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Támogatott program címe: ISZE Tehetségsegítő Tanács 2017-2018. 
Azonosítója: NTP-HTTSZ-17-0006 

 

A programtevékenység megnevezése: 10 órás műhelymunka, a JG 390004192 jógyakorlat 

megismerése, átadása, bevetésének koordinálása 

 

 

Meghívó 

Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete Tehetségpont 

"Informatikai gazdagítás kooperatív tanulással" c. jógyakorlatának 

átadása céljából szervezett 10 órás Műhelyfoglalkozásra 

Helyszín: Nyíregyházi SZC, Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma 

Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 15. 

Időpont: 2018.04.07. 9:00-17:00 óra 

 

A Műhelyfoglalkozás ismertetése: 

Az ISZE- Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete, mint BONIS BONA díjas 

Kiváló Tehetséggondozó Szervezet műhelyfoglalkozást hirdet, a Magyar Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége által minősített "Informatikai gazdagítás kooperatív tanulással - ISZE 

JG 390 004 192 jógyakorlat megismertetése, átadása, bevezetésének koordinálása" címmel. A 

műhelymunkára csoportonként legalább 12 fő pedagógust, szülőt várunk. Bővebb információ 

az alábbi linken érhető el: 

 http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/informatikai-gazdagitas-kooperativ-tanulassal-isze 

Budapest, 2017.10.02. 

 

 

 

.................................... 

Fülöp Márta Marianna 

az ISZE Elnöke/ISZE TT Titkára 

 

http://www.isze.hu/
http://tehetseg.hu/jo-gyakorlat/informatikai-gazdagitas-kooperativ-tanulassal-isze


 

Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) Közhasznú Szervezet 

Székhely: 1133 Budapest, XIII. Pannónia u. 72-74. 7/3.  
: 06-1-462-0415, E-mail: isze@isze.hu, honlap: www.isze.hu 

Adószám: 18005464-2-41  FINY azonosító: 01 0769 04  E001020/2015 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont: TP 180 000 258 

Mentor Tehetségsegítő Tanács 
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Informatikai gazdagítás kooperatív tanulással - ISZE (JG 390 004 192) 

GlobalID: JG 390 004 192 

 

A tehetségsegítő program célja az informatika iránt érdeklődő tanulók szaktárgyi 

ismeretgazdagítása és együttműködő készségének fejlesztése kooperatív tanulással. 

A tehetségsegítő program célja az informatika iránt érdeklődő tanulók szaktárgyi 

ismeretgazdagítása és együttműködő készségének fejlesztése kooperatív tanulással. Az 

együttműködés készségének tanulása kiemelkedő szerepet tölt be a tehetséges tanulók 

szociális tanulásában, jelentősen hozzájárul a tehetségesek csapatversenyekre történő 

felkészítéséhez. Az informatikával, IKT eszközökkel történő gazdagítás projektszerűen 

kapcsolódik egyéb közismereti tantárgyak ismeretanyagához. A szabálykövetés mellett, nagy 

teret kap a kreativitás, az új ötletek, az egyéni megoldások követése és bemutatása. A 

kooperatív tanulásszervezés (az építő egymásrautaltság, az egyéni felelősség, az egyenlő 

részvétel, a párhuzamos interakciók /Kagan) alkalmazásával, minden tanuló aktívan vesz részt 

a munkában, a diákok megtanulják egymást tanítani és egymástól tanulni. 

A tehetségsegítő program résztvevőit iskolai megfigyelés, képességstruktúra-, érdeklődés- és 

motiváció vizsgálatával, valamint szülői jellemzés alapján válogatják be. A részvételnek 

köszönhetően javul a tanulók egymásra figyelésének készsége, interaktivitása, 

konfliktuskezelése, döntéshozatala, felelősségérzete, valamint új informatikai ismeretekre 

tesznek szert. Ilyen módon eredményesebb lesz a tanulók csapatban (verseny, projekt stb.) 

történő tevékenysége. Az új informatika ismeretek a pályaorientációt erősítik. 

 

http://www.isze.hu/

