
 

 

 
 
A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola képviseletében tanulmányúton vettünk részt  
Birmingham-ben 2018.09.24-27. között, mivel eredményes pályázatot nyújtottunk be augusztusban a 
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérés-értékelés és 
digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című, a DPMK által 
szervezett programra.  
 

- Ennek a részesei lehettünk az elmúlt héten hárman az iskolánkból. Egy jól szervezett, hasznos 
és a rövid idő ellenére tartalmas program valósult meg. Betekintést nyerhettünk két iskola 
mindennapi életébe úgy, hogy tanórai megtekintésre is lehetőségünk volt. Itt láthattuk 
azokat a szervezési és oktatástechnológiai megoldásokat, melyek a sajátosságok miatt 
eltérnek a mi általunk alkalmazott eljárásoktól. Ez főleg az időrend, a tananyag sajátossága, 
az elsajátítás mélysége és annak feldolgozásának ideje, illetve a két pedagógus vagy a 
pedagógus-pedagógiai asszisztens egyidejű munkájának szervezése és alkalmazása. 

- E mellett kiemelt szerepet kapott az IKT eszközök alkalmazásának lehetősége és megjelenése 
a tanítási órán. E szempontból számunkra nagyon lényeges volt, hogy megerősítést kaptunk 
abban, hogy az évek óta végzett munkánk eredményes és követendő példa. Ez különösen 
annak érdekében fontos, hogy itt a Smart program alkalmazása került előtérbe és annak 
hivatalos szintként történő bemutatása volt jelentős. Mi hosszú évek óta alkalmazzuk a Smart 
program-ot, de jelenleg csak a Smart 11-et tudjuk használni, a meglátogatott iskolák már a 
Smart 18 programnál tartanak. 

- Természetesen a helyzeti előny érthető. Mégis tapasztalatunk alapján azt tudom mondani, 
hogy szemléletben és gyakorlatban teljesen azonos szinten vagyunk.  

- Egy esetben van jelentős eltérés: az a technikai ellátottság terén, mivel a látogatott 
iskolákban osztályonként 1 interaktív tábla és 1-2 okos legújabb fejlesztésű kivetítő felület 
valamint egy-egy okos-asztal található. (Mi a legújabb kivetítőkből az EFOP 3.2.3. pályázat 
alapján kapunk 2 db-ot.) 

- A szervezésben és a szakmai munkában a  Digitális Pedagógiai Módszertani Központ 
munkatársai segítettek nagyon pozitív hozzáállással.  

 
 

- Számunkra nagy megerősítés volt amit tapasztaltunk. Most is kiderült, hogy elképzelésünk és 
eddigi gyakorlatunk helyes volt, tevékenységünk és tartalmi munkánk ilyen irányú fejlesztése 
most is előremutató.  

o A látottak alapján át kell gondolnunk hogy a Smart keretrendszer alkalmazását amit 
megkértem, - (a jelen lévő angol szakértőktől) illetve a lehetőségeink alakulásával 
ennek kiterjesztését az iskolánk egyéb területeire.  

o A két kolléga egyrészt az angol nyelv alsó tagozatban történő eredményes és 
élményszerű oktatása, valamint a digitális történetmesélés  révén tud előrelépni. 

 
Értékelésem szerint ez a tanulmányút hasznos és sikeres volt.  
Az itt tapasztaltak megerősítés számunkra, újabb lökést ad a fejlesztésre munkánkban, illetve 
segítséget nyújt annak érdekében, hogy más iskolák felé – akik nyitottak – lehetőséget biztosítsunk az 
itt látottak megismerésére. 
 
Hajdúszoboszló, 2018. október 06. 
Erdei Gyula igazgató 
 
 


