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2020. december 2-án 13.30 órai kezdettel a VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 
azonosítószámú „Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben” elnevezésű projekt 
keretében nyílt nap rendezvény valósult meg a nagykőrösi Arany János Református 
Általános Iskolában.  
A rendezvény a COVID-19 vírus miatt kiadott miniszteri rendelkezés előírásai szerint 
került megszervezésre és lebonyolításra.   

A szakmai délután programjának leírása:  
A rendezvény kezdetét regisztráció előzte meg 13:30-14:00 óra között. Az 
eseményre meghívást kaptak az intézmény pedagógusai.  
A rendezvényt 14:00 órakor Dr. Szenczi Árpád igazgató nyitotta meg. Köszöntőjében 
elmondta, hogy a VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosítószámú „Egyenlő 
esélyekkel a digitális környezetben” elnevezésű projekt nagymértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy a digitális pedagógia, digitális módszertan magasabb szintre lépjen a 
tanórákon. Jó alkalomnak tekinti e rendezvényt, a pedagógustársak bevonására, a 
tapasztalatok megosztására. Köszönte a projekt szakmai megvalósítóinak, a digitális 
munkacsoportnak az eddigi munkáját, és további sikereket kíván a fejlődéshez, 
fejlesztéshez. Tartalmas és hasznos szakmai együttlétet kívánt a résztvevőknek. 
 
A szakmai megnyitót követően Tőzsér Márta földrajz-matematika szakos tanár tartott 
digitális eszközökkel támogatott bemutatóórát egy 7. évfolyamos osztály 
bevonásával. Az ezt követő prezentációban órarészletek egységeiben számolt be 
tapasztalatairól. Órarészletek: 
Természetismeret 6.osztály: Erdő - összefoglalás 
Földrajz 8.osztály: Hazánk tájai - rendszerező óra – térképgyakorlat 
Matematika 8.osztály: Gondolkodj és számolj! - rendszerező óra 
Tapasztalata szerint a tankocka feladatok az alábbi óratípusokon alkalmazhatóak 
igen hatékonyan: rendszerező, ismétlő, gyakorló óra. 



A szünetet követően Budai Krisztina tanító tartott digitális eszközökkel támogatott 
matematika bemutatóórát egy 4. évfolyamos osztály bevonásával. 
Témakör: Műveletek 2000-es számkörben.  
Az óra anyaga: Számszomszédok, kerekítés. 
Didaktikai feladatok: ismereteket szilárdító, ismétlő, rendszerező óra  
Kompetenciák, fejlesztési feladatok: gazdasági nevelés, rendszerezés szövegértés, 
emlékezet, figyelem, önálló munkavégzés. 
Tapasztalatok: 
- örömmel, kitartóan végzett munka a digitális eszközökkel 
- fegyelmezett magatartás 
- informatikai tudás alkalmazása a tabletek használata által 
- önálló problémamegoldás 
 
A szünetet követően a két bemutatóóra értékelésére, a tapasztalatok megosztására 
és további jó gyakorlatok elméleti és részben gyakorlati bemutatására került sor. 
Egyetértésre talált az a megállapítás, hogy az eddig bemutatott tankocka feladatok 
előnye:  
 bármely témakörben alkalmazható 
 sokféle módon, sokféle ismeret gyakoroltatható 
 otthoni önálló gyakorlásra is alkalmas, ugyanis a rendszer jelzi a diáknak a 

hibás válaszokat 
 nemcsak gondolkodási algoritmusok, hanem szakkifejezések, fogalmak 

rögzítésénél is alkalmas 
 
Összességében: A nyílt óra rendezvény biztosította a pedagógusok szemléletformáló 
attitűdváltásának bemutatását, megerősítését. A digitális módszertani csomag 
alkalmazásának tapasztalati átadására megteremtődött a lehetőség. A résztvevők 
betekintést kaptak arról, hogy a beszerzésre került eszközök funkcionálisan jelen 
vannak a tanítás-tanulás folyamatában. 

 

Nagykőrös, 2020. december 2.  

Lejegyezte: Bartáné Járó Anita szakmai vezető 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


