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Magunkról



ELTE Informatikai Kar

http://felveteli.inf.elte.hu/ 

http://felveteli.inf.elte.hu/
http://felveteli.inf.elte.hu/


T@T Labor

http://tet.inf.elte.hu 

T@T =  Tanulást 
(digitálisan)elősegítő 
Technológia
● Élményalapú tanulási 

környezetek kutatása, 
fejlesztése, használata az 
oktatásban

● Vezető: 
Dr. Turcsányi-Szabó Márta

http://tet.inf.elte.hu
http://tet.inf.elte.hu


Fejlesztések, kurzusok

✖ Szoftvertechnológia 
labor

✖ Tanulási technológiák
✖ Interaktív média 

alkalmazása 
✖ Interaktív média 

programozása 
✖ Interaktív média 

kutatási területei 
✖ 3D modellezés 

Maya-val

✖ Web-animáció
✖ Web-fejlesztés
✖ Honlapok funkcionális 

és arculati tervezése
✖ Multimédia a 

múzeumban 
✖ Természettudomány-

kommunikációs portál 
készítése, üzemeltetése

✖ Virtuális fejlesztő 
keretrendszerek - 
Unity 3D  

A T@T labor fejlesztései összehangolt műhelymunka 
keretében történik, amely több kurzus projektmunkáját is 
magában foglalja:



T@T Labor - Közösségi hálónk

http://tet.inf.elte.hu/static/intro/index.html#menu 

http://tet.inf.elte.hu/static/intro/index.html#menu
http://tet.inf.elte.hu/static/intro/index.html#menu


Válasz a digitális pedagógia 
változásaira



Tanítás → Tanulás

A technológia átalakulása és szignifikáns szereplői

A tanulási folyamat átalakulása és szignifikáns szereplői
Technológiai késztetés

http://www.oktatas-informatika.hu/2012/07/turcsanyi-szabo-marta-fenntarthato-innovacio-a-tanarkepzesben-az-elmelettol-a-gyakorlatig/ 

http://www.oktatas-informatika.hu/2012/07/turcsanyi-szabo-marta-fenntarthato-innovacio-a-tanarkepzesben-az-elmelettol-a-gyakorlatig/
http://www.oktatas-informatika.hu/2012/07/turcsanyi-szabo-marta-fenntarthato-innovacio-a-tanarkepzesben-az-elmelettol-a-gyakorlatig/


IKT oktatási tendenciák

http://redarchive.nmc.org/horizon-project/horizon-reports 
 

Forrás: Dr. Turcsányi-Szabó Márta: MIT? MIÉRT? HOGYAN?, https://prezi.com/bgn4d4-l9h-c/mit-miert-hogyan/ 

http://redarchive.nmc.org/horizon-project/horizon-reports
http://redarchive.nmc.org/horizon-project/horizon-reports
https://prezi.com/bgn4d4-l9h-c/mit-miert-hogyan/


Place your screenshot here

További gondolatok: Mit? Miért? Hogyan?
https://prezi.com/bgn4d4-l9h-c/mit-miert-hogyan/ 

https://prezi.com/bgn4d4-l9h-c/mit-miert-hogyan/
https://prezi.com/bgn4d4-l9h-c/mit-miert-hogyan/


Projektjeink
Avagy hogyan változnak idővel a tanulási terek...



Fejlesztéseink a közoktatás számára
A fejlesztésekbe hallgatóinkat is 

bevonjuk/bevontuk



T@T Labor - Kapcsolat a közoktatással 

http://tet.inf.elte.hu/galeria/ 

http://tet.inf.elte.hu/galeria/
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T@T Háló

https://www.facebook.com/ELTE-TT-h%C3%A1l%C3%B3-242499065762421/ 

Pedagógus mentor 
hálózat, amelyet 
együttesen működtet:
✖ ELTE T@T labor
✖ NJSZT Közoktatási 

Szakosztály

https://www.facebook.com/ELTE-TT-h%C3%A1l%C3%B3-242499065762421/
https://www.facebook.com/ELTE-TT-h%C3%A1l%C3%B3-242499065762421/


A tanulási tér kiterjesztései
A technológia és módszertan sajátos 

összefonódásai
Interaktív média kurzus



Interaktív média integrált kurzuscsoport
Oktató: Turcsányi-Szabó Márta
Cél: 
olyan innovatív ismeretszerző installációk 
felállítása, amelyek lehetnek akár a formális 
tanulás eszközei is, de alkalmasak más 
környezetben (például múzeumokban) is az 
érdeklődés felkeltésére és a felfedezés 
élményének átadására.
✖ Interdiszciplináris projektmunka
✖ Multikulturális háttér



Place your screenshot here

Egyetemi Példa - Interaktív média kurzus
https://prezi.com/4mc8i6nkbwlr/learningdesigning-within-the-real-virtual-

continuum-at-elte-ik/ 

https://prezi.com/4mc8i6nkbwlr/learningdesigning-within-the-real-virtual-continuum-at-elte-ik/
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Valóság ↔ Virtuális tér

https://prezi.com/4mc8i6nkbwlr/learningdesigning-within-the-real-virtual-continuum-at-elte-ik/ 

http://arportal.elte.hu/elteflar/elte.php 

     ELTE T@T lab OpenSim világa 
az Informatikai Karon   

http://people.inf.elte.hu/sattila/Virtual-ELTE/ 

     ELTE T@T lab OpenQwaq 
világa az Informatikai Karon   

https://prezi.com/4mc8i6nkbwlr/learningdesigning-within-the-real-virtual-continuum-at-elte-ik/
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Place your screenshot here

IP4ET - Interaktív poszterek
    IP4ET: Interactive Poster for Exploration and Testing 

https://prezi.com/xt3xcxzzaokm/elte-ik-tt-lab-ip4et/                                                      

https://prezi.com/xt3xcxzzaokm/elte-ik-tt-lab-ip4et/
https://prezi.com/xt3xcxzzaokm/elte-ik-tt-lab-ip4et/


Robotika



Robotika Tanárszakosoknak 
Oktató: Pluhár Zsuzsa
Cél:  STEM oktatási 
területein tanárszakosok 
képzése
Projekt alapú feladatok, 
melyeket valós tanítási 
környezetben is ki kell 
próbálni. 



E-learning
Tananyagoktól a keretrendszerekig



Tananyagfejlesztések
✖ Hallgatóink és a szélesebb 

közönség számára 
○ számos e-tananyagot dolgoztunk ki, 

illetve e-kurzusokat indítottunk
✖ Néhány példa

○ „ICT in Primary Education” 
MOOC-kurzus (Turcsányi-Szabó 
Márta a képzés egyik kidolgozója)

○ A http://www.tankonyvtar.hu/ 
oldalon elérhető tananyagok közül 
több is e-learning minőségi díjat 
kapott

https://www.coursera.org/course/ictinprimary
http://www.tankonyvtar.hu/


Akadálymentes tananyagfejlesztési 
keretrendszer és módszertan

✖ Cél: minél szélesebb kör 
számára tegyük 
hozzáférhetővé a 
tananyagokat
○ Fogyatékossággal élő 

tanulók, technológia 
szempontból 
megkülönböztetett 
felhasználók

✖ Keretrendszer (ELTESCORM) + 
Tananyagfejlesztési módszertan fejlesztése



Place your screenshot here

Canvas LMS kipróbálása, bevezetése az ELTE-n
Egy pilot projekt keretében innovatív, nyílt kurzusok indítására alkalmas 

LMS rendszert állítottunk fel



T@T Kuckó
Élményalapú játszóház



T@T Kuckó

http://tet.inf.elte.hu/tetkucko 

Technológiai játszóház
(kicsik, nagyok, 
felhasználók, tanárok és 
tanár jelöltek, fejlesztők 
számára)
✖ Flexibilitás
✖ Formális, 

nem-formális, 
informális tanulási 
színtér

✖ Modern eszközök

http://tet.inf.elte.hu/tetkucko
http://tet.inf.elte.hu/tetkucko


Rengeteg kütyü
VR eszközök, Robotok, Digitális mikroszkóp

60 Samsung Galaxy tab
Jut mindenkinek...

2 db zsúrkocsi 
Hogy mobilak legyünk...

Mobil bútorok, babzsákok
Fő a praktikusság és a kényelem



Foglalkozások a T@T Kuckóban

http://tet.inf.elte.hu/tetkucko 

A foglalkozásokat oktatóink, illetve tanárszakos hallgatóink tartják. 

http://tet.inf.elte.hu/tetkucko
http://tet.inf.elte.hu/tetkucko


Digitális szabadulószoba

http://tet.inf.elte.hu/tetkucko 

✖ Cél: digitális eszközök 
aktív, kreatív 
felhasználásával kell a 
szabadulószobából kijutni 
(VR, programozás, robotok)

✖ A koncepció a hallgatók 
bevonásával került 
kidolgozásra

http://tet.inf.elte.hu/tetkucko
http://tet.inf.elte.hu/tetkucko


Köszönjük a figyelmet!
Kérdések?

Az alábbi címeken vagyunk elérhetőek
tszmarta@inf.elte.hu
abonyita@inf.elte.hu

http://bit.ly/tetlab20161207


