Informatikai szoftverismeretek a hatékony pedagógiai munkavégzéshez (Informatikai képzés) részletes forgatókönyve

Téma

Tevékenység/alkalmazott módszer

Időtartam

Elméleti bevezető, a kurzus céljainak
ismertetése

frontális munkaforma

0.5 óra

Felhasznált anyag, eszköz, szoftver

Google Drive
Google Drive szolgáltatásai az elearning szolálatában

Online dokumentumok elkészítése a frontális
tanári magyarázattal párhuzamosan. A
dokumentumok megosztása, jogosultságok
meghatározása és a kollaboratív
dokumentumszerkesztés előnyeinek
szemléltetése

0.5 óra

A résztvevők Gmail postafiókjához
rendelt Google Drive

MOODLE – egy személyre szabott kurzus létrehozása
MOODLE e-learning keretrendszer
lehetőségeinek ismertetése, a
kurzusok létrehozása és testreszabása
Tananyagok létrehozása a
keretrendszerben
Tevékenységek létrehozása a
keretrendszerben

frontális munka
a kurzusok létrehozása egyéni
munkaformában, a tanári ismertetéssel
párhuzamosan
egy fiktív kurzus tananyagainak létrehozása a
tanár részéről, majd egyéni igények szerint a
résztvevők részéről
a kurzus tevékenységeinek létrehozása, a
tananyaghoz illeszkedve

0.5 óra

0.5 óra

1 óra

http://www.andm128.namesztovszkizsolt.com/ - az
előadó szerverére telepített kísérleti
keretrendszer
címke, weboldal, kapcsolás
állományhoz műveletek a
keretrendszerben
csevegés, állományok feltöltése,
online szöveg, offline tevékenység,
felmérés, fogalomtár, teszt műveletek
a keretrendszerben

WordPress – egy tananyag vagy személy publikációs felületének elkészítése
WordPress telepítése és testreszabása

egy honlap elkészítése, regisztráció a
rendszerben, alapvető megjelenés beállításai

1 óra

www.wordpress.com
http://goo.gl/54QWxL - a WordPress
munkafolyamat

Tartalmak létrehozása és
megjelenítése

a tartalmak létrehozásának és publikálásának
lehetőségeinek bemutatása, egyéni tartalmak
létrehozása a résztvevők részéről

0.5 óra

oldalak és bejegyzések a WordPress
rendszerben

Interaktív elemek beépítése

interaktív elemek ismertetése, majd a saját
tartalmakhoz illeszkedő elemek egyéni
létrehozása

0.5 óra

szavazás és kapcsolatfelvételi űrlap a
WordPress rendszerben

Bővítmények telepítése és
szerkesztése WordPress-ben

kiegészítő tartalmak létrehozása

0.5 óra

widgetek a WordPress rendszerben:
szöveg, kép, címkefelhő, Facebook
like box, kapcsolati adatok

Prezi – innovatív lehetőség a létrehozott tartalmak prezentálására
Regisztráció, prezi készítése sablon
alapján, prezi letöltése, távoli
prezentáció
Egyéni megjelenésű prezi elkészítése
Tippek és trükkök alkalmazása a
preziben
Prezik és az elkészített tartalmak
bemutatása és kiértékelése

a Prezi lehetőségeinek feltárása egyénileg, a
tanári magyarázattal párhuzamosan
Alapvető szerkesztési lehetőségek bemutatása
és egyéni alkalmazása, a tanári frontális
közléssel párhuzamosan
Haladó hatások és tartalmak elkészítése
egyénileg, a tanári frontális közléssel
párhuzamosan
A résztvevők prezentálása

0.5 óra
1 óra

www.prezi.com
http://goo.gl/QAr5ws - Prezi
munafolyamat
szöveg létrehozása, képek beszerzése
(szerzői jogok) és felhasználása,
animációs útvonal elkészítése

0.5 óra

nagyítások, elforgatások és YouTube
videók alkalmazása és beszúrása

0.5 óra

Prezik bemutatása és megosztása,
online és offline hozzászólásokkal
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