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1. A képzés megnevezése (és belső kódja)
Alkalmazói szoftverek és táblajátékok a tanulás támogatásában (E018)

2. A képzés besorolása
Szakmai képzés

3. A képzés célja
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg:
- a tehetségesek igényeinek és egy tehetséggondozó program illeszkedésének lehetőségeit
- a tehetségesek gondozásának hatékony módszereit
- néhány tehetségvizsgálatot
- az alkalmazói informatikának, a tanulást segítő szoftvereknek, az IKT eszközöknek a tehetséggondozásban
betöltött szerepét.

Továbbá ismerjen meg egy tehetségeseknek készített informatikai produktumokat létrehozó, komplex
tehetséggondozó projektet, amely a tanórán kívüli tehetséggondozás része.

4. A képzés célcsoportja
Tehetséges személy kísérésében, támogatásában, fejlesztésében, gondozásában érintett bármely természetes
személy.

5. Csoportlétszám
Egyéni részvétel.

6. Tervezett képzési idő
A képzés óraszáma: 20 óra,melyből elmélet 10 óra, gyakorlat 10 óra.

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák
Ismeret (tudás)
Legyen tájékozott:

- tehetségvizsgálat alkalmazása témakörben
- a tehetségesek igényeinek és egy tehetséggondozó program illeszkedésének lehetőségeiről
- a tehetségek hatékony fejlődését támogató informatikai lehetőségekről (szoftverek, IKT eszközök, BYOD)
Tudja a bemutatott, táblajátékok alkalmazására épített kooperatív tanulási módszereket alkalmazni.

Készség, képesség:
- legyen képes egy komplex téma projektszerű feldolgozásának megtervezésére
- legyen képes az informatika nyújtotta előnyök beépítésére a tehetségeseknek készített projekttervbe

Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök), amelyek kialakítására, fejlesztésére a képzés irányul:
- legyen nyitott a tehetség szabálytalan megjelenésére is
- legyen nyitott az egyetemes tervezés szemléletére
- legyen nyitott az infó-kommunikációs akadálymentesítés szemléletére
- minőségi többlet elérése céljából legyen nyitott a reflexiók, önreflexiók, hatásvizsgálatok tehetséggondozó
programokba való beépítésére

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Iskolai végzettség: Felsőfokú iskolai végzettség
Szakmai végzettség: nem előírt
Szakmai gyakorlat: Egyéb feltétel(ek) (pl. bemeneti kompetencia, érdeklődés, motiváció, életszerep, munkavállalói státusz):
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel egyéb feltételei:

a kurzusba történt belépéssel a képzésben résztvevő igazolja, hogy:
felhasználói szinten tudja alkalmazni a számítógépet
önállóan képes az e-learning tanfolyam elvégzésére
a képzés megkezdéséhez szükséges:

online jelentkezés a MATEHETSZ web-felületén
önálló csatlakozás a képzés csoportvezetőjével, és a csoport tagjaival történő videokonferenciához

9. A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke
Részvétel követésének módja:

Alapvető szabályozás, amelytől eltérés esetén ellenőrző tevékenységet folytatunk le:
A MATEHETSZ által biztosított e-learning kurzuskezelő portál felületén keresztül a képzés teljes ideje alatt a
képzés oktatója folyamatosan követi a tagok aktivitását. Inaktív állapotot észlelve személyesen veszi fel a
kapcsolatot a csoport tagjával e-mailben, telefonon vagy a portál kommunkiációs eszközei segítségével.
A portálon a képzési tartalom 15 munkanapig (de: a köztes pihenőnapokon is) áll a tanulók rendelkezésére. A 15
munkanapot követően a kurzust e határidőig nem teljesítők számára további 5 munkanapig elérhető.

Megengedett hiányzás: Elméleti rész (egyéni tanulás): a hiányzás nem értelmezett. Gyakorlati rész
(konferencia, web-konferencia): Nem megengedett. amennyiben a résztvevő a
konferencia-beszélgetésen nem tud részt venni, úgy az oktatóval önállóan konzultál, vagy az oktatótól
kapott egyéni feladatot old meg.
Egyéb feltételek:
A képzésben részt vevőnek rendelkeznie kell az alábbi informatikai feltételekkel: számítógép-hozzáférés,
alkalmazott videokonferencia szoftvere vagy hozzáférése, web kamera, mikrofon, telefonos elérhetőség, élő
internet kapcsolat.
Minimum informatikai rendszer követelmény a kurzus sikeres teljesítéséhez:
- legalább1 Ghz-es processzor
- 2GB RAM;
- 20GB tárhely;
- legalább 1024x768 felbontással rendelkező kijelző;
- aktív, élő internet kapcsolat, legalább 5 MBit-es
- Windows XP vagy újabb operációs rendszer
- a mindenkori legfrissebb Google Chrome vagy Mozilla Firefox webböngésző
- irodai szoftvercsomagok: szövegszerkesztő, PDF olvasó
- video beszélgetésekhez: A MATEHETSZ-el egyeztetett videokonferencia alkalmazás.

10. A képzés formája, módszerei
A képzés formája: távoktatás

Munkaformák:
egyéni munka
oktatói vezetéssel, személyes jelenléttel vagy videokonferencia alkalmazás segítségével megvalósuló
csoportmunka

Folyamatkövető résztvevői aktivitások, feladatok:

Aktivitás a moodle felületen.

Rendszeres belépés a keretrendszerbe, tananyagok tanulmányozása, elkészített feladatok feltöltése a
megfelelő leckékhez.

Feladat készítése.

Önellenőrző teszt kitöltése.

Részvétel a Webináriumon.

Záróteszt kitöltése.

Értékelés.

Záróteszt kitöltése.
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