
A továbbképzés célja: 

A Kompetenciafejlesztő, játékosított digitális 

pedagógia módszertani megújító pedagógus 

továbbképzés célja, hogy a résztvevők képessé 

váljanak a 21. század kihívásaira megfelelő 

válaszokat és hatékony megoldásokat adni nevelési-

oktatási munkájuk során. A pedagógusok olyan 

digitális pedagógiai eszközöket és módszereket 

ismerjenek meg, amelyek használatával képessé 

válnak tanulóik eredményes motiválására, 

tevékenykedtetésre és értékelésre játékos, 

kompetenciafejlesztő digitális tanulási környezeten. 

A pedagógusok ismerjék meg, hogy az információs 

társadalom, a digitális „robbanás” milyen kihívások 

elé állítja az iskolákat és a benne dolgozó 

pedagógusokat. Ismerjék meg a digitális generáció 

sajátosságait, e kapcsán pedig értsék meg, miért 

érdemes újra értelmezi a tanítási és tanulási 

módszereket, illetve a pedagógusszerepeket. 

Ismerjék meg a digitális (IKT) eszközök pedagógiai 

előnyeit és esetleges hátrányait, illetve képessé 

váljanak az IKT-eszközök magabiztos használatára. 

Eközben sajátítsák el, hogyan választhatják ki az 

IKT-eszközöket kreatívan és produktívan a tanítási-

tanulási folyamat különböző szakaszaiban 

(ráhangolás, szemléltetés, új ismeret feldolgozása, 

gyakorlás, összefoglalás, értékelés) 

 

A jelentkezés feltételei: 

A továbbképzés során az elméleti alapok mellett 

számtalan gyakorlati példát, módszertani ötletet és 

adaptálható jó gyakorlatokat ismernek meg a 

résztvevők a kooperatív tanulás, a projektmódszer, a 

kutatásalapú tanulás, a tanítási dráma, a digitális 

pedagógia és a játékosítás (gamification) 

témaköreiből. Az aktív tanulás módszereire való 

hivatkozás, szükséges alkalmazásuk a pedagógiai 

munkában szinte a képzés teljes részét lefedik. Ehhez 

segítséget ad a képzés során bővíthető ötlettár 

(feladatbankok), amely a Résztvevői munkafüzetben 

és a Képzői kézikönyvben is megtalálható. 

A képzés időbeosztásra minden jelenléti témakör 

nyolcórás. A hatórás továbbképzési szakasz Moodle 



környezetben zajlik. Első három órája megelőzi az 

online formában megtartott kontaktórákat, illetve az 

online kontaktórákat plusz három óra távmunka 

zárja. 

A képzésen a résztvevők nagycsoportban, 4-5 fős 

csoportban, párban és egyénileg végeznek változatos 

tevékenységeket. A képző sajátélményű kooperatív 

csoportmunkát (szakértői mozaik, öltetbörze, T 

táblázat), valamint változatos IKT-használható is 

alkalmaz, amelyet a résztvevők osztálytermi 

környezetben bevezethetnek. 

A távmunka kőként egyéni tevékenységekből: 

szakirodalom olvasásból, tesztkitöltésből áll, de 

megkívánja a résztvevők egymással és a képzővel 

folytatott szakmai kommunikációját is. Ennek 

ösztönzését feladatok, fórumtevékenységek 

szolgálják. az online kontaktórák a résztvevők 

folyamatos tevékenységére, aktivitására épülnek. 

 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A továbbképzés során az elméleti alapok mellett 

számtalan gyakorlati példát, módszertani ötletet és 

adaptálható jó gyakorlatokat ismernek meg a 

résztvevők a kooperatív tanulás, a projektmódszer, a 

kutatásalapú tanulás, a tanítási dráma, a digitális 

pedagógia és a játékosítás (gamification) 

témaköreiből. Az aktív tanulás módszereire való 

hivatkozás, szükséges alkalmazásuk a pedagógiai 

munkában szinte a képzés teljes részét lefedik. Ehhez 

segítséget ad a képzés során bővíthető ötlettár 

(feladatbankok), amely a Résztvevői munkafüzetben 

és a Képzői kézikönyvben is megtalálható. 

A képzés időbeosztásra minden jelenléti témakör 

nyolcórás. A hatórás továbbképzési szakasz Moodle 

környezetben zajlik. Első három órája megelőzi az 

online formában megtartott kontaktórákat, illetve az 

online kontaktórákat plusz három óra távmunka 

zárja. 

A képzésen a résztvevők nagycsoportban, 4-5 fős 

csoportban, párban és egyénileg végeznek változatos 

tevékenységeket. A képző sajátélményű kooperatív 

csoportmunkát (szakértői mozaik, öltetbörze, T 



táblázat), valamint változatos IKT-használható is 

alkalmaz, amelyet a résztvevők osztálytermi 

környezetben bevezethetnek. 

A távmunka kőként egyéni tevékenységekből: 

szakirodalom olvasásból, tesztkitöltésből áll, de 

megkívánja a résztvevők egymással és a képzővel 

folytatott szakmai kommunikációját is. Ennek 

ösztönzését feladatok, fórumtevékenységek 

szolgálják. az online kontaktórák a résztvevők 

folyamatos tevékenységére, aktivitására épülnek. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A Résztvevői munkafüzet / Tanulási napló / Ötlettár 

folyamatos használata.  Egy óraterv/foglalkozásterv 

feltöltése a Moodle felületre a jelenléti órákat követő 

7 napon belül, a táoktatásos feladatok elvégzése, 

valamint a továbbképzésen való 90 %-os részvétel. 

 

Szakvizsgába történő beszámítás Nem lehetséges. 

A továbbképzés díja: Díjmentes. 

 
 


