1. MELLÉKLET
VÁLTOZÁSOK AZ INTÉZMÉNYI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI TERVBEN
EFOP-3.2.3-17/VEKOP 7.3.31 Digitális környezet a köznevelésben

A táblázat a Nyilatkozat elválaszthatatlan melléklete, azzal együtt érvényes dokumentum!
A sablonban azokat a változásokat szükséges rögzíteni, amelyek nem igénylik az Intézményi digitális fejlesztési terv (DFT) módosítását.
A változással nem érintett fejezetek celláit kérjük, hagyják üresen vagy írják be, hogy nem releváns! Ezekben az esetekben a DFT elfogadott szövegrész celláit
sem szükséges kitölteni.
INTÉZMÉNY NEVE: Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola
A DFT fejezet címei

A DFT elfogadott szövegrésze

(Amennyiben az intézmény nem a javasolt DFT
sablon alkalmazásával készítette el digitális
fejlesztési tervét, a fejezetcímek módosíthatók
az elfogadott DFT-nek megfelelően.)

(Kérjük, azt is adja meg, hogy az
elfogadott DFT-ben az adott fejezet
melyik oldalszámon jelenik meg!)

Bevezetés
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
1.1.2 Fejlesztési szükségletek
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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
1.2.2 Fejlesztési szükségletek

A pályázatba bevont pedagógusok
bemutatása:
Arnold Erika, tanító – 16 éve
dolgozik iskolánkban, aktív,
kísérletező alkat, a logikus
gondolkodás és kreativitás lelkes
híve, ő javasolta először a
sakkoktatás tanórában való
alkalmazását.
Csathó Gábor, történelem szakos
tanár - 23 éve dolgozik
iskolánkban, rendkívül eredményes
sakkcsapatunk kiváló edzője,
nemrég kezdett ismerkedni a
digitális világ rejtelmeivel.
Humné Sipos Olivia, tanító - 25 éve
dolgozik iskolánkban, oktatás
informatikus végzettséggel is
rendelkezik, a digitális
alkalmazások aktív használója.
Takó Klára, fizika-matematika
szakos tanár – 7 éve dolgozik
iskolánkban, aktívan használja
osztályaiban
a
kooperatív
csoportmunkát,
a
digitális

Pók-Németh Katalin tanító – 8
éve dolgozik iskolánkban, 5-6.
évfolyamon matematikát tanít,
aktívan alkalmazza osztályaiban a
kooperatív technikákat, az
interaktív táblát, a digitális
módszertani eszközöket,
eljárásokat.

A Dunaújvárosi Tankerületi
Központ lehetőséget adott, hogy
megnöveljük a bevont
pedagógusok számát, így a
kolléganő is bekerült a szakmai
megvalósítók közé.

módszertani
eszközöket,
eljárásokat, az interaktív táblát.
3-as oldal
A fejlesztésbe bevonni kívánt
csoportjaink:
1.A 17 fő
Arnold Erika tanító
vezetésével
Sakkpalota
pályázati csomag
1.C 16 fő
Csathó Gábor tanár
irányításával Sakkpalota
pályázati csomag
4.A 27 fő
Humné Sipos Olivia
tanító vezetésével
Geomatech
pályázati csomag
5.B 24 fő
Török Péter tanár
irányításával
Geomatech
pályázati csomag

3.a 19 fő

évfolyamváltás

1.a 25 fő

a kolléga döntése alapján ismét
elsősöket vont be 2019.
szeptembertől

2.b 25 fő

évfolyamváltás

6.a 27 fő

évfolyamváltás Takó Klára
osztályában

5.b 21 fő Pók-Németh Katalin Pók-Németh Katalin a fentebb
tanító vezetésével Tankockákkal említett új bevont pedagógus
az
eredményes matematika
tanulásért csomag
1.3 A rendelkezésre álló
infrastruktúra, eszközpark
bemutatása, fejlesztési
szükségletek
1.3.1 Az intézmény
eszközellátottsága
1.3.2 Fejlesztési szükségletek
1.4 Vízió

[KE1] megjegyzést írt: 2.a 19 fő

[KE2] megjegyzést írt: 2.c 19 fő

[KE3] megjegyzést írt: 1.b 25 fő
[KE4] megjegyzést írt: Tankockákkal az eredményes
matematika tanulásért csomag
[KE5] megjegyzést írt: 5.a 26 fő Takó Klára irányításával
[KE6] megjegyzést írt: Tankockákkal az eredményes
matematika tanulásért csomag

2. Intézményi fejlesztési célok meghatározása
2.1 A pedagógiai célok kijelölése a
digitális pedagógia területén
2.2 Az érintett fejlesztési célcsoportok
Közvetlen célcsoport:
meghatározása
1.A osztály MOB által támogatott
élsportolók, 17 fő 1 fő tanító
1.C osztály általános tantervű,
körzeti beiskolázású 16 fő 1 fő
tanár
4.A osztály MOB által támogatott
élsportolók, 27 fő 1 fő tanító

3.A osztály MOB által támogatott
élsportolók, 19 fő 1 fő tanító
1.A osztály MOB által támogatott
élsportolók, 25 fő 1 fő tanár
2.B osztály általános tantervű,
körzeti beiskolázású 25 fő 1 fő
tanító

5.B osztály sportiskolai
6.A osztály sportiskolai
kerettantervvel haladók, 24 fő 1 fő
kerettantervvel haladók, 27 fő 1
matematika szakos tanár
fő matematika szakos tanár
5.B csapatsportos testnevelés
tagozatos osztály 21 fő 1 fő tanító
2.3 Az intézmény szervezeti és humán
feltételeinek javítására,
fejlesztésére vonatkozó célok
2.4 Infrastruktúra és eszközpark
fejlesztésére vonatkozó célok
2.5 Lehatárolás, szinergia
2.6 A fenntarthatóságra vonatkozó cél
3. A fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása
3.1 A digitális pedagógiai-módszertani
csomag meghatározása
3.2 Adaptáció és felkészítés
3.3 Bevezetés és alkalmazás

évfolyamváltás
a kolléga döntése alapján ismét
elsősöket vont be 2019.
szeptembertől
évfolyamváltás

évfolyamváltás Takó Klára
osztályában

Pók-Németh Katalin a fentebb
említett új bevont pedagógus
osztálya

[KE7] megjegyzést írt: Közvetlen célcsoport:
2.A osztály MOB által támogatott élsportolók, 19 fő 1 fő
tanító
2.C osztály általános tantervű, körzeti beiskolázású 19
fő 1 fő tanár
1.B osztály általános tantervű, körzeti beiskolázású 25
fő 1 fő tanító
5.A osztály sportiskolai kerettantervvel haladók, 26 fő 1
fő matematika szakos tanár

3.4 Az infrastrukturális feltételek
biztosítása
3.5 A humánerőforrás biztosításának
tervezése
4. Disszemináció
5. Fenntarthatóság

