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Eszközfejlesztés, ezek beépülése az iskolai munkába, kihasználtság 

Iskolánkban a 2019/20-as tanévben egy digitális tanterem kialakítása, és közösségi térként való 

használata volt a cél. A pályázat keretében megérkezett az okostábla és a projektor, amelyet 

egy 2. emeleti termünkben szereltünk fel. Elsősorban felsős matematika, természetismeret és 

biológia órákon használjuk, a felső tagozat 4 teljes osztályának óráit sikerült ide tervezni, a 

2020/21-es tanévben pedig további 4 osztály fogja élvezni a digitális tábla adta lehetőséget az 

oktatásban. Ez körülbelül 80 diákot érintett a 2019/20-as tanévben, idén pedig további 85 

tanulóval nő ez a szám. 

A pályázatban résztvevő pedagógusok közül tavaly 4 kolléga, idén további 1 kolléga tartja 

digitális tanóráit a teremben. 

Az interaktív táblán az előző tanévben is használt, a tanítás folyamatába jól beépíthető 

alkalmazásokkal dolgozunk, de most már a tanulók a táblánál együtt oldhatják a feladatokat az 

osztállyal, nem csupán a tabletekkel, telefonokkal. 

A terem elsősorban a felső tagozatos diákok oktatásában jelentett nagy előrelépést, de az alsó 

tagozatosoknak is kialakítottunk – sok szülői segítséggel - egy digitális tantermet, ahol szintén 

okostáblával és tabletekkel tanulhatnak a gyerekek. 

Mindkét teremben órarend szerint oktatunk, de a szabad órákban a kollégák bemehetnek, és  

kollégák segítséggel kipróbálhatják, megismerhetik a digitális tábla használatát. 



Pedagógusok fejlődése 
 

Megvalósult képzéseink: 

Geomatech Digitális tanítási gyakorlat elnevezésű, egy teljes tanévre vonatkozó, folyamatos 

szakmai támogatást  és mentorálást magában foglaló 84 órás akkreditált képzés blended 

learning (12 kontakt és 72 óra online) formájában. Ezt a képzést mind az 5 jelentkező 

pedagógusunk sikeresen elvégezte, és a képzés záró foglalkozásán (2020. augusztus 28. 

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium) részt vett. 

Belső képzés: 4 alkalommal tartottunk ebben a beszámolási időszakban képzést iskolánkban  a 

kollégáknak. 

• 1.alkalom: 2020.március 16. (Váradi utcai épület) 

• 2.alkalom: 2020.március 17. (Zápor utcai székhely) 

• 3 alkalom: 2020. március 23. (online képzés – Zoom használata) 

Az első három alkalom témája: átállás digitális oktatásra. 

A belső képzés célja az volt, hogy megbeszéljük, bemutassuk, hogy milyen lehetőségeket, 

módszereket ismerünk, amelyekkel a március 16-án kezdődő digitális oktatásban iskolánk 

tanulóit egységesen, magas színvonalon taníthatjuk tovább. Érdekes tananyagok készítésének 

lehetőségeit (pl. Sway-ben), az oktatásban felhasználható alkalmazásokat, programokat 

(Discord, ZOOM) mutattunk be. Egységes iskolai felületként a Microsoft Teams került 

bevezetésre. A belső képzés során ennek megismerésére is lehetősége volt a kollégáknak. 

A képzés után felmerülő problémák megoldásában igyekeztünk folyamatosan segíteni a 

kollégákat, kérdéseikre egyénileg is válaszolni, vagy kisebb csoportokban online 

megbeszéléseket tartani.  

• 4.alkalom: 2020. augusztus 27. (Zápor Utcai székhely) 

A képzés célja a Teams teljes körű bevezetése, a csoportok aktualizálása a Zápor utcai épület 

osztályainál, valamint feladatok kiadásának és értékelésének megismerése a felületen. A belső 

képzés során lehetőség nyílt arra is, hogy megbeszéljük a tavalyi tanév tapasztalatait, 

kiküszöböljük az esetleges hibákat, felkészüljünk egy esetleges újbóli digitális oktatásra. 

 

Tapasztalataink a digitális átállásról 
 

Felméréseink szerint azok a pedagógusok, akik a VEKOP pályázatban részt vesznek, és a 

tanítási óráik 40%-ban digitális eszközökkel oktatnak, gördülékenyen, nehézségek nélkül tértek 

át a digitális oktatásra: 

• el tudták készíteni saját csoportjaik a TEAMS felületén, 

• könnyen kommunikáltak a tanulókkal, 

• nehézségek nélkül használták a digitális oktatásban is a már ismert alkalmazásokat, 

• képesek voltak új alkalmazásokat is megismerni, 

• segítséget nyújtottak kollégáiknak, 

• segítséget nyújtottak a digitális oktatás során problémákkal küszködő tanulóknak és 

szüleiknek, 



• képesek voltak tananyagokat kiadni és értékelni online értékelő rendszerekkel (pl. 

REDMENTA) 

• képesek voltak online (videós) órákat szervezni ill. levezetni (DISCORD, TEAMS, 

ZOOM). 

 

Azok a pedagógusok, akik a belső képzéseinken vettek részt nehezebben alkalmazkodtak a 

fennálló helyzethez, de saját felkészültségükhöz, digitális tudásukhoz mérten ők is igyekeztek 

megfelelni a kihívásoknak, azaz 

• lassabban, segítséggel, de el tudták készíteni saját tanulócsoportjaikat a Teams felületén. 

• tudtak kommunikálni a tanulókkal. 

• kevesebb alkalmazást próbáltak ki, 

• mertek segítséget kérni kollégáiktól, 

• tudtak tananyagot készíteni, 

• képesek voltak az elkészült, és visszaküldött feladatokat értékelni. 

Általános vélemény az volt, hogy a pályázatban résztvevő kollégák könnyedén, élvezetesen 

tudtak tanítani a digitális oktatásban. Számukra nem okozott akkora problémát az átállás, mint 

a többi pedagógusnak, digitális tárházuk tovább bővült, és ezeket az új ismereteket be is 

építették a mindennapi oktatás folyamatába, használják a nem digitális oktatás időszakában is. 

 

 

  



A diákok fejlődése 
 

A diákok fejlődését a pedagógusok tapasztalatain túl kérdőívvel is vizsgáltuk, melynek 

eredményét mutatják az alábbi grafikonok: 

 

1. A válaszadók közel 80 %-a vett részt a VEKOP pályázat során digitális eszközökkel 

megvalósított tanórákon, mely nem informatika óra volt. 

 

 

2. Ennek következtében a válaszadó diákok 95 %-a gond nélkül vagy kisebb segítséggel 

tudott bekapcsolódni az online oktatásba az iskolánk által választott Microsoft Office 

Teams felületen. 

 

 

3. Sőt, a választott online oktatási felületen (Microsoft Office Teams) szintén a tanulók 

több mint 90 %-a könnyedén eligazodott már az elejétől vagy rövid időn belül. 

 



4. Arra a kérdésre, hogy hogyan tudta munkáját megosztani társaival, a tanulók több, 

mint 90 %-a pozitív választ adott, sőt 11 %-uk csoportosan is tudott dolgozni az online 

oktatás során. 

 

 

5. A diákok 85 %-ának véleménye szerint gyorsan és változatosan tudták értékelni a 

tanárok az általuk elvégzett munkát. 

 

 

6. A diákok közel 90 %-a tudatosan figyelt az online oktatás során a biztonságos 

internethasználatra, a többiek megpróbálták ugyan, de nem mindig sikerült nekik. 

 

 

  



7. A diákok 70-80 %-ának segített az online oktatásra való áttéréskor az, hogy előtte (közel 

2 évig) már használtak rendszeresen az órákon IKT eszközöket és digitális 

alkalmazásokat. 

 

 

 

8. Végül, de nem utolsó sorban a diákok nagy része élvezte a digitális eszközök és 

alkalmazások használatát a tanulás során. 

 

 

 

Összességében azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a pályázatban résztvevő gyerekek közel 

70-80 %-ának segített az online átállás során az, hogy előtte már használták a digitális 

eszközöket és alkalmazásokat, sőt élvezték is ezt a fajta munkát, segítettek egymásnak, és sok 

új lehetőségük nyílt osztálytársaikkal és tanáraikkal a mindennapi kapcsolattartásban.  

 



Iskolánk tanárai 2020 szeptemberében megbeszélték az online oktatás tapasztalatait, a 

felmerülő kérdésekre, problémákra megoldásokat kerestek. Folyamatosan, a kontakt oktatás 

során is használták az eddigi online felületet, készülve egy esetleges ismételt  átállásra. 

Új lehetőségek, pedagógiai módszerek nyíltak meg a tanárok és a diákok között az oktatásra,  

és a pályázatnak is köszönhetően ennek technikai akadályai a projektben résztvevő 

pedagógusoknak nem voltak. 

 

Rendezvények 
 

1. Geomatech2 képzést záró rendezvény 2020. augusztus 28-án a Békásmegyeri Veres 

Péter Gimnáziumban az intézményünkből 5 fő részvételével. 

 

A rendezvény lezáró eseménye, foglalkozása volt a képzésnek, melyen a továbbképzés 

tapasztalatai, eredményei kerültek összegzésre. Egy közös előadás, összefoglaló értékelés 

után a résztvevők azokban a kis csoportokban is meg tudták beszélni a tapasztalataikat, a 

felmerülő kérdéseiket, amelyekben a tanév során végig együtt dolgoztak. Kiemelték azok 

a feladatokat, amelyeket különösen hasznosnak találtak, beépítettek a pedagógiai 

munkájukba, és javaslatokat is megfogalmaztak a képzéssel, a képzés lebonyolításával 

kapcsolatban. Külön érdekessége az volt ennek a találkozónak, hogy a csoporttagok nagy 

része most találkozott először személyesen, hiszen az egész éves képzés online formában, 

videós órák felvételével, megtekintésével, közös értékelésével valósult meg.  

 

 

 

2. Tudásmegosztó online workshop a Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 

rendezésében 2020. november 4-én intézményünkből 7 fő részvételével. 

A tudásmegosztó workshopon a projektben érintett intézmények pedagógusai és a 

Tankerületi Központ más intézményeinek meghívott pedagógusai vettek részt. A workshop 

célja az intézményi tapasztalatcsere, tudásmegosztás, a pályázati eredmények, 

megvalósulások prezentálása és jó gyakorlatok bemutatása volt. 

A program nyitó témája a mérés és az értékelés volt Bokor Tamás Ph.D. előadásában. Az 

előadó kitért arra is, hogy milyen problémák, nehézségek adódnak az online oktatás során 

az értékelésben, és megoldási javaslatokat, konkrét gyakorlati példákat is kínált a 

megoldáshoz. 

A rendezvény második részében kisebb csoportokban folyt a munka, mindenki az 

érdeklődése szerint választhatott a felkínált témák közül. A résztvevők megnézhettek 

videóról egy digitális tanórát, beszélgethettek, tapasztalatokat cserélhettek a fellelhető 

digitális tananyagokról, vagy jó gyakorlatot láthattak digitális tananyagfejlesztésre. Az 

eszmecserék során a csoport tagjainak lehetőségük volt megosztani egymással a 

gondolataikat, gyakorlati tapasztalataikat és kérdéseiket, problémáikat is. Sok hasznos, 

kézzelfogható ötlettel, továbbgondolásra érdemes felvetéssel zárult a program. 

 

  



3. Online Internetbiztonsági előadás intézményünk 55 ötödik évfolyamos tanulójának 2020. 

november 11-én. 

Az előadás 2 csoportban párhuzamosan folyt két külön előadóval Zoom Meeting 

formájában. 

A tanulók a következő témaköröket beszélték át, illetve oldottak meg azokkal kapcsolatos 

feladatokat:  

 

• adataink biztonságos használata,  

• korhatár a különböző felületeken,  

• a Facebookon és más közösségi médiafelületen történő visszaélések, a 

megelőzés lehetőségei,  

• álprofil, adathalászat, adatlopás, lájkcsalás, reklámok, szabálytalan 

nyereményjáték, 

•  internetes zaklatás, manipulatív tevékenységek,  

• függőség,  

• a valóság és a virtuális világ összemosódása. 

 

 

   

4. Szakmai nap online formában a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium szervezésével 

2020. november 17-én az intézményünkből 7 fő részvételével. 

Az online szakmai napon a pályázatban résztvevő intézmények pedagógusai és a 

Tankerületi Központ más intézményeinek meghívott pedagógusai vettek részt. A  

rendezvény célja a projekttel kapcsolatos tudásmegosztás, jó gyakorlatok bemutatása volt.  

A nap programját Bokor Tamás Ph.D. előadása nyitotta a Digitális didaktikáról, melyben 

szó volt a pedagógusok digitális kompetenciájáról, digitális fejlődésének szintjeiről, a 

tanárok, diákok és a szülők kihívásairól a digitális oktatásban, valamint az online oktatás 

folyamatairól. A szakmai napon szekciókban is megoszthatták egymással a tapasztalataikat 

a kollégák. A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium projektben résztvevő tanárai 

bemutatták, hogy hogyan valósították meg a mindennapi tanítás során a pályázatban vállalt 

feladatokat, a digitális tananyagok, eszközhasználat beépítését, beillesztését a különböző 

tanórákba. A beszélgetések során az online tanítás lehetőségei és problémái is szóba 

kerültek, ami sajnos újra aktuális, hiszen a középiskolások a vírushelyzet miatt november 

11-étől digitális tanrenddel tanulnak. Konkrét javaslatokkal, ötletekkel, jó gyakorlatokkal 

lehettek gazdagabbak a szakmai napon résztvevő kollégák. 

 

 

5. Bűvösvölgy - A pályázat részeként minden tanévben ellátogatunk a Bűvösvölgy 

médiaértés-oktató központba. Az őszi regisztrációs lehetőség során sikeresen foglaltunk 

időpontot december 1-jére két hatodikos osztályunk számára. Sajnos a járványhelyzet miatt 

a központ bizonytalan ideig nem fogadhat látogatókat, így ez a programunk most elmarad, 

de ígéretet kaptunk, hogy amint erre lesz lehetőség, várnak minket egy későbbi időpontban.  

 

 

 



A program kézzelfogható eredményei a beszámolási időszakban 
 

• 5 kolléga szerzett oklevelet a Geomatech2 (Geomatech Digitális tanítási gyakorlat) 

képzésen 

• 2 új, digitális táblával felszerelt tanterem 

• újabb 70 GEOMATECH digitális tanegység oktatását és mobileszköz tanulói 

alkalmazását tartalmazó egyéni óravázlat feltöltve a Nemzeti Köznevelési Portálra 

(nkp.hu) 

• újabb 50 Abacusan ArTech programozható robot megépítését, programozását és fizika, 

illetve természetismeret órai alkalmazását tartalmazó egyéni óravázlat feltöltve a 

Nemzeti Köznevelési Portálra (nkp.hu) 


