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Bevezetés 

A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola több mint 

másfél évtizede kialakult képzési profilja a helyi pedagógiai program szerint két nagy részre, 

a német nemzetiségi oktatásra és a normál tantervű, angol-informatika orientációjú oktatásra 

oszlik. A 2013-ban bevezetett kerettantervre alapuló helyi tantervünkben is jelentős szerepet 

kapott az informatika mint tantárgy, és mint pedagógiai eszköz egyaránt. Így az informatika 

orientációjú osztályokban a kerettantervhez képest egy évvel korábban heti egy órában 

vezetjük be a tantárgyat. Később felső tagozatban a kerettantervi ajánlás dupláját fordítjuk az 

informatika tanítására. Az intézményi törekvés és az informatika hangsúlyossága nem csak a 

tantárgy keretében jelenik meg, hanem egyéb tanórákon is. Az iskola évtizedes 

hagyományokkal rendelkezik az SNI és a BTMN szakvéleménnyel rendelkező gyerekek 

nevelésében, hiszen hosszú évekig működtettünk kis létszámú fejlesztő osztályokat speciális 

gyógypedagógiai tanterv szerint. A felhalmozott szakmai tudást az integráltan oktatott 

gyerekek fejlesztésében tovább kamatoztatjuk. Az iskola gyógypedagógusai és fejlesztő 

tanárainak szakmai koordinálásával folyik a szakvéleménnyel rendelkező tanulók egyéni 

fejlesztése és tanórai foglalkoztatása. Ezt a helyi viszonylatban magas létszám arány is 

indokolja. SNI %, BTMN % 

1. Helyzetelemzés, fejlesztési szükségletek bemutatása 

1.1. A gyakorlatban alkalmazott digitális pedagógiai eszköztár 

bemutatása, fejlesztési szükségletek  

Az intézmény módszertani felkészültsége a digitális kompetencia fejlesztés területén: 

Az iskola a 2011-ben megvalósuló TIOP 1.1.1.-es fejlesztésnek köszönhetően a zéró szintű 

digitális pedagógia és módszertan alkalmazás szintjéről elmozdult. Az akkori kötelező és 

önként vállalt továbbképzéseknek köszönhetően a pedagógus kollégák digitális módszertani 

eszköztára jelentősen bővült. Az elhivatott pedagógusok kihasználják a szűkös 

infrastrukturális helyzet nyújtotta lehetőségeket: Óra cserék – terem cserék segítségével 

jutnak tanítványaikkal olyan terembe, ahol az interaktív tábla lehetőségeit kihasználva 

digitális tananyag felhasználásával tudják színesíteni módszertani eszköztárukat. A digitális – 

interaktív tananyagok felhasználásának jelentős szerepe van a tanulók motiválásában – 

különösen alsó tagozatban.  

A pedagógusok IKT iránti fogékonysága és kompetenciája az interaktív táblák és a Mozaikos 

digitális tananyagok elérhetőségével ugrásszerűen megnőtt: Ez az önfejlesztés és az 
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egymástól tanulás igényének kialakulásával, és az intézményvezetés részéről szervezett 

BELSŐ továbbképzéseknek köszönhető. 

Az új technológiák és digitális tananyag tartalmak megismerésére nyitott a nevelőtestület. 

A TIOP 1.1.1-ben vállalt 30%-os IKT eszközökkel tartott tanóra arány, az akkor kapott 

eszközök folyamatos elhasználódásával mára már aligha tartható. Pedig a gyerekek és a 

pedagógusok részéről egyaránt mutatkozik igény a digitális technológiák felhasználására. 

1.2. fejlesztési szükségletek  

1.2.1. Az intézményi szervezeti struktúra és a rendelkezésre álló 

humán erőforrás bemutatása 

A humánerőforrás gazdálkodás jelentős kihívás elé állítja a mai köznevelés szereplőit. A 

rendszerben lévő kollégák nyitottak innovatívak, ám túlterheltek. Nincs elegendő forrás az 

igazán hasznos továbbképzésekre. A természettudományos területen mutatkozó 

pedagógushiány az iskolát is megérintette. Évről-évre újabb kihívást jelent a keletkező 

hiányok betöltése. 

Célunk a pedagógus „korfa” fiatalítása mellett egy stabil és magas színvonalon működő 

szervezet fenntartása. Az iskola vezetősége és a természettudományos munkaközösség, 

továbbá az alsós tanítók egy jelentős csoportja a „digitális pedagógia” fejlődésének motorja. 

Végzettségükkel és önfejlesztési képességükkel jó példaként járnak a nevelőtestület előtt. Ma 

már mindennapi munkájuknak része az egymás segítése, a tudásuk közkinccsé tétele. 

Főállású rendszergazda segíti a pedagógusok munkáját és az intézményi infrastruktúra stabil 

működését. Szülői közösség nyitott a technológiai fejlődés iránt - elvárják az iskolai honlap 

naprakészségét. Tevékenységüket az aktív közreműködés jellemzi, hiszen az iskola 

honlapjának kialakítása a szülők kezdeményezésére egy a webdesign-ban jártas szülő (volt 

diákunk) keze munkáját dicséri. 

1.2.2. Fejlesztési szükségletek 

 Elegendő forrás teremtése az igazán értékes továbbképzések megvalósításához. 

 Terhelés csökkentése / teherbírás növelése: Az iskola szervezeti felépítése minden 

lehetőséget megad a digitális pedagógia térnyerésének: olyan munkakörülmények 

(infrastruktúra, taneszköz park) kialakítására törekszünk, amik a pedagógusok 

közérzetét, munkahelyi komfortját javítják. 
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 A pályázatba bevont alsós tanítók már beépítették a mindennapi gyakorlatukba a 

„digitális pedagógia” már elsajátított és számukra elérhető elemeit. További 

fejlődésüknek legszembetűnőbb akadálya az eszközökhöz való hozzáférés 

korlátozottsága (térben és időben) illetve a meglévő eszközpark fizikai állapotának és 

korszerűségi mutatójának romlása. 

 A felső tagozatos kollégák informatika tanári végzettséggel rendelkeznek így az új 

technológiák alkalmazása számukra minden esetben szakmai kihívás és elvárás. A 

geogebra szoftver alkalmazása beépült a matematika tanításába, így a kollégák a fizika 

és a robottechnológia területére fókuszálnak. Nyitottságukat és elhivatottságukat 

mutatja az a tény is, hogy amíg nem volt lehetőség főállású rendszergazdát alkalmazni 

az intézményben, addig éppen ez a csapat látta el a rendszergazdai, hálózatépítői, 

informatikai-módszertani asszisztensi feladatokat a iskolában. 

 Az intézmény dolgozói nyitottak a digitális pedagógia vívmányai felé. A projektben 

résztvevő pedagógusok a workshopok keretében minden bizonnyal eredményesen 

tudják megosztani tapasztalataikat a befogadó közösséggel. A bevont kollégák 

szívesen veszik ha valaki folyamatában bekapcsolódik a munkájukba és ötleteivel, a 

lehetőségek bemutatásával újabb területek kipróbálására megismerésre inspirálja őket. 

Ez a fajta mentorálás különösen magas szintű szakmai felkészültséget és empátiát 

igényel a mentor részről. 

 A rendszergazdai feladatok ellátását csakis helyben, azonnal elérhető és beavatkozni 

képes kolléga személyében tarjuk megvalósíthatónak. 

 a DFT megvalósításának nyomon követése, koordinálása a pályázatért felelős igazgató 

helyettes feladata 

1.3. A rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközpark bemutatása, 

fejlesztési szükségletek 
1.3.1. Az intézmény eszközellátottsága 

A passzív infrastruktúra teljes lefedettséget biztosít az egész épületegyüttesbe. Két 

csillagpontos CAT5-ös kábelezés biztosítja mindkét épületben, minden teremben a hálózati 

hozzáférést. A két épület között optikai kábel segítségével jut el a jel. A hálózat nem 

menedzselt switchek segítségével egyenrangú szegmensekre van bontva. 

Az internet hozzáférés sulinetes végpontként két csatornán lehetséges: 

 UPC hálózatán 
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 Nagy sebességű WIFI antennán keresztül a Pannon Egyetem „I” épületéről. 

Az iskola WiFi lefedettsége nem megoldott, csak a két tanári szobában érhető el vezeték 

nélküli hálózati kapcsolat 

Az iskolai honlapot (http://dozsaiskola.hu) bérelt tárhelyen üzemelteti az intézmény. 

Számítógépek: 

 windows szerver 1db jelenleg beüzemelés alatt 

 PC I (legfeljebb egy éves színvonalnak felel meg) 24 db ebből 2db notebook 

 PC III. (három éves színvonalnál régebbi öt éves színvonalnál újabb) 25 db ebből 0 db 

notebook 

 PC IV. (több mint öt éves színvonalnak megfelelő), egyéb be nem sorolt számítógép 

45 db ebből 26 db notebook 

 Monitorok: LCD monitorok száma: 82 db 

 Nyomtatók: multifunkciós 3 db saját kis teljesítményű, plusz vásárolt szolgáltatásként 

további 3db nagy teljesítményű hálózati nyomtató 

 Projektor (mobil és fix) 20 db (11 db használható) 

 Aktív tábla (mobil és fix) 15 db (10 db használható a projektorok miatt) 

 3D nyomtató  1db (a filamentek pótlása nem megoldott) 

Digitális tartalmak 

A legjelentősebb digitális tartalom még a tanórák során igazán nagy segítséget adnak a 

pedagógusoknak a tankönyvekhez fejlesztett digitális tananyagok. Ebbe élen jár a Mozaik 

kiadó terméke, a Mozabook. Sajnos ennek hozzáférhetősége és a tankönyv rendelés szorosan 

összefügg. 

A hozzáférés biztosítása fontos lépés lehet a digitális tanítási-tanulási folyamatban. 

További, különböző portálokon fellelhető szabad hozzáférésű digitális tananyagokat 

használnak a pedagógusok. A teljesség igénye nélkül: SDT, LearningApp… 

Saját fejlesztésű tananyagok: Bemutatók, dolgozatok, SMART feladatlapok… 

Az intézmény internet biztonsága kritikus szinten van. A legújabb beszerzésű gépek 

rendelkeznek McAfee vírusvédelmi rendszer liszenccel, de a gépek jelentős része, 70%-a nem 

rendelkezik megfelelő biztonságot nyújtó biztonsági rendszerrel. A hiányt az ingyenes verziók 

alkalmazásával próbálja kiküszöbölni a rendszergazda. Sajnos tudjuk, hogy ezek egy komoly 

támadással szemben nem nyújtanak elegendő védelmet. 

1.3.2. Fejlesztési szükségletek 

149_DFT_Dózsa_Veszprém 9

http://dozsaiskola.hu/


 

-6- 
 

Jelen pályázat esetében tervezett fejlesztések: 

 Egy tanterem hálózati elérést biztosító teljes WiFi lefedettséget biztosító eszköz 

 A tanulók egyéni és csoportos digitális munkáját, illetve a bevont pedagógusok 

felkészülését lehetővé tevő táblagépek- a hozzá tartozó mobil töltő és tároló 

rendszerrel. 

 Két tanterem felszerelése interaktív megjelenítő eszközzel. Lehetőség szerint 

valamilyen érintésvezérelt monitor technológiát használó eszköz telepítését 

szorgalmazzuk a vetítős rendszerekben szerzett rossz tapasztalatok alapján. 

 A tantermekbe telepített interaktív megjelenítőkhöz kapcsolt notebookok. 

 Programozható robotok melyek a prblémamegoldó gondolkodás és az algoritmikus 

feladatmegoldás megtanulásának egyik sikeres eszköze lehet pl:LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 Core Set Szenzorokkal 

 A 3D képalkotást biztosító meglévő 3D nyomtató üzemeltetését lehetővé tevő 

filamentek 

 Az alsótagozatos matematika élményszerű megvalósítását ígérő MoreToMath LEGO 

Matematikai csomag egy osztálynyi tanuló számára 

 Mozaik digitális oktatóanyagok beszerzése 3 évre:Fizika 7-8. digitális csomag MS-

7331D Matematika 1-4. digitális csomag MS-7231D Matematika 5-8. digitális csomag 

MS-7331D 

 Tanterem menedzsment szolgáltatás biztosítása-teljeskörű beüzemeléssel és 

betanítással 

 Az intézmény teljes körű internet biztonságát szolgáló védelmi rendszer kiépítése 

 A bevonni kívánt tanulócsoportok sajátos nevelési igényű illetve beilleszkedési, 

tanulási magatartási nehézségekkel küzdő gyerekekeinek nagyszerű ehetőség 

kínálkozik fejlődésre a digitális tartalmak felhasználásával. A motiváltság 

fenntartásában és a részképességek fejlesztésében egyaránt nagy szerepet szánunk a 

digitális pedagógiai tartalmaknak. 

1.4. Vízió 

A fejlesztés megvalósulása esetén egy olyan módszertani bázis alakulhatna ki 

intézményünkben, melyből merítve elsősorban az intézmény pedagógusai másod sorban 
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tágabb környezetünk érdeklődő szakemberi könnyen átvehetnek módszereket technikákat jó 

gyakorlatokat. 

2.Intézményi fejlesztési célok meghatározása 
2.1. A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén 

A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és 

módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása érdekében az alábbi 

területeket támogató digitális pedagógiai eszközök gyakorlatba történő beépítését kívánjuk 

elvégezni, a felsorolt programok segítségével. 

A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása: 

 GEOMATECH - Játékos, interaktív, digitális matematika feladat- és tananyagrendszer 

alsó tagozatosok számára 

 LEGO eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek- elsősorban 1-2 

osztályok számára 

 Matematika 1-4. digitális csomag MS-7231D 

 GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és 

tananyagrendszer felső tagozatosok számára 

 Matematika 5-8. digitális csomag MS-7311D 

A természettudományos megismerés támogatása: 

 GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális természettudományi feladat- és 

tananyagrendszer felső tagozatosok számára 

 Fizika 7-8. digitális csomag MS-7331D 

A kreativitás fejlesztése: 

 Problémamegoldás LEGO robottal 

 Digitális tárgyalkotás 3D-s eszközök segítségével- a meglévő eszközre támaszkodva 

Az egyes csomagokhoz kiegészítő anyagok alkalmazását is célszerűnek látjuk mivel azok a 

NAT és a kerettanterv figyelembevételével készült az intézmény számára már 

ismerettartalommal rendelkeznek, és rendkívül rugalmasan alkalmazhatók az egyes 

területeken. Komplett órák összeállítására alkalmas eszközeivel képes a választott csomagot 

és a kiegészítésnek szánt anyagok egymásba integrálására. 

2.2. Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása 
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A felkészülés szakaszban: a projektben aktívan résztvevő pedagógusok felkészítése (5 fő) 

A megvalósítási szakaszban: 

 a bevont tanulók (150 fő) elsősorban a normáltantervű informatika orientációjú 

osztályok tanulói kívánjuk bevonni a projektbe. Célunk olyan jártasság birtokába 

juttatni a tanulókat melynek segítségével könnyebben eligazodnak a körülöttük fejlődő 

digitális világban. Képesek legyenek nem célként hanem eszközként tekinteni az 

informatikai megoldásokra. A csoportok SNI-s és BTMN-s tanulóira különös figyelmet 

fordítunk, számukra a gyógypedagógus kollégával konzultálva egyéni fejlesztési 

tervben megfogalmazottak szerint építjük fel a tananyagot.  

 nevelőtestület projektben közvetlenül nem résztvevő tagjai (55 fő) 

 a projektben együttműködő iskolák érdeklődő pedagógusai 

 szülők 

 a programban nem szereplő diákok 

 meghívott iskolák pedagógusai 

2.3. Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, 

fejlesztésére vonatkozó célok 

Az intézmény a jövőben az információk áramlásának digitális módját részesíti előnyben, ezzel 

is segítve a tanárok, szülők, diákok tudatos eszközhasználatát. A digitális pedagógia 

módszereinek elsajátíttatása érdekében az iskola beiskolázási tervében kiemelten kezeli az 

ilyen tartalmú továbbképzéseket. Sikeres EFOP 3.2.3 pályázat esetében vállalja, hogy 10 tanár 

elvégez a digitális pedagógiával kapcsolatos továbbképzést, s közülük 5 bizonyíthatóan 

beépíti a tanóráinak egy részébe ezeknek a módszereknek az alkalmazását. Támogatja a 

digitális tartalmú belső továbbképzések szervezését is. A digitális tartalmakkal támogatott 

tanórák előkészítésébe – digitális asszisztensként – bevonja az iskola jelenlegi laboránsát és 

informatika tanárát, az infrastrukturális feltételek biztosításába az iskola rendszergazdáját. 

2.4. Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok  

 EFOP 3.2.3-17-es pályázat esetén az infrastrukturális fejlesztés elemei a következők 

 2 tanterem felszerelése egy-egy legalább 70”-os interaktív megjelenítő eszközzel; 

 egy tanterem felszerelése 30 db tablettel, és ezekhez megfelelő tároló és töltő eszköz 

biztosítása; 
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 a projektben részt vevő kollégák ellátása egy ugyanolyan eszközzel, amit a diákok az 

órán használnak; 

 a tanterem IKT eszközeinek WIFI-hez történő hozzáférés és az internetre való 

csatlakozás biztosítása; 

 a tanteremben található eszközök központi menedzsment szolgáltatással történő 

ellátása; 

 6 db a problémamegoldó gondolkodást fejlesztő szenzorokkal felszerelt LEGO 

robotok biztosítása 

 egy tanterem felszerelése az interaktív megjelenítőhöz kapcsolható notebookkal 

2.5. Lehatárolás, szinergia 

Jelen projektben nem terveztünk olyan eszközöket, amelyek érintenék az EFOP 3.2.4-16 

projektet, viszont az abban elnyerhető eszközök pedagógusaink számára nagy segítséget 

jelentenének a program megvalósítása érdekében folytatott felkészüléshez. 

2.6. A fenntarthatóságra vonatkozó cél 

Az intézmény céljai között szerepel, hogy a fenntartási időszakban az 5 bevont kolléga 

továbbra is legalább 40%-ban alkalmazza a digitális pedagógia módszereit meghatározott 

csomagokban. Célként tűzi ki azt is, hogy a fenntartási időszakban belső képzések formájában 

további lehetőséget szervez a kollégák számára a digitális módszertani kultúra egymás közötti 

átadására. Amennyiben a beszerzett és a már meglévő a projekt céljaira felhasznált eszközök 

szerviz hátterét, valamint a korlátozott időtartamra megvásárolandó licenszek megújítását 

biztosítja a fenntartó nem lehet akadálya a hosszú távú fenntartásnak. A hosszú távú 

fenntarthatóság egyik legfontosabb tényezőjét a pedagógusokban kialakuló-kialakult igényt a 

digitális pedagógiai eszközök használatára a nevelőtestület garantálja. A másik tényező az 

infrastruktúra hatékonysága és hosszú távú megfelelő szinten tartása kockázati elemként 

jelentkezik. 

  

3.A fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása 
3.1. A digitális pedagógiai-módszertani csomag meghatározása 
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A Dózsa iskola a csomagok közül a Digitális Módszertani Központ által ajánlott csomagok 

iskola által eddig is hatékonyan használt elemekkel történő kiegészítését választotta, mert a 

csomagok tartalmukban ismertek a bevont pedagógusok számára, azonosulni tudnak a benne 

leírtakkal. 

A matematika kompetenciafejlesztés területén – mely a pályázatba bevont intézmények közös 

területe – a „GEOMATECH – Játékos, interaktív, digitális matematika feladat- és 

tananyagrendszer alsó tagozatosok számára” csomag és a „LEGO eszközökkel támogatott 

konstruktív pedagógiai módszerek ...” kipróbálást választotta, amelyet a matematikaoktatás 

területén eddig is használt Mozaikos programcsomag alkalmazásával egészíti ki. A Mozaik 

Tankönyvkiadó digitális általános iskolai matematika csomagja a benne foglalt Sokszínű 

Matematika tankönyvekhez és munkafüzetekhez tartozó digitális tartalmaival jól kiegészíti a 

Geomatech portálon jelenleg is fellelhető matematika anyagokat. Így a csomag intézményi 

implementációjában ezen elemek komplex használatával tudjuk elérni a legjobb eredményt. 

Továbbá a matematika kompetenciafejlesztés területén – mely a pályázatba bevont 

intézmények közös területe – a „GEOMATECH – Élményalapú, interaktív, digitális 

matematika feladat- és tananyagrendszer felső tagozatosok számára” csomag kipróbálást 

választotta, amelyet a matematikaoktatás területén eddig is használt Mozaikos 

programcsomag alkalmazásával egészíti ki. A Mozaik Tankönyvkiadó digitális általános 

iskolai matematika csomagja a benne foglalt Sokszínű Matematika tankönyvekhez és 

munkafüzetekhez tartozó digitális tartalmaival jól kiegészíti a Geomatech portálon jelenleg is 

fellelhető matematika anyagokat. Így a csomag intézményi implementációjában ezen elemek 

komplex használatával tudjuk elérni a legjobb eredményt. 

A természettudományos kompetenciafejlesztés területén a „GEOMATECH – Élményalapú, 

interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer felső tagozatosok 

számára” csomag kipróbálását választotta. A csomagot a fizikaoktatás területén eddig is 

használt Mozaikos programcsomag alkalmazásával egészítettük ki. A Mozaik Tankönyvkiadó 

digitális általános iskolai fizika csomagja a benne foglalt tankönyvekhez és 

feladatgyűjteményekhez tartozó digitális tartalmaival jól kiegészíti a Geomatech portálon 

fellelhető természettudományos anyagokat. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása területen a „Problémamegoldás 

LEGO robottal” csomag kipróbálást választotta az intézmény. A program kipróbálásba bevont 

informatika orientációs osztályokra vonatkozóan az iskola helyi tanterve kiemelten kezeli az 

algoritmizálás és programozás témakört. Ez az egyébként rendkívül elvont témakör egy 
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valóságos - nem csak virtuálisan a képernyőn megjelenő- aktív eszköz segítségével, várhatóan 

sokkal kézzelfoghatóbb és érthetőbb lesz a tanulók számára. 

A bevont pedagógusok a választott képzések során megismerkednek a digitális tartalom 

fejlesztésének elvárásaival és kritériumaival. Enne során olyan kompetenciákkal gazdagodnak 

melyek a meglévő informatikai és pedagógiai ismereteikkel ötvözve képessé teszi őket az 

önálló digitális pedagógiai tartalmak fejlesztésére. A mozaikos csomagok esetében az 

óravázlatokra és a digitális füzetek létrehozására fektetjük a hangsúlyt. A Geomatech 

csomagok esetében a tartalomfejlesztés egyik iránya a tananyaghoz kapcsolódó geogebra 

fájlok létrehozása, tovább fejlesztése és közzététele, másik iránya a meglévő tartalmak 

felhasználásával óratervek készítése. 

3.2. Adaptáció és felkészítés  

A megvalósításba és a digitális óravázlatok elkészítésébe bevont 5 pedagógus, akik a 

matematika, természettudományos és kreativitás csomagokhoz tartozó 

kompetenciafejlesztésben is részt vesznek, egy 60 órás - a DPMK által ajánlott csomagokban 

található - részben Blended továbbképzésen vesznek részt a projekt első, előkészítő 

tanévében. 

 A 2 alsós matematika csomagban résztvevő pedagógus a GEOMATECH@Velünk 

játék a tanulás továbbképzést teljesíti 

 A természettudományos csomagban résztvevő kolléga a 

GEOMATECH@Élményszerű természettudomány továbbképzésen vesz részt. 

 A kreativitás csomagban résztvevő kolléga és a választott csomaghoz előírt képzéssel 

már rendelkező felsős matematika csomagot megvalósító kolléga a 30 órás 

"Mobilrobotok az iskolában" továbbképzést teljesíti. 

A csomagok hatékony megvalósításához szükséges továbbképzéseket a csomag ajánlata 

alapján határoztuk meg. Figyeltünk arra, hogy a módszerek kipróbálását segítő digitális 

asszisztens és rendszergazda is megfelelő képzésben részesüljön. 

Nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy belső továbbképzésekkel segítsük majd egymás munkáját 

mind az iskolán belül, mind pedig a bevont intézmények között 

3.3. Bevezetés és alkalmazás 
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A csomagok kipróbálásnak nélkülözhetetlen feltétele, hogy a pedagógusok munkáját az 

oktatást segítők a projekt során a szokásosnál is nagyobb mértékben segítsék. Így őket már a 

projekt tervezésébe is bevontuk és a végrehajtásában is jelentős szerepet vállalnak. 

A rendszergazda lesz a felelős, a terem hardveres és szoftveres installációjáért, annak állandó 

frissítéséért, valamint a hálózat teljes szegmentálásáért és az internetes tartalmak szűréséért. 

A pedagógia asszisztens feladata elsősorban a tanórák előkészítése s a digitális óratervek 

egységesítése, platform kompatibilitásának biztosítása lesz. Továbbá a feladatai közé tartozik 

a projekt során felmerülő adminisztrációs feladatok elvégzése is. Ez napi feladatot jelent neki 

mind az előkészítő tanévben, mind a végrehajtás éveiben, majd pedig a fenntartás ideje alatt 

is. 

A Veszprémi Tankerületi Központ által biztosított szakértő pedig külső szemlélőként, 

ugyanakkor hozzáértő szakemberként tudja ellátni: 

 A minőségbiztosítási feladatokat valamint a pedagógia Program felülvizsgálatát. 

 Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok beválás-vizsgálatát, 

ajánlások megfogalmazását évente 1 alkalommal. 

 Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok beválás-vizsgálatán 

született eredmények és ezek alapján megfogalmazott ajánlások prezentációját az 

intézmény pedagógusai számára. 

 Az intézmény Digitális Névjegyének előállítását a Digitális Pedagógiai Módszertani 

Központ által meghatározott szempontok szerint.  

3.4. Az infrastrukturális feltételek biztosítása 

Az intézményi meglévő infrastruktúra erősáramú és gyengeáramú hálózatok egyaránt képesek 

befogadni a beszerzésre kiválasztott eszközöket. A kiválasztott tantermek alkalmasak a 

tervezett eszközök fogadására, egyúttal a digitális pedagógiai eszközökkel támogatott 

frontális és kooperatív tanítási-tanulási folyamatok megvalósítására. 

Tervezett eszközök: 

 2 tanterem felszerelése interaktív megjelenítő eszközzel, amely legalább 70’’ méretű 

HD minőségű képet biztosít+laptop 

 30 db tablet a tanulók számára és az ezekhez tartozó mobil tároló (tablet: min. 10” 

kijelzőméret, min. 16 GB belső memória, elülső és hátsó kamera, min. Android 6.0 

operációs rendszer ) + 5 db tablet a tanárok számára 
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 6 db LEGO MINDSTORMS Education EV3 Core Set Szenzorokka 

 Mozaik digitális oktatóanyagok 3 évre: Fizika 7-8. digitális csomag MS-7331D; 

Matematika 1-4. digitális csomag MS-7231D; Matematika 5-8. digitális csomag MS-

7331D 

 MoreToMath LEGO Matematikai csomag iskoláknak és óvodáknak 20H45210 

Matematika csomag 20 fős osztálynak(11 db 45210) 

 Tanterem menedzsment szolgáltatás 

 3d filamentek: Extrafill PLA nyomtatószál, 1,75 mm(többféle szín, tekercs) 

3.5. A humánerőforrás biztosításának tervezése 

A digitális pedagógia intézményi gyakorlatba történő beépüléséhez szükséges, a 

humánerőforrással kapcsolatos feltételek megteremtéséhez az alábbi képzéseket tervezzük: 

Az előkészítő tanévben a projektbe közvetlenül bevontak köréből: 

 Mobilrobotok az oktatásban (30 órás) 2 fő 

 GEOMATECH@Velünk játék a tanulás (60 órás) 2 fő 

 GEOMATECH@Élményszerű természettudomány (60 órás) 1 fő 

 Az előkészítő tanévet követően a megvalósítási időszak alatt további 5 kolléga venne 

részt 30 órás IKT alkalmazással kapcsolatos továbbképzésen. Elsősorban DPMK által 

szervezett a pályázathoz illeszkedő képzésen.  

Saját erőforrásból tudjuk megvalósítani: 

A digitális eszközök és módszertanok implementálását és alkalmazását támogató asszisztensi 

feladatok ellátását (digitális módszertani asszisztens). 

Megszervezzük és biztosítjuk a rendszergazdai feladatok ellátását, a 24 órán belüli 

rendelkezésre állást annak érdekében, hogy a kiválasztott rendszer működésének helyi 

feltételei fennálljanak. 

  

4.Disszemináció 

Fontos, hogy az új pedagógiai módszerek alkalmazása ne csak szigetszerűen történjen, hanem 

adjunk lehetőséget ezek megismerésére a többi pedagógus kollégának is. Ennek érdekében: 

 A nevelőtestületet minden tanév félévkor és év végén tájékoztatjuk a csomagok 

bevezetésének tapasztalatairól. 
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 A pedagógiai programba beépítjük a digitális pedagógia alkalmazásának lehetséges 

területeit az első (nem teljes) tanév végén. 

 A 4 bevont intézményben forgószínpad szerűen workshop-ot szervezünk, ahol a 

projekt eddigi eredményeit mutatjuk be (így minden iskolára 2-2 workshop jut) 

 Vállaljuk, hogy a projekt 3. évében bemutató órákat tartunk nemcsak a bevont 

intézmények képviselőinek, hanem az érdeklődő környékbeli intézményeknek is. 

 Szülők iskolája előadást szervezünk a fogyasztóvédelem témakörében és az 

internetbiztonság témakörében 

 A projekt 3. tanévében az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok 

beválás-vizsgálatán született eredményeket és ezek alapján megfogalmazott 

ajánlásokat megismeri a nevelőtestület egy értekezlet keretében. 

 A projektről folyamatos tájékoztatást adunk az iskola honlapján. 

 Részt veszünk a projektindító és projektzáró rendezvényeken és az esetleges 

sajtótájékoztatókon. 

 Nyitott szakmai együttműködésre törekszünk a digitális pedagógiai tartalmak 

fejlesztőivel. Az NKP és a DPMK portálok tartalmait folyamatosan nyomon követjük, 

és beépítjük a mindennapi pedagógiai munkába. A fejlesztett tartalmakat közzétesszük. 

 Együttműködünk az EFOP-3.1.2-16 program kedvezményezett konzorcium vezetőjével. 

Rendelkezésére bocsájtjuk a program során szerzett tapasztalatokat és a 

programcsomagok kipróbálása során fejlesztett digitális tartalmakat továbbá a 

programmal kapcsolatban keletkezett dokumentációt. Biztosítjuk a két program 

elhatárolásához szükséges rendelkezésünkre álló információkat. 

5.Fenntarthatóság 

A fenntarthatóság egyik legfontosabb eleme ennek a fejlesztésnek, hiszen nem ér semmit az 

új módszerek kipróbálása, ha az az intézményre szabott módon nem kerül bele annak 

mindennapi életébe. Ennek érdekében vállaljuk, hogy az pályázat során módosított 

Pedagógiai Programban a digitális pedagógiai eszközeire vonatkozó elemeket 3 évente 

megvizsgáljuk és a szükséges változtatásokat átvezetjük a Pedagógiai Programon és a 

tantárgyak helyi tantervein. 
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