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 *AA-………..* 

AA-……… 
 

NYILATKOZAT 

az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” projekt  

keretében megvalósuló továbbképzésről és az átvett informatikai eszközről 

Alulírott ………………… (születési hely, idő: ……………., ………………, oktatási azonosító: 

…………….),  

mint a(z) …………………………………..(cím: ………………………………………….., KRÉTA 

azonosító: ……………………………..) pedagógusa a mai napon az Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

adatai szerint az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt keretében beszerzett informatikai 

eszközt (laptopot a hozzá tartozó kiegészítő tartozékokkal és telepített szoftverekkel együtt) használatra, 

munkavégzés céljából átvettem. 

A fent nevezett eszköz átvétele kapcsán a korábban tett előzetes szándéknyilatkozatom szerint vállalom, 

hogy 

a) az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú projekt keretében megvalósítandó 

térítésmentes, akkreditált továbbképzésen részt veszek és teljesítem annak követelményeit a 

projekt fizikai zárásának időpontjáig (tervezetten 2020.12.31-ig).  

(A térítésmentes akkreditált továbbképzésről szóló előzetes tájékoztatót jelen nyilatkozat 2. 

számú melléklete tartalmazza.) 

b) amennyiben a tankerületi központtal fennálló jogviszonyom véglegesen megszűnik, vagy a 

projekt keretében szervezett akkreditált pedagógus továbbképzést nem végzem el, akkor a 

meghatározott leltári rend szerint legkésőbb a munkaviszonyom megszűnésének napján, illetve 

a projekt fizikai zárását megelőzően visszaszolgáltatom az átvett eszközt és tartozékait a 

Klebelsberg Központnak. 

c) az eszközt munkavégzésem során rendeltetésszerűen használom, azt másnak használatra át nem 

adom. A telepített operációs rendszert, szoftverkörnyezetet, alkalmazásokat nem távolítom el a 

gépről. 

d) az eszköz elvesztését, ellopását és rongálódását haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül 

bejelentem a Tankerületi Központba, valamint a Klebelsberg Központ EFOP-3.2.4-16-2016-

00001 projekt munkatársai részére. 

 

Jelen szándéknyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy az általam megadott személyes adatokat 

a Klebelsberg Központ a Projekt során a nyilatkozatban foglalt célok elérése érdekében a Projekt 

lezárásáig kezelheti. 

Kelt: ………………………., …………….év…………….hó………….nap 

 

 

 …………………………………………………………………………… 

 aláírás 

Mellékletek: 
1. Átadás-átvételi jegyzőkönyv az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” projekt keretében átadásra kerülő 

notebookról 

2. Előzetes tájékoztatás az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” projekt  
keretében megvalósításra kerülő pedagógus-továbbképzésekről  
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 

az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” projekt  

keretében átadásra kerülő notebookról 

Kiállító: 

 

Klebelsberg Központ 

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. 

*AA-xxxxxxx* 

 

AA-xxxxxxx 

 

Készült:  

 

2018. ……………… hó ..…-án, a ………………………………………… hivatalos helyiségében, 

amelynek címe: …………………………... 

 

Jelen vannak: ……………………, mint kijelölt intézményi felelős és 

 

az Átvevő pedagógus,  oktatási azonosító száma: …………………….,  

neve: …………………, 

születési hely, idő: Bácsalmás, ……………………, 

aki az alábbi ……………………… és tartozékait átveszi.  

 

Kijelentem, hogy az alábbi informatikai eszközt és tartozékai (egér és laptop táska), sértetlenül és 

működőképes állapotban átvételre kerültek: 

 

 

Sorszám Megnevezés/Típus Gyári szám Leltári szám 

1. xxxxxxx xxxxxx AA-xxxxxx 

 

 

Kelt: ………………………., …………….év…………….hó………….nap 

 

 

…………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

név: 

…………………………………………………. 

név: 

…………………………………………………. 

Átadó Átvevő 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS 

az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” projekt  

keretében megvalósításra kerülő pedagógus-továbbképzésekről 

 

 

Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” projekt keretében szervezett 

pedagógus-továbbképzések célja, hogy az azokon részt vevő pedagógusok lehető legnagyobb százalékát 

juttassa el a digitális oktatás megvalósításához szükséges kompetenciák legmagasabb (IKER 4-es) 

szintjére. A továbbképzések hozzájárulnak a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli IKT 

eszközhasználatával összefüggő módszertani tudásának és kultúrájának megújulásához, és ahhoz, hogy 

a tanulók digitális ismeretei a tanórán és a tanórán kívüli tevékenységekben is nagyobb hatásfokkal 

hasznosuljanak, alkalmazóképes kompetenciákká váljanak. A projekt keretében megvalósuló 

tevékenységek (köztük különösen a továbbképzések) arra irányulnak, hogy a nevelési-oktatási 

folyamatban részt vevő diákok és pedagógusok IKT eszközhasználattal összefüggő motivációi 

növekedjenek, és kialakuljanak az ezzel kapcsolatos pozitív attitűdjeik is. 

 

A projekt keretében 30, 60 és 90 órás pedagógus-továbbképzési programok kerülnek kialakításra, 

amelyek igazodnak a pedagógusok meglévő digitális kompetenciáihoz, egyúttal differenciált 

módszertani fejlődési lehetőséget kínálnak az általános iskolai alsó- és felső tagozatos, illetve 

középiskolás diákokat tanítók számára, a különböző (humán és reál) tantárgyakban alkalmazható 

tudással és tapasztalatokkal. Minden képzési program az alábbi nyolc modul mentén épül fel: 

 

1. Internet és rendszerbiztonság 

2. Tartalomszerkesztés és megosztás 

3. Eszközhasználat 

4. Tantermi management rendszerek használata 

5. Oktatási adminisztrációs rendszerek használata: KRÉTA 

6. Webes felületek és tartalomtárak integrálása 

7. Elektronikus feladatlap-szerkesztés 

8. E-learning rendszerek ismerete, új tematikák bemutatása 

 

A képzési alkalmak kontaktórás és távoktatási formában valósulnak meg. A továbbképzések 

akkreditáltak, ezért a követelményeket sikeresen teljesítő pedagógusok tanúsítványt kapnak.  

 

A projekt keretében megvalósuló továbbképzések 2018 júniusától 2020 őszéig kerülnek lebonyolításra; 

a képzéseken való részvétel lehetőségeiről és feltételeiről, valamint az induló képzési csoportokhoz való 

csatlakozás módjáról a projekt munkatársai folyamatosan tájékoztatni fogják az érintetteket. 
 


