


O4 IKT-alapú kreatív 
tantermi munka

Zoom megbeszélés a mentorokkal 2022. április 11.



O4 tevékenységek, indikátorok, határidő

 O4-A1: A tanárok digitális órákat tartanak az iskolában

 O4-A2: Tanári reflexió, esettanulmányok következtetésekkel, 
összesen legalább 40 digitális óraterv alapján.

Indikátorok

A kísérleti órákba bevont szakképzésben részt vevő diákok száma -
osztályonként 15 diákkal és 40 kísérleti órát tartó tanárral számolva a 
cél 600 diák bevonása

Vezeti: SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium

Részt vesz: SZÁMALK, MAGYULA, BIC, LIC

Időtartam: 2022 május-2022 november





O4 feladatainak ütemezése



O5 Digitális pedagógiai 
képzési modell



• A tanárok digitális kompetenciáit újraértékeljük, hogy megmutassuk a 
műhelyfoglalkozások hatását. A résztvevő tanárok tanúsítványt 
kapnak, amely tartalmazza digitális kompetenciáik szintjét. 

• Digitális mentorokat is kijelölnek, akik a projekt eredményeinek 
fenntarthatóságát biztosítják majd helyben, iskolánként legalább egy, 
a változásért felelős személlyel (vezetőségi tagokkal) együtt. 

A Digitális pedagógiai képzési és beavatkozási modell magyar nyelven 
készül, majd lefordítják angol és szlovén nyelvre. A modellt letölthető 
ebook formátumban különböző platformokon fogják közzétenni. 



A könyv gyakorlatias, lépésről-lépésre történő 

útmutató, amit más oktatási szakértők 

(tanácsadók, oktatók) és iskolák is követhetnek, 

ha digitális pedagógiai stratégiát szeretnének 

intézményi szinten, hatékonyan megvalósítani.



O5 tevékenységek, indikátorok, határidő
 O5-A1: Innovatív tanárok és digitális mentorok tanúsítása
 O5-A2: A DPTM szerzői és fordításai
Indikátorok
 Az DigCompEdu önértékelésben részt vevő tanárok száma: 40
 Kinevezett szakképzési digitális mentorok száma - legalább 1/iskola
 Digitális pedagógiai képzési és beavatkozási modell - 3 nyelven megjelent, 

ebook formátumban, min. 100 oldal
 Az oktatási szakértők, oktatók, szakképző iskolák vagy más oktatási 

intézmények által kiadott, a model használatára vonatkozó 
szándéknyilatkozatok száma - partnerországonként legalább 5 darab

 Vezeti: Primorszki Egyetem, részt vesz: Prompt, Expanzio, Magyar 
Tanárképző Központ

 Időtartam: 2022 november-2023 május



O5 feladatainak ütemezése



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!


