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MEGHÍVÓ 
PEDAGÓGIAI MEGÚJULÁS A 21. SZÁZAD ESZKÖZEIVEL – SZAKMAI MŰHELY 

Mi történik a Digitális Témahéten az iskolában? Hogyan vonhatjuk be a diákokat a tervezésbe? Merjünk-e  

belevágni kevés tapasztalattal? Hogyan lesz a pályázati támogatásból digitális pedagógiai gyakorlat?  

Hogyan segíthetik egymást a pályázatokat megvalósító intézmények? Mit tanulhatunk a hálózati tudásmegosz-

tás jó gyakorlataiból? – Ezekre és még sok más kérdésre adunk választ Önnek szakmai műhelyünk keretében. 

Digitális Alkotóműhely bejárása (opcionális):  2020. január 9. 12:30 – 13:30 

A műhelymunka időpontja: 2020. január 9. 13:30 – 17:00 

Helyszín: Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Digitális Közösségi Alkotóműhely 

 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. 

A szakmai műhely keretében lehetőség nyílik a Digitális Közösségi Alkotóműhely megtekintésére is. A 

résztvevőket Zsigó Zsolt, az Alkotóműhely szakmai vezetője vezeti körbe az innovatív oktatási térben, ahol 

a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tanulói megismerkednek a lézergravírozás, a CNC maró, a hímzőgép, a 

3D nyomtató, a drón és a robot működésével is. Amennyiben felkeltette az érdeklődését a program, kérjük, 

hogy a hivatalos program előtt 1 órával, 12:30-ra érkezzen meg a helyszínre. 

A program párhuzamos szekciók keretében, az alábbi két témakör mentén szerveződik:  

A ’Digitális Témahét’ szekcióban a DPMK munkatársai és a régióban tevékeny, innovatív pedagógusok 

számolnak be saját tapasztalataikról a Témahéttel kapcsolatban, és adnak számos módszertani ötletet a 

megvalósításhoz és a felkészüléshez. A szekció programjának második része a saját élményű tanulásra 

és az interaktivitásra helyezi a hangsúlyt: a pedagógusok több olyan digitális alkalmazással is megismer-

kednek, amelyeket azután hatékonyan alkalmazhatnak a tanórákon. Az alkalmazásokat mobileszközökkel 

ki is próbálják, és az együttműködésre építő, játékos feladatok megoldása közben reflektálhatnak a meg-

ismert applikációkra, megoszthatják egymással benyomásaikat, ötleteiket. 

A ’Digitális környezet a köznevelésben (EFOP 3.2.3-17) pályázatot megvalósító intézmények’ szek-

ció a projektben részt vevő iskolák munkatársai számára teremt alkalmat arra, hogy megosszák egymással 

a pályázat megvalósítása során elért sikereiket és nehézségeiket. A felmerülő problémák, kérdések meg-

válaszolása mellett a DPMK szakembereitől arra vonatkozóan is segítséget kaphatnak a résztvevők, mi-

ként tudják lépésről lépésre beépíteni a digitális módszereket a napi pedagógiai gyakorlatba.  

A két szekció között a szünetben szabad átjárást biztosítunk, így mind-

két téma célcsoportját – a pályázatot megvalósító intézményeket 

pedig kiemelten – arra biztatjuk, hogy több résztvevővel is 

képviseljék iskoláikat a programon. A pályázati intéz-

ményeknek ilyen módon lehetőségük nyílik arra, 

hogy egy vagy több pedagógus kolléga a Digitá-

lis Témahétről szóló szekció munkájában is 

részt vegyen, és hasznos tapasztalatokat 

szerezzen arról, hogy a digitális módsze-

rek hogyan építhetők be lépésről lé-

pésre a napi tanítási gyakorlatba.  
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PROGRAM 

12:30–13:30 A DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELY MEGTEKINTÉSE  

13:30–13:45  REGISZTRÁCIÓ 

13:45–14:00 TANULÁS A (DIGITÁLIS) ISKOLÁBAN (Jánossy Zsolt, DPMK) 

14:00–15:30       ’DIGITÁLIS TÉMAHÉT’ SZEKCIÓ / 1. 

• Ötéves a Digitális Témahét  

(Antal Eszter, DPMK) 

• Hogyan tervezzünk miniprojektet?  

(Főző Attila László, DPMK) 

• Öt év nagy projektötletei  

(a DPMK munkatársai) 

• Pedagógusszemmel:  

Digitális Témahét az iskolában 

(Zsigó Zsolt, a Nyíregyházi Szakkép-

zési Centrum Bánki Donát Műszaki 

Középiskola és Kollégium pedagó-

gusa és a Digitális Alkotóműhely 

szakmai vezetője) 

‘EFOP-3.2.3-17 PÁLYÁZAT’ SZEKCIÓ / 1. 

• A fokozatosság elve az iskolai digitalizáció-

ban. Utak és folyamatok az iskola digitális kör-

nyezeti feltételeinek alakításában az EFOP 

3.2.3-17 pályázati programok támogatásával 

(Jánossy Zsolt és Kapcsáné Németi Júlia, 

DPMK) 

• Sikereink és elakadási pontjaink I.  

Hogyan lesz a pályázati támogatásból digitális 

pedagógiai gyakorlat?  

(Kukuts Csilla, a nyírmadai Patay István Általá-

nos Iskola igazgatója) 

• Sikereink és elakadási pontjaink II. 

(Konzultáció: résztvevői tapasztalatok megosz-

tása) 

15:30–15:45 KÁVÉSZÜNET 

15:45–16:45              ’DIGITÁLIS TÉMAHÉT’ SZEKCIÓ / 2. 

• Top 5 tanári eszköz. Digitális peda-

gógiai sikerlista, avagy gyakorlati fog-

lakozás mobileszközökkel  

(a DPMK munkatársai) 

• Digitális útravaló 

 

‘EFOP-3.2.3-17 PÁLYÁZAT’ SZEKCIÓ / 2. 

EFOP-3.2.3-17 pályázat módszertani csomagjai 

adaptációja 

• Óratervek/foglalkozástervek készítése, a 

minőség garanciái, megosztás.  

Javaslatok, konzultáció  

(Jánossy Zsolt és Kapcsáné Németi Júlia, 

DPMK) 

• Együttműködés, hálózatépítés – A követ-

kező lépések  

(a DPMK munkatársai és eszmecsere) 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát a regisztrációs űrlap ki-

töltésével jelezze!  

A szakmai műhely a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) divíziójá-

nak szervezésében, az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó 

mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” c. ki-

emelt projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan kerül megszervezésre.   

Szeretettel várjuk:  

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E3vs6av-CEevH1V1vHKQeAYpUmP3nYRDgH07q_np4OlUQ0NNUTE0VlBOSldOUFA3UldQSEdIODNVWiQlQCN0PWcu

