
IKT Készségfejlesztés  
a HTE-vel 
GINOP-3.3.3. projekt 

NAGY PÉTER OPERATÍV IGAZGATÓ 

2018. NOVEMBER 22. 



Pályázat 

...projektjük megvalósításával hozzájárulnak, hogy a 

digitális világból kimaradó állampolgárok nyitottá váljanak 

a digitális eszközök és szolgáltatások megismerésére és  

így a lakosság minél tágabb köre lépjen be a digitális világba... 



Előzmények I. 

 Pályázati kiírás (GINOP-3.3.3-17) megjelent 2017. március 30. 

 Előminősítési eljáráshoz inputok gyűjtése  szeptember vége  
(projekt ötletek) 

 Előminősítés beadása  október 4. 

 Együttműködő partnerek keresése  október eleje 
Schönherz Iskolaszövetkezet, Abacus  

 Árajánlatok bekérése  október közepe 

 Szakmai közreműködőkkel egyeztetés 

 Pályázat beadása  október 30. 

 Előminősítés pozitív  október 22. 

 Hiánypótlás  november közepe 

 Pályázat nyert  2018. április 6.  
(35,1M támogatás, 3,9M saját forrás) 

 Előleg megjött 17M  május 15. 



Előzmények II. 

 Budapesti munkavállaló foglalkoztatása kérdéskör május közepe 

 Kvantitatív kutatás tanulmányát megkaptuk május vége 

 Új munkatárs felvétele  július 

 DJP pontokkal kapcsolatfelvétel  augusztus 

 Potenciális oktatók keresése  augusztus 

 Első monitoring jelentés  szeptember 

 Meglévő tananyagok feldolgozása  szeptember 

 Tananyag készítő kiválasztása  szeptember 

 Személyes találkozók Egerben (Egri Bródy Sándor Könyvtár, Abacus, az 
Informatikai és Matematikai Oktatásért és Kutatásért Közhasznú Alapítvány) 

 Honlapfejlesztés egyeztetés  október 

 Tananyag koncepció  november 

 



Eredeti koncepció 

 Tananyag készítése (ppt, +sillabusz) 

 Előadások tartása vidéken (Miskolc, Eger, Egerszalók, 
Mátraszentimre, Felsőtárkány) 

 1 alkalommal több oktatóval 

 Szinte egész napos oktatás 

 Budapestről utaztatott oktató  

 Akár többlépcsős képzés 

 Hirdetés, plakát, rádió spot 

 Online tananyag 

 Önálló „házifeladat” 

 Utókövetés 



Ráeszmélés, új koncepció 

 Teljesen kezdők elérése, direkt levél, jelentkezési intervallum 
sokkal hosszabb 

 Heves Megyei Könyvtár Internet tanfolyama 10x2 óra 

 Könyvtári munkatársakkal való oktatás 

 A „gépet nem lehet elrontani”, ez az egér, itt kell bekapcsolni... 

 Több szintű képzés 

 Más csapat csinálja a nagyon kezdőt és a haladót 

 Diákmunkát nem tudunk bevonni, mint a digitális átállásnál 

 HTE-s oktatók utaztatása 2 órás előadásra nem 
költséghatékony 
 



Módosított ütemezés 

 November-december tananyag 

 Együttműködési megállapodások szervezetekkel 

 Alap kommunikáció egyeztetése, direkt elérés 

 2019. január (december) első alap tanfolyam 

 A folyamatos alap tanfolyami struktúra kialakítása 

 Február első haladó tanfolyam 

 Március 1 státusz visszamérés 
 


