Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás
korban

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas utca 8.
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége:
Pusztai Katalin programkoordinátor,
e-mail: pusztai.katalin@oh.gov.hu

Célcsoport: óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók
A továbbképzés célja: A továbbképzés célja az info-kommunikációs technológiával támogatott
oktatás/foglalkozás elméleti, pedagógiai-szakmai, módszertani és technológiai hátterének, az egyes
fejlesztési feladatainak megismertetése a résztvevőkkel. Cél, hogy ismerjék meg a digitális írástudás
fejlesztésének

lehetőségeit

a pedagógiai gyakorlatban,

az IKT

eszközökkel segített

tan-

órák/foglalkozások tervezését, tevékenységek/óravázlatok és tematikus tervek készítését. Továbbá cél,
hogy ismerjék a Sulinet Portál fő egységeit, közösségi funkcióit, a Tudásbázis alkalmazásának
lehetőségeit. Cél olyan korosztályspecifikus online eszközök, programok (logikai játék, fejlesztő
feladatok, rajzolóprogram) megismertetése, melyek már óvodás korúak fejlesztésére is alkalmazhatóak.
Cél ezen túl, hogy ismerjék az IKT eszközökkel támogatott projektek megvalósításának módszereit, Web
2.0. típusú eszközökkel, képek, videók, egyéb típusú tartalmak szerkesztésével, a szinkron és -aszinkron
kommunikáció és együttműködés lehetőségeit, melyeket felkészülésükhöz a tanórai és nevelő, fejlesztő
munkához is alkalmazhatnak, legyenek tisztában alapvető szerzői jogi kérdésekkel. Valamint cél, hogy
ismerjék az e-portfólió alkalmazási lehetőségét, mint a szakmai bemutatás és bemutatkozás egy
lehetséges eszközét.

A továbbképzés főbb tartalmi elemei:
1. Bevezetés
A képzés célja, tematikája, módszerei
2. A digitális írástudás fejlesztése
A digitális írástudás értelmezése az információs társadalomban
A digitális állampolgárság oktatási vonatkozásai, generációk, hálózatos tanulás
3. A digitális írástudás fejlesztése a pedagógiai gyakorlatban
Az IKT helye az oktatás folyamatában
Interaktív táblák és interaktív osztálytermi eszközök használata
Tanulói válaszadó rendszerek
Szerzői jogi kérdések az oktatás szemszögéből
4. A Sulinet portál szolgáltatásai
A Sulinet Tudásbázis és a Hírmagazin
A Sulinet közösségi funkciói
5. Projektpedagógia IKT eszközökkel
Oktatási projektek jellemzői
Oktatási Projektek hatékony tervezése
Web 2.0 típusú eszközök a projektmunka szolgálatában
6. Az IKT eszközei a sajátos nevelési igényű tanulók számára
Az SNI IKT pedagógiai és technológiai eszközei
7. E-portfólió
Az e-portfólió jellemzői, felhasználási lehetőségei és szerepe az értékelésben
8. Vizsgamunka
Vizsgamunka előkészítése
9. Összegzés

A továbbképzés során alkalmazott módszerek: frontális bemutató, egyéni- és csoportos
(platformok kipróbálása, elemzése) munka számítógéppel

Fejlesztendő kompetenciák: A résztvevők ismerik és tudják alkalmazni az IKT eszközöket a
tanítás tanulás,

az óvodai foglalkozások folyamatában, a feldolgozandó ismeretanyaghoz,

tevékenységhez kiválasztani és hozzárendelni a megfelelő elektronikus tananyagot és/vagy eszközt,
jártasak ezen technológiák alkalmazásában, és példák bemutatásával bizonyítottan képesek integrálni ezt
a tudást a mindennapi gyakorlati munkájukba.

Ismerik továbbá a Sulinet Portál fő egységeit, közösségi funkcióit, a Tudásbázis alkalmazásának
lehetőségeit, valamint ismerik a szinkron és -aszinkron kommunikáció és együttműködés lehetőségeit.
Ismerik az olyan korosztályspecifikus online eszközöket, programokat, melyek már óvodás korúak
fejlesztésére is alkalmazhatóak. Ismerik a korszerű projektpedagógiai elveket és szerzői jogi kérdéseket.
Fontos, hogy a képzés résztvevői ismerjék a különböző típusú fájlok készítését, szerkesztését,
megosztását, a Web 2.0 típusú eszközök és alkalmazások oktatási, nevelési lehetőségeit és az e-portfólió
alkalmazási lehetőségét, mint a szakmai bemutatás és bemutatkozás egy lehetséges eszközét.

A továbbképzés időtartama: 30 kontaktóra (5 tanítási nap)
A továbbképzés tervezett időszaka: 2019.08.4-9.
Érkezés: 2019. augusztus 04. estig (közös vacsora)
Távozás: 2019. augusztus 09. közös ebéd után

Tervezett helyszín:
Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Szent István Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
1095 Budapest, Mester utca 56-58.

Szállás:
BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
1095 Budapest, Mester utca 56-58.

Tervezett szabadidős tevékenységek:
2019. augusztus 5. (hétfő): Normafa, gyermekvasút, Erzsébet-kilátó, Jánoshegy, libegő
Fővárosunk peremén közlekedik a keskeny nyomtávú vasútvonal, mely az erdők mélyén, a budai hegyek
között kanyarog a XII. és II. kerületben a Széchenyi-hegy és Hűvösvölgy között. Elnevezése
különlegességet takar, a szolgálatot ugyanis gyerekek látják el - persze felnőttek felügyelete alatt. 2015ben a vasútvonal bekerült a Guinness-rekordok könyvébe, mint a világ leghosszabb olyan vasútvonala,
ahol a munkálatokat gyermekek látják el. A Normafa a művészek kedvelt kirándulóhelye volt. Az
Erzsébet-kilátótoronyból körkilátás nyílik a fővárosra és a Budai-hegyekre. A Zugligeti Libegő a budai
hegyek egyik legérdekesebb látványossága. Völgymenetben az utas Budapest panorámájában
gyönyörködhet.
2019. augusztus 6. (kedd) Városliget, Hősök tere, Vajdahunyad-vár, Műcsarnok, Szépművészeti
Múzeum

A Városliget Budapest egyik városrésze, egyben a második legnagyobb közparkja, a XIV. kerületben. A
főváros kedvelt pihenőhelye és kulturális centruma, amiben vagy aminek határain számos nevezetesség,
látványosság található. Rövid séta után a felújított Szépművészeti Múzeumot tekintjük meg, melynek
gyűjtőköre az egyetemes művészet, az európai képzőművészet minden korszakából találhatóak darabok,
olyan híres művészektől, mint Raffaello, Leonardo, Rembrandt és Monet. A Városliget egyik legszebb
látnivalójában több mint százezer műtárgy található.
2019. augusztus 7. (szerda) Várnegyed, Mátyás templom, Halászbástya, Budavári Palota, Magyar
Nemzeti Galéria, Budavári Sikló
Budapest egyik büszkesége a budai várnegyed, mely az UNESCO világörökségének is része. Területén
számos középkori eredetű műemlék, valamint 17–18. századbeli lakóházak és középületek található. A
Budai várnegyed három fő része a Budavári Palota, a Szent György tér és a történelmi lakónegyed. A
Magyar Nemzeti Galéria a magyarországi képzőművészet fejlődését bemutató legnagyobb
közgyűjtemény. A nemzet leghíresebb és legjelentősebb alkotásaival. A Budavári Sikló a Lánchíd budai
hídfője és a Sándor-palota közötti meredek, 95 méter hosszú pálya alsó és felső állomása között a
szintkülönbség 50 méter, különleges élményt nyújthat vendégeinknek.
2019. augusztus 8. (csütörtök) Parlament, Szent István Bazilika, hajóút a Margitszigetre (jó idő
esetén fürdőzés a Palatinus strandon)
Az Országházban láthatóak a magyar koronázási jelvények: Szent István koronája, a jogar, az országalma
és a reneszánsz kori kard, kihagyhatatlan ez a látogatás minden Budapestre látogató számára. A Szent
István Bazilika Budapest legnagyobb temploma, amely a magyarok legnagyobb ereklyéjét: a bazilika
névadójának, Szent István királynak mumifikálódott karját, a Szent Jobbot. Kupolája körbejárható,
lenyűgöző kilátással a városra. Rövid hajókázással a Dunán a Margitszigetre érkezünk.
A Margitszigeten sétálni olyan, mint egy időutazás. Történelmi és kulturális szempontból is izgalmas,
szinte magába zárja a magyar történelem fontos korszakait, őrzi a leghíresebb magyar költők és írók lába
nyomát.

Egyéb, az érdeklődők számára fontos információ:
Szükség esetén, programon kívül, kérésre vacsorát és szállást biztosítunk 2019. augusztus 9-án estére is.

Lánczky Edit, főosztályvezető
Oktatási Hivatal
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

