
  

TÁJÉKOZTATÓ LAP  

A képző intézmény:  PC-School Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft   
(Cg.: 15-09-064900, adószám: 11493927-2-15, bankszámla vezető: Erste Bank, bankszámla 

szám: 11615000-01570000-15000007, felnőttképzési engedélyszám: E-000743/2014, 

ügyvezető: Kuknyó Zoltán) 4400 Nyíregyháza, Nyírfa u. 17. sz.  

A képzés megnevezése:  Infokommunikációs Technológia (IKT) pedagógusoknak – felkészítés ECDL vizsgára, 
távoktató program  
Alapítási eng. szám: 9/6/2018  
OH adatszolg. reg. szám: D/4122/2018  

A képzés célja:  A képzésen résztvevők számára olyan ismeretek, készségek oktatása, amelyek birtokában 

képesek lesznek az IKT eszközök és digitális tartalmak tudatos alkalmazásával a 

tanulásitanítási, fejlesztési folyamat hatékonyabbá tételére. További cél, hogy felkészítést 

kapjanak az információ technológiai eszközök biztonságos és jogszerű használatára, a 

tanórák, foglalkozások tartalmának és a különböző tanulás-szervezési módoknak megfelelő 

eszközök, prezentációs és tesztkészítő programok kiválasztására, alkalmazására. Ezáltal 

képessé válnak a korszerű, pedagógiai vonatkozású digitális tartalmak folyamatosan bővülő 

kínálatának megismerésére, nyomon követésére, a releváns tartalmak beépítésére 

mindennapi munkájukba, valamint bevált és/vagy saját fejlesztésű tartalmak megosztására.  

A képzés célcsoportja:  

Képesítéssel rendelkező pedagógusok, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, valamint 

a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak.  

A képzés formája:  Távoktatás  

A képzés óraszáma:  30 óra   

A képzés helyszíne:  Online, vagy/és kontakt: 4400 Nyíregyháza, Nyírfa u. 17.  

A képzés tervezett ideje:  folyamatosan lehet rá jelentkezni.  

A bekapcsolódáshoz 

szükséges végzettség, 

dokumentumok:  
Főiskolai/Egyetemi pedagógus végzettség, alapvető informatikai felhasználó szintű ismeret  

Megszerezhető 

kompetenciák:  Az IKT alapú eszközök, tartalmak és módszerek hatékony alkalmazása   

A képzés moduljai:  Bevezetés. IKT alapú tanítás-tanulás. Számítógép használat eü. megfontolásai. Szerzői jog. IKT 

alapú oktatás a gyakorlatban (OneDrive, Google eszköztár, Prezi, Redmenta, Közösségi 

oldalak, Oktatási tartalmú oldalak, mobil applikációk, eLearning, Moode, ePortfolio, Mahara, 

módszertani ajánlások, IT biztonság, tömörítés, gyakorlati feladatok, tesztek.  

A számonkérés módja:  Modulok végén gyakorlati feladatmegoldások, záróvizsga (önálló óraterv készítés/ECDL 

IKTPedagógusoknak modul)  

A képzés igazolása:  Tanúsítvány  

Felnőttképzést kiegészítő 

tevékenység:  Előzetes tudásszint felmérés (jelen esetben nincs rá lehetőség)  

Jelentkezési határidő:  2020.07.11. pcschool.hu  

Nyilatkozat:  
A képzésre jelentkező kijelenti, hogy a képzés megkezdését megelőzően a képzési programot 

és az adatvédelmi tájékoztatót megtekinthette, a képző intézmény biztosította részére a 

betekintést, adatait a projekt megvalósulásához biztosította.  

  

  
   ________________________________________   
  jelentkező  


