
4. Az innováció jellemzői: 
4.1 Az innováció címe:  
 
Tanulásszervezési módok kidolgozása, azok gyakorlati megvalósítása 
 
4.2 Az innováció tömör tartalmi leírása:(max. 500 karakter) 
 
A tanórai tanulásszervezés módszereit a számítástechnikai profilból fakadó iskolai 
sajátosságok alapján kívánjuk fejleszteni és alkalmazni. Kiemelt területként kezeljük az 
ismeretszerzés IKT alapú fejlesztését. A gyakorlati megvalósítás során összekapcsoljuk a 
differenciált módszerek alkalmazását a web2 lehetőségeivel. Konkrét megoldásokat, 
alkalmazási formákat fejlesztünk és dokumentálunk IKT alapú tanulásszervezési eljárások 
körében. 
 
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) 
 
Az IKT eszközök használatának beépülését közismereti órákon a diákok nagy lelkesedéssel 
fogadják. Könnyebben motiválhatók az órai munkára, ez valószínűleg az intézmény 
számítástechnikai profiljából és a tanulók informatikai érdeklődéséből adódik. Ezzel a 
mindenki lehetőséget kap, hogy kiegészítse a hagyományos oktatási módszereket. Az e-
learning tárházának bővítése, a tanóra kereteinek kibővítése, lehetőséget ad az órát nem 
látogató tanuló számára, hogy bekapcsolódjon a képzésbe.   
          
4.5 A humánerőforrás:(max. 500 karakter) 
 
Szaktanár felhasználói számítógépes ismeretekkel, illetve angol nyelvtudással; vagy 
technikus, segítőkész diákok. 
 
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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