
 

 
 

 

A projektben résztvevő iskolák: 
 

 
SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 

OM azonosító: 035994 

5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 16. 

☎ (56) 340-555 • (56) 342-834 

E-mail: szig@szechenyi-szolnok.sulinet.hu 

http://www.szechenyi-szolnok.edu.hu/weboldal/ 

 
 

SZÉCHENYI   KÖRÚTI   SPORTISKOLAI   ÁLTALÁNOS   ISKOLA   ÉS  ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA 

OM azonosító: 035880 

5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 10. 

☎ (56) 422-886 • (56) 424-886 

E-mail: szechenyi.alt.iskola@chello.hu  

http://szechenyipiros.hu/ 

 
 

SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

OM azonosító: 035883 

5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47. 

☎ (56) 411-305 • (56) 424-610 

E-mail: szandaiskola@szandaiskola.hu  

http://szandasuli.hu 

 
 

TISZAFÖLDVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

OM azonosító: 035949 

5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 116-120. 

☎ (56) 470-023 • (56) 570-610 

E-mail: zoldiskola@gmail.com 

https://kossuth-tfoldvar.edu.hu/ 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

AZ EFOP-3.2.3-17-2017-00045 SZÁMÚ 

„DIGITÁLIS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE 

A SZOLNOKI TANKERÜLETI 

KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN” 
 

 
CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL 

 

 
A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ TANKERÜLET: 
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1. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA 

 

2018.01.01 – 2022.03.31. 

 

2. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

 

Vissza nem térítendő támogatás összege 110 millió forint 

 

3. A PROJEKT CÉLKITŰZÉ SE I  

 

A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató 

eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése és 

alkalmazása. 

 

A projektet benyújtó tankerület vállalja, hogy a projekt hozzájárul 

— az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az 

egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához; 

— a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez; 

— a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez; 

— új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához és fejlesztéséhez; 

— az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához; 

— a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztéséhez; 

— a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás,

 a természettudományos megismerés és a kreatív készségek fejlesztéséhez; 

— az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához. 

A projekt célja, hogy Szolnok és térsége négy iskolája olyan módszertani és 

eszközfejlesztéseket hajtson végre, amely hozzájárul a digitális környezet fejlesztéséhez és a 

digitális tanulási lehetőségek kiszélesítéséhez és ezeket hozzáférhetővé tegye a többi 

intézmény részére (intézményi honlapok, illetve NKP felülete, nyílt bemutatók). 

 

 

4. A PROJEKT FŐBB TEVÉKENYSÉGEI 

 

1. Projektelőkészítés, projektmenedzsment 

 

2. Pedagógiai-módszertani elemek: 

a) Digitális kompetenciák fejlesztése 

 

b) Akkreditált   pedagógus   továbbképzésen   történő   részvétel,   digitális   

kompetenciáinak fejlesztése 

c) A digitális pedagógiai- módszertani fejlesztéshez választott csomag(ok) használatára való 

felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása 

d) A digitális pedagógiai-módszertani fejlesztéshez összeállított vagy választott csomag(ok) 

használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása 

 

 

 

3. Az   alkalmazandó   digitális   pedagógiai   módszertani   csomag   megvalósítását   támogató 

intézményi digitális környezet feltételeinek megteremtése 

4. Támogató szolgáltatások biztosítása 

 

5. Kötelező nyilvánosság biztosítása 

 

6. Esélyegyenlőségi terv és esélyegyenlőségi felelős 

 

7. A fejlesztés eredményeinek a pedagógiai programokba való átültetése 

 

 

5. A PROJEKT EREDMÉNYEI RÖVIDEN 

 

— 10  db/tanév/fő  digitális  óravázlat  vagy  óraterv  vagy  tanmenet  vagy  tananyagtartalom 

elkészítése. 

— Az elkészített digitális tananyagok kipróbálása. 

 

 

6. A PROJEKT B ESZER ZÉSEI  

 

— Eszközök és szoftverek 44 000 000 Ft értékben a négy iskolában. 

— Pedagógusok akkreditált továbbképzése 

 

 

7. A PROJEKT MEGVALÓSULÁSA A SZOLNOKI SZÉCHENYI KÖRÚTI SPORTISKOLAI 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS  ALAPFOK Ú M ŰVÉSZETI ISK OLÁB AN  

 

 

 
— GEOMATECH — élményalapú, interaktív, digitális természettudományi (fizika) feladat- és 

tananyagrendszer felső tagozatosok számára – felső tagozatos tanulóink támogatása 

felmenő rendszerben a természettudományos megismerés folyamatában 

 

 

 

 
— Makerspace – Digitális modellezés és tárgyalkotás a vizuális kultúra területén – felső tagozatos 

diákjaink kreativitásának fejlesztése felmenő rendszerben 


