
DIGITÁLIS osztály 



Mit jelent a TEHETSÉGGONDOZÓ 

DIGITÁLIS osztály 

A 6 
évfolyamos 
kerettantervi 

tananyag 

+ heti 2 
óra 

tehetség
gondozó 
program 
szerinti 

óra 

digitális pedagógiai 
módszerek alkalmazása: 

• saját laptop használata 

• digitális könyv és 
tananyag használata 

• Internet alapú 
együttműködés a tanár 
és a tanulók között 



Helyzetelemzés - mi van  a környező 

világban 

  



A JÖVŐ digitális 

az iparban óriási 
digitális forradalom 

van a jövőben 
minden 

munkahely 
digitális lesz 

20 év múlva : okos 
gyár, okos iroda, 
okos ház, okos 
autó……..lesz teljesen más 

környezetben kell 
alkalmazkodnia 
gyermekeinknek 
mint amiben ma 

élnek 
A diákok 2/3 része 
olyan munkát fog 

végezni, amely ma 
még nem létezik 



Fiataljainknak a digitalizáció nem a jövőt 

jelenti,hanem a mindennapjaikat  



Kételyek 

így is mindig a gép előtt ülnek 
tudják használni a szg-t és mobil eszközöket iskola nélkül is- ezt ez a 

korosztály már „magába szívja” 

a mobilt nyomogatja egész nap 

elszakad a valóságtól 

szűkülnek a társas kapcsolatok 

felszínes a kommunikáció 

az internetezés veszélyei 

elveszi az időt a tanulástól 

ez csak egy új divat 

drága a számítógép 



Valóság 

A 
közhiedelemmel 

ellentétben 

• a fiatal generáció egy jelentős része nem használja 
készségszinten a digitális eszközöket, 

• a látszólag folyamatos eszközhasználat gyakran 
kimerül egyszerű kommunikációs, közösségi vagy 
multimédia funkciókban, 

• gyakran egyszerű eszközbeállítások vagy triviálisnak 
gondolt folyamatok kezelése, adatok keresése, 
tárolása, rendezése is problémát okoz 

• mivel a diákok nem rendelkeznek megfelelő digitális 
ismeretekkel ,ezért kevésbé állják meg a helyüket a 
világban 

• nem tudnak olyan állásokat betölteni, amelyek 
igénylik az ilyen jártasságot, vagy az informatikai 
szaktudást.  

• PISA mérés: a vizsgálat során a diákoknak 
egyszerűnek tűnő feladatokat kell interneten, digitális 
eszközök segítségével végrehajtani: 

• egy vonatjegy megvásárlása, 

• menetrendek alapján utazás megtervezése, 

• megadott fogalmakról való adatgyűjtés,  

• összetett kérdésekre való válaszadáshoz 
információkeresés 



Nem engedhetjük meg, hogy… 

egyoldalúan és értelmetlenül számítógépezzenek, mobilozzanak 

ne tereljük helyes irányba és arányba a digitális eszközökön  történő és a 
hagyományos , nyomtatott tankönyvekből  történő tanulást 

irányítás nélkül csak a maguk feje után menve eltévelyedjenek az internet világában 

úgy menjenek ki a közoktatásból, hogy nem készség szinten , és nem a tudás 
gyarapításra használják az IKT eszközöket 

ne tudják helyesen kezelni a netről jövő veszélyeket 

ne adjuk meg nekik azokat a képességeket, amelyek majd a munkaerőpiacon 
szükségesek lesznek 

gyermekeinket ne készítsük fel a digitális jövőre 



Miért a DIGITÁLIS osztály? 

A 
digitalizáció 
visszafordít

hatatlan 

A világ erre 
halad 

 – mi sem 
maradhatunk 

le 

Amit nem 
tudunk 

megváltoztat
ni , annak 
álljunk az 

élére! 

Ahhoz, hogy a jövő 
munkahelyén majd 
megállják a helyüket, 
három dologra van 
szükség: 

• tudni kell tanulni 

• tudni kell angolul 

• digitális 
kompetenciával kell 
rendelkezni 



Hogyan tesszük ezt ebben az osztályban 

Mindenki tanul angolul 

Az első hónapban mindenki részt vesz tanulás módszertani foglalkozáson 

Minden tanórán fejlesztjük a digitális készségeiket 

Tanulnak gépírást, hogy gyorsabban tudjanak majd jegyzetelni 

Saját számítógépen követhetik az egyénre szabott tananyagot, folyamatosan 
kapcsolatban állnak a tanárral 

Nem tiltott a mobil, hanem használjuk az órán 

Csak ott fordulunk a számítógéphez, ahol ez többletet tud tenni a tanulási 
folyamathoz ( pl szemléltetés, gyakoroltatás, számonkérés) 

Az így nyert időt gyakorlásra tudjuk fordítani 

Nem minden t viszünk át digitális pedagógiai módszerre, mert van ami e 
nélkül is jól működik és szükség van rá 

Használunk digitális tananyagot, digitális tankönyvet, de nyomtatottat is és 
füzetet is. 

Megtanítjuk őket a biztonságos internethasználatra és az álhírek kiszűrésére 

A tehetséggondozó foglalkozásokon az adott területen kiemelkedő tanulók 
keresésével 



A tanulás-tanítás 

eszközigénye 

 



MS Innovatív iskola 

A digitális tantestület 

Magyar  

Munkaközösség 
vezető 

Kiváló 
versenyfelkészítő 
kitüntetett 

Lenkei 

Éva 

Történelem 
Munkaközösség 
vezető 
Mesterpedagógus 

Minősítő-
tanfelügyelő 

Molnár 
Csaba 
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OSZTÁLYFŐNÖK 

Angol nyelv - biológia 

Munkaközösség vezető 

Mentor pedagógus 

Borosné 
Répási 

Rita 

Angol nyelv 
tagozat 

Mérés-értékelés 
szakvizsga 

Dr. 
Rózsáné 

Nagy 
Mónika 
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Matematika-informatika 

Microsoft Educator 

eTwinning nagykövet 

Skultéty 
Zoltánné 

Matematika 

Mesterpedagógus 
szakértő 

Oktatási ig.h 

Kerboltné 
Tóth Edit 
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Fizika 

Mentor tanár 

 

Kissné 
Fodor 
Tímea 

Technika 

Fotózás 

Petrik 
Péter 

Kémia 

Laborvezető 

Dóka 
Erzsébet 



MS Innovatív iskola 

A digitális tantestület 

Földrajz 

 

Pozsárné 
Szilágyi 
Erzsébet 

Rajz és vizuális kultúra 

Dr. 
Szilágyiné 

Rádai 
Gabriella 
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Ének-zene 

 

Dr. 
Farkasné 

Sajó Márta 

Református hittan 

Robotika 

Adamcsik 
Dávid 



MS Innovatív iskola 

A digitális tantestület 

Gépírás 

Munkaközösség vezető 

Mentorpedagógus 

 

Tóthné 
Nagy 
Anikó 

Történelem 
tehetséggondozás 

Tanulásmódszertan 

Gecse 
Angéla 


