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A rendezvény címe 
Digitális idegennyelv-oktatás – Kihívások és megoldások 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, konferencia, 

kerekasztal-beszélgetés, 

könyvbemutató, kiállítás, szimpózium, 

tudományos ülés,  

workshop, filmvetítés stb.) 

Konferencia (online) 

Tudományterület 
Pszichológia és Neveléstudomány 

A rendezvény időpontja 
2020. november 16.  

A rendezvény helyszíne 
Online 

Szervező intézmény(ek) 
Magyar Tudományos Akadémia, Debreceni Egyetem 

Pszichológiai Intézet 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Nótin Ágnes  

notin.agnes@gmail.com 

+36 20 570 5816 

Polonyi Tünde 

tundepolonyi@gmail.com 

+36 30 4785623 

A rendezvény honlapjának 

elérhetősége 

http://inyelv.unideb.hu/ 

 

Szinopszis, összefoglaló,  

programterv 
(röviden ismertetve) 

Összefoglaló 

 

A zárókonferencia célja az MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatás 

Kutatócsoport 2016-2020 között zajló munkájának és 

eredményeinek bemutatása. A projekt során a hátrányos 

helyzetű tanulók lemaradását csökkentő, társadalmi 

felzárkózásukat elősegítő képzési/nyelvoktató programot 

(HANNA) fejlesztettünk ki az oktatásban újszerű, eddig még 

nem kellően kihasznált módszerekkel, illetve ezt próbáltuk ki 

felső tagozatos tanulók körében. Emellett lényeges, hogy a 

társas, együttműködési készségeket és a kreativitást 

mozgósítva, a gamifikáció eszközeit felhasználva, digitális 

eszközökre támaszkodva elősegítsük a tanulók bevonódását 

és tanulás iránti attitűdjét, és javítsuk a nyelvtanulás 

hatékonyságát.  

Az online konferencia előadói a kutatási eredményekre 

támaszkodva, a HANNA digitális tananyag gyakorlati, 

osztálytermi alkalmazásának tapasztalatait és hatékonysági 

vizsgálatait mutatja be. Az egyenként 20 perces előadásokat 

követően lehetőséget biztosítunk a felmerülő kérdések 

megvitatására 10 percben. 

 

A részvételhez stabil internetkapcsolat szükséges. 

mailto:notin.agnes@gmail.com
mailto:tundepolonyi@gmail.com
http://inyelv.unideb.hu/


2 

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött.  

Jelentkezési határidő: 2020. november 15. 

 

 

Programterv 

 

Nyitó előadás:  

13.00 Az MTA-DE Idegen Nyelv Oktatás Kutatócsoport 

munkája 

 

Szakmai előadások: 

13.10 Nemzetközi kitekintés – oktatási innovációk  

Kovács Karolina és Polonyi Tünde 

 

13.40 Digitális taneszközök használata az iskolában  

Czékmán Balázs 

 

14.10 Gamifikált tananyag és számonkérés a holland 

nyelvoktatásban  

Kántor-Faragó Márta 

 

14.40 A HANNA használata az osztályteremben – gyakorlati 

tapasztalatok 

Kinterné Szökőcs Beáta és Kovács Magdolna 

 

15.10 Együttműködési készségek fejlesztése az angol nyelv 

oktatásában  

Balajthy Dániel 

 

15.40 Nyelvérzék-kutatások hátrányos és nem hátrányos 

helyzetű tanulóknál  

Szabó Fruzsina 

 


