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OKTATÁSI HÍRLEVÉL

"...a hatékony tanulás

kulcsa a belső világ

impulzusainak társítása

a külvilági

információcsomagokkal

a tárolási folyamatok

során."

Freund Tamás
neurobiológus

A pályázati felhívást és a kitöltendő pályázati
lapot egyaránt letölthetik honlapunkról.

Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ
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Vizsgafejlesztési pályázat klinikai tárgyak

esetén az Általános Orvostudományi Karon

Általános oktatásfejlesztési pályázat

(bármelyik karon)

2020 végén két oktatásfejlesztési pályázatot
is elindított Központunk az érdeklődő
oktatók számára:

OKTATÁSFEJLESZTÉSI
PÁLYÁZATOK 2021-BEN

https://www.facebook.com/oktatasfejlesztesikozpont/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/
https://www.facebook.com/oktatasfejlesztesikozpont/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/
http://www.magyarszemle.hu/cikk/20070712_tanulasi_folyamatok_es_belso_vilagunk
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/category/palyazatok/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/07/21/atallas-a-tavolleti-oktatasra-a-kulisszak-mogott/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/category/palyazatok/


TELJES CIKK ->

NYUGDÍJBA VONULT DR. KOKOVAY ÁGNES
MUNKATÁRSUNK, AZ EDTI IGAZGATÓJA

Több mint negyven év tanítás után
vonult nyugdíjba az E-learning és
Digitális Tartalomfejlesztő
Igazgatóság (EDTI) igazgatói
posztjáról munkatársunk,
Dr. Kokovay Ágnes 2020
novemberében.

A vele készült interjúban a tanári

hivatásról, a digitális oktatásról és a

több évtized alatt a tanítás-tanulás

terén tapasztalt változásokról

beszélgettünk.

OKTATÁSMÓDSZERTANI TÁMOGATÁS 
AZ EKK OKTATÓI RÉSZÉRE 

Az OFMSZK 2020 novemberétől
megkezdte a célzott módszertani
támogatást az Egészségügyi
Közszolgálati Kar oktatásfejlesztési
célkitűzéseinek megvalósításához.

A 15 kontaktórát tartalmazó, intenzív

programsorozat csak a kezdetet

jelentette, melynek célja az oktatók

szemléletformálása, pedagógiai

eszköztárának bővítése, valamint

közösségfejlesztése volt.

TELJES CIKK ->

https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/20/interju-dr-kokovay-agnessel-a-nyugdijba-vonulasa-alkalmabol/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/20/interju-dr-kokovay-agnessel-a-nyugdijba-vonulasa-alkalmabol/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/22/oktatasmodszertani-tamogatas-az-ekk-oktatoi-reszere/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/22/oktatasmodszertani-tamogatas-az-ekk-oktatoi-reszere/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/22/oktatasmodszertani-tamogatas-az-ekk-oktatoi-reszere/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/22/oktatasmodszertani-tamogatas-az-ekk-oktatoi-reszere/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/22/oktatasmodszertani-tamogatas-az-ekk-oktatoi-reszere/


EDUIDEA

EDUCAFÉ

BEVEZETÉS
AZ

OKTATÁSBA

PROJEKT-
MÓDSZER

PREZEN-
TÁCIÓS

TECHNIKÁK

TÜKRÖZÖTT
OSZTÁLY-

TEREM

TOVÁBBKÉPZÉSEK

2021. ÉVI KÉPZÉSKÍNÁLATUNK

ALAPKÉPZÉSEK

KÖZÖSSÉG-
ÉPÍTÉS

BEVEZETÉS A
GYAKORLAT-

TARTÁSBA

https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/esemenyek/oktatoi-kozosseg/eduidea/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/esemenyek/oktatoi-kozosseg/educafe/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/esemenyek/alapkepzesek/bevezetes-az-egyetemi-oktatasba/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/esemenyek/tovabbkepzesek/projektmodszer-az-oktatasi-gyakorlatban/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/esemenyek/tovabbkepzesek/prezentacios-technikak-az-oktatasban/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/esemenyek/tovabbkepzesek/prezentacios-technikak-az-oktatasban/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/esemenyek/tovabbkepzesek/tukrozott-osztalyterem/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/esemenyek/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/esemenyek/alapkepzesek/bevezetes-a-gyakorlattervezesbe-es-gyakorlattartasba/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/oktatasi-segedanyagok/esemenyek/alapkepzesek/bevezetes-a-gyakorlattervezesbe-es-gyakorlattartasba/


Az egyetemi oktatásban alkalmazott jó gyakorlatok megismerése
igen hasznos az oktatók számára, hiszen egy adott intézetben

alkalmazott innováció más szervezeti egységnél is adaptálható.
Alább kettő megoldást ismertetünk, azonban biztosak vagyunk

benne, hogy jóval több értékes módszert alkalmaznak oktatóink.
 Kérjük a hallgatókat és az oktatókat egyaránt, hogy küldjék be
tanáraik vagy oktatótársaik jó gyakorlatait, hogy minél többet

megismerhessünk közülük!

ZOOM
HASZNÁLATI

ETIKETT

OKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Szervezeti egység:

Magatartástudományi

Intézet

Technikai segítség és a

hatékony online

oktatáshoz szükséges

szabályok

TELJES CIKK ->

AZONNALI VISSZAJELZÉS
ELŐADÁSOKRÓL ÉS
GYAKORLATOKRÓL

Minden karon elérhető és használható az a

QR-kódos rendszer, mellyel azonnali,

 "on the spot" visszajelzést lehet kérni a

hallgatóktól előadások és gyakorlatok után.

APPLIKÁCIÓ GIFTFORMÁTUMÚ KÉRDÉSEKHEZ
Szervezeti egység:Élettani Intézet

Kérdések szerkesztése aMoodle-tesztekhez

TELJES CIKK ->

https://bit.ly/se-jogyakorlat
http://report.semmelweis.hu/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/10/zoom-hasznalati-etikett/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/10/zoom-hasznalati-etikett/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/10/zoom-hasznalati-etikett/
http://report.semmelweis.hu/
http://report.semmelweis.hu/index.php
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/22/applikacio-gift-formatumu-kerdesek-keszitesehez/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/22/applikacio-gift-formatumu-kerdesek-keszitesehez/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/22/applikacio-gift-formatumu-kerdesek-keszitesehez/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/12/22/applikacio-gift-formatumu-kerdesek-keszitesehez/


RÉSZLETEK ->

2020 nyarán, az „Oktatásmódszertani támogatás a

Gyógyszerésztudományi Karon” című programhoz kapcsolódóan

pályázatot hirdettünk meg a GYTK oktatói számára. A programban

résztvevők egy általuk fontosnak tartott témában egyedül vagy

néhány társukkal összeállva, projektfeladat jelleggel dolgozhatták

ki a saját oktatási tevékenységük egy fejleszthető aspektusát a

programsorozat élményei alapján.

A pályázat kerete 300.000 Ft, mely a legjobb 3 pályázat között

eszközköltség vagy illetménykiegészítés formájában került

szétosztásra. Az OFMSZK támogatásán túl a GYTK dékánja a 3

legjobbnak ítélt pályázatot, valamint további 3 beadott

oktatásfejlesztési tervet összesen 1 000 000 Ft-tal támogatott.

Az absztraktok beadási határideje

február 5. a short communication, 
e-poster és workshop típusú elemek

esetében.

GYTK – AZ OKTATÁSFEJLESZTÉSI 
PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

2021. augusztus 27-30. között

részben online, részben glasgowi

jelenléttel rendezik meg az orvosi és

egészségügyi képzésben részt vevők

számára világszinten legfontosabb

konferenciát.

EREDMÉNYEK ->

HIBRID KONFERENCIAKÉNT
RENDEZIK MEG AZ AMEE-T

https://amee.org/conferences/amee-2021
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/2020/07/22/oktatasmodszertani-tamogatas-a-gytk-oktatoi-szamara/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/files/2020/12/GYTK-oktat%C3%A1sfejleszt%C3%A9si-p%C3%A1ly%C3%A1zat-EREDM%C3%89NY.pdf
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/files/2020/12/GYTK-oktat%C3%A1sfejleszt%C3%A9si-p%C3%A1ly%C3%A1zat-EREDM%C3%89NY.pdf
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/files/2020/12/GYTK-oktat%C3%A1sfejleszt%C3%A9si-p%C3%A1ly%C3%A1zat-EREDM%C3%89NY.pdf
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/files/2020/12/GYTK-oktat%C3%A1sfejleszt%C3%A9si-p%C3%A1ly%C3%A1zat-EREDM%C3%89NY.pdf
https://amee.org/conferences/amee-2021


A EUniWell a Semmelweis Egyetem és

hat másik élvonalbeli európai egyetem

összefogásával jött létre. A hálózat révén

az egyetemek hallgatói és munkatársai

előtt számos új együttműködési

lehetőség nyílik meg az oktatás, kutatás,

továbbképzés és vállalkozás területén.

ELINDULT A "EUROPEAN
UNIVERSITY FOR WELL-
BEING" PROJEKT

RÉSZLETEK ->

OKTATÁS-
INFORMATIKA-
PEDAGÓGIA
KONFERENCIA 2021

Online kerül megrendezésre a

Debreceni Egyetem Nevelés- és

Művelődéstudományi Intézete és

a DAB Neveléstudományi

Munkabizottsága szervezésében

a jövő évi, főleg digitális oktatásra

fókuszáló konferencia.

ÚTMUTATÓ A H5P-
FELADATOKHOZ

A Moodle-ben ősztől a H5P-

modul összes feladattípusa

elérhető, a szituációs

játéktól (Branching

Scenario) a szókeresős

játékon át (Find the Word)

az interaktív könyvig.

Útmutatónk segít a

feladatok létrehozásában.

https://semmelweis.hu/hirek/2020/11/19/szamos-uj-egyuttmukodesi-lehetoseget-kinal-a-most-indult-euniwell-egyetemi-szovetseg/?fbclid=IwAR06vUu3cMRWkf9YQlS_OnGYL8Ux0vuXa6n-RhhSNZnxtKPky8wC6VPHigs
https://semmelweis.hu/hirek/2020/11/19/szamos-uj-egyuttmukodesi-lehetoseget-kinal-a-most-indult-euniwell-egyetemi-szovetseg/?fbclid=IwAR06vUu3cMRWkf9YQlS_OnGYL8Ux0vuXa6n-RhhSNZnxtKPky8wC6VPHigs
https://semmelweis.hu/hirek/2020/11/19/szamos-uj-egyuttmukodesi-lehetoseget-kinal-a-most-indult-euniwell-egyetemi-szovetseg/?fbclid=IwAR06vUu3cMRWkf9YQlS_OnGYL8Ux0vuXa6n-RhhSNZnxtKPky8wC6VPHigs
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/esemenyek/konferenciak/
https://semmelweis.hu/oktatasmodszertan/files/2020/12/H5P-a-Moodle-ben.pdf
https://itc.semmelweis.hu/moodle/

