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INTÉZMÉNYI	DIGITÁLIS	FEJLESZTÉSI	TERV	
(DFT)	

Digitális	környezet	a	köznevelésben	EFOP-3.2.3-17	

HATVANI	SZENT	ISTVÁN	ÁLTALÁNOS	ISKOLA	

A	szakmai	terv	2.	sz.	melléklete	
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Bevezetés	

A	Hatvani	 Szent	 István	 Általános	 Iskola	 az	 újhatvani	 városrészben	 található.	 A	 városrész	 kertvárosi	
jellegű.	Az	iskola	profilja:	emelt	szintű	idegennyelv-oktatás,	néptánc,	sport.	A	2016/2017.	tanévben	12	
alsó	tagozatos	osztály	és	8	felső	tagozatos	osztály	van	az	iskolának.	Tehát	20	osztályban	416	diák	tanul.	
A	 következő	 tanévtől	 már	 21	 osztály	 lesz,	 s	 a	 tanulói	 létszám	 is	 emelkedni	 fog.	 A	 Robert	 Bosch	
Elektronika	 Kft.	 ebben	 az	 iskolában	 indít	 „Bosch-osztályokat”felmenő	 rendszerben	 (jelenleg	 1-4.	
évfolyamon,	jövőre	1-5.	évfolyamon).	Ennek	következtében	jelentős	a	más	településről	bejárók	száma.	
Az	1.	és	a	2.	évfolyamon	iskolaotthonos	osztályok	is	működnek.	A	pedagógiai	program	szerint	már	az	
első	évfolyamtól	van	informatikaoktatás.	A	Hatvani	Szent	István	Általános	Iskola	bekerült	a	Microsoft	
Innovatív	Iskolák	közé.	Várhatóan	2017.	szeptember	1-jétől	felveszik	az	intézményt	a	Telenor	Hipersuli	
programjába.	 

1. Helyzetelemzés,	fejlesztési	szükségletek	bemutatása	

1.1 A	 gyakorlatban	 alkalmazott	 digitális	 pedagógiai	 eszköztár	 bemutatása,	 fejlesztési	
szükségletek	

1.1.1 Az	intézmény	módszertani	felkészültsége	a	digitális	kompetencia	fejlesztés	területén	
Az	iskola	pedagógusai	szívesen	alkalmazzák	a	tankönyvekhez	elérhető	digitális	tananyagokat,	valamint	
az	 interneten	 fellelhető	 digitális	 tartalmakat	 (Learningapps,	 gyakorolj.hu,	 ementor.hu,	 stb.).	 Egyre	
többen	fedezik	fel	a	Nemzeti	Köznevelési	Portál	nyújtotta	lehetőségeket	is.	

A	 pedagógusok	 az	 iskola	 1-8.	 évfolyamán	 használnak	 digitális	 módszereket.	 Elsősorban	 az	
alaptantárgyak	 esetében,	 mint	 például	 magyar	 nyelv	 és	 irodalom,	 matematika,	 történelem,	
környezetismeret,	 természetismeret,	 informatika,	 földrajz,	 biológia,	 kémia,	 fizika.	 Nem	 használnak	
digitális	módszereket	a	testnevelés	és	a	néptánc	tanórákon.	A	pedagógus	képzettségétől,	a	tantárgy	
jellegétől	 függ,	 hogy	 az	 egyes	 osztályokban,	 az	 egyes	 tantárgyakban	 a	 tanórák	 hány	 százalékában	
jelenik	meg	a	digitális	módszerek	használata.		

A	 digitális	 módszerek	 alatt	 IKT	 alkalmazásokat	 értünk,	 hiszen	 az	 új	 technológia	 használata	 új	
módszertani	 kultúrát	 teremtett	 meg.	 A	 Microsofttól	 az	 iskola	 ingyen	 megkapta	 az	 Office	 365	
alkalmazásának	lehetőségét,	melynek	keretében	minden	pedagógusnak	és	diáknak	saját	e-mail	címet	
alakítottunk	ki.	
A	pedagógusok,	a	diákok	használhatják	az	Office	365	adta	lehetőségeket	(pl.:	PowerPoint,	OneNote,	
Skype,	stb.).	A	Redmenta,	a	Kahoot!,	a	Mentimeter,	a	Quizizz	használata	új	módszertani	lehetőségeket	
jelentenek.		
A	digitális	módszerek	alkalmazásának	mértéke	jelenleg:		
a	magyar	nyelv	és	irodalom	tartárgy	esetében	a	tanórák	kb.	15	százalékában;	
a	matematika	tantárgy	esetében	a	tanórák	kb.	10	százalékában;	
a	történelem	tantárgy	esetében	25	százalékában;	
a	környezetismeret,	a	természetismeret	tantárgyak	12	százalékában.	
Az	 alacsony	 százalékokat	 a	megfelelő	 taneszközök	hiánya	 is	okozza.	 Természetesen	a	pedagógusok	
továbbképzésére	is	szükség	van	a	további	fejlődés	érdekében.	
	
Az	 intézményben	 informatikai	 szakkör	 működik,	 ahol	 a	 gyerekek	 megismerkedhettek	 a	 3D	
nyomtatással	(ideiglenesen	kihelyezett	3D	nyomtató),	s	csapatmunkában	társasjátékot	hoznak	létre.	A	
3D	nyomtatás	szerepe	kettős.	Egyrészt	egy	új	technológiával	ismerkednek	meg	a	diákok.	Másrészt	a	
3D	 nyomtatással	 készíthető	 tárgyak	 (mértani	 testek,	 alakzatok,	 épületek	 makettjei,	 modellek)	
segédeszközként	a	tanórák	egy	részében	aktív	szereplővé	válhat.		

Sajnos,	a	tárgyi	feltételek	alacsony	szintje	alapvetően	meghatározza	a	lehetőségeket,	s	ez	ma	már	a	
fejlődés	egyik	legfőbb	akadályozó	tényezője.	Nem	áll	rendelkezésre	egy	osztály	ellátásához	szükséges	
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tablet	mennyiség	 sem.	A	pedagógusok	nem	rendelkeznek	hordozható	számítógéppel,	pedig	ezt	ma	
már	munkaeszközként	kellene	adni.	Az	iskola	tulajdonában	lévő	számítógépek	jelentős	része	elavult.	A	
tárgyi	feltételek	javulása	további	lehetőségek	előtt	nyitná	meg	a	kaput	az	oktatás	vonatkozásában,	s	
ez	 egyben	 további	 tanulást	 jelentene	 a	 pedagógusok	 számára.	 A	 tantestület	 nyitott	 az	 új	 dolgok	
befogadásra,	 kész	 az	 oktató	 munkájának	 megújítására.	 Ez	 a	 pozitív	 hozzáállás	 az,	 ami	 a	 jövőbeni	
fejlődés	alapja	lehet	és	egyben	legfontosabb	biztosítéka.	

1.1.2 Fejlesztési	szükségletek	
Iskolánk	 eredményei	 az	 országos	 kompetenciamérésen	 az	 utóbbi	 években	 1-2	 kivételtől	 eltekintve	
nem	érik	el	az	országos	átlagot.	Nagyon	fontos	lenne,	hogy	az	eredmények,	a	tanulói	teljesítmények	
javuljanak.	 Az	 elkövetkező	 tanévekben	 fontos	 feladat	 a	 szövegértés-szövegalkotás,	 valamint	 a	
matematikai	kompetencia	fejlesztése.	

A	kompetenciamérés	eredményei	az	elmúlt	három	évben:	

2016.	év		
	 Hatvani	Szent	

István	Általános	
Iskola	

Országosan	 Általános	
iskolákban	

Városi	általános	
iskolákban	

Matematika	 6.	
évfolyam	

1533	 1486	 1479	 1466	

Szövegértés	 6.	
évfolyam	

1416	 1494	 1487	 1475	

Matematika	 8.	
évfolyam	

1524	 1597	 1580	 1569	

Szövegértés	 8.	
évfolyam	

1452	 1568	 1550	 1538	

	
	
2015.	év		
	 Hatvani	Szent	

István	Általános	
Iskola	

Országosan	 Általános	
iskolákban	

Városi	általános	
iskolákban	

Matematika	 6.	
évfolyam	

1478	 1497	 1491	 1480	

Szövegértés	 6.	
évfolyam	

1432	 1488	 1480	 1471	

Matematika	 8.	
évfolyam	

1552	 1618	 1601	 1593	

Szövegértés	 8.	
évfolyam	

1492	 1567	 1548	 1542	

	
2014.	év		
	 Hatvani	Szent	

István	Általános	
Iskola	

Országosan	 Általános	
iskolákban	

Városi	általános	
iskolákban	

Matematika	 6.	
évfolyam	

1426	 1491	 1486	 1473	

Szövegértés	 6.	
évfolyam	

1363	 1481	 1474	 1460	

Matematika	 8.	
évfolyam	

1554	 1617	 1602	 1593	

Szövegértés	 8.	
évfolyam	

1391	 1557	 1540	 1531	

	

A	21.	század	magával	hozta	a	digitális	világ	rohamos	térnyerését.	A	mai	gyerekeket	fel	kell	készíteni	
ezen	 világra,	 hogy	 el	 tudjanak	 igazodni	 az	 információk	 sűrűjében.	Diákjaink	 digitális	 kompetenciája	
jelentős	fejlesztésre	szorul,	hiszen	az	jelenleg	túlságosan	egyoldalú,	sőt	felszínes.		
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Törekvésünk	 összhangban	 van	 a	 Digitális	 Jólét	 Programmal,	 Magyarország	 Digitális	 Oktatási	
Stratégiájával	(DOS).	

Az	iskola	kész	digitális	értékelési	eszközt	használni.	Ennek	kiválasztása	jövőbeni	feladat.		

A	Hatvani	Szent	István	Általános	Iskola	is	a	magyar	közoktatás	része.	Az	intézmény	vonatkozásában	is	
érvényesül	 a	 tanfelügyeleti	 ellenőrzés	 és	 az	 ahhoz	 szorosan	 kapcsolódó	 önértékelési	 rendszer.	 Az	
önértékelési	rendszer	kiterjed	az	oktató-nevelő	munka	minden	területére,	így	a	digitális	vonatkozású	
elemekre	is.	

Az	 iskola	 az	 elkövetkező	 tanévek	 vonatkozásban	 kiemelt	 területként	 tekint	 az	 oktatás	 digitális	
vonatkozású	 fejlesztésére.	 Éppen	 ezért	 tervként	 szerepel	 a	 pedagógiai	 programjának	 kiegészítése,	
módosítása.	A	változtatás	idejét	befolyásolja	a	most	folyó,	Csépe	Valéria	által	vezetett,	az	új	Nemzeti	
alaptanterv	 kidolgozására	 irányuló	 tevékenység	 előre	 haladása,	 annak	 befejezése,	 s	 jogszabályi	
következményei.	

Az	 intézmény,	 összhangban	 a	 Felhívás	 3.1.1.1	 pontjával	 az	 alábbi	 területeken	 kíván	 digitális	
módszertani	fejlesztéseket	eszközölni:	

- a	matematika	kompetencia	fejlesztésének	támogatása	(alsó	és	felső	tagozatban);	
- a	szövetértés	fejlesztésének	támogatása	(alsó	tagozatban).	

További	cél	a	tanulást-tanítást	támogató	digitális	kompetenciák	fejlesztését	támogató	eszközöknek	és	
módszereknek	az	érintettek	általi	általános	megismerése.	

A	2016/2017.	évi	tanév	során	az	iskolának	8	fő	SNI-s	és	22	fő	BTM-s	tanulója	volt.	A	jövőbeni	létszám	
is	 várhatóan	 ebben	 a	 sávban	 fog	 mozogni.	 A	 matematika,	 a	 digitális	 kompetenciák,	 valamint	 a	
szövegértés	 fejlesztése	 az	 esetükben	 is	 szükséges	 és	 elengedhetetlen.	 A	 fejlesztésük	 egyrészt	 a	
tanórákon,	 differenciált	 oktatás	 keretében	 valósulhat	meg,	másrész	 a	 jogszabály	 által	megszabott,	
egyéni	 foglalkozást	 lehetővé	 tehető	 órakeret	 terhére	 folyhat.	 Esetükben	 még	 inkább	 fontos	 a	
foglalkozásokhoz	szükséges	technikai	eszközök	biztosítása.	

1.2 Az	intézményi	szervezeti	és	humán	feltételek	bemutatása,	fejlesztési	szükségletek		

1.2.1 Az	intézményi	szervezeti	struktúra	és	a	rendelkezésre	álló	humán	erőforrás	bemutatása	
Az	intézményben	42	pedagógus	álláshely	van.	Ebből	1	fő	igazgató	3	fő	igazgatóhelyettes.	Informatika	
szakos	 tanárok	 száma	 1	 fő,	 tanító	 –	 informatika	 műveltségterülettel	 1	 fő,	 rendszergazda	 0,5	 fő,	
könyvtáros	1	fő,	informatikus-könyvtáros	1	fő.	

Az	iskolában	többször	volt	informatikai	jellegű	tanfolyam	a	pedagógusok	részére.	Többen	informatikai	
tanúsítvánnyal	 rendelkeznek,	 néhányan	 az	 ECDL	 bizonyítványt	 is	 szereztek.	 A	 pedagógusok	
informatikai	szintje:	IKER	2.	–	24	fő;	IKER	3.	–	18	fő.		

Az	 intézmény	 tantestülete	 régebben	 több	pályázatban	 is	 részt	 vett:	 IPR,	 TIOK,	 Világnyelv	 Program,	
TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001	(TIE).	A	tantestület	innovatív	közösség,	nyitottak	az	új	dolgok	iránt.	Az	
intézményben	 a	 Mozaik	 Kiadó	 e-naplóját	 alkalmazzuk.	 Sokan	 élnek	 a	 digitális	 oktatási	 eszközök	
használatával.		

A	tantestület	tagjai	fogékonyak	az	új	dolgok	iránt.	A	pedagógusok	többsége	digitális	tartalmakat	
használ	tanórái	során.		

Digitális	fejlesztési,	innovációs	tapasztalatok:	

1. A	 CRAFTUNIQUE	 KFT	 a	 Digitális	 Témahét	 (2017)	 keretében	 meghívásos	 társpályázatot	
hirdetett,	amelyben	15	iskola	számára	1	hónapos	használatra	egy	3D	nyomtatót	juttatott	el,	
és	a	legjobban	teljesítő	5	intézmény	meg	is	tarthatja	az	eszközt.	Iskolánk	a	meghívott	15	iskola	
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között	 volt.	 A	 feladat	 egy	 társasjáték	 kidolgozása	 és	 elkészítése	 volt.	 A	 társasjáték	
megvalósítása	 érdekében	 külön	 csapat	 jött	 létre	 az	 intézményünkben.	 A	 fejlesztés	
projektnaplója	megtekinthető:	https://sway.com/zNscckTeplRoYnH3.	A	legjobb	5	iskola	közé	
kerültünk,	s	így	megtarthatjuk	a	3D	nyomtatót.		

2. A	2017.	évi	Digitális	Témahét	az	egész	 iskolát	megmozgatta.	Kiléptünk	az	 iskola	 falai	 közül,	
hiszen	 a	 másik	 nagy	 témánk	 a	 lakóhelyünk	 nevezetességeinek	 bemutatása	 volt,	 amelyben	
minden	 osztály	 közreműködött.	 A	 témában	 2017.	 április	 6-án	 projektnapot	 tartottunk.	 A	
témahét	 részletes	 programja,	 beszámolója	
megtekinthető:https://docs.com/birojudit/8343/dth-2017-hatvani-szent-istvan-altalanos-
iskola.	

3. A	 digitális	 témahetet	 követően	 a	 szervezők	 április	 10-én	 kiírtak	 egy	 pályázatot.	 Lehetett	
iskolaként	 és	 egyéni	 pályázó	 pedagógusként	 is	 jelentkezni.	 A	 2017.	 május	 22-én	 közzétett	
eredmények	 szerint	 iskolánk	 pályázata,	 „Hatvan,	 a	 mi	 városunk!”	 c.	 projekt	 különdíjban	
részesül,	 a	 díj	 1	 db	 LEGO	 robot.http://digitalistemahet.hu/hir/intezmenyi-palyazatok-
eredmenyhirdetes	

4. A	 GE	 (General	 Electric)	 bejelentette,	 hogy	 világszerte	 iskolák	 jelentkezését	 várja	 Additív	
Oktatás	Programjához	(AEP).	A	következő	öt	évben	a	cég	10	millió	dollárt	fektet	két	oktatási	
programba,	 amelyek	 kifejezetten	 azt	 célozzák,	 hogy	 kineveljék	 az	 additív	 gyártás	 jövőbeli	
tehetségeit.	A	következő	két	évben	keresztül	2	millió	dollárral	támogatják	világszerte	az	asztali,	
FDM	3D	nyomtatók	általános	és	középiskolai	használatát,	amely	során	2000	gépet	szeretnének	
elhelyezni	 az	 intézményekben.	 A	 STEM	 (tudomány,	 technológia,	 mérnöki	 diszciplínák,	
matematika)	 iránt	 elkötelezett,	 8-16	 éveseket	 oktató	 intézmények	 elsőbbséget	
élveznek.Iskolánk	pályázott.	2017.	május	1-jén	megérkezett	az	üzenet,	hogy	a	Hatvani	Szent	
István	Általános	Iskola	bekerül	a	programba,	s	kettő	3D-s	nyomtatót	is	kap.	

5. A	 Hatvani	 Szent	 István	 Általános	 Iskola	 2017	 februárjában	 jelentkezett	 a	 Telenor	 Hipersuli	
programjába.	Koren	Balázs,	a	Hipersuli	szakmai	vezetője	 látogatást	 tett	az	 intézményben.	A	
következő	tanévtől	részesei	lehetünk	a	programnak.	

6. Iskolánk	 részt	 vesz	 a	 Microsoft	 Innovatív	 Iskola	 Programjában.	 Az	 intézmény	 vezetője	 a	
2016/2017.	tanév	során	havi	rendszerességgel	járt	a	vezetői	képzésre,	ahol	a	tematikát	a	4K	
(kreativitás	 és	 innováció,	 kritikai	 gondolkodás	 és	 problémamegoldás,	 kommunikáció,	
kollaboráció)	 alapjaira	építették.	Az	 iskolából	1	 fő	 Innovatív	Pedagógus	 Szakértő	 (Microsoft	
Innovative	Educator	Expert).	3	fő	2017	nyarán	jelentkezik	Innovatív	Pedagógus	Szakértőnek.		

A	digitális	pedagógia	fejlesztések	intézményi	szintű	koordinálása,	a	továbbképzések	szervezése,	a	belső	
tudásmegosztás	 irányítása,	az	 implementációt	 támogató	események	meghatározása,	 szervezésének	
vezetése,	az	adminisztrációs	feladatok	felügyelete,	a	kommunikációs	tevékenység	végzése	a	digitális	
módszertani	 asszisztens	 feladata.	 A	 feladatot	 jellegéből	 adódóan	 célszerű	 vezetői	 szintre	 emelni,	 s	
ezért	az	intézmény	vezetője	Kovács	János	látja	el	a	feladatot.	

Az	 intézménynek	 jelenleg	 félállású	 rendszergazdája	 van.	 Ez	 nem	 elegendő.	 Megbízási	 szerződés	
keretében	 további	 erőforrás	 bevonása	 szükséges	 a	 projekt	 sikeres	 megvalósítása	 érdekében.	 A	
rendszergazda	 feladata	 a	 beszerzett	 informatikai	 eszközök	 zavartalan	 működésének	 biztosítása,	 a	
projektben	 résztvevő	 pedagógusok	 munkájának	 segítése,	 az	 eszközhasználatban	 segítségnyújtás	
biztosítása.	

Az	iskola	tanulóinak	összetétele	heterogén.	Ez	megmutatkozik	a	gyerekek	családi	háttere	tekintetében	
is.	Vannak	olyan	szülők,	akik	nem	tartják	a	kapcsolatot	az	 iskolával.	Természetesen	a	másik	oldal	 is	
megtalálható.	 Az	 aktív,	 iskolát	 támogató	 szülői	 kör	 munkájának	 köszönhetően	 nagyon	 jó	 szülői	
közösségi	 szervezet	 jött	 létre.	 Vezetőivel	 szoros	 kapcsolatot	 alakított	 ki	 az	 iskolavezetés.	 A	 szülői	
közösség	 támogatja,	 s	 egyben	 elvárja,	 hogy	 az	 intézmény	 a	 XXI.	 századdal	 lépést	 tartva	 jelentősen	
fejlődjön	a	digitális	világ	vonatkozásában.	Természetesen	ez	az	elvárás	még	kiemeltebben	jelenik	meg,	
már	csak	a	gyártási	tevékenysége	miatt	is	a	Bosch	Elektronika	Kft.	irányából.	
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1.2.2 Fejlesztési	szükségletek	

Kérném	az	alábbi	részletezettséggel	bemutatni:	
- Rizsákné	Bíró	Judit	

Tanító.	Az	angol	műveltségi	területtel	idegen	nyelvet	taníthat	5-6.	évfolyamon.	Több	továbbképzést	
végzett	 el.	 Ezek	 közül	 kiemelkedő	 a	 differenciáló-fejlesztő	 pedagógia	 90	 órás	 képzés.	Microsoft	
Innovatív	Pedagógus	Szakértő.	2017-től	Microsoft	Innovatív	Pedagógus	Képző.	2016.	március	19-én	
megszervezte	 Hatvanban	 az	 I.	 Innovatív	 Pedagógus	 Konferenciát,	 amelyen	 350	 pedagógus	 vett	
részt.	A	Hatvani	Szent	István	Általános	Iskolában	kiemelten	foglalkozik	az	informatikai	területtel.	A	
2017.	Digitális	Témahét	iskolai	főszervezője	volt.	Munkájának	köszönhetően	a	Hatvani	Szent	István	
Általános	Iskola	1	db	3D	nyomtatóval,	valamint	1	db	LegoMindstorms	robottal	gazdagodott.		
	

- Kontráné	Kopka	Krisztina	
Tanítói	 diplomát	 szerzett	 német	 műveltségterülettel.	 2017-ben	 informatika	 műveltségterületen	
szerzett	 újabb	 képzettséget.	 Most	 jelentkezett	 Microsoft	 Innovatív	 Pedagógus	 Szakértőnek.	 A	
Hatvani	Szent	István	Általános	Iskolában	aktívan	vesz	részt	a	digitális	módszertan	alkalmazásában.			
	

- Pusztai	Mónika	
Tanító,	 valamint	 számítástechnika	 szakos	 tanár	 szakképzettséggel	 rendelkezik.	 2017-ben	
matematika	 műveltségterületen	 szerzett	 újabb	 képzettséget.	 A	 3D	 nyomtatással	 behatóan	
foglakozott,	 foglalkozik.	 Informatikai	 szakkört	 vezet.	 Nyitott	 az	 új	 dolgok	 irányába.	 	 Most	
jelentkezett	Microsoft	Innovatív	Pedagógus	Szakértőnek.	

A	pályázati	 csomagot	kipróbáló	diákcsoportok	bemutatása,	különös	 tekintettel	a	 sajátos	nevelési	
igényű	tanulókra	
- 2017-2018.	tanév	1.b	osztály,	2018/2019.	tanév	2.b	osztály	

A	gyerekek	 különböző	óvodákból	 érkeznek	 a	Hatvani	 Szent	 István	Általános	 Iskolába.	Az	osztály	
várható	 létszáma:	 27	 fő.	 SNI	 tanuló	nincs	 közöttük.	 Jelenleg	 az	osztályból	 több	nem	mondható,	
hiszen	 csak	2017.	 szeptember	1-jétől	 kezdik	 el	 az	 iskolai	 tanulmányaikat.	 Iskolaotthonos	osztály	
lesz.	

- 2017-2018.	tanév	2.c	osztály,	2018/2019.	tanév	3.c	osztály	
Iskolaotthonos	osztály.	Többségben	vannak	a	fiúk.	SNI	tanuló	nincs.	Egy	tanuló	BTM-es.	Heterogén	
osztály,	a	tanulók	többsége	átlagos	képességekkel	rendelkezik.	A	szülők	támogatása	biztosított.	

- 2017-2018.	tanév	5.b	osztály,	2018/2019.	tanév	6.b	osztály	
Az	jó	képességű	tanulókból	áll.	SNI,	BTM-es	tanuló	nincs.	„Bosch-osztály”	révén	jelentős	tanórán	
kívüli	programban	(úszás.	lovaglás,	korcsolyázás,	stb.)	vesznek	részt	a	diákok.	A	szülői	odafigyelés	
biztosított.	 A	 3-4.	 évfolyamon	 Rizsákné	 Bíró	 Judit	 volt	 az	 osztályfőnök,	 aki	 a	 tanítási	 órákon	
alkalmazta	a	digitális	módszertant.		

A	tervezett	továbbképzések	bemutatása	
LEGO	 eszközökkel	 támogatott	 digitális	 történetmesélés	 az	 oktatásban	 (30	 órás,	 akkreditáció	
folyamatban)	

Az	olvasásértés	eredményességének	fokozása	a	stratégiai	szövegértés	tanításának	eszközeivel	az	alsó	
tagozaton	(30	órás	akkreditált	továbbképzés)	

GEOMATECH@Velünk	játék	a	tanulás	(60	óra)	

GEOMATECH	digitális	tanítási	gyakorlat	(84	óra)	

Microsoft	továbbképzései		
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Jelenleg	 nem	 áll	 rendelkezésünkre	 digitális	 módszertani	 asszisztens,	 azonban	 a	 projekt	 során	
feltétlenül	szükségessé	válik	egy	ilyen	személy	alkalmazása,	aki	egyben	az	iskolavezetést	is	képviseli.	
A	tantestület	tagjai	mind	tudatában	vannak	a	digitális	kompetenciák	fejlesztésének	szükségességével,	
ezért	 örömmel	 vesznek	 minden	 olyan	 kezdeményezést,	 amely	 erre	 irányul.	 A	 tantestületi	
értekezleteken	 megvalósítjuk	 az	 érzékenyítő	 kampányokat,	 a	 workshopok	 során	 a	 tágabb	
környezetünket	is	megismertetjük	a	pályázat	során	végzett	munkánkkal,	innovációinkkal.	
	
Kiemelendő	 feladat,	 hogy	 a	 pedagógusok	 továbbképzésének	 szervezése	 és	 a	 folyamatba	 épített	
mentorálás	biztosítása	ne	okozzon	fennakadást	a	program	során,	ezért	az	iskolavezetés	maximálisan	
biztosítja	az	ehhez	szükséges	feltételeket	(helyettesítés	megoldása,	infrastruktúra	–	eszközök,	termek	
–	biztosítása,	stb).	
Az	 intézménynek	 jelenleg	 félállású	 rendszergazdája	 van.	 Ez	 nem	 elegendő.	 Megbízási	 szerződés	
keretében	további	erőforrás	bevonása	szükséges	a	pályázat	által	engedélyezett	mértékben,	módon	a	
projekt	 sikeres	 megvalósítása	 érdekében.	 A	 további	 erőforrás	 lehet	 vállalkozás	 vagy	 lehet	 egyéni	
vállalkozó	vagy	lehet	közalkalmazott.		
	
A	 DFT	megvalósításának	 nyomon	 követése,	 koordinálása	 szintén	 fontos	 feladat,	 amelyre	 garanciát	
jelent	a	megvalósító	pedagógusok,	a	digitális	asszisztens,	a	rendszergazda,	továbbá	a	tantestület	többi	
tagjának	 személye.	 Mivel	 a	 projektben	 vezetők	 is	 részt	 vesznek,	 ezzel	 biztosított	 a	 tervszerű,	
ellenőrzött	munkavégzés,	az	előírt	határidők	betartásával.	

1.3 A	rendelkezésre	álló	infrastruktúra,	eszközpark	bemutatása,	fejlesztési	szükségletek	

1.3.1 Az	intézmény	eszközellátottsága	
Iskolánkban	 21	 osztályterem	 van.	 Ehhez	 szaktantermek	 (idegen	 nyelvi	 labor,	 informatikai	 terem,	
háztartási	 terem,	 fizika-kémiai	 előadó,	 táncterem),	 valamint	 iskolai	 könyvtár	 kapcsolódik.	 A	
mindennapos	 testnevelést	 2	 tornaterem,	 valamint	 iskolai	 sportudvar	 (kézilabdapálya,	
kosárlabdapálya,	műfüves	focipálya)	szolgálja.		

Az	informatika	szaktanteremben	20	db	asztali	számítógép	van	a	diákoknak,	illetve	a	pedagógusnak	1	
db.	 Az	 idegen	 nyelvi	 labor	 is	 alkalmas	 informatikaoktatásra	 (16	 db	 tanulói	 és	 1	 db	 pedagógusi	
számítógép).	Az	iskolai	könyvtárban	6	db	asztali	számítógép	található.		

Az	tantermek	80%-ban	a	wifi	lefedettség	biztosított,	64%-ban	interaktív	tábla	van	elhelyezve.		
Az	iskola	internet	ellátottsága	a	SULINET	által	biztosított	50/15	Mb/s	sebességgel.	Az	épületen	belül	80	
%-os	az	internet	lefedettség,	20	%	területen	nem	érhető	el.	A	80	%	vonatkozásában	vezetékes	rendszer	
és	azt	kiegészítő	wifi	van.	A	tantermek	kb.	50	százalékában	vezetékes	hálózat	biztosítja	az	internetet	
100	Mb/s	sebességgel.		
	
Az	internet	biztonság	érdekében	a	számítógépeken	az	AVAST	vírusirtó,	valamint	a	Norton	Family	került	
telepítésre.	
	
Intézményünk	2017	szeptemberében	pályázatok	útján	3	db	3D	nyomtatóhoz	fog	hozzájutni.	A	2017.	
évi	Digitális	Témahét	intézményi	pályázatán	az	iskola	különdíjban	részesült	a	„Hatvan,	a	mi	városunk”	
című	projektjével.	Ennek	díja:	1	db	LEGO	robot.		
Az	intézményben	még	található	32	db	notebook,	ezek	nagy	része	elavult.	Az	osztálytermek	felében	a	
tanár	rendelkezésére	asztali	számítógép	van	elhelyezve,	de	ezek	is	3	évnél	idősebbek.	Az	iskola	6	db	
tabletje	nem	elegendő	az	osztálytermekben	szükséges	munkához,	nagyon	kevés.		
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Az	informatikai	eszközök	száma	a	tanulói	létszámhoz	képest	nagyon	kevés	és	sajnos	döntő	mértékben	
3	évesnél	idősebb.	Jelentős	tárgyi	eszközfejlesztésre	lenne	szükség.		

1.3.2 Fejlesztési	szükségletek	

A	helyzetfelmérést	követően	az	alábbi	eszközök	beszerzése	indokolt:	

	
Az	 intézményben	 informatikai	 szakkör	 működik,	 ahol	 a	 gyerekek	 megismerkedhettek	 a	 3D	
nyomtatással	(ideiglenesen	kihelyezett	3D	nyomtató),	s	csapatmunkában	társasjátékot	hoznak	létre.	A	
3D	nyomtatás	szerepe	kettős.	Egyrészt	egy	új	technológiával	ismerkednek	meg	a	diákok.	Másrészt	a	
3D	 nyomtatással	 készíthető	 tárgyak	 (mértani	 testek,	 alakzatok,	 épületek	 makettjei,	 modellek)	
segédeszközként	a	tanórák	egy	részében	aktív	szereplővé	válhat.		

	
1.4 Vízió	
A	korszerű	oktatás	mintaiskolája	szeretnénk	lenni.	Ebben	az	iskolában	a	nevelőtestület	a	megtartott	
tanórák	 jelentős	 részében,	 korszerű	 technikai	 eszközöket	 használva,	 digitális	 módszerek	
alkalmazásával	 hatékony	 oktató-nevelő	 munkát	 végezne.	 A	 gyerekek	 tudása,	 digitális	
kompetenciája	 jelentősen	fejlődne.	Az	 iskola	nyitott	 lenne	arra,	hogy	a	kialakított	 jó	gyakorlatait	
más	iskolák	pedagógusainak	is	bemutassa.	

2. Intézményi	fejlesztési	célok	meghatározása	

2.1 A	pedagógiai	célok	kijelölése	a	digitális	pedagógia	területén	

Az	intézmény	fejlesztési	céljai	összhangban	a	Felhívás	3.1.1.	pontjában	megfogalmazottakkal:	
Az	 intézmény	két	 területet	 (matematikai	kompetencia	és	szövegértés	 fejlesztése)	digitális	 fejlesztés	
módszer	implementálását	tervezi.	

1. Pedagógiai	módszertani	elemekhez	kapcsolódó	célok	megjelölése	
- A	projekt	 során	digitális	pedagógiai	módszertani	 csomagokat	 kívánunk	beépíteni	 az	

intézmény	pedagógiai	programjába	az	alábbi	tanórákhoz	kapcsolódóan:		
1. 2017-2018.	tanév	1.b	osztály,	2018/2019.	tanév	2.b	osztály	(matematika).	27	fő	

gyermek	 bevonása.	 Választott	 digitális	 pedagógiai-módszertani	 csomag:	
GEOMATECH	 –	 Játékos,	 interaktív,	 digitális	 matematika	 feladat-	 és	
tananyagrendszer	alsó	tagozatosak	számára.	

2. 2017-2018.	 tanév	 2.c	 osztály,	 2018/2019.	 tanév	 3.c	 osztály	 (magyar	 nyelv	 és	
irodalom).	25	 fő	gyermek	bevonása.	Választott	digitális	pedagógiai-módszertani	
csomag:	 Szövegértés	 fejlesztése	 alsó	 tagozaton	 a	 LEGO	 StoryStarter	 csomag	
alkalmazásával.	

"A"	variáció

Eszközök Darabszám

Interaktív	tábla	WordWall	programmal,	hangszóróval,	mikrofonnal	 2

3d	nyomtató	(+	minden,	ami	a	töltéshez	kell	/filament/) 1

Notebook	+	táska	+	egér 4

Tablet	WordWall	programma 54

Tablet	állvány,	forgatható 54

Pendrive	128GB 4

tablet	töltő	fiók	+	guruló	szekrény	26	tablethez 2

vezeték	nélküli	router 8

Lego	Storystarter	csomag 8
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3. 2017-2018.	tanév	5.b	osztály,	2018/2019.	tanév	6.b	osztály	(matematika).		21	fő	
gyermek	 bevonása.	 Választott	 digitális	 pedagógiai-módszertani	 csomag:	
GEOMATECH	 –	 Játékos,	 interaktív,	 digitális	 matematika	 feladat-	 és	
tananyagrendszer	felső	tagozatosak	számára.	
	

- A	 programba	 bevont	 tanárokat	 akkreditált	 pedagógus	 továbbképzésben	 kívánjuk	
részesíteni	a	választott	digitális	módszertani	csomaggal	összhangban.	
	

- A	programban	részt	vevő	tanárok	digitális	tartalomfejlesztését	támogatjuk	a	digitális	
módszertani	 asszisztens	 segítségével,	 az	 elkészített	 digitális	 tartalmakat	 a	 NKP	
felületén	megosztjuk.		

A	digitális	tartalomfejlesztés	a	pályázati	kiírásban	meghatározott	módon,	időben	és	mennyiségben	a	
pályázatban	 részvevő	 pedagógusok	 munkája	 révén.	 Az	 iskola	 honlapján	 is	 megjelentetjük	 az	 ezzel	
kapcsolatos	tájékoztató	anyagokat.	

- A	kiválasztott	digitális	módszertani	csomagokat	a	tanórákon	kipróbáljuk	és	a	digitális	
pedagógiai	 módszertannal	 támogatott	 tanórák	 arányát	 a	 tantárgy	 éves	 összes	
óraszámához	viszonyítva	40%-ranöveljük.	

- Kidolgozzuk	 a	 digitális	 módszertani	 csomagok	 intézményi	 bevezetésének	
előrehaladását	 nyomon	 követő	 önértékelési	 rendszert	 a	 digitális	 módszertani	
asszisztens	segítségével.	

- 	1	db	digitális	pedagógiai	módszertani	célokat	és	eljárásokat	is	tartalmazó	pedagógiai	
programot	kívánunk	összeállítani.	

- 	A	program	implementációját	támogatandó	két	dbtudásmegosztó	eseményt	kívánunk	
szerveznia	 programba	 bevont	 intézmények	 között,	 valamint	 a	 tantestületi	 tanárok	
számára.	

- Internetbiztonságot	 és	 fogyasztóvédelmi	 jogérvényesítést	 elősegítő	 programokat,	
szemléletformáló	kampányokat	szervezünk	a	célcsoport	tagok	számára.	

- Szakmai	beszámolókat	készítünk	a	fejlesztési	terv	megvalósulásáról,	előrehaladásáról	
a	Digitális	Módszertani	Központ	számára.	

- 	
2. Az	 alkalmazandó	 digitális	 pedagógiai	 módszertani	 megvalósítást	 támogató	 intézményi	

digitális	környezet	feltételeinek	megteremtéséhez	kapcsolódó	célok:	
- Digitális	 módszertani	 fejlesztés	 elősegítő	 eszközök	 beszerzése	 az	 1.3.2	 pontban	

részletezettek	alapján.	
3. Támogató	szolgáltatások	biztosításához	kapcsolódó	célok:	

- Digitális	 módszertani	 asszisztens	 alkalmazása,	 akinek	 feladata	 lesz	 a	 választott	
módszertani	 csomagok	 implementálásának	 támogatása.	 A	módszertani	 asszisztensi	
pozíciót	az	intézmény	vezetője,	Kovács	János	fogja	betölteni.	

- Rendszergazda	 alkalmazása,	 helpdesk	 szolgáltatás	 kialakítása.	 Az	 intézménynek	
jelenleg	 félállású	 rendszergazdája	 van.	 Ez	 nem	 elegendő.	 Megbízási	 szerződés	
keretében	 további	 erőforrás	 bevonása	 szükséges	 a	 pályázat	 által	 engedélyezett	
mértékben,	módon	a	projekt	 sikeres	megvalósítása	érdekében.	A	 további	erőforrás	
lehet	vállalkozás	vagy	lehet	egyéni	vállalkozó	vagy	lehet	közalkalmazott.		

- A	programba	bevont	pedagógusok	 folyamatos	 szakmai	 támogatása,	mentorálása,	 a	
folyamatok	minőségbiztosítása	

- Szakmai	 együttműködések	 kialakítása:	 a	Digitális	Módszertani	 Központtal,	 az	 EFOP-
3.1.2-16	 program	 vezetőjével,	 a	 Nemzeti	 Köznevelési	 Portál	 tartalmi	 fejlesztésért	
felelős	szervezettel	
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2.2 Az	érintett	fejlesztési	célcsoportok	meghatározása	

Az	intézmény	tanulóira	vonatkozó	adatok:		

Iskolánk	tanulói	létszáma:	416	fő;	

Hátrányos	helyzetű	tanulók	száma:	33	fő	(8	%);		

Halmozottan	hátrányos	helyzetű	tanulók	száma:	13	fő	(3%);	

SNI	tanulók	száma:	8	fő	(2%);	

BTM-s	tanulók	száma:	22	fő	(5%);	

Rendszeres	gyermekvédelmi	kedvezményben	részesülő	tanulók	száma:	76	fő	
(18%).	

Közvetlen	célcsoportok:	

1. 2017-2018.	tanév	1.b	osztály,	2018/2019.	tanév	2.b	osztály		
Várható	létszám:	27	fő.	Heterogén	csoport.	Átlagos	szülői	háttér.		

Választott	digitális	pedagógiai-módszertani	csomag:	GEOMATECH	–	Játékos,	interaktív,	
digitális	matematika	feladat-	és	tananyagrendszer	alsó	tagozatosok	számára	

2. 2017-2018.	tanév	2.c	osztály,	2018/2019.	tanév	3.c	osztály	
Várható	létszám:	25	fő.	Heterogén	csoport.	Átlagos	szülői	háttér.		

Választott	 digitális	 pedagógiai-módszertani	 csomag:	 Szövegértés	 fejlesztése	 alsó	
tagozaton	a	LEGO	StoryStarter	csomag	alkalmazásával.	

3. 2017-2018.	tanév	5.b	osztály,	2018/2019.	tanév	6.b	osztály	
Várható	létszám:	21	fő.	Heterogén	csoport.	Átlagos	szülői	háttér.		

Választott	digitális	pedagógiai-módszertani	csomag:	GEOMATECH	–	Játékos,	interaktív,	
digitális	matematika	feladat-	és	tananyagrendszer	felső	tagozatosak	számára.	

Közvetett	célcsoportok:	

Tájékoztatás,	bevonás	révén	szeretnénk	megnyerni	támogatóként	a	diákok	szüleit.	A	
siker	érdekében	nagyon	fontos	a	„szülő-diák-pedagógus”	hármas	egység	kialakítása.		

A	nevelőtestület	tagjai	hospitálások,	bemutató	órák	révén	közvetlenül,	folyamatában	
kísérhetnék	 végig	 a	 fejlesztést.	 Az	 iskolavezetés	 ösztönözni	 kívánja	 a	 jó	 gyakorlatok	
átvételét.	

A	 nyilvánosság,	 a	 sajtó	 révén	 szeretnénk	 mások	 figyelmét	 is	 felhívni	 a	 fejlesztés	
folyamatára,	s	eredményeire.	

2.3 Az	intézmény	szervezeti	és	humán	feltételeinek	javítására,	fejlesztésére	vonatkozó	célok	

Az	 intézmény	vezetője	kiemelten	kezeli	a	digitális	módszertani	 fejlesztést.	Az	 iskolában	már	
létre	hoztunk	egy	munkacsoportot,	 amelynek	 feladata	a	digitális	 fejlesztések	 támogatása,	 s	
ehhez	kapcsolódóan	a	nevelőtestület	tagjainak	a	megnyerése.	
A	 személyi	 feltételek	 vonatkozásában	 a	 nyugállományba	 vonuló	 pedagógusok	 álláshelyére	
magasan	képzett,	IKT	iránt	elkötelezett	tanítók,	tanárok	felvételére	törekszünk.	

Cél,	hogy	minden	pedagógus	 rendelkezzen	digitális	pedagógiai-módszertani	 ismeretekkel	és	
ezt	 alkalmazni	 tudja	 az	 oktató-nevelő	 munka	 során.	 Kövesse	 a	 technológiai	 változásokat,	
ismerjen	és	próbáljon	ki	új	módszereket	és	eszközöket.	Az	 IKT	eszközöket	megfelelő	módon	
alkalmazza	 a	 tanulási-tanítási	 folyamat	 során.	 Ennek	 érdekében	 a	 programba	 bevont	
pedagógusoknak	 akkreditált	 pedagógus-továbbképzésen	 kell	 részt	 venniük,	 valamint	
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intézményünk	a	projektidőszak	alatt	 2	 interaktív,	 személyes	 jelenléten	alapuló	 rendezvényt	
szervez	 melynek	 célja	 a	 pilot	 program	 tapasztalatainak	 megosztása	 és	 a	 szakmai	
tapasztalatcsere.	 Ennek	 során	 szemléletformáló	 kampányt	 kívánunk	 szervezni	 a	 projekt	
közvetett,	közvetlen	és	a	projektben	érintett	célcsoportok	számára	melynek	célja	a	tartalmi	
fejlesztések	bemutatása.	

Célunk,	 hogy	 a	 programba	 bevont	 pedagógusok	 által	 elkészített	 digitális	 segédanyagok	
beépüljenek	 a	 tanítási	 programba	 valamint	 az	 NKP	 felületén	 megosztásra	 kerüljenek.	
Szeretnénk	 intézményi	 szinten	 is	 erősíteni	 a	 szakmai	 tapasztalatcserét	 ezért	 belső	 szakmai	
napokat,	műhelymunkát	tervezünk	a	tanárok	számára.	

Célunk,	hogy	a	digitális	módszertani	csomagok	alkalmazásával	segítsük	a	hátrányos	helyzetű,	
SNI-s	tanulókat	a	felzárkózásban,	felzárkóztatásban.	

2.4 Infrastruktúra	és	eszközpark	fejlesztésére	vonatkozó	célok		

A	Hatvani	Szent	István	Általános	Iskolában	a	digitális	kompetenciák	fejlesztését	támogató	eszközök	
száma	alacsony,	azok	kb.	75%-a	elavult,	három	évnél	régebbi	eszköz.A	projekt	megvalósításához	
kapcsolódóan	széles	körű	infrastrukturális	fejlesztés	szükséges:	

Infrastrukturális	fejlesztési	céljaink:	

− 2	 tanterem	 felszerelése	 interaktív	megjelenítő	 eszközzel,	 amely	 legalább	70”	méretű	 képet	
biztosít;	

− 4	db	laptop	biztosítása	a	programban	résztvevő	pedagógusok	(3	fő),	és	a	digitális	módszertani	
asszisztens	(1	fő)	részére;	

− 4	db	128	GB	USB	2.0	Flach	Drive	biztosítása	a	programban	résztvevő	pedagógusok	(3	fő),	és	a	
digitális	módszertani	asszisztens	(1	fő)	részére;	

− 54	db	tablet	a	tanulók	számára;	
− 54	db	tablethez	tartozó	állvány;	
− 2	db	a	beszerzett	tabletek	tárolására,	valamint	töltésére	alkalmas	mobil	tároló;	
− 1	db	3D	nyomtató,		
− 8	db	LEGO	StoryStarter	csomag;	
− 8	db	vezeték	nélküli	Wireless	Router	a	zavartalan	internet	szolgáltatás	érdekében.	

	

2.5 Lehatárolás,	szinergia	

Nem	releváns.	

2.6 A	fenntarthatóságra	vonatkozó	cél		

A	pályázat	eredményeit	fenntartjuk	és	hosszú	távon	beépítjük	a	Hatvani	Szent	István	Általános	
Iskola	oktató-nevelő	munkájába.	

3. A	fejlesztési	feladatok,	tevékenységek	meghatározása	

3.1 A	digitális	pedagógiai-módszertani	csomag	meghatározása	

 
A	szövegértés-szövegalkotás,	valamint	a	matematikai	kompetencia	szintje	döntő	befolyással	
bír	 tanulóink	 továbbtanulására,	 kihatással	 van	 felnőtt	 éveikre.	 Az	 országos	
kompetenciamérésen	 elért	 iskolai	 eredményeink	 azt	 mutatják,	 hogy	 jelentős	 fejlődés	
szükséges	az	elkövetkező	években.	Ezért	is	fontos	számunkra,	hogy	pályázatunk	sikeres	legyen.	
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A	Digitális	Pedagógiai	Módszertani	Központ	által	közzé	tett	digitális	módszertani	csomagokat	
jónak,	választhatónak	találtuk.	Közülük	az	alábbiakat	választottuk:	
	

a) GEOMATECH	 –	 Játékos,	 interaktív,	 digitális	 matematika	 feladat-	 és	 tananyagrendszer	 alsó	
tagozatosak	számára.	
Az	 alsó	 tagozaton	 kell	megalapozni	 a	 számolási	 készségeket,	 a	matematikai	 tudást.	Az	 első	
évfolyamon	 a	 gyerekek	megtanulnak	 számolni.	 Fontos	 az	 elemi	 számolási	 készség	 fokozott	
fejlesztése.	Később	a	6.	és	a	8.	évfolyamon	kompetenciamérésre	kerül	sor.	Mindez	indokolja	a	
GEOMATECH	módszertani	csomag	választását.	
A	csomag	alkalmazására	matematika	tanórán	kerülne	sor.	Tanító:	Rizsákné	Bíró	Judit.	Az	iskola	
helyi	tantervében,	az	alkalmazott	kerettanterv	által	meghatározott	kimeneti	követelmények	
teljesítése	a	cél.		
A	 GEOMATECH	 projekt	 keretében,	 az	 egyes	 tantárgyi	 ismeretek	 játékos,	 digitális	 oktatásra	
létrehozott	 digitális	 tananyagegységek	 tanórai,	 illetve	 tanórán	 kívüli	 alkalmazása	 javítja	 az	
oktatás	 hatékonyságát,	 növelik	 az	 órák	 játékosságát	 és	 élményszerűségét	 és	 aktívan	
hozzájárulhatnak	 ahhoz,	 hogy	 a	 gyermekek	 számára	 elvont,	 matematikai	 feladatok	
vizualizálása	 és	 láthatóvá	 tétele	 révén	 segítséget	 nyújtson	 a	 tananyag	 gyorsabb	 és	
eredményesebb	megértéséhez	és	elsajátításához.	
A	GEOMATECH	–	a	bevont	mintegy	950	iskolával	és	2.507	pedagógussal	–	ma	legjelentősebb	
oktatási	módszertani	pilot	projekt	a	világon,	mely	a	nemzetközi	természettudományos	oktatás	
legjelentősebb	képviselőinek	a	figyelmét	Cambridge-től	Jeruzsálemig,	Svédországtól	Kínáig	a	
magyar	iskolarendszerre	irányítja.	
	

b) Szövegértés	fejlesztése	alsó	tagozaton	a	LEGO	StoryStarter	csomag	alkalmazásával.	
A	gyerekek	az	alsó	tagozaton	tanulnak	meg	írni,	olvasni.	A	szövegértés	alapjait	itt	tanítják	meg	
a	 pedagógusok.	 A	 szövegértés	 fejlesztése	 nem	 könnyű.	 Az	 eredményesebb,	 hatékonyabb	
oktató	munkát	segítheti	elő.	A	LEGO	StoryStater	csomag	alkalmazása.	
A	csomag	alkalmazására	magyar	nyelv	és	irodalom	tanórán	kerülne	sor.	Tanító:Kontráné	Kopka	
Krisztina.	 Az	 iskola	 helyi	 tantervében,	 az	 alkalmazott	 kerettanterv	 által	 meghatározott	
kimeneti	követelmények	teljesítése	a	cél.	
	
A	 Cambridge-i	 Egyetem	 kutatásai	 szerint	 a	 LEGO	 StoryStarter	 felhasználói	 körében	
megfigyelhetők	voltak	az	alábbiak:	

motiváció	 az	 íráshoz,:	 azok	 a	 tanulók,	 akik	 részt	 vettek	 StoryStarter-projektben,	
kreatívabb	történeteket	írtak,	mint	azok	a	társaik,	akik	nem	vettek	részt,	
metakogníció:	 a	 kutatás	 feltárta	 a	 tanulók	 metakognitív	 készségeit	 –	 vagyis	 a	
gondolkodási	 folyamatok	 irányítását	 -,	 és	 kiderült,	 hogy	 a	 kutatásban	 részt	 vevő	
gyerekeknél	javult	ezen	folyamatok	tervezésének	és	irányításának	képessége;	
kollaborativitás:	a	kutatás	bebizonyította,	hogy	a	 résztvevő	 tanulók	együttműködési	
képessége	javult.	

	
c) GEOMATECH	 –	 Játékos,	 interaktív,	 digitális	 matematika	 feladat-	 és	 tananyagrendszer	 felső	

tagozatosak	számára.	
A	felső	tagozaton	fontos	az	alsó	tagozaton	megkezdett	munka	folytatása.	Azalapokra	építve	
kell	 tovább	 fejleszteni	 a	 tanulókat	 a	matematika	 területén.	 Itt	 is	 fontos	 az	 elemi	 számolási	
készség	fejlesztése.	Ugyanakkor	gondolni	kell	a	tanulók	középfokú	iskolákban	történő	tovább	
tanulására.	 A	 differenciálás	 eszközével	 itt	 is	 élni	 kell.	 Reményeink	 szerint	 a	 kiválasztott	
GEOMATECH	csomag	hatékonyabbá	teszi	a	matematika	oktatását	és	egyben	játékossá	válik	a	
tanulók	számára.	

372_DFT_Szent_Istvan_korr 16



	

13	

A	 csomag	alkalmazására	matematika	 tanórán	 kerülne	 sor.	 Tanár:	 Pusztai	Mónika.	Az	 iskola	
helyi	tantervében,	az	alkalmazott	kerettanterv	által	meghatározott	kimeneti	követelmények	
teljesítése	a	cél.	
	
A	 GEOMATECH	 projekt	 keretében,	 a	 felső	 tagozatosak	 számára	 a	 matematika	 élmény	 és	
tapasztalati	 alapú	digitális	 oktatására	 létrehozott	 digitális	 tananyagegységek	 tanórai,	 illetve	
tanórán	kívüli	alkalmazása	 javítja	az	oktatás	hatékonyságát,	növelik	az	órák	 játékosságát	és	
élményszerűségét	 és	 aktívan	 hozzájárulhatnak	 ahhoz,	 hogy	 a	 gyerekek	 számára	 elvont,	
matematikai	feladatok	vizualizálása	és	láthatóvá	tétele	révén	segítséget	nyújtson	a	tananyag	
gyorsabb	és	eredményesebb	megértéséhez	és	elsajátításához.	

	
Az	érintett	célcsoportok	részletes	bemutatására	a	2.2	pontban	került	sor.	

3.2 Adaptáció	és	felkészítés	

A	Hatvani	Szent	István	Általános	Iskola	vonatkozásában	a	képzésben,	továbbképzésben	résztvevő	
pedagógusok	száma:		

a) 2018.	október	31-ig	5	fő;	
b) a	projekt	fizikai	befejezéséig	10	fő.		

A	 továbbképzés	 vagy	 a	 felkészítés	 a	Hatvani	 Szent	 István	Általános	 Iskola	 által	 kiválasztott	 digitális	
pedagógiai-módszertani	csomaghoz	illeszkedik:	

LEGO	 eszközökkel	 támogatott	 digitális	 történetmesélés	 az	 oktatásban	 (30	 órás,	 akkreditáció	
folyamatban)	

Az	olvasásértés	eredményességének	fokozása	a	stratégiai	szövegértés	tanításának	eszközeivel	az	
alsó	tagozaton	(30	órás	akkreditált	továbbképzés)	

GEOMATECH@Velünk	játék	a	tanulás	(60	óra)	

GEOMATECH	digitális	tanítási	gyakorlat	(84	óra)	

Microsoft	továbbképzései		

3.3 Bevezetés	és	alkalmazás	

A	 bevont	 pedagógusok	 folyamatos	 szakmai	 támogatásához,	 mentorálásához	 az	 Országos	
szakértői	névjegyzéken	illetve	az	Országos	szaktanácsadói	névjegyzéken	szereplő	szakemberek	
vonhatók	 be.	 A	 pedagógusok	 szakmai	 támogatását	 úgy	 kell	 tervezni,	 hogy	 valamennyi	
pedagógus	számára	biztosított	legyen	a	folyamatos	támogatás.	
A	 kiválasztott	 digitális	 módszertani	 csomagok	 bevezetéséhez,	 implementálásához	 nem	
rendelkezünk	megfelelő	ismerettel,	tapasztalattal	ezért	szakértő(k)	közreműködését	kérjük	fel,	
akit/akiket	az	Országos	szakértői	névjegyzékből	választunk	ki.	A	szakértő	a	projektmegvalósítás	
teljes	 szakaszában	 támogatja	 a	 kollégák	munkáját.	 Legfontosabb	 szerepe	 a	 projekt	 indítást	
követően,	a	projekt	első	harmadában	lesz,	amikor	a	digitális	tartalomfejlesztés	történik.	

3.4 Az	infrastrukturális	feltételek	biztosítása	

A	 szükséges	 IKT	 eszközök	 a	 digitális	módszertani	 csomagok	 alapján	 kerültek	 összeállításra.	
Beszerzésükre	 a	 projekt	 indítását	 követően,	 a	 projekt	 első	 hónapjaiban	 kerül	 sor.	 Az	
infrastrukturális	feltételek	részletes	bemutatására	az	1.3	pontban	került	sor.	
	
Beszerzésre	kerülő	eszközök:	

− 2	db	interaktív	megjelenítő	eszköz	(legalább	70”	méretű	képet	biztosít);	
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− 4	db	laptop;	
− 4	db	128	GB	USB	2.0	Flach	Drive;	
− 54	db	tablet;	
− 54	db	tablethez	tartozó	állvány;	
− 2	db	a	beszerzett	tabletek	tárolására,	valamint	töltésére	alkalmas	mobil	tároló;	
− 1	db	3D	nyomtató,		
− 8	db	LEGO	StoryStarter	csomag;	
− 8	db	vezeték	nélküli	Wireless	Router.	

3.5 A	humánerőforrás	biztosításának	tervezése	

Az	intézményben	a	képzésben,	továbbképzésben	résztvevő	pedagógusok	száma:	
a) 2018.	október	31-ig	5	fő;	
b) a	projekt	fizikai	befejezéséig	10	fő.	
	
A	 továbbképzés	 vagy	 a	 felkészítés	 az	 intézmény	 által	 kiválasztott	 digitális	 pedagógiai-
módszertani	 csomaghoz	 illeszkedik,	 a	 továbbképzéseken	 részvevő	 pedagógusok	 konkrét	
megnevezésére	 a	 pályázati	 tevékenység	 kibontakozása	 során,	 a	 részletek	 finomodásának	
figyelembevételével	kerül	majd	sor.	
	
A	 digitális	 pedagógia	 fejlesztések	 intézményi	 szintű	 koordinálása,	 a	 továbbképzések	
szervezése,	 a	 belső	 tudásmegosztás	 irányítása,	 az	 implementációt	 támogató	 események	
meghatározása,	 szervezésének	 vezetése,	 az	 adminisztrációs	 feladatok	 felügyelete,	 a	
kommunikációs	tevékenység	végzése	a	digitális	módszertani	asszisztens	feladata.		
	
Az	 intézménynek	 jelenleg	 félállású	 rendszergazdája	 van.	 Ez	 nem	 elegendő.	 Megbízási	
szerződés	 keretében	 további	 erőforrás	bevonása	 szükséges	 a	projekt	 sikeres	megvalósítása	
érdekében.	 A	 rendszergazda	 feladata	 a	 beszerzett	 informatikai	 eszközök	 zavartalan	
működésének	 biztosítása,	 a	 projektben	 résztvevő	 pedagógusok	 munkájának	 segítése,	 az	
eszközhasználatban	segítségnyújtás	biztosítása	

4. Disszemináció	

A	 fejlesztés	 hosszú	 távú	 fenntarthatósága	 és	 a	 digitális	 szemlélet	 elterjedése	 érdekében	 tervezett	
feladatok,	tevékenységek:	

1. az	 iskola	 pedagógiai	 programjába	 beépítésre	 kerül	 a	 digitális	 módszertan	 rendszeres	
alkalmazása	és	a	digitális	kompetenciák	fejlesztéséhez	kapcsolódó	pedagógiai	célok;	

2. tanévenként	 1,	 azaz	 a	 két	 tanév	 alatt	 2	 legalább	 félnapos	 (3-4	 órás)	 interaktív,	 személyes	
jelenléten	alapuló	rendezvény	megtartása	az	iskolában;	

3. a	 projekt	 keretében	 tankerületi	 worksshop-ok,	 bemutató	 órák	 szervezése,	 jó	 gyakorlatok	
megosztása	a	tankerületen	belül,	de	ha	lehetséges,	akkor	akár	megyei	vagy	országos	szinten;	

4. a	projektbe	bevont	minden	pedagógus	tanévenként	10	db	saját	maga	által	készített	digitális	
óravázlatot,	óratervet,	tanmenetet	megoszt	a	Nemzeti	Köznevelési	Portálon;	

5. részvétel	a	partnerintézmények	projekthez	kapcsolódó	rendezvényein;	
6. intézményen	 belül	 2	 havonta,	 belső	 tudásmegosztás	 keretében	 a	 projekt,	 jó	 gyakorlatok	

bemutatása;	
7. a	szülők	folyamatos	tájékoztatása	a	szülői	értekezletek,	valamint	bemutató	órák	keretében;	
8. az	iskola	honlapján	rendszeresen	hírt	adunk	a	projektről,	a	kapcsolódó	rendezvényekről	és	az	

elért	eredményekről;	
9. a	helyi,	a	megyei,	országos	média	bevonásra	kerül	a	kommunikációs	tevékenység	keretében.	
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5. Fenntarthatóság	

A	kiválasztásra	kerülő	digitális	módszertani	 csomagot	hosszabb	 távon	 is	 szeretnénk	beépíteni	az	
intézmény	pedagógiai	programjába	és	szeretnénk	adaptálni	más	tanulócsoportok	és	tantárgyak	felé	
is.	 Későbbiekben	 bővíteni	 szeretnénk	 a	 digitális	 módszertani	 csomagok	 számát.	 A	 projekt	
megvalósítási	szakaszában	és	később	is	tantestületi	workshopokat,	a	bevont	intézmények	közötti	
tudásmegosztó	 fórumokat	 szerveztünk,	 valamint	 rendszeresen	 szervezünk	 nyílt	 napokat,	 ahol	 a	
diákok	bemutathatják,	hogy	milyen	eredményeket	értek	el	a	módszerek	használatával.	
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