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Alapszintű számítástechnikai ismeretek pedagógusoknak
30 óra
Akkreditált pedagógus-továbbképzés
Alapítási engedély nyilvántartási száma: 575-2/2017.
(e-learning képzés)

Továbbképzési tájékoztató
2017.
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KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK
A továbbképzés teljes képzési ideje: 30 óra, 5 hét.
A továbbképzést e-learning, azaz távoktatási képzési formában valósítjuk meg, azaz a tanulási
folyamatot a MOODLE e-learning oktatási keretrendszerben végzi önálló felkészüléssel.
Tanulási időszükséglet az online keretrendszerben: 23 óra.
Az online tanítási-tanulási folyamatot egy ellenőrző (záró)teszt és három részfeladatból álló
zárófeladatlap zárja le, amelyek megoldására 60 perc (1 óra) áll rendelkezésre.
A kurzus elején egy félnapos (6 tanórából álló) oktatási napon kell részt vennie, amelynek keretén
belül az oktató tanfolyamjelleggel bevezeti Önt a számítógép használatának alapszintű gyakorlatába,
valamint az oktató útmutatásai alapján segít feldolgozni az online témakörökhöz kapcsolódó, a
beadandó feladatok elkészítéséhez szükséges ismeretanyag elsajátításához nélkülözhetetlen
alapismereteket. Ezek mellett konzultációra is lehetőség nyílik az aktuális és egyéni kérdések
megválaszolásával.
A programba való bekapcsolódás feltételei:
A programba való bekapcsolódáshoz számítógépre, internet-hozzáférésre és Microsoft Office programra van
szükség.
Az online kurzus kezdési időpontja: A képzésre jelentkező pénzügyi teljesítését követően a kijelölt
kurzus kezdési időpontja szerint.
(Kurzus kezdési időpontja: 2017. október 6.)
Amennyiben a képzésben résztvevő az online letölthető szolgáltatási szerződés 2 és a jelentkezési
lap 1 aláírt példányát – a pénzügyi teljesítést követően – a Képző intézményhez postai úton
visszajuttatja, a Menedzser Praxis Kft. biztosítja a képzés megkezdéséhez, azaz az oktatási
keretrendszerbe való belépéshez szükséges felhasználónevét és jelszavát.
A képzési dokumentumok letölthetők: innen
Kötelező képzési dokumentumok visszaküldésének határideje: 2017. szeptember 25. (postai úton)
Levelezési cím:
Menedzser Praxis Kft. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127.
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A KÉPZÉS DÍJA
Kiadványaink* 1 éves előfizetése mellé 1 fő részére térítésmentes egy akkreditált pedagógustovábbképzés elvégzése.
*Érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál, hogy mely kiadványok mellé jár térítésmentesen 1 továbbképzés
1 fő részére.
A képzés előfizetés nélkül is igénybe vehető térítés ellenében. Ebben az esetben a képzés díja:
29.900 Ft / fő.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE
A cég szerverén működő MOODLE e-learning oktatási keretrendszerben
URL cím: moodle.menedzserpraxis.hu,
valamint a félnapos (6 órás), kötelező konzultációs foglalkozás:
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma
1146 Budapest, Thököly út 48-54.

A KÉPZÉS CÉLJA
Az „Alapszintű számítástechnikai ismeretek pedagógusoknak” című 30 órás akkreditált pedagógustovábbképzés távoktatási formában valósul meg. A képzés tananyagai, a tananyag elsajátítását
támogató feladatok és önellenőrző tesztek a MOODLE keretrendszerben érhetőek el; az online
programrész során a tanulást támogató kommunikáció a keretrendszeren keresztül valósul meg.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők átfogó ismereteket és jártasságot szerezzenek a
számítástechnika gyakorlati alkalmazásában. Az itt elsajátítottakat a mindennapi nevelő-oktató munka
során eredményesen alkalmazzák.
A továbbképzés konkrét célja, hogy a résztvevők a képzés során elsajátítsák az informatika alapvető
fogalmait, jártasságot szerezzenek a szövegszerkesztés, az online kommunikáció és a
prezentációkészítés gyakorlati alkalmazásában az oktató és nevelő munka területén, valamint alapvető
internetes, hálózati, operációs rendszerbeli, grafikai és adattárolási ismereteket szerezzenek.
A képzés célcsoportja: pedagógusok: óvodapedagógusok, általános iskolai tanárok és tanítók, illetve
középiskolai tanárok.
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A KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE
Az oktatási keretrendszerben készül fel, naponta maximum 2 óra tanulási időráfordítással. A képzési
program egy félnapos kontaktképzéssel indul 6 tanórában, az online tanulást megelőző első héten.

A TOVÁBBKÉPZÉS TÉMAKÖREI
1. Alapvető informatikai ismeretek
Tanulási útmutató és bevezető
Elméleti alapfogalmak
Hardver
Szoftver
Operációs rendszer és Windows alapismeretek
Hálózati és online alapismeretek
Internet
Online ismeretek
Emlékeztető
Feladatok
Kötelező és ajánlott irodalom
2. Szövegszerkesztési ismeretek
Tanulási útmutató és bevezető
Elméleti alapfogalmak
A Word program
Dokumentumállományok kezelése
Dokumentumkezelési alapok
Karakterek és bekezdések formázása
Szakaszok formázása
Táblázatok és grafikai objektumok
Dokumentum véglegesítése, nyomtatás
Emlékeztető
Feladatok
Kötelező és ajánlott irodalom
3. Prezentációkészítési ismeretek
Tanulási útmutató és bevezető
Elméleti alapfogalmak
A PowerPoint program
Diatervezési alapok
Objektumok kezelése
Szöveges tartalmak szerkesztése
Grafikai objektumok
Témák és animációk
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Prezentáció közzététele
Nyomtatás
Fájlként továbbítás
Emlékeztető
Feladatok
Kötelező és ajánlott irodalom

A KÉPZÉS SZAKÉRTŐJE
Horváth István, informatikatanár, informatikai szakértő.

ELÉRHETŐSÉGEK
Munkatársaink kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére, kérjük, keressen minket bizalommal:

Tarpai Szilvia

Horváth Karina

Felnőttképzési menedzser

Szerkesztő

Tel: 06-1/880-7635

Tel: 06-1/880-7627

Email:

Email:

tarpai.szilvia@menedzserpraxis.hu

horvath.karina@menedzserpraxis.hu
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