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digitalis

Ertékelés
Megfelelö

I

A meglévä digitalis pedagogiai mádszertani eszköztär bemutatása

Megfeleló

1. Helyzetelemzés és fejlesztési szUkségletek

A jelenlegi digitalis eszközzel támogatott órák bemutatása

Az informatikai rendszeruzemeltetés meglévé humánfeltételének
bemutatasa

A rendelkezésre áIlO human feltételek bemutatása digitalis pedagogiai
szempontból (kiemelten: pedagógusok digitalis felkészultsege, digitalis
pedagógiai asszisztencia)

A digitalis pedagogiai módszer- és eszköztár fejlesztési szukséglete

Megfelelô

Megfelelo

Megfelelô

Megfelelô

fejlesztési

terv

értékelése

Megjegyzés/Javaslat

Egyes részletek kikövetkeztethetôk az anyagból (fejlesztäszoba, Braille-megjelenItô, és
billentyQzet), de részletes IeIrás nincs.

2017-O5-25”

Reszben megfelelo

A humaneroforras fejlesztési sz(ikseglete

Megfelelö

.

A meglevO infrastruktcira bemutatésa digitalis pedagógiai szempontbOl

Megfelelô

Az intEzmény tanulój összetételének, jellemzöinek bemutatása, kiemelt
figyelmet forditva a sajatos nevelesi igenyu tanulokra

A tantermek alkalmassàgának bemutatasa digitalis pedagógiai szempontból

Megfelelô

.

Az infrastruktüra fejlesztési szukséglete

Megfelelö

2. Intézményi fejlesztési célok meghatározása
Az egyes tanulOcsoportok, korosztályok, tartalmi teruletek speciális
igényeihez igazItott pedagogiai célok kijelolése a digitalis pedagogia
területén

Megfelelo

.,

Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása (kiemelt figyelemmel a
sajatos nevelesi igenyu tanulokra)

Megfelelo
,

Az intézmény szervezeti és human feltételeinek javItására, fejlesztésére
vonatkozo celok bemutatasa
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•

diqitálisjólát
proqram

Digitalis Pedagogiai Módszertani Kozpont

Ertékelési szempont
Az infrastruktára es az eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok
bemutatása

A digitalis pedagogiai mOdszertani csomag(ok) megnevezése vagy leirása

A kiválasztott fejlesztési terület(ek) megnevezése a Felhivás 3.1.1.1. pontja
alapján

Megfelelô

Megfelelö

Megfeleld

A felkészuléshez tervezett pedagógus-továbbképzések, felkészItések
bemutatása, illetve ezek osszhangja az alkalmazni tervezett csomaggal

Megfelelô

Részben megfelelö

Megfelelô

Megjegyzés/Javaslat

2. oldal

Belsô tudámegosztásról es szakmai kozossegekrâl olvashatunk, de a leIrás az általánosságok
szintjén mozog.

A kiválasztott csomag használatához elegendó, de a pályázatban Igy nehéz lesz alátámasztani az
indikátorhoz szukséges létszámot..

A kiválasztott csomag a pályázat szempontjából eléegendö, viszont a két saját fejlesztésI
eszkozcsoportról nem tudunk meg lényegében semmit a területen kIvül.

Intézményi digitalis fejlesztési terv értékelése
Ertékelés

A digitalis pedagógiai mOdszertani csomag(ok) választásának indoklása
Megfelelô

Megfelelô

A digitalis pedagógiai módszertani csomago(ka)t bevezeté és a projektbe
bevont pedagógusok bemutatása
Megfelel

3. A fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása

A digitalis pedagógiai módszertani csomago(ka)t kipróbáló
tanulócsoport(ok) bemutatása

A digitalis pedagógiai módszertan kipróbálasához kapcsolódó
oktatásszervezési feladatok bemutatása (tanóraszervezés, tanóran kivijil
foglalkozésok)

Megfelelô

3.1 Pedagógiai-módszertani elemek

A kipróbáló pedagógusok digitalis tartalomfejlesztési tevékenységének
bemutatasa

Az internetbiztonsag és fogyasztovedelmi jogérvényesItés elésegitésere
tervezett programok bemutatása

Megfelelô

2017-05-25

Részben megfelelô

A digitalis pedagógia bevezetésérél szóló, a bevont intézmények vezetöire,
pedagogusaira, tanulóira es sziilöi kozosségére szabott szemléletformáló
kampány bemutatása

Megfelelö

Az implementációt támogató események, tapasztalatcserék, online
kozosseg kialakitását célzó tevékenységek bemutatása

A bevezetés elorehaladasat nyomon követö önértékelés, a folyamatokba
való beépulés vizsgálata, dokumentálása

200893
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• •. digitalis jãlát
program
Digitalis Pedagogiai Módszertani Központ

I

Intézményi digitalis fejlesztési terv értékelése

I

Az IKT eszkbzdk és berendezések beszerzésének bemutatása

Megfelelô

Megfelelô

Ertékelési szempont
Ertékelés
Megjegyzés/Javaslat
3.2 Az alkalmazandó digitalis pedagógiai môdszertani csomag megvalósItását támogató intézményi digitólis kornyezetfeltételeinek megteremtése

A digitalis pedagogiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését
oktatását támogató digitalis eszközök, taneszközdk beszerzésének
bemutatása
Megfelelo

.

A tantermek, szaktantermek, laborok, egyéb helyiségek felszerelésének, a
projekt megvalositasara alkalmassa tetelenek a bemutatasa

3.3 Támogató szolgóltatások biztosItósa

A leIrt feladatok alapvetäen technikal asszisztenciát jeleznek elére, viszont módszertani rész aug
van a feladatok kozott.

Reszben megfelelo

,,

A pedagógusok munkáját segItO digitalis módszertani asszisztensi feladatok
ellatasanak bemutatasa

Megfelelö

Lenyegeben csak a belso kepzes, lletve egyeni tanulas kerul megemlitesre

.

A módszerta ni csomag intézményi bevezetését té mogató szolgáltatások
(p1. helpdesk, rendszergazdai szolgáltatas) kialakitásának és elérhetOsdge
biztositásának bemutatása

Reszben megfelelo

A partnereket felsoroija, de tartalom nincs mogotte.

,

Az intézmény és bevont pedagógusai folyamatos szakmai támogatásának,
mentoralasanak, a folyamatok minosegbiztositasanak bemutatasa

Reszben megfelelo

.

A kötelezô szakmai együttmfiködések és az informácioszolgaltatás
elemeinek bemutatasa

Me g f e I e

0

3. oldal

A leIrtakból kiderül, hogy teijes osztályokra vonatkozó tervet készItettek, de az osztály
összetétele meg nem ismert, hiszen induló osztály lesz. A meglévô eszközök ismertetése alapján
kovetkeztethetô a megfelelô figyelem.

5. A fenntarthatósàg érdekében tervezett feladatok, tevékenységek meghatározása
A fejlesztési terv alapján az intézmény pedagogiai programjába beépItésre
kerül a digitélis pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazása

6. Atfogó értékelési szempontok

,..,.

Megfelelô

,,,,..

A tervezett tevékenységek alkalmasak a tanulók digitalis kompetencléjénak
fejlesztésére, elésegItik a matematikai, a természettudományos, az
informatikai es a miszaki pályákra való felkészulést

.

Megfelelo

,

A tervezett fejlesztés megvalósitása ndveli a digitalis eszközokkel és
modszertanokkal tamogatott tanorak aranyat a koznevelesi intezmenyben

Részben megfelelö

2O17-O5-25/

A tervezett fejlesztés során kiemelt figyelmet fordItanak a fogyatekossággal
élô, a sajátos nevelési igény(i (SNI) és a beilleszkedési, tanulási es
magatartási nehézséggel küzdô tanulák (BTM) fejlesztésére

200893
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NYILATKOZAT
szakmai támogatásról

IGEN

A tervezett fejlesztés olyan digitalis pedagógiai mOdszertani csomagokra
épülä pilot programot valósIt meg, amely novell a pedagOgusok digitalis
felkeszultsOgét, mOdszertani kultüráját, erOsIti az IKT-használatot és
hatékonyan fejleszti a digitalis és egyéb kulcskompetenciákat.

—

Afejlesztési terv elfogadásátjavaslom:

—

2017-05-25

A Németh László Gimnázium és Altalános Iskola (200893) által benyütott lntézményi
digitalis fejlesztési tervet a fenti értékelésben foglalt megjegyzések és javaslatok
alapján a Digitalis PedagOgiai Módszertani Kozpont:

200893

Megjegyzés/Javaslat

szakértö

Ta mogatja

(1

divizióvezetö
Digitalis Pedagógiai MOdszertani Központ
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Bevezetés
A Németh László Gimnázium 9 alsós, 2 ötödik, 1 hatodik osztállyal lépett működésbe 22
tanárral 1989-ben. 1995 szeptembere óta 6 osztályos gimnázium is megkezdte munkáját.
Minden tanévben két párhuzamos gimnáziumi osztályt indítunk. A német és angol
kéttannyelvű csoportok mellett emelt óraszámú matematika valamint emelt óraszámú
természettudományos csoportok tanulnak iskolánkban, összesen 457 diákkal. Közülük 19
hátrányos helyzetű, 47 diák részesül rendszeres gyermekvédelmi segélyben, az SNI-s
diákok száma 10 fő, a BTMN-es diákok száma 12.
Iskolánkban működik a Gyulai József Természettudományos Műhely és egy
természettudományos önképzőkör is, amely rendszeresen tart foglalkozásokat. Ezen
foglalkozások keretében felsőoktatásban dolgozó szakemberek tartanak előadásokat,
továbbá a diákok különféle témakörökből felkészülnek, így az egyes témákhoz tartozó
ismereteket, érdekességeket egymással is megosztják.
A gimnáziumi tagozatokon szinte minden tantárgyból tartunk emelt szintű érettségi
előkészítőket azon tanulóink számára, akik emelt szintű érettségire készülnek. Kiemelt
figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra mellett a felzárkóztatásra is diákjaink számára.
Az utóbbi években több tanulónk az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny országos
döntőjébe jutott, és a sportversenyeken is szép eredményeket érnek el diákjaink.
Iskolánkban számos szakkör és önképzőkör és sportkör is működik: matematika szakkör,
logika szakkör, nyelvész szakkör, közlekedési ismeretek, főző szakkör, természetjáró
szakkör, természetbúvár szakkör a laborban, játékos atlétika, lány kosárlabda, fiú
labdarúgás.
A Németh László Gimnázium, Általános Iskola a térség egyik különleges adottságú oktatási
intézménye. Ezt részben a nálunk folyó képzés sokszínűsége támasztja alá. Rendkívül
hangsúlyos a modern és jó eszköz ellátottságú természettudományos oktatás, de az emelt
szintű nyelvi képzések is meghatározók. Második éve folyik intézményünkben a Telenor
Hipersuli programja, illetve helyi innovációként egy BYOD pilot program, amelyek szorosan
együttműködnek egymással a digitális pedagógiai módszertan adaptálásában a magyar
közoktatási lehetőségekhez.
A fenti sokszínűség és a már futó digitális oktatási programok alkalmassá tesznek
bennünket arra, hogy más iskolák számára is elérhetővé és felhasználhatóvá tegyük
tapasztalatainkat és innovatív megoldásainkat, ezzel minimalizálva a digitális módszertani
fejlesztések során elkerülhetetlen buktatók és kudarcok számát.
3
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I) Helyzetelemzés, fejlesztési szükségletek bemutatása
1) Az intézményben a gyakorlatban alkalmazott digitális pedagógiai eszköztár
bemutatása, fejlesztési szükségletek megjelölésével
Az intézmény digitális pedagógiai eszköztárának bővülése a HEFOP 3.1.1 pályázatban való
sikeres részvétellel indult el. Ezt további sikeres pályázatok követték (TÁMOP-3.1.7-11/22011-0176; TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0026; TIOP 1.2.3.-11/1-2012-0184; TIOP1.1.1.A-15),
melyek segítségével nem csak új eszközöket tudtunk beszerezni, hanem új pedagógiai
módszereket is elsajátíthattak a projektekben részt vevő kollegák. Pedagógusaink
többsége inkább a tanítási módszerek gazdagítására használ IKT eszközöket. A
pedagógusok mindegyike nagyon intenzíven és szívesen használja az interaktív táblát.
Kezdetben számos külső és belső továbbképzésen vettünk részt a tábla használatával
illetve digitális tananyag készítésével kapcsolatban. A táblák egy része laptoppal, a többi
pedig a tanteremben elhelyezett PC-vel működik. Az interaktív környezetet az alsó és felső
tagozaton egyaránt használjuk. Többen keresnek és használnak interaktív tananyagokat,
oktatást segítő oldalakat, hang- és videó anyagokat.
A számonkérés módszerei is sokat változtak az elmúlt években, iskolánkban. Bár eddig is
lehetőség volt a tanításhoz és a tanulók haladásának nyomon követésére feleltető-szavazó
rendszer használatára ezek helyhez kötöttsége és nehézsége miatt nem terjedtek el a
mindennapokban. Ehelyett egyre több kolléga épít a diákok okoseszközeire a
számonkérésben (redmenta.hu, goformative.com, quizizz.com) és az órai munka során
kollaboratív tevékenységekben, mint például tanulói és tanári prezentációk, közös
óravázlatok, gondolattérképek, stb.
Iskolánkban az információáramlás, a kommunikáció elengedhetetlen eszköze az iskolai
levelező rendszer. Ezt minden pedagógus napi szinten használja nem csak levelezésre, de
fájlok megosztására, közös munkára felhő alapú alkalmazásokkal. Tanulóink is
rendelkeznek saját iskolai postafiókkal, ahová rendszeresen kapnak az órai anyaghoz,
versenyekhez segédanyagot. Minden osztály rendelkezik levelezőcsoporttal, ez
megkönnyíti az egész osztálynak történő üzenet küldését. A csoportbontásban tanító
kollegák saját csoportokat hoznak létre a diákokkal történő hatékonyabb kapcsolattartás
érdekében.
Összességében megállapítható, hogy a közel 100 fős tantestületből körülbelül 30 tanár
használ alkalomszerűen órai tevékenységekre routereket, iskolai telefonokat és vonja be
a diákok saját eszközeit. Elsősorban információ keresése, kvízek, oktatási célú játékok a
dominánsak. A digitális eszközökkel folytatott intenzív munka oroszlánrészét 11 fős tanári
csoport végzi, akik környezetismeret, matematika, olvasás és nyelvtan, történelem, angol,
földrajz, biológia és kémia órákra készítenek digitális tevékenységeket és tartalmakat (lásd
4
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a saját fejlesztésű pedagógia csomagot). Az ő esetükben a digitális eszközök palettáján a
Hipersuli tabletek és okostelefonok, valamint a diákok saját készülékei szerepelnek, míg a
digitális eszközökkel támogatott órák aránya eléri a 30%-ot. Néhány kolléga tanóráin ez az
arány körülbelül 70%.
A digitális tartalmak tekintetében az ingyenes online anyagok játszák a legnagyobb
szerepet (kész kvízek, video- és audio anyagok, cikkek, wikipedia stb.), tehát a
tartalomfogyasztás a meghatározó. Azonban egyre nagyobb arányt képvisel a saját
tartalom előállítása és néhány osztályban biológia, kémia, angol nyelvű történelem,
célnyelvi civilizáció órákon már meghatározó a saját digitális tananyag, melynek jelentős
részét a diákok állítják elő. Az előállított tartalmak egy része nyilvános blogokon, (pl.
medvegy.blog.hu), más része a Microsoft Classroom nevű LMS rendszeren belül érhető el.
Iskolánkban a diákokkal és szülőkkel való kapcsolattartás évek óta elektronikus platformon
keresztül zajlik, (MOZANAPLÓ) beleértve a tájékoztatást, a tanulók eredményeiről,
hiányzásairól szóló információkat.
Az iskola weblapján (nlg.hodtav.hu) naprakész információk, képek, videók találhatók az
iskolai életről, rendezvényekről, eredményeinkről.
Tanulóink önálló ismeretszerzésre használhatják az iskola könyvtárában található
vékonyklienseket.
Intézményünk közös programokban vesz részt a Romániai partner iskolával a
TF/HURO/1001/211/2.3.1/01. pályázat kapcsán. A két intézmény tanárai és diákjai
interneten tartják a kapcsolatot, évente egyszer sor kerül személyes találkozóra.
Testvériskolai kapcsolatot tartunk fenn több határon túli iskolával, melyek során
különböző IKT alapú kommunikációs platformokat használunk.
Évek óta részt veszünk a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet
Oktatáselméleti Kutatócsoportja által meghirdetett online mérésekben.
Tabletek és mobiltelefonok használata a Hipersuli projektben
Iskolánkban a Hipersuli projektnek köszönhetően 32 tanulói tablettel és 10 okostelefonnal
folyik a munka. A tableteket 3 alsós és 1 gimnáziumi osztály használja megosztva, a
telefonokat azokba az osztályokba viszik a kollégák, ahol nincs mindenkinek saját telefonja.
A projektben összesen 35 kolléga vesz részt, akik szinte az összes osztályunkban tanítanak
tabletek / telefonok segítségével.
A célunk az, hogy az eszközök szervesen illeszkedjenek az órai munka folyamatába és a
lehető leghatékonyabban használjuk ki őket új anyagok kreatív elsajátításában, illetve a
már megszerzett tudás rendszerezésére és számonkérésére.
5
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Mivel jelentős számú diák és tanár dolgozik a projektben, ezért komoly tapasztalatokat
halmozott fel innovatív közösségünk a digitális technológiák oktatási felhasználásában. A
munkánk során létrejött tanári produktumok nyilvánosak és elérhetőek mindenki számára.
Hiszünk abban, hogy az eredmények, sikerek és kudarcok megosztása másokkal a modern
pedagógus egyik legfontosabb feladata.
Fejlesztési szükségletek
Az utóbbi években végbement fejlesztések nagyban hozzájárultak a pedagógusok digitális
módszertani kultúrájának fejlesztéséhez, azonban több területen nem történt még meg a
teljes átállás. Az alábbi területeken szükségesek fejlesztések:
o Nincs elegendő, vagy megfelelő mennyiségű, minőségű digitális tananyag. Ezért
bátorítani kell a saját tananyagfejlesztést, bevonva a diákokat és tanárokat
egyaránt.
o A tanulók számára rendelkezésre álló digitális eszközök használatának lehetőségei
korlátozottak, ennek bővítése szükséges. Tapasztalataink alapján elsősorban
okostelefonok és 10”-14” érintőképernyős laptopok (2 in 1) szolgálják leginkább a
gyors és hatékony munkát a tanórákon.
o Indokolt egy korszerű LMS rendszer bevezetése az egész iskolánkban, amely lehetővé
teszi, hogy minden oktatási szereplő (szülők, diákok, tanárok, fenntartó) hozzáférjen a
számára szükséges információhoz. Ez egyúttal lehetőséget teremt egy átfogó
koncepció megvalósítására az alábbi területeken:
o tanári és tanulói portfóliók
o online térben végzett közös alkotómunka
o digitális mérés-értékelés
o A kiemelt figyelmet igénylő tanulók tanulásának, tanításának támogatása a
differenciálás megszervezésével válik lehetővé. A tanórák keretében tervezzük az
egyéni tanulási utaknak és szinthez illeszkedő fejlesztés megvalósítása, valamint a
sajátos nevelési igényű tanulók eltérő ütemben történő fejlesztését. A biztonságos
internethasználatra és médiatudatosságra való nevelés kiterjesztése minden
tantárgyra.
o A digitális pedagógiai módszertannal támogatott órák aránya érje el az összes óraszám
40%-át.

2) Az intézményi szervezeti és humán feltételek bemutatása, fejlesztési
szükségletek megjelölésével
Iskolánkban három igazgatóhelyettes dolgozik, külön felelőse van a napi adminisztrációs
feladatoknak, az általános iskolai és a gimnáziumi osztályoknak.
6
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o A magyar munkaközösség több tagja gyűjtött tapasztalatokat a digitális eszközök
felhasználása terén a Hipersuli programban.
o A történelem munkaközösség különösen aktív a projektpedagógia és digitális eszközök
mindennapos alkalmazásában.
o A fizika-kémia munkaközösség kiemelkedő módon működik együtt a Szegedi
Tudományegyetemmel a Szegedi Tudós Akadémia projekt megvalósításában, amely
korszerű digitális tananyagok készítését is magába foglal.
o A földrajz-biológia munkaközösség tagjai között az iskola leginnovatívabb pedagógusai
találhatóak meg. Az okoseszközök mindennapos felhasználása az ő tanóráikon
jellemzővé vált és számtalan jógyakorlat származik tőlük.
o A matematika – informatika munkaközösség tagjai naprakészen oktatják a diákokat az
asztali számítógépen folyó munkaformákról és használnak szavazórendszereket a
számonkérések során.
o Az angol és német munkaközösségek tagjai nagy arányban használnak digitális
eszközöket, amelyek megkönnyítik a diákok számára a nyelvtanulást.
o Az alsós munkaközösség az egyik leginnovatívabb szakmai csoport iskolánkban. Az
alsós osztályokban folyó tanítás során nagy arányban jelennek meg digitális eszközök
és a Hipersuli projekt keretén belül 3 alsós osztály is használ tableteket a gyakorláshoz,
az új anyagok elsajátításához.
o Iskolánkban több kolléga is elvégezte a Microsoft innovatív tanár tréner kurzust.
o A rendszergazdai feladatokat a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
munkatársai végzik iskolánkban.

Fejlesztési szükségletek

Az iskolánkban eddig folyó digitális eszközhasználati kísérletek egyértelműen alátámasztják
azt, hogy az állandóan, illetve igény szerint elérhető digitális módszertani támogatás a tanárok
számára az egyik legfontosabb tényező a sikerhez vezető úton. Ennek megfelelően célunk,
hogy az erre nyitott innovatív kollégák számára lehetőséget adjunk arra, hogy a tanárok
számára segítséget nyújtsanak a technológia mindennapos használatához. Ezt az igényt ki
lehetne elégíteni digitális módszertani asszisztensek alkalmazásával, hogy a belső
továbbképzéseket és a személyre szabott mentorálási feladatokat elláthassák. A digitális
módszertani asszisztensek módszertani tanácsokkal és a szoftverek célszerű és az adott
oktatási feladatra legjobb alkalmazásával segítenék a pedagógusokat.
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3) A rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközpark bemutatása, fejlesztési
szükségletek megjelölésével
a) Intézményünk épített környezete

Az iskolánkban 35 tanterem, 6 kisterem, 6 szaktanterem található.
A szaktantermeink:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Gyulai József Természettudományos Műhely előadóterme (40 db férőhely)
A teremben Promethean aktívtábla található laptoppal.
Gyulai József Természettudományos Műhely 1. számú laborhelysége (16 db férőhely)
A labor 1. teremben Promethean aktívtábla található laptoppal.
Gyulai József Természettudományos Műhely 2. számú laborhelysége (16 db férőhely)
A labor 2. teremben Promethean aktívtábla található laptoppal.
Informatika tanterem (36. számú terem)
A 36. számú tanteremben 30 munkaállomás van LCD monitorral, egy mennyezetre
szerelt projektor, egy lézernyomtató és egy multifunkciós készülék, ami csak
szkennelésre alkalmas.
Informatika tanterem (32. számú terem)
A 32. számú tanteremben 16 munkaállomás van LCD monitorral, egy nem rögzített
projektor, valamint egy lézernyomtató.
Informatika tanterem (26. számú terem)
A 26. számú tanteremben 16 munkaállomás van, 13 CRT monitorral, 3 db LCD
monitorral
b) Internet ellátottság

Iskolánk számára az internet elérést Sulinet adathálózat biztosítja optikai kábel segítségével.
Letöltési sebesség: 50Mb/s
Feltöltési sebesség: 50Mb/s
Minden tantermünkben, csoportszobánkban található legalább egy INTERNET elérési
végpont, függetlenül attól, hogy van-e digitális eszköz a teremben. A könyvtárban, a tanári
szobában több végpont is elérhető. A tantermekben lévő munkaállomások mindegyike
csatlakozik az iskolai hálózathoz.
c) Intézményünk WIFI ellátottsága

Az iskola közösségi terei jelenleg nem teljesen lefedettek, illetve az iskola tanuló létszámához
nem elég a teljesítménye, ezért a diákok saját eszközzel csak korlátozottan tudnak csatlakozni
az internetre. A Hipersuli projektnek köszönhetően rendelkezünk 10 db hordozható WIFI
routerrel, amelyek képesek kiszolgálni a Hipersulis tanulói tableteket és okostelefonokat.
Fixen felszerelt WIFI routerek elhelyezkedése:
8
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EDIMAX ROUTER
EDIMAX ROUTER
EDIMAX ROUTER
TPLINK WIFI ROUTER WR941ND
TPLINK WIFI ROUTER WR941ND
TPLINK WR 1043 ND
TPLINK WR 1043 ND
TPLINK WR 1043 ND
TPLINK WR 1043 ND
TPLINK WR 1043 ND
TPLINK WR 1043 ND
D-LINK DWL 2100 AP
D-LINK DWL 2100 AP
WIRELES CISCO AP
WIRELES CISCO AP
WIRELES CISCO AP

SZERVERSZOBA
26
AULA
SZERTÁR
TESTN. SZERTÁR
LABOR
TANÁRI
5. TEREM
26. TEREM
LABOR
LABOR
SZERVERSZOBA
SZERVERSZOBA
SZERVERSZOBA
II. EMELET
I. EMELET

d) IKT-eszköz ellátottság

Az intézmény IKT eszközökkel való ellátottsága átlagosnak mondható. Az eszközök többsége 3
éves technikai színvonalnál régebbi.
A szaktantermeken kívül összesen 23 tanteremben van fixen telepített aktív tábla. Ezek 3
részre oszthatók:
o A legrégebbiek a Smartboard tábláink, ezek közül 2-3 már csak nehezen használható.
o Einstruction-Interwrite táblák
o Promethean táblák
A Promethean tábláinkhoz szuper közelvetítős projektorokat használunk, a többihez pedig
normál vetítési távolságúakat. A projektorok üzemeltetésének az iskola szempontjából az
egyik legnehezebb feladata a projektorizzók folyamatos beszerzése, de több projektornál már
az izzócsere sem segít, ezeknek a javítási, tisztítási folyamata nem esetben gazdaságos. A
Promethean táblák mellett laptopok vannak a többi táblát pedig telepített munkaállomások
segítségével használjuk.
A diákok délután önálló tanulásra csak a könyvtárban található 12 db vékonyklienst tudják
használni, amelyek internet kapcsolattal rendelkeznek ugyan, de a hálózati meghajtók nem
elérhetők, saját adathordozót ezekhez a gépekhez nem lehet csatlakoztatni.
Az elmúlt tanévben a TIOP1.1.1-A15 pályázatból 51 db asztali számítógéppel és 26 LED
monitorral tudtuk felszerelni az informatika termeinket, így majdnem teljesen sikerült
lecserélni az elavult gépparkot. A 26-os terembe 3 új munkaállomás jutott. A többi
munkaállomás több mint 8 évvel korábbi technikai színvonalú és CRT monitorral működik.
9
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Rendelkezünk egy mobil multimédiás kocsival (laptop, projektor, hangszóró), amit az emeleti
IKT eszközzel nem rendelkező termekben használunk, mozgatása azonban kissé körülményes.
A Hipersuli projektnek köszönhetően 32 tanulói tablettel és 10 okostelefonnal is
rendelkezünk. Régebbi pályázatból rendelkezünk 30 db Asus EEE netbookkal, de ezek nagy
része már nem működik, a maradék sem megbízható, csak hálózati áramforrásról működnek
az akkumulátorok sorozatos meghibásodása miatt. Jelenleg a tanárok használják a
felkészüléshez.
A fejlesztő szobában 1 számítógép áll a tanár és a gyerekek rendelkezésére. Mivel a fejlesztés
többnyire kis csoportokban folyik ez az eszköz kevés.
Az irodai munkához az iskola rendelkezik kellő mennyiségű eszközzel. A tanárok egyéni
felkészüléséhez több számítógépre lenne szükség, a tanári szobában lévő 10 munkaállomás
gyakran kevésnek bizonyul.
Rendelkezünk 1 Qwizdom4 és 2 Qwizdom6 típusú feleltető-szavazó rendszerrel.
A TIOP 1.2.3.-11/1-2012-0184 könyvtárfejlesztési pályázatnak köszönhetően rendelkezünk
vonalkód olvasó eszközzel, Braille billentyűzettel.
2 db megfelelő színvonalú digitális fényképező gép áll a tanulók és tanulók rendelkezésére,
ami a tanuló létszámot tekintve nem sok.
Az iskola rendelkezik saját fájlszerverrel, ami biztosítja a tárhelyet külön diákok, a tanárok és
az ECDL felhasználók számára különböző jogosultságokkal.
e) Intézményünk által használt szoftverek
Az intézményben használt szoftverek mind jogtiszták, vagy ingyenesen használható programok.

o Operációs rendszer: Windows 7/Windows 10
o Microsoft Office programcsomag: Szövegszerkesztő WORD 2010 / 2016;
Táblázatkezelő EXCEL 2010 / 2016, Adatbázis-kezelő ACCESS 2010 / 2016;
Prezentációkészítő program POWERPOINT 2010 / 2016, Webszerkesztő
program Sharepoint Designer 2007
o Speciális szakmai szoftver: Mozanapló, ECOSTAT, KIRA, LanSchool
teremfelügyeleti rendszer
o Tantárgyi oktatóprogramok: COMENIUS LOGO, Imagine Logo, Geogebra,
o Táblaszoftverek: Active Inspire, Smart,
o Egyéb: Adobe Photoshop, Dreamweaver, vékonykliens szoftver license csomag
50 db-os, képernyő nagyító és felolvasó szoftver
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II) Intézményi fejlesztési célok meghatározása
Az intézményi fejlesztési célok a DOS célkitűzéseivel összhangban kerülnek meghatározásra.
Fő fejlesztési célunk hogy a pedagógusok IKT-tudása, módszertani kultúrája, motivációja és
használata fejlődjön és feleljen meg a digitális oktatás követelményeinek. Az IKT-eszközök
használata minden tantárgy esetében beépüljön a tanítás-tanulás és az
értékelés folyamatába.

1) Pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén, az egyes
tanulócsoportok, korosztályok, tartalmi területek speciális igényeihez igazítva
Hosszútávú célok a teljes iskola esetében:
o A belső és külső továbbképzés rendszere biztosítsa minden pedagógusnak a
szükséges digitálispedagógiai módszertani ismereteket. Belső továbbképzések
szervezése, valamint e-learning kurzusok létrehozása a tanári karnak. Ez utóbbiak
nyilvánosak lennének, így más iskolák számára is elérhetően lehetnének.
o A tanulók és tanárok számára biztosítani kell a hatékony digitális eszközhasználatot az egymás közötti kollaboráció, illetve teljesítményük mérése és
értékelése, a tanultak számonkérése során.
o A digitális kompetencia fejlesztése, és használata szervesen épüljön be az összes
tantárgy oktatásának feladatai közé a mindennapokban.
o Iskolán kívüli kapcsolatok bővítése, létező hazai és nemzetközi, digitális tartalom
felkutatása és jó gyakorlatok átvétele. Aktív közreműködés a digitális oktatás
elterjesztésében, konferenciákon, tudásmegosztó fórumokon való részvétel
támogatása.
o A pedagógusok által fejlesztett digitális óravázlatok és tartalmak létrehozásának
valamint megosztásának ösztönzése közösségi média felületeken az új szakmai
kapcsolatok és együttműködésének növelése érdekében.
o A tanulók számára minél szélesebb körben biztosítani a digitális eszközök
használatát az egyéni ismeretszerzés, tudásmegosztás, az egymás közötti
kollaboráció, valamint teljesítményük mérése és értékelése, a tanultak
számonkérése terén. A tanulók saját eszközeinek bevonásával már eddig is
bővült a digitális módszertani eszköztár, azonban szükséges, hogy az egyenlő
esélyek megteremtése érdekében a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók is legyenek ellátva eszközökkel.
o A tanítás-tanulás folyamata segítse és támogassa az egyéni bánásmódot igénylő
tanulókat a felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében, illetve
11
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tehetségük és saját képességeik kiteljesítésében, kihasználva az IKT lehetőségeit.
A differenciálás megszervezésével lehetővé válik az egyéni tanulási utaknak és
szinthez illeszkedő fejlesztés megvalósítása, valamint a sajátos nevelési igényű
tanulók eltérő ütemben történő fejlesztése. Az egyéni tanulási utak
megvalósíthatóságára jó példa a Hipersuli projekthez kapcsolódó
együttműködés a http://www.tabello.hu weboldallal, ahol a diákok a tananyag
elsajátítása során a képességeikhez igazított feladatokat kapnak.
o A digitális kompetencia fejlesztése, illetve a meglévő digitális kompetencia
használata, kiegészülve az internetbiztonságra, médiatudatosságra neveléssel,
ezek szervesen épüljenek be az összes tantárgy oktatásának feladatai közé. A
természettudományos tantárgyak elsajátításába épüljön be a digitális
szenzorokra épülő mérésen, adatfeldolgozáson, kiértékelésen alapuló IKT
gyakorlati alkalmazás és megjelenítés.

2) Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása, közvetlen és közvetett
célcsoportokra bontva
Közvetlen célcsoport
o A hatosztályos gimnáziumot megkezdő 7.a és 7.b osztályai. A diákok digitális
eszközökkel támogatott szövegértési, matematikai és természettudományos
kompetencia fejlesztése a cél.
o Az ezek az osztályokban tanító pedagógusok közül hat fő. A kollégák magyar,
történelem, matematika, kémia, biológia és földrajz tárgyakat oktatnak majd a
két osztályban.
o A projekt során kiemelt figyelmet kell fordítani a sajátos nevelésű diákok
fejlődésére. Ebben a munkában támaszkodni kell az iskola fejlesztőpedagógusára
is.
Közvetett célcsoport:
o Az iskola diákjai esetében a fő cél a kollaboratív munkaformák bevezetése, és az
oktatási célú digitális tartalomfogyasztás és az ehhez kapcsolódó
médiatudatosságra való nevelés. A felsős és a gimnáziumi diákok esetében ez
kiegészül az önálló tartalmak létrehozásával.
o A tanárok számára biztosítani kell a szükséges digitális pedagógiai módszertani
továbbképzésben való részvételt. A tudásmegosztás ösztönzése, valamint a
különböző online pedagógiai módszertani közösségekben való részvétel
támogatása.
12
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o A pedagógusok kapjanak módszertani és technikai támogatást a digitális oktatás,
valamit a médiatudatosságra nevelés napi szintű megvalósításához mentori,
szaktanácsadói támogatás keretében.
o Egyéni igényekhez alkalmazkodó módszerek bevezetése, a tanuló egyéni tanulási
üteméhez illeszkedő tananyagok biztosítása.
o A szülők körében tudatosítani a digitális kompetenciák jelentőségét a társadalmi,
munkaerő piaci, felsőoktatási, és egész életen át tartó tanulásban való sikeres
részvétel lehetősége miatt.

3) Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, fejlesztésére
vonatkozó célok bemutatása
Az elmúlt években nálunk folyó digitális pilot programok (Hipersuli, BYOD) tanulsága
az, hogy ha rendelkezésre állnak tapasztalt kollégák, akik technikai és módszertani
támogatást nyújtanak a többieknek, sokkal hatékonyabban lehet kihasználni az
erőforrásokat és több kolléga szeretné implementálni a rendelkezésre álló digitális
eszközöket a napi munkája során. Ennek megfelelően ki kell jelölni 1-2 kollégát akik
alacsonyabb óraszám mellett képesek lennének a többiek számára támogatást
nyújtani. A mentortanárok munkáját igazgatóhelyettesi szinten koordinálnák és
értékelnék.

4) Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok megjelölése
o A vezetékes és vezeték nélküli informatikai hálózat alkalmas legyen az összes
tanterem és érintett közösségi terület megfelelő minőségű kommunikációjának
biztosítására. Ebbe beleértjük az összes szaktantermet és a közösségi tereket is.
Az intézmény számára a sávszélesség megfelelő legyen az oktatási tartalmak
eléréséhez és a közösségi funkciók használatához. Ezekre a célokra két módon
nyílhat lehetőség
 Az iskola saját hálózatainak korszerűsítése
 A Hipersuli program keretében további korlátlan mobil internete
biztosító routerek használata
o olyan informatikai eszközkészlet (tablet, laptop vagy okostelefon), amely a
tanóra egy részében a tanulók meghatározott része vagy egésze számára
hozzáférhető a tanteremben, vagy egy, a tantermen kívüli, erre a célra kijelölt
térben. A projektben résztvevő diákokra számolva 40 darab tablet / 2 in 1
laptop és 40 darab okostelefon lenne szükséges. A tabletek / laptopok tekintetében
fontos szempont, hogy rendelkezzenek fizikai billentyűzettel.

o A különböző műveltségi területekhez változatos, jó minőségű, interaktív IKT
tartalom készítésének folytatásának a már megindult belső innováció
eredményeinek figyelembe vételével.
13
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III) A fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása
1) A kiválasztott fejlesztési terület(ek) megnevezése (a Felhivás 3.1.1.1. pontja)
o Elsődleges feladatunk az alapkészségek fejlesztése, ezért a szövegértés,
matematika és természettudományos készségfejlesztésnek kell dominálnia.
o Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése.
o A kiemelt figyelmet igénylő tanulók tanulásának, tanításának támogatása.
o A felkészülést követően az első teljes tanévben az 7. évfolyamon a matematika,
történelem, biológia, kémia és földrajz tantárgyak keretein belül tervezzük a
digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák beépítését, oly módon,
hogy arányuk a választott csoportban tantárgyanként az éves összóraszámhoz
viszonyítva érje el a 40%-ot.

14

036_DFT_NLG

19

Németh László Gimnázium, Általános Iskola
6800 Hódmezővásárhely Németh László u.16.
Tel./fax: 62 533-137
Email: titkarsag@nlg.httpf.hu
Web: nlg.hodtav.hu

2) A digitális pedagógiai-módszertani csomag meghatározása, a módszerek és
eszközök kiválasztásának indoklásával
A fenti célokat az alábbi digitális pedagógiai módszertani csomagok bevezetésével szeretnénk
elérni:
o A matematikai kompetenciafejlesztés érdekében bevezetésre kerül a
Geomatech matematika csomagja.
o A természettudományos kompetenciafejlesztés a saját fejlesztésű pedagógiai
módszertani csomag természettudományos részének bevezetésével az érintett
osztályokban. Ennek a módszertani csomagnak a célja a természettudományos
megismerés fejlesztése mellett a tanórai keretek között a blended learning
keretben történő tanulás-tanítás, a természettudományos megismerés,
kísérletezés, modellalkotás fejlesztése. Szem előtt tartjuk az ismeret- és képesség
fejlesztési koncepciónkban, képzési programunkban a rugalmasság, a
hagyományos eszközkészlet és az IKT együttes beépítését, közös használatát. A
több oldalról megközelített, vagyis többféle eszközt, alkalmazást, programot
tartalmazó tanulásfejlesztés által lehetőség válik a többek között a problémaalapú, a többszintű gondolkodás, a kezdeményezőképesség, az alkotó-és
újítókészség, a kreativitás fejlesztésére is. A módszer egy olyan lehetőség, amely
egyben hozzájárul a minőségi oktatáshoz, az oktatási folyamatok fejlesztése
mellett az egyén széleskörűen támogatott képességeinek, készségeinek az lifelong- és life-wide-learning jegyében történő tanulás-tanításhoz egyaránt. A
csomag célkitűzéseinek fő pillérei a tananyag változatos elsajátítása, kollaboratív
feldolgozása, majd a tudás alkalmazása projektmódszer keretében.
o A szövegértési kompetencia fejlesztésére a saját fejlesztésű pedagógiai
módszertani csomag szövegértési részének bevezetése az érintett osztályokban.
Ez egy egységes pedagógiai szemléletben készült digitális oktatási és támogatási
rendszer a középiskolában oktató pedagógusok számára, amely a helyi
igényekhez szabott saját tananyagfejlesztést helyezi központba. A
tananyagfejlesztésben diákok és tanárok egyaránt részt vesznek és a sharing
elvre épülő hálózatok kialakulása révén lehetővé válik az azonos tárgyakat tanító
tanárok tananyagmegosztása, ezzel a rendelkezésre álló digitális tartalom rövid
időn belüli megtöbbszörözése.
o A kiemelt figyelmet igénylő tanulók tanulásának, tanításának támogatása a
differenciálás megszervezésével válik lehetővé. A tanórák keretében tervezzük
az egyéni tanulási utaknak és szinthez illeszkedő fejlesztés megvalósítása,
valamint a sajátos nevelési igényű tanulók eltérő ütemben történő fejlesztését.
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3) A digitális pedagógiai módszertani csomag(ok) választásának indoklása
A Geomatech csomagok kiválasztása mellett szól a már létező és a digitális oktatási
követelményeknek megfelelő tananyag és a rendelkezésre álló képzés. Ez a csomag illeszkedik
a NAThoz és a helyi tantervhez egyaránt.
A saját fejlesztésű természettudományos és szövegértési módszertani csomagok melletti fő
érv a helyi innovatív megoldások eddigi sikeressége és továbbfejlesztésének igénye, valamint
az, hogy lehetővé teszi a diákok tartalomfejlesztését, digitális írástudásának növelését és a 21.
századi tanári módszerek elterjesztését.

4) A digitális pedagógiai módszertani csomago(ka)t bevezető és a projektbe bevont
pedagógusok bemutatása
Martonné Végh Katalin (Digitális módszertani asszisztens)
Pedagógus pályámat tanítóként kezdtem 1984-ben. A tanítás során egyre inkább
elkezdtem érdeklődni az IKT eszközök iránt, érdekelt, hogy hogyan lehet az új
technikát alkalmazni a tanítási-tanulási folyamatokban, ezért részt vettem az
Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE) által szervezett akkreditált
tanfolyamokon, ahol elsajátítottam a számítástechnika alapjait:


1999.01.14.

Számítógép és Internet alapismeretek

55 óra



1999.05.12.

Számítógéppel támogatott tanóra

85 óra



1999.06.06.

Szoftver üzemeltetési alapismeretek

55 óra

2000-ben részt vettem az ISZE Központi vezető oktatói képzésén, ez feljogosított
pedagógus tanfolyamok szervezésére. Éveken át tartottam ilyen akkreditált
tanfolyamokat a városban tanító pedagógus kollégáknak. Egy pályázat eredményeként
felnőtteket ismertettem meg a számítógép és Internet használatának alapjaival, egy a
résztvevők számára ingyenes, 20 órás tanfolyam sorozaton.
2001-ben sikeresen elvégeztem a SZTE Juhász Gyula Tanárképző által szervezett
oktatásinformatikus képzést. Először alsó tagozaton, majd 5. 6. osztályban kezdtem
tanítani informatikát.
Szükségesnek éreztem a számítástechnika tanári szak elvégzését, hogy tudatosabban
tudjam szervezni a tanítási folyamatokat. Számítástechnika tanári diplomámat szintén
a SZTE Juhász Gyula Tanárképző karán szereztem 2008-ban.
Jelenleg a Németh László Gimnázium, Általános Iskolában 5-12. évfolyamos
tanulóknak tanítok informatikát. Bekapcsolódtam a városi munkaközösség
16
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munkájába. Részt vállaltam a 4 fordulós „INFOMÁNIA” kistérségi informatika
verseny szavazógépes fordulójának lebonyolításában.
2014-ben sikeresen elvégeztem a Neumann János Számítógép tudományi Társaság
által szervezett ECDL vizsgáztatói képzést. Több éve részt veszek a diákok
felkészítésében, 2014 óta pedig a vizsgáztatásban is.
Informatika tanárként a tantárgy oktatásán kívül más feladatokban is részt veszek.
Ilyen például a pályázatokkal kapcsolatos teendők ellátása. Ezek közül a HEFOP3.1.3/B-09/3-2009-05-0027/1.0 számú „A XXI. század taneszközei” projektet
említeném, amelynek keretén belül 30 db tanulói laptopot, 30 multimédiás asztali
számítógépet, feleltető-szavazó rendszert és teremfelügyeleti rendszert tudtunk
vásárolni. (Sajnos az eszközök nagy része azóta elavult.) Itt nem csak a pályázat
technikai részének lebonyolítását segítettem, hanem részt vettem az eszközök
kiválasztásában, árajánlatkérésben, a beszereléssel, karbantartással kapcsolatos
teendők megtervezésében, majd a megismertettem a kollégákat az eszközök
használatával.
Másik fontos feladatom az iskolai rendezvényekhez kapcsolódó kiadványok tervezése,
kivitelezése.

Készítettem

beiskolázási

tájékoztató

füzetet,

nyílt

napokra

programfüzetet, meghívókat, okleveleket valamint online kérdőívet. Ezeket a
tevékenységeket szívesen végzem, szeretem a kreatív feladatokat.
Tapasztalataimat szívesen átadom a kollegáimnak, ha azt igénylik.
Balázs Brigitta (tananyagfejlesztés - természettudományok)
Tanított tárgyak és évfolyamok: biológia (7 és 9. évfolyam), természetismeret (5 és 6.
évfolyam), természettudományi gyakorlatok (6. és 7. évfolyam)
Biológia-és földrajz tanárként a tanítás-oktatás-nevelés az életem. Hiszek abban, hogy
nincsenek örökérvényű megoldások, fontos az alkalmazkodás és a tanulók igényeinek
figyelembevétele. A hagyományos és az IKT eszközök kéz a kézben való együttes
használatával célom a diákok tudását, ismeretét, szemléletét, természettudományos
gondolkodásmódját fejleszteni, értékelni, visszajelzést adni és nem utolsó sorban a
megismerés igényét fenntartani. Fontosnak tartom az osztályok életkorához,
érdeklődőséhez, adott tananyagegységhez igazodóan az eszközök és lehetőségek
17
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széleskörű ismeretét. A tanórákon és az otthoni felkészülés során többek között a
következő alkalmazások, programok használata jellemző (sorrendben a kisebbektől a
felsőbb korosztályokig). 3D megjelenítést lehetővé tevő: quiver; sketchfab, Anatomy
4D; új anyag feldolgozására, megerősítésre, ismétlésre alkalmas képregényszerkesztő
honlapok, kahoot, learningApps, spiral.ac, quizziz, quizlet; Edpuzzle, sway.
Értékelésre: LearningApps, Redmenta. Az említett osztályok közül a felsőbb
évfolyamokon a diákok a tananyaghoz tartozó plusz információkat blog felületeken,
az iskolai email címhez tartozó csoportokban érhetik el. Ezen oldalakra felkerülnek az
ő produktumaik is.
További

információk:

http://nlg9b.blog.hu/

http://nlgbiologia7.blog.hu/

http://bbrigitta.blog.hu/
Csaláné Böngyik Edit (tananyagfejlesztés – természettudományok)
Bemutatkozás: Csaláné Böngyik Edit vagyok, 8 éve kezdtem újra tanítani gyermekeim
születése után: akkor munkába állásom előtt elvégeztem egy számítógépfelhasználó
tanfolyamot: ez adott lendületet a digitális oktatás minél szélesebbkörű
felhasználásához.

Két

sikeres

NTP

pályázatot

írtam,

mindkettő

a

természettudományos technikai kompetencia fejlesztését, valamint a pályaválasztás
támogatását tűzte ki célul (Az egyikben online kollaborációk segítségével a moodle
keretrendszer felhasználásával készítettek a diákok egy projektet, melynek keretében
a molekuláris gasztronómia tudományos és szakmai hátterével ismerkedtek meg. A
másikban egy digitálisan elkészíett kreatív önéletrajzzal jelentkeztek a pályázati
részvételre, ahol a 2016-os junior úszó EB-re készítettek munzeeval támogatott, 3
nyelvű

(angol,

német,

francia)

beszélő

prospektust

Hódmezővásárhely

nevezetességeiről az ide látogató külföldi diákok számára. Ennek elkészítése során a
blended learning módszert használtuk.) Elszánt híve vagyok a tanulást segítő hatékony
digitális stratégiáknak, óráimon rendszeresen használunk mobileszközöket és
kiegészítőket.
Kedvelt alkalmazásaim: Quizizz, Kahoot, Socrative, Spiral, Linoit, ofiice365,
Redmenta, LearningApps, Munzee, mobilappok (Laborlelet kisokos, frekvencia
generátor, quiver, anatomy4d, elements4d, molekula3d, )
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Kedvelt módszereim: kiterjesztett osztályterem, fordított tanterem, sway vezérelt óra,
blended learning.
Vörösné Varga Enikő Melinda (tananyagfejlesztés - matematika)
Vörösné Varga Melinda, matematika-informatika szakos tanár. A 2009/2010-es
tanévben kerültem közelebbi kapcsolatba az interaktív táblával, ekkor fedeztem fel,
hogy mekkora lehetőségeket rejt egy olyan eszköz, melynek segítségével érdekesebbé
lehet tenni egy matematika órát még a kevésbé érdeklődő diák számára is. Ettől
kezdődően igyekeztem minden lehetőséget megragadni a továbbképzésre, keresni
kezdtem a lehetőségeket a tábla szoftverének megismerésére, és más programokkal
együtt való alkalmazására.
Az egyetemen az informatika szakon volt egy „Oktatást támogató informatikai
rendszerek” tárgy, ahol megismerhettem a tábla Interwrite programját, valamint
néhány akkor megjelent eszközt, táblagépet. Itt ismerkedtem meg a GeoGebra
programmal, azóta is használom amikor csak módomban áll.
Az elmúlt években az általam leggyakrabban használt tanterembe sikerült
beszereznem egy 22 darabos tanulói netbook csomagot, melyek segítségével digitális
tananyagokkal ismerkedhettek meg a diákok. A tanulók szeretik ezeket az eszközöket,
mindenki a saját tempójában tud haladni egy-egy feladat megoldásával, a pedagógus
követni tudja a diákok munkáját, differencálni tud, ezen kívül számon is tudja kérni a
tananyagot sokkal hatékonyabban, mintha írásbeli dolgozatot javítana. A rengeteg
digitális tananyagnak köszönhetően ki tudja választani a módszert, mellyel a diákok
számára könnyebben megérthetővé és élvezhetővé teheti az elsajátítandó tananyagot.
Tervezem az okostelefonok használatát, hiszen elképzelhetetlen ma már egy diák a
telefonja nélkül, ezt kihasználva kell megteremtenünk a tanórákon a minél
változatosabb digitális környezetet.
Berger Marianna (tananyagfejlesztés - matematika)
Matematika-fizika-német nyelv szakos középiskolai tanár vagyok, 25 éve tanítok,
jelenleg csak matematikát.
8 évig dolgoztam szakközépiskolában, 17 évig gimnáziumban.
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Eddig digitális témájú projektekben, pályázatokban nem vettem részt.
Nyitott vagyok minden olyan módszer és technika iránt, mely az évek során kialakult,
bevált módszereimet célszerűen és hatékonyan egészíti ki, és a tanulási folyamat
eredményességét javítja.
Informatikai jártasságban, a digitális technikák használatában a fejlődésemet általában
saját igényeim határozták meg. Munkám során rendszeresen szerkesztek tanulói
feladatlapokat, dolgozatokat, használok táblázatkezelő programot, az elektronikus
naplót és az iskolai levelező rendszert. Az aktív táblát használom írásra, geometriai
szerkesztésekhez, saját magam által készített prezentációk bemutatásához. Állítottam
már össze több online tesztet is, és az okos eszközök használata sem okoz problémát
számomra, bár a tanítási folyamatban eddig csak ritkán használtam őket.
Pengőné Cseh Ildikó (tananyagfejlesztés - szövegértés)
Pengőné Cseh Ildikó vagyok. Hódmezővásárhelyen a Németh László Gimnázium és
Általános Iskolában magyar nyelv és irodalom valamint történelem tantárgyat tanítok.
Az elmúlt évek alatt egyre több órámba épül be az IKT. Részt vettem a Hipersuli
programban, 5-6. osztályban magyar nyelv és irodalom órákon használtunk tabletet. A
diákok nagyon pozitívan fogadták, a „tabletes „ órát várták legjobban 1-1 héten, így a
gyakorlást játéknak érezték, megtanulták, hogyan tudnak információkat keresni a már
ismert tananyagokhoz .Történelemből a gimnazista korosztállyal főként a digitális
táblát és az okos telefont használjuk. Hiába más életkor, pl. egy kahoot feladatsornál
ők sem azt érzik, hogy unalmas ismétlés, rögzítés hanem örömmel dolgoznak. Egyre
több felhasználási lehetőséggel próbálok megismerkedni, segítségükkel könnyebbé
tenni az ismeretek elsajátítását, rögzítését, érdekesebbé, izgalmasabbá tenni a
tanórákat.
Huzián Péter (tananyagfejlesztés - szövegértés)
A digitális környezet fejlesztését mindig is fontosnak tartottam az oktatásban, hiszen
a digitális eszközökkel sokkal jobban fenntartható a diákok figyelme és motivációja.
Az ilyen eszközök terjedése már egy évtizeddel ezelőtt is érzékelhető volt, ezért
választottam szakdolgozatom témájául is a multimédiás eszközök felhasználásának
lehetőségeit a történelemtanításban. Azóta számítógépes technológia, a különböző
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„okos eszközöknek” köszönhetően még nagyobb fejlődést mutat. Ezt a fejlődést a
tanártársadalom nehezebben tudja követni, minta a rá bízott diákság és ezt sajnos saját
magamon is érzékelem. Leginkább ez motivált abban, hogy a pályázathoz
csatlakozzam, hiszen nem szeretnék lemaradni, naprakész szeretnék lenni a digitális
eszközök terén is. Meggyőződésem, hogy a diákok számára érdekes, vonzó eszközök
révén könnyebben meg lehet őket szólítani. Ezen kívül az egymás közötti
kommunikációban is jelentős újításokat lehetne bevezetni, ami kooperatív tanítási
módszerek fejlődéséhez vezethet.
A bevont pedagógusok saját, illetve tanulóik munkájának támogatására digitális segédanyagokat
készítenek, amelyet az NKP felületén kell megosztani. A projektbe bevont pedagógusok által
létrehozott és az NKP-n megosztott digitális óravázlat, óraterv, tanmenet vagy tananyag száma
bevont pedagógusonként és tanévenként legalább 10 db.

5) A digitális pedagógiai módszertani csomago(ka)t kipróbáló tanulócsoportok
bemutatása
A fent említett csomagokat a Németh László Gimnázium, Általános Iskola osztályai közül
alapos mérlegelés után a hatosztályos gimnáziumi képzésben induló 7.A és 7.B
osztályokban alkalmazzuk. A 7.A osztály emelt óraszámban tanul idegennyelvet és
matematikát, míg a 7.B osztály emelt szintű idegennyelvi és természettudományos
képzésben részesül.
A kiválasztást az indokolta, hogy a partneriskolák az 5. évfolyamon tervezik bevezetni a
digitális pedagógiai módszertani csomagokat, így az általunk kidolgozott tananyagok és
módszereket ők felmenő rendszerben tudják alkalmazni. Ezzel teljes körűen
megvalósulhatna a tudás- és tapasztalattranszfer a partneriskolákkal, hiszen az általuk
kiválasztott, vagy kidolgozott tananyagokat a későbbiekben a Németh László Gimnázium,
Általános iskola 5. és 6. osztályaiban tanító kollégák fogják majd beépíteni a saját óráikon.
Terveink szerint a digitális módszertan bevezetése a 7.A osztályban a szövegértés és
matematika kompetenciafejlesztés, a 7.B osztályban a szövegértés és
természettudományos kompetenciafejlesztést érinti majd. A két párhuzamos osztály
bevonása a projektbe egyben az is jelenti, hogy kontrolcsoportként tekinthetünk rájuk a
matematika és természettudományos kompetenciafejlesztés szempontjából, így
alaposabb lehetőségünk lesz a digitális módszertani csomagok beválását megvizsgálni.
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A két osztály emellett a gimnáziumi képzésben résztvevő osztályok közül a legközelebb van
a projektbe bevont általános iskolák 5. évfolyamaihoz, így a 7. évfolyamon megvalósított
eredményeket viszonylag egyszerű lesz majd az általános iskolák felmenő évfolyamain is
adaptálni a helyi igényekhez.

3.1 Pedagógiai-módszertani elemek
a) A felkészüléshez tervezett pedagógus-tovabbképzések, felkészítések
bemutatása, illetve ezek összhangja az alkalmazni tervezett csomaggal
o A pilot program lebonyolításának ütemezését úgy szükséges tervezni, hogy a
felkészülésről és a bevezetéshez szükséges feltételek megteremtéséről szóljon az
első teljes tanévet megelőző időszak, a teljes tanévet lefedően történjen meg az
alkalmazás, kísérleti kipróbálás
A felkészítő tevékenységek:
o Bevont pedagógusok kijelölése
o Munkacsoportok létrehozása a programba bevont intézményekkel közösen
o A már elsajátított digitális pedagógiai módszertan szélesebb körben való
implementációja
o A pedagógusok felkészülése, továbbképzéseken való részvétele:
A pedagógusok felkészülése, továbbképzéseken való részvétele (10 bevont
pedagógus részére akkreditált továbbképzésen való részvétel biztosítása). A
következő továbbképzéseken való részvételt tervezzük biztosítani:
GEOMATECH@Élményszerű matematika, Új módszerek és lehetőségek az IKT
eszközökkel támogatott oktatásban.
o A saját fejlesztésű módszertani csomag implementálása érdekében
óralátogatások, személyes mentorálás mellett a tantestületek, munkaközösségek
számára is szükséges továbbképzéseket és workshopokat tartani, amelyek
keretében gyakorlati jellegű, a kollégák számára azonnal adaptálható módszerek
kerülnek átadásra.
o A szakmai vezető óralátogatások és bemutató órák tartásával segíti a bevont
pedagógusok munkáját.
o 2 csoportban a szövegértésre készített programcsomagunkat, 2 csoportban a
GEOMATECH matematika programcsomagot és 2 csoportban a
természettudományos tárgyakhoz készített programcsomagot tervezzük
bevezetni.
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b) A digitális pedagógiai módszertan kipróbálásához kapcsolódó
oktatásszervezési feladatok bemutatása (tanóraszervezés, tanórán kívüli
foglalkozások)
Az iskola vezetősége lehetővé teszi, hogy a digitális eszközökkel támogatott
tanórák számára biztosítja a megfelelő tantermeket.
A diákok számára lehetőség nyílik délutáni foglalkozásokon való részvételre igény
szerint. (tehetség-gondozás, felzárkóztatás)
A felkészülést követően az első teljes tanévben az 7. évfolyamon a matematika,
történelem, biológia, kémia és földrajz tantárgyak keretein belül megszervezzük a
digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák beépítését, oly módon,
hogy arányuk a választott csoportban tantárgyanként az éves összóraszámhoz
viszonyítva érje el a 40%-ot.

c) A kipróbáló pedagógusok digitális tartalomfejlesztési tevékenységének
bemutatása
A digitális eszközök segítségével a tanárok és diákok partnerekké válnak a digitális
oktatási tartalmak fejlesztésében. A diákok számára a tananyagfejlesztés lehetővé
teszi, hogy számukra izgalmas és ingergazdag módon fejlődjön a szövegértési
kompetenciájuk. A tartalom- és szövegalkotás kreatív és sokoldalú megvalósulása
eredményeképpen a hagyományos szövegértési, természettudományos és
matematika feladatok megoldása is jobb eredménnyel történik. A módszer erősíti
a versenyszellemet, hiszen nem csak a legkiemelkedőbb diákok érnek el benne
sikereket és a tartalomkészítés egyik eredményeként a saját szellemi tulajdonhoz
kötődő érzelmi többlet nagyobb motivációt vált ki.
Tevékenységek:
- Videó- és szöveges prezentációk
- Formatív tesztek
- Gamifikáció (játékos, a versenyszellemre épülő kvízek készítése)
- Digitális óravázlatok
- Augmented Reality tananyagok
- Interaktív történetírás
- Digitális képregénykészítés

d) Az implementációt támogató események, tapasztalatcserék, online
közösség kialakítását célzó tevékenységek bemutatása
o A digitális oktatás általánossá válása érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a
pedagógusok szemléletformálására és a digitális oktatással kapcsolatos tudás
pedagógusok közötti megosztására. Ennek érdekében szükséges rendszeresen
szakmai napok, workshopok, tréningek tervezése és megvalósítása a projekt
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teljes futamideje alatt a projektben résztvevő iskolák pedagógusainak
bevonásával.
o Az online tudásmegosztásra eddig tanári blogok és a közösségi média szolgált, de
a jövőre terveink szerint e-learning tananyagok és kurzusok készítése lesz a
következő lépés. A webuni.hu felületen fogjuk létrehozni az online kurzusokat.
Mivel ezek teljesen ingyenesek és szabadon hozzáférhetők lesznek, nemcsak a
projektben résztvevő négy iskola tanárai tudnak belőle profitálni, hanem bárki,
aki szeretné megismerni és elsajátítani a digitális pedagógiai módszereket
o Az intézmény félévente szervez, félnapos (3–4 órás) interaktív, személyes
jelenléten alapuló rendezvényt, amelynek keretében bemutatja a digitális
pedagógiai eszköztárának fejlesztése érdekében tett tevékenységeit, elért
eredményeit. A rendezvények célja tanulást-tanítást támogató digitális
kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek az érintettek
általi általános megismerése – beleértve a szülőket is.
o Munkacsoportok létrehozása az azonos kompetencia fejlesztési területen
dolgozó kollégák számára rendszeres tapasztalatcsere és innováció céljából.

e) Az internetbiztonság es fogyasztóvédelmi jogérvényesItés elősegítésére
tervezett programok bemutatása
o

o

o

Az implementációt támogató eseményekhez kapcsolódóan, de tanórákon is sort
kerítünk az internetbiztonság, illetve a fogyasztóvédelem erősítése érdekében
történt lépésekről is.
A Hipersuli TudatosNet oktatócsomag elsajátítása a kijelölt osztályok és tanárok
számára. Szerves részét képezi a programnak, hogy a gyerekek megtanulják az
eszközök és az internet megfelelő és biztonságos használatát. A pedagógusok
számára szóló alapképzés keretében a tanárokat felkészíti az eszközök
biztonságos használatára
A Pénziránytű Alapítvány fogyasztóvédelmi oktatócsomag elsajátítása a kijelölt
osztályok és tanárok számára. A képzés célja a fogyasztó jogainak, érdekeinek
képviselete, érvényre juttatása.

f) A digitális pedagógia bevezetéséről szóló, a bevont intézmények vezetőire,
pedagógusaira, tanulóira es szülői közösségére szabott szemléletformáló
kampány bemutatása
o
o
o

Az iskolai levelezőrendszereken keresztül célba juttatott információs anyag
A résztvevő osztályok és szüleik tájékoztatása osztályfőnöki órán, szülői
értekezleten, illetve a szülői szervezet ülésein.
Kötetlen véleménycsere és ötletbörze megvalósítása a projektbe bevont
gyerekek, szüleik és a tanárok részvételével.
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o

A program során szemléletformáló kampány keretében nyújtunk tájékoztatást az
intézmény szélesebb társadalmi közösségének a pályázatban elért módszertani
fejlesztésekről, bemutatva a digitális pedagógia alkalmazásának előnyeit, az
alkalmazott új eszközöket. A kampány online közösségi felületen, valamint az
iskola honlapján keresztül valósul meg.

g) A bevezetés előrehaladását nyomon követő önértékelés, a folyamatokba
való beépülés vizsgálata, dokumentálása
o A résztvevő pedagógusok és diákok hangulatának, véleményének rendszeres
felmérése online kérdőívek segítségével
o A digitális tevékenységek dokumentálása a pedagógusok és diákok által készített
portfóliók segítségével (blogok, Microsoft Team – LMS rendszer)

h) A fejlesztés hosszú távú fenntarthatósága és a digitális pedagógiai
szemlélet elterjedése érdekében tervezett disszeminációs, tudásmegosztó
tevékenységek
o Célunk, hogy a pályázat eredményeit fenntartsuk és hosszú távon beépítsük az
intézmény életébe. Ennek érdekében az intézmény félévente szervez, félnapos (3–
4 órás) interaktív előadást, illetve workshopot, amelynek keretében bemutatja a
digitális pedagógiai eszköztárának fejlesztése érdekében tett tevékenységeit, elért
eredményeit. A rendezvények célja a tanulást-tanítást támogató digitális
kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek az érintettek
általi általános megismerése – beleértve a szülőket is. A rendezvényeken kívül
szórólapokon, tájékoztató kiadványokon népszerűsítjük a digitális pedagógiát.
o A programba be nem vont pedagógusok motivációja érdekében rendszeres
tantestületi felkészítések, műhelyek keretében segítjük elő a digitális pedagógiai
tapasztalatok, jó gyakorlatok intézményen belüli megosztását, terjedését. Belső
hospitálásokkal, bemutató órákon való részvétellel, egyéni konzultációkkal,
mentorálással segítjük a programok implementálását a többi évfolyamon is.
o A bevezetett digitális pedagógiai módszertani megoldásokat beépítjük az
intézményi pedagógiai programba.
o A 7. osztályban bevezetett programcsomagokat felmenő rendszerben beépítjük a
gimnázium többi évfolyamára is.
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3.2 Az alkalmazandó digitális pedagógiai módszertani csomag megvalósítását
támogató intézményi digitális környezet feltételeinek megteremtése

a) Az IKT eszközök és berendezések beszerzésének bemutatása
o Legyen lehetőség a tanulók saját eszközeinek bevonására a tanítási folyamatba.
Azon tanulók esetében, akik nem rendelkeznek a szükséges digitális saját
eszközzel, az iskola tudjon biztosítani megfelelő eszközt.
o A pedagógusok számára az intézményben legyen elérhető olyan informatikai
eszközkészlet (tablet), amely a tanóra egy részében a tanulók meghatározott része
vagy egésze számára hozzáférhető a tanteremben, vagy egy, a tantermen kívüli,
erre a célra kijelölt térben. A projektben résztvevő diákokra számolva 40
darab laptop / 2 in 1 tablet és 40 darab okostelefon beszerzésére lenne szükség

b) A tantermek, szaktantermek, laborok, egyéb helyiségek felszerelésének, a
projekt megvalósítására alkalmassá tételének a bemutatása
o Aktív panel beszerzése
 a felhő-alapú alkalmazásokhoz és offline üzemmódban is használható
 dolgozatok, kérdőívek és feladatok lesznek megoszthatóak a diákokkal
laptopok, tabletek, okostelefonok, vagy tanulói válaszadó eszközök
segítségével
 A megjelölt programcsomagokhoz célszerűen használható eszköz
o A digitális eszközök megfelelő tárolását és töltését biztosító (mobil)szekrények
beszerzése

3.3 Támogató szolgáltatások biztosítása
a) A pedagógusok munkáját segítő digitális módszertani asszisztensi feladatok
ellátásának bemutatása.
Egy innovatív és elkötelezett informatika szakos kolléga tölti majd be a digitális módszertani
feladatot. Az alábbi területeken támogatná a projektet:
o
o
o
o
o

Az eszközök beüzemelésében való részvétellel
Az eszközök karbantartásában, frissítésében, töltésében való részvétel
Technikai támogatás a résztvevő pedagógus kollégák számára
Szoftver
Koordináció a tananyagfejlesztő kollégák és az intézményvezetők között a
pilotprogram zökkenőmentes működtetésének érdekében
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b) A módszertani csomag intézményi bevezetését támogató szolgáltatások
(p1. helpdesk, rendszergazdai szolgáltatás) kialakításának es elérhetősége
biztosításának bemutatása
A rendszergazdai feladatokat a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
informatika részlegének munkatársai végzik iskolánkban.
A rendszergazdák feladata a digitális eszközök karbantartása, frissítése, a biztonsági
protokollok ellenőrzése, a hálózati eszközök felügyelete és a technikai segítségnyújtás.
A tanórákon felmerülő technikai hibák online felületen történő megosztása a kollégákkal és a
rendszergazdával

c) Az intézmény és bevont pedagógusai folyamatos szakmai támogatásának,
mentorálásának, a folyamatok minőségbiztosításának bemutatása
o A szakmai vezető és a digitális módszertani asszisztensek gondoskodni fognak a saját
fejlesztésű természettudományos és szövegértési módszertani csomagok
implementálásáról személyes mentorálás és workshopok formájában
o E-learning tananyagok létrehozása
o A Geomatech akkreditált módszertani képzésének elvégzése a matematika
módszertani csomag tekintetében.
o A szakmai vezető személyes mentorálással, óralátogatással és bemutató órák
tartásával segíti a programba bevont kollégák munkáját.
o A programba be nem vont pedagógusok motivációja érdekében rendszeres
tantestületi felkészítések, műhelyek keretében elő kell segíteni a digitális pedagógiai
tapasztalatok, jó gyakorlatok intézményen belüli megosztását, terjedését.
o A digitális pedagógia intézményi gyakorlatba épülésnek fontos feltétele a vezetők és
pedagógusok elkötelezettsége. A folyamat koordinálása vezetői szinten történik,
kiemelt szerepet kapnak az igazgató-helyettesek, munkaközösség-vezetők,
informatika szaktanárok. Az intézményből 2018. október 31-ig 10 fő akkreditált
továbbképzésen való részvételét biztosítjuk.

d) A kötelező szakmai együttműködések és az információszolgáltatás
elemeinek bemutatása
1. Köznevelési intézményekkel
Gimnáziumunk jó szakmai kapcsolatokkal rendelkezik
o

Az OFI-val együttműködve kollégáink részt vettek a tankönyv és tananyag
tesztelésben.
o A hódmezővásárhelyi Németh László Könyvtárral, az Emlékponttal és a
Holokauszt múzeummal, közös digitális projektmunkák lebonyolítása. Ebbe a
munkába sikeres pályázat esetén több diákot tudunk majd bevonni.
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o Az Szegedi Tudományegyetemmel iskolánk is részt vesz a Szegedi Tudós
Akadémia program megvalósításával.
o A környékbeli általános iskolákkal együttműködve valósítjuk meg a Gyulai József
laborprojektet.

2. Felhívásban előírt együttműködő szervezetekkel,
projektmegvalósítókkal
a Digitális Pedagógiai Módszertani Központtal
o a Geomatech tananyagok felhasználása tanórákon és visszajelzések
készítése
o a Nemzeti Köznevelési Portál működtetőjével, tartalmának fejlesztőjével
o Az elkészült tanyagok a pályázatban megfogalmazott követelményeinek
megfelelően feltöltése az NKP felületére
o A már létező NKP anyagok felhasználása, visszajelzések biztosítása a
portál és a tananyagfejlesztők számára
o
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