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Digitális környezet kialakítása a 
Debreceni Tankerületi Központ 

intézményeiben

Projekttevékenységek



Pedagógus-továbbképzések

A pályázatban intézményünk 8 pedagógusa vett részt digitálistartalom-

fejlesztőként, s összesen 36 pedagógus kapott lehetőséget a módszertani

megújulásra továbbképzéseken való részvétellel.

A továbbképzések:

• Okos eszközök az oktatásban

• A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása adott

tematika alapján a köznevelésben

• LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban

• Egy teljes tanévre vonatkozó folyamatos szakmai támogatást, mentorálást is

magába foglaló 84 órás akkreditált képzés blended learning

• Digitális pedagógiai asszisztensek felkészítése a tanítási-tanulási folyamat

támogatására

• GEOMATECH@Élményszerű matematika

• GEOMATECH@Élményszerű természettudomány



Digitális tartalom fejlesztése:

Óravázlatok a Nemzeti Köznevelési Portálon

• Matematika: Kondorosi Edit, Siteriné Nagy Judit

• Kémia: Kluknavszky Ágnes

• Fizika: Molnár Dénes

• Biológia: Kalóné Lizák Viktória

• Magyar nyelv és irodalom: Szakál Lászlóné, Dr. Valastyánné

Szigeti Andrea

• Német nyelv: Dr. Valastyánné Szigeti Andrea

• Olasz nyelv: Nagyné Tóth Erzsébet



Szaktantermek felszerelése interaktív megjelenítő eszközzel



Szülői értekezletek

A pályázat megvalósításának idejében szervezett szülői értekezleteken

kiemelt témaként szerepelt a digitális oktatás. 2020 márciusától a szülőkkel

való megbeszéléseket is online formában tudtuk megszervezni. Az alábbi

kapcsolódó témákat beszéltük meg a szülőkkel:

• a projekt jellemzői, a módszertani csomagok bevezetése

• a digitális oktatásra való átállás

• egységes intézményi felület (GSuite for Education) bevezetése

• a digitális kapcsolattartás lehetőségei

• digitális pedagógiai módszerek a tanulási-tanítási folyamatban, az

értékelés formái



Szakmai nap – még „offline”

Biblioterápia és e-biblioterápia

Történetmesélés LEGO eszközökkel

Okos eszközök az oktatásban



Szakmai nap - online

Digitális eszközhasználat 

a tanítási gyakorlatban



Programok: internetbiztonság, fenntartható fejlődés

Részvétel az Earth Speakr

környezetvédelmi projektben

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola

Intézményünk 2020. február 27-én elnyerte a Fogyasztói

tudatosságra nevelő iskola kitüntető címet. A magyar

kormány által a fogyasztói tudatosság erősítése céljából

kiírt pályázatot iskolánk Hajdú-Bihar megyében

harmadik középiskolaként nyerte el.

A következő három területen végzett tevékenységekkel

pályáztunk:

• felelős és biztonságos internet és közösségi média 

használatra nevelés

• pénzügyi tudatosság megalapozása

• fenntartható fogyasztás elterjesztése

Diákjaink egy nemzetközi projektbe

bekapcsolódva kiterjesztett valóság

alapú applikáció segítségével

fogalmazhatták meg véleményüket

bolygónk védelméről.



Önértékelés: digitális névjegyünk a Digitális Névjegy

Rendszerben (DNR)

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) által fejlesztett

komplex intézményi visszajelző- és fejlesztőeszköz, a Digitális Névjegy

Rendszer kérdőíve segítségével 2019-ben felmértük intézményünk digitális

érettségét.

A DNR két tématerületet vizsgált:

• iskolai digitális kultúra

• szakmai fejlődés

A teszt a digitális fejlettség 5 szintjét különbözteti meg:

kezdő, haladó, kompetens, fejlett, érett



DNR: iskolai digitális kultúra

kompetens
fejlett

kompetens

haladó
kompetens



DNR: szakmai fejlődés

kompetens

fejlett

kompetens

kezdő



Összegzés, kitekintés

A pályázat legfőbb célja a pedagógiai kultúra megújítása volt. Pedagógusaink

több mint felét sikerült bevonni a projektbe. A megvalósult továbbképzések

segítségével a digitális eszközhasználat általánossá vált a pedagógiai

gyakorlatban. A távolléti oktatás szükségszerűen a digitális eszközhasználat

és módszertan folyamatos újragondolását eredményezte.

Célunk, hogy szerzett tapasztalatainkkal a jövőben minél eredményesebbek

legyünk az élményszerű tanításban, tanulóink motiválásában, az önálló

tanulás segítésében, a kiemelt figyelmet igénylő tanulók felkészítésében.


