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RÉSZTVEVŐ INTÉZMÉNYEK



AZ INTÉZMÉNYI PROJEKT TAGJAI

• 1 fő szakmai asszisztens ( Király Eszter)
• 1 fő digitális módszertani asszisztens 

(Mezeiné Nagy Ildikó)
• 3 fő tananyagfejlesztő
• 1 fő rendszergazda (Gyöngy Imre)



BEVONT PEDAGÓGUSOK ÉS OSZTÁLYOK 
(SZANDASZŐLŐSI Á.I ÉS AMI)

Bevont 
pedagógus Feladat Tantárgy

Bevont 
évfolyam 
2018/2019

Benca Ernő

Tartalomfejlesztő 
a természettudományos 

megismerés 
támogatása 

kémia 7-8. évfolyam

Dancza János

Tartalomfejlesztő 
a természettudományos 

megismerés 
támogatása 

Biológia, 
földrajz, 

természetism
eret

5-6-7-8. 
évfolyam

Tóth Tamás
Sándor

Tartalomfejlesztő 
a matematikai kompetencia 

fejlesztésének 
támogatása

matematika Alsó tagozat



• A tanulást-tanítást, digitális kompetenciák fejlesztését 
támogató eszközöknek és módszereknek széles körben 
történő megismertetése és alkalmazása.

A PROJEKT FŐ CÉLJAI:



• hogy Szolnok és térsége négy iskolája olyan
módszertani és eszközfejlesztéseket hajtson végre,
amelyek hozzájárulnak a digitális környezet
fejlesztéséhez és a digitális tanulási lehetőségek
kiszélesítéséhezés, és mindezt hozzáférhetővé tenni
a többi intézmény részére (intézményi honlapok,
illetve NKP felülete, nyílt bemutatók, workshopok)

A PROJEKT FŐ CÉLJAI:



A PROJEKT RÉSZCÉLJAI:

• digitális oktatás módszertani támogatása 
• új tanulási lehetőségek elterjesztése, a tanulás-tanítás 

digitális pedagógiai-módszertani támogatása 
• a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása 
• a természettudományos megismerés támogatása 
• a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása 
• a kreativitás fejlesztésének támogatása 



A SZANDASZŐLŐSI Á.I. FELADATAI A 
PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

• A digitális pedagógiai módszertannal támogatott
tanórák aránya a választott csoportokra
vonatkoztatva a kiválasztott tantárgyak esetében
eléri az éves összóraszám 40%-át.

• Digitális tananyagfejlesztés
• Digitális eszközök használata
• A pedagógiai program átdolgozása
• Továbbképzések
• Érintett csoportok érzékenyítése



DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANNAL 
TÁMOGATOTT TANÓRÁK

• A digitális pedagógiai módszertannal támogatott 
tanórák aránya a választott csoportokra 
vonatkoztatva a kiválasztott tantárgyak esetében 
eléri az éves összóraszám 40%-át. 

• Programcsomagok:
– GEOMATECH- interaktív, digitális matematikai feladat 

és tananyagrendszer alsó tagozatosok számára – a 
matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása 

– GEOMATECH – Interaktív, digitális 
természettudományi feladat- és tananyagrendszer 
felső tagozatosok számára –a természettudományos 
megismerés támogatása biológia, kémia, földrajz, 
természetismeret órán 



TOVÁBBKÉPZÉSEK

Továbbképzés elnevezése Továbbképzés 
óraszáma

Érintettek

GEOMATECH matematika csomaghoz tartozó
módszertani képzés

60 + 84 1

GEOMATECH természettudományi csomaghoz
tartozó módszertani képzés

60 +84 2

Korszerű, hatékony módszertannal támogatott
digitális tanulási-tanítási folyamat megvalósítása
köznevelési intézményben

30 14



A PROJEKT EREDMÉNYEI

• 10 db/tanév/fő digitális tananyagtartalom 
elkészítése, megosztása az NKP felületén.



A PROJEKT EREDMÉNYEI

• Csatlakozás Digitális Névjegy Rendszerhez
• Digitális munkaközösség létrehozása
• Digitális stratégia elkészítése (DFT alapján)
• Közös kiadvány szerkesztése



ESZKÖZBESZERZÉ
SEK

ESZKÖZBESZERZÉSEK



A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

• 2018/2019-es tanévtől
• A pedagógiai programba rögzítésre került:

• a digitális pedagógiai módszertan rendszeres
alkalmazása

• a digitális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó
pedagógiai célok.



ÉRZÉKENYÍTÉS, TÁJÉKOZTATÁS

• Tantestület részére:
• Bemutató órák
• Workshopok (félévente)

• Diákok részére:
• Tájékoztatók:

• Projektről
• Internetbiztonságról
• Fogyasztóvédelemről

• Szülők részére:
• Szülői értekezletek

• Projektről
• Internetbiztonságról
• Fogyasztóvédelemről



KÖZÖS WEBOLDAL

digitaliskornyezet.szolnokiszechenyi.hu

http://digitaliskornyezet.szolnokiszechenyi.hu/


PROJEKTMEGBESZÉL
ÉSEK

PROJEKTMEGBESZÉLÉSEK, 
MŰHELYMUNKA



MONITORING, 
MENTORÁLÁS

MONITORING, MENTORÁLÁS



MŰHELYMUNKÁK, 
KONFERENCIÁK

EGYÉB PROGRAMOK



EGYÉB PROGRAMOK



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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