
FLIP-IT! HÍRLEVÉL  2. SZÁM 

KIADÓ: OPUS LEARNING (UK) 2016 NOVEMBER 
SZERKESZTŐ: KEN CURRIE  

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 
 

FORDÍTOTT TEREM 
TANTERV 

SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN 
TANÍTÓKNAK 

A tipikus Fordított Tanterem alkalmazása 
során a tantermen kívülre helyeződik a direkt 
instrukció, az órán pedig változatos 
feladatokkal serkentjük aktív részvételre a 
tanulókat. A tanulóközpontú megközelítés felé 
történő szándékos hangsúlyeltolódás csak 
akkor lehet hatékony, ha a diákok számára 
elérhető minden tartalom, amiből tanulni 
tudnak, és amivel fel tudnak készülni az 
érdekes órai munkára.   A tantermi idő értékes, 
ezért azt a tananyag több szempontú 
feldolgozására, elmélyítésére kell szánni. A 
tartalomnak ezért sokrétűnek, átfogónak, 
rugalmasan bemutathatónak, vonzónak, 
integráltnak és interaktívnak kell lennie. A 
FlipIT Kompetencia Térkép elsősorban azért 
készült, hogy erős alapokat nyújtson ahhoz az 
elméleti módszertan gyakorlat orientált 
tananyaggá alakításához.   

A Kompetencia Keretrendszerek (KKR) 
használata mondhatni mindennapos, 
általánosan elterjedtek a teljesítménymérés 
eszközeként a szervezeteken, vagy akár 
szektorokon belül is. Ritkábban kerülnek elő a 
KKR-ek a tantervnek valamely ipari vagy más 
szektorbeli keretrendszerhez való igazítása 

során. A FlipIT vette a bátorságot és 
meghatározott egy KKR-t a fordított tanuláshoz 
és kompetenciarendszert használ a projekt 
termékeként létrehozandó képzés moduljainak 
a kialakításához.  

A KKR kialakításával és használatával egy 
olyan képzést kívánunk létrehozni a tanárok 
számára, amely felkészíti őket a tanári szerep 
megváltozására: hagyományosan ők voltak a 
tudás kizárólagos forrásai, most viszont a 
fordított tanteremben zajló tanulási folyamat 
facilitátorává válnak.  

 

A FlipIT Kompetencia Keretrendszer 
feltérképezi mindazon tudást, készségeket és 
kompetenciákat amelyek a tanulási folyamat 
megfordításához szükségesek, azzal a céllal, 
hogy a tanulás  cselekvés közben valósuljon 
meg, bevonva, aktiválva, motiválva, 
együttműködésre ösztönözve a tanulót. Bár a 
projekt egyik célja a magasabb szintű tanári 
digitális eszközhasználat, az IKT eszközök 
használata során elsajátított tudás inkább a 
módszertanban meghatározott pedagógiai 
célokra fókuszál. 

A Keretrendszerek innovatív felhasználását 
támogatva a FlipIT projekt általános moodle 
plug-in-ként alkalmazta a KKR-t. Ez lehetővé 
teszi, hogy a résztvevők még a kurzus 
megkezdése előtt létrehozzanak egy 
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kompetencia profilt, azt dinamikusan 
fejlesszék a kurzusban található Tanulási 
célokhoz viszonyított teljesítményük alapján, 
és megjelenítsék a kurzus értékelésében is.  

Ezt a számot publikálta: 
Opus Learning (UK).  

Szerkesztő: Ken Currie 

Copyright © Flip IT! Consortium
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PROJEKT INFORMÁCIÓ 

Az egész világon zajlanak kísérletek azzal kapcsolatban, hogyan lehet a legjobban bevezetni új, innovatív és a XXI.sz. 
elvárásainak megfelelő tanítási, tanulási módszereket. Ezen módszerek egyike a ’Fordított Osztályterem’. 

A projekt célja a fordított osztályterem módszerének a bevezetése a szakképzés és képzési központok 
tananyagaiba a partner országokban. A projekt hosszú távú célja a szakképzés színvonalának emelése, és egy 
munka- és együttműködés alapú valamint probléma-orientált tanulási/tanítási folyamat felé elmozdulás, az IKT 
eszközökben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználásával.  

PROJEKT CÉLOK 

• A fordított osztályteremmel kapcsolatos elméleti tanulmányok és pedagógiai kísérletek áttekintése  
• A szükségletek felmérése, azok elemzése a partner országok tanárainak bevonásával 
• A “Fordított Osztályterem” módszertanának kidolgozása (tankönyv, tananyagok, szakképzésben résztvevő 

tanárok online továbbképzése) 
• A résztvevő országokban a módszer kipróbálása szakképzésben résztvevő tanárokkal 
• Az eredmények értékelése a szakképzésben, diákok bevonásával. 

CÉLCSOPORTOK 

Elsődleges célcsoport: szakképzésben tanító tanárok 
Másodlagos célcsoport: szakképzésben résztvevő diákok 

PROJEKT ADATOK 

Rövid név: Flip-IT! 
Pályázat száma: 2015-1-HU01-KA202-013555 
Teljes név: Flip-IT! - Flipped Classroom in the European Vocational Education 
Időtartam: 2015. szeptember 1. – 2018. augusztus 31. 
Program: ERASMUS+ 
Résztvevő országok: Magyarország, Írország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Cseh Köztársaság 
Weboldal: flip-it.hu 
 

KOORDINÁTOR 

iTStudy Hungary Oktató- és Kutatóközpont Kft. 
Kapcsolattartó: Hartyányi Mária 
e-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu 

PARTNEREK 
iTStudy Hungary Kft. (HU) 
Cork Institute of Technology (IE) 
Instituto de Formación y Estudios Sociales (ES) 
SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (HU) 
BMSZC Neumann János Számítástechnikai Szakgimnázium (HU) 
Universidad Europea de Madrid SL (ES) 
Opus Learning Ltd. (UK) 
University of Hradec Kralove (CZ) 

http://flip-it.hu/
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Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (HU) 
FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakiskola, és Kollégium (HU) 
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