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INTÉZMÉNYI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI TERV
(DFT)
Digitális környezet a köznevelésben EFOP-3.2.3-17

Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola
A szakmai terv melléklete
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Bevezetés
Iskolánk fenntartója és működtetője a Dunaújvárosi Tankerületi Központ. 8 évfolyamon három párhuzamos osztályban folyik az oktatás. Minden évfolyamon egy MOB által támogatott sportiskolai kerettanterv szerint haladó, egy emelt szintű testnevelés tagozatos és egy általános, körzeti beiskolázású
csoportunk van. Iskolánkban közel hatszáz tanulót készítünk fel a középiskola és az élet elvárásaira.
Büszkék vagyunk a közel 10% Jó tanuló-jó sportoló díjjal kitüntetett gyermekünkre, akik a magas szinten űzött sportágaik mellett jó eredményeket érnek el a tanulásban is, illetve tanulmányi versenyeken
is nívós eredményekkel büszkélkednek. A tanulóink 15%-a BTM-s és 17 fő SNI-s, őket segítünk eligazodni az iskola hétköznapjaiban, rendszeres fejlesztést biztosítva nekik. Hátrányos helyzetű gyermekeink száma hivatalosan csak 2,5%, de az egyedül álló és a munkanélküli szülőket is figyelembe véve legalább a tanulóink 23%-a, akik közül sokan csak itt az iskolában csodálkoznak rá a világ sokszínűségére,
itt tanulják meg az együttélés szabályait, a kooperatív feladatmegoldásokat.
A DFT módosítását az indokolja, hogy a megírása óta eltelt időben számos változás történt az iskolában
az osztályok és a tantestület összetételében is. Módosult az SNI-s és BTM-es tanulók száma, a bevont
osztály létszáma. Az eszközigény is megváltozott, mivel valamennyi pedagógus kapott laptopot egy
másik pályázat keretében, és tabletek is érkeztek az iskolába. A GEOMATECH programcsomag helyett
a tankockák kerül bevezetésre. A pályázat benyújtása óta több módszertani csomag is felkerült a

dpmk.hu oldalra, így lehetőségünk nyílott egy olyan módszertani csomag kiválasztására, ami
lényegesen kisebb költséget jelent az iskola számára. 2018 végén iskolánkban is kiépítették a vezeték nélküli internetet.
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
Intézményünkben jelenleg is hangsúlyt fektetünk a digitális kompetencia fejlesztésére, a kooperatív tanulási technikák alkalmazására. Iskolánk részt vesz a Microsoft Innovatív iskolák
programjában, ahol intézményvezetői képzés keretében megismerkedtünk a XXI. századi készségekkel, új tanulásszervezési technikákkal, innovatív stratégiaépítéssel. Tantestületünkből
több pedagógus használja a Mozaik Kiadó interaktív tananyagait földrajz, természetismeret,
biológia, történelem, matematika órán, az Apáczai Kiadó digitális tananyagait magyar órán.
Rendszeresen készítenek prezentációkat, digitális óravázlatokat is. Ezen kívül 5-6 kolléga alkalmaz különféle új módszertani megoldásokat az egyéni tanulásszervezés terén (pl. Microsoft
Classroom, OneNote), a számonkérés-értékelés terén (pl. Kahoot, Redmenta, Socrative, tankocka, egyéni pontgyűjtő értékelési rendszer). A fentiek kb. a jelzett tanórák 30%-ában jellemzők. Szeretnénk, ha ez az arány kiegészülve a pályázati úton beszerzendő tartalomkezelő eLearning keretrendszer adta lehetőséggel. Szeretnénk, ha az alsó tagozaton tanító kollégák is
többször alkalmaznák a digitális módszereket, ha a tanulók nagy többségére motiváló hatással
lenne a digitális eszközök használata élményszerűvé téve oktatásukat, ha a szülők iskolaválasztásában szerepet játszana, hogy nálunk XXI. századi pedagógiával tanítjuk gyermekeiket.

1.1.2

Fejlesztési szükségletek
- Szükséges a XXI. századi készségek fejlesztése: kreativitás, kritikai gondolkodás, kommunikáció, együttműködés.
- A későbbiekben fontos lesz, hogy a tanulás folyamatának szervezésében kapjanak nagyobb szerepet a diákok, a tanár szerepe irányító legyen – motiváló, élményszerű oktatás biztosítása.
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Meghatározó legyen a digitális eszközök változatos használata a tanítási és tanulási
folyamatokban (pl. adatgyűjtés, rendszerezés, elemzés) - a digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák aránya a választott csoportokban a választott tantárgy
éves összóraszámához viszonyítva érje el a 40%-ot.
A fentiek megvalósításához, valamint a kompetenciamérés eredményeinek javítása érdekében választottuk a matematika kompetencia fejlesztésének támogatását, illetve a problémamegoldó gondolkodás és kreativitás fejlesztését. A digitális értékelő eszközök közül a
Redmentát és a Socrative-ot használnánk a későbbiekben, ezeknél lehetőség nyílik a tanulók önértékelésére is. Az egyéni pontrendszer kidolgozásában is lehetőséget látunk, az új
értékelési formákat a szülők és a diákok véleményének kikérése után beépítjük a Pedagógiai programunkba. A sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) fejlesztésére is módot ad a pontrendszer, a tanórán a differenciálás esetében, az otthoni tanulásnál pedig a gyerekek egyéni feladatválasztásakor.
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
Szervezeti struktúra:
- intézményvezető és két helyettese (általános és pedagógiai igazgatóhelyettes),
- 6 munkaközösség – alsó tagozatban 1-2. évfolyam, 3-4. évfolyam, felső tagozatban humán, reál, mérés-értékelés, digitális és innovációs.
Jelenleg 48 pedagógus dolgozik iskolánkban. Digitális felkészültségük átlagosnak mondható, valamennyien használják a számítógépet kommunikációra, adatgyűjtésre. Többségük a tanítási órán is alkalmaz elérhető digitális anyagokat, néhányan készítenek önálló
prezentációkat, digitális óravázlatokat, és 5-6 kolléga már az új internetes tanulásszervezési módszerekkel is próbálkozik. Többen aktív tagjai a közösségi oldalakon megjelenő digitális oktatással foglalkozó csoportoknak, ahonnan ötletet merítenek az újdonságok bevezetéséhez.
Kb. 15 pedagógust említhetünk, akik egyelőre vonakodnak a digitális alkalmazások rendszeres használatától, őket a jövőben szeretnénk jobban bevonni.
A tanulók rendkívül fogékonyak a digitális eszközök használatára, szinte azonnal megtanulják az új alkalmazásokat, szívesen dolgoznak kooperatív csoportmunkában és fantasztikus
dolgokat képesek alkotni. A hiányos eszközpark miatt, akinek lehetősége van, otthonról
hozza az okostelefont, tabletet.
A szülők többsége gyermekük lelkesedését látva támogatja törekvéseinket. Azonban a
részletes tájékoztatásukra a jövőben nagy szükség lesz.
Iskolánkban nincs digitális módszertani asszisztens, de egy rendszergazda segíti a kollégák
mindennapi IKT-s munkáját.

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.
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Takó Klára, fizika-matematika szakos tanár – 7 éve dolgozik iskolánkban, aktívan használja
osztályaiban a kooperatív csoportmunkát, a digitális módszertani eszközöket, eljárásokat,
az interaktív táblát.
A fejlesztésbe bevonni kívánt csoportjaink:
2.a 19 fő Arnold Erika tanító vezetésével
2.c 19 fő Csathó Gábor tanár irányításával
1.b 25 fő Humné Sipos Olivia tanító vezetésével
5.a 26 fő Takó Klára irányításával

Sakkpalota pályázati csomag
Sakkpalota pályázati csomag
Tankockákkal az eredményes
matematika tanulásért csomag
Tankockákkal az eredményes
matematika tanulásért csomag

Szükséges továbbképzések:
1. A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz (30 órás) két pedagógus
Rendszergazdánk mellett feltétlenül szükséges egy digitális módszertani asszisztens alkalmazása.
Érzékenyítő tréninget kell szerveznünk a digitális kompetenciával még kevésbé rendelkező
pedagógusok részére (15 fő).
Szükségesnek tartjuk tovább a tantestület felkészítését ezeknek a csomagoknak a megismerésére, elfogadására belső képzések, workshopok keretében, hogy a későbbiekben ők
is választhassanak érdeklődésüknek megfelelő csomagot.
A bevezetendő programokhoz egy-egy mentori támogatásra is szükség van.
A DFT megvalósítása elsődlegesen az iskolavezetés feladata lesz, de egy innovatív munkacsoport létrehozása (Digitális munkacsoport) mentesítheti az iskolavezetést egyes feladatai alól és akár monitoring feladatokat is elláthat.
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1.3 A rendelkezésre álló infrastruktúra, eszközpark bemutatása, fejlesztési szükségletek
1.3.1

Az intézmény eszközellátottsága
Iskolánk számítógépes hálózatát egy szerverrel tudjuk működtetni.
Összes munkaállomás száma: 34
14 PC egyéves színvonalnak megfelelő, 15 db egy-három éves színvonalú, 5 db öt éves
színvonalnak megfelelő géppel rendelkezünk.
Minden pedagógus rendelkezik új tanári laptoppal, amelyek megfelelőek a korszerű alkalmazások futtatására.

Projektor 22, melyből mindennapos használatra max. 15 fogható be. Interaktív SMART táblánk 4 tanteremben van, melyet nagy örömmel használnak az ott tanítók. Sokkal többre
lenne szükségük a kollégáknak, szeretnénk a digitális kompetenciafejlesztés megvalósításához minél többjük igényét kielégíteni.
30 db tanulói tablettel rendelkezünk az egyéni és csoportmunkához.
2018 végén iskolánkban is kiépítették a vezeték nélküli internetet.

1.3.2

Fejlesztési szükségletek
Két csoportban a Sakkpalota programcsomag bevezetéséhez szükséges:
1 db digitális SMART tábla Notebook 11 szoftverrel , 1 db közelről vetítő projektor, 2 db
tanári tablet, 15 db tanulói tablet, sakkpalota interaktív tananyaga.

Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért csomag használatához:
1 db digitális SMART tábla, 1 db közelről vetítő projektor, 1 db tanári tablet, 30 db tanulói
tablet, 1 db tároló/töltő „szekrény”.
A 3D vizualitás fejlesztése és a geometriai formák tanulmányozása, a testek önálló kreatív
megalkotása céljából szükségesnek tartjuk 1 db 3D nyomtató beszerzését a projekt teljes
időszakára vonatkozó filamenttel ellátva.
4 db router, 4 tanterem villamoshálózatának fejlesztése: konnektorok, hosszabbítók, elosztók
Az eszközök beszerzése a kapcsolódó egyéb releváns szolgáltatásokkal együtt kerülhet
megvalósításra (kiszállítás, beüzemelés, betanítás stb.).
1.4 Vízió
Amennyiben rendelkezésünkre állna a fejlesztési terveikhez szükséges forrás, modern XXI. századi módszerekkel és eszközökkel oktathatnánk kezdetben a kiválasztott csoportokat, később
pedig a jógyakorlatok segítségével az egész tanulóközösséget. Dunaújváros és környéke digitális bázisiskolája lehetnénk, aktív partnerhálózatban megvalósítva azt a törekvést, hogy minden intézmény számára bemutassuk a digitális kompetencia fejlesztésének eredményeit.
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2. Intézményi fejlesztési célok meghatározása
2.1 A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén
- Legyenek tanóráink élményszerűek, dinamikusak, vizuálisan jól érzékelhető tananyagokkal ellátottak.
- Tanulják meg gyermekeink a rendszerszemléletű gondolkodást, kreativitásukat minél többoldalúan támogassuk, szoktassuk őket az önálló döntéshozatalra, a kritikai gondolkodásra.
- Tudjanak csoportban kollaborálva dolgozni, legyenek a tanulásszervezés aktív résztvevői, miközben a pedagógus váljon előadóból irányítóvá.
- Legyen a sakkoktatás bevezetése az első lépcső a „játékosítás” útján.
- Javuljanak a kompetenciamérés eredményei.
2.2 Az érintett fejlesztési célcsoportok meghatározása
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
Közvetett célcsoport: a tanári kar többi tagja, partnerintézmények pedagógusai, szülők.
A projektben érintettek köre: szülők, egyéb szakmai partnerek, fenntartó.
2.3 Az intézmény szervezeti és humán feltételeinek javítására, fejlesztésére vonatkozó célok
a) A bevont pedagógusok mindegyike a kiválasztott csomag vonatkozásában akkreditált pedagógus-továbbképzésen vegyen részt.
b) Digitális módszertani asszisztens alkalmazása.
c) A rendszergazdai tevékenység biztosítása.
d) Érzékenyítő tréning szervezése a digitális kompetenciával még kevésbé rendelkező pedagógusok részére (15 fő).
e) A tantestület felkészítése a választott digitális csomagok megismerésére, elfogadására belső
képzések, workshopok keretében.
f) A bevezetendő programokhoz szakértő mentori támogatás biztosítása.
g) Innovatív digitális munkacsoport létrehozása a koordináláshoz és a monitoring feladatok
ellátására.
2.4 Infrastruktúra és eszközpark fejlesztésére vonatkozó célok
a) Sakkpalota és a Tankocka programcsomagok tanórai alkalmazása.
b) A csomagokhoz szükséges eszközök biztosítása.
c) a 3D nyomtató feladatokhoz rendelt aktív hasznosítása.
d) A tantermeket műszakilag alkalmassá tenni a program megvalósításához.
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2.5 Lehatárolás, szinergia
Nem releváns.
2.6 A fenntarthatóságra vonatkozó cél
a) Célunk, hogy a digitális pedagógia és eszközhasználat nyújtotta lehetőségek minél több pedagógust elérjenek, és hogy mindez a napi gyakorlatuk részévé váljon.
b) Célunk, hogy a pályázat eredményeit fenntartsuk, és hosszú távon beépítsük az intézmény
életébe.
c) Célunk, iskolánk digitális bázisintézményként való működtetése.

3. A fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása
3.1 A digitális pedagógiai-módszertani csomag meghatározása
A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ ajánlásait áttanulmányozva a következő pedagógiai-módszertani csomagokat választottuk ki:
a) Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program a problémamegoldó és a stratégiai gondolkodás fejlesztéséhez az 1.3.2 részben leírt eszközökkel
Az második évfolyamon két osztályban (2.a és 2.c) vezetnénk be a programot Arnold Erika és
Csathó Gábor vezetésével heti 1-1 órában tehetséggondozó szakkör keretében, melyhez adaptáljuk Polgár Judit tanmeneteit is.
A választás indoklása:
- XXI. századi készségek fejlesztése - digitális és kreatív kompetenciák, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése,
- tantárgyi keresztkompetenciák fejlesztése (matematikai, a szövegértési és a természettudományos kompetencia),
- algoritmikus gondolkodásra késztető feladatok,
- interaktív tanulóprogrammal párosul (Sakkjátszótér App) – egyéni és csoportos feladatok
lehetősége,
- személyiségfejlesztés, tehetséggondozás a „játékosítás” útján.

b) Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért csomag
Az 1.b osztályban vezetnénk be a programot Humné Sipos Olivia, illetve az 5.a osztályban Takó
Klára irányításával. Az elkészített digitális tananyagegységek megfelelnek a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv követelményeinek és követik az érintett évfolyamokon oktatott tanmenetet.
A választás indoklása:
- matematika kompetencia fejlesztése felmenő rendszerben,
- dinamikusságot, interaktivitást és „szórakoztatást” biztosító technológia és alkalmazás;
- hozzáférhetőség: időben és helyben korlátok nélküli hozzáférés, hagyományos és mobil
technológiára optimalizáltság, felhő technológia,
- élményalapú tanulás: megteremti és kipróbálhatóvá teszi a tanulhatósághoz és az elsajátításhoz szükséges kölcsönhatásokat, logikai kapcsolatokat.
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Az interaktív tankockák a játék-alapú tanítás-tanulás eszközei. Segítik az ismeretátadást és az
ismeretszerzést, fejlesztik a digitális kompetenciákat, az együtt-tanulás élményét nyújtják játékos környezetben. Távoktatásra, formatív értékelésre is alkalmasak. A tankockák minden típusában van beépített önellenőrző funkció, így a tanuló mindenképp eljut a helyes megoldásig.
Mivel a tankockák készítése nagyon egyszerű és nem igényel sok időt, így akár minden órán,
bármelyik tantárgy esetében beépíthetők a tanítási folyamatba. Nagyon jó lehetőséget nyújtanak a tanórai motivációra, gyakorlásra vagy akár összefoglalásra, ismétlésre is. A tanulóknak
is lehetőségük van kreatív tartalom előállításra. A tankockák nyilvánossá tehetők, ezáltal mások által is felhasználhatók és átdolgozhatók, így elősegítik a tudásmegosztást is.
3.2 Adaptáció és felkészítés
A kiválasztott digitális pedagógiai-módszertani csomag adaptálásához szükséges tevékenységek:
- A bevont pedagógusok megismerik a csomagok tartalmát és felkészülnek a használatukra.
- A csomagok témaköreit beillesztik saját tanmenetükbe és kidolgozzák az adaptációt.
A bevont pedagógusok felkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek:
- A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen
történő részvétele, digitális kompetenciáinak fejlesztése, mérése.
- A képzést, továbbképzést úgy kell kiválasztani, hogy illeszkedjen a választott digitális pedagógiai-módszertani csomagok eszközeihez és a meghatározott pedagógiai célokhoz.
- A képzések óraszámának javasoltan legfeljebb 50%-a lehet kontaktóra, a többit e-learning
környezetben kell megvalósítani.
- Vállaljuk, hogy a bevont 4 pedagóguson kívül további kollégák, összesen minimum 6 fő képzését is megvalósítjuk. Közülük 3 fő képzése 2018. október 31-ig kerül megszervezésre.
3.3 Bevezetés és alkalmazás
- Fontos tevékenység a választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalom fejlesztése (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások
stb.), illetve a tartalom megosztása a Nemzeti Köznevelési Portál felületén.
- A pilot program ütemezése szerint a felkészülésről és a bevezetéshez szükséges feltételek
megteremtéséről szóljon az első teljes tanévet megelőző időszak. Majd a teljes tanévet lefedően történjen meg az alkalmazás, kísérleti kipróbálás.
- A választott digitális pedagógiai módszertannak be kell épülnie az intézmény pedagógiai
programjába a projekt fizikai befejezését megelőzően, ezért a bevont pedagógusok tanmenetébe az első ún. felkészülési tanévben érdemes a digitális módszertant beépíteni, amely majd
a kísérleti bevezetés éveiben módosítható a tapasztalatok fényében.
- A bevont pedagógusok folyamatos szakmai támogatása, mentorálása, amelyhez az Országos
szakértői névjegyzéken illetve az Országos szaktanácsadói névjegyzéken szereplő szakemberek vonhatók be.
- A folyamatok minőségbiztosítása a digitális munkacsoport vezetésével.
3.4 Az infrastrukturális feltételek biztosítása
- Az IKT eszközök, berendezések beszerzése a Dunaújvárosi Tankerültei Központ segítségével
(közbeszerzés lebonyolítása).
- A digitális pedagógiához kapcsolódó, valamint a tanulók nevelését-oktatását támogató digitális eszközök, taneszközök beszerzése az 1.3.2 pontban leírtak alapján.
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- A tantermek, szaktantermek alkalmassá tétele a projekt megvalósítására – routerek, kapcsolók, elosztók, konnektorok felszerelése.
3.5 A humánerőforrás biztosításának tervezése
- A digitális pedagógia intézményi gyakorlatba történő beépüléséhez szükséges személyi feltételek biztosítása a pedagógusok továbbképzéseken történő módszertani felkészítésével.
- A pedagógusok munkáját segítő digitális módszertani asszisztensi feladatok ellátására megfelelő szakember kiválasztása és alkalmazása.
- A módszertani csomag intézményi bevezetését támogató rendszergazdai szolgáltatások kialakítása.
4. Disszemináció
- Az implementációt támogató események (pl. szakmai napok, workshop-ok, videokonferenciák, tréningek) szervezése – legalább félnapos (3–4 órás) interaktív, személyes jelenléten alapuló rendezvény legyen, amelynek keretében bemutatjuk a digitális pedagógiai eszköztárunk
fejlesztésének tevékenységeit, elért eredményeinket. A rendezvények célja a tanulást-tanítást
támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek az érintettek általi általános megismerése – beleértve a szülőket is.
- Online tanári közösségek kialakítása, a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere (az alkalmazott tananyagok, módszertanok, eszközök, programok vonatkozásában)
megvalósítása.
- Az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő programok szervezése.
- Szemléletformáló kampány keretében tájékoztatást nyújtunk iskolánk szélesebb társadalmi
közösségének a pályázatban elért módszertani fejlesztésekről, bemutatva a digitális pedagógia
alkalmazásának előnyeit, az alkalmazott új eszközöket. A kampány megvalósulhat online közösségi felületen, egyéb közösségi médiában.
5. Fenntarthatóság
A fejlesztés hosszú távú fenntarthatósága és a digitális pedagógiai szemlélet elterjedése érdekében
tervezett tevékenységek:
- Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok beválás-vizsgálata, ajánlások
megfogalmazása és disszeminációja.
- Az intézmény Digitális Névjegyének előállítása a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
által meghatározott szempontok szerint.
- A pilot program megvalósítása és az eredmények hasznosítása (kiemelten a jó gyakorlatok,
az implementált tananyagok, módszertanok megosztása) során kötelező a szakmai együttműködés és az információszolgáltatás:
- a 1536/2016.(X.13.) Korm. határozat alapján létrehozásra kerülő Digitális Pedagógiai
Módszertani Központtal,
- az EFOP-3.1.2-16 program kedvezményezett konzorcium vezetőjével,
- a Nemzeti Köznevelési Portál tartalmi fejlesztéséért felelős szervezettel.
- Az iskola Pedagógiai programjának módosítása - a kiválasztott digitális pedagógiai módszertani megoldások beépítése, a módosítások véleményezése (tantestület, szülők, DÖK) és jóváhagyása a fenntartó részéről.
- XXI. századi digitális bázisiskola megvalósítása – a jó gyakorlatok elterjesztése a kiépített hálózatban, egyre több pedagógus bevonása a digitális pedagógiába.
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DFT Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola
Változások nyomon követése

DFT-n belül

eredeti tartalom

új tartalom

1.1.1

Szeretnénk, ha ez az arány növekedne

beszúrás: kiegészülve a pályázati
úton beszerzendő tartalomkezelő
e-Learning keretrendszer adta lehetőséggel. Szeretnénk….

1.2.1

testnevelés

mérés-értékelés

programszervező

digitális és innovációs

Török Péter, matematika szakos
tanár - 4 éve dolgozik iskolánkban, aktívan használja osztályaiban a kooperatív csoportmunkát,
az interaktív tábla alkalmazásában is jártas.

Takó Klára, fizika-matematika
szakos tanár – 7 éve dolgozik iskolánkban, aktívan használja
osztályaiban a kooperatív csoportmunkát, a digitális módszertani eszközöket, eljárásokat, az
interaktív táblát.

1.A 17 fő

2.a 19 fő

1.C 16 fő

2.c 19 fő

4.A 27 fő

1.b 25 fő

5.B 24 fő

5.a 26 fő Takó Klára irányításával

Geomatech pályázati csomag

Tankockákkal az eredményes
matematika tanulásért csomag

1.2.2

Geomatech@Velünk Játék a ta- ezek a mondatok törölve
nulás (30 óra) két pedagógus
GeoGebra szoftver önálló használata (30 óra) két pedagógus
1.3.1

20 hordozható számítógép segíti
a mindennapos munkánkat, melyek közül azonban csak 4 alkalmas tanórai használatra, ezek két
évnél fiatalabb gépek, a többi
laptop elavult, gyenge teljesítményű, a korszerű alkalmazások
nem futtathatók rajtuk.

Minden pedagógus rendelkezik
új tanári laptoppal, amelyek
megfelelőek a korszerű alkalmazások futtatására.

30 db tanulói tablettel rendelkeSajnos egyáltalán nem rendelkezünk az egyéni és csoportmunkázünk tabletekkel, amelyeket a tahoz.
nulók használhatnának.
2018 végén iskolánkban is kiépíIskolánkban minden tanteremben
tették a vezeték nélküli internecsupán a vezetékes internet műtet.
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ködik, a vezeték nélküli elérhetőségre csak három teremben van
lehetőség, a teljes lefedettséghez
még 10 nagyobb kapacitású
router-re lenne szükség.
A használatban lévő eszközök,
rendszerek korábbi beszerzések,
gyors amortizációjuk miatt csak
magas karbantartási költséggel
működtethetők.
1.3.2

2 db digitális SMART tábla
Notebook 11 szoftverrel , 2 db
közelről vetítő projektor, 2 db tanári laptop, 15 db tablet, sakkpalota interaktív tananyaga.

Ez a mondat törölve.

1 db digitális SMART tábla
Notebook 11 szoftverrel , 1 db
közelről vetítő projektor, 2 db tanári tablet, 15 db tanulói tablet,
sakkpalota interaktív tananyaga

Tankockákkal az eredményes
Két csoportban a Geomatech
matematika tanulásért csomag
csomag használatához:
használatához:
1 db digitális SMART tábla, 1 db
1 db digitális SMART tábla, 1 db
közelről vetítő projektor, 1 db
közelről vetítő projektor, 1 db talaptop, 50 db tablet, 2 db tánári tablet, 30 db tanulói tablet, 1
roló/töltő „szekrény”, GeoGebra
db tároló/töltő „szekrény.
szoftver, Geomatech@Velünk
játék a tanulás.
2.2

Közvetlen célcsoport:

Közvetlen célcsoport:

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
5.B osztály sportiskolai kerettantervvel haladók, 24 fő 1 fő matematika szakos tanár

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

2.4

Geomatech

Tankocka

3.1

első évfolyamon (1.a és 1.c)

második 2.a és 2.c

b) GEOMATECH – Játékos, in- b) Tankockákkal az eredményes
teraktív digitális matematika, fel- matematika tanulásért csomag
adat- és tananyagrendszer alsó
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tagozatosok számára az 1.3.2 Az 1.b osztályban vezetnénk be a
részben leírt eszközökkel.
programot Humné Sipos Olivia,
illetve az 5.a osztályban Takó
A 4.a osztályban vezetnénk be a
Klára irányításával. Az elkészíprogramot Humné Sipos Olivia
tett digitális tananyagegységek
tanító irányításával. Az elkészímegfelelnek a Nemzeti Alaptantett digitális tananyagegységek
terv és a Kerettanterv követelmémegfelelnek a Nemzeti Alaptannyeinek és követik az érintett évterv és a Kerettanterv követelméfolyamokon oktatott tanmenetet.
nyeinek és követik az érintett évfolyamokon oktatott tanmenetet.
A digitális tananyagegységek
száma a 4. évfolyamon: 73.
c) GEOMATECH - Élményalapú, interaktív, digitális matematikafeladat- és tananyagrendszer felső tagozatosok számára
az 1.3.2 részben leírt eszközökkel.
Az 5.b osztályban vezetnénk be a
programot Török Péter vezetésével. Az elkészített digitális tananyagegységek megfelelnek a
Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv követelményeinek és követik az érintett évfolyamokon
oktatott tanmenetet. A digitális
tananyagegységek száma az 5.
évfolyamon: 79.
A választás indoklása:

kiegészítés:
Az interaktív tankockák a játékalapú tanítás-tanulás eszközei.
Segítik az ismeretátadást és az ismeretszerzést, fejlesztik a digitális kompetenciákat, az együtt-tanulás élményét nyújtják játékos
környezetben. Távoktatásra, formatív értékelésre is alkalmasak.
A tankockák minden típusában
van beépített önellenőrző funkció, így a tanuló mindenképp eljut a helyes megoldásig. Mivel a
tankockák készítése nagyon egyszerű és nem igényel sok időt, így
akár minden órán, bármelyik tantárgy esetében beépíthetők a tanítási folyamatba. Nagyon jó lehetőséget nyújtanak a tanórai motivációra, gyakorlásra vagy akár
összefoglalásra, ismétlésre is. A
tanulóknak is lehetőségük van
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kreatív tartalom előállításra. A
tankockák nyilvánossá tehetők,
ezáltal mások által is felhasználhatók és átdolgozhatók, így elősegítik a tudásmegosztást is.
mindkét programnál:

ezek a szavak törölve

- vizualitás: geometria és az al- ez a rész törölve
gebra közti újszerű (2D/3D) vizuális kapcsolat megteremtése,
érzékletessé és megtapasztalhatóvá teszi a bonyolult feladatokat
is,
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