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A KONFERENCIA PROGRAMJA - 2015. MÁRCIUS 21. (SZOMBAT)
9:00-10:00: REGISZTRÁCIÓ
(ELTE PPK Kazy AULA)
10:00-10:15: MEGNYITÓ
(ELTE PPK Kazy AULA)
Perjés István, az ELTE Tanárképző Központ főigazgató-helyettese
Hülber László, a konferencia programbizottságának elnöke
10:15-10:45: PLENÁRIS ELŐADÁS
(ELTE PPK Kazy AULA)
KÖZOKTATÁS: HONNAN, HOVÁ, HOGYAN?
AZ ÁTMENET TUDÁSKORMÁNYZÁSA
Z. Karvalics László
10:45-11:15: PLENÁRIS ELŐADÁS
(ELTE PPK Kazy AULA)
A DIGITÁLIS SZAKADÉKON INNEN ÉS TÚL –
A TANÁRSZEREP VÁLTOZÁSA A XXI. SZÁZADBAN
Szabó Éva
11:15-11:45: PLENÁRIS ELŐADÁS
(ELTE PPK Kazy AULA)
ANDROIDOS TABLETEK AZ OKTATÁSBAN
Bedő Andrea
11:45-13:00: KIÁLLÍTÓK BEMUTATKOZÁSA, EBÉDSZÜNET
(ELTE PPK fszt. 4.)
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13:00-14:30: SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK, MŰHELYEK/ 1.

ÚJ TRENDEK AZ OKTATÁSBAN:
JÁTÉKOSÍTÁS (GAMIFICATION) AZ ISKOLÁBAN
(prezentációk és kerekasztal-beszélgetés, KAZY AULA)
Iskolai értékelés gamification alapokon
Barbarics Márta
A játék, mint optimális tanulási környezet –
Játékosítás a gyakorlatban
Damsa Andrei
Versike.hu
Mirkné Haba Anikó
Moderátor:
Fromann Richárd

Hogyan talált rám a Gamification?
Tóth Norbert
A kódolás órája –
Tehetség rehabilitáció a gyógypedagógiában
Újhelyiné Szeverényi Irma
Gamification a gyakorlatban – Játékos tanulási
folyamatok
Vendler Balázs
Játékosított értékelés és óraszervezés a felsőoktatásban
Zakariás Péter

ANDROIDOS TABLETEK AZ OKTATÁSBAN –
FELKÉSZÜLÉS AZ OKOS TANULÁSRA (KAZY 214.)
Interaktív oktatás, rajz mobileszközön
Bedő Andrea

Szekcióvezető:
Bedő Andrea

Angol nyelv oktatása androidos tableteken
Vargáné Dobák Tünde
Androidos tabletek az oktatásban – kémia szakkör
Mészárosné Dobák Ildikó
Androidos tabletek az oktatásban – matematika
Bója-Kovács Andrea
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13:00-14:30: SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK, MŰHELYEK/ 1.

„ELMÉSZ HELYETTEM?”
(IKTKORSZAK ÉS ERŐSZAKOS ÖRÖKSÉG) (KAZY 115.)
Web 3.0 – Viselkedés és a harmadik kultúra
Gyarmathy Éva
Szekcióvezető:
Veszprémi Attila
Menekülés és átélés az újmédia korában
Veszprémi Attila

AZ ÚJ NEMZEDÉK – DIGITÁLIS TANÁRJELÖLTEK
(KAZY 407.)
A digitális kommunikáció hatása a
diákok nyelvhasználatára
Pintye Erzsébet

Szekcióvezető:
Buda András

Edutópia - Az ideális tanári tudásbázis kialakításának
alapelvei
Nyéki Zoltán
Okostelefonok és applikációk legalizálása a
középiskolai oktatás világában
Sápi Vivien
Oktatási ötletek az IKT használatára
Buda András

INTERNETBIZTONSÁG SZÁMÍTÓGÉPEN ÉS OKOS KÉSZÜLÉKEN
(KAZY 409)
Hitelesség, személyes márka és a közösségi média
Ombodi Gábor
Szekcióvezető:
Szabó Gábor

Veszélyek: Cyberbullying, Szexting, Grooming
Táler Orsolya
Szülői és felnőtt felügyelet, e-biztonság, eszközhasználati
etikett
Szabó Gábor
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13:00-16:30: SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK, MŰHELYEK/ 1-2.

DIGITÁLIS MÓDSZERTÁR –
ANIMÁCIÓKÉSZÍTÉS A TANÓRÁN (Műhelymunka, KAZY 213.)
Digitális Módszertár
B. Tier Noémi
Műhelyvezetők:
Mihályi Krisztina, Animációkészítés a tanórán: készségfejlesztés, motiváció,
B. Tier Noémi
megváltozott tanári szerepek
Mihályi Krisztina

14:45-15:00: SZÜNET
15:00-16:30: SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK, MŰHELYEK/2.

HIDAK – KULTÚRAKÖZVETÍTÉS A MAGYARTANÍTÁSBAN (KAZY AULA)
Kozmaköltészet – Friss Forgácsok
Sulyok Blanka
Szekcióvezető:
Gergelyi Katalin

Digitális generáció az irodalomórán –
tények, módszerek, elképzelések
Fegyverneki Gergő
A tanár mint felhasználóbarát felület
Gergelyi Katalin

BŰVÖSVÖLGY PROJEKT (KAZY 214.)
Tapasztalatok a digitális nemzedék médiaoktatásával
kapcsolatban
Fábián László

Szekcióvezető:
Császár Miklós

Bűvösvölgy céljai
Császár Miklós
A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a
hétköznapokban
Sipos Edina Judit
Bűvösvölgy pedagógus szemmel
Kiss Zsuzsanna és Bíróné Szabó Brigitta
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15:00-16:30: SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK, MŰHELYEK/2.

KÁBEL A SEHOLVIDÉKRE (KAZY 115.)
Csengő és falak nélkül – mobil iskola
Benedekné Fekete Hajnalka
Moderátor:
Leiner Károly

IKT-val támogatott projektoktatás a szakiskolában
Tóth Éva
Online Tanoda
Kincses Eszter, Csatári Tamara

JÁTÉKOSLÉT GAMIFICATION OKTATÁSI WORKSHOP (KAZY 412.)
Műhelyvezetők: Damsa Andrei, Damsa Dan, Fromann Richárd, Zakariás Péter

ISKOLAI ÉRTÉKELÉS GAMIFICATION ALAPOKON
(műhelymunka, KAZY 409.)
Műhelyvezetők: Barbarics Márta, Hajba László

16:40-17:00: KONFERENCIA ZÁRÁSA, DIGITÁLIS MÓDSZERTÁR SZEKCIÓBAN
KÉSZÜLT ANIMÁCIÓS KISFILMEK MEGTEKINTÉSE

(ELTE PPK KAZY AULA)
17:00-17:20: IGAZOLÁSOK ÁTVÉTELE
(ELTE PPK KAZY AULA)
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Plenáris előadások

KÖZOKTATÁS: HONNAN, HOVÁ, HOGYAN?
AZ ÁTMENET TUDÁSKORMÁNYZÁSA
Z. KARVALICS LÁSZLÓ
SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
Kulcsszavak: ipari korszak, bürokratikus kontrollforradalom, információs társadalom,
izokratikus kontroll, tudáshiány, tudástermelés, tudáskormányzás, új írástudások
A közoktatás változásait, mint az oktatás „(világ)válságaira” vagy nem kellőképp
„hatékony” voltára adott válaszokat tipikusan és elsősorban az oktatáspolitikai és
oktatásirányítási mező termeli, és még az alternatív pedagógia felől érkező kezdeményezések,
illetve kísérleti programok is csak ezen a „szűrőn” keresztül tudnak integrálódni. Eközben
hallatlan kiterjedtségű és összetettségű tudás halmozódik fel a tudományos műhelyekben és a
dokumentálható legjobb gyakorlatok világában avval kapcsolatban, hogy milyen elvek,
megközelítések, technikák, módszerek jelenthetnek előrelépést, amellyel az iskola és a tanítás
mikrokozmosza képes a világ és a társadalom változásait követni. S noha a közgondolkodás, a
szakmai orgánumok, a médiaszféra, a személyes tapasztalatok és a jelentéscsere áramlásrendszeréből sok minden képes „átszűrődni” a pedagógia mindennapjaiba, ezek a változások
személyfüggőek, sporadikusak, esetlegesek – és még a leginkább előremutató, életképes praxisok
is „letörölhetőek” a tábláról akár egyetlen inadekvát oktatáspolitikai fellépéssel.
Belátható, hogy változást nem az oktatás megújítására vonatkozó pedagógiai és fejlődéslélektani tudás gyarapításától, hanem az oktatási rendszer változásaira hatást gyakorló döntések
természetére és alakíthatóságára vonatkozó ismeretek bővítésétől remélhetünk. S mivel ezen a
területen nagy a tudáshiány, nem rendelkezünk elfogadott közös nyelvvel és közös fogalmakkal,
nem nagyon van mit „menedzselni”: egyedül a tudáskormányzás nézőpontja lehet alkalmas a
tudatosan tervezett és gondozott átmenet öntőformáinak keresésekor. Az átmenet
tudáskormányzásához nélkülözhetetlen párbeszéd megindulása a különböző szereplők (kutatók,
tanárok, oktatás-irányítás, szülők, gyermekek) között egyfajta fogalmi és szemléleti minimum
megteremtésével indítható el. A termékeny gondolatcserét ugyanis ma számtalan akadály
nehezíti: sikertelen fél-elméletek, jó szándékkal képviselt anakronizmusok, makacs ragaszkodás
meghaladott nézőpontokhoz, ideológiai és pártpolitikai elfogultságok, ismerethiány, morális
pánik, bizalomhiány, előítélet.
De létezhet-e olyan absztrakciós szint, ami közös keretrendszert kínál a megértéshez?
Előállíthatóak-e olyan „közös többszörösök”, amelyek kiindulópontként szolgálhatnak
termékeny vitákhoz? Ehhez a „honnan” (az ipari korszak bürokratikus kontrollstruktúrái), a
„hová” (az információs korszak közoktatása) és a „miért” kérdéseiben kellene egyfajta
konszenzust elérni: utána már könnyebb a „hogyanról” is beszélni. Az előadás számos közismert
példát bemutatva és a digitális korosztály információs írástudásának új fajtái közt szemlézgetve
villant fel néhányat az átmenet nyitott kérdéseiből és kínzó dilemmáiból.
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A DIGITÁLIS SZAKADÉKON INNEN ÉS TÚL –
A TANÁRSZEREP VÁLTOZÁSA A XXI. SZÁZADBAN
SZABÓ ÉVA
SZTE BTK Pszichológiai Intézet
Kulcsszavak: tanári szerep, partneri-pedagógiai, agyi plaszticitás, digitális
bennszülöttek, digitális bevándorlók
A tanárok gyakran panaszkodnak arra, hogy a mai diákok nem olyanok, mint a
korábbiak, sokan úgy vélekednek, hogy tanítványaik kevésbé tudnak figyelni, nem
akarnak tanulni, lusták, érdektelenek. Tény, hogy minden generáció úgy látja, hogy a
„ezek a mai fiatalok” mások. Általában rosszabbnak, nehezebben kezelhetőnek gondolják
a fiatalokat, ahogy, minket is annak gondolt egykor szüleink, nagyszüleink generációja.
Ez tehát, lehetne egyszerű sztereotípia vagy generációs jellemző is. Azonban a kutatások
azt mutatják, hogy ebben az esetben valóban többről van szó. Az agyi plaszticitásnak
köszönhetően a jelentősen megnövekedett technikai eszközhasználat és erőteljes képi
digitális ingerlés valós fejlődési különbségeket eredményezett a digitális bennszülöttek
idegrendszerében (Doidge, 2007). Ez a változás azonban nem negatív jellegű, ahogy azt
a legtöbb tanár gondolja. Az előadás során bemutatok néhány kutatási eredményt, ami
arra utal, hogy a digitális bennszülöttek egyes kognitív funkciókban felülmúlják a
digitális bevándorlókat. A tanárokat feszítő oktatási, nevelési problémák azonban még is
valósak. Ezek azonban nem a gyerekek rosszabb képességeiből adódnak, hanem abból,
hogy a most felnövekvő digitális bennszülött generáció tagjai esetében kevésbé
hatékonyak azok az oktatási módszerek, amelyek korábban sikeresek voltak, nem kellően
motiválóak a megszokott pedagógiai eszközök és a tananyag struktúrája, tartalma sem.
Ezzel együtt azonban a tanárok és az iskolai oktatás szerepe nem csökken a XXI.
században – ahogy sokan gondolják -, sokkal inkább átalakul. Az előadásban röviden
bemutatom a Prensky (2010) által leírt partneri-pedagógia jellemzőit, a tanár és a diákok
megváltozott szerepét, valamint azt a szemléletet és módszertani megközelítést, amely
sikeressé teheti a XXI. század tanárainak munkáját és örömtelivé teheti diákjaik számára
is az iskolai tanulást.
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ANDROIDOS TABLETEK AZ OKTATÁSBAN
BEDŐ ANDREA
SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak: android, tablet, e-learning, módszertan, tanártovábbképzés,
esettanulmány
Az androidos tabletekkel kilenc jászfényszarui pedagógus tanított heti 19 órában 95
diákot. Két tanteremben, 35 db Samsung Galaxy Note 10.1 Edition tablettel és két darab
Samsung interaktív táblával, magyar, matematika, egészségtan, kémia, biológia, földrajz,
egészségtan, angol és informatika kerettantervi és szakköri tanórákat tartottak innovatív
pedagógusok. A programhoz kapcsolódó kutatásokat esettanulmányok rögzítésével
végeztük el.
A pilot során a pedagógusok tevékenységét a kezdeti bevonástól (interjúkkal
dokumentálva), a projekt során e-learninges környezetben folyamatosan online, illetve
havi személyes találkozásokkal, óralátogatásokkal kontrollálva, dokumentálva
végigkísértük. Feltételezésünk szerint a Magyarországon megszokott operációs
rendszeren túlmutatva a pedagógusok könnyedén megszokják az androidos környezetet,
s az újszerű módszertannal, illetve a felhőben dolgozással könnyedén kiegészítik azt. A
minta a jászfényszarui általános iskolájának egy konkrét, ötödik osztálya, illetve
szakkörre járók, akik rendszeresen, órarendbe illesztve keresték fel a Samsung Smart
School termeit.
Az EDU 2.0 e-learning platformját használva a kutatás alatt megvizsgáltuk, hogyan
tudnak alkalmazkodni a pedagógusok egy online mentorált környezethez. Az
esettanulmány lehetőséget biztosított, hogy az adatokat rendszerszerűen vizsgáljuk,
információkat gyűjtsünk, elemezzük és rögzítsük végül az eredményeket, mely a kísérlet
során sikeres eredménnyel zárult. Az előadás során ezeket az eredményeket kívánjuk
bemutatni.
Turcsányi-Szabó Márta, az ELTE IK tanára által elkészített, az IELA (The
International E-learning Association, Nemzetközi E-learning Társaság,) pályázatán a
mobileszközökkel támogatott tanulási projektek közül a 2014-es év legjobbjának
választotta a Preparing for Smart Learning (Felkészülés az okos tanulásra) című
pedagógiai projektet.
.
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Szekciófoglalkozások

ÚJ TRENDEK AZ OKTATÁSBAN: JÁTÉKOSÍTÁS
(GAMIFICATION) AZ ISKOLÁBAN
(PREZENTÁCIÓK ÉS KERE KASZTAL-BESZÉLGETÉS)

Moderátor:

Fromann Richárd
JátékosLét Kutatóközpont

ELŐADÁSOK
Iskolai értékelés gamification alapokon
Barbarics Márta
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari,
Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
A játék mint optimális tanulási környezet –
Játékosítás a gyakorlatban
Damsa Andrei
JátékosLét Kutatóközpont, szakmai vezető
Versike.hu
Mirkné Haba Anikó
Versike.hu
Hogyan talált rám a Gamification?
Tóth Norbert
Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
A KÓDOLÁS ÓRÁJA –
TEHETSÉG REHABILITÁCIÓ A GYÓGYPEDAGÓGIÁBAN
Újhelyiné Szeverényi Irma
Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Gamification a gyakorlatban – Játékos tanulási folyamatok
Vendler Balázs
Games for Business/MarkCon, ügyvezető
Játékosított értékelés és óraszervezés a felsőoktatásban
Zakariás Péter
JátékosLét Kutatóközpont, oktatási koordinátor
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ÚJ TRENDEK AZ OKTATÁSBAN:
JÁTÉKOSÍTÁS (GAMIFICATION) AZ ISKOLÁBAN
ZAKARIÁS PÉTER, FROMANN RICHÁRD
JátékosLét Kutatóközpont
Napjainkban az oktatás egyik legnagyobb kérdése, hogy miként lehet
hatékonyan megszólítani az Y és Z generáció tagjait. Az említett csoportok
ingerküszöbét átlépni egyre nehezebb a hagyományos módszerek és eszközök
segítségével, ezért számos kísérlet látott napvilágot az elmúlt években, hogy
kibogozza ezt a gordiuszi csomót.
A „gamification” vagyis játékosítás abból az egyszerű megállapításból indul
ki, hogy játszani mindenki szeret, a játék ilyen vagy olyan formájában, de
mindannyiunk életének részét képezi. Az elmúlt évtizedekben erre a tényre épült
viharos sebességgel és óriási sikerrel a játékipar, amely számos digitális és analóg
termékkel örvendeztette meg a világot. A kereskedelmi forgalomba kerülő játékok
evolúciója és növekvő népszerűsége számos kutató érdeklődését is felkeltette.
Olyan kérdésekre kerestek választ: miért szeretünk játszani, mitől jó egy játék és
miért tudja lekötni órákon át az emberek figyelmét? A legbátrabbak ezt is
hozzátették: hogyan lehetne az embereket munkájukban, a tanulásban és egyéb
hétköznapi területeken olyan elkötelezetté, sikerorientálttá tenni, mint játék
közben? A játékipar tapasztalatainak és a játékosok között végzett pszichológiai és
szociológiai kutatásoknak köszönhetően, egyre több olyan motívum rajzolódott ki,
amelyek közelebb hozták a megoldást. A játékok motivációs eszköztárát és a
játékosok típusait feltárva egyes elemek célzott alkalmazása vált lehetségessé. A
játékelemek nem játékos környezetbe (munka, oktatás) való átültetését nevezték el
„gamification”-nek.
A játékosítás oktatásban való alkalmazása nem új keletű; tudatos, tervszerű
megvalósítása azonban még gyerekcipőben jár. A játékok által alkalmazott
pontrendszerek, elérhető vívmányok, kompetícióra és kooperációra épülő
küldetések, audiovizuális élményekkel kecsegtető elemek oktatásban való
felhasználása az egyik lehetséges út a digitális nemzedékek megszólítása felé. A
játékos megközelítéssel kedvezőbb attitűd, kellemesebb intézményi közeg
kialakítását remélhetjük úgy, hogy akár konkrét tananyagok elsajátítását is
hatékonyabbá tehetjük. Az erre vonatkozó kísérletek, az ösvények kitaposása
nemzetközi és hazai szinten is zajlik, eredményeiket az új és hatékony módszerekre
éhező szakma nagy érdeklődéssel szemléli.
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ISKOLAI ÉRTÉKELÉS GAMIFICATION ALAPOKON
BARBARICS MÁRTA
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és
Informatikai Szakközépiskola
Kulcsszavak: alternatív értékelés, játékosítás, gamifikáció, gamifiaction
Tanári mester szakos szakdolgozatomat egy alternatív, gamification alapú
iskolai értékelésről írtam, melynek keretében interjút készítettem a módszert
alkalmazó pedagógusokkal, illetve az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatom alatt
magam is kipróbáltam egy ilyen értékelési rendszert, amelyet azóta is rendszeresen
alkalmazok. A módszertani ötletek Prievara Tibortól származik, aki többek között
konferenciákon, interjúkban, a www.tanarblog.hu 21. századi tanár
csikksorozatában számolt be kezdeményezéséről.
A gamification játékelemek alkalmazását jelenti nem játékos területeken.
Jelen esetben a nem játékos terület, az iskolai tanulás, ahol a felmerülő kihívásokra,
mint például az iskolai értékelés kérdéseire, bizonyos játékelemek bevezetésével
keressük a választ. Szakdolgozatomhoz a tanítási gyakorlat megkezdése előtt
felmérést készítettem a diákok véleményéről az iskolai értékelésről általában, majd
ezt összevetettem a gamification alapú értékelésről alkotott első benyomásaikkal
(egy hónap után). Tanítási gyakorlatom végeztével (félév után) ismét kitöltötték a
kérdőívet, illetve azóta is folyamatos visszajelzést kérek diákjaimtól.
Előadásomban ezekről az eredményekről fogok beszámolni.
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A JÁTÉK, MINT OPTIMÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZET
– JÁTÉKOSÍTÁS A GYAKORLATBAN
DAMSA ANDREI
NetCoGame JátékosLét Kutatóközpont Nonprofit Kft.
Pécsi Tudományegyetem, Alkalmazott Pszichológia Doktori Iskola
Kulcsszavak: játékosítás, tervezési alapelvek, játékok, motiváció, játékosítás a
gyakorlatban, értékelés játékosítása
Szabálykövetés, tudásanyag-elsajátítás, normatív rendszerbe való
beilleszkedés, valamint különböző típusú feladatok megoldása. Többek között ezek
azok a tényezők, amelyek egyaránt megjelennek az iskolában és a játékokban is.
Első ránézésre talán zavarosnak tűnik a kapcsolat, ha azonban közelebbről
megvizsgáljuk a tanulási folyamatok mögött meghúzódó kognitív
mechanizmusokat észrevehetjük, hogy igencsak közel áll az iskolai teljesítés a
játékokban tapasztalható problémamegoldási folyamatokhoz.
Felmerülhet bennünk tehát a logikus kérdés: Miért szeretünk játszani és
hogyan lehet ezt a fajta motivációs erőt átültetni egy alapjában véve nem játékos
közegbe, például az oktatásba? Melyek azok a tényezők, amelyekre a játéktervezők
odafigyelnek, a pedagógusok viszont legtöbbször figyelmen kívül hagynak?
Hogyan lehetne egy tanóra annyira izgalmas és érdekfeszítő, mint egy játék?
Az előadás célja bemutatni azokat a gyakorlatban alkalmazott játékosított
oktatási módszereket, amelyek motiválóbbá, élvezhetőbbé és nem utolsó sorban
hatékonyabbá tehetik a tanórákat, kihatva a diákok érdeklődésére. A felvázolásra
kerülő példák szerteágazóan kiterjednek az értékelési rendszerek átformálásától
kezdődően egészen az órai struktúra megváltoztatásáig.
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VERSIKE.HU
MIRKNÉ. HABA ANIKÓ

Kulcsszavak: tanulás, verstanulás, játék, flow-élmény
A 2013 őszén induló versike.hu 2014-ben második helyezést ért el az Európai
Legjobb Gyermekbarát Tartalom Honlap-verseny hazai fordulójában. Gyarmathy
Éva ajánlása révén pedig a LiteracyPortal.eu nemzetközi diszlexiaportálon fejlesztő
eszközként szerepel.
Az online oktatószoftver célja játékossá tenni és ezáltal megkönnyíteni,
megszerettetni a verstanulást. Fejtörő játékot kínál hagyományos tanulás helyett. A
megjelenő versrészletből egyre több betű tűnik el, s az egyre fogyó szöveget kell
fejben kiegészíteni, miközben újra és újra elmondjuk az adott költeményt. Mire
teljesen elfogynak a betűk, tehát eltűnik a szöveg, már tudjuk is a verset. Az
ellenőrzés a szöveg begépelésével történik, s a program megmutatja, hogy
mennyire pontosan emlékszünk a tanultakra. A tanulásainkról készült statisztikák
pedig meghozhatják a kedvet a gyakorláshoz, hiszen egy-egy ismétléssel a korábbi
hibák száma gyakran feleződik.
Versike ugyanazon elvekre építkezve éri el a játékosságot, mint a
számítógépes játékok: (1) flow-élmény kialakulásának lehetőségét teremti meg
különböző nehézségi szintekkel, folyamatos visszajelzéssel (2) támogató, minden
pillanatban segítségnyújtásra kész környezetet biztosít és a (3) három életed van
elv alkalmazásával, amely a hibázás büntetlenségét, a javítás, a hibából való okulás
lehetőségét jelenti.
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HOGYAN TALÁLT RÁM A GAMIFICATION?
TÓTH NORBERT
Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
Az előadásomban szeretném bemutatni hogyan legyünk sikeres digitális
pedagógusok. Egy olyan újfajta értékelési személetet szeretnék bemutatni amely,
megfér az osztályzatok mellett, sőt akár ki is egészítheti. Előadásom szeretnék
rávilágítani, hogy mennyire megváltozott a tanulók igénye a különböző oktatási
szinteken. Számomra a tanításban minden eszköz megengedett. Bátran használok
új dolgokat, és ezt szeretném, ha minél többen megtennék. Előadásomban szeretnék
utat mutatni, hogy hogyan is kezdjünk neki a pedagógiánk átformáláshoz, ha már
úgy érezzük, megújulásra van szükségünk.
Ismertetem a gamification fogalmát, és azt is, hogy miért van létjogosultsága
a mai osztálytermekben. Egy olyan alkalmazás csokrot szeretnék bemutatni, amit
akár a felsőoktatás, és a tanárképzés is átvehet.
Az első alkalmazás, amely megváltoztatja a komplett tanóránkat a Classcraft.
Ez az alkalmazás egy szerepjátékot csinál az iskolából, a tanulókat pedig igazi
igyekvő kis kalandorrá. Bemutatom az alkalmazásban rejlő lehetőségeket és azt,
hogy hogyan érdemes használni. Szólnék a Classdojo nevű oldalról is, amely kiváló
arra, hogy elkezdjünk ismerkedni a gamification rendszerű értékeléssel. Olyan új
módszereket szeretnék bemutatni, a közönség bevonásával, amelyek éreztetnék azt,
hogy mennyire mások a mai tanulóink, mint amilyenek a konferencia résztvevői.
Előadásom olyan gyakorlati ötleteket tartalmaz, amelyeket bárki már másnap
használhat. Mind a gamification módszerét, mind a játékokkal való fejlesztést már
évek óta sikerrel használom, Szeretnék megcáfolni néhány tévhitet is, ami régóta
jelen van az oktatási rendszerünkben!
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A KÓDOLÁS ÓRÁJA – TEHETSÉG REHABILITÁCIÓ A
GYÓGYPEDAGÓGIÁBAN
UJHELYINÉ SZEVERÉNYI IRMA
Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kulcsszavak: Játékosítás (gamifikáció), IKT, gyógypedagógiai fejlesztés, tehetség
rehabilitáció
2014. dec. 8-án indult a Kódolás Órája világméretű, iskolai projekt. 15 millió
diák vett részt az eseményben. 180 ország fiatalja ismerhette meg játékosan a
számítógépes programozás alapjait.
A Code Studióban a tananyag a Scratch oktatórendszerre épül, amelyben a
parancsokat grafikus felület segítségével állíthatják össze a gyerekek. Először
csupán egy vonalat kell húzniuk a jégen, hogy Elza elinduljon. 20 szint teljesítése
után egy gyönyörű hópehely készítésével jutnak el az ifjú kódolók egy oklevélhez.
Minden esetben meg lehet nézni, hogy milyen JavaScript kódot generálnak a
grafikus módban összerakott utasítások.
A vidám, játékos hangulatú programozás során ismert figurák köszönnek
vissza a képernyőről. Ez a gyermekek számára olyan informális tanulási
környezetet biztosít, amelyben észrevétlenül, komplex módon sajátítanak el számos
alapképességet. A Kódolás Órája projekt egyik 16 perces videójában részletes
leírást adok a széleskörű fejlesztési lehetőségről: https://youtu.be/LJtf9-rNwH8. A
konferencia keretén belül egy 3 perces digitális bemutatón keresztül ismertetem a
játékos tanulás lényegét: https://youtu.be/VhDgsGKIDDM.
E világméretű kezdeményezés új utakat nyithat meg a gyógypedagógia
területén. Egyrészt nem elszigetelten történik az egyes részképességek fejlesztése,
hanem játékos folyamatba ágyazva, komplex módon. Másrészt pedig egy tehetség
rehabilitáció folyamata, amelyben a gyermekek önmaguk fedezik fel a bennük rejlő
tehetségcsírákat.
A program értéke és jelentősége, hogy az örömteli, játékos folyamatban egy
új, univerzális világnyelvet sajátíthat el még egy súlyos tanulási nehézséggel küzdő
gyermek is. A kódolás új világnyelve van születőben, amely esélyt adhat sok fiatal
számára. Tudvalevő, hogy számos sajátos nevelési igényű diák különös érzékkel
bír a számítógép használat területén. E nemes projekt segítség lehet abban, hogy
ők is a versenyképes tudás és ismeret birtokosai lehessenek a 21. század
munkaerőpiac igényeinek megfelelően.
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JÁTÉKOSÍTOTT ÉRTÉKELÉS ÉS ÓRASZERVEZÉS A
FELSŐOKTATÁSBAN
ZAKARIÁS PÉTER
JátékosLét Kutatóközpont
Kulcsszavak: attitűd, motiváció, játékosítás, óra tervezés, értékelés
A sikeres tanítás egyik alapja a megfelelő tanulói attitűd kialakítása a tárgy
és az oktató irányába. Az elvárások és követelményszintek kialakításánál törekedni
lehet a hallgatók érdeklődésének felkeltésére és motiválására. Az érdekes és adott
esetben kellemes időtöltéssel egybekötött feladatok és a megszokottól eltérő
értékelő módszerek bevezetése már a kurzus kezdésénél nagy lépést jelenthet az
oktatói célok elérésében.
A játékosítás segítségével úgy állítjuk a tanulókat kihívások elé, hogy
számukra ne a retorziótól való félelem és a kudarckerülés, hanem az elérhető
sikerek, megszerezhető előnyök lehetősége domborodjon ki. A félévi feladatok és
órák megszervezésében szemponttá válik a szórakoztató ismeretszerzés, önálló
kreatív megoldások elvárása és progresszív jutalmazása. Ezáltal remény nyílhat egy
oktató és hallgatók számára is kellemes, inspiráló közeg megteremtésére, amely
mindkét félnek segít a közös munka színvonalának emelésében.
Előadásomban egy saját játékosított módszer bemutatásával igyekszem
együttgondolkodásra buzdítani a kollégákat és érdeklődőket. Szóba kerülnek
alternatív megoldások és a lehetséges buktatók, illetve kitérek a kísérlet eddigi
tapasztalataira és a hallgatói visszajelzésekre is.
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ANDROIDOS TABLETEK AZ OKTATÁSBAN –
FELKÉSZÜLÉS AZ OKOS TANULÁSRA

Szekcióvezető:

Bedő Andrea
SZTE Neveléstudományi Doktor Iskola

ELŐADÁSOK
Interaktív oktatás, rajz mobileszközön
Bedő Andrea
SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola
Angol nyelv oktatása androidos tableteken
Vargáné Dobák Tünde
Samsung SMART School – Jászfényszarui IV. Béla
Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
Androidos tabletek az oktatásban – kémia szakkör
Mészárosné Dobák Ildikó
Samsung SMART School – Jászfényszarui IV. Béla
Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
Androidos tabletek az oktatásban – matematika
Bója-Kovács Andrea
Samsung SMART School – Jászfényszarui IV. Béla
Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola
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INTERAKTÍV OKTATÁS, RAJZ MOBILESZKÖZÖN
BEDŐ ANDREA
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak: vizuális kultúra, rajz, interaktív oktatás, e-learning, LMS, android,
tablet
A 2013/14-es tanév során Jászfényszaruban kialakításra került egy Samsung
Smart School kastély, ahol a két 16 fős tanteremben a Samsung Galaxy Note 10.1es androidos tabletekkel, billentyűzetekkel, interaktív táblával és nyomtatókkal
rendezték be az oktatási környezetet.
Turcsányi-Szabó Márta, az ELTE IK tanára által elkészített, az IELA (The
International E-learning Association, Nemzetközi E-learning Társaság) pályázatán
a mobileszközökkel támogatott tanulási projektek közül a 2014-es év legjobbjának
választotta a Preparing for Smart Learning (Felkészülés az okos tanulásra) című
pedagógiai projektet.
Az előadásban a korábban lezárult kutatás sikere után újabb tanév indult a
Samsung Smart School kastélyban. Ezúttal a rajzot oktató kolléga is
bekapcsolódott. A gyakorlati tapasztalatokra építve az előadás során azt mutatjuk
meg, hogy mire lehet használni az eszközt, hogyan lehet egy rajzoktatás is
interaktív, s mit gondol erről a rajz szakos művésztanár. Mi a „gyakorlat”
véleménye az online is elérhető interakcióra alkalmas applikációkról. S látunk
konkrét gyermekmunkákat is.
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ANGOL NYELV OKTATÁSA ANDROIDOS
TABLETEKEN
VARGÁNÉ DOBÁK TÜNDE
Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola Samsung SMART School
Kulcsszavak: vizuális kultúra, rajz, interaktív oktatás, e-learning, LMS, andoid,
tablet
A 2013/14-es tanév során Jászfényszaruban kialakításra került egy Samsung
Smart School kastély, ahol a két 16 fős tanteremben a Samsung Galaxy Note 10.1es androidos tabletekkel, billentyűzetekkel, interaktív táblával és nyomtatókkal
rendezték be az oktatási környezetet.
Turcsányi-Szabó Márta, az ELTE IK tanára által elkészített, az IELA (The
International E-learning Association, Nemzetközi E-learning Társaság) pályázatán
a mobileszközökkel támogatott tanulási projektek közül a 2014-es év legjobbjának
választotta a Preparing for Smart Learning (Felkészülés az okos tanulásra) című
pedagógiai projektet.
Az előadásban a korábban lezárult kutatás sikere után újabb tanév indult a
Samsung Smart School kastélyban. Második éve használom az androidos tableteket
az angol nyelv oktatásában. Az oktatás során célom, hogy kihívást jelentő
feladatokat adjak a tanulóinknak, hogy nyelvtanulásuk során megtapasztalják a
sikert, így fejlődjön magabiztosságuk és független, élethosszig tanuló felnőtté
váljanak.
Az előadás során megmutatom, miért tartom hasznosnak a tabletek
használatát, mi az, amit segít az eszköz a pedagógiai munkám során. Hogyan vált
az LMS rendszer használata a diákok és a szülők számára természetessé. Hogyan
lehet a tabletekkel differenciálni, s még számos hasonló kérdésre igyekszem választ
adni.
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ANDROIDOS TABLETEK AZ OKTATÁSBAN –
KÉMIA SZAKKÖR
MÉSZÁROSNÉ DOBÁK ILDIKÓ
Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola Samsung SMART School
Kulcsszavak: angol, kémia, interaktív oktatás, e-learning, LMS, andoid, tablet
A 2013/14-es tanév során Jászfényszaruban kialakításra került egy Samsung
Smart School kastély, ahol a két 16 fős tanteremben a Samsung Galaxy Note 10.1es androidos tabletekkel, billentyűzetekkel, interaktív táblával és nyomtatókkal
rendezték be az oktatási környezetet.
Turcsányi-Szabó Márta, az ELTE IK tanára által elkészített, az IELA (The
International E-learning Association, Nemzetközi E-learning Társaság) pályázatán
a mobileszközökkel támogatott tanulási projektek közül a 2014-es év legjobbjának
választotta a Preparing for Smart Learning (Felkészülés az okos tanulásra) című
pedagógiai projektet.
Az előadásban a korábban lezárult kutatás sikere után újabb tanév indult a
Samsung Smart School kastélyban. Második éve használom az androidos
tableteket, először csak kémia tantárgy tanítására, szakkör formájában, az idei évtől
pedig a kémia mellett angol nyelv oktatására is használom.
Az előadásomban a kémia szakkör tevékenységéről fogok beszámolni,
melyek során elsődleges célom volt IKT eszközök segítségével a diákok
attitűdjének javítása. A tableteken az EDU 2.0 LMS rendszerét, a Samsung School
saját szoftverét, különböző online felületeket, animációkat és további
kémiaoktatáshoz hasznos applikációkat használtunk, amelyeket előadásomban is
tervezek bemutatni.
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ANDROIDOS TABLETEK AZ OKTATÁSBAN –
MATEMATIKA
BÓJA-KOVÁCS ANDREA
Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola Samsung SMART School
Kulcsszavak: matematika, interaktív oktatás, e-learning, LMS, andoid, tablet
A 2013/14-es tanév során Jászfényszaruban kialakításra került egy Samsung
Smart School kastély, ahol a két 16 fős tanteremben a Samsung Galaxy Note 10.1es androidos tabletekkel, billentyűzetekkel, interaktív táblával és nyomtatókkal
rendezték be az oktatási környezetet.
Turcsányi-Szabó Márta, az ELTE IK tanára által elkészített, az IELA (The
International E-learning Association, Nemzetközi E-learning Társaság) pályázatán
a mobileszközökkel támogatott tanulási projektek közül a 2014-es év legjobbjának
választotta a Preparing for Smart Learning (Felkészülés az okos tanulásra) című
pedagógiai projektet.
Az előadásban a korábban lezárult kutatás sikere után újabb tanév indult a
Samsung Smart School kastélyban. Már második éve tanítok matematikát alsós
diákoknak szakkör formájában harmadik és negyedik évfolyamon. A matematika
az a tantárgy, ahol a diákok sok számolást igénylő feladattal találkoznak, fontos
számukra a játékos forma, különben gyorsan válik a matematika számukra „nem
szeretem” tantárggyá. Ugyanakkor az IKT eszközök használata sok lehetőséget
biztosít gondolkodásuk, számolási készségük, és matematikai ismereteik
fejlesztésére. Az androidos applikációk közt is számosat találunk, amelyek segítik
a játékos formában történő fejlesztést. Előadásom során az elmúlt két év
tapasztalatáról számolok be.
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„ELMÉSZ HELYETTEM?”
(IKTKORSZAK ÉS ERŐSZAKOS ÖRÖKSÉG)

Szekcióvezető:

Veszprémi Attila
Új Pedagógiai Szemle

ELŐADÁSOK
Web3.0 – Viselkedés és a harmadik kultúra
Gyarmathy Éva
MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Menekülés és átélés az újmédia korában
Veszprémi Attila
Új Pedagógiai Szemle
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WEB3.0 – VISELKEDÉS ÉS A HARMADIK KULTÚRA
GYARMATHY ÉVA
MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
Kulcsszavak: netgeneráció, értékek, rendszer
Az ember sikerének egyik titka a hatékony infokommunikáció, az a képesség,
hogy a tudást átadjuk egymásnak térben és időben akár eltérő síkokban is. Most az
infokommunikáció és a technika összeborult, és iszonyúan megnövelte az
infokommunikációs sávot. Térben és időben rendkívül felgyorsult az
"adatforgalom". Ebben az extrém adatforgalomban keresik a gyerekek a válaszokat,
és gyakran csak technikát találnak. Egyelőre a netgenerációt magukra hagyták az
előző generációk, mert nincsenek válaszok.
A felnőttek és a gyerekekért felelős különböző intézmények a
bizonytalanságból fakadó félelmeiket a gyerekek nevelésében és oktatásában
akarják levezetni, és válaszok helyett használhatatlan elvárásokkal és szabályokkal
próbálják a netgenerációt a saját képükre formálni. A szabályok pedig
meghatározó fontossággal bírnak, éppen ezért nem mindegy, hogy milyenek. A
digitális kultúrában is, mint mindig, az alapvető pszichológiai és szociológiai
összefüggések és szabályok érvényesek. Ezt egyegy adott kultúra hajlamos
elfelejteni, és sokszor csak amikor átmeneti értékei meginognak, akkor derül ki,
hogy mi az, ami kultúrák fölött is átívelő érték. Ezekre támaszkodva lehet egy újabb
értékrendszert kialakítani. A harmadik kultúra sajátossága, hogy az értékrendszer
építéséhez az alapszabályok mellett a web3.0as viselkedés ismeretére és a
netgeneráció részvételére is szükség van.
.
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MENEKÜLÉS ÉS ÁTÉLÉS AZ ÚJMÉDIA KORÁBAN
VESZPRÉMI ATTILA
Új Pedagógiai Szemle
Kulcsszavak: virtuális egó, menekülés, átélés,
Sosem volt még olyan korszaka az emberiségnek, amelyben saját kultúránk
ennyire nyomasztott volna minket. Ugyanakkor sosem volt még ennyire sok és
jóféle eszközünk arra, hogy ezt az érzést eltagadjuk. Ma már nem is hagyományos
egót nevelünk „idebent”, hanem egy sziporkázó virtuális egót odakint:
okoseszközök képernyőjén, virtuális hálózatokban, teljesítmény-boxokban,
személyes márkákban, a rendszernek való megfelelés hipnotikus narratíváiban.
Egónk tehát kiszervezhető. Az újmédia-logika mentén, a web 3.0 szerveződésében
egyéni szokásrendszerünk, ízlésünk, kultúránk kellemesen elidegeníthető tőlünk.
Sokan ezt inkább problémának látják, pedig a technológia épp elvégzi azt, amire mi
nemigen voltunk képesek: tükröt tart annak, hogy kik nem vagyunk.
Kérdés, hogy ezt felismerjük-e. Sokan azt mondják, mostanában valami
elveszett. Szerintem egy illúzió biztosan: az, hogy „valaha jól csináltuk”. Sosem
csináltuk jól. Persze van, aki igen. De talán semmi szüksége nem volt az
emberiségnek az infotechnikai fejlődésre azon túl, hogy a bajok elől, amiket
egymásnak okozunk (és hogy erről nem hagyjuk egymást őszintén beszélni), legyen
hova menekülni.
A net-generációk gyermekeinek eredendő késztetése nem más, mint a mienk
vagy őseinké. Önmaguk akarnak lenni, anélkül, hogy valaki megmondaná nekik,
kik kell hogy legyenek inkább. Nem azt akarják, hogy órán ne vegyék ki a kezükből
a telefont, hanem azt, hogy (sehogy) ne kényszerítsék őket másra, mint amit
szeretnének. Ha mégis ez történik – otthon, az iskolában vagy máshol –, amikor
csak lehet, menekülnek. Szeretnék átélni önmagukat. Hogy a virtuális terekben
legtöbbször önmaguk illúziójával találkozhatnak csupán, az nem az ő hibájuk. Mert
képzeljük csak el, mi lenne, ha ezekre a helyekre nem menekülni kellene.
Én pár éve megpróbáltam olyan videokisfilmeket készíteni gyerekekkel,
amelyekben elemzés nélkül, narratíva és magyarázat nélkül megragadható valami,
amiről másképp hallgatni szoktunk. A gyerekek mindent értettek. Izgalommal
fogadták a filmterveket, és semmi nehézséget nem okozott nekik a lassúság, a
némaság, a figyelem állapotának átélése. Én majdnem semmit sem csináltam, csak
ezekre az állapotokra úgy hivatkoztam, mint amit mindannyian – ők is, én is – jól
ismerünk. A munka sokszor fárasztó volt – a gyerekek testi és hangi jelenléte
valahogy mégsem sérült. Amit játszottunk: szerep volt. Aki játszott: önmagunk.
Lehet, hogy a utána visszatértek a telefonjukhoz, de ez miért volna baj?
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AZ ÚJ NEMZEDÉK – DIGITÁLIS TANÁRJELÖLTEK

Szekcióvezető:

Buda András
Debreceni Egyetem

ELŐADÁSOK
A digitális kommunikáció hatása a diákok nyelvhasználatára
Pintye Erzsébet
Debreceni Egyetem
Edutópia – Az ideális tanári tudásbázis kialakításának
alapelvei
Nyéki Zoltán
Debreceni Egyetem
Okostelefonok és applikációk legalizálása a középiskolai
oktatás világában
Sápi Vivien
Debreceni Egyetem
Oktatási ötletek az IKT használatára
Buda András
Debreceni Egyetem
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A DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HATÁSA A DIÁKOK
NYELVHASZNÁLATÁRA
PINTYE ERZSÉBET
Debreceni Egyetem
Kulcsszavak: digitális kommunikáció, internetes szleng, tanulók
Az internet használatával lehetőség nyílt az elektronikus kapcsolattartásra
(levelezésre, csevegésre), sőt kapcsolatok kialakítására is. Mivel a diákok idejük
nagy részét számítógépezéssel, internetezéssel töltik, társas kapcsolataik alakítását
is döntően digitális eszközökön, különbőző kommunikációs felületeken keresztül
végzik.
Korábban szleng szavakkal leginkább csak a szóbeli kommunikáció során
találkozhattunk, ma azonban a digitális kommunikáció révén lehetőség nyílt újabb
és újabb szleng szavak kialakulására, terjedésére, melyek már nem csak a szóbeli,
hanem az írásbeli kommunikáció nagy részét is jellemzik. Mindezek az írásban
használatos kifejezések, rövidítések ma már teljesen beépültek a diákok
mindennapi kommunikációjába, egyszerűsített, gyors nyelvhasználatot
eredményezve.
Az előadásban leginkább az internetszlengről, esetleges
veszélyeiről esik szó pedagógiai nézőpontból. A következő kérdésekre keresem a
választ: Milyen hatással lehet a digitális kommunikáció, a szleng szavak beépülése
a diákok tudatába az iskolában? Képesek-e vajon a diákok elkülöníteni a digitális
kommunikáció során alkalmazott nyelvhasználatot az iskolában elvárt, megszokott
nyelvhasználattól? Hogyan, milyen mértékben jelenik meg kommunikációjukban
az internetszleng? Mit tehet mindezekkel szemben a pedagógus? Megengedhető-e
a beszélt nyelvi szókincs, megfogalmazás, valamint stílus az írásbeli munkákban?
A témával kapcsolatban két Debreceni gimnáziumban készítettem rövid,
csoportos interjút 9. és 10-es osztályokkal, melyben véleményüket kértem azzal
kapcsolatban, hogyan, milyennek találják az interneten elterjedt szleng szavak
alkalmazását, mennyire épültek be ezek a szavak a mindennapi
nyelvhasználatukba. Mitől válik egy szleng szó számukra vonzóvá, mit gondolnak
ezekről a szavakról, rövidítésekről, mindazokról, akik szleng szavakkal színesítik
beszédüket. A diákokkal való beszélgetést követően a tanárok véleményét is
kikértem a témával kapcsolatban. A beszélgetések során kapott érdekes válaszok,
vélemények bemutatására az előadás során sor kerül.
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AZ IDEÁLIS TANÁRI TUDÁSBÁZIS
KIALAKÍTÁSÁNAK ALAPELVEI
NYÉKI ZOLTÁN
Debreceni Egyetem
Kulcsszavak: tanári tudásbázis, adattár, tanári tudástár
A tanulói és tanári tudásbázisok a 21. század technikai robbanásával karöltve
rohamos fejlődésen mentek át, jelentősen megkönnyítve a pedagógiai folyamat
résztvevőinek óráról órára való felkészülését. A tanulók számára fenntartott és
folyamatosan frissített adattárak igyekeznek eleget tenni a növekvő igényeknek,
míg a tanári tudásbázisok „mostoha” körülmények között kevésbé tudnak haladni
a korral.
Ezeknek megfelelően a prezentáció első részében a tudásbázisok különféle
fogalmaival, típusaival és a tanári tudásbázisok kialakulásával, fejlődésével
foglalkozom. Megvizsgálom a már meglévő tudásbázisok előnyeit és hátrányait,
valamint ezek adaptálhatóságát és relevanciáját is. Azért szükséges ez az áttekintés,
mert a későbbi rendszerek kialakításában ezeket az alapelveket szem előtt tartva
kell megválaszolnunk a felmerülő fundamentális kérdéseket.
A jelenlegi gyakorlatot újragondolva és újratervezve az előadás második
részében mutatom be az ideális tudásbázis kialakításának lehetőségeit. Bár a
tudástár kialakítási elveiben az esszenciális didaktikai, pedagógia és technikai
elemek is megjelennek, mindvégig a strukturáltság és egyszerűség elveit tekintem
kiinduló pontnak. Fontos szempontja a bemutatónak, hogy a jó tanári tudásbázis
kialakítása nem csak megkönnyíti a tanári munkát, hanem ezzel együtt a
frusztrációt és a szorongást is oldhatja az órákra való felkészülés előtt.
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OKOS TELEFONOK ÉS APPLIKÁCIÓK
LEGALIZÁLÁSA A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS
VILÁGÁBAN
SÁPI VIVIEN
Debreceni Egyetem
Kulcsszavak: okos telefonok, applikációk, középiskolai oktatás
A világ, a média, így a diákok környezete is folyamatos változásban van,
mely folyamatoknak a megértése, nyomon követése, és az oktatásban való
alkalmazhatóság megteremtése a pedagógusok feladata. A rohanó világ más és más
megközelítést, újabb feldolgozási módokat kínál és követel. Már korántsem elég a
deklaratív tudásanyag internetes elérése, sokkal fontosabb, hogy a diákok – de a
felnőttek is – kritikai tudással rendelkezzenek, s ezt tudják továbbfejleszteni.
A diákok kritikus, kreatív gondolkodásmódjának fejlesztéséhez
interaktivitás, asszociatív feladatok, az életben alkalmazható módszer- és eszköztár
szükséges. Az új technológia lehetőséget teremt arra, hogy a természetesnek
tekintett jegyzetelés mellett a tanulók aktív, alakító részesei legyenek a tanításitanulási folyamatnak.
Előadásom célja olyan applikációk, internetes tartalmak bemutatása, amelyek
beemelhetőek a középiskolai oktatás világába. Bár sokan az okos telefonokra, és az
internetre is káros tényezőként tekintenek, szeretném megmutatni, hogy hasznosak
is lehetnek az órák lebonyolításában, csupán nekünk, pedagógusoknak kell
megismerkednünk az elérhető applikációkkal, illetve a diákokkal is meg kell
ismertetnünk ezek helyes használatát. Fontos lenne, hogy integrálni tudjuk a nálunk
még idegennek és mostohának titulált elektronikai, internetes teret, hogy ezzel egy
olyan generáció nevelődjön, akik nem csak szemlélői, de értő felhasználói is mind
az elérhető tudásanyagnak, mind pedig az ezt eléjük táró digitális világnak, azaz
meg kellene teremtenünk a kapcsolatot a mindennapi használhatóság és az elméleti
oktatás elvei között.
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OKTATÁSI ÖTLETEK AZ IKT HASZNÁLATÁRA
BUDA ANDRÁS
Debreceni Egyetem
Kulcsszavak: IKT, oktatási megoldások, tanárok
A különböző pályázati lehetőségeknek köszönhetően a közoktatási
intézmények egyre jobb felszereltséggel rendelkeznek az IKT eszközök
vonatkozásában. A legtöbb iskolában már nem csak laptopokat, projektorokat
használnak a tanórákon, hanem interaktív táblát vagy akár tableteket is
bevonhatnak az óra menetébe a pedagógusok. Sokszor problémát jelent azonban
az, hogy a tanárokat csak az utóbbi években kezdték el felkészíteni a képző
intézmények a digitális technológia oktatási alkalmazására. Éppen ezért még
sokaknál hiányoznak azok az – elsősorban módszertani – ismeretek, melyek
lehetővé tennék az új technológia adekvát, hatékony felhasználását a tanórákon.
Ráadásul a gyors fejlődés következtében – bármennyire is gondosan összeállított a
tematika – nem lehet egyetlen intenzív továbbképzéssel pótolni a hiányosságokat,
folyamatos megújulásra, új ötletekre, megoldásokra van szükség. Ebben kíván
segítséget nyújtani a bemutató is.
Az előadás célja olyan ingyenesen elérhető internetes tartalmak, programok
bemutatása, melyek egyszerűen beépíthetőek az oktatási folyamatba. Nem csak a
szemléltetés válhat színesebbé, figyelemfelkeltőbbé általuk, hanem segíthetik a
különböző oktatási módszereket, szervezési módokat is.
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INTERNETBIZTONSÁG SZÁMÍTÓGÉPEN ÉS
OKOS KÉSZÜLÉKEN

Szekcióvezető:

Szabó Gábor
Digitális Tudás Akadémia

ELŐADÁSOK
Hitelesség, személyes márka és a közösségi média
Ombodi Gábor
Digitális Tudás Akadémia
Veszélyek: Cyberbullying, Szexting, Grooming
Táler Orsolya
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Szülői és felnőtt felügyelet, e-biztonság, eszközhasználati
etikett
Szabó Gábor
Digitális Tudás Akadémia

Az Okosdigitális Program a Telekom kezdeményezése, partnerségben a
Digitális Tudás Akadémiával.
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HITELESSÉG, SZEMÉLYES MÁRKA ÉS A
KÖZÖSSÉGI MÉDIA
OMBODI GÁBOR
Digitális Tudás Akadémia
Az elmúlt évtizedben robbanásszerű növekedés volt megfigyelhető az
emberiség által az internetre csatlakoztatott eszközök számának terén. Manapság
gyakorlatilag egész nap kapcsolatban lehetünk a világhálóval, azon keresztül
egymással és különböző hírforrásokkal is. Az okoseszközök a mindennapi életünk
részévé váltak. Ahogy eszközeink száma növekszik, úgy egyre többen oszthatják
meg saját gondolataikat az internetnek köszönhetően és egyre több hírforrás –
hírportál vagy blog jelenik meg.
A hétköznapi internet-felhasználónak egy újfajta kihívással kell
szembenéznie: el kell tudnia dönteni, hogy az interneten fellelhető információk
közül minek mennyi a valóságtartalma. Nincs egyszerű dolgunk, de egy egyszerű
praktikával megbizonyosodhatunk a weben fellelhető hírek hitelességéről. Amikor
a tudatos internet-felhasználó kételkedik egy hír hitelességében, felkeres több,
egymástól független hírforrást. Összeveti egymással a különböző helyről származó
leírtakat, mérlegel és leszűri a lényeget. Lényeges, hogy ilyen kutató, elemző
szemléletmóddal böngésszük a világhálót, ugyanis minket is hasonlóképpen fog
megítélni a ránk kíváncsi személy.
Ma már egyáltalán nem éles a határ a digitális tér és a valódi életünk között,
sok esetben összemosódik a kettő, és ezzel a gyerekek is tisztában vannak már. A
közösségi médiának köszönhetően hírünk megelőzhet bennünket abban az esetben
is, ha teljesen új társaságba csatlakozunk be. Személyes márkánk ma már sokszor
a digitális lábnyomunk alapján alakul ki, amelyet leginkább a közösségi oldalakon
építhetünk fel (vagy rossz esetben rombolhatunk le).
Az online személyes márkaépítés kiemelten fontos a középiskolás diákok és
a munkavállalás előtt álló fiatalok esetében, ugyanis a modernkori önéletrajzunk
részét képezi online aktivitásunk is. Ettől függetlenül már fiatalabb korban lényeges
lehet tisztában lenni az online énmárka építésének lehetőségeivel. Előfordulhat,
hogy az osztályközösségben visszahúzódóbb, perifériára szorult kisdiák is kaphat
olyan pozitív visszajelzést a digitális technológiáknak köszönhetően, amit a valós
személyiségének megerősítésére is felhasználhat. Emellett viszont komoly
hangsúlyt kell, hogy kapjon a tudatos online jelenlét, mivel a weben is jelen van a
szexualitás, a pedofília és a zaklatás.
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VESZÉLYEK: CYBERBULLYING,
SZEXTING, GROOMING
TÁLER ORSOLYA
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
A cyberbullying egy nehezen lefordítható fogalom egy összetett jelenségre,
amelynek többféle megjelenési formája van. A jelenség nem szétválasztható attól a
ténytől, hogy a kamaszok a közösségi életüket részben az interneten élik, ott
ismerkednek, tartanak fent kapcsolatokat, képeznek csoportokat.
A Kék Vonal tapasztalati szerint a cyberbullying leggyakoribb és a
tizenévesek nagy részének legnagyobb szenvedéseket okozó esetei azok, amikor a
bántás, fenyegetés, zaklatás a kortárs közösségből indul ki.
Tipikus helyzet, hogy egy bántalmazó folyamat egy offline térben,
jellemzően az iskolában indul, majd áttevődik a világhálóra, ott nagyobb
nyilvánosságot nyer és egyre súlyosabbá válik, majd a folyamat folytatódik ismét a
valós térben – akár fizikai bántalmazással, ami azután akár egy videó felvétel
formájában ismét visszakerül az internetre.
Előadásomban ezen folyamatok motivációs és csoportdinamikai hátterét
szeretném megvilágítani és közös gondolkodásra hívni a hallgatóságot a megoldás
és a prevenció lehetőségeiről.
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SZÜLŐI ÉS FELNŐTT FELÜGYELET, E-BIZTONSÁG,
ESZKÖZHASZNÁLATI ETIKETT
SZABÓ GÁBOR
Digitális Tudás Akadémia
A szülői illetve felnőtt felügyelet régen is fontos szerepet játszott a gyerekek
egészséges szellemi fejlődésében, és ez ma sincs másképp. Korábban is lényeges
volt annak a kérdésnek az átgondolása, hogy mit láthat és hallhat a gyerek a
médiából, ami mit sem változott, viszont a felgyorsult világunkban kevesebb időt
tölthetünk a gyerekekkel.
Amikor beszélgetünk pedagógusokkal, szülőkkel és felmerül az internet vagy
az okos eszközök gyerekek általi használata, gyakran hallani a következő
mondatokat: „Én már ehhez nem értek.” „Azt sem tudom mit csinál rajta.” „Egész
nap csak a telefonját nyomkodja,/gép előtt ül. Mit lehet azon ennyit nyomkodni?”
Ezekben az esetekben úgy érezheti a pedagógus vagy a szülő, hogy ez már egy
másik világ, amiben neki nem nagyon jut szerep: a gyerekek jobban értenek
ezekhez az eszközökhöz.
Előadásunkban szeretnénk rámutatni, hogy a szülő, a pedagógus szerepe és a
nevelés nem ér véget az offline világ határán. Ahogy abban, hogy a gyerekek
megtanuljanak helyesen közlekedni, fontos szerepe van a szüleinek, a tanárainak,
úgy az internet világában való megfelelő eligazodásban, jártasság megszerzésében
is fontos szerepük kell, hogy legyen.
A gyerekek az interneten (főleg a kisebbek), könnyebben belefuthatnak
számukra kellemetlen, félelmetes, zavaró, veszélyes tartalmakba. Az előadásban
igyekszünk gyakorlati tanácsot adni, amiben a szülő, a tanár partnerévé tud válni a
gyerekeknek az online világ felfedezésében, illetve megmutatva pár olyan technikai
megoldást, ami a gyerekek védelmét segítheti.

37

Szekciófoglalkozások

DIGITÁLIS MÓDSZERTÁR –
ANIMÁCIÓKÉSZÍTÉS A TANÓRÁN

Műhelyvezetők:

Mihályi Krisztina
BCE, Tanárképző Központ,
Tempus Közalapítvány

B. Tier Noémi
Tempus Közalapítvány

ELŐADÁSOK ÉS MŰHELYMUNKA
Digitális Módszertár
B. Tier Noémi
Tempus Közalapítvány
Animációkészítés a tanórán: készségfejlesztés, motiváció,
megváltozott tanári szerepek
Mihályi Krisztina
BCE, Tanárképző Központ, Tempus Közalapítvány

Az előadásokat gyakorlati foglalkozás követi.
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DIGITÁLIS MÓDSZERTÁR –
ANIMÁCIÓKÉSZÍTÉS A TANÓRÁN
MIHÁLYI KRISZTINA
BCE, Tanárképző Központ, Tempus Közalapítvány

B. TIER NOÉMI
Tempus Közalapítvány
Kulcsszavak: animáció, készségfejlesztés, motiváció, módszertan, tanári szerep,
digitális módszertár
Az IKT vezérelte társadalomban a tanulási szokások átalakulóban vannak:
uralkodóvá vált a vizuális információ az írásossal szemben, előtérbe került a
mozgókép; jellemző a fiatalokra a „multitasking”, továbbá a tudáshiány azonnali
kielégítésre való törekvés. Összemosódik a szórakozás és a tanulás, erőteljesebbé
vált a kipróbálás és a cselekvő tanulás fontossága, illetve az állandó online lét és az
ily módon történő közösséghez tartozás (JISC, 2012).
A gazdasági szerkezet átalakulása következtésben a munkaadók elvárásai is
megváltoztak. Elsőként szerepelnek azok a készségek, amelyeket az amerikai
szakirodalom a 21. századi oktatás 4C-jeként emleget, nevezetesen a kreativitás
(creativity), a kritikus gondolkodás (critical thinking), a kooperáció (cooperation)
és a kommunikáció (communication). Ugyanezeket az európai uniós
oktatáspolitikai ajánlások a transzverzális készségek fejlesztésének fontosságában
emelik ki.
Annak érdekében, hogy az iskolák a munkaerő-piaci igényekhez, illetve a
megváltozott tanulási szokásokhoz tudjanak igazodni és azáltal sikeresen
motiválják a tanulókat, olyan pedagógiai módszerek alkalmazására van szükség,
amelyek összhangban vannak a fent leírt jellemzőkkel.

39

Digitális Módszertár –
Animációkészítés a tanórán

Szekciófoglalkozások

A műhelyen bemutatjuk a Tempus Közalapítvány által létrehozott és
gondozott Digitális Módszertárat (www.digitalismodszertar.tka.hu), amely a
pedagógusok által feltöltött, a tanítási gyakorlatot újszerű, interaktív módszerekkel,
a tananyag feldolgozását IKT-eszközökkel megtámogató ötletek gyűjteménye. A
gyűjtemény jelenleg mintegy 120 ötletből áll, és az oktatási módszerek, illetve a
tanulásszervezés tág értelmezésével sok különböző módszertani megoldás
feltöltésére biztosít lehetőséget. A tanárok által írt módszertani megoldások hiteles
képet nyújtanak a kollégák számára a módszer alkalmazásáról, ezáltal segítik a
pedagógiai célokhoz rendelt IKT-eszközök használatát a tanítási-tanulási
folyamatban.
Bemutatjuk továbbá az animációkészítést, mint módszertani segédeszközt,
amely Dániában és Kanadában nyert elsőként teret, és amelynek magyarországi
kipróbálásával és hazai adaptálásával 2012 ősze óta foglalkozunk a Budapesti
Corvinus Egyetemen (az AnimClass projekt weboldala: www.animclass.org). A
kísérlet legfőbb tapasztalata, hogy a módszer kiválóan alkalmas a tanulók
motiválására és transzverzális készségeik fejlesztésére.
A műhelyen ismertetjük az animációkészítés osztálytermi alkalmazásával
kapcsolatos tapasztalatokat és a résztvevők csoportmunka keretében kipróbálhatják
az animációkészítést.
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HIDAK – KULTÚRAKÖZVETÍTÉS A MAGYARTANÍTÁSBAN

Szekcióvezető:

Gergelyi Katalin
Budapest XX. kerületi Nagy László
Általános Iskola és Gimnázium

ELŐADÁSOK
Kozmaköltészet – Friss Forgácsok
Sulyok Blanka
Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola, Budapest
Digitális generáció az irodalomórán – tények, módszerek,
elképzelések
Fegyverneki Gergő
Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
A tanár mint felhasználóbarát felület
Gergelyi Katalin
Budapest XX. ker. Nagy László Általános Iskola és
Gimnázium
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KOZMAKÖLTÉSZET – FRISS FORGÁCSOK
SULYOK BLANKA
Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
Kulcsszavak: Facebook, kreatív írás, Lackfi János, slam poetry
Sulyok Blanka 2010-től tanít az újpesti Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskolában. Irodalomóráin kezdetektől fogva igyekszik alkalmazkodni a
„z-generáció” megváltozott kommunikációs stílusához – az órákon gyakran
használnak online felületeket, elsősorban a Facebookot. Emellett pedig szeretné, ha
a diákok „belülről” ismernék meg a költészetet és megtapasztalnák az alkotás
örömét. Óráin gyakran alkalmazza azokat a módszereket, melyeket Lackfi János
író, költő kreatív írás kurzusain ismert meg, egyetemi tanulmányai során.
2012 óta működik a Kozmaköltészet – Friss Forgácsok Facebook csoport,
mely egy virtuális szövegalkotó műhely, és egyre többen kapcsolódnak be
„Kozmán innen és túl” – a diákok és a tanárok mellett neves írók, költők és
slammerek is csatlakoztak már a csoporthoz.
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DIGITÁLIS GENERÁCIÓ AZ IRODALOMÓRÁN –
TÉNYEK, MÓDSZEREK, ELKÉPZELÉSEK
FEGYVERNEKI GERGŐ
Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
Kulcsszavak: digitális generáció, jó gyakorlatok, IKT, irodalomóra,
digitáliskultúra-azonos pedagógia, élményszerű
A digitáliskultúra-azonos pedagógia jegyében olyan új módszereket is
bemutatunk, amelyek során az irodalmi szövegek nemcsak élményszerűbbé és
befogadhatóbbá válnak a digitális generáció számára, hanem betekintést
nyerhetnek a webkettes eszközök világába: régi, olykor nehézkesnek tűnő
olvasmányokat szólaltnak meg korszerű, internetes alkalmazások segítségével, így
műértelmezés közben lehetőség adódik, hogy a netgeneráció online térben is
tevékeny és értékteremtő lehessen. IKT-s alkotásaikkal pedig közelebb kerülnek
egy-egy mű mélyebb megértéséhez, így a másik és önmaguk megismeréséhez. Saját
készítésű szófelhők és háromdimenziós prezik árulkodnak arról, hogyan látják
Homérosz eposzait a mai fiatalok Gergő bácsi internetes tantermében.
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A TANÁR MINT FELHASZNÁLÓBARÁT FELÜLET
GERGELYI KATALIN
Budapest XX. kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium
Kulcsszavak: szövegértés, olvasás, szókincs, íráskészség, Facebook, megosztott
dokumentum, játék, gamification, projekt
A Z generáció kultúrája igazi fogyasztói kultúra, a számára kínált információ,
felhasználóbarát felületeken közvetítődik. A fiatalok jó étvággyal, könnyedén
fogyasztják a saját kultúrájukat, a miénket viszont sokszor mint emészthetetlent
utasítják el. Ha fejleszteni akarom a szövegértést, a szókincset, ha írni akarok
tanítani, ha kultúrát akarok közvetíteni és egyáltalán: ha kapcsolatban akarok
maradni a gyerekekkel, meg kell találnom az utakat ehhez a nem verbális
generációhoz. A Facebookon, megosztott dokumentumokkal, rengeteg játékkal,
projektekkel. Felhasználóbarát módon.
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BŰVÖSVÖLGY PROJEKT

Szekcióvezető:

Császár Miklós
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

ELŐADÁSOK
Tapasztalatok a digitális nemzedék médiaoktatásával
kapcsolatban
Fábián László
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
Bűvösvölgy céljai
Császár Miklós
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ a hétköznapokban
Sipos Edina Judit
NMHH, Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ
Bűvösvölgy pedagógus szemmel
Kiss Zsuzsanna és Bíróné Szabó Brigitta
Erőss Lajos Református Általános Iskola, Püspökladány
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TAPASZTALATOK A DIGITÁLIS NEMZEDÉK
MÉDIAOKTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
FÁBIÁN LÁSZLÓ
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
A felnövekvő nemzedékek vizuális tudatosságra való nevelése elsődleges
feladataink egyike. Tisztában kell ezzel lennie minden felelős embernek, aki a
minket körülvevő világ eseményeit, aktuális jelenségeit szemléli és irányítja. Éppen
ezért újra és újra ki kell mondanunk: a mozgókép- és médiakultúra életünk és
cselekvéseink része, mintegy természetes velejárója, mindennapjaink szükséglete.
A mozgóképkultúra és médiaismeret az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló
Gimnáziumban jelenleg a 10. osztályos diákok számára heti egy órás tantárgyi
keretben van jelen, a 11-12. évfolyamosok pedig fakultációként választhatják. A
tapasztalatok szerint választják is. Előadásomban a tantárgy jelenlegi helyzetével,
az előttünk álló kihívásokkal és az elmúlt évtized legfontosabb tanulságaival
kívánok foglalkozni
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BŰVÖSVÖLGY CÉLJAI
A BŰVÖSVÖLGY MÉDIAÉRTÉS-OKTATÓ KÖZPONT
A HÉTKÖZNAPOKBAN
CSÁSZÁR MIKLÓS, SIPOS EDINA JUDIT
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
A 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról lehetővé tette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
számára, hogy a hírközlési és médiapiac szereplőitől előző évben befolyt bírságok
teljes összegét a hírközlés és a média területén a tudatos fogyasztói döntéshozatal
kultúrájának fejlesztésére fordítsa, a Médiatanács számára pedig kezdeményező
szerepet írt elő a médiaműveltség, médiatudatosság magyarországi fejlesztésében.
A hatóság 2011-ben döntött úgy, hogy a törvény által meghatározott feladatait egy
médiaértés-oktató központ létrehozásával kívánja megvalósítani. A Bűvösvölgy
hivatalosan 2015. május 15-én nyitotta meg a kapuit az általános és középiskolai
csoportok előtt. Központunk célja, hogy a hozzánk látogató 9-16 éves tanulók a
foglalkozásainkon keresztül, az élménygazdag alkotómunka során megismerjék a
média kifejezőeszközeit, társadalmi szerepét és működésmódját, egyúttal a
választásaikat értő, kritikus médiafogyasztókká váljanak. Segíteni szeretnénk a
diákoknak a tudatos és biztonságos médiahasználat elsajátításában. Mindezen célok
elérése korszerű technikai berendezések és képzett animátoraink segítségével
valósul meg. A központ által kínált lehetőségekre szabott foglalkozásaink
igazodnak a nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben megfogalmazott
oktatási célokhoz. A Bűvösvölgy nem digitális játszóház, hanem a médiaértés
fejlesztését szolgáló oktató központ – ezt az alapelvet kívántuk hangsúlyozni akkor,
amikor a médiaoktatás kiemelkedő szakembereit kértük fel arra, hogy a
célcsoportunkat alkotó négy korosztály számára felkészítő óravázlatokat
készítsenek nekünk a stúdiótermeinkben zajló sajtó-, reklám-, híradó, rádiós, film, valamint internet- és mobilkommunikáció foglalkozásokra. Ezzel a hozzánk
érkező csoportok pedagógusainak munkáját is nagymértékben segítjük.
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BŰVÖSVÖLGY PEDAGÓGUS SZEMMEL
KISS ZSUZSANNA ÉS BÍRÓNÉ SZABÓ BRIGITTA
Erőss Lajos Református Általános Iskola, Püspökladány
A Bűvösvölgyben folyó munka bemutatását követően két olyan pedagógus
számol be a központban szerzett tapasztalatokról és a látogatás hatásairól, akik
Hajdú-Bihar megye egyik lemaradt, hátrányos helyzetű régiójában próbálják a
tudatos médiafogyasztás fontosságát elültetni a diákokban, a szülőkben és
tanártársaikban egyaránt.
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KÁBEL A SEHOLVIDÉKRE

Szekcióvezető:

Leiner Károly
Szivárvány Baptista Gimnázium,
Szakképző Iskola és
Speciális Szakiskola

ELŐADÁSOK
Csengő és falak nélkül – mobil iskola
Benedekné Fekete Hajnalka
Hevesy György Általános Iskola
IKT-val támogatott projektoktatás a szakiskolában
Tóth Éva
Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola
Online Tanoda
Kincses Eszter és Csatári Tamara
Toldi Tanoda, Igazgyöngy Alapítvány
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CSENGŐ ÉS FALAK NÉLKÜL – MOBILISKOLA
TABLETEKKEL TÁMOGATOTT TANULÁS
SZEGREGÁLT SNI CSOPORTBAN
BENEDEKNÉ FEKETE HAJNALKA
Hevesy György Általános Iskola
Csoportommal már több éve használunk IKT alkalmazásokat a tanuláshoz,
januárban azonban az eddigi 1 osztály pc mellé tanulói tableteket is sikerült
beszerezni. Az eszközök használatával átalakult és folyamatosan alakul a tanulási
környezet és a tanulási folyamat is.
Nem vagyunk az osztályteremhez és az iskolai wifihez kötve – a
természetismeret, földrajz, honismeret és sok más tantárgyhoz köthető felfedező
tanuláshoz zsebünkben az eszköz.
A digitális alapkészségek kialakítása nem tananyag, hanem olyan készség,
amit naponta gyakorlatban fejlesztünk.
A tanulói csoportban (enyhén értelmi fogyatékos tanulók) kiemelt
jelentőségű gyakorlási, elsajátítási folyamathoz a különböző feladatkészítő
alkalmazások segítségével számtalan papírtakarékos, tetszőlegesen variálható és
ismételhető eszközt használhatunk.
Virtuális osztálytermünk végre a diákok számára sem puszta gyakorlótér (bár
annak a jelentőségét sem szeretném alábecsülni), már saját tartalmaikat is
hozzátehetik a közös munkához.
A szekcióban szeretném bemutatni a közösen teremtett virtuális
környezetünket, és az abban végzett közös munkánkat.
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IKT-VAL TÁMOGATOTT PROJEKTOKTATÁS
A SZAKISKOLÁBAN
TÓTH ÉVA
Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola
Az IKT-val támogatott oktatás manapság minden iskolatípusban aktuális
kérdés, azonban a szakiskola az az intézmény, ahol a diákoknak még inkább
szükségük van rá. IKT eszközök segítségével alapvető kulturális és szociális
hiányosságaik pótolhatók, ha a tanár el tudja nyerni tiszteletüket, érdeklődésüket és
együttműködésüket. Ezek a diákok semmilyen példát nem kapnak otthon arra, mi
mindenre jó az internet (ha van), az okostelefon (ha van), így még inkább a
pedagógusokra hárul az a szerep, hogy olyan gyakorlati készségeket adjanak át
nekik, amit később a munkaerőpiacon is használni tudnak. Sajnálatos módon
azonban, mint tudjuk, a szakiskolába kerülő diákok azok, akik a legrosszabbul
teljesítenek és legrosszabbul viselkednek, így az őket tanítók hajlamosak arra, hogy
lemondjanak róluk és csak a tanóra túlélését célozzák meg. Pedig a megfelelő
projektekkel, melyek kombinálják a közismeretet, a szakmai tantárgyakat és a
gyakorlatot, a diákok végre értékes embereknek, egy közösség tagjának érezhetik
magukat. Előadásomban az IKT-val támogatott hazai és nemzetközi projektjeimet
mutatom be (pl. eTwinning, ITEC), valamint számos olyan eszközt, melyeket
rendszeresen használunk a tanulókkal (QR kódok, Skype, stb). Célom, hogy
megismertessem munkásságunkat és megmutassam, hogy szakiskolai tanulókkal is
lehet értékes munkát végezni.
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ONLINE TANODA
CSATÁRI TAMARA, KINCSES ESZTER
Toldi Tanoda, Igazgyöngy Alapítvány
Kulcsszavak: önkéntesek, esélyek, motiváció, IKT
Az előadás a Toldi Tanodában zajló online munkát mutatja be. A hajdú-bihar
megyei tanodát nagyrészt Budapesten tanuló önkéntesek tartják működésben, a
rendszeres heti leutazások mellett a földrajzi távolságot helyi segítők bevonásával,
online felületek használatával áthidalva. A tanév során a hét első felében Skype-on
jelentkeznek a tanulni érkező gyerekek, akik a Google Dokumentumként
létrehozott feladatlapokat együtt szerkeszthetik a segítő önkéntessel. Ezek
megoldását online eszközökkel és játékokkal támogatjuk. A hét második felében a
személyes jelenlét ellenére is nagyban támaszkodunk online felületekre, mert így a
távol lévő önkéntesek bevonásával válik lehetővé a tanulási alkalmak számának
növekedése.
Ez az online kapcsolat plusz motivációs bázis a gyerekek számára. Ezek az
alkalmak alapvető fontosságúak, még ha kezdetben lassabban is megy ilyen
környezetben a feladat- vagy problémamegoldás. A tanodában ugyanis nem célunk
a digitális kompetencia direkt fejlesztése. Nem tartunk olyan foglalkozásokat,
melyek kifejezetten gépkezelésre, szöveg- és képszerkesztésre, táblázatkészítésre
vagy internetes keresők használatára fókuszálnak, ezeknek egy-egy elemét a
gyakorlatban, alkalmazás közben sajátítják el a gyerekek, például mese- vagy
levélírás, feladatlapok kitöltése, online játékok vagy tanulástámogató oldalak
használata során.
A tanodai tevékenység dokumentációja Google Drive mappában található,
így minden önkéntes azonnal és bárhonnan elérheti a tanulási naplót, az órarendet,
a gyerekek portfólióját és a feladatlapok gyűjteményét. A feladatlapok ilyen módon
újrafelhasználhatóak, egyszerűen alakíthatóak, egyénre szabhatóak. Ezzel a
formával nem csak a tanodai tevékenység fenntarthatóságát és folytonosságát
igyekszünk biztosítani, hiszen emellett adaptálható, adott környezet és tanulók
sajátosságaihoz igazítható anyagok kidolgozása és elérhetővé tétele is célunk. Az
eddig bevált rendszert szeretnénk a tanodába járó gyerekek részére is megnyitni,
így jelenleg egy LMS - Learning Management System bevezetésével kísérletezünk.
A digitális világban való tájékozódás elősegítésén túli célunk az, hogy a tanulók is
rendszerben lássák a saját tanulási folyamatukat, követni tudják a fejlődésüket,
miközben kommunikációs és közösségi térként is használják a felületet.
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JÁTÉKOSLÉT GAMIFICATION OKTATÁSI WORKSHOP

Műhelyvezetők:

Damsa Andrei
Damsa Dan
Fromann Richárd
Zakariás Péter
JátékosLét Kutatóközpont

LEÍRÁS
Teljesítményjavítás, bevonás, elérhetetlennek tűnő közegek megszólítása –
többek között ezek azok a folyamatok, melyekben a játékosítás segítséget nyújt. A
gamification a játékokban jól működő, attraktív élményt nyújtó elemek és
mechanizmusok motivációs rendszerének felhasználását és alkalmazását jelenti egy
nem játékos környezetben.
A résztvevők olyan gyakorlatorientált és megoldás-centrikus módszerrel
konstruálnak meg „motivációs dizájnokat”, melyben segítségükre szolgál a
NetCoGame gamifikációs rendszer, a Canvas business modell, valamint a
kapcsolódó, személyre szabott szakértői támogatás. A workshop célja olyan
platformot nyújtani a résztvevőknek, amelyben szabadon, saját igényeiknek
megfelelően kereshetnek gamifikált megoldásokat egy aktuális és fontos, oktatással
kapcsolatos problémára. A workshop struktúrájától függően lehetőség nyílik a
rendszer gyakorlatban történő kipróbálására.
A workshop 9-12 személy részvételével indítható, és kb. 1,5-2 órát vesz
igénybe. Ráhangolódás és elméleti alapozás céljából egy gamifikációs prezentáció
is megelőzheti a workshopot, amelynek hossza 30-60 perc, a résztvevők
aktivitásának és a felmerülő kérdések függvényében.
Olyan pedagógusoknak és oktatási intézményi vezetőknek ajánljuk ezt a
gamifikációs oktatási workshopot, akik számára kiemelten fontos a tanulók és
tanárok motivációjának és teljesítményének növekedése.
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INTERAKTÍV GAMIFICATION MŰHELY

Műhelyvezetők:

Barbarics Márta
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű
Vegyipari, Környezetvédelmi és
Informatikai Szakközépiskola

Hajba László
IATEFL –
Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete

LEÍRÁS
Kulcsszavak: játékosítás, gamifikáció, gamifiaction, játékelemek
Az interaktív gamification műhely keretében körbejárjuk a gamification
avagy játékosítás fogalmát, megismerkedünk játékelemekkel és közösen
gondolkodunk arról, hogy mely elemeket és hogyan tudnánk alkalmazni a
mindennapi tanításban. Együtt teszünk fel kérdéseket, fogalmazunk meg
problémákat, szükségleteket és keresünk válaszokat a 21. század kihívásaira a
gamification segítségével. Mindezt olyan játékos és interaktív módon tesszük, hogy
a megvalósításon keresztül a résztvevők olyan módszertani ötleteket kapnak,
melyeket maguk is alkalmazhatnak akár már a következő tanóráikon.
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A KONFERENCIA RÉSZTVEVŐI
Név
Ács Eszter
Ádám Gáspár
András Noémi
Arany Timea
Argejó Éva
Balázs Andrea Hanna
Bálint Helga
Balla Hajnal
Balogh Andrea
Bándliné Utasi Mária
Barczi József
Barsi Anita
Barta Bernadett
Bauch Noémi
Bene Viktória
Benedekné Fekete Hajnalka
Bényei Judit
Beöthy Zsófia
Berkesné Virág Judit
Besze Szilvia
Betlehem Márta
Biborka Gyöngyvér
Biró László
Boda Edina Erzsébet
Bognárné Szőllősy Anna
Borbély Edit
Borbély Éva Veronika
Bosányi Éva
Budai Adrienn Mária
Bujdosó Gyöngyi
Bura Ibolya
Czékmán Balázs
Csanády Szilvia
Csorbáné L. Anna
Csörgő Ottilia Zita
Csudai Eszter
Dátán Attila

e-mail cím
aalyahester@gmail.com
adam.gaspar86@gmail.com
nomine1116@gmail.com
timea_arany@yahoo.com
argejo.eva@gmail.com
balazsandreahanna@gmail.com
balint.helga0@gmail.com
obarihajni@gmail.com
tudomanyszervezes@tkk.elte.hu
bumara@gmail.com
barczi.jozsef@mailbox.hu
mikus8888@gmail.com
bern.barta@gmail.com
imeonb@freemail.hu
bevik99@gmail.com
feketehajni@gmail.com
benyeiju@gmail.com
beothyzs@gmail.com
bviragjudit@gmail.com
szilvia.besze@tpf.hu
martabetlehem@gmail.com
biborka@budai-rfg.sulinet.hu
lacigitta@t-online.hu
eeboda@gmail.com
anna.szollosy@gmail.com
borbely.editjulia@gmail.com
evavera92@gmail.com
ebosanyi@gmail.com
budai.adri@hotmail.com
bujdoso.gyongyi@inf.unideb.hu
ibibura@gmail.com
balazs.czekman@gmail.com
szilvia. csanady2011@gmail.com
csorbaanna67@gmail.com
ottiliacsorgo@gmail.com
csudai.eszter@gmail.com
datanattila@gmail.com
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Dávidné Gombár Judit
Davidovics Dávid
Derekasné Orosz Andrea
Dévainé Bagány Márta
Dézsmási Attiláné
Diószegi Zoltánné
Dr. Buda András
Dr. Kisfaludi Andrea
Dr. Kovács Eszter
Dr. Kovács Ilma
dr. Kulányi Erika
Dr. Márku Anita
dr. Sediviné Balassa Ildikó
Dr. Szénási Lilla
dr. Szilágyiné Gálos Ildikó
Drevenyák Judit
Dunay Katalin
Ekéné Abuczki Marianna
Erdélyi Nóra
Erdélyiné Kiss-Pataki Éva
Erika Szalatnyai
Fáber Erzsébet
Faragó Erzsébet
Faragó Judit
Farkas Erika
Farkas Róbert
Fazekas Lászlóné
Fegyverneki Gergő
Fehér Péter PhD
Fekete Gergő
Fenyvesi Judit
Fodor Alice
Gál Ildikó
Galambosi Péter
Gavaldik Éva
Gellai Illés
Gelniczkyné Teiszler Mária
Gergelyi Katalin
Gion Katalin
Göncző Anna
H. Nagy Anna
Habók Lilla

tidujrabmog61@gmail.com
davidovics.david@gmail.com
derekasne.o.andrea2@gmail.com
devaimarti@yahoo.de
dezsmasi@gmail.com
diodiko@gmail.com
buda.andras@arts.unideb.hu
Kisfaludiandrea@gmail.com
ekovacs@profiltraining.hu
kovacs.ilma@upcmail.hu
kulanyi.erika@gmail.com
anita.marku22@gmail.com
balassa@szamalk.hu
szenasililla@gmail.com
sziliko@gmail.com
drevenyak@gmail.com
katodster@gmail.com
ekesoft2@gmail.com
nora.erdelyi@freemail.hu
ervica16@freemail.hu
szalatnyaie@gmail.com
fabererzsi@freemail.hu
ferzsebet@freemail.hu
farago.inforum@gmail.com
farkas.erika.qpa@gmail.com
robfarkas@gmail.com
gisel@freemail.hu
fe_gergo@mailbox.hu
feherp1@t-online.hu
fekete0831@gmail.com
ditta.fenyvesi@gmail.com
fodor.alice@gmail.com
gal.ildiko.02@gmail.com
vrangyos@gmail.com
gavaldikeva@gmail.com
gellaiilles@icloud.com
teiszlerm@gmail.com
k.gergelyi@gmail.com
katalin.gion@gmail.com
anna.gonczo@gmail.com
h.nagy.anna@ppk.elte.hu
habok.lilla@gmail.com
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Hajba László
Hajdú Zsanett
Heits Anita
Hollós Dalma
Horváth Zoltán
Horváth Zsuzsa
Hosu Magdolna Zsuzsanna
Huber Péter
Hülber László
Imri Erzsébet
Jáger Erzsébet
Jandó Ágnes
Járóné Kőházi-Kis Andrea
Joó Emese
Józsa Andrea
Juhász Ágnes
Juhász Attila
Juhászné Fejes Ildikó
Jurkinya Mihályné Ottilia
Kálnainé Gyarmati Klára
Kard Eszter
Kasza Istvánné
Katona Csaba
Kern Zoltán
Kertész Kata
Keszy-Harmath Dániel
Kis Márta
Kisné Bernhardt Renáta
Kiss Gábor
Kiss Gergely
Kissné Korbel Andrea
Koltai Dóra
Kovács Erzsébet
Kovács Kinga
Kovács Krisztina Ágnes
Kovács Mariann Lívia
Kovács Péter
Kovácsné Tóth Dóra
Kovácsné Tóth Dorottya
Kovácsné Vereb Katalin
Kun Zsuzsa
Kun Zsuzsa

hajba.laszlo@outlook.com
hajdu.zsanett@opusztaszer.hu
anita.heits@gmail.com
dhollos@bpg.hu
hz1980@freemail.hu
hosu@pro.hu
magdihosu@gmail.com
hubertitusz@freemail.hu
hulber.laszlo@gmail.com
i0027@freemail.hu
erzsebet.jager@gmail.com
agi.jando@gmail.com
jaroneandi@gmail.com
emes.joo@gmail.com
jozsaand@gmail.com
juhasz@taninfo.hu
juhaszatt@vipmail.hu
ildiko19740712@gmail.com
ottilia.jurkinya@gmail.com
kalnaine.gyarmati.klara@gmail.com
kard.eszter@tehetseg.hu
Istvan.kaszane@gmail.com
kacsa@pataky.hu
kernzoltan@gmail.com
kata_kertesz@hotmail.com
khd.tanar@hotmail.com
mkis@bkf.hu
bernhardt.renata@abpk.szie.hu
Kissg.komm@gmail.com
gegeember@gmail.com
kisskorbel@gmail.com
koltaidori@freemail.hu
erzsi@lauder.hu
kovacseskinga@gmail.com
k.kittinke@freemail.hu
kml777@t-online.hu
xelar92@gmail.com
knetdora@gmail.com
kovnetothdorottya@gmail.com
kverebk@gmail.com
qnzsuzsa@gmail. com
qnzsuzsa@gmail.com
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Kuruczné Virág Ildikó
Lacza Aranka
Ládi Klára
Lengyel Márta
Lesták András
Líbor Roland
Linkai Virág
Machnik Julianna
Maczikáné Donáth Katalin
Magyarné dr. Fazekas Ágnes
Majer Zoltán
Markovitsné Jávorházy Kata
Márton András
Matuz Éva
Mischinger Péter
Munkácsy Zsuzsa
Nádasi Ildikó
Nagy Attila
Nagy Gabriella
Nagy Ildikó Mária
Nagy Judit
Nagy Kinga
Nagy Péter Kristóf
Nagy Vanda Kisztina
Nagy Zoltán
Nagy Zoltánné
Nagyné Heidenwolf Erzsébet
Nagyné Szauzer Ildikó
Nagy-Tóth Mariann
Nálhi Gergely
Nemes-Nagy Katalin Erika
Németh Magdolna
Nemeth Monika
Németh Piros
Ollé János
Opauszki Lászlóné
Orczán Zsolt
Orosházi Katalin
Orosz László
Pál Erzsébet
Papp Ilona
Pásti Emese

viragildiko72@gmail.com
laczaranka@centrum.sk
ladiklara@gmail.com
martha.lengyel@gmail.com
lestakandras@gmail.com
libor@vmoh.hu
l.virag1@gmail.com
julianna77@gmail.com
donakat56@gmail.com
magyarne.fazekas.agnes@abpk.szie.hu

majerz@petrik.hu
mjavorhazykata@gmail.com
mand@lauder.hu
evamatuz@gmail.com
mischinger.peter@gmail.com
munkacsy.zsuzsa@tehetseg.hu
nadasi.bocs@gmail.com
nagy.attila.vendel@gmail.com
almanac@freemail.hu
kisnagyildi@gmail.com
nagyjudith967@gmail.com
kinnagy@gmail.com
nagypkristof@gmail.com
nagy.vanda.krisztina@gmail.com
nagyzp@freemail.hu
flpzs@freemail.hu
erzsi0110@gmail.com
szauzildi@gmail.com
nagytothmariann@gmail.com
nalhi.geri@me.com
nemes.nagy.erika@gmail.com
nem.magdi@gmail.com
monethorama@gmail.com
astrovar3@t-email.hu
olle.janos@ektf.hu
eopauszki@bpg.hu
orczanz@elte.hu
oroska@gmail.com
ollo@vmoh.hu
palerzsebet@freemail.hu
pappica0@gmail.com
mesi29@yahoo.com
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Petry Annamária
Pingitzer Andrea
Pintér Zsolt
Polgár Mónika
Pólya Tamás
Ráczné Kövesi Klára
Rogányi Lászlóné
Salamon Szilvia
Sárospatakiné Major Márta
Schneider Béla
Sereg Piroska
Simó Ildikó
Simor Kamilla
Singer Péter
Sinka Annamária
Solymosi Katalin
Stanglné Pintér Márta
Sütő Réka Noémi
Szabó János
Szabóné Bogár Katalin
Szabóné Irházi Tímea
Szabóné Tóthi Katalin
Szalai Attila
Szalay Sándor
Szántóné Czecze Enikő
Szaszkó Rita
Szatmári Kálmán
Sziklai Gábor
Szőcs Livia
szrapkóné ferencz orsolya
Szűcs Rózsa
Takács Eszter
Tarczal-Márta Edit
Tasnádi Ildikó
Timár János
Tokaji Ildikó
Tomcsányiné Lucz Szilvia
Tornyainé Gerhát Ágnes
Tóth András
Tóth Brigitta
Tóth Éva
Tóth János

Petry.annamaria@gmail.com
pingitzer3@freemail.hu
pinter.zsolt71@gmail.com
polgar.monika@obudaimuzeum.hu
tompolya@gmail.com
rkklari@freemail.hu
montenuovo@boly.hu
salamon.szilvia@ppk.elte.hu
spatakimarti@gmail.com
schneider.bela@freemail.hu
pirinyo05@gmail.com
biolaborbatta@gmail.com
kamillasimor@yahoo.com
singer.petervofi.hu
sinka.annamaria@abpk.szie.hu
solymosi.katalin@ppk.elte.hu
spmarta1@gmail.com
reka.suto@digitalcoach.hu
ereszx@gmail.com
sz.bogarkatalin@gmail.com
szabiti27@gmail.com
vityakom@freemail.hu
szalai.attila.r@gmail.com
szalay.sandor@ofi.hu
czeniko61@gmail.com
szaszko.rita@abpk.szie.hu
szatmari@radnoti.elte.hu
szika8@freemail.hu
vszocs.livia@gmail.com
szrapiorsi@gmail.com
rozsa.szucs@upcmail.hu
lisznyai@vipmail.hu
tarczal.marta.edit@gmail.com
tasiildi@gmail.com
timar.jano@gmail.com
tokajii07@gmail.com
luczszilvia@gmail.com
gepedo2@gmail.com
tothandras965@gmail.com
tothkab1@gmail.com
evitoth84@gmail.com
toth.janos471@upcmail.hu
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Tóth László
Tóth M Erika
Török Tímea
Turi Tibor
Tusorné Fekete Éva
Ujhelyiné Szeverényi Irma
Váradi Jánosné
Varga Boglárka
Varga Diána
Varga Ferencné
Varga Hedda
Várszegi Éva
Vida Mónika
Vincze Beatrix
Wilhelm Mónika
Zórity Adrienn

tolaoh@vmoh.hu
erikatothm@gmail.com
torokcimo@gmail.com
tutika37@gmail.com
tusoreva@gmail.com
szevirma@gmail.com
vvalika6@freemail.hu
vargabogi23@gmail.com
vargadia@gmail.com
varga.fne157@gmail.com
hedda.varga@gmail.com
sztrop@gmail.com
vidam992@gmail.com
vincze.beatrix@ppk.elte.hu
wilhelmmoni@freemail.hu
zority.adrienn@gmail.com
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Classbox Kft

Trans-Europe Kft
Mekka Interaktív

Diákhitel Központ Zrt.

Mindennapi Pszichológia

Winkler Iskolaszer

Digitális Tudás Akadémia
Okosdigitális
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