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MEGHÍVÓ 

DIGITÁLIS TÉMAHÉT 2020 – ONLINE DÍJÁTADÓ ÉS TEACHMEET 

„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) 

A digitális kor oktatást érintő kihívásaira való reflektálás igénye hívta életre néhány éve a Digitális Témahetet, 

amelynek legfontosabb célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a közne-

velésben. A programsorozatnak, amely idén ünnepli ötödik születésnapját, különös jelentőséget adott a már-

ciusban bevezetett digitális munkarend, amelynek hatékony megvalósulását ösztönözte a Digitális Témahéten 

való részvétel, hiszen a technológia eredményes használata mellett most még inkább indokolttá vált a projekt-

pedagógia alkalmazása, amely számos oktatási intézményben már eddig is a pedagógiai kultúra szerves ré-

sze volt. 

Ezúton is köszöntünk minden olyan oktatási intézményt, pedagógust, tanulót és szülőt, akik csatlakoztak a 

jubileumi, idén sok esetben távtanítási formában lezajlott Témahéthez. Külön köszönetet mondunk minden, a 

pályázatunkon is részt vevő pedagógusnak, intézménynek és diáknak, akik az új helyzethez rugalmasan al-

kalmazkodva gondolták át és valósították meg a projektjüket.  

A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékelte, a legjobb projekteket megvalósító pedagógusok ünnepé-

lyes keretek között vehetik át a díjakat a Témahét támogató partnereinek képviselőitől és szervezőitől egy 

rendhagyó, online díjátadón. A díjátadót egy – ugyancsak online – TeachMeet követi, amelyen a Digitális 

Témahéten nyertes pedagógusok és intézmények, valamint a határon túli díjazottak bemutatják a projektjeiket. 

Mindkét programot egy online felületen tekinthetik meg, a jelentkezők e-mailben kapják meg a belépéshez 

szükséges információkat. Az előadás során kérdezni is lehet majd a nyertes pedagógusoktól. Az előadást 

rögzítjük. 

Az online díjátadó ünnepség és az azt követő TeachMeet időpontja: 2020. július 1. 14:00–17:00 
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PROGRAM: 

14:00–15:15       ONLINE DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG 

❖ Ünnepi megnyitó. Dr. Maruzsa Zoltán, EMMI, köznevelésért felelős államtitkár 

❖ Köszöntő. Horváth Ádám, DPMK, központvezető 

❖ Köszöntő. Magyar Zita, NSZFH, főigazgató 

❖ A pályázat eredményhirdetése: a támogatói különdíjak, valamint a Digitális Té-

mahét 2020 pedagógus- és intézményi díjainak átadás 

15:15–15:30 SZÜNET 

15:30–17:00              TEACHMEET – BEMUTATKOZNAK A DÍJAZOTT PROJEKTEK 

❖ Nyertes határon túli intézmények bemutatója  

❖ Nyertes pedagógusok bemutatója 

❖ Nyertes intézmények bemutatója 

 

A PROGRAM HÁZIGAZDÁI: 

Szabados Tímea, DPMK, digitális fejlesztő  

Dr. Főző Attila László, DPMK, senior digitális fejlesztő  

Kérjük, hogy részvételi szándékát a regisztrációs űrlap kitöltésével jelezze!  

Szeretettel várjuk a Digitális Témahét 2020 díjátadó ünnepségére és az azt követő TeachMeetre: 

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E3vs6av-CEevH1V1vHKQeAYpUmP3nYRDgH07q_np4OlUQUFHMjBPWFo1STZQWlk1WlhYWldFSU5IQSQlQCN0PWcu

