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A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja:  

A továbbképzés az interaktív tábla gyakorlati alkalmazásához nélkülözhetetlen ismeretek és módszerek elsajátítását, a 

rendszeres használathoz szükséges képességek és jártasságok kialakítását tűzi ki célul a résztvevők számára , hogy 

bővüljenek informatikai ismereteik, fejlődjön módszertani kultúrájuk, problémamegoldó képességük és kreativitásuk. 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

Modern oktatástechnikai eszközök alkalmazásának módszerei című továbbképzés tematikája – az interaktív oktató 

rendszerek elterjedésének köszönhetően – a közoktatási intézmények részéről egyre fokozódó igényt kíván kielégíteni.  

A tanfolyam résztvevői a képzés során: • Megismerkednek az interaktív oktató rendszer elemeivel • Megtanulják a 

rendszer elemeinek összeállítását, az egyszerűbb technikai problémák kezelését • Képessé válnak teljes tanórák 

táblaképes feldolgozására • Az internet segítségével képessé válnak saját tudásbázis létrehozására, továbbfejlesztésére 

• Bővítik módszertani ismereteiket • Fejlesztik az informatikai eszközök használatában való jártasságukat.  

A képzés felépítése, nagyobb tematikai egységei: • Az interaktív tábla használatának elméleti és gyakorlati alapjai • 

Feladatkészítő programok alkalmazása interaktív környezetben • Az internet lehetőségei az interaktív oktatás 

gyakorlatában. 

 

Záró feladat elkészítése A tanfolyam alapvetően gyakorlatközpontú (gyakorlat-elmélet aránya 70-30%) megfelelő 

elméleti alapozással. A tanfolyam során különböző munkaformák teszik változatossá a gyakorlatokat az egyéni 

feladatmegoldástól, a kooperatív munkán keresztül, a kiscsoportos munkáig. A képzés záró projektmunka 

elkészítésével és bemutatásával a résztvevők számot adnak a tanfolyam során elsajátított ismeretekről, készségekről, 

képességekről úgy, hogy a tanultakat használva tesznek eleget a sikeres táblakép-készítés és -alkalmazás 

feltételeinek. A képzés specialitása, hogy nemcsak egyszerűen felkészít az interaktív tábla használatára (mint technikai 

eszközre), hanem korszerű pedagógiai módszereken és különböző ingyenes digitális tartalmakon keresztül , 

ismerkedhetnek meg a résztvevők az interaktív tábla használatának széles spektrumával.  

A megfelelt minősítés előfeltétele a folyamatos, aktív részvétel az órák min. 90%-án.  

A megfelelt minősítéshez kapcsolódó értékelési szempontok: A táblaképek mennyire fedik le a kiválasztott tananyagot? 

A résztvevő törekszik-e a táblaszoftver kínálta lehetőségek széleskörű, változatos alkalmazására? A táblaképek 

elősegítik-e a diákok tanórai aktivitásának fokozását? Részletesség, kidolgozottság tekintetében megfelel-e a tanulók 

életkori sajátosságának?  

Formai szempontok: kreativitás a kidolgozottságban, logikus felépítettség, tartalmi és esztétikai színvonal, 

hivatkozások és/vagy csatolmányok használata legalább 7, legfeljebb 15 táblaképet tartalmaz a záró projekt. 

Az elõírt tartalmi követelmények:  

A résztvevők legyenek képesek a digitális eszközök által nyújtott lehetőségek hatékony kiaknázására az előzetes 

felkészülésben és a tanórákon egyaránt.  

-Ismerik az interaktív oktató rendszerek elméleti alapjait és technikai hátterét. 

-Jártasak az informatív és interaktív táblaképek készítésében. 

-Képesek a korszerű óratervezéssel és az oktatás hatásfokának növelésére 

-Képesek a használat során előforduló egyszerűbb technikai problémák  

felismerésére és önálló megoldására. 

- Tudják az állományok és hivatkozások csatolását a táblaképekhez. 

 

Az ismeretek számonkérésének módja:  

Záró dolgozat: Záró projekt készítése és beadása az utolsó programmodul időpontját megelőző napon. Minden 

résztvevő készít önállóan egy projektmunkát.  

(Tanórai táblakép-sorozat elkészítése, önálló, otthoni munka formájában, szabad  

témaválasztással.) 

A tanúsítvány kiadásának feltétele a projekt határidőre történő benyújtása, a tanfolyamon való legalább 90%-os 

részvétel, valamint a záró dolgozat elfogadása. 

A záró projekt értékelésének minősítései: megfelelt vagy nem felelt meg. 

A megfelelt minősítéshez kapcsolódó értékelési szempontok: A táblaképek mennyire fedik le a kiválasztott tananyagot? 

A résztvevő törekszik-e a táblaszoftver kínálta lehetőségek széleskörű, változatos alkalmazására? A táblaképek 

elősegítik-e a diákok tanórai aktivitásának fokozását? Részletesség, kidolgozottság tekintetében megfelel-e a tanulók 

életkori sajátosságának? 

A jelentkezés feltételei:  

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Nincsen szakhoz kötve 

; Pedagógusi szakképzettség.  

– megelõzõ szakmai gyakorlat:  

– egyéb, éspedig: Alapfokú számítástechnikai és oktatástechnikai eszközök ismerete szükséges. 



Javasolt munkakörök:  

Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), 

Szakoktató, gyakorlati oktató 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök 

 


