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• A tanulást-tanítást, digitális kompetenciák

fejlesztését támogató eszközöknek és mód-

szereknek széles körben történő megismer-

tetése és alkalmazása.

A PROJEKT FŐ CÉLJA:



A TANKERÜLET VÁLLALÁSAI

A projekt hozzájárul

• az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók
számának csökkentéséhez, valamint az egész
életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;

• a minőségi oktatáshoz való hozzáférés
elősegítéséhez;

• a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez;

• új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához
és fejlesztéséhez;



A TANKERÜLET VÁLLALÁSAI

• az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű

alkalmazásához;

• a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák

fejlesztéséhez;

• az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti 

együttműködések kialakításához;



A PROJEKT CÉLJA

Szolnok és térsége négy iskolája olyan

módszertani és eszközfejlesztéseket hajtson

végre, amely hozzájárul a digitális környezet

fejlesztéséhez és a digitális tanulási

lehetőségek kiszélesítéséhez és ezeket

hozzáférhetővé tegye a többi intézmény

részére (intézményi honlapok, illetve Nemzeti

Köznevelési Portál felülete, nyílt bemutatók).



A PROJEKT RÉSZCÉLJAI

• a digitális oktatás módszertani támogatása 

• új tanulási lehetőségek elterjesztése, a tanulás-
tanítás digitális pedagógiai-módszertani 
támogatása 

• a matematikai kompetencia fejlesztésének 
támogatása 

• a szövegértés fejlesztésének támogatása 

• a természettudományos megismerés támogatása 

• a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének 
támogatása 

• a kreativitás fejlesztésének támogatása 



A PROJEKT EREDMÉNYEI

• A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált 
pedagógus továbbképzésen történő részvétele, digitális 
kompetenciáinak fejlesztése.

• A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-
oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök beszerzése.

• A bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és szülői 
közösségére szabott szemléletformálás a digitális pedagógia 
bevezetéséről.

• 10 db/tanév/fő digitális (óravázlat vagy óraterv vagy tanmenet) 
tananyagtartalom elkészítése, megosztása az NKP felületén.

• Az elkészített digitális tananyagok kipróbálása. 

• Disszemináció, horizontális tanulás.



RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK

http://www.digitaliskornyezet.szolnokiszechenyi.hu

http://www.digitaliskornyezet.szolnokiszechenyi.hu/


A PROJEKT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Projekt asszisztens

Széchenyi Körúti 

Sportiskolai Általános 

Iskola és AMI

Bevont pedagógusok

Rendszergazda

E-digitális módszertani 

asszisztens

Projekt asszisztens

Tiszaföldvári Kossuth Lajos 

Általános Iskola

Nagy Ágnes

Pénzügyi vezető

Bevont pedagógusok

Deák László

Szakmai vezető

Majnárné Varga Tünde

Projektmenedzser

Szolnoki Széchenyi István 

Gimnázium

Bevont pedagógusok

Rendszergazda

E-digitális módszertani 

asszisztens

Projekt asszisztens

Bevont pedagógusok

Rendszergazda

E-digitális módszertani 

asszisztens

Projekt asszisztens

Szandaszőlősi Általános 

Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola

Rendszergazda

E-digitális módszertani 

asszisztens



A SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 

FELADATAI A PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁBAN



A SZANDASZŐLŐSI Á.I. FELADATAI A 

PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

• A digitális pedagógiai módszertannal támogatott
tanórák aránya a választott csoportokra
vonatkoztatva a kiválasztott tantárgyak esetében
eléri az éves összóraszám 40%-át.

• Digitális tananyagfejlesztés

• Digitális eszközök használata

• Digitális értékelési eszközök használata

• A pedagógiai program átdolgozása

• Továbbképzések

• Érintett csoportok érzékenyítése



DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANNAL 

TÁMOGATOTT TANÓRÁK

• Programcsomagok:

– GEOMATECH- interaktív, digitális matematikai 

feladat és tananyagrendszer alsó tagozatosok 

számára – a matematikai kompetencia 

fejlesztésének támogatása 

– GEOMATECH – Interaktív, digitális 

természettudományi feladat- és 

tananyagrendszer felső tagozatosok számára –a 

természettudományos megismerés támogatása 

biológia, kémia, földrajz, természetismeret órán 



BEVONT PEDAGÓGUSOK ÉS OSZTÁLYOK 

(SZANDASZŐLŐSI Á.I. ÉS AMI)

Bevont 

pedagógus
Feladat Tantárgy

Bevont 

évfolyam 

2018/2019

Benca Ernő

Tartalomfejlesztő 

a természettudományos 

megismerés 

támogatása 

kémia 7-8. évfolyam

Dancza János

Tartalomfejlesztő 

a természettudományos 

megismerés 

támogatása 

Biológia, 

földrajz, 

természetism

eret

5-6-7-8. 

évfolyam

Rékási-Szanyi

Bernadett

Tartalomfejlesztő 

a matematikai kompetencia 

fejlesztésének 

támogatása

matematika Alsó tagozat



ESZKÖZBESZERZÉS

• IKT eszközök, berendezések beszerzése:
• 3 db tanári laptop

• A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a
tanulók nevelését-oktatását támogató digitális
eszközök, taneszközök beszerzése:

• 30 db tablet a tanulók számára

• mobil tároló a tabletekhez

• 1 db 3D nyomtató (filamentekkel)

• 6 db cserélhető szenzorokkal felszerelt, dataloggerként is
használható programozható robot

• Tantermek, szaktantermek, laborok, egyéb
helyiségek felszerelése, alkalmassá tétele a projekt
megvalósítására:

• 1 tanteremhez interaktív megjelenítő eszköz

• 1 db digitális értékelési eszköz



PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

• 2018/2019-es tanévtől

• A pedagógiai programban rögzítésre kerül:

• a digitális pedagógiai módszertan rendszeres

alkalmazása

• a digitális kompetenciák fejlesztéséhez

kapcsolódó pedagógiai célok



TOVÁBBKÉPZÉSEK

Továbbképzés elnevezése Továbbképzés 

óraszáma

Érintettek

GEOMATECH matematika csomaghoz tartozó

módszertani képzés

60 1

GEOMATECH természettudományi csomaghoz

tartozó módszertani képzés

60 2

Korszerű, hatékony módszertannal támogatott

digitális tanulási-tanítási folyamat megvalósítása

köznevelési intézményben

14



ÉRZÉKENYÍTÉS, TÁJÉKOZTATÁS

• Tantestület részére:
• Bemutató órák

• Workshopok (félévente)

• Diákok részére:
• Tájékoztatók:

• Projektről

• Internetbiztonságról

• Fogyasztóvédelemről

• Szülők részére:
• Szülői értekezletek

• Projektről

• Internetbiztonságról

• Fogyasztóvédelemről



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


