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A BESZÁMOLÓ RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA
A VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 projekt egy év csúszással, 2018.09.01-én indult el. A projekt menedzsment
megkezdte a munkáját, a megbízást elnyert szakértő a projekt kezdete óta támogatja annak sikeres megvalósítását.
Bevonásra került négy iskola, ezen belül mindenhol megbízást kapott 1 szakmai koordinátor, 6-6 megvalósításban
részt vevő pedagógus, 1-1 rendszergazda, valamint digitális módszertani asszisztens is. A projekt indulását követően
megtörtént az előleg lekérése. 2019.01.30-án egy hivatalos projektnyitó rendezvényt tartottunk, melyen a bevont
intézményeink bemutatkozhattak, de a pályázat megvalósítása már 2018 őszén aktívan zajlott. Az intézmények
szakmai koordinátorainak segítségével bevontuk a projektbe az erre az időszakra előírt számú diákot és pedagógust.
Az intézmények Digitális Fejlesztési Tervei (DFT) alapján elindítottuk a képzések beszerzését. Az intézmények DFT,
valamint a projekt kiírásának megfelelően elindítottuk a tárgyi eszközök beszerzését is. A beszerzés közben néhány
nehézségbe ütköztünk, emiatt az egyik intézmény DFT-ét módosítani kellett. Az előírt, laptopokra vonatkozó 5 éves
garancia kitétel nagyban megnehezítette a beszerzés folyamatát, valamint jelentősen megemelte a költségeket. A
Közbeszerzési Portál nem tartalmazott ennek a kritériumnak megfelelő eszközt, így saját hatáskörű beszerzést
kértünk, melyre az engedélyt megkapva a beszerzést végül végre tudtuk hajtani. A beszerzett eszközöket az iskolákba
szállítottuk, ezt dokumentáltuk, majd használatba vették azokat.<br /> Helyszíni ellenőrzéseken megtekintettük az
iskolákban a pályázat dokumentációját, illetve segítséget nyújtottunk a dokumentumok elkészítésében. A beszerzett
képzések egy része már lezajlott, vannak képzések, melyek még folyamatban vannak. A Digitális Fejlesztési
Ügynökség digitális mentort rendelt az iskolák mellé, elkezdődött a közös munka. A projektmenedzsment értékelése
szerint az első, ún. „előkészítő év” sikeresen, nagyrészt az előzetes terveknek megfelelően alakult.

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK
Kedvezményezett neve:

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Eredmény megnevezése:

Jóváhagyott pedagógiai program intézményenként,
amelybe beépítésre került a digitális fejlesztési terv (4
db)

Mérföldkő sorszáma:

1

Eredmény leírása:

2019.08.31-ig a bevont 4 db köznevelési intézmény
közül 2 intézményben valósult meg a pedagógiai
program a digitális fejlesztési terv implementációja:
Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános
Iskola és Budapest XIV. Kerületi Szent István
Gimnázium. A másik 2 intézmény (Budapest XIII.
Kerületi Csata Utcai Általános Iskola és Mozgásjavító
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény)
esetében a Pedagógiai Programban szintén beépítésre
került a digitális pedagógiai módszertan rendszeres
alkalmazása, és jelen vannak a digitális kompetenciák
fejlesztéséhez kapcsolódó pedagógiai célok, ugyanakkor
az elfogadott digitális fejlesztési terv nem került
beépítésre. Az intézményvezetők nyilatkozata alapján
ennek várható időpontja a 2019/2020. tanév vége.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága:

A Csata Utcai Általános Iskola kivételével minden
intézmény megküldte a 2019.09.01 előtt jóváhagyott, és
így hatályba lépett, módosított pedagógiai programját. A
Csata Utcai Általános Iskola pedagógiai programjának
módosítása folyamatban van, erről egy
intézményvezetői nyilatkozat áll rendelkezésre.

Kedvezményezett neve:

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Eredmény megnevezése:

Pilot program implementációját támogató események (8
db)

Mérföldkő sorszáma:

1

Eredmény leírása:

A Közép-Pesti Tankerületi Központ 2019.01.30-án
tartotta projektindító szakmai konferenciáját, ahová a
bevont intézmények minden szakmai közreműködője
meghívást kapott (összesen 39 fő volt jelen). A
rendezvényen bemutatásra kerültek a pályázat céljai,
tartalma, tervezett eredményei, valamintaz egyes
intézmények szakmai fejlesztési célkitűzései. A
rendezvény végén egy szakmai workshop keretében
megvitatásra kerültek a pályázattal kapcsolatos
fontosabb kérdések, javaslatok.<br /> A Budapest XIII.
Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2018.12.01-én
szakmai műhelymunkát tartott Digitális oktatás és
fejlesztés témakörben. A rendezvényen 32 fő pedagógus
vett részt. A műhelymunka előtt az intézmény szakmai
koordinátora előadást tartott Digitális
kompetenciafejlesztés az Európai Unióban,
Magyarországon és a Csata Utcai Általános Iskolában
címmel.<br /> Szintén a Csata Utcai Általános Iskola
Családi Napot tartott 2019.03.23-án Internetbiztonság
címmel. A rendezvényen több mint 400 pedagógus,
szülő és diák vett részt, ahol informatikai eszközök
bemutatásától kezdve internethasználattal kapcsolatos
feladatok és versenyeken át a kerületi gyermekvédelmi
szervek előadásáig számtalan színes és tanulságos
programon vehettek részt az érdeklődők.<br /> A
beszámolási időszak alatt a fent megnevezett 3 db
eseményen kívül dokumentáltan további támogató
rendezvény nem valósult meg.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága:

Minden rendezvényről készült feljegyzés, jegyzőkönyv,
továbbá rendelkezésre állnak jelenléti ívek,
fényképdokumentumok és az előadások szakmai
anyagai.

Kedvezményezett neve:

KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Eredmény megnevezése:

Digitálisan korszerűsített intézmények (4 db)

Mérföldkő sorszáma:

1

Eredmény leírása:

A pályázatban 4 db, a Közép-Pesti Tankerületi
Központhoz tartozó köznevelési intézmény került
bevonásra: Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai
Általános Iskola, Budapest XIV. Kerületi Széchenyi
István Általános Iskola, Budapest XIV. Kerületi Szent
István Gimnázium és Mozgásjavító Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.<br /> Az
intézmények digitális korszerűsége 2019.08.31-ig
megvalósult, 21,1 MFt értékben digitális eszközök,
valamint azok tartozékai beszerzésre kerültek. Ez
összesen 8 db számítógépet (2,2 MFt), 48+16 db tabletet
(7,7 MFt) és 7 db interaktív táblát (1,3 MFt), valamint
hozzá tartozó projektort és konzolt (2,1 MFT), 4 db
LEGO Story Starter készletet (20 fő részére/db - 3,9
MFt), 1 db LEGO robotkészletet és tartozékait (2,2 MFt),
6 db Blue-bot padlórobotot és tartozékati (0,2 MFt),
valamint 4 db töltésre alkalmas szekrényt (1,5 MFt)
jelent.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága:

A 4 db bevont intézmény részére az eszközök átadása,
használatba vétele megtörtént, az eszközök az
intézményi leltárjegyzékekbe bekerültek.

MONITORING MUTATÓK
Monitoring mutató
megnevezése

Cél dátuma

Cél változás

Cél
összváltozás

Cél kumulált

Tény dátuma

Tény változás

Tény
összváltozás

Tény kumulált

Tényadathoz
tartozó
beszámoló
sorszáma

Megjegyzés

Képzésben, átképzésben
résztvevő pedagógusok
száma

2018.10.31.

12

12

12

2018.10.12.

12

12

12

1

A
pedagógusok
bevonását
igazoló aláírt
nyilatkozatok
a pályázati dok
umentációban
rendelkezésre
állnak

Képzésben, átképzésben
résztvevő pedagógusok
száma

2021.08.31.

28

40

40

Képzésben, átképzésben
résztvevő pedagógusok
száma (nő)

2021.08.31.

0

0

0

Támogatott
programokban részt
vevő tanulók száma

2018.12.31.

20

20

20

2018.12.21.

20

20

20

1

Támogatott
programokban részt
vevő tanulók száma

2021.08.31.

380

400

400

Támogatott
programokban részt
vevő tanulók száma (nő)

2021.08.31.

0

0

0

2021.08.31.

4

4

4

Új képzési módszertant
alkalmazó intézmények
száma
Új képzési módszertant
alkalmazó intézmények
száma

Bázisérték
dátuma

2018.09.01.

Bázisérték

0

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Támogatási összeg:

150 millió Ft alatti

Támogatási kategória:

Egyéb fejlesztés

Hitellel kombinált konstrukció?:

Nem

Tájékoztatás és nyilvánosság jelen beszámoló időszakában nem releváns:

Nem

A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZA
Publikációs eszköz

Célérték (db)

Előző érték

Akt. érték

Határidő
(Tervezet)

Határidő (Valós)

Eredményt igazoló
dokumentum

1

0

1

2019.01.31.

2019.01.22.

http://kk.gov.hu/v
ekop-7-3-3-17-2 0
17-00009

Célérték (db)

Előző érték

Akt. érték

Határidő
(Tervezet)

Határidő (Valós)

Eredményt igazoló
dokumentum

Kommunikációs terv készítése
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.)
elkészítése és lakossági terjesztése
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez
kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a
pénzügyi zárásig

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS SZAKASZA
Publikációs eszköz

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes
eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási
fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés
zárása stb.)

Publikációs eszköz

Célérték (db)

Előző érték

Akt. érték

Határidő
(Tervezet)

Határidő (Valós)

Eredményt igazoló
dokumentum

5

0

5

2019.08.31.

2018.11.30.

fényképek a
kihelyezett
táblákról

40

0

65

2019.08.31.

2019.08.31.

fényképek

Célérték (db)

Előző érték

Akt. érték

Határidő
(Tervezet)

Határidő (Valós)

Eredményt igazoló
dokumentum

1

0

1

2019.08.31.

2019.06.30.

https://terkep.fair.
gov.hu/

A beruházás helyszínén „B” (DE: autópálya
beruházások esetében „A”) típusú tájékoztató tábla
elkészítése és elhelyezése
A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla
elkészítése és elhelyezése
A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla
elkészítése és elhelyezése

Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció
készítése

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT KÖVETŐ SZAKASZ
Publikációs eszköz

Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény
szervezése
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése
Eredménykommunikációs információs anyagok,
kiadványok készítése
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó
tartalommal
A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla
elkészítése és elhelyezése

A BESZÁMOLÓHOZ CSATOLT DOKUMENTUMOK
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