
 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

A programot azonosító adatok 

A szakmai beszámoló 
tárgya: 

Projektnyitó rendezvény 

A szakmai beszámoló 
dátuma és időpontja: 

2018. december 17. 

Támogatás 
azonosítószáma: 

VEKOP–7.3.3 –17– 2017–00002 

A támogatás címe: 
Digitális kompetenciák- digitális környezeti nevelés a 
Ceglédi Tankerület intézményeiben 

A szakmai beszámoló 
felhívás szerinti 

tevékenységi rendszerbe 
való beillesztése 

felhívás szerinti kötelező feladat 

 

Adott szakmai feladat megnevezése: Projekt nyitórendezvény szervezése a 

Ceglédi Tankerületi Központban. 

Célja: Az implementációt támogató olyan esemény, amely szemléletformálást 

támogató szakmai rendezvény is a széleskörű nyilvánosság megteremtése mellett. 

A rendezvény hozzájárul a bevezetésre kerülő oktatási programcsomagok 

megismertetéséhez, a bevezetés hatékonyságának növeléséhez, a digitális 

pedagógiai módszertani fejlesztések elterjesztéséhez. 

 

A bevont célcsoport: 

A bevont négy köznevelési intézmény három különböző településről (Nagykőrös, 

Cegléd, Nagykáta) három járást képviselt. 

A négy intézmény esetében közös módszertan a kreativitás/ problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztésének támogatása összesen 43 fő közvetlenül bevont 

pedagógus részvételével valósul meg. 

 



 

 

Intézmény 

 Ceglédi 

Kossuth 

Lajos 

Gimnázium 

Várkonyi 

István 

Általános 

Iskola 

Mátray 

Gábor 

Általános 

Iskola 

II. 

Rákóczi 

Ferenc 

Általános 

Iskola 

Összesen 

Bevont tanulói létszám 177 220 143 164 704 

Bevont pedagógusi létszám 13 10 10 10 43 

Matematika 

komp. 

fejlesztés 

Tanulók 0 0 70 0 70 

Tanárok 0 0 6 0 6 

Szövegértés 

fejlesztése 

Tanulók 162 0 0 0 162 

Tanárok 7 0 0 0 7 

Természet-

tudományos 

megismerés 

Tanulók 96 220 73 164 553 

Tanárok 4 10 4 10 28 

Kreativitás/ 

probléma-

megoldás 

Tanulók 18 0 0 0 18 

Tanárok 2 0 0 0 2 

 

A megvalósult szakmai feladat leírása, tapasztalatok: 



 

 

A projektnyitó rendezvény a tervek szerint valósult meg. Előzetesen megkerestük a 

DPMK divízióvezetőjét és felkértük előadás megtartására, de a teljes DPMK 

állományának szervezett évzáró esemény időpontjával ütközött a ceglédi 

rendezvény, így helyettesítésére sem volt mód. A Neumann János Egyetemmel 

(NJE) kötött szakmai együttműködési megállapodás keretében sikerült megnyerni 

Halczman Szilvia egyetemi oktatót és Muhi Krisztián egyetemi hallgatót, hogy 

tartsanak előadást aktuális digitális pedagógiai fejlesztéseikről és projektjeikről.  

A köszöntők – polgármesterek, tankerületi igazgató – után elhangzott előadások 

közül az elsőt a Neumann János Egyetem oktatója és hallgatója tartotta a digitális 

iskola modellekről és a mobil applikációk terén végzett fejlesztéseikről. A tankerület 

intézményeinek bevonása is felkínálásra került a fejlesztések tesztelésébe, erre több 

intézményvezető is jelezte az előadás végén az igényét.  

A második előadást a projekt szakmai vezetője, Tóth Géza tartotta, részletesen 

bemutatva a kitűzött fejlesztési célokat, a tervezett eszköz és képzési 

beszerzéseket, a szakmai megvalósítás folyamatát. A rendezvény végén mind a 

négy intézmény vezetője megfogalmazta elvárásait a projektre vonatkozóan és 

kifejezte támogatását annak eredményessége érdekében.  

A bevonásra kerülő pedagógusok, intézményvezetők, rendszergazdák, 

kapcsolattartók, menedzsment tagok, településvezetők, tankerületi dolgozók – 

pénzügyi, műszaki és pályázati főosztály, tanügy-igazgatási és jogi főosztály – 

részletes tájékoztatást és szakmai érzékenyítést kaptak a projekt tevékenységéről. 

A projektnyitó mindkét előadása sikeres volt, a résztvevők visszajelzései és a háttér 

beszélgetések alapján is elégedettek voltak az informatív, szemléletes 

tájékoztatásokkal. 

Eredményének nyilvános megjelenései: 

A rendezvény média és sajtó nyilvános esemény volt, megjelentek a városi 

televízió, és az írott sajtó képviselői, valamint a Tankerület médiastábja, akik 

tájékoztatást adtak a rendezvényről. Az intézmények honlapjain is tájékozódni lehet 

az eseményről. 

 

Kmf. 


