
 

 

Digitális jólét program pont a refi 

A nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskolában fontos cél a családias légkörben megvalósuló 

gyermekközpontú, nyugodt, stabil nevelés és oktatás. Ennek egyik pillére a hit, a másik a magas szakmai és 

módszertani kultúra, a kor kihívásának megfelelő felszereltség, valamint a rendkívül gazdag és színes változatos 

iskolai élet. Ezért mindent megteszünk, hogy a XXI. század kihívásaival együtt haladjunk, fejlődjünk. A 

digitalizáció rohamos ütemben fejlődik, ha nem tartunk lépést ezzel a fejlődéssel, könnyen lemaradhatunk. 

Intézményünkben ezt szem előtt tartva folyamatosan képezzük munkatársainkat és tanítványainkat e területen is, 

hogy a lehető legjobb alapokat elsajátíthassák és olyan készségeket szerezzenek, ami biztosítja számukra a 

széleskörű tájékozódást a digitális világban. Ez egyben hozzájárul az ismeretek tudatos alkalmazásához, ami 

napjainkban elvárás és cél is egyben. A gyermekeinknek az okostelefon, a tablet, az internet használata mára már 

életük részévé vált, ami természetesen nem fedi le a digitalizáció fogalmát, hiszen szinte átszövi életünk minden 

területét. Ennek ismeretében iskolánkban több olyan programot is elindítottunk, amelyek segítik közösségünket 

abban, hogy e világban tudatosan, célirányosan és nem utolsó sorban biztonságosan eligazodhassanak. 

Ezek közül az egyik fejlesztés a 2018 nyarán benyújtott GINOP – 3.3.1–16–2016-00001 számú pályázat, 

amelyet elnyert iskolánk. A projekt kettős lehetőséget biztosít számunkra. Az egyik, több mint 2,1 millió Ft 

értékben digitális eszközparkunk fejlődését segítette, hiszen multifunkcionális géppel, laptopokkal, tabletekkel, 

projektorral, okostelefonokkal, WIFI-vel gazdagodtunk. A másik, fontos lehetőségünk egyrészt, szakmai 

továbbképzésen szélesítheti ismereteit munkatársunk, másrészt megtanítjuk a szülőket az elektronikus napló 

használatára, illetve a honlapunkon elérhető gyakorló feladatlapok alkalmazására, amely  gyermekeik ismereteit 

szélesíti. Fontos lehetőség továbbá az is, hogy igény szerint ezeket az eszközöket iskolánk könyvtárában 

nevelőink segítségével használhassák. E programmal a refi DJP – ponttá vált, az elkövetkező három évre. 

Mindezek megvalósulásával a gyermekek – pedagógusok – szülők kapcsolatát szorosabbá fűzhetjük, ami 

hozzájárul közösségünk erősödéséhez. Mindezt vezérigénk szellemében tesszük, amely azt mondja: 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”                                                                      
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