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FLIP-IT! ONLINE KURZUS 
2018. február 19-én került sor a kurzusnyitó 
konferenciára, melyen többek között 
bemutatásra került a magyar nyelvű online 
kurzus felülete. A résztvevőket március és 
április folyamán mentorok segítették a 3 
modulból álló képzés tananyagának 
feldolgozása során, továbbá a modulzáró 
feladatok értékelését is ők végezték.  

A kurzus keretein belül a résztvevők 
megtervezték a fordított órájukat, digitális 
segédanyagot állítottak össze hozzá, majd 
meg is valósították azt saját osztályukkal, 
csoportjukkal.  

A pedagógia kísérlet tapasztalatairól készített 
beszámolók közül a legjobbakat az érintett 
pedagógusok maguk ismertették a 
zárókonferencián, 2018. június 12-én 
Budapesten.  

 
Ugyancsak itt került sor a cseh és spanyol 
partnerek előadásaira, valamint a kurzus 
mentorainak beszámolóira.  

Összesen 76 magyar pedagógus vehette át az 
akkreditált képzés sikeres elvégzését igazoló 
tanúsítványt.  

 

A kurzus nagyon sikeres volt, a résztvevők az 
értékelés során elégedettségüket fejezték ki a 
technikai feltételeket, az oktatóvideókat, a 
mentorok munkáját, illetve a tananyag 
gyakorlati hasznosságát illetően egyaránt.  
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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 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) 

http://flip-it.hu/
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