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1. Bevezetés 

 

Mit is jelent a digitális kompetencia?  

 

A nyolc kulcskompetencia egyike, és napjainkban, illetve a jövőre nézve rendkívül fontos. Magában 

foglalja a digitális technológiák kritikus használatát az információszerzés és feldolgozás, a 

kommunikáció és a problémamegoldás céljából. Fontos megjegyezni azt is, hogy ez a kompetencia 

egyúttal a többi fejlesztéséhez is nagy mértékben hozzájárulhat pl. anyanyelvi és idegen nyelvi 

kommunikáció, alapvető matematikai és természettudományos készségek fejlesztésében stb.  

 

A digitális kompetenciához tartozó ismeretek mellé kialakítandó készségek és attitűdök is tartoznak, 

melyeket az alábbi ábra tartalmazza:  

 

 



        

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola                                      

 „Szülő-suli” A tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai 

lemorzsolódás visszaszorítása a Debreceni Tankerületi Központ 5 
intézményében  EFOP-3.11.1-17-2017-00017 

 

 

 

Miért fontos?  

 

Felgyorsult idő: 

● A megtanult ismeretek gyors változása, megújulása, egész életen át történő tanulás ma már 

tény és mindenkit érint 

● A szakmák gyorsan megújulnak, változnak, megszűnnek és újak jönnek létre 

● Egyre kevesebb az olyan szakma, amelyben digitális kompetenciák nélkül lehetne dolgozni 

● A kvalifikáltabb munkahelyeken ez a kompetencia nélkülözhetetlen, és nyilván ez a fizetésben 

is megmutatkozik 

● Rendkívül gyors a technológiai fejlődés pl. sávszélesség bővülése, egyre több okos eszköz, 

egyre több ember számára elérhető, mindennapi eszköz, az Interneten elérhető adatmennyiség 

2 évente 32-szeresére nő, a fejlődés rohamos 

 

Melyek a 21. századi készségek, amelyekkel rendelkezni kell?  

 

 
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/13-kiadvany-2013/311-2013-dr-fozo-attila-laszlo-innovacios-trendek-a-

digitalis-irastudas-fejleszteseben 

Letöltés: 2020. nov.12.  

 

https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/13-kiadvany-2013/311-2013-dr-fozo-attila-laszlo-innovacios-trendek-a-digitalis-irastudas-fejleszteseben
https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/13-kiadvany-2013/311-2013-dr-fozo-attila-laszlo-innovacios-trendek-a-digitalis-irastudas-fejleszteseben
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Ebben a dokumentumban kiemelten a 2. pontban felsorol készségek fejlesztésével foglalkozunk.  

 
 

https://www.slideshare.net/tothmozer/a-digitlis-kompetencia-kognitv-dimenzija-s-sszefggsei-onk2015 

Letöltés: 2020.nov.12.  

 

Minden európai ország kidolgozta a maga digitális nemzeti stratégiáját. A nemzeti alaptantervekben 

és az iskolák tanterveiben vagy önálló tantárgyként oktatva, vagy pedig a tantárgyakba integrálva 

találhatjuk meg. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy a tanároknak is rendelkezniük kell/kellene 

megfelelő digitális kompetenciákkal.  

 

Európában a legnagyobb tanári hálózat, az eTwinning biztosítja a legjobb környezetet, hogy a 

pedagógusok együttműködjenek digitális kompetenciákat fejlesztő projektekben, illetve szakmailag 

egymástól tanuljanak. A projektekben diákok is részt vesznek, így az ő kompetenciafejlesztésükre is 

ez remek lehetőség.  

 

Csak az lehet sikeres, aki otthonos a digitális írástudásban és tudja használni tudatosan és célszerűen 

az infokommunikációs technikákat.  
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Ehhez a pedagógusoknak is be kell látniuk, hogy szemléletváltásra van szükség az iskolákban, mert: 

● változtak a gyerekek 

o a digitális bennszülött korosztály, a Z generáció, akiket tanítunk jelenleg is már együtt 

nőnek fel a technológiákkal 

o minden új eszköz, vívmány kipróbálására ellenállhatatlan vágyat éreznek 

o nagy az igény bennük a folyamatos és azonnali jutalmazásra 

o állandó igény az új, izgalmas tapasztalatok szerzésére 

● változott a tanulási környezet 

● a régi módszerek már nem elég hatékonyak 

 

Az új kihívások alapján a pedagógusnak is változni kell. Fehér Péter meghatározásait idézzük be a jó 

internet pedagógus ismérveiről: 

 kritikai érzék 

 jó angol nyelvtudás 

 magas szintű számítástechnikai ismeretek 

 elemző készség, információ rendszerezési ismeretek 

 magas általános műveltség 

 etikusság, erkölcsösség, felelősségérzet 

 tolerancia 

 igényesség (nyelvhasználatban, tartalomban, képi világban - belső igényesség) 

 motivációs képesség 

 olyan tanulási környezet megteremtésének képessége, mely motiválja a tanulókat 

(Fehér Péter) 

Forrás: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/digitalis_nemzedek/j_gyakorlatok.html 

Letöltés: 2020. 11.06. 

  

Kiemeltük azokat a képességeket, amelyek különösen fejlesztendők az intézményünkben.  

Az angol nyelvtudás és a digitális képességek fejlesztésében nagy szerepe van az Erasmus+ 

programoknak, melyekre évek óta folyamatosan pályázunk sikerrel. Az itt elért sikerek, élmények 

fokozzák a motiváltságot is a résztvevők körében.  

 

A pedagógusok a magas óraszámok mellett nehezen tudnak az új kihívásokra való felkészülésre időt 

és energiát fordítani, de kétségtelen, hogy egyre többen látják be ennek a nélkülözhetetlenségét.  

 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/digitalis_nemzedek/j_gyakorlatok.html
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Fontos, hogy digitálisan minél képzettebb pedagógusok dolgozzanak az iskolákban, mert csak így 

képzelhető el, hogy valóban átalakuljanak a módszerek,  hogy valóban beépüljenek a mindennapi 

munkába az új eszközök nyújtotta lehetőségek.  

Az is fontos lenne, hogy a pedagógusok ne csak felhasználók legyenek, hanem képesek legyenek 

egyre nagyobb mértékben tartalmakat is előállítani.   

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók digitális kompetenciái:   

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók szociokulturális környezete többnyire nem képes a 

modern társadalom elvárásait követni, ill. közvetíteni, alacsony fokú a motiváló ereje, így a digitális 

kompetenciák fejlesztése a hátránykompenzáció egyik leghatásosabb eszköze az iskolában. 

A Nkt.4.§ (1) bekezdés 37. pontja szerint: „lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: az a tanuló, 

akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző 

tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, 

rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé”. 

Ezen komplex intézkedések egyik eleme az érintett tanulók tanulásmódszertani megsegítése, amely 

átfogó módon járul hozzá az egyes tantárgyak sikeresebb tanulásához -  és ezáltal a sikeres 

pályaorientációhoz -, továbbá digitális kompetenciájuk fejlesztése, amelynek során szintén 

nélkülözhetetlen képességek birtokába juthatnak. Az IKT eszközök és technológiák megismerése 

elősegíti, gyorsítja és hatékonyabbá teszi a kommunikációt, az információközlést, feldolgozást, 

áramlást, tárolást és kódolást.  

 

A tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése során az IKT következő főbb területeire célszerű 

összpontosítani: 

 

➢ IKT eszközök megismerése (számítógép, laptop, tablet, projektor, okostelefon, interaktív tábla)  

➢ Az IKT eszközök információszerzési, tárolási, szervezési és ellenőrzési funkciója 

➢ Az IKT és a médiahasználat fontosabb kérdései (nevelési célként) 

➢ Általános tapasztalataink szerint a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók többsége szociálisan 

hátrányos környezetben él, ahol korlátozottan érhetők el ezek az eszközök, valamint az 

internethasználat. Általában a szülők rendelkeznek okostelefonnal, de nem mindig van rajta 

internet előfizetés, ill. a családban több iskolás gyermek is van, akik mind a szülők telefonjára 

várnak az otthoni feladatok elvégzéséhez. A 2020 tavaszán bevezetett digitális oktatás során a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat eszközök biztosításával is támogatni kellett, hogy a 

megfelelő tanulási környezet technikai eleme az otthonukban is biztosítva legyen.  
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2. Előzmények 

 

2017-ben az intézményünk csatlakozott az EFOP-3.11.1-17 „Szülő-suli” – Tanulók iskolai 

előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása a Debreceni Tankerületi Központ 5 

intézményében című pályázathoz, melynek célja a lemorzsolódással veszélyeztetett gyerekek segítése, 

beleértve a különböző pl. a digitális kompetenciák fejlesztését is. Ezt a fejlesztést a kiscsoportos 

foglalkozásokon, a mentorokkal való együttműködés során, illetve tanítási órákon is végeztük.  

 

2020. március 16-tól azonban nagy fordulat következett be a  Debreceni Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is a kialakult világjárvány miatt: hirtelen kellett 

áttértünk a digitális oktatásra.   

 

A megváltozott körülmények között első lépésünk a jövőre vonatkozó megfelelő stratégia kialakítása 

volt. Döntöttünk az információmegosztás módjáról: a szülők és a diákok vonatkozásában a Kréta a 

hivatalos felület, illetve a közérdekű információk a Vörösmarty Facebook oldalára és az iskola 

honlapjára is kikerülnek.  

 

A Kréta rendszerben kell minden pedagógusnak vezetni a tanórákat és közzétenni a házi feladatokat. 

Az online oktatás megvalósításához felső tagozaton a Google Classroomot választottuk, az 

osztályfőnökök létrehozták saját osztályaikat, a pedagógusok pedig becsatlakoztak minden 

osztályhoz, ahol tanítanak. Online oktatásra elsősorban a Discordot használjuk, de a kollégák 

szabadon eldönthetik, hogy számukra melyik a legmegfelelőbb felület. Alsó tagozaton minden osztály 

maga határozott a használandó felületről: osztály zárt Facebook csoportja, Kréta, Messenger, e-mail 

az osztálynak létrehozott Viber, Discord, Google Drive.  

 

A felületek használatának elindításához begyűjtöttük a diákok, tanárok és szülők elérhetőségeit, e-

mail címeit, illetve felmértük az eszközellátottságot és igyekeztünk segítséget nyújtani azoknak, akik 

nem rendelkeztek megfelelő technikai háttérrel. Néhány esetben, ahol ez nem volt megoldható, ott a 

kollégák által összeállított feladatokat hetente kinyomtatva biztosítottuk a gyerekeknek.  

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra külön odafigyeltünk, számukra egy pályázaton nyert 

számítógépeket és internet előfizetést tudtunk biztosítani, ill. néhány iskolai számítógépet is ki  

 

tudtunk adni. Tapasztalataink szerint, amennyiben a megfelelő eszköz a rendelkezésükre áll, hamar fel 

tudnak zárkózni a többséghez az eszközhasználat terén. 
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A pedagógusok és a vezetők rendszeresen találkoznak a Discord felületén, ahol az aktuális kérdéseket 

megbeszéljük, tapasztalatokat cserélünk. Mivel ez hangalapú felület, ezért létrehoztuk a Digitanárit is 

a Google Classroomban, ahol a digitális oktatást segítő anyagokat, az aktuális évfordulókhoz, 

témanapokhoz kapcsolódó információkat tesszük közzé, illetve bárki megoszthatja ott az általa 

fontosnak tartott információkat, kérdéseket. Ugyanerre a felületre készültek  a pedagógusok digitális 

munkáját segítő oktató anyagok is. 

 

A könyvtári munka és a hozzáférés pótlására az iskolai könyvtáros Digikönyvtár néven digitális 

könyvtárat hozott létre és működteti a diákok és tanárok számára, ahol kötelező olvasmányokat, 

filmeket, tanulási segédanyagokat lehet találni, illetve letölteni.Az alsó tagozatosoknak ugyanezt a 

Padlet felüleleten hoztuk létre, mivel ők a Google Classroomot nem használják. 

 

A megváltozott helyzetben új módszerek, eljárások megtanulása és alkalmazása vált szükségessé, 

amelyhez időre és sok tanulásra volt szüksége tanárnak, diáknak, szülőnek egyaránt. Az eltelt idő alatt 

a kollégák többsége óriási fejlődésen ment keresztül a digitális eszközök és webes programok 

használata terén, a szemléletmód azonban lassabban változik, mert túl kell lépni a hagyományos 

elemekre épülő ismeretközlés-feldolgozás-számonkérés rendszerén. 

 

A pedagógusok napi munkavégzésének ideje meghosszabbodott, hiszen a digitális technikai ismeretek 

megtanulásán túl a tananyagokhoz kapcsolódó új feladatok készítése, felkutatása, a tanulókkal való 

kapcsolattartás, a visszakapott feladatok javítása és a visszajelzések sok időt és koncentráltságot 

igényelnek. Kezdetben kevesebb online órát tartottak a pedagógusok, de amint megtaláltuk a 

megfelelő formákat és kitapasztaltuk a technikai megoldásokat, általánossá vált az élő kapcsolatos 

tanítás is.  

 

Általánosságban elmondható, hogy felső tagozaton az egy pedagógusra jutó heti online kapcsolatban 

megtartott tanítási órák száma osztályonként 1-2, a tantárgy óraszámától függően. Elsősorban a 

magyar, matematika, idegen nyelvek, történelem, természetismeret, földrajz és biológia órák online 

megtartása jellemző. 

 

Májusban egy belső felmérést végeztünk az online oktatásról, amely az 1. sz.  mellékletként becsatolt 

prezentációban  olvasható. 
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Ennek a felmérésnek alapján igyekeztünk a tapasztalatokat leszűrni, a pozitív és negatív hozadékokat 

értékelni, és kijelölni a következő tanév irányait, számítva arra, hogy a járványhelyzet miatt újabb 

online oktatásra lehet szükség 

 

3. Helyzetkép a 2020/2021-es tanévben 

 

3.1. Képzettség, személyi feltételek 

 

A kor kihívásaival csak úgy tudunk megbirkózni, ha gondolunk arra, hogy a digitális 

kompetenciafejlesztés igényeinek megfelelő képzettséggel rendelkező pedagógusok segítsék az 

iskola munkáját. Ennek érdekében a továbbképzés különböző módozatait alkalmaztuk eddig is és 

tervezzük a jövőben is:  
 
 
 

 
 

A pedagógusok életkoruknál fogva is leginkább a digitális bevándorlók táborát erősítik, a néhány 

fiatalabb kolléga sem tekinthető még a digitális bennszülött korosztályhoz, bár az eszközöket, 

appokat, programokat már rutinosabban kezelik.   
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Ez egyben kijelöli a digitális kompetenciafejlesztés nehézségeit, határait és feladatait is.  

 

 

Tanáraink egy része az Erasmus+ program keretében több külföldi tanulmányúton és 

tanfolyamon vettek részt a korábbi években, ezért nekik volt tapasztalatunk és kitekintésünk arra, 

hogy a digitális eszközök és alkalmazások használata milyen módon történhet az oktatásban. A 

tanfolyamokon számos applikáció oktatási alkalmazását ismerhették meg, illetve voltak, aki arra 

is képzést kaptak vagy a gyakorlati életben látták, hogyan lehet egy osztályt menedzselni a 

digitális oktatás során.  

 

Nem voltunk azonban arra felkészülve, hogy hirtelen, egyik napról a másikra mindezeket online 

oktatásban, "élesben" hasznosítsuk, mivel mi magunk is leginkább még az ismerkedés, a tanulás 

szakaszában tartottunk.  De az mindenképpen nagy segítség és pozitívum volt, hogy ismeretekkel 

rendelkeztünk.  

 

Több kolléga az eTwinning keretében is szerzett hasonló tudást a budapesti képzéseken, illetve 

vannak kollégák, akik online képzések keretében igyekeztek magukat ezen a téren fejleszteni.  

Ez nem a tantestület döntő többsége, ezért szükségesek a belső képzések, munkaközösségi 

megbeszélések, egyéni támogatások. Azt mondhatjuk, hogy ez jó működik az intézményben.  

 

Azt is meg kell említeni, hogy több esetben maguk a diákok tettek javaslatot különböző 

alkalmazások használatára, melyeket ők vagy nagyobb testvéreik már korábban használtak. Így 

elmondhatjuk, hogy a tanulás több esetben oda-vissza kölcsönös.  

 

Az EFOP-3.2.4.-16-2016-0001-es projekt keretében intézményünk pedagógusainak zöme 

laptopot kapott, azzal a feltétellel, hogy a projekthez kapcsolódó képzéseket is elvégzik. Ennek a 

projektnek az alaptanfolyamait mindenki sikerrel teljesítette, most következik majd a középszintű 

modul indulása.  

 

Mivel messze vagyunk még a Fehér Péter által meghatározott jó internetpedagógus ismérveitől, 

ezért nagyon fontos, hogy részt vegyünk minél több külső továbbképzésen, és minél több 

ismeretet osszunk meg belső képzések során. Sajnos a jelenlegi helyzet egyre kevésbé kedvez 

ennek, gyakorlatilag az online képzés és az önképzés az, ami most lehetséges.  
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3.2. Motiváltság 

 

 
 

A motivációs háromszög csúcsainak beteljesítése még sok feladatot jelent a pedagógusok 

számára.  A tavaszi helyzet rámutatott arra, hogy a céltudatosságra van szükség ahhoz, hogy 

szakmailag megfelelően  (ezen most az IKT ismeretek értjük) tudjanak részt venni a digitális 

oktatásban, amely feltétele lesz annak, hogy képesek legyenek önállóságra az eszközök, 

alkalmazások használatában és a tartalom előállításában is.  

 

A kollégák a tavaszi időszak után belátták, hogy mindenképpen fejlődni kell a IKT használat 

terén, mert ez a jövő, és elkerülhetetlen ezeknek az eszközöknek a használata. Egyrészt azért, 

mert a diákok személyisége, motiváltsága is nagyon sokat változott, és igénylik az új, gyorsabb, 

mozgalmasabb, sokszínűbb munkavégzési formákat, szívesen használják az okos eszközöket. 

Másrészt pedig azért, mert több olyan alkalmazás is létezik, amely a pedagógusok munkáját is 

megkönnyítheti, a kialakult pedagógus közösségek pedig egymást támogathatják általuk 

elkészített anyagokkal, kialakítva egy-egy online feladat- vagy tananyagbankot. Harmadrészt 

pedig a jövő, de már a jelen munkahelyei is megkívánják ezek használatát, tehát a gyerekeket 

ezzel készíthetjük fel a felnőtt életükre is. A cél tehát adott, és ebben az irányban indulnak el a 

kollégák.  

 

Ennek érdekében egyre motiváltabbak, egyre többen vesznek részt belső továbbképzéseken, 

egyéni konzultációkon, illetve jelen pandémiás időszak miatt külső (belföldi és külföldi) képző 

intézmények által szervezett online tanfolyamokon, konferenciákon. Vírusmentes időszakban 

pedig közvetlen kurzusokon. Ezek segítségével egyre többen válnak önálló alkalmazóvá, illetve 

terveink szerint tananyag előállítóvá  (főleg feladatlapok tekintetében). 

 

A diákok szívesen használják a digitális eszközöket és alkalmazásokat, ügyesen kezelik. Azt 

mondhatjuk, hogy részükről talán sokkal nagyobb a motiváltság, mint a pedagógusok részéről, 

mert könnyebben sajátítják el a használatát. Számukra fontos a gyorsaság, a pörgés, az azonnali 
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visszajelzés, a változatosság. Ugyanakkor mindazon ismeretek, készségek és attitűdök, amelyeket 

a digitális kompetencia meghatározásánál olvashattunk, még nagyon kezdetlegesek, kevésbé  

tudatosak, sok fejlesztést igényelnek. Ebben viszont az erre motivált kollégáknak van nagy 

szerepe.  

 

3.3. Technikai feltételek 

 

Pedagógusok: 

A pedagógusaink nagy része az EFOP-3.2.4.-16-2016-0001-es projekt résztvevője, melynek 

keretében laptopot kaptak, és kötelezték magukat informatikai képzésre. Így legalább eszközzel 

el voltak látva. 

Azok a kollégák, akik nem részesei ennek a projektnek vagy a saját laptopjukat 

használták/használják, vagy az iskolában meglévőket kapták meg használatra. Ez minden 

valószínűséggel egy újabb online időszakban is így megoldható lenne.  

 

Tantermek:  

Minden osztálytermünk és a könyvtárunk rendelkezik laptoppal, interaktív táblával.  

Rendelkezésünkre áll 30 db tanulói tablet, amelyeket tanítási órákon, szakkörökön, egyéb 

rendezvényeken használhatunk.  

 

A gyerekek eszközellátottsága:  

 

2020. márciusában felmértük, hogy mely családok azok, akik nem tudnak eszközt biztosítani a 

gyerekeknek az online oktatáshoz. Őket alapítványon keresztül igyekeztünk kölcsön gépekhez 

juttatni, illetve, ahol az internet kapcsolat sem volt megoldható, nyomtatott formában juttattuk el 

a tananyagot és a feladatokat. Az mindenképpen egy próbaidőszaknak tekinthető. Mivel sikerült 

gépeket beszereznünk, így egy újabb időszakra már több családnak tudunk segíteni.  

Az viszont elmondható, hogy a diákjaink többsége rendelkezik olyan eszközzel, amely segítheti 

az online és  a digitális oktatást, tanulást.  

 

4. Az online oktatási rendszer kialakítása iskolánkban 

 

4.1. A rendszer 

 

A rendszer kialakításánál gondolni kell elsősorban az iskola és az osztályok menedzselésére, mint 

szervezeti egységekre.  

 

A 2020/21-es tanévet már az augusztusi időszakban megterveztük, és kijelöltük az online oktatás 

kereteit meghatározó alkalmazásokat. Ehhez felhasználtuk az 1. sz. mellékletben csatolt felmérés 

eredményeit, tanulságait is. Fontos szempont volt, hogy mind a diákok, mind a szülők számára a 
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lehető legkevesebb belépési jelszót, alkalmazást kelljen megjegyezni, a létrehozandó Google 

Classroomból minden elérhetővé váljon.  

 

A tanév elején elkészített tervezetünk: 

 

Digitális oktatás tervezése   

2020-2021-es tanév 

 

1. ISKOLA MENEDZSELÉSE: Digitális terek kiválasztása 

alsó tagozat: 

a. Kréta:    tanórák bejegyzésére 

b. Google Classroom:   osztályok munkájának koordinálására 

 

felső tagozat:  

c. Kréta:    tanórák bejegyzésére 

d. Google Classroom:   osztályok munkájának koordinálására 

mindenkit érintő iskolai hírek:  weblap és iskolai Facebook csoport 

tanári megbeszélések:  Google Meet és Google Classroom: Digitanári 

 

2. OSZTÁLYOK MENEDZSELÉSE: Tanóra tervezése, használt eszközök  

a. feladat készítésére, a Google Classroomból linkelve elérhető 

i. Word 

ii. Google Forms 

iii. Learning apps  

b. tananyag adására, a Google Classroomból linkelve elérhető 

i. Word 

ii. Youtube 

iii. weboldalak 

c. online  óra tartására 

i. Google Meet 

d. gyakorlás, számonkérés, a Google Classroomból linkelve elérhető 
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i. Kahoot 

ii. Learning apps 

iii. Google Forms 

e. értékelésre, a Google Classroomból linkelve elérhető feladatlapok  

 

 

3. PEDAGÓGUSOK MENEDZSELÉSE 

a. Pedagógusok munkáját segítő platformok kiválasztása, megismerése Padlet 

Facebook szakmai csoportok 

Digitanári 

Digikönyvtár 

Google Meet 

b. Pedagógusok képzésének (belső és külső) támogatása, szervezése 

 

 

4. A TANULÓK MENEDZSELÉSE 

a. a digitális eszközellátottság felmérése a tanév elején  

b. az alkalmazott felületek használatának tanítása, gyakorlása, készségszintűvé 

válása 

c.  

 

Azt gondoljuk, hogy minden tanévben célszerű ezt 

a szerkezetet áttekinteni, és az előző tanév 

tapasztalatait felhasználva értékelni, módosítani, 

újra tervezni vagy megerősíteni.  

 

Arra mindenképpen törekedni kell, hogy átlátható és követhető rendszer alakuljon ki, ne vesszünk 

el az alkalmazások dzsungelében, amit a tavaszi időszak tapasztalatai alapján vontunk le. (ld. 

Digitális oktatási térkép c. mellékletünket) 
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4.2.  A rendszer használatának előkészítése, ismertetése  

 

A Google Classroom létrehozásához külön e-mail címet hoztunk létre a felső és külön az alsó 

tagozat részére. Az osztálytermeket azonos elvek alapján (egységesség, átláthatóság, 

kezelhetőség) hoztuk létre központilag. Minden osztály külön-külön kurzust kapott, ahová a 

tantárgyakat központilag vettük fel egy-egy „anyagként”.  

 

Amikor kialakult ez a keretrendszer, akkor munkaközösségenként (alsó-felső tagozatban is) 

tartottunk belső továbbképzést arról, hogyan kell használni a felületet, és milyen egységes elveket 

kell követni annak érdekében, hogy áttekinthető és használható maradjon minden osztály felülete 

pl. kommentek mellőzése a Falon, nagy méretű fájlok kerülése, mindig a megfelelő témakörhöz 

feltölteni a tananyagot vagy a feladatokat stb. A  diákok és tanárok felvételét az osztályfőnökök 

szervezték meg.  

 

Mi az előnye ennek a rendszernek?  

 egységes 

 könnyen áttekinthető diáknak és szülőnek egyaránt 

 az iskolavezetés látja az online térben folyó munkát, tudja értékelni, esetleg korrigálni 

 

A munkaközösségi megbeszélések során megnéztük a Google Forms, illetve a 

videokonferenciákhoz/online órákhoz kiválasztott Google Meet használatát is. 

 

A pedagógusok számára a használatot megkönnyítő segédanyagokat készítettünk, illetve a 

működést bemutató videó ajánlásokat tettünk közzé a 2020 márciusában kialakított Digitanáriba. 

Abban is megállapodtunk, hogy a Digitanárit is tovább működtetjük szakmai fórumként, illetve 

aktuális, fontos információk közzétételére.  

Emellett abban is megegyeztünk, hogy a felsősöknek kialakított Digikönyvtárat és a kicsiknek 

létrehozott Mini Digikönyvtárat is tovább működtetjük és bővítjük az online elérhető 

olvasmányok (ajánlott, kötelező, szabadon választott) listáját.  

 

 

4.3. A rendszer előpróbája 

 

Bár jelenleg nem online oktatás folyik, de a kialakított rendszert már számos kolléga használja. 

Feladatokat ad, értesítéseket küld, illetve szülői értekezletet szervez a Google Meet 

alkalmazással.  

 

Vagyis elindult a folyamat, amely felkészít arra, hogy szükség esetén könnyedén át tudjunk állni 

az online oktatásra, hogy a diákok megismerjék és kipróbálják a használt rendszert.  
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Azoknak a kollégáknak, akiknek ez nehézséget okoz, folyamatosan segítünk egyéni és 

munkaközösségi szinten is. 

 

Vannak osztályok, gyerekek akik már a karantén miatt kénytelenek voltak online oktatásra 

áttérni, és náluk már élesben tesztelődik a rendszer.  

A tapasztalat az, hogy a diákoknál van a legkevesebb probléma, de ez érthető, hiszen ők a 

„bennszülöttek”.   

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett gyerekeket tanórákon, fejlesztő foglalkozásokon igyekszünk 

felkészíteni az esetleges online oktatási helyzetre. A tanítási órákon alkalmazott applikációk 

használatában a szaktanárok segítik őket. De jellemzően elmondható az is, hogy a gyerekek 

egymást is támogatják ebben: magyaráznak, megmutatnak a társaiknak.  

 

5. Digitális kompetenciafejlesztés további feladatai 

 

Itt is kiemelt szempont, hogy csak felkészült pedagógus válhat jó digitális pedagógussá, és csak így 

tud majd a gyerekeknek is segíteni. Ezért a tanáraink képzése, továbbképzése kiemelt feladat. 

 

 

5.1. képzések szervezése félévente 

5.1.1. munkaközösségeknek 

 

5.2. részvétel képzéseken  a lehetőségek figyelembe vételével 

5.2.1. pályázatok által 

5.2.1.1. Erasmus+ tanártovábbképzések, szakmai látogatások  

5.2.1.2. EFOP-3.2.4-16-2016 Digitális kompetencia fejlesztése pályázat 

 

5.2.2. önképzés (folyamatosan) 

 

5.2.3. személyes részvételt igénylő vagy online képzésen  lehetőségek szerint 

5.2.3.1. eTwinning 

5.2.3.2. Egyéb szervezetek által meghirdetett pl. Tempus, Neumann Társaság 

 

5.3. az online és digitális iskolai rendszer működtetését segítő oktatóanyagok készítése, használata, 

közzététele folyamatosan 

5.3.1. IKT-ban gyakorlott kollégák által 

5.3.2. más forrásból származó anyagok felhasználásával 
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5.4. tematikus linkgyűjtemény összeállítása, működtetése, fejlesztése folyamatosan 

5.4.1. saját gyűjtemény kialakítása 

5.4.2. mások által kialakított gyűjtemény használata, megismertetése 

 

5.5. az eredmények ismertetése, közzététele, disszemináció (személyesen, meetingeken, online 

fórumokon, weblapon) folyamatosan 

5.6. áttekintés, értékelés, módosítás 

5.6.1. munkaközösségek az egyéni tapasztalatokat összegyűjtve a tanév végén 

5.6.2. iskolai szinten a munkaközösségi javaslatokat figyelembe véve az új tanév elején  

 

5.7. tanulók megismertetése a használt digitális felületekkel, ezek alkalmazása 

 

5.7.1. tantárgyi és informatika órákon folyamatosan 

 Applikációk használata 

 Digitális tananyagok  használata 

 Digitális tananyagok előállítása 

 Mérés, értékelés 

 

5.7.2. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztését és a 

velük foglalkozó pedagógusok segítését célzó beavatkozások (intervenciós lehetőségek) 

folyamatosan 

 

5.7.2.1. Tanulmányi eredmény javítását célzó beavatkozás 

 bemeneti mérés eredménye után egyéni fejlesztési terv készítése a digitális 

kompetenciák megjelölésével 

 ESL rendszer használata a pedagógusok részéről 

 IKT eszközök használatát igénylő módszertani munkaformák     alkalmazása 

 tanulás-módszertani ismeretek bővítése IKT használattal 

 alapkompetenciák fejlesztése (szövegértés, matematika) IKT eszközök segítségével 

(webes felületek ajánlása, linkgyűjtemény használata) 

 felzárkóztató foglalkozások biztosítása 

 online felületen próbafelvételi írása  

 

5.7.2.2. Tanulói motiváció növelésére irányuló beavatkozás 

 levelezőversenyeken való részvétel ösztönzése (érdeklődésnek megfelelő területeken) 

 online meghirdetett versenyeken, pályázatokon való részvétel 

 kirándulások, séták tervezése az internet segítségével, QR-kód olvasó használata 

emlékhelyeken, nevezetességeknél információszerzés céljából 
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 tematikus napokra, hetekre való felkészülés az internet segítségével 

 

5.7.2.3. A tanuló szociális helyzetből eredő hátárányának kompenzálását célzó beavatkozás 

 pályázatok, segítő szervezetek felkutatása szoftverek, ill. eszközbeszerzés céljából 

 pályázati és alapítványi források segítségével különböző kulturális programokon való 

részvétel előzetes felkészüléssel 

 

5.7.2.4. A tanuló testi, lelki, mentális fejlesztésére irányuló, illetve függőségek 

kialakulásának és bántalmazásnak a megelőzésére szolgáló beavatkozás 

 prevenciós előadások szervezése, ill. részvétel személyesen vagy online (alkohol, drog, 

internetfüggőség – online előadások) 

 további együttműködés a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetettel 

(DAEFI) 

 

5.7.2.5. Általános, lemorzsolódás csökkentését célzó beavatkozás 

 személyes kapcsolat kialakítása diák-tanár, szülő-tanár közt és kapcsolattartás telefonon 

és a közösségi tereken 

 diák-önkormányzati munka fokozott támogatása a programban részt vevő tanulók 

esetében 

 

5.7.3. tanítási órákon kívül 

5.7.3.1. hátrányos helyzetű tanulókkal fejlesztő foglalkozásokon igény szerint 

5.7.3.2. versenyeken: online és offline  lehetőségek szerint 

5.7.3.3. tehetséggondozó programokban lehetőségek szerint 

5.7.3.4. nemzetközi programokban lehetőségek szerint 

 Erasmus+ 

 eTwinning 

 Határtalanul 

 Testvériskola 

 

 

Összegzés 

 

A mellékelt infografikán összegeztük azokat az eszközöket, terveket, folyamatokat, amelyeket a 

közeljövőben szeretnénk alkalmazni, használni. 

Természetesen a folyamatos kontroll, fejlődés magával hozzza/hozhatja a változtatást, de fontos szempont 

az egységes iskolai szemlélet és módszer használata.  
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Felhasznált irodalom:  

Digitális kompetencia: a tanárok és diákok számára nélkülözhetetlen 21. századi készség 

https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm 

Kárpáti Andrea, Dr. / Az informatikai kompetenciától a digitális pedagógiáig, a nemzetközi kutatások 

tükrében  

http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_2.html 

Némethné Görgőy Zsófia / Digitális kompetencia és a 21. századi készségek  

https://digilatin.blog.hu/2019/10/25/a_digitalis_kompetencia_es_a_21_szazadi_keszsegek 

Tamás Ferenc/ Digitális oktatás eszközei  

https://tferi.hu/digitalis-oktatas-eszkozei?fbclid=IwAR3WrmT0HtMdeC_GzhFbLf7-
5nB78HD037gUzWS2Xz32vWKyCMorVAQchhY 

 

A dokumentumot készítette: 

Vezendi Katalin, intézményvezető helyettes 

Seressné Barta Ibolya, tanár  

 

Debrecen, 2020. november 30.  

 

Vezendi Katalin 

intézményvezető-helyettes 

Seressné Barta Ibolya 

tanár 

 

https://www.schooleducationgateway.eu/hu/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm
http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_2.html
https://digilatin.blog.hu/2019/10/25/a_digitalis_kompetencia_es_a_21_szazadi_keszsegek
https://tferi.hu/digitalis-oktatas-eszkozei?fbclid=IwAR3WrmT0HtMdeC_GzhFbLf7-5nB78HD037gUzWS2Xz32vWKyCMorVAQchhY
https://tferi.hu/digitalis-oktatas-eszkozei?fbclid=IwAR3WrmT0HtMdeC_GzhFbLf7-5nB78HD037gUzWS2Xz32vWKyCMorVAQchhY
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1. sz. melléklet 

Digitális oktatási térkép 

 

2. sz. melléklet 

Szülő-suli folyamatterv tábla 
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Szülő-suli folyamatterv tábla 

EFOP-3.11.1-17-2017-00017 

szakmai asszisztens: Seressné Barta Ibolya 

2. sz. melléklet 
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FOLYAMAT TEVÉKENYSÉG HATÁRIDŐ/ 

MEGVALÓSÍTÁ

S 

IDŐTARTAMA 

MEGVALÓSÍT

ÁS HELYE 

MEGVALÓSÍTÓ

(K)/ 

FELELŐSÖK 

ELLENŐRZÉST 

VÉGZŐ/TESZT

ELŐ 
SZÜKSÉGES 

ANYAGOK/ESZKÖZ

ÖK 

Tervezés/Előkészítés   

 

        

  

  - a intézmény digitális 

oktatás lehetőségeinek, 

előzményeinek és 

kialakításának áttekintése az 

intézményben 

- a tervezett platformok 

meghatározása 

- menedzselési stratégia 

kialakítása az iskola és az 

osztályok digitális 

tanulásához, tanításához. 

- protokoll 

részfeladatának 

megvalósítása, 

dokumentum 

2020. november 

15-30.  

könyvtár  Seressné Barta 

Ibolya, Vezendi 

Katalin  

Pummer Józsefné  Laptop, internet 

hozzáférés, nyomtató, 

papír 
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elkészítése, 

- kapcsolattartás, 

folyamatos egyeztetés a 

team tagjaival,  

- adminisztrációs 

feladatok ellátása, 

szakmai beszámoló 

készítése, dokumentálás 

a pályázati kiírás 

elvárásai szerint, 

- a rendkívüli helyzet 

szabályozásának 

ismerete, betartásának 

biztosítása 

  Ajánlatkérés digitális 

kompetenciák fejlesztését 

támogató szolgáltatás 

biztosításához 

2020. november 

15-30.  

könyvtár  Seressné Barta 

Ibolya, Vezendi 

Katalin  

Pummer Józsefné  Laptop, internet 

hozzáférés 

Megvalósítás Szakmai anyagok, 

gyűjtemények 
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  - A használt platformok 

megismerésére és 

használatára 

vonatkozóan szöveges 

és képi támogató anyag 

elkészítése: Google 

Classroom, Google 

Forms, Google Naptár, 

Google Meet, Kahoot, 

Learning Apps 

használata 

- Az elkészült anyag 

nyomtatott és 

elektronikus formában 

történő eljuttatása 

pedagógusokhoz, 

tanulókhoz és 

szülőkhöz. 

- A szaktanári feladatok 

(matematika, 

szövegértés, idegen 

nyelv, mentorálás) 

keretében elkészített 

anyagok közzététele az 

2020. december 1- 

2021. január 5.  

könyvtár, 

tantermek 

Seressné Barta 

Ibolya 

Pummer Józsefné  Laptop, internet 

hozzáférés, nyomtató, 

papír 
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iskola weboldalán 

- A segédletek 

dokumentumainak 

elkészítése, 

- Részvétel a feladatbank 

egységes szerkezetbe 

rendezésében, valamint 

a pedagógus által valós 

idejű hozzáférést 

biztosító helyre való 

feltöltésben, 

- Adminisztrációs 

feladatok ellátása, 

szakmai beszámoló 

készítése, dokumentálás 

a pályázati kiírás 

elvárásai szerint, 

- protokoll 

részfeladatának 

megvalósítása, 

dokumentum 

elkészítése, 

- kapcsolattartás, 

folyamatos egyeztetés a 
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team tagjaival,  

- adminisztrációs 

feladatok ellátása, 

szakmai beszámoló 

készítése, dokumentálás 

a pályázati kiírás 

elvárásai szerint 

 

  Szaktanári feladat  

"területenként" 

          

 Minden szaktanári 

területre vonatkozóan 
- protokoll 

részfeladatának 

megvalósítása, 

dokumentum 

elkészítése, 

- kapcsolattartás, 

folyamatos egyeztetés a 

team tagjaival,  

- adminisztrációs 

feladatok ellátása, 

szakmai beszámoló 

készítése, dokumentálás 
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a pályázati kiírás 

elvárásai szerint 

  Szövegértés 

linkgyűjtemény és 

feladatlapok 
- legalább öt darab 

gyakorlás célját 

szolgáló, saját készítésű 

feladatlap kidolgozása, 

- legalább öt darab 

számonkérés céljából, 

saját készítésű teszt 

kidolgozása, 

- legalább 30 db linket 

tartalmazó tematikus 

linkgyűjtemény 

összeállítása,  

- a segédletek 

dokumentumainak 

elkészítése, 

- részvétel a feladatbank 

egységes szerkezetbe 

rendezésében, valamint 

a pedagógus által valós 

2020. december 1- 

2021. január 5.  

könyvtár, 

tantermek 

Vezendi Katalin  Bányainé Orbán 

Enikő 

Laptop, internet 

hozzáférés, nyomtató, 

papír 
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idejű hozzáférést 

biztosító helyre való 

feltöltésben, 

- adminisztrációs 

feladatok ellátása, 

szakmai beszámoló 

készítése, dokumentálás 

a pályázati kiírás 

elvárásai szerint, 

- a linkgyűjtemény 

közzététele nyomtatott 

formában és eljuttatása 

szülőkhöz, gyerekekhez, 

pedagógusokhoz  

 

  Matematika 

linkgyűjtemény és 

feladatlapok 
- legalább öt darab 

gyakorlás célját 

szolgáló, saját készítésű 

feladatlap kidolgozása, 

- legalább öt darab 

számonkérés céljából, 

2020. december 1- 

2021. január 5.  

könyvtár, 

tantermek 

Sebőkné Filep 

Anikó 

Bencsik Andrásné 

Juhász Katalin  

Laptop, internet 

hozzáférés, nyomtató, 

papír 
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saját készítésű teszt 

kidolgozása, 

- legalább 30 db linket 

tartalmazó tematikus 

linkgyűjtemény 

összeállítása,  

- a segédletek 

dokumentumainak 

elkészítése, 

- részvétel a feladatbank 

egységes szerkezetbe 

rendezésében, valamint 

a pedagógus által valós 

idejű hozzáférést 

biztosító helyre való 

feltöltésben, 

- adminisztrációs 

feladatok ellátása, 

szakmai beszámoló 

készítése, dokumentálás 

a pályázati kiírás 

elvárásai szerint, 

- a linkgyűjtemény 

közzététele nyomtatott 
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formában és eljuttatása 

szülőkhöz, gyerekekhez, 

pedagógusokhoz  

 

  Idegen nyelv  

linkgyűjtemény és 

feladatlapok 
- legalább öt darab 

gyakorlás célját 

szolgáló, saját készítésű 

feladatlap kidolgozása, 

- legalább öt darab 

számonkérés céljából, 

saját készítésű teszt 

kidolgozása, 

- legalább 30 db linket 

tartalmazó tematikus 

linkgyűjtemény 

összeállítása,  

- a segédletek 

dokumentumainak 

elkészítése, 

- részvétel a feladatbank 

egységes szerkezetbe 

2020. december 1- 

2021. január 5.  

könyvtár, 

tantermek 

Molnárné 

Nagykaposi 

Andrea 

Bencsik Andrásné 

Juhász Katalin  

Laptop, internet 

hozzáférés, nyomtató, 

papír 
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rendezésében, valamint 

a pedagógus által valós 

idejű hozzáférést 

biztosító helyre való 

feltöltésben, 

- adminisztrációs 

feladatok ellátása, 

szakmai beszámoló 

készítése, dokumentálás 

a pályázati kiírás 

elvárásai szerint, 

- a linkgyűjtemény 

közzététele nyomtatott 

formában és eljuttatása 

szülőkhöz, gyerekekhez, 

pedagógusokhoz  

  Mentorálás   

linkgyűjtemény és 

feladatlapok 
- Legalább 50 tételből 

rendszerezett  

linkgyűjtemény 

kialakítása a 

mentoráláshoz 

2020. december 1- 

2021. január 5.  

könyvtár, 

tantermek 

Pummer Józsefné Bányainé Orbán 

Enikő 

Laptop, internet 

hozzáférés, nyomtató, 

papír 
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kapcsolódó témákban pl.  

önismeret, 

tanulásmódszertan 

- A linkgyűjtemény 

közzététele nyomtatott 

formában  és eljuttatása 

szülőkhöz, gyerekekhez, 

pedagógusokhoz..  

- Segédanyag kidolgozása 

a tanulásmódszertanhoz, 

ennek kinyomtatása és 

eljuttatása szülőkhöz és 

pedagógusokhoz.  

-  A segédletek 

dokumentumainak 

elkészítése, 

- Részvétel a feladatbank 

egységes szerkezetbe 

rendezésében, valamint 

a pedagógus által valós 

idejű hozzáférést 

biztosító helyre való 

feltöltésben, 

- Adminisztrációs 
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feladatok ellátása, 

szakmai beszámoló 

készítése, dokumentálás 

a pályázati kiírás 

elvárásai szerint, 

- A linkgyűjtemény 

közzététele nyomtatott 

formában és eljuttatása 

szülőkhöz, gyerekekhez, 

pedagógusokhoz  

 

  Külső szolgáltatás 

 

        

  

  pályaorientáció, illetve 

irányultság vizsgálata 

digitális eszközök 

használatával (Ehhez a 

témához kérünk 

szakirodalmat a diákok, 

szülők és pedagógusok 

számára.) 

 

 

2020. december 1- 

2021. január 5.  

      Internet, laptop, 

szakirányú könyvek, 

prezentációk 
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  oktatóvideók és podcastok 

készítésének technikái és 

felületei.  (Ehhez a 

témához kérünk 

szakirodalmat a diákok és 

pedagógusok számára.) 

 

 

 

 

2020. december 1- 

2021. január 5.  

        

Monitorozás       

 Digitális protokoll és a 

szakmai anyagok, 

gyűjtemények 

ellenőrzése, külső 

szolgáltató anyagának 

monitorozása 

 

2021. január 1-

január 31.  

tanári, fejlesztő 

szoba 

  Pummer Józsefné  Laptop, 

internethozzáférés, 

nyomtató, papír 
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  Szövegértéshez és 

mentoráláshoz kapcsolódó 

linkgyűjtemények és 

feladatok ellenőrzése, 

külső szolgáltató 

anyagának monitorozása 

2021. január 1-

január 31.  

tantermek, tanári   Bányainé Orbán 

Enikő 

Laptop, 

internethozzáférés, 

nyomtató, papír 

  Matematikához és idegen 

nyelvhez kapcsolódó 

linkgyűjtemények és 

feladatok ellenőrzése, 

külső szolgáltató 

anyagának monitorozása 

 

2021. január 1-

január 31.  

tantermek, tanári   Bencsik Andrásné 

Juhász Katalin  

Laptop, 

internethozzáférés, 

nyomtató, papír 

 Minden monitorozást 

végzőre vonatkozóan:  
- protokoll 

részfeladatának 

megvalósítása, 

dokumentum 

elkészítése, 

- kapcsolattartás, 

folyamatos egyeztetés a 

team tagjaival,  
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- adminisztrációs 

feladatok ellátása, 

szakmai beszámoló 

készítése, dokumentálás 

a pályázati kiírás 

elvárásai szerint 


