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ONLINE FELÜLET  
A TANÁROK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ 

A FlipIT modulok a nyílt 
forráskódú Moodle 
keretrendszerben kerültek 
bevezetésre négy nyelven 
(angol, cseh, magyar és 

spanyol).   

A platform támogatja a 
kooperációt, valamint a közös 
tartalom készítést, és 
integrálja azon eszközöket, 
amelyek a konstruktív 
pedagógia elemeinek 

megalapozását 
szolgálják; ez egy ún. 
webkettő tudatos 
felület. A 3 modul 
(Tervezés, Fejlesztés és 
Alkalmazás) kialakítása 
különféle kurzus-
elemeket felhasználva 
valósult meg, úgy mint: 
tanulási célok, tanulási útmutató, videótár, 
fogalomtár, feladatok és fórum – ez utóbbi a belső 
kommunikációt és a kurzus résztvevők és 
mentorok közötti együttműködést támogatja. A 
tananyag lényeges tartalmi elemei Moodle e-könyv 
formájában készültek, amelybe gyakorlatilag 
bármely formátumban beágyazhatók voltak 
multimédiás tananyag elemek (videók, 
prezentációk, animációk). A fordított tanterem 
módszerről szóló FlipIT videók és oktatóvideók – 
melyek online eszközök széles skáláját mutatják be, 
segítve a tanárokat kreatív és motiváló digitális 

tartalom létrehozásában -– 
egy videótárban lettek 
összegyűjtve, könnyű és 
gyors hozzáférést biztosítva 
a résztvevők számára az 
online tanulás közben.  

 

 

A fórumok az egyes modulokon belül segítik az 
online tudásmegosztást, ahogy azok az eszközök is, 
mint amilyen például az IKT alkalmazásokat 
tartalmazó adatbázis, ami a tanárok együttes 
gyűjtőmunkájának eredménye.  
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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 partnerországokban. A 
projekt hosszú távú célja a szakképzés színvonalának emelése, és egy munka- és együttműködésalapú 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 partnerországok 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) 
Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (HU) 
FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari 
Szakiskola, és Kollégium (HU) 
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