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A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítása az
ÉszakBudapesti Tankerületi Központ intézményeiben

pályázat céljairól és iskolánkban történő eseményeiről-

A projekt céljai:

 A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és 
módszereknek széles körben történő megismerése és alkalmazása érdekében digitális 
pedagógiai eszköz és módszer adaptálása, implementálása és tanítási-tanulási gyakorlatba 
történő beépítése a matematikai kompetencia fejlesztése és természettudományos 
megismerés területén.

 A tanulók matematikai, digitális és természettudományos kompetenciáinak fejlesztése. 
 A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok 

képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével. 
 A digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a 

fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára

 Hozzájárulás Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok 
megvalósításához.

Projekt célcsoportjai: az Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola „c” 
osztályai és ezen osztályok tanulói, pedagógusai, szakemberei.

A választott módszertani csomagok: 

 GEOMATECH – feladat- és tananyagrendszer alsó és felső tagozatosok számára matematika, 
valamint természettudományos területre (ez utóbbi felső tagozatra)

 „Tapasztalat- és élményalapú fizikatanítás felső tagozaton Abacusan – ArTeC robotok 
alkalmazásával”

Ennek keretében 2018. szeptember 1. és 2022. április 30. között megvalósul: 

 A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzése.
 A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez a választott csomag(ok) használatára való 

felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása.
 Az összeállított, illetve választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalom 

fejlesztése, illetve a tartalom megosztása a Nemzeti Köznevelési Portál felületén. 
 Az implementációt támogató események szervezése, online tanári közösségek kialakítása, 

legalább a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere megvalósítása. 
 Az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő programok 

szervezése.(2018. június 13. és 2019.november 11. már lezajlott) 
 A bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és szülői közösségére szabott 

szemléletformáló kampány a digitális pedagógia bevezetéséről.
 Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok intézményi bevezetésének 

előrehaladását nyomon követő önértékelés, a digitális pedagógiai gyakorlat pedagógiai 
folyamatokba történő beépülésének vizsgálata



 Szakmai beszámoló készítése a fejlesztési terv megvalósulásáról a Digitális Pedagógiai 
Módszertani Központ által meghatározott szempontok szerint.

Reméljük, hogy az Önök gyermekei is tapasztalják ennek a pályázatnak előnyeit és köszönjük, hogy 
hozzájárulnak a projekt rendezvényein való részvételükhöz. (Erről mindig küldünk ki írásos 
hozzájárulást)
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