Választható az A vagy a B csoport, illetve választható, hogy csak egy-egy foglalkozáson 
  vesznek részt. Mindkét esetben előzetes, három nappal korábbi regisztráció szükséges a 
  http://metodika.btk.elte.hu/jelentkezes oldalon. (Kérjük megadni a választott időpontot is.) 
Hely:   Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szakmódszertani Központ 

(1088 Budapest, Múzeum körút 6–8. Ifjúsági épület II/1.) 
 

PROGRAM 

A csoport 

Március 12. (csütörtök) 15.00–18.45 Bevezetés, az IKT-eszközök használatához szükséges   
     alapismeretek 
Március 19. (csütörtök) 15.00–18.45 Az interaktív tábla irányítása, a digitális tinta alkalmazása 

    Az interaktív tábla előadás-szerkesztő szoftvere 
Március 20. (péntek)  10.15–18.30 Az interaktív tábla előadás-szerkesztő szoftvere 

    Multimédiás tartalmak integrálása az interaktív tábla előadás- 
    szerkesztő szoftverébe 

Március 26. (csütörtök) 15.00–18.45 Óravázlatok, saját tananyagok és galériák tervezése, elkészítése, 
     témák és stílusok létrehozása 
Március 31. (kedd)  14.00–17.00 Saját tantárgyhoz kapcsolódó IKT-feladatok 

 

B csoport 

Március 13. (péntek)  10.15–15.00 Bevezetés, az IKT-eszközök használatához szükséges   
     alapismeretek 

    Az interaktív tábla irányítása, a digitális tinta alkalmazása 
    A mérő-értékelő szoftver irányítása 

Március 17. (kedd)  14.00–19.00 Az interaktív tábla és a mérő-értékelő rendszer előadás- 
     szerkesztő szoftvere 

    Mérési-értékelési és multimédiás tartalmak integrálása az  
    interaktív tábla előadás-szerkesztő szoftverébe 

Március 21. (szombat) 9.00–18.45 Saját mérő-értékelő tananyagok tervezése, elkészítése, témák és 
     stílusok létrehozása  
Március 28. (szombat) 9.00–13.00 Saját tantárgyhoz kapcsolódó IKT-feladatok 

 
 

A foglalkozásokat az LSK Hungária Kft. szakemberei tartják. A szakmai 
képzésen való részvételről a jelenléti ívek alapján igazolást adunk. A 
részvétel ingyenes, de előzetes, három nappal korábbi regisztráció 
szükséges a http://metodika.btk.elte.hu/jelentkezes oldalon.  
 

Az ELTE BTK koordinálásával a pályázat keretében 
megvalósuló további szakmai programokról a 
http://metodika.btk.elte.hu/tamop412b oldalon 
tájékozódhat. A programra minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a szervezők. 

 
ELTE BTK Szakmódszertani Központ 
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