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Munkaerőpiaci igényekhez igazodó innovatív tanítási gyakorlat 
online szakmai kozunltáció 

2020. szeptember 18. péntek 10:00–14:00 
 

Magasabb hozzáadott értékű munkakörök, robotizáció, 
automatizáció, digitalizált munkakörnyezet, ... 

Csak néhány a kihívások közül, amivel a szakképző intézmények 
tanárai, oktatói és maguk az intézmények naponta szembesülnek. 
A szakképzés reakció-készségét alapvetően meghatározza, hogy 
mennyire képes követni a munkaerőpiaci igényeket, mennyire 
képes a gazdasági szereplők képzési kimenetre vonatkozó 
elvárásait azonosítani. Vajon van-e olyan lehetőség, eszköz, módszer a szakképzésben dolgozó tanárok, 
oktatók kezében, amivel a megszokott tanítási kereteket „egy kicsit” átlépve, a tanulási eredményt az aktuális 
kereslet irányába tudják mozdítani? 

A rendezvényen erre a kérdésre szeretnénk pozitív választ adni azokkal a tanárokkal közösen, akik ebben a 
tanévben először és elsőként fognak elindítani diákjaiknak a gazdasági szereplők „konkrét megrendelésére” 
reflektáló „ráképző minkurzust” egy általuk megtervezett projekt keretében, tanártársakkal, vállalkozásokkal 
együttműködve. Az előkészületek a Reacti-VET Erasmus+ konzorcium által fejlesztett módszertani 
továbbképzésben zajlottak, amelynek bemutatására a rendezvényen szintén sor kerül, azzal az útmutatóval 
együtt, amit a munkaerőpiac-orientált képzésekben sok éves tapasztalattal rendelkező olasz szakközépiskola 
oktatói dolgoztak ki. 

 

PROGRAM 
10:00-10:15 Bejelentkezés az online (zoom) felületre 
10:15-10:30 
 

Hogyan illeszkedik a Reacti-VET a Szakképzés 4.0 stratégiához? 
Dr. Sediviné Balassa Ildikó, SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium 

10:30-10:45 A 21. századi szakképzésért – a Reacti-VET Erasmus+ projekt kapcsolódása a 
szakképzésben zajló minőségfejlesztéshez, Hartyányi Mária, iTStudy Hungary Kft. 

10:45-11:00 Az online tanárképzés tapasztalatai  
Téringer Anita, iTStudy Hungary Oktató- és Kutatóközpont 

11:00-11:20 Szünet 
11:20-12:00 Diák „ráképző” kurzusok a gyakorlatban – Módszertan olasz tapasztalatok alapján 

Téringer Anita, iTStudy Hungary Oktató- és Kutatóközpont 
12:00-13:30 A diákkurzusokat megvalósító projektcsapatok terveinek bemutatása, megvitatása 

BMSZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium, Premontrei Szakgimnázium, 
Technikum és Szakgimnázium, SZÁMALK-Szalézi Technikum és Szakgimnázium, 
Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium, Szegedi SzC Gábor Dénes 
Technikum és Szakgimnázium, Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola 

13:30-14:00 Összegzés, zárás 
 
 

További információ: az edu@itstudy.hu e-mail címen.  
Jelentkezés: regisztrációs űrlap. A rendezvény a 2018-1-HU01-KA202-047816 azonosítószámú „Reacti-VET – Teachers 

for Reactive and Responsive Vocational Education” című Erasmus+ projekt támogatásával jön létre ezért ingyenes. 

„Nem pusztán szakképzett 
munkaerőre, de az ipar 4.0 

szempontjainak megfelelő képzésben 
részesült munkaerőre van szükség.” 

SZAKKÉPZÉS 4.0, Információs és Technológiai 
Minisztérium 2019. 

http://www.oveges-szi.hu/
mailto:edu@itstudy.hu
https://forms.gle/Zo2pzWU9yQrK9Stx6

