
 

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. 

REACTI-VET 

TOVÁBBKÉPZÉS 

PEDAGÓGUSOKNAK  

A Recti-VET projekt második szellemi terméke az 

online kurzus a Moodle többnyelvű 

tanulásmenedzsment és tartalommenedzsment 

rendszerben, öt modulban szakképzésben dolgozó 

pedagógusok számára. Az öt modulból álló 

tananyag angol nyelven készült el, majd a lefordított (magyar, angol, olasz és észt) nyelvi verziók különböző 

e-learning kurzuskomponensek (mint a kompetenciák, gyakorló feladatok, beadandó feladtok, web 2.0 

eszközök) kerültek fel a keretrendszerbe. A platform támogatja a közösségi tanulást és az együttműködést, 

a grafikus felületet a fejlesztők úgy alakították ki, hogy a kurzus résztvevői könnyen eligazodjanak a tanulási 

környezetben, és mindenütt szabványos vezérlőelemeket használjanak. 

Reacti-VET tanári kurzus elérhető négy európai nyelven Moodle platformon 

 

 
Az online platformot először a partnerek tesztelték, elsősorban azok a munkatársak, akik a pedagógusok 

számára szervezett kurzusban mentorként dolgoznak. A kísérleti képzés Magyarországon 2019 

decemberében, Olaszországban pedig 2020 februárjában indult egy multiplikációs rendezvénnyel, és az 

online képzéshez több mint száz szakképzésben dolgozó pedagógus csatlakozott. 
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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. 

A PROJEKT HÁTTERE 

A szakképzés naponta szembesül egy ezzel ellentétes követelménnyel: a diákok munkaerő-piaci sikere 

érdekében folyamatosan megújuló szaktudást kell közvetítenie, amely igazodik a felgyorsult technológiai 

fejlesztésekhez. 

Az európai országok döntéshozói számos kezdeményezéssel ösztönzik a szakképzés szereplőit a képzések 

tartalmának és a tanítás módszereinek megújítására, ennek ellenére a változtatás nehezen tud lépést tartani a 

piac által támasztott elvárásokkal. A legtöbb európai országban a szakképzés központilag szabályozott 

tanmenet szerint folyik, amely pontosan meghatározza a képzési tartalmat. A kötött tanmenet minimális 

lehetőséget hagy a tanároknak arra, hogy a tananyagba beépítsék a piac által az adott pillanatban igényelt 

szaktudást. A központi kerettantervek kidolgozása, akkreditációja és módosítása általában igen hosszú és 

bonyolult folyamat, ami rugalmatlanná teszi a rendszert, és megnehezíti, hogy az iskola képes legyen a 

munkaerőpiac aktuális igényeire azonnal reagálni. 

CÉLOK & FELADATOK 

A projekt célja egy olyan modell kidolgozása, amely felkészíti a szaktanárokat arra, hogy az iskola belső 

energiáit mozgósítva, az érdekelt felekkel – a diákokkal, a szülőkkel, a tanári karral, de legfőképpen a 

szakképzett munkaerő hiányával szembesülő munkáltatókkal – együttműködve a hiányzó tudást és 

készségeket azonosítsák, és azt a tanmenet szerinti oktatással összeegyeztetve a végzős diákok képzési 

programjába beillesszék. A Reacti-VET konzorcium olyan továbbképzési programot és elektronikus 

tananyagot fejleszt a szakképzésben dolgozó tanárok és gyakorlati oktatók számára, amely gyakorlat-

orientált szemléletben bemutatja az oktatásban, a kollaboratív képzésben és tananyagfejlesztésben 

alkalmazható korszerű technológiai eszközöket. A képzést észt, magyar és olasz tanárok bevonásával 

tesztelik, majd a konzorciumi partnerek a visszajelzések alapján véglegesítik, és a partnerek belső rendszere 

szerint akkreditálják. 

CÉLCSOPORT 

Elsődleges célcsoport: tanárok a szakképzésben 

Haszonélvezők: diákok a szakképzésben, vállalatok 

PROJEKTINFORMÁCIÓK 

Cím: Szakképzés a munkaerőpiac igényeivel 

összhangban 

Rövidítés: Reacti-VET 

Projektazonosító: 2018-1-HU01-KA202-047816 

Program: Erasmus+ KA2 

Projekt típusa: stratégiai partnerség 

Projekt kezdete: 2018. szeptember 1. 

Projekt vége: 2021. február 28. 

Web: http://reactivet.itstudy.hu 

Projektkoordinátor: iTStudy Hungary Kft. 

Projektmenedzser: Hartyányi Mária 

E-mail: maria.hartyanyi@itstudy.hu 

Észtországban: 

BCS Koolitus AS, Triin Kagur: Triin.Kangur@bcs.ee 

Olaszországban: 

AICA: mailto:progettieuropei@aicanet.it 

JAC: mailto:international@fondazionejobsacademy.org 

Egyesült Királyságban: 

CAPDM Ltd: kwc@capdm 

PARTNEREK 

iTStudy Hungary Kft.– koordinátor (Magyarország) 

AICA – Associazione Italiana Informatica e Calcolo Automatico (Olaszország 

Fondazione ITS per le nuove tecnologie del Made in Italy – Jobsacademy (Olszország) 

BCS Koolitus AS (Észtország) 

SZÁMALK-Szalézi Szakgimnázium (Magyarország) 

Veszprémi Szakképzési Centrum Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Magyarország) 

CAPDM (Egyesült Királyság) 
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