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HALLGATÓI RÉSZTVEVŐI TÁJÉKOZTATÓ 
 

 „Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az eTwinning 
program keretében” című továbbképzési programról 

Alapítási engedély száma: 43/136/2014 
 
A továbbképzés időpontja:  2016. augusztus 25-27.    vagy    2016. szeptember 02-04. 
   vagy    2016. szeptember 09-11.  vagy   2016. szeptember 16-18. 
 

A továbbképzés összóraszáma: 30 óra 

Maximális csoportlétszám: 16 fő 

A továbbképzés helyszíne: Oktatási Hivatal, 1122 Budapest, XII. Maros u. 19-21.  

Regisztráció: A képzés első napján, 9.00 – 10 óra között 

A képzés kezdési ideje: A képzés első napján 10.00 óra, többi napokon 9 óra 

A képzés zárása: A képzés utolsó napja, 16.00 óra 

 
Oktatók: Nagy Regina és Szabó Zsófia illetve Lekk Mónika és Tamás Krisztina 
 
A jelentkezés feltétele: 
Végzettség: egyetem és/vagy főiskola 
Szak:  pedagógus (oklevél másolat szükséges) 
IKT alapismeretek szükségesek: szövegszerkesztő, prezentációkészítő, levelező, 
internetböngésző, + saját gmail.com cím. 
 
A képzés célja 
A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg az eTwinning nemzetközi projektet és annak 
pedagógiai, módszertani és technológiai alkalmazási lehetőségeit az oktatási 
intézményekben. Ismerkedjenek meg az eTwinning magyar és nemzetközi portáljával és 
annak használatával, valamint a nemzetközi projekt lebonyolításához szükséges, hasznos 
pedagógiai módszerekkel, IKT eszközök alkalmazási lehetőségeivel és korszerű Web 2.0-s 
lehetőségekkel is. 
 

Megszerezhető ismeretek 
A résztvevők megismerik az eTwinning projektet, annak lehetőségeit, szervezeti felépítését 
és portáljait. Gyakorlati munka során ismerkednek meg különböző pedagógiai módszerekkel 
és IKT eszközökkel, azok alkalmazási lehetőségeivel. A képzés jelentős részében a résztvevők 
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gyakorlati tapasztalatokat szereznek – az új ismeretek elsajátítása gyakorlati munka során 
valósul meg. A képzés az oktatás egyéb területeire is adaptálható pedagógiai-módszertani és 
korszerű, a Web 2.0 alkalmazására építő IKT módszertani ismereteket is biztosít a résztvevők 
számára, mintegy eszközt adva a kezükbe, projektjeik sikeres megvalósításához. 
 
A program tartalmának rövid ismertetése 

Az eTwinning program Európa különböző országaiban található partneriskolák interneten 
keresztül történő együttműködését segíti elő. Az Európai Uniós csatlakozás után 
felértékelődtek a nemzetközi testvériskolai projektek. Az ilyen típusú kezdeményezésekből 
sokat profitálhat diák és tanár egyaránt: a nyelvtanulás és az új kultúrák megismerése 
mellett mód nyílik az oktatási tapasztalatok megosztására is. Maga az iskola is sokat nyer, 
hiszen a szülők iskolaválasztásánál is egyre fontosabb szempont, hogy egy adott oktatási 
intézmény mennyire aktív nemzetközi szinten. Az iskolák számára azonban nehézséget 
jelenthet egy ilyen együttműködés menedzselése és fenntartása: ebben segít az Európai 
Bizottság által létrehozott - 2014-től már az Erasmus+ program keretében működő - 
eTwinning program, melyben az EU tagállamai mellett Norvégia és Izland is részt vesznek 
(2014 előtt a Comenius alprogramja volt). 
A képzés első felében a résztvevők megismerik az eTwinning projektet, annak lehetőségeit, 
szervezeti felépítését és portáljait. A portálokat egyéni számítógépes munka során, a tréner 
vezetése mellett ismerik meg és sajátítják el használatukat. Az eTwinning program 
megismerése után két nagy egységben gyakorlati munka során ismerkednek meg különböző 
pedagógiai módszerekkel és IKT eszközökkel, azok alkalmazási lehetőségeivel. Kiemelten 
fontosnak tartjuk, hogy a képzés jelentős részében a résztvevők gyakorlati tapasztalatokat 
szereznek – az új ismeretek elsajátítása gyakorlati munka során valósul meg. 
A képzés specialitása, hogy egy óvodai-iskolai keretek között megvalósítható nemzetközi 
projekt megismertetésén túl – ahhoz korszerű – az oktatás egyéb területeire is adaptálható 
pedagógiai-módszertani és IKT módszertani ismereteket is biztosít a résztvevők számára, 
mintegy eszközt adva a kezükbe, projektjeik sikeres megvalósításához. 
A képzés értékelésének módja: csoportmunkában elkészül egy lehetséges projekt terve, 
melyet a csoportok bemutatnak. Az értékelés szempontjai: témaválasztás indoklása, használt 
eszközök (IKT), pedagógiai módszerek. Fontos, hogy a jövőben a résztvevők képesek 
legyenek az iskola helyi adottságainak és céljainak megfelelően kialakítani a projektet és 
alkalmazni a megismert eszközöket és módszereket. Fontos, hogy vizsgamunka csoportban – 
együttműködésben készüljön el, hiszen a jövőben a projektek megvalósításában is a 
kollégákkal együttműködve kell majd a megvalósítást menedzselniük. 
További értékelési szempontok: az önállóan és csoportmunkában végzett feladatok 
megoldása, a képzés során mutatott aktivitás. 
 
 
 



 

O kt a t á s i  H i v a t a l  
 

 

___________________________________________________________________________ 
Oktatási Hivatal                                                                               Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14  
Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások     Telefon: +36(1)374-2100 
Koordinációs Főosztálya      Fax:        +36(1)374-2499 
Projekt megnevezése:  eTwinning 12     Honlap: www.oktatas.hu 
    
   

 

Az előírt tartalmi követelmények 
A résztvevők ismerjék meg az eTwinning nemzetközi projektet és annak lehetőségeit, 
valamint internetes portálját és annak használatát. A résztvevők ismerjék meg és legyenek 
képesek elemző módon alkalmazni a képzés során elsajátított projektmódszertani 
ismereteket. Tudják a tevékenységhez kiválasztani és hozzárendelni a megfelelő 
módszereket és eszközöket. Ismerjenek meg IKT eszközöket és Web 2.0-s lehetőségeket és 
tudják alkalmazni azokat a megvalósítandó projektek során. Legyenek képesek az iskola helyi 
adottságainak és céljainak megfelelően kialakítani a projektet és alkalmazni a megismert 
eszközöket és módszereket. 
 
Az ismeretek számonkérésének módja 
Elkészül egy lehetséges projekt terve, melyet a résztvevők bemutatnak. Az értékelés 
szempontjai:  

- a választott téma illeszkedik-e a Nemzeti Alaptanterv elvárásaihoz;  
- a használt eszközök (IKT), módszerek hozzásegítenek a NAT által is nevesített 

kompetenciaterületek fejlesztéséhez, különös tekintettel az digitális kompetenciára;  
- az önállóan végzett feladatok során használt módszerek, szoftverek és technológiák 

összhangban megfelelnek a továbbképzési tananyagban foglaltaknak; 
- a csoportmunka során az egyén megfelelően alkalmazta a tanult ismereteket;  
- a projekt terve időben és ráfordított munka tekintetében megvalósítható a kitűzött 

időszak alatt; 
- a projektterv egy lehetséges, határokon átnyúló oktatási együttműködésről szól; 
- a projekttervben szereplő tevékenységek és tartalmak megfelelnek az életkori 

sajátosságoknak. 
 
A tanúsítvány kiadásának feltételei:  

 Részvétel a képzés időtartamának 90%-án (27 óra); 

 Az önálló és csoportos feladatokon való aktív részvétel, az elkészült 
projektterv bemutatása.  

 Regisztráció az eTwinning központi portálján a képzés ideje alatt: 
www.etwinning.net 

 
A jelentkezéssel kapcsolatos további információk: 
 
A képzés a résztvevők számára ingyenes. 
Valamennyi résztvevőnek a képzés idejére étkezést (ebéd, büfé) biztosítunk, vidéki 
résztvevőknek szállást is.  
Az utazási költség a résztvevőket terheli.  

http://www.etwinning.net/

