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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. 

Digitális módszertani  

tanártovábbképzés  

intézményi szintű beavatkozással 

Eszköztár a digitális pedagógiai stratégia kidolgozásához 

Projektindítás 

A VETWork projekt 2020. októberében indult egy online 

nemzetközi partnertalálkozóval. 

Az első fázis eredményei 

Elkészült a VETWork weboldal, ami egyrészt külső 
kommunikációs célokat szolgál, másrészt a projektpartnerek 

együttműködési platformjaként funkcionál. 

 

A világjárvány körülményei arra kényszerítettek bennünket, 
hogy helyszíni látogatások helyett online lépjünk 
kapcsolatba a szakképző iskolákkal. 5 partnerintézményben 
szerveztünk interjúkat a digitális pedagógiai gyakorlatukra 

vonatkozó egységes kérdéssor mentén. Iskolavezetőkkel, 
tanárokkal és diákokkal külön-külön, kis csoportokban 
egyeztettünk. 

 

Következő lépésként az öt partneriskola mindegyike 

intézményi önértékelést végzett a SELFIE eszköz 
segítségével. 

 

Az interjúk eredményei (az egyes iskolákra szabott szakértői 
ajánlások) és a SELFIE felmérésre kapott visszajelzések 

képezik az alapját a digitális pedagógiai stratégiák 

megalkotásának, melyek a közeljövőben öltenek végleges 

formát.  

Az egyes iskolák stratégiáinak közös elemei az alábbi 

területeket érintik: 

- a tanulási platformok (pl. MS Teams) jövőbeli szerepe, 

- kreatív pedagógia, 

- a tanárok fejlesztése. 

Az iskolák összesen 50 tanárt delegáltak, akik a projekt 

következő szakaszaiban - az online tanárképzésben, a 

műhelymunkákban és a kísérleti órákon - részt vesznek majd. 

Ők a DigCompEdu önértékelő eszköz segítségével mérték fel 

az aktuális digitáliskompetencia-szintjüket.  

Szakértői képzés 

2021. szeptemberében Magyarországon került sor arra a 

három napos találkozóra, amelyen az oktatási szakértő 
partnerek vettek részt és cseréltek tapasztalatot, felkészülve 
a partneriskolákkal való további sikeres együttműködésre. 
Olyan módszerekkel és eszközökkel ismerkedtek meg, 
amelyek a digitális pedagógiai stratégiákon alapulva 

biztosítják a sikeres intézményi szintű beavatkozást és a 
valódi digitális átállást. 

Következő lépések 

A projekt következő fázisában befejeződik a Digitális 

Étlapnak keresztelt weboldal 3 nyelven (angol, magyar és 
szlovén) történő fejlesztése, majd a szakképző 

partneriskolák kiválasztott tanárai meghívást kapnak erre a 

platformra, egy ott zajló online tanulásra. 

https://vetwork.prompt.hu/hu
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_hu
https://digcompedu.dpmk.hu/
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 Hosszútávú célkitűzés 

A projekt célja a hagyományos digitális módszertani pedagógustovábbképzési program szélesebb kontextusba ágyazása, 

testreszabott, iskolában zajló kontakt képzés megszervezésével, összekapcsolva az intézményi szintű digitális kompetenciát és 

minőségkultúrát erősítő szervezetfejlesztési komponensekkel. 

 Projekt célok 

• Intézményi szintű beavatkozás az iskola vezetőinek és pedagógusainak szoros együttműködésére építve. 
• Szervezeti és egyéni szintű fejlesztési és képzési szükségletek meghatározás a SELFIE és a DigCompEdu önértékelési 

eszközeivel.  
• A felmérések eredményéhez illeszkedő online képzési kínálat implementálása a „Digitális Étlap” platformon, és online 

pedagógusképzés a hiányzó DigComp 2.1 és a DigCompEdu szerinti kompetenciák fejlesztéséhez. 
• Az iskolák támogatása saját digitális pedagógiai stratégiájuk és az egyéni igényekhez igazított akcióterv kidolgozásában. 
• Az akcióterv megvalósítása, gyakorlatorientált, egyéni igényekhez igazított, a pedagógusok saját „digitális óra” 

kísérletével záruló helyszíni, jelenléti képzés (workshopok) facilitálása a partneriskolákban. 
• Digitális pedagógiai képzési és beavatkozási modell kidolgozása a tapasztalatok alapján, amit egyéb oktatási 

intézmények is könnyen alkalmazhatnak intézményi szintű változások hatékony kezelésének és oktatási gyakorlatuk 
folyamatos fejlesztésének eszközeként.  
 

 Projektadatok 

Név: Digitális módszertani tanártovábbképzés intézményi szintű beavatkozással 
Rövidítés: VETWork 

Projektazonosító: 2020-1-HU01-KA202-078760 

Program: Erasmus+ KA2, Stratégiai partnerség 

Célcsoport: szakképzésben dolgozó oktatók, intézményvezetők 

Kedvezményezettek: szakképzésben tanuló diákok 

Résztvevő országok: Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia 

Időtartam: 2020. szeptember 1. – 2023. május 31. 
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Prompt-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Koordinátor, Magyarország) 
Expanzió Humán Tanácsadó Kft. (Magyarország) 
University of Primorska Faculty of Management (Szlovénia) 
Biotechnical Educational Centre Ljubljana (Szlovénia) 
Országos Magyar Továbbképző Központ (Románia) 
Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum (Románia) 
Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola (Szlovákia) 
Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola (Magyarország) 
SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium (Magyarország)  
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