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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„DIGITÁLIS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE A BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT
INTÉZMÉNYEIBEN”
EFOP-3.2.3-17-2017-00010

A Békéscsabai Tankerületi Központ a digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítására kiírt „Digitális környezet
a köznevelésben” című EFOP-3.2.3-17 konstrukciós számú pályázati felhívásra
nyújtott be eredményes projekttervet, melyet a támogatói döntés után az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósított meg. A fejlesztés
révén a tankerület négy iskolája olyan, a digitális pedagógiai módszertani
csomagokra épülő pilot programokat valósíthatott meg, melyek a pedagógusok
digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi
pedagógiai munka során a digitális eszközhasználat erősítése és elsősorban a
digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében
elterjeszthetők a teljes köznevelési rendszerben.
A pályázatba bevont tankerületi iskolák a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Békéscsaba), a
Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium valamint az Orosházi
Vörösmarty Mihály Általános Iskola. A projekt elszámolható összköltsége
108.853.468.- Ft, a támogatás vissza nem térítendő 100%-os intenzitású. A projekt
megvalósításának időtartama 2018. január 1. - 2021. április 1.
A pályázat megvalósítása során a támogatott intézmények bevont pedagógusai:
akkreditált pedagógus továbbképzéseken vettek részt digitális kompetenciáik
fejlesztése érdekében,
egy-egy digitális pedagógiai módszertani csomagot kiválasztva több mint két teljes
tanéven át végezték a digitális pedagógiai módszertani fejlesztéseket,
digitális tartalomfejlesztést végeztek, digitális óravázlatokat készítettek, melyeket
megosztottak a Nemzeti Köznevelési Portál felületen.

A tapasztalatcsere érdekében implementációt támogató eseményként az
intézményekben szakmai workshop-ok kerültek megtartásra a program elején és
végén is, internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő
programokat szerveztek az iskolák a tanulóiknak. A pedagógia-szakmai fejlesztés
fenntarthatóságát biztosítja, hogy az alkalmazott módszerek bekerültek az
intézmények Pedagógiai Programjaiba. Az eredmények disszeminálása érdekében
szemléletformáló kampányként egy digitális nyílt nap is megtartásra került. Az
alkalmazott
digitális
pedagógiai
módszertani
csomagok
bevezetésének
előrehaladását digitális önértékeléssel követték nyomon az intézmények.
A megvalósított fejlesztések összhangban állnak a Magyarország Digitális
Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célokkal. Segítik a tanulók
kompetenciáinak fejlesztését, növelik a pedagógusok tudását, fejlesztik
módszertani kultúrájukat, növelik a bevont személyek motivációját.
A tervezéskor és a megvalósítás során a környezetvédelmi jogszabályok
maradéktalanul betartásra kerültek. A projekt a környezet ökológiai állapotára
kockázatot nem jelent. A Békéscsabai Tankerületi Központ mint projektgazda vállalja
a pályázat 3 éves fenntartási kötelezettségét.
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