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“FORDÍTOTT OSZTÁLYTEREM A
GYAKORLATBAN
Módszertani megújulás a
szakképzésben” című e-könyv
elkészítése és kiadása

Ennek oka és magyarázata az, hogy három
partnerországban (Spanyolország, Csehország és
Magyarország) különböző volt a tanártovábbképzési
pilot kurzusok célcsoportja (a spanyol és cseh
egyetemeken a tanárképzésben tanuló diákok vettek
részt a kurzuson, míg hazánkban a különböző szakképző
iskolák oktatói és tanárai), így az eredmények, illetve a
tapasztalatok is eltérők.

A technikai paradigmaváltás által kikényszerített
szemléletváltás figyelmünk középpontjába állította az
oktatás minőségét meghatározó tényezőket, s ezen
keresztül a munkaerő-piaci igényekből kiinduló
eredményalapú oktatás és kompetencia-fejlesztés
gyakorlatés
tanulóközpontú
módszertani
megoldásainak kérdését.
Könyvünkben a Flip-IT! nemzetközi projekt munkájának
eredményeit foglaltuk össze, mely nem csupán egy új
módszer ismertetése és kipróbálása a szakképzésben,
hanem annak bizonyítása, hogy Európa különböző
országaiban a pedagógiai szemléletváltás egyformán
nagyon fontos.
Arról is ismereteket szerezhettünk, hogy ez a folyamat a
tanárképzésben és az iskolákban (a szakképző
intézményekben is) jelenleg hol tart és a pedagógusok
mit gondolnak a módszertani innovációkról, azt
miképpen fogadják, és mennyire bátrak az új módszerek
alkalmazásában, illetve a bevezetés érdekében vállaljáke az új technológiák megtanulását.
Könyvünk két nagy részből áll, melyek közül az elsőben
az aktív tanulást, a “Fordított osztályterem” módszert
mutatjuk be, annak történetét, jellemzőit, a tanítástanulás és vele szoros kapcsolatban álló tanulói
teljesítménymérés - értékelés változását. Foglalkozunk
továbbá a tanár és diák szerepének változásával, a
módosult pedagógiai folyamattal és hangsúlyozzuk a
technológia fontosságát is.

A magyar nyelvű e-könyvben az alkalmazási
tapasztalatokról és a pilot kurzusról többféle módon
számolunk be. Közzéteszünk néhányat a legjobb kísérleti
eredményekből (12 eset-tanulmányt olvashatnak),
emellett egy-egy szerzőnk, tanárunk, mentorunk saját
véleményt is megfogalmaz. A kötet a módszert
kipróbáló tanárok és diákok körében végzett kérdőíves
felmérés kiértékelésével és konklúzióval zárul.
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A második rész fejezetei a módszer alkalmazási
tapasztalatait foglalják össze. Ezt a részt más-más
tartalommal adjuk közre a partnerség országaiban.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány
(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak
bárminemű felhasználásért.
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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 problémaorientált 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
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