
4. Az innováció jellemzői: 
4.1 Az innováció címe:  
Sajátos nevelési igényű tanulók eredményességét segítő tananyag és taneszközök megalkotása 
 
4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:(max. 500 karakter) 
 
Az esélyegyenlőség kiterjesztése során kiemelt területként kezeljük a sajátos nevelési igényű 
tanulók oktatását, kiemelten a látássérült tanulók matematika kompetenciáját fejlesztő 
speciális segédeszközök megalkotását. Az innováció a  matematikai kompetenciához  
kapcsolható definíciók, tételek, képletek képernyőolvasó által felolvasható formátumban való 
átírása a vak tanulók számára. 
 
4.3 Az intézmény saját web-oldala, ahol az innovációt közzétették:  
www.njszki.hu 
4.4 Az innováció újdonságértéke az intézmény életében:(max. 500 karakter) 
 
A vak tanulók számára készített „hangos tankönyvek” nem tartalmaztak matematikai 
képleteket, illetve képként jelent meg, ami a képernyőolvasó szoftverek számára 
olvashatatlan. Ennek a hiánynak a pótlására készült (a teljesség igénye nélkül) néhány 
fontosnak tartott  fogalom, definíció és tétel egybegyűjtése elektronikus txt formában, illetve 
egy képlet átalakító program. 
 
          
4.5 A humánerőforrás:(max. 500 karakter) 
 
A kezelőfelület áttekinthető, gyorsan tanulható, használatához speciális többlettudásra nincs 
szükség.  
 
4.6 A fejlesztés alapdokumentumait itt töltheti fel: pl. projektterv, tanmenet, témahét, 
stb.Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egy innovációra rendelkezésére álló tárhely 
fájlonként 2MB. Az elfogadott fájl formátumok: gif, jpg, png, pdf, xls, doc, rtf, avi. 
 
 
4.7 Az innovációt bemutató egyéb dokumentumokat itt töltheti fel: kép, hang, videó, 
stb.Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egy innovációra rendelkezésére álló tárhely 
fájlonként 2MB. Az elfogadott fájl formátumok: gif, jpg, png, pdf, xls, doc, rtf, avi. 
 
5. Információk az innovációt hasznosítók számára: 
5.1 Az innováció típusa: 

        Tanulásszervezési eljárások 

         Oktatási-nevelési módszerek 

         Tananyagfejlesztés 

         Oktató-nevelő munkát segítő dokumentumok, kiadványok 

         Taneszközök 

         Mérés- értékelési eszközök 

         Egyéb:   
5.2 Az innováció mely intézménytípusban alkalmazható: 
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         óvoda 

         általános iskola 

         szakiskola 

         gimnázium 

         szakközépiskola 

         alapfokú művészetoktatási intézmény 

         kollégium 

         gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 
5.3 Az innováció megvalósításához szükséges időkerete: 
       
  nem releváns  
 
5.4 Egyéb megjegyzések (kitöltése nem kötelező):(max. 500 karakter) 
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