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ZÁRULT a „Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi 

Központ Intézményeiben” című EFOP-3.2.3-17-2017-00073 azonosítószámú 

projektünk 

 

A projekt megvalósításának időtartama 41 hónap. 

A projektidőszak: 2018.02.01 - 2021.07.31. 

A projekt zárására a pandémia miatt 2021. december 15-én került sor. 

 

A projekt személyi feltételei 

A pályázatba egy alsós és egy felsős kolléganőt vontunk be, valamint további 4 pedagógus vett 

részt, akik 60 órás akkreditált képzésen sajátították el az alapismereteket. 

Geomatech@ Velünk játék a tanulás 

bevont pedagógus: Provicsné Csoma Tünde 

involvált pedagógusok: Halácsiné M.Tóth Ágota, Lakatos Anikó, Molnár Dolli Katalin 

Geomatech@ Élményszerű matematika 

bevont pedagógus: Dávidné Bognár Beatrix 

Geomatech@Élményszerű természettudomány 

involvált pedagógus: Kónya Imola Olga 

A sikeresen elvégzett képzések további 84 órás kontakt és online foglalkozással folytatódtak. 

GEOMATECH digitális tananyagot és eszközöket tartalmazó 40 óravázlatot készítettek el a bevont 

pedagógusok, amelyek a Nemzeti Köznevelési Portál felületén mindenki számára elérhető. 

 

DISSZEMINÁCIÓ A CSÓLYOSPÁLOSI TAGINTÉZMÉNYBEN 

Miért döntöttünk a pályázatban való részvétel mellett?  

A számítógéppel támogatott tanulási környezet előtérbe kerülését éljük napjainkban, a legtöbb 

gyermek életének már gyökeres részét képezik a digitális lehetőségek. Mostanra része lett 

mindennapjainknak a sokféle informatikai eszköz, amelyek nélkül mi pedagógusok sem tudnánk 

már megfelelően ismereteket átadni a tanulóknak. A tanár a XXI. században már nem feltétlenül a 

tudás forrása, hanem inkább segítője, közvetítője. Nekünk, pedagógusoknak nagy számban állnak 

rendelkezésünkre olyan tartalmak, amelyeket jól hasznosíthatunk tanítási óráinkon, vagy 

alkalmazhatóak szorgalmi, vagy házi feladatként is. Meggyőződésünk, hogy ez csak abban az 

esetben szolgálhatja gyermekeink hosszú távú sikerét, ha az iskola egésze képes a folyamatos 

megújulásra.  

Nevelőtestületünk készen áll a szakmai kihívásoknak megfelelni. Igyekszünk napi munkánkat 

úgy végezni, hogy biztosítsuk tanulóink optimális fejlődésének lehetőségét a digitális technológia 

által kínált lehetőségekkel gazdagítva, Platon szavait szem előtt tartva: „Ne erőszakkal oktasd a 

gyermeket a tanulmányokra, drága barátom, hanem játszva tanuljanak; már csak azért is, hogy 

könnyebben megfigyelhesd, mire van hajlama.” 



 „Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ Intézményeiben” 

EFOP-3.2.3-17-2017-00073 

Székhely: 6726 Szeged, Bal fasor 17-21. 

Telefon: +36-62/795-242 

E-mail: szeged@kk.gov.hu 

 

   

A mai világban az iskolák fejlesztéséhez a feltételek megteremtésének egyik lehetőségét a 

pályázatok nyújtják. Mindenekelőtt a vezető, de valamennyi pedagógus naprakész tájékozódására és 

munkájára van szükség. Céljaink között szerepel, hogy a lehető legtöbb lehetőséget megragadjuk az 

iskola fejlesztéséhez, tanulóink kiszolgálásához, pedagógusaink módszertani megújuláshoz. A 

pályázatokat a fenntartó és működtető Szegedi Tankerületi Központ engedélyével és 

jóváhagyásával tudjuk beadni és megvalósítani. 

Megvalósítás 

A „Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ Intézményeiben” 

EFOP-3.2.3-17-2017-00073 azonosító számú pályázat jelenleg a legnagyobb, legszélesebb 

spektrumot lefedő pályázatunk. A projektidőszak: 2018.02.01 - 2021.07.31. A tankerület négy 

intézménye együtt pályázhatott, a kiírás szerint a tanulók legszélesebb körét (készségek, célok, 

korosztály, területi eltérések) kellett elérni, lenni kellett egy kisiskolának is az intézmények között. 

A pályázati projektet megvalósító intézmények: Szegedi Deák Ferenc Gimnázium; Tarjáni 

Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Tisza-parti Általános Iskola; Üllés, 

Forráskút, Csólyospálos Községi Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi 

Tagintézménye. 

Megtetszett a lehetőség és az a cél, hogy a digitális oktatási környezetet olyan eszközökkel és 

programok bevezetésével fejlesszük, amely fejlesztések eredményeit a későbbiekben a többi 

intézmény is implementálhatja oktatási programjába. 

A nevelőtestület tájékoztatása és megnyerése után első lépésként elkészítettük a Digitális 

Fejlesztési Tervet, amelyet be kellett emelni a Pedagógia Programba is. A Digitális Pedagógiai 

Módszertani Központ szakmailag értékelte és támogatta az intézményi fejlesztési tervet, amelybe 

nagyon kevés módosítást kért. Ezután elkészítettük a Cselekvési ütemtervet a projekt intézményi 

megvalósításához 41 hónap időtartamra. 

A pályázatba egy alsós és egy felsős kolléganőt vontunk be, valamint további 4 pedagógust, akik 

30 órás akkreditált képzésen sajátították el az alapismereteket. Már azt is nehéz volt megoldani, 

amikor egyszerre kellett képzésre menni a nevelőtestület majdnem felének, de helyettesítésekkel, 

összevonásokkal megoldottuk. A sikeresen elvégzett képzések 84 órás kontakt és online 

foglalkozással folytatódtak. Ez heti rendszerességgel minimum 1-1,5 óra plusz elfoglaltságot jelent 

a pályázatban résztvevőknek (skype-olni kell minden héten adott időben, óraterveket készíteni, 

tanórákat videóra kell felvenni, azt elemezni, stb.)  

Két módszert adaptáltunk a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatására, a tanítási-

tanulási gyakorlatba történő beépítése folyamatban van. Sikerült a három intézményre (Üllés, 

Forráskút, Csólyospálos) 1 rendszergazdát találni, aki bár keveset tartózkodik nálunk, de mindig 

elérhető és magas szakmai hozzáértéssel segíti munkánkat. Kaptunk egy digitális mentort, aki 

elkészítette feladat-és ütemtervét, és digitális pedagógiai módszertani támogatást nyújt a választott 

digitális programcsomagjaink adaptációjában. GEOMATECH digitális tananyagot és eszközöket 

tartalmazó 40 óravázlatot készítettek el a bevont pedagógusok, amelyek a Nemzeti Köznevelési 

Portál felületén mindenki számára elérhető. 
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Szakmai napok/ Workshopok 

A projekt eredményeinek megosztása céljából vállaltuk, hogy személyes jelenléten alapuló szakmai 

napokat szervezünk, amelynek keretében bemutatjuk a tanulást-tanítást támogató digitális 

kompetenciák fejlesztését támogató eszközeinket, módszereinket és elért eredményeinket.  

Nevelőtestületünk valamennyi tagja részt vett különböző szerepekben a workshopok szervezésében, 

megvalósításában. Rendhagyó módon nemcsak a Magyarországon élő pedagógusokat céloztuk 

meg, hanem határainkon átívelően is szerettük volna megosztani az adaptált digitális módszertani 

csomagok alkalmazásának lehetőségeit. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a pályázatban részt vevő intézmények pedagógusai mellett 

testvériskolánk pedagógusai is ellátogattak Erdőfüléről, így szakmai téren is tudtuk bővíteni az 

immár16 éve működő szoros baráti kapcsolatunkat. A kollégák felelősségteljesen, nagy odaadással 

készültek a bemutató órákra, foglalkozásokra, programokra, amely meghozta gyümölcsét. Az 

elégedettségi kérdőíveken kiváló minősítést kaptunk, vendégeink szívesen részt vennének máskor is 

hasonló programon. Ezek adják az újabb motivációt és erőt a további munkánkhoz. Olyan 

módszereket, munkaformákat választottunk, amelyekkel be tudtuk mutatni hogyan növeltük az órák 

játékosságát, élményszerűségét, a tananyagok gyorsabb és eredményesebb megértését a 

matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén.  
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Nyílt tanítási órák keretében a szülőknek is bemutattuk digitális eszközeinket, módszereinket, bár a 

pandémia az utóbbi két évben online térbe kényszerített bennünket. 

Szemléletformáló előadások 

A gyermekeket fel kell készíteni az internet megfelelő használatára úgy, hogy figyelmeztetjük 

őket a veszélyekre. Tanulóink az információszerzés, a tanulás és a kikapcsolódás mellett káros 

tartalmakkal is találkozhatnak, illetve túl sok időt töltenek online, legtöbbször bármilyen ellenőrzés 

nélkül. Tisztában kell lenniük azokkal a veszélyekkel, amelyekkel az internet böngészése közben 

szembe kerülhetnek, és tudniuk kell, mi ilyenkor a teendő.  

A veszélyek csökkentése érdekében tettük rendszeressé azokat a foglalkozásokat, amelyek a 

tudatos internethasználatra történő nevelést, a veszélyek és a biztonságos internetezés szabályainak 

megismertetését szolgálták. Meghívott szakemberek segítségével, illetve adott témában felkészült 

saját pedagógusaink közreműködésével, főleg interaktív foglalkozásokat tartottunk az életkori 

sajátosságokat figyelembe véve, 3-8. osztályos korosztály számára. 

A témák kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy azok valóban a gyerekek médiafogyasztási 

szokásait, valamint digitális eszközhasználatát tükrözzék. Beszéltünk a számítógép-ergonómia 

szabályairól, a digitális lábnyomról, a digitális házirendről, az online viselkedési szabályokról, a 

fogyasztóvédelemről és a különböző közösségi oldalak használatáról, az online zaklatásról, a 

közösségi médiáról, stb. Az órákon sokféle módszert alkalmaztunk (kooperatív, drámapedagógia, 

projekt, stb), differenciáltunk, de arra is figyeltünk, hogy más tanórák előírt követelményeihez is 

igazodjunk (pl. magyar nyelv, vizuális kultúra, környezetismeret, matematika).  
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A vélemények formálása közben nagy hangsúlyt fektettünk az azonnali pozitív megerősítésre, 

miközben a gyermekek kulturált vitaképessége is fejlődött. Vélhetően megértették, hogy a társas 

kapcsolataikban a személyes jelenlét pótolhatatlan, teljesen más, mint amit az internet biztosít 

számukra. 

Bízunk benne, hogy sikerült a diákok figyelmét felhívni a világháló tudatos használatának 

fontosságára és az órán elhangzott ismeretek elsajátítása után elértük, hogy minden további 

döntésüket alaposan meggondolják, amikor a világhálón bolyonganak. 

A program hasznosulása 

 A digitális módszerek segítségével innovatív nevelőtestületünk megfelel a kor kihívásainak.  

 Pedagógusaink a digitális tananyag alkalmazásához szükséges ismereteket célirányos 

továbbképzéseken elsajátították.  

 A pedagógus továbbképzéseken megszerzett tudást széleskörűen alkalmazzák a kiválasztott és 

más tanulócsoportok esetében is.  

 Növekedett az órák játékossága, élményszerűsége, a digitális tananyagegységek felhasználása 

során diákjaink szívesen tanulják a matematikát. 

 Megszerzett tudásukat pedagógusaink belső képzés keretében átadják az intézmény más 

pedagógusainak, valamint megosztják szakmai nap keretében a térség pedagógusaival is.  

 Olyan IKT eszközök, taneszközök kerülnek majd beszerzése (két tanterembe 1-1 multitouch 

interaktív tábla, 3 db laptop, két tanulócsoportra összesen 40 db tablet, ehhez tartozó mobil 

tároló), amelyekre hosszú évek során sem tehetnénk szert más forrásból. 

 Online tanári közösségek alakultak ki, amelyeken működik az egymástól tanulás, a 

brainstorming.  

 Az oktatással kapcsolatos adminisztráció területén bevezettük az elektronikus napló 

alkalmazását, amely gördülékenyen, zökkenőmentesen történt, hiszen az „Digitális környezet a 

köznevelésben” témában megszerzett tudást a pedagógusok széleskörűen alkalmazzák. 

Csökkentek a tanárokra, osztályfőnökökre nehezedő adminisztrációs terhek. 

 A digitális pedagógia alkalmazása segíti a diákok egyénre szabott fejlesztését. 

 Az Országos kompetenciamérésen megtartottuk az eddig elért országos átlag feletti 

eredményünket. 
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A GEOMATECH projekt tapasztalatai az alsó tagozaton-Provicsné Csoma Tünde 

Intézményünkben kiemelt feladatunknak tekintjük a tanítási óráinkon a játékos tanulást-tanítást, a 

változatos oktatási módszereket, a digitális tananyagok, interaktív tananyagok alkalmazását. A 

GEOMATECH program kapcsán mindezen módszerek, ötvözésével élményszerű, inspiráló, 

gyakorlatias oktatási módszert ismerhettünk meg. A matematika órákon a differenciálás mellett 

sikerélményhez juttatta a tanulókat, motiváltabbak lettek, folyamatos megerősítést kaptak, 

mindemellett nagyban fejlődött az informatikai tudásuk is. 

A megismert program a tanítási órák részét képezték, hiszen bárhová beilleszthető, ugyanis a 

követelményekhez illeszkedik, valamint kiegészítésként is megállja a helyét.  

A tanulók aktivitása a feladatok kapcsán kiemelkedő volt, a tanulási igényekhez alkalmazkodva, a 

pozitív hozzáállást serkentve. Mivel ez a generáció a technika tekintetében is már hozzáértőbb, 

gördülékenyen kezelték a programot, a különböző feladatokat. 

 

Az órákon alkalmazott jó gyakorlatok, a tapasztalatok megosztása a havonta megtartandó 

munkaközösségi értekezleteken, műhelymunka keretében kerültek a pedagógusok körében 

bemutatásra, ezzel is egymást inspirálva. 

Két tantermünkben elhelyezésre kerültek az aktív panelek, osztálylétszámmal megegyező tabletek 

száma a mindennapokban folyó munkát nem csak könnyíti, hanem élményszerűvé varázsolják. Az 

adaptáció sikeres volt, hiszen az innováció, a módszertani megújulás, mind a szakmai fejlődésben, 

mind a matematikai ismeretek átadásában is tapasztalható volt.                 

A GeoGebra program megvalósításáról felső tagozatban- Dávidné Bognár Beatrix 

GEOMATECH élményszerű matematika adaptációját vállaltam a felső tagozatban, amikor a 

pályázatba beléptünk. A 2017-ben végzett továbbképzésen a GeoGebra programmal való 

megismerkedés nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogyan lehet Geomatech programokat sajátmagunk 

által is készíteni, amennyiben van rá lehetőségünk és az időnk is úgy engedi. Úgy gondolom, hogy 

ez egy nagyon hasznos tudásfejlesztés volt, bár én nem írtam programokat, mert úgy érzem, ehhez 

több ismeretre, gyakorlatra lenne szükségem, a mások által készített programokat szívesen 

használtam, adaptálva építettem be a hétköznapi gyakorlataimba. Az mdoe portálon feltöltött 

digitális tananyagokat beépítve az óratervekbe, tanmenetekbe, színesebbé, érdekesebbé tettük a 

tanórákat diákjaink számára. Sok értékes tananyagot találtam óráimhoz, amikor felfedeztető 
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matematika órát terveztem. A tananyagok előnye, hogy feladatleírást tartalmaz, ha akartam egy az 

egyben megvalósítottam, ha nem, én készítettem hozzá feladattervet. További előny, hogy a 

program azonnal ellenőrzi, javítja a gyerekek munkáit, mellyel az óra menetének gördülékeny 

lefolyását biztosította, időt megtakarítva a közös ellenőrzéssel szemben. A portálon lévő 

tananyagok nagy segítséget nyújtottak az online oktatás során is, mind ismétléskor, mind új 

tananyag feldolgozásakor. Magát a GeoGebra szerkesztő programot inkább hetedik és nyolcadik 

évfolyamon használtuk inkább, amikor az alap geometriai szerkesztésekkel a tanulók már tisztában 

voltak és a diszkussziót fontosabbnak tartva a szerkesztések füzetben való elvégzése után 

alkalmaztuk abból a célból, hogyan terjeszthető ki a feladat más helyzetekben is (pl. háromszög 

magasságvonalainak szerkesztése, a magasságvonalak helyzetének megfigyelése hegyesszögű, 

derékszögű, tompaszögű háromszög esetén). A tengelyes tükrözés témakörben nagy sikert aratott 

tanulóim körében a tanfolyamon megismert kaleidoszkóp program kipróbálása.  

 

Egyik tanítványom véleménye az mdoe portál feladatbankjáról és az órákon alkalmazott GeoGebra 

programról:  

„ Nagyon szeretem az újdonságokat az órákon. A GeoGebra programmal elég egy szerkesztést 

elvégeznem a füzetbe, a többi lehetséges megoldást meg tudtuk csoportban nézni a szerkesztő 

programban is tableteken. Sok jó érdekes és szórakoztató feladattal találkoztam, az egyik 

kedvencem a középpontosan tükrös alakzatok felfedezése volt, amelyet az online oktatás alatt 

ismertem meg.” 

Kollégáinkkal is megismertettük jógyakorlat formájában, lehetővé téve számukra óralátogatások, 

hospitálások alkalmával az új lehetőség megismerését. Segítettük őket az alkalmazás használatában, 

melyet szívesen próbáltak ki mind a természetismeret, mind a fizika órákon egyaránt. Köszönjük a 

lehetőséget, amit megismerhettünk a pályázat által, ezáltal is gazdagabbá, színesebbé téve tanulóink 

óráit és a mi pedagógiai módszertani lehetőségeinket!  

                  

 

 

Csólyospálos, 2022. március 30. 

 

             Geráné Kullai Melinda 

 digitális módszertani asszisztens 


