
 

2.SZAKMAI NAP 

A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskolában 2019. október 14-én szakmai nap keretén belül a 

meghívott pedagógusok, nyugdíjas munkatársak ismertetőt hallgathattak meg az eddig elért 

eredményekről, a geomatech@ módszerek alkalmazásának körülményeiről.   

A szakmai nap elsődleges célja volt, hogy azok a pedagógusok, akik bevezették osztályaikban 

az említett módszereket röviden értékelték az eltelt időszakot, reflektáltak az eddigi 

munkájukra, valamint meghatározták azokat a további célokat, melyeket a projekt során el 

tudnak érni.  

Mindkét tagozat matematika óráin digitális módszerek alkalmazása történt az előző évben, ami 

az idén is folytatódott. Iskolakezdés után még most kezd kialakulni az új tanrend. A tanulók 

egyre nagyobb időszakaszokban tanulják a digitális feladatmegoldásokat, mondták el nevelőink 

ezen a napon. A telepített programok mellett az új tanév első időszakában akadályt jelentett, 

hogy nem sikerült még az internetelérést stabilizálni, eszközhiány miatt székhely 

intézményünkben. Ezért az órai alkalmazások elsősorban a meglévő telepített programelemekre 

épültek, valamint a régi, lassabb internet szolgáltatást használták pedagógusaink.  

A szakmai nap elsődlegesen intézményünk pedagógusai számára volt elérhető, azok a nevelők 

kaptak ismertetőt, akik még nem voltak kapcsolatban ezekkel a digitális módszerekkel.  

Nevelőink kipróbálhattak néhány geo-gebra programot, egy-egy feladat megoldására volt idő. 

Az óratervezéseket, valamint a legegyszerűbb feladatok megoldásába pillanthattak bele. 

Szakmai nap tevékenységei során a belső kommunikáció erősítésén túl nevelőink digitális 

kompetenciáinak fejlesztését tűztük ki célul. A geomatech feladatok értékelését alsó és felső 

tagozatról egy-egy nevelő végezte el. 

Elmondásuk szerint a tanulók szívesen használják az IKT eszközöket, jól lekötötték 

figyelmüket ezek a speciális feladatok. Szabályok szerint használják a digitális alkalmazásokat. 

Motiváltak voltak. Alig várják, hogy egy-egy matematika órán ilyen feladatokat oldhassanak 

meg. 

Szakmai nap végén nevelőink módszertani elemekről konzultáltak.Olyan információk cseréltek 

gazdát, melyek tartalmazták a programok elérési helyeit, egyéb segédanyagok fellelhetőségeit 

linkek formájában.  

A megvalósítók ösztönözték arra kollégáikat, hogy a digitális tartalmak nagyarányú 

alkalmazásával j obban le tudják kötni a tanulók figyelmét, motiválttá tudják tenni őket. 

Mindenkinek érdeke és innovatív gondolkodást eredményez, ha még többen alkalmazzák a 

jövőben ezeket a módszereket.  

Intézményünkben az új tanév elején megvalósult szakmai nap programja elérte célját. A 

résztvevők ismereteiket megosztották egymással a projekt céljainak megfelelve. A nevelők 

között módszertani elemek átadása és bővítése történt, értékelésekkel együtt. A projekt további 

célja, hogy a tanév végéig további programok alkalmazása és új elemek beillesztése történjen. 

Tematikus rendhez igazodva más eszközökön történő alkalmazás is megvalósulásra vár. 

Rendezvényünk célja megvalósult, közös beszélgetés és útkeresés indult el a nevelők között. 

Szakmai tapasztalatok átadása a nevelőtestület és az egyes pedagógusok saját továbbképzési 

esélyeit gyarapíthatja. 

Jászkisér, 2019.10.14.                                                                           


