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LEARNINGAPPS, AZAZ TANKOCKA I.  

INTERAKTÍV ÉS MULTIMÉDIÁS OKTATÁSI TANANYAGELEMEK 

ÖSSZEÁLLÍTÁSA EGYSZERŰEN  

Online program a köznevelés bármelyik szegmensében tanító pedagógus számára 
 

A program létszámkorlátos, a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 
 

Időpont: 2022. március 23. szerda 1300
 – 1430

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai ismeretekkel és szeretnének 

olyan ismeretekhez jutni, amellyel a tanórákra tudnak készíteni interaktív tananyagelemeket, feladatokat - 

egyszerűen, gyorsan. (pl. kvízjáték, keresztrejtvény, gondolattérkép, sorbarendezés, szavazás, képek videók, 

hangok elhelyezése a tankockákon) 
 

A program 3 óra egyéni tanulásból, 2 óra online szakmai konzultációból és önálló feladatkészítésből áll. 
 

A program menete: 
 

• A képzés első részében az előre kiadott minialkalmazások használatáról szóló szakmai anyag 

(minivideók és leírások) megismerése, kipróbálása és elsajátítása a feladat, melyet a szakmai 

konzultáció időpontjáig kell elvégezni. 

• A megjelölt időpontban (2022. március 23. 13.00-14.30) online szakmai konzultációt biztosítunk, 

melyen való részvétel az igazolás kiadásának egyik feltétele. Ezen kerül ismertetésre a beadandó feladat 

is. 

• A kiadott feladat elkészítésének és a Google Tanterembe való feltöltésének határideje 2022. március 

29., kedd, 24.00 óra. A feladat beadása és szakmai konzulensek általi jóváhagyása szintén feltétele az 

igazolás kiadásának. 
 

Jelentkezési határidő: 2022. március 10. 24.00 óra 
 

Az elsajátítandó anyagot 2022. március 11-én tesszük elérhetővé a jelentkezők számára a Google Tanteremben, melyről e-mailben 

értesítést küldünk. Ebben levélben további részletes tájékoztatást kapnak a képzésről. 
 

Az online konzultáción való részvétel feltételei: 
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

• saját névvel regisztrált NEM szervezeti, gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell 

adni 
 

A programot vezetik: 
Vizes Marianna, Kapczár Krisztina 

 

A program felelőse: 
dr. Mártonné Sárossy Mónika – pedagógiai előadó, KaPI munkatársa 

 
 

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25%-a legalább 5 

órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető.  Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelen lévők részére a 

rendezvény után van módunk kiállítani. 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. 

Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken. 
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