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Pályázati felhívás 

Nemzetközi tapasztalatcsere-programban való részvételre 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központja (továbbiakban 

DPMK) az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17 – 2017-00001 azonosítószámú „A köznevelés 

keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív 

oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében 

nyílt pályázatot hirdet köznevelési intézmények számára 

nemzetközi tapasztalatcsere programban való részvételre.  

A program célja, felépítése 

Az EFOP-3.2.15- VEKOP-17 – 2017-00001 azonosítószámú projekt kiemelt célja Magyarország 

Digitális Oktatási Stratégiája (DOS) implementációjának támogatása, a digitális pedagógia 

magyarországi bevezetésének, elterjesztésének szakmai támogatása, az intézmények 

digitális átállásának támogatása. Ennek érdekében a DPMK nemzetközi tapasztalatcsere 

programot szervez, melynek keretében a kiválasztott intézmények pedagógusai, 

intézményvezetői szerezhetnek közvetlen tapasztalatot a digitális oktatás terén. Az angliai és 

finnországi tanulmányutak célja, hogy a résztvevők a köznevelési intézmények digitális 

átállását támogató, digitális pedagógiai módszertani megoldásokat gyűjtsenek, és hazai 

implementációjának lehetőségeit megvizsgálják. 

A tanulmányutakon összesen 7, egyenként 12 fős csoport vehet részt Angliában, illetve 

Finnországban. A tanulmányutak keretében a kiválasztott intézmények 3-3 főt 

delegálhatnak a 12 fős pedagógus csoportokba, amelyek angliai vagy finnországi általános 

és középiskolákat látogatnak, külföldi szakértők előadását hallgatják meg, eszmecserét 

folytatnak velük, workshopokon vesznek részt. Az iskolalátogatások során feltérképezik 

azokat a technológia oktatási alkalmazását érintő módszertani megoldásokat, amelyek itthon 

is megvalósíthatók, elterjeszthetők. A látottak feldolgozását segítik az utazást kísérő hazai 

szakemberekkel folytatott megbeszélések, a számukra összeállított szempontsorok, 

amelynek segítségével a tanulmányutat dokumentálniuk kell.  

A program biztosítja a résztvevők számára a kiutazást 

(repülőjegy), a szállást reggelivel, a szakmai programot és 

az ezzel kapcsolatos helyi utazást, valamint egy meleg 

étkezést/nap. Az ezen felüli esetleges étkezések, 

egyéni helyi utazások, magyarországi utazások 
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(reptérre jutás) költségei a kiutazót terhelik. A nyertes pályázókkal a DPMK együttműködési 

megállapodást köt.  

Az utazások ütemezése: 

Anglia:  

Általános iskola: 2018. szeptember-november között 4 napos szakmai program 

(tervezett dátum: 2018. szeptember 24-27. között 2 csoport számára) 

Középiskola: 2018. szeptember-november között 4 napos szakmai program 

(tervezett dátum: 2018. október 1-4. között 2 csoport számára) 

Finnország:  

Általános iskola: 2018. október vége-november eleje között 4 napos szakmai 

program (1 vagy 2 csoport számára) 

Középiskola: 2018. október vége-november eleje között 4 napos szakmai program (1 

vagy 2 csoport számára) 

 

Pályázati feltételek 

 

Jogosultak köre 

A felhívásra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § 

(1) b),- f) pontjai szerinti alábbi köznevelési intézmények jelentkezhetnek: 

• általános iskola 

• gimnázium 

• alapfokú művészeti iskola 

• Szakgimnázium (közismereti tárgyakat oktató pedagógusaira vonatkozóan) 

• Szakközépiskola (közismereti tárgyakat oktató pedagógusaira vonatkozóan) 

• Szakiskola (közismereti tárgyakat oktató pedagógusaira vonatkozóan) 

 

Valamint a Nkt. 7. § (2) említett többcélú intézmények azon tagintézményei, amelyek a 

fent felsorolt valamely intézménytípust működtetnek. 

Pályázatot az itt felsorolt köznevelési intézmények 3 fős 

pedagógus csoporttal nyújthatnak be, ahol az egyik fő 

intézményvezető/tagintézmény-vezető vagy helyettes, a 

másik két fő pedig ugyanazon 

intézmény/tagintézmény két, a digitális technológiák 

és módszertanok iskolai használatában jártas, 
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bármely szakos pedagógusa. Szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák esetében 

kizárólag a közismereti tárgyakat oktató pedagógusokkal pályázhat az intézmény. 

A pályázó intézmény a résztvevő pedagógusokat maga választja ki. A résztvevők 

kiválasztásánál legyenek figyelemmel arra, hogy az angliai tanulmányúton való részvételhez 

az angol nyelv élő, értő használata szükséges, tolmácsot nem biztosítunk.  

A finnországi programhoz alapszintű angol nyelvtudás az elvárás, ezeken a programokon 

tolmácsot biztosítunk. 

 

Szakmai elvárások a pályázat benyújtásával kapcsolatban 

Pályázatot azon köznevelési intézmények vagy tagintézmények nyújthatnak be, amelyek a 

digitális pedagógia terén tapasztalattal rendelkeznek. A digitális pedagógia terén szerzett 

tapasztalatot az alábbi módokon lehet alátámasztani: 

• az intézmény rendelkezik digitális fejlesztési tervvel (DFT) vagy IKT stratégiával, vagy  

• az intézmény részt vesz/vett digitális kompetencia fejlesztésére irányuló pályázatban, 

különösen: 

• a Digitális környezet a köznevelésben (EFOP-3.2.3–17 vagy VEKOP.7.3.3–17) című 

pályázatok résztvevő intézményei; 

• a Digitális Mintaiskola Programban résztvevő intézmény; 

• a Digitális Témahét (DTH) programban résztvevő intézmény. 

 

A pályázat benyújtásának módja, benyújtandó dokumentumok 

A pályázat elektronikus úton nyújtható be az alábbi linken elérhető online pályázati űrlap 

kitöltésével, valamint azzal egyidejűleg az aláírt szakmai önéletrajzok elküldésével (europass, 

pdf formátum) a szakmaiut@dpmk.hu email címre, amellyel a jelöltek egyidejűleg igazolják 

részvételi szándékukat. A levél tárgyába kérjük írja be a pályázó intézmény nevét. A szakmai 

önéletrajz eredeti példányait az együttműködési megállapodás megkötéshez kell benyújtani 

a pályázat nyerteseinek. 

Egyéb, a pályázat megvalósításához kapcsolódó vállalások 
 

A pályázók vállalják, hogy 

• részt vesznek az utazást megelőző 

felkészítésen; 

https://goo.gl/forms/0z38cPFC8QjctxEt1
mailto:szakmaiut@dpmk.hu
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• részt vesznek a külföldi szakmai programokon; 

• az összegyűjtött jó gyakorlatok közül egyet intézményükben kipróbálnak és a 

tapasztalatokról szakmai jelentést készítenek a DPMK-nak; 

• a rendelkezésükre bocsátott sablonok segítségével elkészítik a szakmai 

dokumentációt, amelyet a felkészítő program során ismerhetnek meg a résztvevők; 

• a DPMK felkérésére rendelkezésre állnak szakmai műhelyeken prezentáció tartására 

résztvevőnként maximum 1 alkalommal, 1 tanéven keresztül. 

A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatosan történik, a fenti pályázati 

szempontoknak való megfelelőség ellenőrzésével. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezést az adott utazás időpontját megelőzően 30 nappal 

lezárjuk, ezért kérjük a pályázat benyújtásakor figyeljenek az utazások ütemezése pontban 

megadott dátumokra, időszakokra! 


