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Szakmai megújító képzés Vizuális kultúrát tanító általános és középiskolai tanárok számára
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Kiknek szól?
Általános és középiskolai rajztanároknak, valamint rajz speciálkollégiumi végzettséggel rendelkező általános iskolai tanítóknak, akik
nyitottak a vizuális kultúrával összefüggő korszerű tartalmak befogadására és a digitális kompetenciák elsajátítására, továbbá
elkötelezettek a szakmai megújulás iránt.
Mi a képzésben való részvétel feltétele?
Pedagógus diploma. Alapvető számítógép-felhasználói ismeretek, internet hozzáférés, megfelelően karbantartott számítógép,
mikrofon, fejhallgató. Web-kamera ajánlott, de nem feltétlenül szükséges.
Mennyi időt vesz igénybe?
A 30 órás képzés 2 jelenléti napból áll (7 és 8 óra), ezek között egy 15 órányi munkát igénylő távoktatási szakasz van, amelyben a
kommunikációt és a feladatok megoldását a Moodle felület támogatja. A távoktatás idejébe a megtartott órák nem számítanak bele,
de a felkészülés és a reflexió ideje igen. A távoktatásban elvárt tanulási idő az egyéni tempó és az informatikai ismeretek függvényében
jelentősen eltérhet mindkét irányban.
Miről szól a továbbképzés?
A képzés a pedagógusok szakmai megújulását szolgálja. Ennek keretében a résztvevők megismerik a pedagógus munkáját
meghatározó jogszabályokat (életpálya) és a tartalmi szabályozás szintjeit, a NAT és a kerettantervek jellegzetességeit. Gyakorlatban
is foglalkoznak a pedagógiai tevékenységek tervezésével, és gyakorolják a reflektív magatartást.
A résztvevők behatóan tanulmányozzák a Nemzeti alaptantervben a Vizuális kultúrával összefüggő fejlesztési területeket,
kulcskompetenciákat, a Művészetek műveltségi terület Vizuális kultúra, valamint Mozgókép és médiaismeret rész-műveltségterületre
előírt alapelveket és célokat, továbbá a Vizuális kultúra tantárgy kerettantervében rögzített tematikai egységeket, fejlesztési
követelményeket és azok összefüggéseit. A továbbképzés lehetőséget nyújt az alaptantervben megjelenő új, korszerű tartalmak
beható megismerésére, a mozgóképkultúra-médiaismeret és a vizuális kultúra érintkezési pontjaiból adódó vizuális nevelési-oktatási
feladatok áttekintésére, valamint a tantárgy tanulása-tanítása során felhasználható korszerű digitális eszközök és tananyagok
kipróbálására.
Milyen tevékenységekre épül?
A képzésen jelenléti és távoktatásos formában sajátítják el a résztvevők az anyagot. Mindkét részben építenek a résztvevők egymás
közötti kommunikációjára, ösztönzik az egymástól való tanulást. A résztvevők lépésről lépésre jutnak el a források gyűjtésétől a modern
művészetekről szóló óra megtervezéséig és megtartásáig. A 15 órás távoktatási részben mód van a tanultak kipróbálására is, hiszen
saját osztályukban meg is kell tartaniuk a megtervezett órát.
Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?
A részfeladatokat az elektronikus felületre töltik fel, ahol a csoport tagjaival megvitatják. A képzés vezetője minden részfeladatot
elfogad, vagy átdolgozását javasolja. A képzés eredményes befejezéséhez minden részfeladatot el kell végezni, és a megtartott órát
be kell mutatni a csoport tagjainak. A tanultak számszerűsített értékelése záró teszttel történik, amelyet az elektronikus felületen kell
kitölteni.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
Részvétel a jelenléti képzési órák 90%-án
A képzés során kiadott feladatok hiánytalan megoldása elfogadott szinten
A záróteszt megoldása legalább 70%-os eredménnyel.
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