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Bevezetés 

A Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (röviden Karo-
lina Iskola) a Boldogasszony Iskolanővérek Magyarországi Tartományának nagy múltú, 145 éve alapí-
tott iskolája Szegeden. Az iskola tanulólétszáma: óvoda: 125 fő, általános iskola: 425 fő, gimnázium: 
308 fő, összesen: 858 fő. A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma az általános iskolában: 16 fő 
(kb. 4%) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdőké (BTM) 40 fő (kb. 9 %). 

4 éve indítottunk a 8 évfolyamos gimnáziumi képzést és a tehetséggondozó programot. Ugyanezen 
program részeként az intézmény 10. évfolyamától (a tanulók számára szabadon választható módon) 
specializációt indítottunk az érdeklődő diákok számára.  

A nevelőtestület úttörő szerepet vállal a modern pedagógiai módszerek és eszközök kipróbálásában.  

Az intézmény többek között részt vett HEFOP 3.12 és a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés 
- Innovatív intézményekben" című pályázatban (TÁMOP-3.1.4-08/2-2008) 2009-2010-ben. 

2013-ban tehetségpont, 2016-ban akkreditált tehetségpont lettünk. 

2. éve veszünk részt a Digitális témahéten, 1 éve szakmai kapcsolatban állunk a szegedi Szent-Györgyi 
Agórával, ahol az intézmény informatika szakköri óráinak egy része zajlott az Agóra munkatársai veze-
tésével.  

Sok törekvés irányul az intézmény fenntartója és vezetése részéről, hogy az intézmény jól felszerelt 
legyen, de a jelen informatikai, digitális felszereltséggel ebben a növekvő létszámú intézményben fo-
lyamatos fejlesztésre van szükség.  

Az utóbbi évek kiemelt intézményi célja és feladata volt a kompetencia alapú oktatás, kooperatív 
tanulási formák módszertani kultúrájának fejlesztése. Több kolléga tanulás-módszertani, informati-
kai eszközök megismerését, használatát, valamint önálló digitális tananyagkészítést célzó belső kép-
zésen vett részt. Szeretnénk ezt a belső tudásforrást sokszorozni: minél több kollégával elsajátítani a 
már korábban megszerzett ismereteket. 

1. Helyzetelemzés, fejlesztési szükségletek bemutatása 

Legfontosabb célkitűzésünk az digitális eszközfejlesztésen túl, hogy a digitális technológia általáno-
san ne csak az informatika oktatásban kapjon helyet. Az informatika órán kívül jelenleg szemlélte-
tésre, ám a tanulók önálló és csoportos munkavégzésének támogatására, a digitális és egyéb kom-
petenciák célzott fejlesztésére az IKT eszközöket csak kevés pedagógus veszi igénybe rendszeresen 
az intézményben. 

1.1 A gyakorlatban alkalmazott digitális pedagógiai eszköztár bemutatása, fejlesztési szükségletek  

1.1.1 Az intézmény módszertani felkészültsége a digitális kompetencia fejlesztés területén: 

Intézményünk részt vett a HEFOP 3.12 és a TÁMOP 3.14 pályázatokban. Pályázati tovább-
képzések, szakmai munkaközösségi foglalkozások, belső képzések, bemutató órák tapasz-
talatai során alkalmassá váltak a kompetencia alapú nevelésre és oktatásra. Megismerték 
és a mindennapi munkában alkalmazni tudják a kooperatív technikákat, az IKT eszközöket. 
Szem előtt tartják a differenciálást az egyéni érdeklődés és képességek figyelembevételé-
vel. Kiemelt feladatnak tartjuk a tehetséges tanulókkal való foglalkozást, felkészítésüket 
tanulmányi versenyekre. Különös figyelmet fordítunk az SNI és BTMN-es gyerekek együtt-
nevelésére, fejlesztésére. A nevelőtestületben 3 gyógypedagógus-tanító és egy fejlesztő-
pedagógus –tanító végzi a rászoruló gyermekek fejlesztését. 
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Digitális naplót (jelenleg MOZANapló) használunk 6 éve a felső tagozaton és a gimnázium-
ban.  

 

A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása intézményünkben jelenleg az alsó 
tagozaton (Műszaki Kiadó), felső tagozaton (MOZAIK Kiadó) matematika oktató CD-k ta-
nulói laptopokon való használatával valósul meg a matematika órák kb. 10 százalékában. 

A szövegértés fejlesztésének támogatása digitális fejlesztése: az alsó tagozaton (Apáczai 
Kiadó), oktató CD-k tanulói használatával és online felületeken való gyakorlással valósul 
meg tanulói laptopokon az órák 10 százalékában, a felső tagozaton magyar irodalom órá-
kon alkalmankénti online felületen való gyakorlással, filmnézéssel valósul meg. 

A természettudományos megismerés támogatása: alsó tagozaton természetismeret órán 
(Apáczai Kiadó) oktató CD használata a 4. évfolyamon, de csak alkalmanként és a felső 
tagozaton természetismeret, fizika, biológia órákon valósul meg, itt is csak alkalmanként. 

A kreativitás/ problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása az informatika 
órákon kívül nem valósul meg másutt jelenleg, ezt hiányosságnak tekintjük. 

Interaktív tábla használata: többnyire alsó tagozaton használják interaktív feladatoknál a 
tanítók. 

Az intézményben a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódó módszertani eszközök: 
digitális módszertani ötlettár, tanmenettár, óravázlatok, dolgozattár áll rendelkezésre, 
melyeket a matematika, a magyar munkaközösség hozott létre és folyamatosan fejleszti. 
A tanárok és a munkaközösségek az évvégi beszámolóikat digitális formában adják le. 

 

1.1.2 Fejlesztési szükségletek 

Az intézmény életébe beépítve az éves feladattervben jelennek meg célként a digitális esz-
közök minél nagyobb számú használata. Pozitívum, hogy a pedagógusok évről-évre na-
gyobb számban használják az eszközöket, különösen az 1 éve felszerelt interaktív táblákat, 
de negatívum, hogy többnyire demonstrációs eszközként szolgálnak, és nincsenek mérési-
értékelési, önértékelési eszközök sem. 

Szükséges a pedagógusok átfogó módszertani fejlesztésére továbbképzéseken, egymás 
közötti tudásmegosztás, interaktív feladatbankok alkalmazása. 

Új, korszerű digitális tananyagok bevonása az oktatásba. A dolgozatokat, órai feladatokat 
a diákok nem digitális formában kapják meg, nincs online segítség lehetősége a tanórán 
kívüli tanulásnál. Cél a tanulói feladatok digitalizálása. 

Intézményi online IKT tartalom létrehozása, és online segítség lehetősége a tanórán kívüli 
tanulásnál.  

A digitális értékelési eszközök közül az interaktív feladatbankokat kívánjuk alkalmazni. Az 
intézmény minden pedagógusa az intézmény éves feladattervében előírt módon és időben 
önértékelést végez, amelynek több pontja szól a digitális eszközök használatáról. Ezt az 
önértékelést egészítjük ki a digitális módszerek használatának értékelésével. 

A Pedagógiai Program 2.3 fejezete, amely a pedagógusokkal kapcsolatos elvárásokat tar-
talmazza:  

’’Képes tanulóközpontú, IKT- elemekkel, eszközökkel gazdagított oktatási környezet meg-
tervezésére (IKT-eszközökkel segített tanítási órák tervezésére, vezetésére) és jelenlegi 
környezetének megújítására, az infokommunikációs eszközöket, internetet, multimédiás 
alkalmazásokat képes saját tudása gyarapításában, továbbképzések során és a szakmai ön-
művelésben felhasználni.” kiegészül még: „digitális módszertani eszközök alkalmazására, 
fejlesztésre.” 
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3.4. fejezete amely az intézmény alapelveit tartalmazza: 

„– Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák fejlesztése: a ma-
tematikai, természettudományos, technológiai kompetenciák, az ezekkel kapcsolatos 
tudás, képességek, készségek kialakítása, ezzel kapcsolatos módszerek megismerte-
tése. 

 – Digitális kompetencia fejlesztése: az információs társadalom technológiáinak maga-
biztos és kritikus használatára való képesség (a munkában, a szabadidőben és a kom-
munikációban is), az információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazásához 
kapcsolódó készségek, a multimédia technológiájú információk kereséséhez, értékelé-
séhez, tárolásához, létrehozásához, bemutatásához és átadásához szükséges képesség 
kialakítása, valamint az internetes kommunikációban és a hálózatokban való kritikus 
és felelős részvételre történő nevelés.  

– A tanulás tanulása kompetencia fejlesztése: saját tanulás önállóan és csoportban 
történő szervezési és szabályozási képességének, a hatékony időbeosztás, a probléma-
megoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésé-
nek, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban – otthon, a 
munkahelyen, az oktatásban és képzésben – történő alkalmazási képességének kiala-
kítása.” kiegészül: digitális módszerek megismerésével és alkalmazásával is. 

A digitális pedagógiai eszköz és módszer adaptálását, implementálását és tanítási-tanulási 
gyakorlatba történő beépítését a matematikai kompetencia, a szövegértés és természet-
tudományos megismerés és a kreativitás/problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének 
támogatása területeken kívánjuk elvégezni  

 

A pályázat megvalósításának eredményeképpen, a digitális pedagógiai módszertannal tá-
mogatott tanórák aránya:  

alsó tagozat: matematika kompetencia fejlesztése programcsomag: 2 csoportban a digitá-
lis pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya 40 % 

alsó tagozat: szövegértés fejlesztése: 1 csoportban a digitális pedagógiai módszertannal 
támogatott tanórák aránya 40% 

alsó tagozaton: a kreativitás/problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása 2 
csoportban:  

felső tagozaton: matematika kompetencia fejlesztése: 1 csoportban a digitális pedagógiai 
módszertannal támogatott tanórák aránya 40%. 

felső tagozaton természettudományos megismerés: 2 csoportban a digitális pedagógiai 
módszertannal támogatott tanórák aránya 40%. 

felső tagozaton kreativitás/problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása 1 
csoportban: a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya 40%. 

 

A digitális fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékossággal élő, a sajátos 
nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók fej-
lesztésére. A pedagógusok alkalmazunk online felületeken való fejlesztő feladatokat a fej-
lesztő órákon.  

1.2 Az intézményi szervezeti és humán feltételek bemutatása, fejlesztési szükségletek  

1.2.1 Az intézményi szervezeti struktúra és a rendelkezésre álló humán erőforrás bemutatása 

- Az intézmény szervezeti struktúrája:  
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Az intézmény felelős vezetője a főigazgató, ő mellett vezetői feladata van a vezetői tanács-
nak. A vezetői tanács segíti az intézmény működését, az egyes (szervezeti) intézményegy-
ségek munkájának összehangolását.  

A vezetői tanács tagjai: 

Intézményvezető (főigazgató)  

főigazgató helyettes (gimnáziumi intézményegység vezető- pedagógiai vezető  

Intézményvezető helyettesek (intézményegység vezetők/igazgató helyettesek):  

óvodavezető; általános iskola vezetője; gimnáziumi intézményegység vezető helyettes kol-
légium vezetője; művészeti iskolai vezetője. közösségi és lelki programokat szervező ve-
zető (spirituális vezető)  

A pedagógusok munkaközösségekben és állandó vagy alkalmi munkacsoportokhoz tartoz-
nak.  

Rendszergazda: 1 fő teljes állásban, és egy rendszergazda asszisztens:1 fő félállásban. Az 
intézmény szerződéses kapcsolatban van az ITC KFT-vel, amely az informatikai hálózat ki-
építését, karbantartását végzi. 

- A pedagógusok felkészültsége a digitális kompetencia-fejlesztés szempontjából: 

A pedagógusok többsége használ IKT eszközt. Egyrészt az intézmény felső tagozatán és a 
gimnáziumban használatos elektronikus naplóhoz, másrészt a dokumentációk (beszámo-
lók, tanmenetek, stb) készítéséhez. 1 tanár részt vett digitális tartalomfejlesztésben, 1 mű-
vészeti iskolai tanár rendszeresen tart belső és külső informatikai képzéseket.  

A pedagógusok kb. 95 %-a részt vett valamilyen alapfokú informatikai képzésen, belső tu-
dásmegosztáson. Az alsó tagozaton tanulói laptopokat használnak az osztályok ¾-ében, és 
az osztálytermek kb. 80 %-ban van projektor és tanári számítógép. 

Az asszisztensi feladatokat jelenleg a rendszergazda és az ő segítője végzi el. A rendszer-
gazda (aki oktatástechnikus is), feladata az intézmény összes digitális eszközének karban-
tartása, a pedagógusok informatikai problémáinak kezelése. 

A szülők a gyermekük előmeneteléről felső tagozaton és a gimnáziumban elektronikus 
naplón (MOZAnapló) keresztül kapnak információt. Osztályonként működnek szülői leve-
lezőlisták. Az intézmény honlapján, és közösségi oldalán tájékozódnak az intézményi ren-
dezvényekről. A szülők számára 2 havonkénti rendszerességgel szülőklubot szervezünk, 
ahol meghívott előadóktól hallhatnak előadást, beszélgetést a gyermekeket érintő neve-
lési kérdésekről. 

Intézményünk szakmai kapcsolatban áll a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra informatikai 
csoportjával, akik az intézmény informatika szakkörének megvalósulását segítik. 

- a pályázatba bevont pedagógusok:  

A szakos ellátottság a törvényi előírásoknak megfelel. A pedagógusok rendelkeznek a tan-
tárgyak oktatásához szükséges szakirányú végzettséggel és a megfelelő szakmai kompe-
tenciákkal.  

alsós tanítók (5 fő) bemutatása 

Vígh Ilona: választott terület: matematika kompetencia fejlesztése - GEOMATECH - Játé-
kos, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer alsó tagozatosok szá-
mára 

1983-tól tanít az alsó tagozatban. 17 éven keresztül minden tantárgy, majd 2000-től pedig 
matematikát, környezetismeretet, testnevelést és vizuális kultúrát. 

Matematika és környezetismereti órákon rendszeresen, 2010 óta használ interaktív táb-
lát, digitális tananyagokat és tanulói laptopokat.  
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Kompetenciái: a digitális eszközök lehetővé teszik a játszva tanulást. Többrétegű animált 
ábra, a virtuális tanulási környezet, az interaktív forma, a kooperatív szemlélet és a tanulói 
projektekre építkező tanítás, az internetes tartalmak szinte végtelen számú integrálási le-
hetősége és egy jelentős módszertani megújulás. A digitális megújulásra égető szükség 
van, hiszen a pedagógusoknak lépést kell tartani a felnövekvő generációk IKT használatá-
nak fokával, színvonalával, ugyanakkor az irányító-segítő tanári funkció megőrzésével 
irányt kell mutatni a korlátlan internetes tartalom szűréséhez, feldolgozásához. 

Nagyon szeretne digitális anyagokat, felméréseket készíteni különböző programok segít-
ségével. 

A pályázattól várja, hogy: képes a tanulóközpontú, IKT-elemekkel gazdagított oktatási kör-
nyezet megtervezésére és jelenlegi környezetének megújítására; képes tantárgyához és 
tanulóinak érdeklődéséhez, képességeihez leginkább illő digitális tananyagokat, oktatási 
megoldásokat választani. A számítógépet a problémamegoldó és kritikai gondolkodás és 
az aktív tudásszerzés szolgálatába állítja, és támogatja a diákok online kommunikációját 
helyi és nemzetközi szinten egyaránt. 

 

Zsováné Palotai Gabriella: választott terület: a kreativitás/problémamegoldó gondolkodás 
fejlesztésének támogatása: Projektszemléletű ismeretátadás az alsó tagozaton LEGO® 
WeDo eszközökkel  

1993 óta tanár, 2006-ban szerezte második diplomaként tanítói végzettséget. 2012-ben 
kezdett tanítani alsó tagozatos gyerekeket. Tanítványai között sok a tehetséges diák, akik 
megérdemlik, hogy a legújabb eszközökkel ismertessék meg őket. Mivel a LEGO közked-
velt játék a gyerekek és felnőttek körében is, szívesen vállalkozik arra, hogy az oktatásban 
is hasznosítsa. A digitális tananyagok közül, oktatóprogramokat, játékokat, internetről le-
tölthető feladatokat többször is alkalmazza a tanítás során. Minden új fejlesztés érdekli, 
amivel izgalmasabbá, érdekesebbé, színesebbé teheti óráit. A tanári kompetenciák közül 
alkalmasnak látja ezt az új módszert a tanulók személyiségének fejlesztésére; a tanulói 
csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére; a szakmai együttműködésre 
és kommunikációra; önművelésre, szakmai fejlődésre. 

Magos Gábor: választott terület: matematika kompetencia fejlesztése - GEOMATECH - Já-
tékos, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer alsó tagozatosok szá-
mára 

tanító, óvodapedagógus és testnevelés szakkollégiumot végzett. 

1998 óta tanít alsós tanulókat matematika, hittan, környezetismeret, testnevelés, rajzolt, 
technika és életvitel tárgyakat. Órái gyakran használ digitális eszközöket, projektort, szá-
mítógépet. 

A pályázat felkeltette az érdeklődését, szeretne új munkamódszereket megismerni, és 
azokat alkalmazni a tanításban. 

 

Ferentziné Lovászi Márta: választott terület: szövegértés fejlesztésének támogatása: Szö-
vegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO StoryStarter csomag alkalmazásával 

1983. óta tanít magyar nyelv és irodalmat az alsó tagozaton. 2015 . januárjától mint köz-
oktatási szakértő, mesterpedagógus dolgozik a minősítési eljárásokban és a tanfelügyeleti 
feladatok megoldásán. 

Részt vett a HEFOP 3.12 és a TÁMOP 3.14 pályázatokban. A szövegértés, szövegalkotás 
kidolgozott moduljait próbálta ki a tanítás során, és értékelte a kompetencia alapú oktatás 
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óraterveit. Mindkét pályázat módszertani újdonságokkal tette értékesebbé a tanítói mun-
káját. 

Nagy érdeklődéssel, az új dolgok iránti szakmai kíváncsisággal és persze sok-sok felkészü-
léssel építette be a mindennapokba a továbbképzéseken tanultakat. 

34 éve tartó munkája során azt tapasztalta, hogy egyre nehezebb a gyerekeket motiválni, 
újabb és újabb módszerek beépítése, a fejlődéssel való állandó együtt haladás szükséges 
az eredményes órák megszervezéséhez. A tanulókat életkori sajátosságuk miatt leginkább 
a játékkal és a digitális eszközök használatával lehet napjainkban kellően motiválni.  

Jelen pályázattól azt várja, hogy bővülnek ismeretei és tapasztalatai a korszerű informati-
kai eszközök használatáról, sikeresebben tudja majd beépíteni a tanórák menetébe a ta-
nulói laptopokat, jobban lehet motiválni a gyermekeket. A párban végzett feladatok lehe-
tővé teszik a diákok szociális kompetenciáinak és a kommunikációjának fejlődését. Sok 
játék beépítésével aktívabbá tehetők a tanulók.  

 

Kisházi Gábor: választott terület: a kreativitás/problémamegoldó gondolkodás fejleszté-
sének támogatása: Projektszemléletű ismeretátadás az alsó tagozaton LEGO® WeDo esz-
közökkel  

1999-ben szerzett tanítói, 2003-ban történelem mozgókép és médiakultúra szakos tanári 
diplomás. 18 éve tanító, 1 évig az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban múze-
umpedagógus is. Kompetenciáit tekintve törekszik az életkori sajátosságokat figyelembe 
véve az aktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkal-
mazására. A pedagógiai problémákat képes felismerni, megoldásukra fejlesztési tervet ki-
dolgozni. Tudatosan él a kiégést megelőző technikák alkalmazásával, elkötelezett a fele-
lősségteljes szakmai fejlődésért. Munkája során rendszeresen alkalmazza az innovatív esz-
közöket, autodidakta módon bővíti a digitális tudását, lehetőség szerint továbbképzése-
ken vesz részt. 

A pályázattól azt várja, hogy újabb érdekes és izgalmas tanulási-tanítási stratégiákat, mód-
szereket sajátít el, amelyek az élményközpontú oktatást segítik. A tanulási folyamatban 
egyre inkább a tanulók kreativitására lehessen támaszkodni, építeni, kulcskompetenciái-
kat játékosan fejleszteni. A megszerzett tudást természetesen a munkatársai körében is 
kamatoztatni szeretné. 

felsős tanárok (4 fő) bemutatása 

Tóth Károlyné: választott terület: a természettudományos megismerés támogatására: Di-
namika tanítása interaktív eszközökkel az általános iskola felső tagozatán 

23 évig tanított szakközépiskolában, többek között közlekedési szakirányban. A gimnázi-
umi munkája során is kiemelten fontosnak tartja a mechanika gyakorlatias, jól szemlél-
tethető oktatását. Részt vett a Geogebra program fizikára vonatkozó programjainak ki-
próbálásában. Óráin rendszeresen használja a Phet programot. 
Az intézmény tehetség-munkacsoportjának vezetője, mentortanár, szakértő tanár. 

A pályázattól azt várja, hogy az informatikai kompetenciái a szaktárgyi irányban fejlődjön. 
Olyan programokat, szemléltető anyagokat szeretne megismerni, amelyek a mai kor gyer-
mekeinek is jól szemléltetik a mechanikai alaptörvényeket, jelenségeket.  

Berta Zsófia: választott terület: a természettudományos megismerés támogatására: GEO-
MATECH – Élményalapú, interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyag-
rendszer felső tagozatosok számára 

2016. februárjában végzett az SZTE TTIK karán fizika-földrajztanárként. Mesterképzése fo-
lyamán dolgozott a Geomatech projektben a BKF Kommunikciós Alapítványnál, mint pilot 
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lebonyolító, ekkor munkája során óralátogatásokat tett gyakorlott pedagógusoknál, hogy 
hogyan építik be a szimulációkat a tanóráikba. Később a projekt keretében megírt elekt-
ronikus okostelefon tananyagegységekhez írt útmutatókat. 

2017. szeptembere óta tanít fizikát az intézményben Tanítása során beépíti a korábban 
látottakat, és alkalmazza a Geomatech oldalán található szimulációkat a fizikaórákon. Fo-
lyamatos igénye van a digitális kompetenciái fejlesztésére. Gyakornokként törekszik az 
önreflexióra, ebben mentortanára van segítségére. Igyekszik minél változatosabb tanítási 
módszereket alkalmazni, és szívesen építi az óráiba digitális anyagokat, ezért tartja hatal-
mas lehetőségnek a Digitális környezet a köznevelésben (EFOP – 3.2.3-17) pályázatban 
való részvételt.   

Kisvárdainé Dusa Mária: választott terület: matematika kompetencia fejlesztése GEOMA-
TECH- Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer felső ta-
gozatosok számára 

1994 óta tanít matematikát. Felsőfokú oktatásinformatikus végzettsége van. Matematika 
és informatika munkaközösség-vezetés 6 évig. Tehetség-munkacsoport tagja, feladata az 
online mérések szervezése, lebonyolítása. Részt vett a matematika kompetencia-fejlesztő 
programcsomagok kipróbálásában. Óráin rendszeresen alkalmaz IKT eszközt, szívesen ké-
szít digitális feladatokat. Osztályhonlap-szerkesztés és az intézményi honlap felügyelete, 
az intézményi digitális napló adminisztrálása, Intézményi fogadóórarendszer működte-
tése is a feladata. 

Hertelendy Anett: választott terület: kreativitás/problémamegoldó gondolkodás fejlesz-
tésének támogatása: problémamegoldás LEGO robottal 

1998 óta tanít informatikát. 2013. óta készíti fel az iskolában a tanulókat informatika 
érettségire. 2016/17-ben az informatika specializációs csoportot vezette. Szakkört tartott 
6-8. osztályos tanulóknak a szegedi Agórával közös szervezésben. Itt volt először robotika 
foglalkozás a gyerekeknek, ami nagyon érdekelte őket. Különösen fontosnak tartja, hogy 
SNI és BTMN tanulók figyelmét sikerüljün koncentrálni az informatika órákon. Látványos 
volt a fejlődés a robotokkal. Ha sikerülne nyerni a pályázaton, lehetőségünk lenne akár 
tanórákon, akár szakkörön elmélyíteni a robotikát. 

- a pályázati csomagot kipróbáló diákcsoportok: 

5 csoport alsós tanulók, átlaglétszám 25 fő,  

4 csoport felsős csoport, ebből 1 csoport 17 fő, 3 csoport átlagosan 26 fő. 

- a DFT megvalósításának nyomon követését, koordinálását 1 informatikus kolléga végzi, 
aki más intézményi pályázat megvalósulásának koordinálását végezte már korábban.  

- az intézmény nagy hangsúlyt fektet a tantestületi felkészítésekre. A kollégáknak évente 
legalább 1 alkalommal az intézmény által szervezett kötelező képzésen részt kell vennie. 
Ezek megvalósulása történik külső képzőkkel vagy belső tudásmegosztással jelenleg is. 
Évek óta folyik az intézményben IKT-s képzések a pedagógusok számára. A fenntartó által 
szervezett Nevelési Konferencián workshopok, pedagógiai kampányok valósulhatnak 
meg. 

- A bevont pedagógusokat 1 fő digitális módszertani asszisztens fogja segíteni. 

- A módszertani csomag intézményi bevezetését az intézményi rendszergazda (1 fő) támo-
gatja. 

- A bevont pedagógusaik folyamatos szakmai támogatása, mentorálása, a folyamatok mi-
nőségbiztosítása egyrészt belső erőforrással (1 kolléga részt vett a programcsomag kidol-
gozásában, tesztelésben), másrészt a konzorciumi partnereken keresztül megoldott.  
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1.2.2 Fejlesztési szükségletek 

- Az intézmény vezetése sok területét lefedi az intézményi feladatoknak, de jelenleg nincs 
a vezetői testületben digitális fejlesztésekért felelős vezető.  

- szükséges továbbképzések: 

- A programban résztvevő 9 pedagógus az első évben továbbképzésen vesz részt, a követ-
kező évtől még 4 fő vesz részt közülük a képzés második részében is.  

1 fő Geomatech - Élményszerű matematika - felső tagozat (60 órás, akkreditált) 

1 fő Geomatech- Élményszerű természettudomány -- felső tagozat (60 órás, akkreditált) 

4 fő GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat (84 órás/84 kredites akkreditált) 

2 fő Geomatech: Velünk játék a tanulás! –matek alsós (60 órás, akkreditált) 

1 fő alsós LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban (30 órás akk-
reditált továbbképzés) 

1 fő dinamika (term.tud.) - felső tagozat (30 órás, akkreditált) 

2 fő Lego WeDo - alsó tagozat (30 órás, akkreditált) 

1 fő Lego robotika - felső tagozat (30 órás, akkreditált) 

- digitális módszertani asszisztens nem áll rendelkezésünkre, belső erőforrás átcsoportosí-
tással kívánjuk megoldani. 

- a digitális módszerek alkalmazására nagy mértékben van szükség, mert a digitális eszkö-
zöket csak bemutatásra, szemléltetésre használják jelenleg a pedagógusok.  

1.3 A rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközpark bemutatása, fejlesztési szükségletek 

1.3.1 Az intézmény eszközellátottsága 

Az intézmény eszközrendszere jó színvonalú, de a hálózat és annak eszközei folyamatosan 
fejlesztésre, cserére szorulnak.  

Minden tanterembe csoportmunkára alkalmas tanulói padok és asztalok vannak.  

Az iskola nagyobb területén van vezetékes internet, a tanárok számára vezeték nélküli hoz-
záférés. Az internetelérés fejlesztése és sávszélesség (3x100 Mbit/s) bővítése a múlt évben 
történt. 

Osztálytermi és szaktantermi oktatás is folyik. A tanulók tanulói azonosítóval és jelszóval 
férnek hozzá a belső hálózat számukra megosztott részéhez 

A korábbi HEFOP és TIOP pályázat és a fenntartó támogatása eredményeként IKT eszközök 
kerültek az osztálytermekbe.(380 db tanulói laptop, 28 db projektor, 9 db digitális tábla) 
Két informatika szaktanterem, 35 db tanulói PC is biztosítja az oktatást. Az eszközök mű-
szaki állapota: mindegyik meghaladja a 3 évet, a tanulói és tanári laptopok 6 évesek.  

Az internetbiztonságot tűzfal biztosítja: 4.0-ás Zentyal rendszerrel megvalósított hálózati 
infrastruktúrakezelő szerver, tűzfal és Activ Directori kezelő rendszer működik.  

Két külön hálózat van: egy nyílt (open) ezen érhetők el a tanítás alatt az osztálytermekből 
a külső világ (youtube, oktatási anyagok), és a zárt (safe) ezen a belső szerverek és a gaz-
dasági és irányítási terület kapcsolódik ide. A tanulók számára csak az informatika terem-
ben és a kollégiumban van korlátozás nélküli internethozzáférés. 

Hiányosságunk, hogy az intézmény szaktantermeiben egyáltalán nincs digitális tábla, va-
lamint több osztályteremben szintén nincs digitális tábla. Tanulói tablet, Lego eszköz, ro-
bot egyáltalán nincs az intézményben, a tanári laptopok száma pedig nagyon alacsony, kb. 
10 %. 
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1.3.2 Fejlesztési szükségletek 

Az intézményi infrastruktúra fejlesztési igénye:  

Ez a felhívásban megfogalmazott tevékenységekkel összhangban, célhoz kötötten a pályá-
zat megvalósulásához elengedhetetlen eszközöket jelenti:  

IKT eszközök, berendezések, digitális eszközök, taneszközök beszerzése: 

- tanári laptop  4 db 

- laptoptároló szekrény 1 db  

- tanulói laptop 10 db 

- Legamaster 87" optikai interaktív tábla  3 db 

- tanulói tablet 9,7' 19 db 

- tablettartó állvány  19 db 

- tablettároló szekrény 2 db 

- LEGO® WeDo 2.0 tanári készlet - alsó LEGO® WeDo 2.0  - alsó 1 db 

- LEGO® WeDo 2.0 tanulói készlet - alsó LEGO® WeDo 2.0  - alsó 7 db 

- LEGO® Mindstorms EV3 tanári csomag robotika 1 db 

- LEGO® Mindstorms EV3 tanulói csomag robotika 5 db 

- LEGO® StoryStarter tanári csomag - alsó LEGO StoryStarter - alsó 1 db 

- LEGO® StoryStarter diákcsomag - alsó LEGO StoryStarter - alsó 7 db 

Ezen eszközökkel 2 osztályterem és 2 szaktanterem válik alkalmassá a projekt megvalósítá-
sára. 

1.4 Vízió 

Szeretnénk elérni, hogy ha rendelkezésre állna a fejlesztési terveikhez szükséges forrás, 
akkor az intézményben megvalósul a 4 digitális tanterem létrehozása, a digitális tartalmak 
rendszeres órai használata csoportos vagy egyéni feladatmegoldásokhoz, bevezetésre ke-
rül az elektronikus mérés-értékelés és vizsgáztatás, megkezdődik a digitális tartalmak 
egyéni tanári fejlesztése (óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális pro-
jektek).  
A tanulók motivációja, érdeklődése nőne a digitális módszerek és eszközök segítségével, 
és ezzel összefüggésben mérhetően pozitívan változna a tudása is. Online felületen kap-
nának segítséget az otthoni tanuláshoz. 
A tantestület tudásmegosztása online tanári közösségekben is megvalósulna (az alkalma-
zott tananyagok, módszertanok, eszközök, programok vonatkozásában). 
Munkaközösségi foglalkozásokon, belső képzéseken, iskolai és más intézmények bemu-
tató óráinak keretében a nevelők megismerik a digitális programcsomagok fejlesztési le-
hetőségeit, a kooperatív csoportmunka a tanítás természetes eszközévé válik, minden te-
remben elérhető szélessávú internet/hálózati elérés van, minden teremben van digitális 
eszköz (digitális tábla, PC). 

Az iskola nyitott szakmai műhellyé válik, több pedagógus tartott bemutató órát más in-
tézmények pedagógusai részére is. 

Szeretnénk, ha az intézmény és tanár-diák-szülő közötti digitális kapcsolattartás fejlődne, a 
szülők és a diákok érzékenyítése és bevonása az internetbiztonság terén, fogyasztóvédelem 
terén és a jogellenes tartalom elleni küzdelemben hatékonnyá válna.  

2. Intézményi fejlesztési célok meghatározása 

Digitálisan korszerűsített intézmény, eszközfejlesztés: 4 digitális tanterem létrehozásával. 
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Digitális módszertani fejlesztés: digitálistartalom-fejlesztés, a matematikai kompetencia, a szö-
vegértés fejlesztése, a természettudományos megismerés támogatása, a kreativitás/ problé-
mamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása. 

Pilot program implementációját támogató események szervezése: 2. és 3. év végén a digitális 
témahéten workshop, munkaközösségen belüli tudásmegosztás, a konzorciumi tagok munka-
közösségei közötti tapasztalatcsere. 

2.1 A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén 

A teljes intézményre vonatkozóan célunk a digitális pedagógiai területén:  

A digitális pedagógiai módszerek alkalmazása, az IKT ismeretek bővítése, elmélyítése, a 
digitális eszközök használatának elsajátítása, fokozása. Kiaknázása a digitális módszerek-
ben rejlő fejlesztési lehetőségeknek, a kooperatív munkák lehetőségének kiaknázása. A 
Pedagógiai Programban megfogalmazott közösségépítő, személyiségfejlesztő módszerek 
szélesítése ezen új módszerekkel. Cél a tanulókkal a digitális eszközökön keresztül a tanu-
lás megszerettetése, motiválása. Cél a sajátos nevelésű gyermekek fejlesztésében minél 
nagyobb számban jelenjenek meg a tanulásukat segítő digitális eszközök és módszerek. 

Cél: a pedagógusok több digitális eszközt használjanak a gyermekekkel együtt digitális 
módszertannal, kooperatív technikákat is alkalmazva. A pedagógusok digitális tartalmakat 
hozzanak létre: tanulói feladatokat, mérő eszközöket, óravázlatokat, online tanulást se-
gítő tartalmakat. 

Az egyes csomagokra vonatkozóan célok: 

- A matematika kompetencia területén a GEOMATECH programcsomaggal cél, hogy a 
pedagógusok javítsák az oktatás hatékonyságát, növeljék az órák játékosságát és él-
ményszerűségét és a gyerekek számára elvont, matematikai feladatok vizualizálása és 
láthatóvá tétele révén segítséget nyújtsanak a tananyag gyorsabb és eredményesebb 
megértéséhez és elsajátításához. 

- A szövegértés fejlesztése területen cél: az anyanyelvi kommunikációs képességek fej-
lesztése, az élményszerű tanulás, a digitális kompetenciák kialakítása, az olvasás meg-
szerettetése a gyerekekkel. További nevelési cél a szóbeli és az írásbeli érintkezések 
önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képes-
ségek intenzív fejlesztése. 

- A kreativitás/ problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása területen a 
Projektszemléletű ismeretátadás LEGO® WeDo eszközökkel programcsomaggal a cél: 
a projektszemléletű ismeretátadás megismerése, a problémamegoldó szemléletet, az 
algoritmikus gondolkodás és a korszerű IKT eszközök használatának megismerése, a 
hatékony és önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

- A természettudományos megismerés támogatására területen a Dinamika tanítása in-
teraktív eszközökkel digitális pedagógiai-módszertani csomaggal a cél: hatékony esz-
közöket biztosítson a mérési adatok rögzítéséhez, feldolgozásához és a következteté-
sek levonásához, a fizika tantárgy megszerettetéséhez, növelje a tanulók motivációját. 

- A természettudományos megismerés támogatására területen a GEOMATECH prog-
ramcsomaggal a cél: javítsa az oktatás hatékonyságát, növelje az órák játékosságát és 
élményszerűségét és aktívan hozzájáruljon ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont, 
matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a 
tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához. 

- a kreativitás/problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatására a Problé-
mamegoldás LEGO® robottal digitális pedagógiai-módszertani csomaggal a cél: a tanu-
lók motiválása a feladatmegoldásra, a kompetenciafejlesztésben (különös tekintettel 
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a logikus-algoritmikus gondolkodás, a problémamegoldás, a magasabb rendű gondol-
kodási készségek fejlesztésére) is eredményesen alkalmazható legyen. 

2.2 Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása 

Fejlesztési célcsoportok – közvetlen - : 5 alsós és 4 felsős kolléga,  

5 alsós osztály kb. 130 fő 

matematika kompe-
tencia területén 

szövegértés fejlesztése te-
rületen 

A kreativitás/ problémamegoldó 
gondolkodás fejlesztésének támo-
gatása területen   

GEOMATECH – Játé-
kos, interaktív, digitá-
lis matematika fel-
adat- és tananyag-
rendszer alsó tagoza-
tosok számára 

Szövegértés fejlesztése 
alsó tagozaton a LEGO® 
StoryStarter csomag alkal-
mazásával 

Projektszemléletű ismeretátadás 
LEGO® WeDo eszközökkel 

2 csoport 26-26 fő 

1. és 3. évfolyamtól 

1  csoport 26 fő 
2. évfolyamtól 

2 csoport: 26-26 fő 
3. és 4. évfolyamtól 

 

3 felsős osztály (kb. 80 fő) és 1 felsős tanulócsoport (kb. 17 fő).  

matematika kompe-
tencia területén 

természettudományos 
gondolkodás 

természettudomá-
nyos gondolkodás 

A kreativitás/ prob-
lémamegoldó gon-
dolkodás fejleszté-
sének támogatása 
területen   

GEOMATECH – Játé-
kos, interaktív, digi-
tális matematika fel-
adat- és tananyag-
rendszer felső tago-
zatosok számára 

Dinamika tanítása in-
teraktív eszközökkel az 
általános iskola felső 
tagozatán 

GEOMATECH – Él-
ményalapú, inter-
aktív, digitális ter-
mészettudományi 
feladat- és tan-
anyagrendszer 
felső tagozatosok 
számára 

LEGO® eszközökkel 

1 csoport 26 fő 

5. évfolyamtól 

1 csoport 26 fő 

7. osztálytól 

1 csoport 26 
fő 

5  évfolyamtól 

1 csoport: 17 fő 

5. évfolyamtól 

 

Közvetett célcsoport: tanári kar többi tagja kb. 80 fő, szülők kb. 400 fő. 

A projektben további érintettek köre: fenntartó, szülők, többi diák (gimnázium) 

3.1 Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkozó célok 

Célunk, hogy a bevont 9 pedagógus mindegyike a kiválasztott csomag vonatkozásában akkre-
ditált pedagógus-továbbképzésen vegyen részt. 

Célunk egy digitális pedagógiai asszisztens alkalmazása, aki segíti a bevont pedagógusokat. 

Cél: egy intézményi digitális fejlesztésért felelős vezető kijelölése. 
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3.2 Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok  

Cél: 4 digitális tanterem létrehozása, a programcsomagok megvalósulásához szükséges eszkö-
zökkel való felszerelése. A tantermekben megfelelő internetkapcsolat és hálózat kiépítése. 

- tanári laptop  4 db 

- laptoptároló szekrény 1 db  

- tanulói laptop 10 db 

- Legamaster 87" optikai interaktív tábla  3 db 

- tanulói tablet 9,7' 19 db 

- tablettartó állvány  19 db 

- tablettároló szekrény 2 db 

- LEGO® WeDo 2.0 tanári készlet - alsó LEGO® WeDo 2.0  - alsó 1 db 

- LEGO® WeDo 2.0 tanulói készlet - alsó LEGO® WeDo 2.0  - alsó 7 db 

- LEGO® Mindstorms EV3 tanári csomag robotika 1 db 

- LEGO® Mindstorms EV3 tanulói csomag robotika 5 db 

- LEGO® StoryStarter tanári csomag - alsó LEGO StoryStarter - alsó 1 db 

- LEGO® StoryStarter diákcsomag - alsó LEGO StoryStarter - alsó 7 db 

3.3 Lehatárolás, szinergia 

nem releváns 

3.4 A fenntarthatóságra vonatkozó cél  

Célunk a pályázat eredményeinek fenntartása, a digitális módszerek alkalmazása, belső fejlesz-
tés, és hosszú távon történő beépítése az intézmény életébe: informatika szakkör és informa-
tika specializáció fenntartása, digitális tartalmak alkalmazásának a Pedagógiai Programba való 
beépítése. 

4. A fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása 

Fejlesztési feladatok: Mivel nincs jelenleg az intézményben digitális pedagógiai csomag, cél, hogy 
bevezetésre kerüljenek. A szükséges eszközök és azok működtetéséhez, alkalmazásához szükséges 
tudás is hiányzik, ezért cél ezek elérése továbbképzéssel, beszerzéssel 

Cél, hogy a digitális módszert ne csak a bevont pedagógusok, hanem a munkaközösség tagjai is 
megismerjék a kipróbálás 1. éve után, a tapasztalatokat megosszák. 

A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és mód-
szereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása érdekében az alábbi digitális pe-
dagógiai eszköz és módszer kerül adaptálásra, implementálásra és tanítási-tanulási gyakorlatba 
történő beépítése:  
 a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása;  

 a szövegértés fejlesztésének támogatása;  

 a természettudományos megismerés támogatása;  

 a kreativitás/ problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása. 

4.1 A digitális pedagógiai-módszertani csomag meghatározása 

A fenti célokhoz illeszkedően választottunk módszertani csomagokat és teljes körűen megva-
lósítjuk: 
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2 alsós csoportban GEOMATECH - Játékos, interaktív, digitális matematika feladat- és tan-
anyagrendszer alsó tagozatosok 

Fejlesztési cél: a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása matematika órákon.  

Alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűsé-
gét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont, matematikai feladatok 
vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredménye-
sebb megértéséhez és elsajátításához.  

A tanórai alkalmazása hozzájáruljon ahhoz, hogy a diákok megszeressék e tantárgyakat, szíve-
sen tanulják azt, és a jövőben nemzetközi összehasonlításban is javuló teszteredményeket mu-
tassanak fel az érintett területen. 

 
1 alsós csoportban Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO StoryStarter csomag alkal-
mazásával   
Fejlesztési cél: a szövegértés kompetencia fejlesztésének támogatása magyar nyelv és iroda-
lom órákon.  

A módszer támogatja az élményszerű tanulást, mindezt úgy, hogy közben a digitális és analóg 
kompetenciák párhuzamos fejlesztését támogatja. A LEGO® StoryStarter alkalmazása az alsó 
tagozatban játékosan segíti, hogy az olvasást és a játékos tanulást megszerettesse a gyerekek-
kel. Az eszköz és a hozzá tartozó módszerek segítik a gyerekek digitális kompetenciájának ki-
alakítását. A szóbeli kommunikáció fejlesztésén túl lehetővé teszi a tanulók számára az önkife-
jezést, a LEGO használatával a motorikus készségek fejlesztését. A módszerrel fejlődik a szó-
kincse, a nyelvi-logikai kapcsolatokat, következtetéseket, viszonyításokat felismerő képessége. 
 
2 alsós csoportban Projektszemléletű ismeretátadás az alsó tagozaton LEGO WeDo eszközök-
kel 
Fejlesztési cél: problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása természetismeret 
órákon 
A projektszemléletű ismeretátadás, amely a valós életre jellemzőbb, problémamegoldó 
szemléletet részesíti előnyben. A LEGO® WeDo 2.0 készlet alkalmazása lehetővé teszi, hogy a 
tanítók projekt feladatokon keresztül, játékos formában ismertessék meg a tanulókat a 
komplex, elsősorban a környezetismeret, a matematika és az informatika ismeretkörébe köt-
hető feladatmegoldások megtervezésének, végrehajtásának és eredményük bemutatásának 
módszereivel, valamint megalapozzák az algoritmikus gondolkodás és a korszerű IKT eszkö-
zök használatának alapjait. 
 
1 felsős csoportban GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és 
tananyagrendszer felső tagozatosok számára. 
Fejlesztési cél: a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása matematika órákon. 
A matematika élmény és tapasztalati alapú digitális oktatására létrehozott digitális tananyag-
egységek tanórai alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát 
és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont, 
matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag 
gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához. 
 
1 felsős csoportban Dinamika tanítása interaktív eszközökkel az általános iskola felső tagoza-
tán 
Fejlesztési cél: a természettudományos megismerés támogatása fizika órákon 
A tananyag tartalmai elemeinek elsajátítása, és különösen a tanulási folyamatban használt 
tevékenységek jól támogatják a 21. századi készségek fejlesztését: Tanulási és innovációs 
készségeket, Életmód és karrier készségeket. 

http://www.dpmk.hu/csomagok/Sz_also_Lego.pdf
http://www.dpmk.hu/csomagok/Sz_also_Lego.pdf
http://www.dpmk.hu/csomagok/KP_also_WeDo.pdf
http://www.dpmk.hu/csomagok/KP_also_WeDo.pdf
http://www.dpmk.hu/csomagok/Mat_felso_Geomatech.pdf
http://www.dpmk.hu/csomagok/Mat_felso_Geomatech.pdf
http://www.dpmk.hu/csomagok/TT_felso_Dinamika.pdf
http://www.dpmk.hu/csomagok/TT_felso_Dinamika.pdf
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1 felsős csoportban GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális természettudományi fel-
adat- és tananyagrendszer felső tagozatosok számára 
Fejlesztési cél: a természettudományos megismerés támogatása természetismeret és fizika 
órákon 
A digitális tananyagegységek tanórai alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az 
órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek 
számára elvont, matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget 
nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához. 
 
1 felsős csoportban Problémamegoldás LEGO robottal 
Fejlesztési cél: a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása informatika örán 
és szakkörön 
A tanórai, szakköri keretben egyaránt használható és motiválja a tanulókat a feladatmegol-
dásra, ugyanakkor a kompetenciafejlesztésben (különös tekintettel a logikus-algoritmikus 
gondolkodás, a problémamegoldás, a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztésére) 
is eredményesen alkalmazható. 

4.2 Adaptáció és felkészítés  

A bevont pedagógusok felkészítésének, továbbképzésének terve:  
Azok a pedagógusok vesznek részt a programcsomagok kipróbálásában, akik a 2017/2018-as 
tanévben részt vettek a bevezetéshez szükséges továbbképzéseken. 

Az intézményben a 2017/2018-as tanévben 9 pedagógus vesz ezen részt. 

1 fő Geomatech - Élményszerű matematika - felső tagozat (60 órás, akkreditált) 

1 fő Geomatech- Élményszerű természettudomány -- felső tagozat (60 órás, akkredi-
tált) 

2 fő Geomatech: Velünk játék a tanulás! –matek alsós (60 órás, akkreditált) 

1 fő alsós LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban (30 
órás akkreditált továbbképzés) 

1 fő dinamika (term.tud.) - felső tagozat (30 órás, akkreditált) 

2 fő Lego WeDo - alsó tagozat (30 órás, akkreditált) 

1 fő Lego robotika - felső tagozat (30 órás, akkreditált) 

A képzések folytatódnak a 2018/2019-es tanévtől: 

4 fő GEOMATECH digitális tanítási gyakorlat (84 órás/84 kredites akkreditált) 

A képzések illeszkednek a kiválasztott digitális pedagógiai-módszertani csomagok eszközeihez 
és a meghatározott pedagógiai célokhoz. 

A képzések kiválasztása a (továbbképzésre, képzésre, illetve beszerzésre) vonatkozó jogsza-
bályoknak megfelelően történik.  

A képzésen, továbbképzésen, felkészítésen résztvevő pedagógusok helyettesítésének költ-
sége a pályázat keretében kerül elszámolásra.  
 
A pilot program lebonyolításának ütemezése: 
a 2017/18-as tanév a felkészülésről és a bevezetéshez szükséges feltételek megteremtéséről 
szól.  

A kiválasztott pedagógiai módszertan tanórai szintű alkalmazása, kísérleti ki-próbálása a 
2018/19-es tanévtől kezdődően, teljes tanévet lefedően történik.  

http://www.dpmk.hu/csomagok/TT_felso_Geomatech.pdf
http://www.dpmk.hu/csomagok/TT_felso_Geomatech.pdf
http://www.dpmk.hu/csomagok/KP_felso_EV3.pdf
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A bevont pedagógusok a tanmenetükbe az első ún. felkészülési tanévben a digitális módszer-
tant beépítik, amely majd a kísérleti bevezetés éveiben módosítható a tapasztalatok fényé-
ben.  

A bevont pedagógusok saját, illetve tanulóik munkájának támogatására digitális segédanya-
gokat készítenek, amelyet az NKP felületén osztják meg: digitális óravázlat, óraterv, tanmenet 
vagy tananyag száma: 10 db /tanév/ bevont pedagógusonként.  
A tartalomfejlesztés költségei a pályázatban elszámolásra kerülnek.  

A bevont pedagógusok folyamatos szakmai támogatásához, mentorálásához az Országos 
szakértői névjegyzéken, illetve az Országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplő szakembe-
rek kerülnek bevonásra szükség esetén. 

4.3 Bevezetés és alkalmazás 

A projekt intézményi lebonyolítását egy fő pedagógus irányítja. 

A pedagógusok munkáját segítő digitális pedagógiai asszisztens feladatait egy, a programcso-
mag bevezetésében jártas kolléga látja el, aki dolgozott az egyik projektben, mint pilot lebo-
nyolító, és a munkája során óralátogatásokat tett gyakorlott pedagógusoknál, hogy hogyan 
építik be a szimulációkat a tanóráikba. Tapasztalataival segít, fejlesztési eszközöket bemutatja, 
megismerési, a programcsomagok alkalmazását segíti. 

 

A kiválasztott digitális pedagógiai-módszertani csomagok eredményes bevezetéséhez és alkal-
mazásához, valamint az azt támogató pedagógiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenysé-
gekhez külső szakértői, szaktanácsadói támogatás veszünk igénybe szükség esetén.  

4.4 Az infrastrukturális feltételek biztosítása 

4 digitális tanterem kialakítása, a programcsomagok megvalósulásához szükséges eszközökkel 
való felszerelésére és a továbbképzésekre árajánlatok kérése a konzorciumi partnerekkel kö-
zösen. 

A pályázati forrásból nem beszerezhető, de szükséges további eszközök beszerzése az intéz-
ményi költségvetéséből. 

4.5 A humánerőforrás biztosításának tervezése 

4.5.1 Fejlesztési szükségletek 

A digitális pedagógia intézményi gyakorlatba történő beépüléséhez szükséges, a hu-
mánerőforrással kapcsolatos feltételek megteremtéséhez tervezett fejlesztési tevé-
kenységek: 

- a pályázatba bevont 9 pedagógus:  

5 fő alsós tanító és 4 fő felsős tanító továbbképzése. 

- 1 fő digitális módszertani asszisztens alkalmazása, kiválasztása a digitális eszközök és 
módszertanok implementálását és alkalmazását támogató asszisztensi feladatok ellá-
tásához 

- 1 fő rendszergazda biztosításának folytatása az intézményben a kiválasztott rendszer 
működésének helyi feltételei fennállásához 
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5. Disszemináció 

- A program megvalósulásának 2. és 3. év végén a digitális témahéten szervezünk egy, félnapos  
interaktív, személyes jelenléten alapuló módszertani bemutató rendezvényt, amelynek keret-
ében a bevont pedagógusok bemutatják a digitális pedagógiai eszköztárának fejlesztése érde-
kében tett tevékenységeit, elért eredményeit.  

- A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és 
módszereknek az érintett szülők általi általános megismerése a 2. évtől 1 alkalom/év. 

- Az implementációt támogató eseményekhez kapcsolódóan bemutatásra kerül az internetbiz-
tonság illetve a fogyasztóvédelem erősítése a 2. évtől 1 alkalom/év. 

- Online közösségi felületen tájékoztatást nyújtunk az intézmény szélesebb társadalmi közössé-
gének a pályázatban elért módszertani fejlesztésekről, bemutatva a digitális pedagógia alkal-
mazásának előnyeit, az alkalmazott új eszközöket.  

- A fenntartó által szervezett Pedagógiai Konferencia részeként módszertani műhelybemutatót 
tartunk a fenntartó által fenntartott többi intézmény pedagógusai számára az elért eredmé-
nyekről. 3. évben 

- A pályázathoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységek bemutatása: 

Elektronikus kiadványok: Iskolánk weblapján megjelenik a pályázat megvalósulása és a Jó gya-
korlataink, digitális módszertani eszköztár jön létre az intézményen belül, az NTF-re feltöl-
tésre kerülnek a szakmai beszámolók: 1 db/tanár/év. 

6. Fenntarthatóság 

A fejlesztés hosszú távú fenntarthatósága és a digitális pedagógiai szemlélet elterjedése érdekében 
tervezett disszeminációs, tudásmegosztó tevékenységek:  

Tantestület számára a pedagógusok jó gyakorlatainak, tapasztalatainak megosztása intézményen 
belül munkaközösségekben és munkacsoportokban rendszeresen az éves munkatervben rögzített 
időpontban. 

Az intézmények közötti tapasztalat megosztás lehetőségét felkínálva: bemutató órák és ehhez kap-
csolódó szakmai munkaközösségi megbeszélések, workshopok a Pedagógus Konferenciákon. 

A szülők tájékoztatása szülőklub foglalkozáson évente 1 alkalommal. 

A kiválasztott digitális pedagógiai módszertani megoldások beépítésének lépései az intézményi pe-
dagógiai programba: 

-a pedagógusok munkaközösségi, munkacsoportos megbeszélésen megismerik a programcsoma-
gokat, azok alkalmazhatóságát, az elért eredményeket a 4. év végére; 

-a munkaközösség javaslatot fogalmaz meg a Pedagógiai Programba való beépítésre: tananyag át-
csoportosításra, mérési eszközök módosítására, helyi tanterv módosítására, az intézményi képzé-
sek irányára; digitális módszerek rendszeres alkalmazása; 

-a nevelőtestület elé terjesztés után dönt a Pedagógiai Program módosításáról. 

 


