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Az intézmény rövid bemutatása 
 

1. A Digitális Fejlesztési Tervben megfogalmazott fejlesztési szükségletek, fejlesztési célok és 
feladatok összegzése 

A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főbb tevékenységi körei: alapfokú 
oktatás (8 évfolyam), alapfokú művészetoktatás (néptánc tanszak, 12 évfolyam), közösségi, társa-
dalmi tevékenységek. A lakóterület jellegéből adódóan iskolánkban a társadalom valamennyi ré-
tegének gyermeke jelen van, s ez egy egészséges szociokulturális összetételt jelent. Ugyanakkor ez 
az iskola részéről úgy a tehetséggondozásban, mint a hátránykompenzálásban nagyon tudatos te-
vékenységet kíván. Az intézmény innovációs képességét bizonyítja, hogy számos magyar és nem-
zet-közi projektben is részt vett tananyagfejlesztőként, jógyakorlat-gazdaként.  
Intézményünk stratégiai céljai a küldetésnyilatkozatra és a jövőképre épülnek. Pedagógiai prog-
ramunk tartalmazza az intézmény preferált alapelveit, melyek mentén megfogalmaztuk az egész 
intézményi rendszert átfogó céljainkat, célértékeinket, a cél eléréséhez vezető feladatokat, a 
megva-lósítást segítő módot, a cél elérésének mérését. 
Az intézmény legfőbb szellemi tőkéjének az itt dolgozók kompetenciáit és pedagógiai programun-
kat tartjuk, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk ezen értékek szinten tartására, további fejlesztésé-
re, mely megítélésük szerint biztosítéka egy olyan intézményi működésnek, ahol valamennyi érin-
tett eredményesen dolgozik együtt. 
Az intézmény minden évfolyamán, minden tantárgynál jelen vannak az IKT-val támogatott tanulási 
formák. A tantermek 100 %-a rendelkezik hálózati és internetes eléréssel, minden tanterem pro-
jektorral és tanári hordozható munkaállomással felszerelt. A tanórákon megvalósul az IKT-
eszközök interaktív használata. Tanulóink az IKT eszközöket tanórai és szabadidős tevékenységeik 
során kreatívan használják, tisztában vannak az adat- és vírusvédelmi módszerekkel, illetve képe-
sek a hiteles, megbízható információforrások használatára. 
A tantestület tagjai széleskörű módszertani ismeretekkel rendelkeznek a kompetenciaalapú és a 
digitális pedagógia terén egyaránt.  
Az intézmény informatív honlappal rendelkezik, amely a szülőknek, diákoknak és az érdeklődők-
nek jól érthető, szakszerű információkat nyújt. 

1.1 A tervezett fejlesztési szükségletek, célok és a célok elérése érdekében vállalt feladatok 
összefoglalása 

Fejlesztési szükségletek:  

 Digitális értékelési eszközök beszerzése 

 Digitális értékelési eszközök alkalmazása az oktató munkában 

 Digitális pedagógiai-módszertani csomagok beszerzése 

 Digitális pedagógiai-módszertani csomagok alkalmazása 

Az intézmény a pályázat benyújtásakor nem rendelkezett saját digitális értékelési eszközökkel. 
Digitális értékelésre a mindenki által elérhető oldalakat (pl.: Learningapps, Redmenta) használ-
tuk. Ezen felül partnerintézményként dolgoztunk és jelenleg is dolgozunk a Szegedi Tudomány-
egyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjával. Az együttműködés során tanulóink online méré-
sekben vesznek részt, kiemelten a matematika, szövegértés és természettudomány területén. A 
tanulók a teszt írása után rögtön visszajelzést kapnak a teljesítményükről.  
A folyamatosan továbbfejlesztett eDia mérést továbbra is jó gyakorlatként alkalmazzuk a peda-
gógiai értékelésben 3-8. évfolyamokon. A pályázat indulása óta már nem csak szövegértés, ma-
tematika és természettudományok, hanem az idegen nyelv területére is kiterjesztettük 6. és 8. 
évfolyamokon. Ezen kívül gyakorló tesztek összeállítására a pedagógusoknak is lehetősége van 
az eDia tanári tesztek felületén. Intézményünk megalkotta a saját digitális komplex természettu-
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dományos mérését 5-8. évfolyamig, melyet Google űrlap segítségével állítottak össze a tan-
anyagfejlesztő kollégák.  
A fentieken kívül a beszerzett tabletek, interaktív panel és a hozzá tartozó szoftver segítségével a 
tanulók órai munkája is nyomon követhető, mely nagyban hozzájárult a digitális értékelés fejlő-
déséhez. Ugyanezt a célt szolgálja a Microsoft Teams iskolai platformja is, melyen keresztül a ta-
nítók és a szaktanárok által kiadott digitális feladatok megoldására visszajelzést kapnak a diákok. 

A programban a választott digitális pedagógiai-módszertani csomagok:  
Matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása:  
Alsó tagozaton: GEOMATECH – játékos, interaktív, digitális matematika feladat-és tananyag-
rendszer alsó tagozatosok számára 
A GEOMATECH projekt keretében, az egyes tantárgyi ismeretek játékos, digitális oktatására lét-
rehozott digitális tananyagegységek tanórai, illetve tanórán kívüli 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 elsajátítá-
sához. 
Az elkészített digitális tananyagegységek megfelelnek a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv 
követelményeinek és követik az érintett évfolyamokon oktatott tanmenetet. 
A digitális tananyagegységek és a portál kifejlesztésének pedagógiai módszertani elemei a kö-
vetkezők:  

 vizualitás: geometria és az algebra közti újszerű (2D/3D) vizuális kapcsolat megteremtése, ér-
zékletessé 

 és megtapasztalhatóvá teszi a bonyolult feladatokat is; 

 dinamikusságot, interaktivitást és „szórakoztatást” biztosító technológia és alkalmazás; 

 hozzáférhetőség: időben és helyben korlátok nélküli hozzáférés, hagyományos és mobil tech-
nológiára optimalizáltság, felhő technológia; 

 élményalapú (experimental learning) tanulás: megteremti/kipróbálhatóvá teszi a tanulható-
sághoz és az elsajátításhoz szükséges kölcsönhatásokat, logikai kapcsolatokat. 
Alsó tagozaton 1-4. évfolyamban a tanulók matematika órán alkalmazzák a programcsomagot, 
Tóth Tamás Sándor tanító irányításával. 

Természettudományos megismerés támogatása: 
Felső tagozaton: GEOMATECH – élményalapú, interaktív, digitális természettudományi feladat-
és tananyagrendszer felső tagozatosok számára 
GEOMATECH névre hallgató kezdeményezés hosszú távú célja, hogy a közoktatásban résztvevő 
diákok megszeressék a matematikát és a természettudományos tárgyakat, motiváltabbak legye-
nek e tárgyak tanulása során, és nagyobb arányban tanuljanak tovább matematikai, természet-
tudományos, műszaki és informatikai területeken. 
A GEOMATECH projekt keretében, az általános iskola 5–8. évfolyamán természettudományos 
tárgyak élmény és tapasztalati alapú oktatására létrehozott digitális tananyagegységek tanórai, 
illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát 
és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont, ma-
tematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyor-
sabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához. Az elkészített digitális tananyagegysé-
gek megfelelnek a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv követelményeinek és követik az érin-
tett évfolyamokon oktatott tanmenetet. 
Felső tagozaton 6-7-8. évfolyamban a tanulók természetismeret, biológia, földrajz és kémia órá-
kon alkalmazzák a programcsomagot, Benca Ernő és Dancza János irányításával. 
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A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén 
Cél: 2022-re a matematika és a természettudományos munkaközösség rendelkezik digitális tu-
dásbázissal és a pedagógusok tanóráikon az éves összóraszám legalább 40%-ában beépítik annak 
elemeit. A digitális tudásbázis interaktív multimédiás oktató programokat, saját készítésű digitá-
lis tananyagokat, illetve internetes tananyaggyűjteményt tartalmaz. A pedagógusok a tanóráik 
legalább 10%-ában digitális alapú mérés-értékelést is alkalmaznak. 
Indikátorok:  

- digitális tudásbázisok száma 
- IKT-val támogatott tanórák aránya tantárgyanként 
- IKT-val támogatott mérés-értékelések aránya 
- (Az IKT-val támogatott tanórákat minden pedagógus „IKT” jelzéssel ellátva feltünteti a tan-

menetekben, illetve az e-naplóban.) 
Cél: A fenntartó és a szülők felé információt közöl a honlap, a diákok számára online IKT tan-
anyagtartalmakat és a tanárokkal közös kommunikációs felületet kínál. Az osztályok közösségi 
oldalakat működtetnek. 
Indikátorok: 

- a honlapon, osztály közösségi oldalakon elhelyezett IKT tananyagtartalmak száma 

Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkozó célok 
Cél: Informatikai irányú továbbképzésen vesznek részt pedagógusok. 
Indikátorok: 

- tanúsítványok száma (14 + 4 +3 fő) 
Cél: 2022-re a tantestület minden tagja alkalmazza tanóráin a kompetenciák fejlesztését szolgáló 
korszerű tanulásszervezési eljárásokat (kooperatív munkaformák, projekt, IKT-val támogatott 
tanóra, stb.), a munkaközösségek tanévente egy alkalommal "jó gyakorlataikat" belső műhely-
foglalkozások keretében bemutatják, átadják egymásnak. 
Indikátorok: 

- belső műhelyfoglalkozások száma 
- óralátogatások száma 

A pályázatba bevont pedagógusok, tanulócsoportok bemutatása 
Bevont pedagógusok:  
1 fő szakmai asszisztens (Király Eszter) 1 fő digitális módszertani asszisztens (Mezeiné Nagy Ildi-
kó), 3 fő megvalósító pedagógus (Benca Ernő, Dancza János, Tóth Tamás Sándor). 
Bevont csoportok:  
A projektbe bevont tanulók (osztályok) közül egy elsős, egy másodikos egy harmadikos és egy 
negyedikes csoport matematika órákon, a hatodik évfolyam természetismeret, a hetedik évfo-
lyam biológia, földrajz és kémia, a nyolcadik évfolyam kémia tanórákon vett részt a projektben. 
Egy-egy lezárt tanév után az adott tantárgyban a következő évfolyamon folytatódott a megvaló-
sítók munkája.  

Szükséges továbbképzések 
Az informatikai továbbképzések célja volt az új módszertani tudás elsajátítása, illetve a meglévő 
ismeretek frissítése, bővítése külső és belső szakmai képzéseken. 
A projekt során 14 fő képzését terveztük és valósítottuk meg az alábbi témában:   
„Korszerű, hatékony módszertannal támogatott digitális tanulási-tanítási folyamat megvalósítása 
köznevelési intézményben” (30 órás akkreditált képzés) 
A továbbképzés célja volt a hagyományos és frontális tanórák színesítése, interaktívvá tétele, di-
gitális tartalmak folyamatos bevezetése a tanórákba. A módszertani képzés után pedagógusaink 
kompetenssé váltak a hagyományos óratervekből interaktív óravázlatok készítésére, tantervi in-
tegrációjára, a NAT fejlesztési területeinek és kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló tan-
anyagtartalmak készítésére és alkalmazására. 
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Szemléletformálás, érzékenyítés 
A nevelőtestület 88%-a rendelkezik informatikai végzettséggel, további 7% felhasználói szinten 
képes alkalmazni informatikai tudását. A szemléletformálás és érzékenyítés a digitális tananyag 
fejlesztése és alkalmazása terén volt szükséges. 

Tantestületi felkészítés formái: 
- tudásátadás – belső képzés keretében 
- hospitálás a digitális tananyagot bemutató órákon 
- workshopok  

A pedagógusok továbbképzésének és folyamatba épített mentorálásának szervezése 
Az intézményben öt éves pedagógus továbbképzési program alapján tervezzük a kollégák képzé-
sét. Ezt a programot tanévenként bontjuk le éves beiskolázási tervekre. E szabályzók alapján biz-
tosított a kollégák tervszerű, a szükségleteknek megfelelő képzése. A tantestületbe újonnan ér-
kező kollégák mellé mentorokat rendelünk. Ők segítik a beilleszkedést, az iskolai dokumentumok 
megismerését, a felmerülő szakmai és nevelési problémák, módszertani kérdések megbeszélé-
sét. A projektben résztvevő pedagógusok feladata volt részt venni a projekthez kapcsolódó köte-
lező továbbképzéseken. A képzéseken elsajátított ismereteket belső tudásátadás alkalmával 
(szakmai műhely) adták át a kollégáknak. A tartalomfejlesztő kollégák felelősek a képzéseken 
megszerzett ismeretek tantestületi körben való nyomon követeséért, a kipróbálók mentori tá-
mogatásáért. 

Rendszergazdai feladatok ellátása 
Az intézményben 1 fő rendszergazda dolgozik, aki számítástechnika szakos tanár, egyéb végzett-
sége informatikai hálózatépítő és üzemeltető. A projekt során az eszközbeszerzések nyilvántar-
tása, az eszközök üzembehelyezése és karbantartása volt a feladata.   

DFT megvalósításának nyomon követése, koordinálása – személyi feltételek 
A DFT megvalósításáért -  az intézményvezető felügyelete mellett - szakmai asszisztens felel. Az 
intézményi éves munkaterv részeként szerepel a projekt megvalósításához kapcsolódó munka-
terv, benne megjelölve a fő célt és az alcélokat, a célértékeket.  Az intézményi szakmai asszisz-
tens a projekt előre haladásáról és az eredményekről a félévi és év végi tantestületi értekezlete-
ken tartott tájékoztatást. Beszámolója része az intézmény féléves és éves beszámolójának.  

Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok  
Cél: Álljanak rendelkezésre a projekt megvalósításához szükséges informatikai eszközök 
Indikátorok: 

-  A beszerzésre kerülő informatikai eszközök száma 
Cél: 2022-re legalább 20 tanterem rendelkezik interaktív táblával vagy fix projektorral és hor-
dozható munkaállomással, illetve az intézményben kialakításra kerül egy 30 db (legalább 1-3 
éves színvonalnak megfelelő) munkaállomással felszerelt informatikai szaktanterem. 
Indikátorok: 

- interaktív táblával rendelkező tantermek száma 
- fix projektorral felszerelt tantermek száma 
- hordozható munkaállomások száma 
- 1-3 éves színvonalnak megfelelő munkaállomások száma 

Cél: 2022-re az intézmény olyan informatikai hálózattal és legalább ADSL 100 Mbit-es internet-
eléréssel rendelkezik, amelynek köszönhetően az összes tanterem, csoportszoba, iroda és közös-
ségi tér megfelelő minőségű kommunikációja és az on-line oktatási tartalmak elérése biztosított. 
Indikátorok: 

- hálózati eléréssel rendelkező tantermek, csoportszobák, irodák, közösségi terek aránya 
- interneteléréssel rendelkező tantermek, csoportszobák, irodák, közösségi terek aránya 
- internetelérés sávszélessége 
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Cél: 2022-re minden pedagógus rendelkezik intézményi laptoppal, melyet tanórai felkészülése és 
adminisztrációs tevékenységei során használ. 
Indikátorok: 

- intézményi laptopok száma 

Fejlesztési szükségletek 
- 30 mobil munkaállomással rendelkező tanterem  
- 30 db tablet a tanulók számára 
- Mobil tároló 
- Interaktív megjelenítő eszköz  
- 3D nyomtató 
- 12 db cserélhető szenzorokkal felszerelt, dataloggerként is használható programozható robot 
- 3 db tanári laptop 
- Menedzsment szoftver 
- Digitális értékelési eszköz 
- Célunk volt egy teljes létszámú osztály egyidejű munkáltatása, nagy sebességű internet kap-

csolattal.  A mobil tároló segítségével a munkaállomások egyéb tantermekben is alkalmazha-
tók.  

Számszerűsített szakmai elvárások: 
A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, számszerűsített műszaki-szakmai eredmé-
nyeket kívántuk elérni: 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 
megnevezése 

Digitálisan korszerűsített intézmények 

 

Az eredmény leírása 

Azon, programba bevont köznevelési intézmények 
száma, amelyek a pilot projekt keretében digitálisan 
korszerűsítésre kerülnek 

 
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke 
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A tulajdonság számszerűsíthető célértékének 
mértékegysége 

 
db 

 
Igazolás módja 

 Eszközlista, üzembe helyezési lap, átadás-átvételi 
jegyzőkönyvek, foglalkoztatást alátámasztó doku-
mentumok, szolgáltatási szerződések 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 
megnevezése 

 Jóváhagyott pedagógiai program intézményenként, 
amelybe beépítésre került a digitális fejlesztési terv 

 

Az eredmény leírása 

A projekt első teljes tanévétől olyan jóváhagyott peda-
gógiai programok száma intézményenként, amelybe 
beépítésre került a digitális pedagógiai módszertan 
rendszeres alkalmazása és a digitális kompetenciák 
fejlesztéséhez kapcsolódó pedagógiai 
célok. 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke bevont nevelési-oktatási intézményenként 1 
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A tulajdonság számszerűsíthető célértékének 
mértékegysége 

 
db 

Igazolás módja Jóváhagyott pedagógiai program 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 
megnevezése 

Digitális pedagógiai módszertannal támogatott 
tanórák 

 
Az eredmény leírása 

A digitális pedagógiai módszertannal támogatott tan-
órák aránya az adott/választott csoportra vonatkoztat-
va az adott/választott tantárgy éves össz óraszámához 
viszonyítva, az első teljes tanévtől. 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke 40 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének 
mértékegysége 

% 

Igazolás módja Haladási napló 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 
megnevezése 

Digitálistartalom-fejlesztés 

 

Az eredmény leírása 

A projektbe bevont pedagógusok által létrehozott és az 
NKP-n megosztott digitális óravázlat, óraterv, tanme-
net vagy tananyag száma bevont pedagógusonként és 
tanévenként 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke 10/pedagógus/tanév 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének 
mértékegysége 

db 

Igazolás módja NKP feltöltés 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 
megnevezése 

Pilot program implementációját támogató esemé-
nyek 

 

Az eredmény leírása 

A projekt keretében megvalósított pilot program imp-
lementációját támogató események (pl. szakmai na-
pok, workshop-ok, videokonferenciák) száma. 

Minden bevont intézmény szervez legalább egy fél na-
pos (3-4 órás) interaktív, személyes jelenléten alapuló 
rendezvényt. 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke minimum 
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A tulajdonság számszerűsíthető célértékének 
mértékegysége 

 
db 

 
Igazolás módja 

Eseményhez kapcsolódó dokumentációk alapján 
összesítés, jelenléti ív, videokonferencia rögzí-

tett anyag 

1.2 DFT módosítási szükségletei a pályázati futamidő alatt 
Az intézményi Digitális Fejlesztési Terv (DFT) megvalósítása folyamatos. A pandémia ellenére sem 
volt szükség a DFT módosítására.  
A III. mérföldkőhöz kapcsolódó vállalások teljesítési határideje a pandémia miatt kitolódott 2021. 
április 29-re. Az EPTK felületén a projekt zárása is 3 hónappal meghosszabbodott. 

2. A Digitális Fejlesztési Terv céljainak, feladatainak megvalósulása 

2.1.1 A pályázati tevékenységek megvalósulása a DFT szakmai, tartalmi elemei szerint  
Alsó tagozaton, 4 évfolyamon a tanulók matematika órán alkalmazzák a programcsomagot, Tóth 
Tamás Sándor irányításával. 
Felső tagozaton 6-7-8. évfolyamban a tanulók természetismeret, biológia, földrajz és kémia órá-
kon alkalmazzák a programcsomagot, Benca Ernő és Dancza János vezetésével. 

Adaptáció és felkészítés  
A bevont pedagógusok felkészítése 
A programban 14 fő (tantestület 20%-a) vett részt módszertani továbbképzésben.  
A továbbképzéseken a bevont pedagógusok mellett más pedagógusok is részt vettek, akik a fenn-
tarthatóság időszakában alkalmazzák a választott programcsomagot. 
A képzés témája: 
Felkészítés a GEOMATECH – játékos, interaktív, digitális matematika feladat-és tananyagrendszer 
alsó tagozatosok számára. 
GEOMATECH – élményalapú, interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrend-
szer felső tagozatosok számára programcsomagok alkalmazása. 

Adaptálás 
A csomagok adaptálása a továbbképzésben részt vevő pedagógusok feladata.  

Bevezetés és alkalmazás 
Az intézményünkből bevont pedagógusok (3 fő) a kiválasztott digitális pedagógiai-módszertani 
csomag eredményes bevezetése és alkalmazása érdekében a csomaghoz kapcsolódó akkreditált 
pedagógusképzésen vettek részt. Ezen felül a pedagógusok digitális kompetenciáinak, illetve digi-
tális tanulási-tanítási módszereinek fejlesztése, korszerű ismeretek átadása érdekében külső szak-
értők által tartott képzésen vettünk részt.  
Ennek célja – összhangban a kiírás digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák 40%-os 
arányával, valamint azon túl - a hagyományos és frontális tanórák színesítése, interaktívvá tétele, 
digitális tartalmak folyamatos bevezetése a tanórákba, pedagógusok felkészítése a hagyományos 
óratervekből interaktív óravázlatok készítésére, tantervi integrációjára, a NAT fejlesztési területei-
nek és kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló tananyagtartalmak készítésére és alkalmazására.  
A bevont pedagógusok folyamatos szakmai támogatása, mentorálás, a folyamatok minőségbizto-
sítása szintén külső szakértők segítségével valósult meg. Ennek a tartalma a választott pedagógiai 
csomagok használatára való felkészítés, módszertani és digitálistartalom-fejlesztésben (óravázla-
tok, óraterv, tanmenet vagy tananyag) való segítségnyújtás, valamint beválás-vizsgálat (bemeneti 
és kimeneti mérések, tesztek, alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok intézményi 
bevezetésének előrehaladását nyomon követő önértékelés, a digitális pedagógiai gyakorlat peda-
gógiai folyamatokba történő beépülésének vizsgálata).  
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A tudásmegosztás, illetve a szakmai színvonal emelése érdekében fontosnak tartottuk külső szak-
értők, előadók bevonását az implementációt támogató események szervezésébe, megvalósításá-
ba. 

Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása 
Cél: 2022-re alsó tagozaton matematika, felső tagozaton a természettudományos tantárgyak 
(természetismeret, biológia, földrajz, kémia) óráin minden osztály alkalmazza a digitális program-
csomagot.  
Indikátorok: 

- A programcsomagot alkalmazó tanulócsoportok száma 
- A programcsomagot alkalmazó tanulók száma 

Az infrastrukturális feltételek biztosítása 
A projektgazda Szolnoki Tankerületi Központ a pályázatban érintett négy intézmény vonatkozásá-
ban vállalta, hogy a projektben kiválasztott digitális pedagógiai módszer eredményes alkalmazha-
tósága érdekében biztosítja az infrastrukturális feltételeket. A jogszabályi előírásoknak megfelelő-
en a Műszaki és módszertani útmutató 6. pontjában felsorolt eszközöket illetően beszerzéskor el-
sősorban a központosított közbeszerzési eljárások lebonyolításában vett részt. Másrészt, mint 
fenntartó biztosította a projekt megvalósulásához szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében 
gondoskodott az említett intézmények épületeinek a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközök-
kel történő ellátásáról. 
Beszerzésre és beüzemelésre került: 

- 187 tanulói tablet; 
- intézményenként egy tanterem felszerelése interaktív megjelenítő eszközzel; 
- tanterem menedzsment szolgáltatás biztosítása; 
- a bevont pedagógusok számára 3 db laptop. (összesen 12 db tanári laptop) 
- mobil tárolók, 3D nyomtatók, programozható robotok. 

A humánerőforrás biztosításának tervezése 
Humánerőforrás biztosítása:  

- Tananyagfejlesztő pedagógusok 3 fő 
- Továbbképzésben résztvevők: 14 fő 
- Digitális módszertani asszisztens 1 fő 
- Rendszergazda 1 fő 
- Intézményi koordinátor (szakmai asszisztens) 1 fő 

A projekt során problémát jelentett az árak – időnként drasztikus – változása, a beszerzések kap-
csán a három árajánlat bekérése. 

2.1.2 Sikerek, elakadási pontok 
A projektmenedzsment kiváló munkájának és a résztvevők szakmai elhivatottságának, elkötele-
zettségének és pozitív hozzáállásának köszönhetően nem voltak jelentős elakadási pontok. Kisebb 
problémát jelentett a közbeszerzések által vásárolt eszközök  elnyúló beszerzése, a pandémia 
megjelenése és hullámai. 

2.1.3 A projekt hatása az intézmény pedagógiai munkájára 
Intézményünk pedagógiai programja kiegészítésre került, mely jól tükrözi a digitális pedagógia 
módszerek iránti elköteleződésünket. 
Az EFOP-3.2.3-17-2017-00045 „Digitális környezet fejlesztése a Szolnoki Tankerületi Központ in-
tézményeiben” című projekt célkitűzéseivel hozzájárulunk a kulcskompetenciák közül kiemelten a 
digitális kompetencia fejlesztéséhez.   
A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését a támogató eszközöknek és a digi-
tális pedagógiai módszereknek széles körben történő megismertetésével és rendszeres alkalmazá-
sával érjük el.   
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A digitális kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó pedagógiai céljaink elérésével hozzájárulunk: 
- 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; 
- az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához; 
- a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztéséhez; 
- a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a természettudomá-

nyos megismerés és a kreatív készségek fejlesztéséhez; 
- az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához; 
- a digitális környezet fejlesztéséhez és a digitális tanulási lehetőségek kiszélesítéséhez;  
- a digitális pedagógiai szemlélet elterjesztéséhez, a hosszú távú fenntarthatóság biztosításá-

hoz. 
A pedagógiai program módosítása 2019. március végén megtörtént, a fenntartó jóváhagyta eze-
ket, azóta újabb módosítás nem történt. 
A pályázat megvalósítási időszakában, 2020-ban kitöltöttük a Digitális Névjegy Rendszert, amely 
egy olyan komplex intézményi visszajelző- és fejlesztőeszköz, mely alkalmas az iskolák digitális fej-
lettségi szintjének a meghatározására. A kiértékelés után a kiválasztott fejlesztési javaslatok alap-
ján törekszünk a pedagógiai, módszertani és szervezeti kultúránk folyamatos fejlesztésére. Ezen 
kívül iskolánk vezetősége, pedagógusai és diákjai kitöltötték a Selfie kérdőívet, amely a digitális 
átállás megvalósulását méri. Digitális stratégiánk tervezésekor a fejlesztés irányának kijelölésében 
mindkét mérőeszköz eredményeit figyelembe vettük. 
Sajnos a pályázat kezdetekor még nem álltak rendelkezésünkre a bemeneti mérés megvalósításá-
hoz szükséges eszközök, így a megvalósítás időtartama alatt végeztünk méréseket, melyek szerint 
a kitűzött kompetenciák fejlődése lassú növekedést mutat. 
A pedagógus továbbképzéseknek, műhelymunkáknak, tananyagfejlesztéseknek és a pályázat kere-
tein belül megvalósult programoknak köszönhetően az intézmény más tanulócsoportjai is betekin-
tést nyerhettek a projekt tevékenységeibe. 
A tanórán alkalmazott IKT eszközök aránya jelentős mértékben javult a projekt megvalósulásának 
idején. A tananyagfejlesztő kollégák esetében elérte a 40%-ot, a többi pedagógus esetében pedig 
ugyanez az arány 35%. 
A tantermen kívüli oktatás alatt nagyon hasznosnak bizonyultak a továbbképzéseken és a műhely-
munkákon elsajátított ismeretek. 
Ezen kívül a Digitális Témahét és az EU codeweek megvalósítása is könnyebb, hiszen intézmé-
nyünk pedagógusai olyan módszertani tudás és digitális tananyagok birtokában vannak, amelyek 
egy-egy tanulást támogató projekt tervezésében, lebonyolításában a segítségükre vannak. 
A belső tudásmegosztás és horizontális tanulás színterei a műhelymunkák, munkaközösségi fog-
lalkozások, szakmai napok. 
A témahetek keretein belül a szülőknek is lehetőségük volt új eszközeinket megismerni és kipró-
bál-ni, illetve minden tanév elején tartunk műhelyfoglalkozást szülők számára a Kréta ellenőrző il-
letve a Teams platformok használatával kapcsolatban. 
A projekt kezdetekor vállaltuk, hogy az alábbi tevékenységeket a projekt befejezésétől számított 3 
évig fenntartjuk:  

- a kialakított együttműködések fenntartása érdekében legalább egy kapcsolattartásra szolgáló 
fórumot biztosítunk, ezt jelenléti ívvel igazoljuk  

- adatszolgáltatást biztosítunk/nyújtunk a szakmapolitikai szereplők számára, amennyiben ezt 
az érintettek igénylik és erre kérést fogalmaznak meg, 

- a pedagógiai programba a fenntartási időszakban is beépítésre kerül a digitális pedagógiai 
módszertan rendszeres alkalmazása  

A vállalások teljesítéséről a fizikai befejezést követően évente beszámolót nyújtunk be a Támoga-
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tó számára (ameddig a fenntartási kötelezettségeket vállalni kell). 
További, a tananyag workshopokból és más egyeztetésekből felvett, a fenntarthatóságra vonatko-
zó információk, tervek: 
A fenntarthatóságra vonatkozó cél  
A fejlesztés hosszú távú fenntarthatósága és a digitális pedagógiai szemlélet elterjesztése érdeké-
ben az alábbi tevékenységeket tervezzük: belső képzés, szakmai műhely, POK Tavaszi Pedagógiai 
Napok rendezvényei – bemutató órák, konzultációk, bázisintézményi jó gyakorlat, nyílt tanítási 
órák a szülőknek. Ennek kivitelezése a projekt lezárása után valósítható meg, amikor a tartalmi fej-
lesztők és a kipróbálók a tapasztalatokat összegezve a tantestület elé tárják. Célunk, hogy a digitá-
lis pedagógia és eszközhasználat nyújtotta lehetőségekkel az egész tantestületet elérjük, és hogy 
mindez a napi gyakorlatuk részévé váljon. 
Megítélésünk szerint a tananyagok fenntarthatósága biztosítottnak látszik. Ezt segíti az iskolán be-
lüli tudásmegosztás, a tankerületi digitális munkacsoport és a projektvezetés támogató hozzáállá-
sa is. 
A tananyagfejlesztő tanárok pozitív visszajelzésekkel gazdagodtak, az utóbbi 4 évben rengeteg tu-
dásra és tapasztalatra tettek szert, ami megnövelte önbizalmukat az egyéni és közös munkában 
egyaránt. Ma már bátrabban állnak neki iskolán kívüli együttműködéseknek, témaheteknek. Jól 
működik a tankerületi digitális munkacsoport is. 
A tananyagfejlesztésben az egyéni fejlődés mellett a tanárok közötti kollaboratív tanulás, együtt-
működés játszotta a fő szerepet. Akinek volt valamilyen ötlete, azonnal megosztotta a többiekkel, 
nem volt titkolózás, „ötletféltés”. Rendszeresen egyeztetnek, beszélnek egy-mással, segítik egy-
mást és a tudásmegosztás csatornái is kidolgozottak. Gyakori, hogy a fejlesztőket a szakmai sze-
repléseik alapján más iskolákban tanító tanárok is megkeresik a közösségi média segítségével. 
A tananyagfejlesztő kollégák is értik és érzik, hogy a fenntarthatóság nem pusztán feladat vagy ki-
hívás, hanem szükségszerű is. Aki benne volt ebben a projektben, folytatni fogja a munkát: a belső 
képzéseket és a tudásmegosztást is. „A fenntarthatóság nem kérdés”, hiszen erre (digitalizáció) fe-
lé halad a világ, a digitális eszközök és módszertan innovatív alkalmazása szükségszerű és prioritás 
is a résztvevő tanároknak. Emellett a tanárok továbbra is igényelni fogják a külső továbbképzése-
ket, amelyek ugyancsak hozzájárulhatnak a fel-halmozott tudás továbbviteléhez. 
A járvány miatti digitális munkarend adott egyfajta lökést az iskolai fejlesztésekhez. Az iskolák fel-
mérték a fejlesztési területeket a DNR által. 

3. Vízió 
A digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya a választott tantárgyaknál (ma-
tematika földrajz, biológia, természetismeret, kémia) elérte a 40%-ot, a többi tantárgy esetében 
(kivéve a testnevelést) pedig 35%. A jövőben továbbra is célunk, hogy a digitális pedagógiai mód-
szertannal támogatott tanórák aránya legalább 35% legyen. 
A pedagógiai programunkat frissítettük (teljesült indikátor) és a jövőben is kiemelt célunk a digitá-
lis kompetencia fejlesztése. 
A tervezett 40 db tanúsítványt megszerezték intézményünk pedagógusai (teljesült indikátor). A 
digitális pedagógiai módszertani kultúránk fejlesztése továbbra is célunk, így intézményünk támo-
gatja a továbbképzéseken való részvételt.  
A haladási naplókat vezettük, a KRÉTA rendszerben jelöltük a „projektes órákat , a 40% teljesítése 
minden tanév során megvalósult. A digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák, be-
vont pedagógusonként az előírt minimum 40 %-ában teljesültek, sőt több pedagógus esetén ennél 
jóval magasabb arány valósult meg. Ugyanakkor az intézmények jelezték, hogy azokat az órák, 
amelyeket a Projekt keretében tartottak, 100%-osan digitális módszerekkel valósították meg; 
A bevont szaktanárok összesen 40 tananyagot készítettek el a pályázat során (teljesült indikátor), 
a jövőben szeretnénk, ha ezek a tananyagok minél több pedagógushoz jutnának el az NKP- n ke-
resztül.  
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Az implementációs események száma megfelel a mérföldkő szerint vállaltnak, sőt, azt 1-gyel meg 
is haladja (az indikátor teljesült). Az elkövetkezendő tanévekben továbbra is célunk, a külső és bel-
ső tudásmegosztás, workshopokon, tréningeken keresztül. 

4. Javaslatok  
- Részvételi lehetőség biztosítása a digitális pedagógiával kapcsolatos konferenciákon, műhely-

foglalkozásokon.  

- Folyamatos tájékoztatás az új módszertani lehetőségekkel kapcsolatban. 

- Kapcsolattartás a már korábban megvalósult pályázatok résztvevőivel, tapasztalatok, jó gya-

korlatok átvétele. 

- Dokumentáció egyszerűsítése. 

- Hatékony, többször kevesebb időt (pl.: tanévenként max. kétszer 15 óra) igénylő továbbkép-

zések szervezése (a Geomatech hetente megvalósuló 60+84 órás képzése sok időt és energiát 

vont el a pedagógusoktól).   

- Egyértelmű követelmények. 

- A programcsomagok megvalósításához szükséges képzések elérhetők legyenek. 

- Eszközbeszerzések egyszerűsítése 

 

 

 

Szolnok, 2022. március 31. 


