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Disszeminációs eszközök
 Multiplikációs rendezvények

Budapest, 2022. Március 29. 

RÉSZTVEVŐK ÉRTÉKELÉSE

A Prompt sikeres népszerűsítő, 
információmegosztó rendezvényt 
szervezett a DMC platform és 
funkcióinak bemutatására, 
valamint a projekttel kapcsolatos 
információk megosztására a 
résztvevő szakoktatókkal, 
szakképző intézmények 
vezetőivel és oktatási 
szervezetek képviselőivel. A 
rendezvényen összesen 59 fő 
vett részt.



Disszeminációs eredmények 2022. május
2020. október óta összesen 82 disszeminációs tevékenységet jegyeztek be a partnerek a weboldalon.



Fontosabb disszeminációs adatok
Partnerek weboldalai: 28 bejegyzés
Közösségi média posztok: 39 bejegyzés

Nyelvek szerint: 
• 65 magyar
• 9 angol
• 8 szlovén
• 3 román nyelvű 

Közösségi médiában az elérések száma olykor eléri 
a 2000 főt is! 

A PROMPT Facebook oldalán a DMC-t 
bemutató május 12-i poszt 1779 
embert, zömében szakképzésben 

dolgozó tanárt ért el. 



Amin van mit javítanunk…
 Európai szintű disszemináció

(pl. EPALE, EPRP platformon) 

 A disszeminációs lehetőségek jobb kihasználása: 
AKÁR HELYI, ISKOLAI SZINTŰ, MÁS CÉLÚ 
ESEMÉNYENY IS ALKALMAT JELENT RÁ.

 A megtörtént disszemináció bejegyzése a webformra
 valószínűsíthetően ez a lépés olykor elmarad.



Soron következő feladatok
 2. Hírlevél kiadása (Szent László Római Katolikus Líceum)

 Következő multiplikációs események megtartása

 DMC platform népszerűsítése

 Partnerek weboldalán és közösségi médiaoldalakon 
a projekt eredményeivel kapcsolatos információ 
megosztása



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!


