
 

 

Tárgy: tanulók és szülők tájékoztatása a digitális pedagógia pályázat megvalósulásának 

kezdetértől 

 

Tisztelt Szülők és Diákok! 

2018. szeptember 01-től a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 3 intézménye: az Ebesi Arany 

János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Thököly 

Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Hőgyes Endre Gimnázium sikeresen pályázott 

az EFOP 3.2.3-17-2017-00003 Digitális oktatás fejlesztése a köznevelésben pályázatra. 

Az elsődleges pedagógiai cél a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését 

támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és alkalmazása, 

a digitális pedagógiai eszköz és módszer implementálása és tanítási-tanulási gyakorlatba 

történő beépítése több érdeklődési területet érintve.   

A kor követelményeinek való megfelelés egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai 

módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás, 

vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a 

megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. 

       A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelményeinek megfelelő, a magasabb 

szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerekre 

van szükség. A kulcskompetenciák, ebből kiemelten a – digitális kompetencia - az ismeretek, 

készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek 

rendelkeznie kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon 

illeszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen. 

Az elsődleges pedagógiai cél a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését 

támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és 

alkalmazása, a digitális pedagógiai eszköz és módszer implementálása és tanítási-tanulási 

gyakorlatba történő beépítése több érdeklődési területet érintve.  

Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek 

lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás, vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra 

nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. 

A szövegértés fejlesztésének támogatása területén az oktató munkában az alsó és a felső 

tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával, a matematikai kompetencia 

fejlesztésének támogatása területén a matematika tanításában az oktató munkában az alsó 

tagozaton a LEGO®Education által fejlesztett MoreToMath módszertani csomaggal, a felső 

tagozaton a GEOMATECH módszertani csomaggal kerül bevezetésre az új módszertan. 

Az intézmény IKT eszközökkel való ellátottsága elfogadható, azonban a berendezések 

természetükből fakadóan rendkívül gyorsan amortizálódnak. A terület innovációja olyan 

gyors és széleskörű, hogy 1-2 év alatt elavulttá válnak a beszerzett IKT eszközök. 

A fejlesztési cél megvalósításához szükséges, hogy a célcsoport minden tagját, a bevont 

pedagógusokat és diákokat is, illetve a kiszolgáló helyiségeket, tantermeket is felszereljük a 

szükséges eszközállománnyal. 

5 db Lego StoryStarter csomag  

1 db Lego Matematika  

1 db Lego Mindstorm robot 

54 db Tablet tokkal 



 

 

1 db tablet-tároló szekrény 

2 db interaktív kijelző  

4 db Laptop  

1 db Projektor 

 

Annak érdekében, hogy célunkat a pályázat során elérjük az alábbi lépések szükségesek: 

 

1. Szülői értekezleteken tájékoztatást adunk a pályázatról. 

2. Az osztályfőnökök és a szaktanárok a MS Teams felületet használják közös 

kapcsolattartásra.  

3. Ide töltik fel a megfelelő osztály mappába a tananyagot. 

4. A bevont osztályok esetében a tanórákon digitális tartalmú tananyagfeldolgozás 

történik 

5. A digitális tartalom segíti a tananyag feldolgozását 

6. A digitális felületek használatáról a szülők tájékoztatása a Kréta felületen keresztül 

történik 

7.  Az IKT alapú szemléletet tovább erősítjük és aktualizáljuk az akkreditált képzések 

megvalósításával.  

8. A projektbe bevont pedagógusok vonatkozásában az adott csomaghoz illeszkedő 

pedagógusképzés, -továbbképzés vagy felkészítés elvégzése kötelező. A képzés, 

továbbképzés vagy felkészítés kialakításánál elsődleges szempont, hogy illeszkednie 

kell a kiválasztott digitális pedagógiai-módszertani csomagok eszközeihez és a 

meghatározott pedagógiai célokhoz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2018. szeptember 03. 

 

 

 

Erdei Gyula  

igazgató 


