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A BESZÁMOLÓ RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

Az előkészítő évet követően a 2019/2020. tanévben elindult a pályázat szakmai megvalósítóinak érdemi munkája is,
azaz a 4 bevont intézményben megkezdődött a digitális módszertani tananyagok és óratervek bevezetése, gyakorlati
alkalmazása is.<br /> A vállat képzések közül a Szent István Gimnázium elfogadott Digitális Fejlesztési Tervének
(DFT) módosításából adódóan újratervezett és ez által később beszerzett „A Tankocka alsó és felső tagozaton történő
alkalmazása” képzés zárta (9 fő).<br /> Az intézmények a 2020.02.10. és 14. között megtartott Közép-Pesti
Pedagógiai Napok keretében mutathatták meg más intézmények pedagógusai számára, hogy milyen sikeres
innovációkat alakítottak ki a VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 projekt keretében. Az intézmények összesen hat bemutató
órát tartottak, amelyeken – az érdeklődő pedagógusok mellett – a projektmenedzsment egy-egy tagja is részt vett. A
2019/2020. tanév első félévében több kisebb, helyi szintű szakmai rendezvény is megvalósult, amelyek keretében a
pályázat addig elért eredményei kerültek bemutatásra. A Mozgásjavító EGYMI-ben december hónap során a Digitális
Pedagógiai Módszertani Központ rendezvényén mutathatták meg a projektet, a Csata Utcai iskolában szintén
decemberben belső tudásmegosztással adta át a 6 fő szakmai megvalósító az elsajátított módszertani elemeket a
nevelőtestület többi tagja számára. A Széchenyi István iskolában belső hospitálásokkal, szülői bemutató órákkal
népszerűsítették a digitális pedagógiai módszertani órákat.<br /> Helyszíni ellenőrzéseken megtekintette a
projektmenedzsment a pályázat dokumentációját, illetve a tanév végén megvizsgálta a projekt indikátorait
alátámasztó dokumentumokat is. A kisebb hiányosságok pótlásai, korrekciók megvalósultak.<br /> 2020. tavaszától
a digitális oktatásra áttérés következtében különösen megnövekedett a pedagógusok pályázati aktivitása, hiszen a
mindennapi gyakorlatban tudták használni a korában tanultakat. A jelenléti események ugyan elmaradtak, de online
sor kerültek a konzultációkra

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Kedvezményezett neve: KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Eredmény megnevezése: Jóváhagyott pedagógiai program intézményenként,
amelybe beépítésre került a digitális fejlesztési terv (4
db)
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Eredmény leírása: 2019 . 08 . 31-ig a bevont négy köznevelési intézmény
közül két intézményben nem valósult meg a DFT
implementációja . 2020 . 08 . 31-ig mindkét intézmény
felülvizsgálta a pedagógiai programját, a Budapest XIII .
Kerületi Csata Utcai Általános Iskolában külön
mellékletként került beépítésre, míg a Mozgásjavító
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
esetében a törzsszövegbe beemelve . A digitális
fejlesztési tervek pedagógiai programba történő
beépítésével minden érintett intézményben egységesen
megvalósul a jövőbeni digitális pedagógiai munka
melletti elköteleződés, illetve a folyamatos szakmai
fejlődés . A pályázati időszak lezárultát követően az
intézmény hivatalos szakmai profiljának részét fogja
képezni a pályázatban kitűzött célok megvalósítása és az
elért eredmények fenntartása .

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága:

Minden bevont intézmény pedagógiai programja
tartalmazza a digitális fejlesztési tervet . A módosított,
jóváhagyott pedagógiai programok feltöltésre kerültek a
hivatalos online felületekre is .

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 20190930-án
tartotta első szakmai beszámolójával kapcsolatos
rendezvényét, ahová a bevont négy intézmény minden
szakmai megvalósító személye meghívást kapott
(összesen 38 fő volt jelen) . A rendezvényen az első év
szakmai eredményei kerületek bemutatásra mind a
projektmenedzsment részéről, mind a bevont
intézmények részéről . A rendezvény zárásaként a
jelenlévő szakmai megvalósítók egy workshop keretében
egyeztettek a le nem tisztázott kérdések vonatkozásában
. Szintén a fenntartó szervezésében, de a köznevelési
intézmények közreműködésével került megvalósításra a
hagyományos Közép-Pesti Pedagógiai Napok 2020 . 02 .
10-14 . között, ezen belül 02 . 10-én és 02 . 12-én
digitális pedagógiai módszertani bemutató órákat
tartottak a bevont intézmények . A tavalyi év szakmai
beszámolójából adminisztrációs hiba miatt kimaradt a
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény szakmai napja, amely 2020 . 05 . 03-án
valósult meg (87 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 . Több
rendezvény is tervezett volt a tanév második felében,
azonban a koronavírus járvány miatt ezek elhalasztásra
kerültek .

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága:

Minden rendezvényen feljegyzés vagy jegyzőkönyv
készült, 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%)
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Eredmény leírása: A 2019/2020 . tanév volt az első teljes tanév, amikor a
szakmai megvalósítók kipróbálhatták a képzések
megszerzett tudásukat, illetve a beszerzett eszközöket a
gyakorlatban . A pedagógusok egy része ezt kisebb
léptékben (jellemzően egy-egy csoportot vagy osztályt
érintően), mások nagyobb arányban vállalták, hogy
digitális módszertannal támogatott tanórákat tartanak .
<br /> Összességében elmondható, hogy a minden
bevont szakmai megvalósító teljesítette az előírt,
legalább 40%-os arányt, de a pedagógusok többsége
ennél magasabb arányban is tartott digitális
módszertannal támogatott tanórákat . A legaktívabb
pedagógusok 65-70% felett teljesítettek, azaz a tanórák
kétharmadát ilyen módszerrel tartották . <br />
Intézményi átlagokat tekintve a Budapest XIII . Kerületi
Csata Utcai Általános Iskola 51,9%-os, a Mozgásjavító
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
48,3%-os, a Budapest XIV . Kerületi Széchenyi István
Általános Iskola 51,2%-os, a Szent István Gimnázium
60,8%-os eredményt ért el .

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 lekért a
KRÉTA rendszer haladási naplóiból a tanév zárásánál,
majd megküldte ellenőrzésre a projektmenedzser
részére . A projektmenedzser ellenőrzést követően kérte
az esetleges adminisztrációs hibák korrekcióját, és
elkészítette a csatolt kimutatást . A haladási naplók az
adott intézményben archiválásra kerültek .

Kedvezményezett neve: KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT

Eredmény megnevezése: Digitális tartalomfejlesztés (240 db)
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Eredmény leírása: Tekintettel arra, hogy a pályázati eszközök beszerzése és
a képzések megvalósítása zajlott a 2018/2019 .
tanévben, így a digitális tartalomfejlesztés csak a
második, 2019/2020 . tanévben indulhatott el . Emiatt a
bevont pedagógusok kettőzött erővel vetették bele
magukat, hogy a tanévenként teljesítendő 240 db
digitális tartalmat előállítsák . <br /> A Budapest XIII .
Kerületi Csata Utcai Általános Iskola, a Mozgásjavító
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
szakmai megvalósítói intézményenként 90-90 digitális
tartalmat hoztak létre és töltöttek fel . <br /> A
Budapest XIV . Kerületi Széchenyi István Általános
Iskola szakmai megvalósítói 83 digitális tartalmat, a
Szent István Gimnázium bevont tanárai pedig 89
anyagot . <br /> A 4 intézmény összesen 352 digitális
tartalmat osztott meg . A Mozgásjavító iskola tanári fel
is töltötték a NKP felületre a szakmai tartalmakat, de
ezek jelenleg nem elérhetőek .

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága:

Komoly problémát okozott, hogy az eredetileg a
pályázatba tervezett NKP felületre a pedagógusok
többsége nem tudta feltölteni a digitális tartalmat, mert
a felület nem volt elérhető vagy nem működött
megfelelően, akiknek pedig sikerült, jelenleg annak sem
elérhető a feltöltött tartalma . Emiatt a
projektmenedzsment hozott létre egy központi felületet,
ahová feltölthetőek volt a digitális tartalmak, ezek
nyilvános publikálását pedig a pályázati időszak végéig
újragondoljuk . <br /> A 2019/2020 . tanév 352
feltöltött digitális tartalma mintegy 660 Mb nagyságú,
így ennek az EPTK felületen való megosztására nincs
lehetőség .



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

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 1 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 2 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 1001 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 3 A
pedagógusok

bevonását
igazoló aláírt
nyilatkozatok

a pályázati dok
umentációban
rendelkezésre

állnak
Képzésben, átképzésben
résztvevő pedagógusok
száma (nő)

2018.10.12. 10 10 10 1001

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 4

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 2

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

2018.12.31. 20 20 20 2018.12.21. 20 20 20 3

Támogatott
programokban részt
vevő tanulók száma (nő)

2018.12.21. 10 10 10 1001

Támogatott
programokban részt
vevő tanulók száma (nő)

2021.08.31. 0 0 0

Új képzési módszertant
alkalmazó intézmények
száma 

2021.08.31. 4 4 4

Új képzési módszertant
alkalmazó intézmények
száma 

2018.09.01. 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: Igen
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Igazolás_digitális pedagógiai
módszertannal támogatott
tanórák aránya_2019_2020.pdf

Beszámoló mellékletek 2020.11.13.

Tanúsítványok_IKT_08.21.pdf Beszámoló mellékletek 2020.11.13.

Pedagógiai
Program_Csata_2020.pdf

Beszámoló mellékletek 2020.11.13.

Tanúsítványok_Tankocka.pdf Beszámoló mellékletek 2020.11.13.

VEKOP első éves szakmai
beszámoló
rendezvény_20190930.pdf

Beszámoló mellékletek 2020.11.13.

Pedagógiai
Program_Mozgasjavito_2020.p
df

Beszámoló mellékletek 2020.11.13.

Pedagógiai Napok Programfüzet
2020.pdf

Beszámoló mellékletek 2020.11.13.

Tanúsítványok_LEGO_0826.pdf Beszámoló mellékletek 2020.11.13.

Mozgásjavító VEKOP szakmai
nap_20190503.pdf

Beszámoló mellékletek 2020.11.13.

Tanúsítványok_IKT_08.26.pdf Beszámoló mellékletek 2020.11.13.
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