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M E G H Í V Ó  

Informatika és digitális kultúra tanárok szakmai képzése 
 

Legyen élmény az informatika! 
 

A képzési napot ajánljuk az általános és középiskolákban informatika és digitális kultúra tárgyat 
tanítók és minden érdeklődő számára. 

 
Időpont: 2023. március 3. péntek, 900 – 1330 óra 
Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  

vagy online módon 
 

A képzés módja: a honlapon jelezve  jelenléti vagy online 

900– 1130         Témák a képzésen: 

 

1.    Aktív tanulás: hatékonysága, megtervezésének elmélete és gyakorlata.  
 

Egy példa mini előadás és gyakorlat keretében megnézzük mik az „aktív tanulás” lényegi elemei 
és hogyan tervezzük meg, egy kis elméleti háttérrel megerősítve. 
 
2.    Probléma-alapú tanulás: relevanciája, megtervezésének elmélete, és 

gyakorlata.  

A Team Kihívás példáján keresztül áttekintjük a probléma-alapú tanulás előnyeit és hátrányait. 
Összehasonlítjuk a hagyományos tanítási stratégiával és ötletelünk megvalósíthatóságáról.  

3.    Kihívás-alapú tanulás: mi a különbség és hogyan állítható fel?   

Mi a különbség a kihívás- és a probléma-alapú tanulás között? Mi a jelentősége és hogyan 
valósíthatjuk meg?  

4.    Hyflex oktatási környezet: technológiai és módszertani követelményei.  

A hosszasan elhúzódó pandémia rákényszerítette a világra az on-line tanulást/tanítást. De, milyen 
jó és rossz tapasztalatok szűrhetőek le ebből az időszakból? Hogyan hasznosítsuk a tanultakat a 
továbbiakban? Gondolkodjunk el a hatékony tanulás technikai és módszertani követelményeiről.  

 

 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/


 

 
 
 
 
5.    Tanulás 4.0: mit takar és miért olyan fontos ennek megcélzása?  

Milyen tendenciákat azonosíthatunk az iparban, a társadalomban, és a tanításban. Hogyan 
illeszkedhetünk a kialakuló tendenciákhoz a jövő generációjának hatékony felkészítésében?  

6.    Élményinformatika kurzus: hogyan kezdjünk neki? 

Hogyan fejleszthetjük digitális kompetenciánkat? Egy lehetőség áttekintése.  

http://tet.inf.elte.hu/tetkucko/elmenyinformatika-kurzus/  

 

Előadó: Dr. Turcsányi-Szabó Márta – egyetemi docens, ELTE                   
Informatikai Kar  

1130– 1200 Szünet   
 
  

 
1200– 1330     A digitális kultúrához kapcsolódó jó gyakorlatok, iskolai megoldások. 
 - Műhelymunka 
 
 

Vezeti: Kovácsné Gyarmathi Krisztina – informatikatanár, Budapest Fasori 
Evangélikus Gimnázium 

 
 A képzés vezetője:   KOVÁCSNÉ GYARMATHI KRISZTINA      tantárgygondozó 

 
 

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 
%-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes 

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

http://tet.inf.elte.hu/tetkucko/elmenyinformatika-kurzus/
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