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MEGHÍVÓ 
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓRA, MŰHELYMUNKÁRA 

AZ EFOP-3.2.3-17 PÁLYÁZATOT MEGVALÓSÍTÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) egyik kiemelt feladata, hogy az EFOP-3.2.15-VEKOP-
17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, 
innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében elősegítse a 
digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének kialakítását szolgáló pályázatok minél eredményesebb 
megvalósítását. 
Ennek megfelelően a DPMK folyamatos támogatást kíván nyújtani az EFOP-3.2.3-17 pályázati intézmények 
számára a vállalásaik teljesítéséhez. 
 
Annak érdekében, hogy a szakmai együttműködés minél hatékonyabban megvalósulhasson, a Digitális 
Pedagógiai Módszertani Központ szakmai műhelysorozatot szervez az érintett intézmények számára, 
melynek célja az elkövetkező két év közös feladatairól való tájékoztatás és egyeztetés. 
 
A szakmai műhelyek az alábbi helyszíneken és időpontokban kerülnek megrendezésre: 

Időpont Helyszín Cím 

2018.06.19 (kedd) 10:00-13:00 
Piarista Gimnázium, Kollégium, 
Általános Iskola és Óvoda 

Kecskemét, 
Piaristák tere 5. 

2018.06.20 (szerda) 10:00-13:00 
Boglári Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Balatonboglár, 
Árpád u. 5. 

2018.06.21 (csütörtök) 10:00-13:00 Győri Tankerületi Központ 
Győr, 
Liszt Ferenc u. 17. 

2018.06.26. (kedd) 10:00-13:00 
Szekszárdi Baka István Általános 
Iskola 

Szekszárd, 
Béri Balogh Ádám utca 89. 

2018.06.27 (szerda) 09:00-12:00 
Mezőkövesdi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

Mezőkövesd, 
Hősök tere 14. 

2018.06.27 (szerda) 14:00-17:00 
Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda 
és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 

Nyíregyháza, 
Luther utca 7. 

 
 
A rendezvény lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy a szűkebb értelemben vett szakmai kérdéseiket 
feltegyék, azokra az előadóktól válaszokat kapjanak, illetve egymás munkáját ötleteik és bevált módszereik 
megosztásával segítsék.  
A regisztrációs űrlapon a jelentkezők lehetőséget kapnak arra, hogy előzetesen is feltegyenek szakmai 
kérdéseket. 
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Kérjük a műhelymunkán részt venni kívánó intézményeket, 
hogy az alábbi linken regisztráljanak a rendezvényre: REGISZTRÁCIÓ 
 
További információk: 

- Kérjük, hogy egy intézmény legfeljebb két fővel képviseltesse magát. 
- A megadott helyszínek, időpontok közül egy választható! 
- Kérjük, hogy amennyiben mégsem tudnak részt venni 

a szakmai műhely munkájában, azt legalább az adott 
időpont előtt három nappal jelezzék számunkra a 
szakmai_tamogatas@dpmk.hu e-mail címen! 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E3vs6av-CEevH1V1vHKQeIeXlXgZV9tBuPW9CY9YgNpUQVo5WVlFRzNDMUlBT0syT0NDREQ2WllJVS4u
mailto:szakmai_tamogatas@dpmk.hu
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A DPMK az EFOP-3.2.3 pályázatok sikeréért – műhelymunka 

PROGRAM (a választott helyszín szerinti kezdési időponttal): 

30 perc REGISZTRÁCIÓ, KÖSZÖNTŐ 

 

20 perc A DPMK BEMUTATKOZÁSA 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ feladatai 

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája megvalósításának 

támogatásában, a digitális átállás elősegítésében. 

40 perc A DPMK PÁLYÁZATOKAT ÉRINTŐ SZAKMAI TÁMOGATÓ 

SZEREPÉNEK BEMUTATÁSA 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ kiemelt szerepet 

kapott az EFOP-3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben 

című pályázatok szakmai támogatásában. Ezekkel a 

támogatást célzó tevékenységekkel ismertetjük meg a 

résztvevőket. 

15 perc KÁVÉSZÜNET 

30 perc A HELYSZÍNT BIZTOSÍTÓ KEDVEZMÉNYEZETT 

BEMUTATKOZÁSA 

A pályázatban vállalt innováció, szakmai tevékenységek és az 

eddig megtett lépések bemutatása. 

60 perc FÓRUM 

Szakmai eszmecsere, műhely a pályázati nyertesek által felvett 

szakmai témákkal, kérdésekkel kapcsolatosan 

A helyszínt biztosító kedvezményezett bemutatkozása kivételével a Digitális Pedagógiai 

Módszertani Központ munkatársai tartják az előadásokat, illetve vezetik a műhelymunkát. 


