
ÖNÉLETRAJZ

Név:

Koscsó Imre Attila

Születési év:

1976

Beosztás:

Végzettség és szakképzettség és kiállító:

Okleveles informatika tanár (ELTE-IK)

ELTE Informatikai Doktori Iskola – PhD hallgató

Tudományos fokozat(ok):

-

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

-

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:

Infokommunikáció Számítógépes környezetben a legáltalánosabban használt felhasználói programok alkalmazása

dokumentumok készítéséhez, adatok rögzítéséhez, feldolgozásához, kutatási témák feldolgozásának

támogatására, hogy a gyűjtött adatokat, eredményeket mind számszerűleg, mind vizuálisan

megjeleníthessék, valamint előadásanyagok előállításához.

Tudományos vizualizáció Az egészségügyben különösen nagy tömegű kép, numerikus és szöveges adat és információ keletkezik,

melyek áttekintése és feldolgozása gyakran nehézségekbe ütközik. A tantárgy célja az, hogy

megismertesse a hallgatókat azokkal a korszerű vizualizációs módszerekkel, melyek segítségével (i)

könnyen megragadhatják numerikus adatok és szöveges dokumentumok legjellemzőbb tulajdonságait

és a köztük lévő kapcsolatokat, (ii) meg tudnak szerkeszteni egyszerűbb grafikus objektumokat és

képeket, és (iii) a különböző grafikonokat/ábrákat fel tudják használni prezentációk készítésére.

Weboldal készítés A 21. századi kommunikáció egyik legdinamikusabban fejlődő formája a különböző weboldalakon való

megjelenés, különböző szakmai és magánéleti információk mindenki számára elérhető közreadása

hipertextes formában. A különböző webes (statikus és dinamikus weboldalak) és web 2.0-es (interaktív

portálok, blogok, közösségi oldalak) megjelenés mostanra elengedhetetlenül szükségessé vált mindenki

számára. Ez alól természetesen az egészségügyi szakma sem kivétel. A tárgy az ebben a világban való

megjelenés lehetőségeit, formáit, technikáit tárgyalja egy féléven keresztül.

Prezentációkészítés és

előadás módszertan

Tanulmányaik során a hallgatók betekintést kapnak a bemutatók során alkalmazandó verbális és

nonverbális eszköztárakba, az élőszavas prezentálás kommunikációelméleti, didaktikai és

alkalmazásbeli módjaiba. Az elméleti előadások külön hangsúlyt helyeznek a kongruencia pedagógiai

jelentőségére. Megismerkednek a bemutató készítés alaplépéseivel, a bemutató tervezés

szempontjaival, a különböző effektusokkal, képváltási módszerekkel. Megtanulják a diasorozatba

illeszthető hang-, kép- és mozgókép-állományok alapvető alakítási, módosítási lépéseit. Elsajátítják az

internetes információ- és adatgyűjtés formáit.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:

-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:

-

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:

-

Közéleti tevékenység:

-

Pályázatok:

-

Részvétel doktori képzésben:
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Kutatási téma: Immerzív tanulási k.örnyezetek az egészségügyi oktatásban.

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2013-06-07
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