
 
Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 
„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó 

mérés-értékelés és digitális fejlesztések, innovatív 
oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” 

 

 

MEGHÍVÓ 
SZAKMAI MŰHELY A "DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBEN" PROJEKTEKET 

MEGVALÓSÍTÓ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA 

 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A közne-

velés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési 

eljárások kialakítása, megújítása” kiemelt projekt megvalósítójaként továbbra is folyamatos támogatást kíván 

nyújtani az EFOP-3.2.3-17 és VEKOP-7.3.3-17 "Digitális környezet a köznevelésben” pályázaton nyertes in-

tézmények számára vállalásaik teljesítéséhez.  

Szakmai rendvényünkkel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az iskolákban a digitális pedagógia módszerei-

nek széleskörű értelmezésével bevett gyakorlattá váljanak a digitális kompetencia fejlesztésének lehetőségei. 
 

A DPMK műhelymunkára invitálja az EFOP-3.2.3-17 és VEKOP-7.3.3-17 "Digitális környezet a közneve-

lésben" projekteket megvalósító intézményeket. 

 

A műhelymunka időpontja:  2019. december 3. 13.30–17.00  

Helyszín:    Mozgásjavító Általános Iskola 

1145 Budapest, Mexikói út 60.  

 

RÖVIDEN A PROGRAMRÓL: 

Hogyan lesz a pályázati támogatásból digitális pedagógiai gyakorlat? Mit jelent a módszertani csomagok adap-

tációja? Melyek a minőség garanciái az óratervek készítésében? 

A projektben részt vevő szakemberek reflexiókat fogalmazhatnak meg a pályázatban megvalósuló tevékeny-

ségeikkel kapcsolatban, megoszthatják sikereiket és nehézségeiket. A horizontális tudásmegosztásra is lehe-

tőséget adó program keretében a pedagógusok válaszokat kaphatnak arra is, hogyan építsék be gyakorla-

tukba a digitális ismerteket.  
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PROGRAM 

13:30–14:00  Regisztráció 

14:00–14:30 A fokozatosság elve az iskolai digitalizációban 

Utak és folyamatok az iskola digitális környezeti feltételeinek alakításában a "Digitális kör-

nyezet a köznevelésben" pályázati programok támogatásával  

Jánossy Zsolt, DPMK 

14:30–15:00  Sikereink és elakadási pontjaink I.  

Hogyan lesz a pályázati támogatásból digitális pedagógiai gyakorlat? 

Locsmándi Alajos, igazgató, Mozgásjavító Általános Iskola  

15:00–15:30 Sikereink és elakadási pontjaink II. 

Konzultáció: résztvevői tapasztalatok megosztása 

15:30–15:45 Kávészünet 

15:45–16:40              Módszertani csomagok adaptációja 

Óratervek/foglalkozástervek készítése, a minőség garanciái, megosztás 

Jánossy Zsolt és Kapcsáné Németi Júlia, DPMK 

Konzultáció: résztvevői tapasztalatok megosztása 

16:40–17:00 Együttműködés, hálózatépítés – A következő lépések 

DPMK munkatársai és eszmecsere 

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

kitöltésével jelezze!  

 

Szeretettel várjuk: 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E3vs6av-CEevH1V1vHKQeIeXlXgZV9tBuPW9CY9YgNpUNU1TR0hPOTJNQ0lFRzZENlk4Qk1VRDkxMS4u

