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EFOP-3.2.3-17-2017-00039 „Digitális környezet fejlesztése a
Szombathelyi Tankerületi Központ intézményeiben”
A “Digitális környezet fejlesztése a Szombathelyi Tankerületi Központ intézményeiben” projekt célja a pedagógusok digitális
kulcskompetenciáinak, IKT tudásának, módszertani kultúrájának hatékonyabb fejlesztése, a mindennapi pedagógiai munka
során az IKT használat és annak motivációjának erősítése, a IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az
értékelés folyamatába. A pályázat keretében megvalósuló szakmai tevékenységek:
•

A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétele 30
órás képzésen és a digitális oktatáshoz szükséges univerzális, digitális oktatást támogató keretrendszer biztosítása.

•

Az intézmények által választott módszertani csomagokhoz kapcsolódóan intézményenként 1-1 digitális
segédanyagcsomag (digitális óravázlatokat, tanítást-tanulást támogató tartalmakat, digitális projektleírásokat fog
tartalmazni – grafikák, animációk és videók, szöveges anyagok, tesztek) kidolgozása. A digitális pedagógiai
módszertani fejlesztéshez összeállított csomag(ok) használatára való felkészülés.

•

Implementációt támogató workshopok 8 alkalommal: a fejlesztések implementációját támogató szakmai
workshopok szervezése a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere (az alkalmazott tananyagok,
módszertanok, eszközök, programok vonatkozásában) megvalósítása.

•

Internetbiztonsági és fogyasztóvédelmi programok 8 alkalommal: fél napos program, kb. 60 fő részvételével,
szakértő/előadó közreműködésével, gyermekeknek szóló interaktív foglalkozásokkal.

•

Szemléletformáló kampányok szervezése: digitális nyílt nap szervezése: 100 gyermek, valamint szülők részére
interaktív, élményközpontú programok szervezése és előadók biztosítása.

A pályázatban résztvevő intézmények:
1.

Szombathelyi Oladi Általános Iskola

2.

Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

3.

Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium

4. Rumi Rajki István Általános Iskola

A pályázat keretében megvalósult internetbiztonsági
programok

A rendezvények célja a diákok felvilágosítása az internet megfelelő és biztonságos használatáról.

A rendezvények programja:
Az internetbiztonsági rendezvények témája az internet biztonságos használata volt. Az előadáson 5-8. osztályos fiatalok
vettek részt a projektben támogatott négy intézményből. A rendezvényeken a gyerekek aktív részvételével közösen a
következő témákat érintettük:
•

A digitális lábnyom, vagyis minden adat, amit online megadunk, eltörölhetetlen és visszakereshető

•

Biztonságos jelszavak és jelszóképzési módszerek, példákkal

•

Levelezési tanácsok, spam levelek, azok elleni védekezés

•

Személyes adataink a neten, az adathalászat fogalma

•

A böngészés és annak veszélyei

•

Játékok, online játékok (semmi nincsen ingyen) függőség

•

A chat-elés veszélyei, ismerkedés, randizás és a személyes adatok védelme

•

Álhírek és felismerésük az interneten, hamis alakok a közösségi médiában

•

Internetes kapcsolataink: a digitális és a fizikai valóságban való kommunikáció közötti különbség. A netes
kommunikáció is valós érzeteket, akár jó érzetet, kötődést is kelthet, de ez nem pótolja a fizikai valóságban való
személyes emberi kapcsolatokat. Ezekre a fizikai személyes emberi kapcsolatokra minden embernek szüksége van,
törekedjenek erre.

•

Az internetes vásárlásról sok gyereknek volt saját tapasztalata, a negatív tapasztalatokról is beszámoltak. A hamis
eladók, átverésre használt termékek, a biztonságos online fizetési felületek, a számtalan kéretlen felugró reklám, és
az adathalász oldalak is szóba kerültek.
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