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DIGITÁLIS TÉMAHÉT ÉS INTERNET FIESTA 
                 - AVAGY KÉT LEGYET EGY CSAPÁSRA 

 
Idén is megrendezésre kerül a Digitális Témahét, melynek időpontja 2020. március 23. - 
2020. március 27. Ez az időpont szinte egybeesik a könyvtárakat közvetlenül érintő Internet 
Fiesta időpontjával (2020. március 19. - 2020. március 26.), melyet Okos városok - okos 
könyvtárak címmel hirdettek meg. A könyvtárak tevékenységük alapján mindkét projektbe be 
tudnak kapcsolódni. 
 
A Témahét projektgazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a koordinációs feladatokat a 
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) végzi. A Témahetet elsősorban iskolák 
számára gondolták ki, a résztvevő iskolák a Digitális Témahét keretében mini projekteket 
valósítanak meg, melyekben fontos szerepet játszik a digitális technológia. Az iskolák 
regisztrálják magukat a Digitális témahét honlapján (https://digitalistemahet.hu/) és ezt 
követően megjelennek a programtérképen, miképpen a partnerek is.  A Digitális Témahét 
nemcsak iskolák számára nyújt bemutatkozási lehetőséget, hanem a könyvtárak, mint 
partnerek is kapcsolódhatnak a Digitális Témahét programsorozathoz. 
 
Az idei tanévben a Digitális Témahét kiemelt szempontjai: 

• a multidiszciplináris megközelítés: a matematika, a természet- és mérnöki 
tudományok, valamint a művészet- és társadalomtudományok együttes megjelenítése; 

• a digitális technológia alkotó használata és az algoritmikus gondolkodás fejlesztése; 
• a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése és bevonása; 
• a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítése; 
• a határon túli magyar pedagógusok és oktatási intézmények bevonása; 
• a digitális biztonság a mindennapi pénzügyeinkben; 
• az intézményen belül a pedagógusok közötti együttműködés élénkítése; 
• a projektmódszer alkalmazásának kiterjesztése olyan kollégákra, akik még nem 

ismerik; 
• a digitális gyermekvédelem, a médiatudatosság, a közgyűjtemények digitális 

tartalmainak nevelésben, oktatásban történő megjelenése. 
A könyvtárak szinte valamennyi kiemelt szemponthoz csatlakozni tudnak! 

Partnerként csatlakozni egy egyszerű regisztráció nyomán lehet, a www.digitalistemahet.hu, 
Partnerek oldalán. (https://digitalistemahet.hu/regisztracio/partner) 
Regisztráció után a felületen programokat ajánlhatunk az iskolák, pedagógusok számára és 
azokat a Témahét szervezői több fórumon és a közösségi médiában is népszerűsítik. 
A regisztrációs felület kitöltésével aktiválódik a jelentkezés, és kikerül a szervezet, cég, 
intézmény a Digitális Témahét Programtérképére. 
 
A Témahétre való felkészülést a Tudásbázisban elérhető kész mintaprojekt-csomagok és 
számtalan pedagógiai segédlet segíti. 

A tudásbázis mintaprojektjei között lehetőségünk van célcsoportra, évfolyamra, tartalmi 
elemekre szűkíteni. További keresési lehetőséget biztosít a szabadszavas keresés és a 
tantárgyak szerinti szűkítési lehetőség. 
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Ma már rangnak számít fent lenni a Digitális Témahét térképén. Az öt év alatt határon túlra is 
eljutott a Digitális Témahét és kirajzolódtak a hagyományosan aktív és inaktív térségek. Az 
elmúlt években mindig készült egy útiterv (roadmap), amely az ajánlott állomásokat és 
ezekhez néhány bevált alkalmazást tartalmaz. Tekintettel arra, hogy az alkalmazások világa 
változik, évente készül egy új roadmap. Íme a 2020-as. 

 

Aki többet szeretne tudni a Digitális Témahétről, egy jó közösség várja a Digitális Témahét 
Tanári Fórumban a Facebookon, illetve hasznos a Digitális Témahét Youtube-csatorna, ahol 
elérhetők a korábbi webináriumok, előadások. Érdemes a Digitális Témahét facebook oldalát 
is látogatni a friss információk érdekében.  

Kovácsné Pacsai Edit 
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