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Intézményi fejlesztési célok meghatározása  

Digitálisan korszerűsített intézmény, eszközfejlesztés: 4 digitális tanterem létrehozásával.  

Digitális módszertani fejlesztés: digitálistartalom-fejlesztés, a matematikai kompetencia, a szövegértés 

fejlesztése, a természettudományos megismerés támogatása, a kreativitás/ problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztésének támogatása. Pilot program implementációját támogató események 

szervezése: 2. és 3. év végén a digitális témahéten workshop, munkaközösségen belüli 

tudásmegosztás, a konzorciumi tagok munkaközösségei közötti tapasztalatcsere.  

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 módszerekben 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 tanulás 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 segítő 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 élményszerűségét 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 fejlesztése, az 

élményszerű tanulás, a digitális kompetenciák kialakítása, az olvasás megszerettetése a gyerekekkel. 

További nevelési cél a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának 

elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek 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 interaktív 

eszközökkel digitális pedagógiai-módszertani csomaggal a cél: hatékony eszközöket biztosítson a 



mérési adatok rögzítéséhez, feldolgozásához és a következtetések levonásához, a fizika tantárgy 

megszerettetéséhez, növelje a tanulók motivációját.  

- A természettudományos megismerés támogatására területen a GEOMATECH programcsomaggal 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 Problémamegoldás 

LEGO® robottal digitális pedagógiai-módszertani csomaggal a cél: a tanulók motiválása a 

feladatmegoldásra, a kompetenciafejlesztésben (különös tekintettel a logikus-algoritmikus 

gondolkodás, a problémamegoldás, a magasabb rendű gondolkodási készségek fejlesztésére) is 

eredményesen alkalmazható legyen. 

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 kapcsolódó 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 

pedagógiai programba:  

-a pedagógusok munkaközösségi, munkacsoportos megbeszélésen megismerik a programcsomagokat, 

azok alkalmazhatóságát, az elért eredményeket a 4. év végére;  

-a munkaközösség javaslatot fogalmaz meg a Pedagógiai Programba való beépítésre: tananyag 

átcsoportosításra, mérési eszközök módosítására, helyi tanterv módosítására, az intézményi képzések 

irányára; digitális módszereszközök alkalmazásak rendszeres alkalmazása;  

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

A program bevezetése során vállaltuk, hogy a pályázaton elnyert digitális módszertan segítségével a 

tanórák 40%-án használják a pedagógusok a digitális eszközöket, melyek rögzítésre kerülnek az 

osztálynaplókban, tanmenetekben. (EFOP3.2.3-17)  

  

Intézményi fejlesztési célok meghatározása (EFOP3.2.3-17,A pedagógiai célok kijelölése megtörtént 

a digitális pedagógia területén, a pedagógus saját tanítási stílusához és a diákok tanulási igényeihez 

illeszkedően:  

A pedagógus képes lesz:  

- Nyílt forráskódú rendszert használni az oktatásban;  

- Internetes portálok funkcióit alkalmazni;  

- A portálon megtalálható digitális online feladatgyűjtemény tartalmakat saját óravázlatába 

beépíteni; 



 - Alapszinten egyszerű tananyagegységeket előállítani, vagy meglévőkön differenciálás céljából 

egyszerűbb módosításokat végrehajtani; 

 - Csoportmunkát (akár virtuálisan is) kialakítani és irányítani a szociális kompetenciák fejlesztéséhez; 

 - Nyílt végű feladatok és a pozitív visszacsatoláson keresztül a tanulók tanulási motivációját 

fenntartani; 

- Elősegíteni további a 21. században alapvető elvárásként megjelenő multiliteralitást, azaz 

mind analóg-, mind digitális platformon történő kommunikációs kompetencia fejlesztését, 

tovább mélyíteni az IKT-kompetencián belül digitális produktivitással és értékteremtéssel 

kapcsolatos ismereteket.  

  

A célok elérése érdekében a pedagógus saját tanítási stílusához és a diákok tanulási 

saját képzési gyakorlatába illesztjük, azokat személyre szabjuk és új interaktív tartalmakat 

fenntartjuk, valamint a tanulók matematikához magyar nyelv és irodalomhoz és a 

természettudományokhoz való pozitív hozzáállását erősítjük.  

  

A pedagógus: - nyílt forráskódú rendszert használ az oktatásban; - internetes portálok 

funkcióit alkalmazza; - a portálon megtalálható digitális online feladatgyűjtemény 

tartalmakat saját óravázlatába beépíti; - alapszinten egyszerű tananyagegységeket állít elő, 

vagy meglévőkön differenciálás céljából szükség szerint egyszerűbb módosításokat hajt 

végre; - csoportmunkában (akár virtuálisan is) dolgozik, tevékenykedtet, a szociális 

kompetenciák fejlesztése érdekében; - nyílt végű feladatok és a pozitív visszacsatolás 

alkalmazásával a tanulók tanulási motivációját fenntartani. 

 

Disszemináció  

- A program megvalósulásának 2. és 3. év végén a digitális témahéten szervezünk egy, félnapos  

interaktív, személyes jelenléten alapuló módszertani bemutató rendezvényt, amelynek keretében a 

bevont pedagógusok bemutatják a digitális pedagógiai eszköztárának fejlesztése érdekében tett 

tevékenységeit, elért eredményeit.  

 - A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és 

módszereknek az érintett szülők általi általános megismerése. 

 - Az implementációt támogató eseményekhez kapcsolódóan bemutatásra kerül az internetbiztonság 

illetve a fogyasztóvédelem erősítése.  

- Online közösségi felületen tájékoztatást nyújtunk az intézmény szélesebb társadalmi közösségének a 

pályázatban elért módszertani fejlesztésekről, bemutatva a digitális pedagógia alkalmazásának 

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 eredményekről.  

- A pályázathoz kapcsolódó kommunikációs tevékenységek bemutatása: Elektronikus kiadványok: 

Iskolánk weblapján megjelenik a pályázat megvalósulása és a Jó gyakorlataink, digitális módszertani 

eszköztár jön létre az intézményen belül, az NTF-re feltöltésre kerülnek a szakmai beszámolók. 


