


O2 lezárása, 
egyeztetés az 
O3 feladataival 
kapcsolatban
Zoom megbeszélés a mentorokkal 2022. április 11.



O2 – képzés lezárása (mentori beszámoló)

 Mentori riport – mentori értékelés sablon magyarul
Kik vettek részt a képzésen

Milyen lett a 3 beadott feladat értékelése

Feladatonként egy rövid összefoglaló

Minden csoport csinál egy MUNKATERVET (milyen módszereket, digitális 
eszközöket választott a csoport, ezeket hány alkalmat szánnak ezekre)

 Értékelő kérdőívek elemzése (DMC-n lévő kurzusértékelő kérdőív, 
eredményeket küldjük)
Beszámoló: mivolt a következtetés a résztvevők visszajelzése alapján:

 Hogyan értékeli a tanfolyamot

mennyire volt használható a DMC platform stb.



O3 - Workshopok

 O3-A1: Konkrét cselekvési tervek készítése az iskolák számára

 O3-A2: Workshopok megtartása a tanároknak az iskolában

 O3-A3: Közösségi digitális tananyagfejlesztés

 O3-A4: Az iskola közös digitális tananyagtárának elkészítése



O3-A1: Konkrét cselekvési tervek 
készítése az iskolák számára
 A most befejeződött képzés után minden iskola cselekvési tervet 

készít a képzésben részt vevő pedagógusok által készített egyéni 
fejlesztési tervek alapján.

 Az cselekvési terv tartalmazza a partner szakképzési iskolákban 
tartandó workshopok témáit, programját és ütemezését.
(2-3 hónap alatt, 15-20 , egyenként 120 perces workshop )

Indikátorok
 Az egyes partneriskolák véglegesítik a cselekvési terveket - időzítés 

és felelős személy kijelölése
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O3-A2: Workshopok megtartása a 
tanároknak az iskolában
 El kell készíteni a workshopok forgatókönyvét és tantervét, a cselekvési 

tervek alapján, és a Digitális menükártya online tanulási tevékenységre 
épülően

 A workshopok interaktív foglalkozások, ahol az új alkalmazásokat ki is 
próbálják, tesztelik a résztvevők

 A mentorok feladata azonosítani a csoportokból 2-3 olyan tanárt, akik 
később szintén mentorokká válhatnak

Indikátorok
 A workshop forgatókönyve és tanterve minden iskola számára elkészül egy szabványos 

sablonban, min. 10 oldal/iskola
 A partner szakképző iskolákban tartott műhelyfoglalkozások száma:

15-20 foglalkozás/iskola, egy-egy foglalkozás 120 percig tart.
 Az iskolai workshopokon részt vevő oktatók száma - legalább 10/iskola
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O3-A3: Közösségi digitális 
tananyagfejlesztés
 A workshopokkal párhuzamosan folyik a digitális tanulási tartalmak 

fejlesztése

 Olyan digitális tartalmak fejlesztése a feladat, amelyet a saját 
osztálytermi órájukon ki fognak próbálni az O4-ben és

 A saját szaktárgyukhoz (valamint a DMC-n elkészített óratervükhöz) 
kapcsolódva

Indikátorok
 Az újonnan kifejlesztett digitális tanulási tartalomfájlok száma, amelyek iskolánként

hozzáadódnak az adattárhoz (OER) - legalább 30 (lehet videó, vagy kérdőív, elmetérkép, 
idővonal, gyakorlat vagy online teszt).



O3-A4: Az iskola közös digitális 
tananyagtárának elkészítése
 Ha az iskola működtet digitális tananyagtárat, akkor oda kell 

feltölteni az elkészült digitális tartalmakat

 Ha nem, akkor kérésre segítünk a saját iskolai szerverre a 
rendszergazdával közreműködve feltelepíteni pl. egy Moodle-t, 
de szóba jöhet erre a célra valamilyen felhőszolgáltatás is 
(Google Drive, Onedrive)
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O3 feladatainak ütemezése



Megvalósítás tervezett időpontjai
Workshopok Tananyagfejlesztés Kísérleti tanórák

Számalk-SZALÉZI

MAGYULA

IPARI - Kassa

Szent László Líceum



Beszámolók, rendezvények 

 Időközi beszámolóhoz szükséges dokumentumok

 Elmaradt találkozó

 Következő találkozó időpontjai (Románia, Szlovákia?)



Projekt cím Digitális módszertani tanártovábbképzés intézményi szintű beavatkozással

Rövid név VETWork

Projekt azonosító 2020-1-HU01-KA202-078760

Program Erasmus + KA2, Stratégiai partnerség

Célcsoport Szakképzésben dolgozó pedagógusok, intézményvezetők

Haszonélvezők Szakképzésben tanuló diákok

Partner országok Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia

Időtartam 2020. szeptember 1. – 2023. május 31.

Kapcsolat Prompt-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Projekt adatok



Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom 
jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető 
felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.

Köszönöm a figyelmet!


