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Hallgatói tájékoztató 

Digitális eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás – az Intel®Teach Essential program 

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

eszközökkel támogatott projekt alapú tanulás - az Intel® Teach Essentials program c. akkreditált 

tanártovábbképzését.  

Technikai tudnivalók a képzésről: 

A képzés időpontja: 2013. ……………………………. 

A képzés helyszíne: …………………………………… 

A képzés kezdete: a képzés helyszínén 9h-kor 

Regisztráció: a képzés kezdetét megelőzően a helyszínen 

Oktató(k): ………………………………………………… 

Óraszám: 50 óra (4 elmélet + 46 gyakorlat) 

Csoportlétszám: a képzés minimum 12 fő esetén indul, maximális létszám 20 fő 

A jelentkezés feltétele: 

Végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Szakképzettség: tanító, tanári oklevél 

Egyéb: IKT alapismeretek szükségesek - ECDL Start bizonyítvány, vagy az IKT készségeket mérő bemeneti 

teszt eredményes megoldása (készségek: szöveges dokumentum formázása, szerkesztése; szöveg- és képfájlok 

másolása, vágása, beillesztése; dokumentumok mentése; e-mail használata; navigáció és keresés az Interneten; 

egy szövegszerkesztő program ismerete) 

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 20 fő. 

Amennyiben valamelyik képzési időpontra a jelentkezési határidő lezárult vagy a csoport betelt, lehetőség van tartalék 

listára jelentkezni. 

Az online regisztráció után minden résztvevő e-mailben 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 képzés ismertetése: 

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az IKT-vel támogatott oktatási projektek kidolgozásának és 

megvalósításának metódusát.  
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A képzés nyolc nagy tematikai egységből, modulból áll. A résztvevők a tanfolyam során folyamatosan 

dolgoznak egy meghatározott oktatási projekten, annak összetevő elemein. A projekt dokumentumait egy 

elektronikus projekt portfólióban gyűjtik. A képzésen megismerkednek az online kollaboratív munkával, a web 

2.0-ás eszközök (wiki, szakmai blog, online könyvjelző) oktatásba integrálásának lehetőségeivel. A résztvevők 

egyéni feladatmegoldásukban és a csoportos megbeszélésekben, a tanfolyam online kollaboratív felületein 

visszajelzéseikben alkalmazzák az önreflexió, a kritikai gondolkodás, és a formatív értékelés eszközeit saját 

maguk és a többi csoporttag szakmai fejlődésének támogatására. 

A modulok témái: 

1. Modul: A projekt alapú tanulás 

2. Modul: A projekt tervezése 

3. Modul: Kapcsolódások 

4. Modul: Tanulói munka, a projekt produktum tervezése 

5. Modul: Értékelési stratégiák és eszközök a projektben 

6. Modul: Differenciálás – személyre szabott tanítás a tanuló sikerességének megalapozásához 

7. Modul: IKT eszközök a projekt hatékonyságáért 

8. Modul: A kész projekt portfóliók bemutatása, a tanfolyam zárása 

 

Mivel az elmélyült egyéni munkához nem adhat keretet a képzés kontaktórában; a képzési napok közötti idő 

szolgál az otthoni munkára. A képzés ezért nem teljes egészében egymás utáni napokon zajlik.  

A képzés értékelésének módja: 

A résztvevők egy egyénileg meghatározott témakörben oktatási projektet fejlesztenek. 

 A projekt fejlesztése során az elkészült elemeket projekt mappába (portfólióba) rendezik. 

Az értékelés szempontjai: 

Az oktatási projekt tartalmi értékelési szempontjai:  

- kidolgozott tanulási tevékenységeket tartalmaz; 

- tartalmazza a tanulási célok és követelmények pontos meghatározását 

- a projektterv és a hozzá tartozó tanulói és tanári eszközök alkalmasak a differenciálásra 

- a megfelelő pedagógiai szempontok szerint kiválasztott IKT eszközöket használ a projekt tevékenységek 

megvalósításához 

A projekt mappa (portfólió) kötelezően tartalmazza az alábbi elemeket: 

1. Projektterv; 2. Tanulói produktum; 3. Tanulói értékelési eszköz; 4. Egy tanári vagy tanulói eszköz; 5. Egy 

tanári eszköz a projektben meghatározott feladatok szervezéséhez, működtetéshez. 

A képzés feltételeinek sikeres teljesítése után a résztvevők tanúsítványt kapnak. 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

- Minimális részvétel a továbbképzésen: az összes óraszám 95 százaléka 

- Záró feladat elkészítése: a résztvevő a projekt elemeit végleges, javított formában, a tanfolyam során 

létrehozott elektronikus portfóliójába rendezve, a tanfolyam zárását követő 14 napon belül feltölti a közös 

wiki felületre (Részletesen lásd értékelés szempontjai.) 

- Az utolsó képzési nap végén az Elégedettségi kérdőív kitöltése 


