DIGITÁLIS

TÉR

KONFERENCIA

2020

NOVEMBER 25-27.
Együttműködés a digitális térben, járványon innen és túl.

Bár a járvány nem enged a szorításából, 2020-ban is megrendezzük a DIGITÁLIS TÉR konferenciát.
Ahogy azonban az életünk minden területén, itt is alkalmazkodnunk kell, ezért online rendezvényre
készülünk.

•Hogyan hatott a tavaszi, kényszerű digitális átállás a tevékenységünkre, a kapcsolatainkra?
•Hogyan élték meg szülők, tanulók és pedagógusok a digitális oktatást, és mi az, amit ez az időszak a környezetünkben zajló kultúraváltásról elmond nekünk?
•Hogyan használhatjuk az online teret a kapcsolatok és kulturális élmények minél teljesebb megélésére?
• Milyen konkrét megoldások születtek a tanárképzésben és az iskola világában? – A kérdésre válaszolva, hagyományainknak megfelelően, sor kerül a Digitális Módszertár díjátadójára és a díjazott ötletek bemutatására is.

A programok mindhárom napon 15 és 19 óra között valósulnak meg. A plenáris előadásokat és a
szekcióprogramokat Zoom konferencia formájában szervezzük. A konferencia programjait összefogó és
további háttéranyagokat is kínáló Canvas felületre való regisztrációt a konferencia weboldalán keresztül
tesszük elérhetővé. (http://digitalispedagogus.hu/)
Tartsanak velünk, találkozzunk ezúttal az online térben!

A konferencia program- és szervezőbizottsága:

Farkas Bertalan Péter (elnök)
Fehérvári Anikó
Földes Petra
Györgyi-Ambró Kristóf Áron
Misley Helga
Szekszárdi Júlia
A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

1. NAP

PROGRAMJA
NOVEMBER 25.

15:00-15:20

16:50-17:05

Köszöntés, a konferencia megnyitása
A konferenciát megnyitja: Dr. Rónay Zoltán
oktatási dékánhelyettes ELTE Pedagógiai
és Pszichológiai Kar

Az előadások során feltett kérdések

15:20-16:50

megválaszolása

17:05-17:20
Szünet

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

17:20-19:00

15:20-15:50

Kerekasztal-beszélgetés
Tanári életutak

A digitális oktatás tapasztalatai a köznevelésben � az email hegyeken is túl
• Czirfusz Dóra: adatelemző, oktatáskutató
• Dr. Horváth László, egyetemi adjunktus
(ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Neveléstudományi Intézet)
• Dr. Misley Helga, egyetemi adjunktus
(ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Neveléstudományi Intézet)

15:50-16:20
Hashtag.school és tanárok felkészültsége
• Prievara Tibor középiskolai tanár, a
TanárBlog szerzője, a #school e-learning
keretrendszer kitaláljója.

16:20-16:50

Moderátor: Mohay Domonkos, Péter
Petra, tanárszakos hallgatók, a “Tanár
leszek” hallgatói műhely tagjai, ELTE
PPK
Tagok:
• Seres Zoltán, tanár, VIII. Kerületi
Vörösmarty Mihály Gimnázium
• Dénesné Szak Andrea, tanár, Kaposmérő, Hunyadi János Általános Iskola
& Jálics Ernő Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
• Kiss Mónika, tanító, Szegedi Orczy
István Általános Iskola
• Horváthné Gyurisán Szabina, tanár,
Soproni SzC Handler Nándor Technikum
• Barbarics Márta, tanár, Petrik Lajos
Két Tanítási Nyelvű Technikum

Család és kultúra a digitális térben �
Kolosai Nedda (ELTE TÓK)

15:00-16:50
SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK/I.

2. NAP

PROGRAMJA
NOVEMBER 26.

A kultúraváltás sokkja
A szekcióbeszélgetés résztvevői:
• Dr.Gyarmathy Éva, klinikai szakpszichológus, TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
• J akab György, történelem- és médiatanár
•K
 ereszty Zsuzsa, ny. főiskolai docens,
pedagógus, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
•B
 éndek Ábris, diák

16:50-17:10
Szünet

17:10-19:00
SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK/II.
Távmegoldások
•A
 magyar filmörökség a távoktatásban
(Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum)
-E
 rdős Emese oktatási referens;
Löwensohn Enikő, az Alapfilmek
projekt vezetője

15:00-16:50
SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK/III.

3. NAP

PROGRAMJA
NOVEMBER 27.

A digitális oktatás dilemmái a
tanárképzésben (szekcióvezető:
Fehérvári Anikó, egyetemi docens,
ELTE PPK)
• A kooperatív paradigma alkalma-

zása: online és hibrid helyzetekben
-A
 rató Ferenc egyetemi adjunktus,
Híves-Varga Aranka egyetemi docens
� PTE BTK Neveléstudományi Intézet)
• A tanárképzők digitális kompe-

tenciáinak fejlesztése a távolléti
oktatás előtt, alatt és után
-D
 ringó-Horváth Ida egyetemi
docens, KRE IKT Kutatóközpont és
M. Pintér Tibor egyetemi adjunktus, KRE Magyar Nyelvtudományi
Tanszék

•T
 ávtanácsadás és online pályaori-

entáció a digitális munkarendben
-D
 r. Fazakas Ida, főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem, PKK; Tajtiné Lesó Györgyi,
pályaválasztási tanácsadó,
Heves Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat
•A
 tanulás jövője – pedagógusközösségek az online térben
- F arkas Bertalan Péter csoportvezető, Györgyi-Ambró Kristóf
referens Tempus Közalapítvány
• „Csak abból a kancsóból tudunk
önteni, amit előtte feltöltöttünk” –
Gyakorlatok a reziliencia erősítésére az (online) osztályteremben
-V
 ercseg Zsuzsa Community
Impact Manager – United Way
Magyarország
•3
 hónap, 3000 örömteli tanóra az
online térben
-T
 óthné Almássy Mónika
igazgató – KórházSuli
Alapítvány

• Távolléti oktatás a tanárkép-

zésben: kihívások és tanulságok
- Bereczki Enikő egyetemi adjunktus, ELTE PPK
• Digitális módszertani kihívások
a tanárképzésben � mire tanít a
távolléti oktatás
- Rausch Attila, egyetemi adjunktus, Misley Helga, egyetemi
adjunktus, ELTE PPK

16:50-17:10
Szünet

17:10-19:00
SZEKCIÓFOGLALKOZÁSOK/IV.
Innovatív pedagógusok �
Digitális Módszertár díjazottak
bemutatói

• SMART BIOLÓGIA – Kállai Balázs
• A könyvek összekötnek – Kiss Mónika Mária
• XIX. századi novellák a XXI. századi iskolában – Horváthné Gyurisán Szabina
• Kalandozzunk Balatóniában! – Bosányi Éva
• A szén fiú és a szilícium lány – Csaláné Böngyik Edit
• Nem mehetek el sehova, elmegyek hát „mindenhova” – Utazás Kajlával! – Csaja Zsuzsa
• Tanulási ösvények Symbaloo-val nem csak digitális tanrend idején – Tusorné Fekete Éva
•N
 etes intelmek avagy Kölcsey Ferenc Parainesis című művének feldolgozása a digitális
oktatási rend idején – Nagy Noémi
•Ó
 raterv a Modern tündérmesék témakör meseregényeinek és kortárs meséinek feldolgozásához készült tematikus tervhez – 01. Bevezetés a modern tündérmesék világába –
Heffner Anna
• Szabadulj ki az alsó tagozatból! – Márta Éder
• Virtuális kalandozás a könyv részei körül – Iványiné Nagy Kinga
• KarantÉnünk – Daidalosz és Ikarosz története, avagy mi van a kulisszák mögött? –
Dénesné Szak Andrea
Beszélgetés a díjnyertes pedagógusokkal.

