
 

 

MEGHÍVÓ 
PEDAGÓGUSKÉPZÉSRE  

 

Tisztelettel meghívjuk az Oktatási Hivatal EFOP-3.10.1-17 „Tematikus együttműködés erősítése  

a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” projektje keretében a 

Kompetenciafejlesztő játékosított digitális pedagógia című, 30 órás pedagógus-továbbképzésre. 

 

IDŐPONT:  2021. február 1., 4., 6., 11., 13. 
HELYSZÍN:   online (a Moodle és a Microsoft Teams felületén keresztül) 
KÉPZŐ:  Duró Ferenc 

 

PROGRAM (a megadott időpontok közép-európai idő szerint értendők): 
 
2021. február 1., hétfő 

 A 21. század gazdasági és társadalmi kihívásai 
o A kompetencia, a kulcskompetenciák és a 21. századi kompetenciák meghatározása. A 

digitális generáció jellemzői 

 Új pedagógusszerepek a változó világban és az aktív tanulás módszerei 

14.00–15.30 KÉPZÉS 

15.30–15.45 Kávészünet 

15.45–17.15 KÉPZÉS 

 

2021. február 4., csütörtök 

 Digitális eszközök a tanításban és a tanulásban 
o Az IKT értelmezése, előnyei és hátrányai. Digitális eszközök: időmérő, szófelhő, 

gondolattérkép, interaktív feladatok, prezentáció, a jó prezentációkészítés szempontjai, 
digitális faliújság 

o A mobiltanulás (m-learning). A BYOD-modell. Hogyan lesz a játékból praktikus taneszköz? 

14.00–15.30 KÉPZÉS 

15.30–15.45 Kávészünet 

15.45–17.15 KÉPZÉS 

 

2021. február 6., szombat 

 Gamifikálás (játékosítás) a tanítási-tanulási folyamatban 
o A gamifikálás értelmezése, pedagógiai  

szempontjai, módszertani ötletek, motiváció 

10.00–11.30 KÉPZÉS 

11.30–11.45 Kávészünet 

11.45–13.15 KÉPZÉS 

13.15–14.30 Ebédszünet 

14.30–16.00 KÉPZÉS  



 

 

2021. február 11., csütörtök 

 Differenciálás és egyéni tanulási útvonalak. Az intelligenciafaktorok (képességterületek) fontossága 
az egyéni tanulásában. A gamifikálás bevezetése a tanítási-folyamatban 

14.00–15.30 KÉPZÉS 

15.30–15.45 Kávészünet 

15.45–17.15 KÉPZÉS 

 

2021. február 13., szombat 

 Adaptálható jó gyakorlatok 
o Kipróbálható, „hazavihető” módszertani megoldások. Saját jó gyakorlatok kidolgozása. 

Záródolgozat elkészítése 

10.00–11.30 KÉPZÉS 

11.30–11.45 Kávészünet 

11.45–13.15 KÉPZÉS 

13.15–14.30  Ebédszünet 

14.30–16.00 KÉPZÉS 

 

 

A képzés sikeres elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány megszerzésének feltétele a 

képzés 90%-án való részvétel, a tanulási egységek feladatainak elvégzése és portfólió készítése.  

 

A továbbképzés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2021. január 28-án, csütörtökön 12.00 óráig az 

alábbi linken lehet: 

https://www.oktatas.hu/konfreg/!KonfReg/index.php/konfreg/index/kompfejl_digiped_kulhon 

 

További tájékoztatásért keresse Kozmáné Bata Zsuzsannát  

a +36-30-461-5910-es telefonszámon vagy a kozmane.bata.zsuzsanna@oh.gov.hu e-mail-címen. 

 

 

Budapest, 2021. 01. 19.       

   Kiss Dávid  

 szakmai vezető  
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