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A BESZÁMOLÓ RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

A pályázat záró évében (a szakmai megvalósítás második szakaszában) a fő feladat az előző évben megkezdett munka
folytatása, csiszolása, illetve kiterjesztése volt. Az intézmények a tavalyi évben bevont tanulócsoportok számát
56%-kal, a bevont tanulók számát 37%-kal növelték, így jóval szélesebb körhöz jutottak el a digitális pedagógiai
módszertani megújulás eredményei. Emellett a digitális tartalomfejlesztés során is megkettőzték az elkészített
szakmai anyagok mennyiségét, így a tanévben 378 db szakmai anyag készült el, összességében 730 digitális tartalom
generálódott a pályázatban.<br /> A Tankerületi Központ szokásos, online formában megvalósított szakmai
évértékelője mellett szintén online formában került megrendezésre a Mozgásjavító EGYMI támogató szakmai
programja, amelynek 2021.04.08-ai napján VEKOP pályázathoz kapcsolódó előadásokon és bemutatókon vehettek
részt az érdeklődők. Mivel a járványügyi helyzet okán a Közép-Pesti Pedagógiai Napok a 2020/2021. tanévben
elmaradtak, így a bevont intézmények is belső, online formában kialakított tudásfórumokon, platformokon osztották
meg az érdeklődőkkel a digitális pedagógiai módszertani elemeket, jó gyakorlatokat.<br /> A projektmenedzsment,
illetve az általuk megbízott szakmai partnerek a tanév során háromszor is helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálták
meg a pályázat szakmai megvalósítását, és mindhárom vizsgálat során csak kisebb formai hiányosságok kerültek
feltárásra.<br /> A pályázat utolsó tanévében mind a vállalt indikátorok, mind a műszaki-szakmai eredmények
sikeresen teljesültek, így felkészülten nézünk elébe a projekt adminisztratív lezárásának is.

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Kedvezményezett neve: KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Eredmény megnevezése: Digitális tartalomfejlesztés (240 db)

Mérföldkő sorszáma: 3



Eredmény leírása: A 2020/2021 . tanévben, a szakmai megvalósítás
második (a projekt hamadik) évében a digitális
tartalomfejlesztés maradéktalanul megvalósult . A
bevont pedagógusok az előírt mennyiségű digitális
tartalmakat elkészítették, sőt, volt olyan szakmai
megvalósító, aki az elvárt mértéket túl is teljesítette .
<br /> A Budapest XIII . Kerületi Csata Utcai Általános
Iskola és a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény szakmai megvalósítói
intézményenként 90-90 db (összesen 180-180 db)
digitális tartalmat hoztak létre és töltöttek fel . <br /> A
Budapest XIV . Kerületi Széchenyi István Általános
Iskola szakmai megvalósítói 99 db (összesen 182
db)digitális tartalmat, a Szent István Gimnázium bevont
tanárai pedig 97 db (összesen 188 db) anyagot . A 4
intézmény összesen 730 db digitális tartalmat osztott
meg, amellyel teljesítették a bevont szakmai
megvalósítónként és tanévenként 10-10 db (összesen
240 db/tanév) digitális tartalomfejlesztés előírást .

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága:

Továbbra is problémát jelent, hogy az eredetileg a
pályázatba tervezett NKP felületre a pedagógusok<br />
többsége nem tudta feltölteni a digitális tartalmat, mert
a felület nem volt elérhető vagy nem működött<br />
megfelelően, akiknek pedig sikerült, jelenleg annak sem
elérhető a feltöltött tartalma . Emiatt a
projektmenedzsment által a tavalyi évben létrehozott
központi felületen található meg a digitális tartalmak
egésze, így azok gyakorlatilag bármikor publikálhatóak
egy megfelelő nyilvános felületen . <br /> A 2020/2021 .
tanévben létrehozott 378 db feltöltött digitális tartalom
adatnagysága miatt az EPTK felületen való
megosztására nincs lehetőség, azonban a Közép-Pesti
Tankerületi Központ pályázati dokumentációjában
archiválásra kerültek .

Kedvezményezett neve: KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Eredmény megnevezése: Pilot program implementációját támogató események (8
db)
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Eredmény leírása: A Közép-Pesti Tankerületi Központ 2021 . 01 . 25-én
tartotta második szakmai beszámolójával kapcsolatos - a
járványügyi helyzet okán online formában megtartott -
rendezvényét, ahová a bevont négy intézmény minden
szakmai megvalósító személye meghívást kapott . A
résztvevők pontos létszáma az online formai miatt nem
meghatározható, mivel több helyszínen is egy
felhasználó jelentkezett be, de többen követték
figyelemmel a rendezvényt . A felületen 28 aktív
felhasználó részvétele igazolható, a pontos létszám
35-40 főre közé becsülhető . A rendezvényen a második
év szakmai eredményei kerületek bemutatásra mind
a<br /> projektmenedzsment részéről, mind a bevont
intézmények szakmai koordinátorai, illetve egy-egy
bevont pedagógusa részéről . A rendezvény zárásaként a
jelenlévő szakmai megvalósítók egy workshop keretében
egyeztettek . <br /> A Mozgásjavító Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szintén online
formában megtartott szakmai napja, amely 2021 . 04 .
08-án valósult meg (97 fő vett részt rajta) . A belső
tudásmegosztó rendezvényen szakmai workshopok
keretében mutatták be a szakmai megvalósítók a többi
intézményi pedagógus számára a digitális pedagógiai
módszertani elemek gyakorlati hasznosítását . <br />
Bár a pályázatban előírt eredmény teljesült (8 db
támogató esemény megtartása), a projektmenedzsment
sokkal több rendezvényt szeretett volna tartani, amelyet
azonban nagyobb részt a mintegy másfél évig húzódó
egészségügyi veszélyhelyzet nem tett lehetővé . A zárást
megelőzően még legalább egy szakmai rendezvény
megtartására biztosan sor fog kerülni, amely egy
nagyszabású projektzáró rendezvény lesz .

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága:

Minden rendezvényen feljegyzés vagy jegyzőkönyv
készült, az adott rendezvény szervezőjénél rendelkezésre
állnak továbbá a jelenléti ívek, a szakmai előadások
anyagai és fotódokumentumok is .

Kedvezményezett neve: KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Eredmény megnevezése: Digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák
(40%)

Mérföldkő sorszáma: 3



Eredmény leírása: 2020/2021 . tanévben a szakmai megvalósítás második,
egyben záró évében a bevont pedagógusok tovább
csiszolhatták az előkészítő évben megszerzett, és az első
évben kipróbált digitális pedagógiai módszertani
gyakorlataikat, módszertani anyagaikat . <br />
Megállapítható, hogy a 2019/2020 . tanév műszaki-
szakmai eredményeihez képest jelen tanévben csökkent
mind a bevont tanulócsoportok száma (53-ról 41-re),
mind az érintett tanulók száma (594 főről 476 főre) .
Ugyanakkor az idei tanévben az érintett tanulók mintegy
fele (46%), illetve csoportok több mint kétharmada
(70%) még nem vett részt ilyen típusú tanórán, tehát
összességében a tavalyi 594 tanulóról 812 tanulóra és 53
tanulócsoportról 82 tanulócsoportra nőtt a digitális
pedagógiai módszertannal érintettek száma, ami azt
jelenti, hogy az intézményi szakmai megvalósítók nem
csak a módszertani elemekben újultak meg a második
évben, hanem újabb tanulócsoportokkal, újabb
tanulókkal próbálták ki a megszerzett ismereteiket . <br
/> Minden szakmai megvalósító elérte az előírt 40%-os
arányértéket, de - tavalyhoz hasonlóan - a többség ennél
jóval magasabb óraszámban tartott VEKOP-os
tanórákat . A legnagyobb arány idén több esetben is
meghaladta a 90%-ot is, de a megvalósítók mintegy
harmada 70%-os érték felett teljesített . <br /> Az
intézményi átlagokat tekintve a Budapest XIII . Kerületi
Csata Utcai Általános Iskola 67,4%-os, a Mozgásjavító
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,
Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 46,1%-os, a
Budapest XIV . Kerületi Széchenyi István Általános
Iskola 59,1%-os, a Szent István Gimnázium 69,9%-os
ereredményt ért el . Ez a Mozgásjavító EGYMI-t
leszámítva mindenhol jelentős javulást jelent, ami
egyértelműen a projekt sikerét és eredményességét
tükrözi .

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága:

Minden bevont intézmény KRÉTA elektronikus naplóval
rendelkezik, amely képes arra, hogy az adott tanóra
jellemzőjeként rögzítse, hogy a tanóra tartalma megfelel
a VEKOP-7 . 3 . 3-17-2017 pályázat előírásainak . Ezen
tanórákat az intézmény szakmai koordinátora lekérte a
KRÉTA rendszer haladási naplóiból a tanév zárásánál,
majd megküldte ellenőrzésre a szakmai vezető, illetve az
ellenőrzési feladatokkal megbízott munkatársak részére
. A műszaki-szakmai eredmények ellenőrzése
megtörtént 2021 . február és június hónapokban is . Az
ellenőrzéseket követően az esetleges adminisztrációs
hibák korrekciója megtörtént, majd elkészült a csatolt
kimutatás . A haladási naplók az adott intézményben
archiválásra kerültek .



MONITORING MUTATÓK
Monitoring mutató

megnevezése
Bázisérték

dátuma
Bázisérték 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 1001 A
pedagógusok

bevonását
igazoló aláírt
nyilatkozatok

a pályázati dok
umentációban
rendelkezésre

állnak
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

2018.10.31. 12 12 12 2018.10.12. 12 12 12 4 A
pedagógusok

bevonását
igazoló aláírt
nyilatkozatok

a pályázati dok
umentációban
rendelkezésre

állnak
Képzésben, átképzésben
résztvevő pedagógusok
száma

2018.10.31. 12 12 12 2018.10.12. 12 12 12 3 A
pedagógusok

bevonását
igazoló aláírt
nyilatkozatok

a pályázati dok
umentációban
rendelkezésre

állnak



Monitoring mutató
megnevezése

Bázisérték
dátuma

Bázisérték 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 2 A
pedagógusok

bevonását
igazoló aláírt
nyilatkozatok

a pályázati dok
umentációban
rendelkezésre

állnak
Képzésben, átképzésben
résztvevő pedagógusok
száma (nő)

2021.08.31. 0 0 0

Képzésben, átképzésben
résztvevő pedagógusok
száma (nő)

2018.10.12. 10 10 10 1001

Támogatott
programokban részt
vevő tanulók száma

2018.12.31. 20 20 20 2018.12.21. 20 20 20 2

Támogatott
programokban részt
vevő tanulók száma

2018.12.31. 20 20 20 2018.12.21. 20 20 20 4

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

2018.12.31. 20 20 20 2018.12.21. 20 20 20 1001

Támogatott
programokban részt
vevő tanulók száma

2018.12.31. 20 20 20 2018.12.21. 20 20 20 3

Támogatott
programokban részt
vevő tanulók száma (nő)

2021.08.31. 0 0 0

Támogatott
programokban részt
vevő tanulók száma (nő)

2018.12.21. 10 10 10 1001

Új képzési módszertant
alkalmazó intézmények
száma 

2018.09.01. 0

Új képzési módszertant
alkalmazó intézmények
száma 

2021.08.31. 4 4 4



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: Igen
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fenntarthatósági
nyilatkozat_20210714.pdf
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nap_20210408.pdf
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