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KÉPZÉSEK 

• Geomatech -Interaktív, digitális matematikai 
feladat- és tananyagrendszer középiskolások 
számára (2019. április 24-26. és 2019. június 
20-22.): 7 kolléga 

• Új módszerek és lehetőségek az IKT 
eszközökkel támogatott oktatásban (2019. 
augusztus 21-23.): 8 kolléga 

• LEGO eszközökkel támogatott digitális 
történetmesélés az oktatásban (2019. 
augusztus 26-28.): 2 kolléga 

• 17 kolléga: a tantestület 1/3-a 



ESZKÖZÖK 

• 18 db. tablet (Lenovo-Yoga) 

• tablet/notebook tartó és töltő guruló 

szekrény 

• 3 tanári laptop 

• egyéb eszközök (Lego) 

 



TEVÉKENYSÉGEK 

• Felkészülés, előkészítés 

• Tanórák (10-20%) 

• Óratervek és feltöltésük 

• Kérdőívek 

• Rendezvény (államtitkári) 

• DFT módosítás (Labwiev, személyi) 

• Pedagógiai Program, Munkaterv, e-napló 

 



TAPASZTALATOK 

• Pozitív: 

Képzési (de időpont, szervezés, helyszín) 

Tanítási (de eszközök hiánya, a képzés 

„hiánya”) 

• Negatív: 

Eszközök (későn és nem az) 

Indikátorok (nem mindig ismert, de 

azonnal..)  



TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 

• 2 kolléga kémia: Dr. Borbás Réka, 
Magyar László (biológiai is) 

• 1 kolléga fizika: Szatmáry Zsolt 

• 7. és 9. évfolyamon 

• 15-16%-ban 

• 30 óravázlat (ebből 5 teljes) 

• Képzések (ha nem is Labwiev) 

• Eszközhiány, internet problémák 



MATEMATIKA 

• 1 kolléga: Magyar Zsolt 

• 7 kolléga képzésen, pozitív tapasztalat 

• Geomatech, Geogebra és egyéb 

szoftverek, felületek 

• Eszközök hiánya (tablet, tanári laptop. 

Érintőképernyős aktív tábla) 

• 9. évfolyam, 10%, kísérleti év 

 

 



MAGYAR 

• 2 kolléga: Jakab Katalin Edit, Baranyai 

Andrea, majd helyette Bóka Gábor 

• 8. és 9. évfolyamon 

• 10%-ban 

• Lego történetmesélés: Harry Potter, 

Legyek ura, Görög mitológia (képregény-

szerkesztés is) 



HOGYAN TOVÁBB? 

Mérföldkövek: 

2020.08.31.31-ig   

Projektindikátor 100 %-a teljesül 

Támogatott programban részt vevő 

tanulók száma: eléri minimum a 100 főt 

Képzésben, átképzésben résztvevő 

pedagógusok száma: eléri a minimum 10 

főt   



HOGYAN TOVÁBB? 

A számszerűsített műszaki-szakmai 
eredmények összességében 75 %-a 
teljesül,  

A digitális pedagógiai módszertannal 
támogatott tanórák aránya az 
adott/választott csoportra vonatkoztatva az 
adott/választott tantárgy éves összes 
óraszámához viszonyítva, az első teljes 
tanévtől 40 %  



HOGYAN TOVÁBB? 

A projektbe bevont pedagógusok közül a 
digitális pedagógiai módszertan tanórai 
alkalmazásában résztvevők által létrehozott 
és az NKP-n megosztott digitális 
óravázlat, óraterv, tanmenet vagy tananyag 
száma bevont pedagógusonként és 
tanévenként:10/pedagógus/tanév  

A projekt keretében megvalósított pilot 
program implementációját  támogató 
események (pl.szakmai napok, workshop-ok, 
videokonferenciák) száma: legalább egy fél 
napos (3-4 órás) interaktív, személyes 
jelenléten alapuló rendezvény  


