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MEGHÍVÓ
DIGITÁLIS TÉMAHÉT 2020 – SZAKMAI MŰHELY BUDAPESTEN

„Tény, hogy a klasszikus oktatási metódushoz képest jóval több munka
egy Digitális Témahét programjának megtervezése és levezénylése.
Ugyanakkor elképesztő sikerélményhez juttat mindenkit.
Annyi lelki muníciót ad, amennyi hetekig, hónapokig kitart
mind a tanári szobában, mind a tantermekben.”
(Tarné Éder Marianna, a Digitális Témahét 2019-es díjazottja)

Mi történik a Digitális Témahéten az iskolában?
Hogyan készülhetünk fel eredményesen a projektek lebonyolítására?
Miként vonhatjuk be a diákokat a tervezés folyamatába?
Merjünk-e belevágni, ha csak kevés tapasztalatunk van a digitális pedagógia módszereiről?
Ezekre és még sok más kérdésre is választ kap, ha részt vesz a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
(DPMK) szakmai műhelyén, amelyen a Központ munkatársai és a régióban tevékeny, innovatív pedagógusok
számolnak be saját tapasztalataikról a Témahéttel kapcsolatban, és adnak számos módszertani ötletet a felkészüléshez és a megvalósításhoz. A program résztvevői több olyan digitális alkalmazással is megismerkedhetnek, amelyeket azután hatékonyan alkalmazhatnak a tanórákon.

A műhelymunka időpontja:

2020. március 4.

Helyszín:

Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium

14:00–17:00

1096 Budapest, Vendel u. 3.

A szakmai műhely vezetője:
Dr. Főző Attila László, senior digitális
fejlesztő (DPMK)
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PROGRAM
13:45–14:00

Regisztráció

14:00–14:10

Öt éves a Digitális Témahét (Antal Eszter, DPMK)

14:10–14:45

Hogyan tervezzünk miniprojektet? (Főző Attila László, DPMK)

14:45–15:15

Pedagógusszemmel: Digitális Témahét az iskolában
Előadók: Oláhné Nádasdi Zsuzsanna, és Somogyi Ágota
(a Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium tanárai)

15:15–15:30

Kávészünet

15:30–15:45

Öt év nagy projektötletei (a DPMK munkatársai)

15:45–16:30

Interaktív foglalkozás digitális eszközökkel (a DPMK munkatársai)

16:30–16:45

Digitális útravaló

Kérjük, hogy részvételi szándékát a regisztrációs űrlap kitöltésével jelezze!
Szeretettel várjuk:

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai

Digitális Jólét Nonprofit Kft.
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
info@dpmk.hu • www.dpmk.hu
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