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A PROJEKT HÁTTERE
AZ ISKOLÁK ÚJ SZEREPE,ÁTALAKULÁSUK IRÁNYA
Európai oktatási stratégia
9 kulcskompetencia:
1. Anyanyelvi kommunikáció
2. Idegen nyelvi kommunikáció
3. Matematikai kompetencia
4. Természettudományos kompetencia
5. Digitális kompetencia
6. Hatékony, önálló tanulás
7. Szociális, állampolgári kompetenciák
8. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
9. Esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőkészség

Digitális kompetencia : az elektronikus média magabiztos és
kritikus
alkalmazása
munkában,
szabadidőben
és
a
kommunikáció során.

A PROJEKT ALAPADATAI

Digitális átállás az oktatásban - TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027
 Támogatás:
- A projekt összköltsége: 287 853 940 Ft
- Támogatási intenzitás: 100%
- Támogatási összeg: 287 853 940 Ft
- A projekt elszámolható összköltsége: 287 853 940 Ft
 A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése:
- A Projekt kezdete / megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2015.05.01.
- A Projekt fizikai befejezése, megvalósítása, lezárása: 2015.11.30.
/Az utolsó kifizetési igénylés,záró beszámoló benyújtásának végső
határideje: 2015. december 31. /

A PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÁSA

Ez itt nem fog menni….

A PROJEKT CÉLJAI – ELVÁRÁSOK A PROJEKTTEL
SZEMBEN
KIEMELT CÉL:
A projekt célja az Eszterházy Károly Főiskolán a kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása a
kutatásokhoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztéssel.
A pályázat a nemzetközi kapcsolatépítésen túl olyan innovatív eljárások kutatására vállalkozott, melyek
egyedülállóak a Magyarországon, és lehetőséget teremtenek a felsőoktatás és a piac egyéb szereplőivel való
aktív munkafolyamatok kialakítására.
SPECIFIKUS CÉLOK:
Az alapkutatási potenciál és a felsőoktatás tudományos fejlesztői eredményeinek növelése
A kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre
Nemzetközi kutatás-fejlesztési tapasztalatok adaptációja
Fiatal kutatók bevonása a nemzetközi kutatási projektekbe
OPERATÍV CÉLOK:
Nonformális tanulástámogatási módszerek feltárása (1. pillér)
A köznevelési rendszerben használható elektronikus tanári teljesítmény-támogató rendszer pilot
projektjének kidolgozása (2. pillér)
A történetmesélés és az animáció készítés digitális tanulási környezetben történő megvalósítása a formális
és non-formális tanulási keretekben (3. pillér)
Az önszabályozó tanulás és a munkamemória fejlődési jellegzetességeinek feltárása különböző
korcsoportokban (4. pillér)
A digitális átállás vizsgálata az iskolában (5. pillér)

A PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÁSA
Tevékenységek/Produktumok:
I. Pillér: Könyvtárak a humánteljesítmény támogatásban és a helyi kulturális örökség terjesztésében
- A humán teljesítménytechnológia alkalmazása lehetőségének kidolgozása;
- Digitális átállásra történő módszertan és protokoll kidolgozása
II. Pillér:A humán teljesítménytámogató rendszerek hatékonysága és implementálási stratégiái
- Kutatói teljesítménytámogató rendszer pilot projektjének kidolgozása
- Közösségi média, és újmédia környezeti modell az információ-közvetítők IKT tudásának fejlesztéséhez
III. Pillér: A különböző tanulási keretek modellkísérletei digitális tanulási környezetben
- Tudásbázis (adaptív tanulás, formális és nonformális tanulási környezetek és az elektronikus tanulási
környezetek kapcsolata)
IV. Pillér: A tanulási eredményesség összefüggései az önszabályozó tanulás, és a munkamemória
fejlettségével, az IKT használat gyakorisága függvényében
- Összehasonlító és feltáró kutatás a tanulási eredményesség összefüggéseiről
V. Pillér: Digitális átállás és médiaműveltség
- A digitális átállás hatásának felmérése a tanulók műveltségképében és a médiaműveltség szerkezetében;
- A tanulók médiaműveltségi szintjének mérése; a digitális átállás hatásainak vizsgálat a tanulók értési stratégiáira;
- A szülők viszonyának vizsgálata a médiakultúrához és az iskola fejlesztőmunkájához a médiaműveltség
területén.

A PROJEKT SZÁMOKBAN
Digitális átállás az oktatásban - TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027
Indikátor megnevezése

Mérték
egység

Cél-érték

Megvalósult

A projekt keretében képzésben, felkészítésében
részt vevő személyek száma
A projekt során elért potenciális Horizont2020
partnerek száma

fő

30

30

db

3

3

A projektbe bevonásra került oktatók, kutatók,
hallgatók száma

fő

39

90

fő

14

20

db

5

5

db

5

5

A projektbe bevonásra került oktatók, kutatók,
hallgatók számán belül fiatal kutatók, hallgatók
száma
A projekt során létrejött hazai és nemzetközi
együttműködések száma
Előkészített K+F projektek (létrehozott
kutatócsoportok) száma

PROJEKT ÉLETÚT - A PROJEKT SZÁMOKBAN
Digitális átállás az oktatásban - TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027
 Előleg igénylés: 143.926.970 Ft
(50%)
 Kifizetési kérelmek:
4db: 2015.08.07.
2015.09.18.
2015.09.30.
2015.11.09.
Kifizetési kérelmekben igényelt támogatás összesen:
171.665.368. Ft

AMI MÉG HÁTRA VAN… A PROJEKT MÉG NEM
ÉRT VÉGET
A projekt fizikai és pénzügyi zárása:
- A Projekt fizikai befejezése, megvalósítása, lezárása: 2015.11.30.
- Az utolsó kifizetési igénylés,záró beszámoló benyújtásának végső határideje:
2015. december 31.

Projekt fenntartási időszak:
-

-

A kutatás-fejlesztési szakmai tevékenységek fenntartása a projektbe bevont
oktatók, kutatók által biztosított marad a megvalósításért felelős szervezeti
egység részéről
A létrejött együttműködések a projekt zárását követően is fennmaradnak, az
együttműködés tapasztalataira építve további közös projektek megvalósítása
tervezhető, mely a Horizont 2020-hoz kapcsolódó együttműködésekhez
kötődően kiemelt projektcél
Pénzügyi szempontból a fenntartási időszakra eső működési költségek és
munkabér biztosítottak a Főiskola belső erőforrásainak felhasználásával

KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!
Nagy Noémi
projektmenedzser
Eszterházy Károly Főiskola
Projektfejlesztési és –koordinációs Osztály
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
tel.: 36/520-400/2107 mellék
e-mail: nagy.noemi@ektf.hu

