
Felhívás a Dusza Árpád Programozóműhelyben való részvételre 

Idén, a 2020-2021-es tanévben is – immáron második alkalommal – meghirdetjük a Dusza Árpád 

Programozóműhelyt.  

A műhelyben legalább 3, legfeljebb 5 fős csapatok vehetnek részt. Minden csapat a saját maga által választott 

projektet valósíthatja meg a mentorok szakmai támogatásával.  

(A programozóműhelyre a Dusza Árpád Országos Programozó Emlékversenyen való részvételtől függetlenül 

lehet jelentkezni.) 

A műhelyben dolgozó csapatoknak lesz egy főmentoruk, akivel a projekt indulásakor felveszik a kapcsolatot, 

egyeztetik az együttműködés módját. Ez a főmentor lesz a mentorprogramhoz kapcsolódóan az elsődleges 

kapcsolattartó. A választott témakör kapcsán szakmai műhelymunkára lesz lehetőség.  

A kidolgozás ideje alatt 3 workshopot tervezünk, amelyeken a csapatok bemutatják a munkáikat egymásnak, 

illetve egyeztetnek a mentorokkal. 

A mentorok tanácsa tisztelettel meghívja a csapatok tagjait tanító informatikatanárokat a programban való 

részvételre. A csapat tagjai a jelentkezéskor küldjék el a tanáruk nevét, elérhetőségét, miután a jelentkezést 

vele megbeszélték. A tanároktól otthoni támogatói, biztatói szerepet kérünk és a főmentorral való 

elektronikus kapcsolatot.  

Jelentkezés előtt kérjük elolvasni a csapattagok és a felkészítő tanár részéről is a részletes módszertani 

dokumentumot, amely tartalmazza a műhely működésének leírását (ld. Dusza Árpád Programozóműhely – 

Módszertani leírás dokumentum ). 

Fontos dátumok: 

2020. szeptember 21.  jelentkezési határidő 
2020. szeptember 27.  mentorok döntenek a kiválasztott csapatokról 
2020. október 10.  első workshop 
2020. november 7.  második workshop 
2021. január 16.  harmadik workshop  
2021. február 20.  Végleges munkák bemutatása szakmai és nem szakmai közönség előtt, (helyszín: 

Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium) – ez a Dusza-verseny döntőjének napja.  
2021. február 27. Dusza Árpád Programozóműhely zárása (ennek pontos módjáról 2021 januárjában 

születik döntés) 
 

A workshopokat budapesti helyszínen (előreláthatólag: ISZE, Budapest XIII. Kárpát utca 11. I/8.) várhatóan 9 
és 15 óra között tartjuk. 

A jelentkezés az alábbi címen található Google Forms űrlap kitöltésével lehetséges: 

https://forms.gle/vnPCWtoTwr66DbwM9 A jelentkezés tartalmazza a kért adatokat és a választott projekt 

részletes leírását. Fontos, hogy a leírásból kiderüljön a téma iránti elkötelezettség, hiszen a mentorok ennek 

alapján választják ki azokat a csapatokat, amelyek részt vehetnek a programban. 

Budapest, 2020. 08. 31. 

Marhefka István, a műhely vezetője 

https://isze.hu/wp-content/uploads/2017/01/Dusza_Programozomuhely_Modszertan.pdf
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