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Jelen voltak: 

Baranyai Előd
Bars Ruth
Benedek András
Dobozy Gyöngyi
Feketéné Szakos Éva
Jáki László
Lunczer Erika
Molnár György
Nagy Endre
Nagy Kata
Sik Dávid
Szűts Zoltán
Vajda Blandina
Zarka Dénes
Horváth Cz. János

Néhányan kimentésüket kérték (Dózsa Lajos, Király László, Mészárosné Merbler Éva, Orosz Beáta,
Vereckei Judit).

Benedek András  megnyitotta  a  műhelyértekezletet.  Az elmúlt  hónapok eseményeinek felidézése
(XIX. ONK).
Az MTA elnöke a kutatás zárószakaszát 2021. márciusáig meghosszabbítja. 
2020. március 27-én ünnepélyes Programtanács ülés keretében Elnöki Elismerő Oklevél átadására
kerül  sor  az  MTA elnökétől-  Projektünk  gyakorló  pedagógusai  közül  Dobozy  Gyöngyi,  Orosz
Beáta, Király László elismerésére kerül sor. 
Új szakmai módszertani füzetek jelennek a közeljövőben meg (Bars Ruth és Sik Dávid).

Bars  Ruth  bemutatta  a  kutatási  füzetét  (A Szabályozástechnika  alapkurzus  innovatív  oktatási
módszerei), PPT prezentáció.

Sik  Dávid  ismertette  a  "Mobil  alkalmazások a  nyitott  tananyagfejlesztésben"  című módszertani
füzetét.

Benedek  András  a  projekt  záróévénekterveiről  adott  tájékoztatás.  Zárókötet  kiadását  tervezzük:
2020  nyarára  tanulmánykötetet  adunk ki  (Új  módszerek  a  szakképzésben  -  kollaboratív  online
tartalomfejlesztés).  Ismertette  a  jelenlegi  állapotában a  kötet  tematikus  tervét,  a  már formálódó
fejezetek címeit.  2020. február 28. a fejezetek leadási határideje,  javasolt  a 40-50 ezer karakter
terjedelem, képeket, mikro-tartalmakat bemutatva 50-50%-os szöveg-ábra arány.

Kiemelt  disszeminációs  lehetőségek  2020-ban  (II.  Ma-Holnap  konferencia,  202.  május  14-15.
(előzetesen tervezett); HUCER BME, május ; IFAC Berlin július 12-15.; ISDR BME július 15-17.;



ECER VETNET Glasgow augusztus 25-28.,  ONK november 5-7. 9th VLC MTA-BME, november
25-27.).

Ezt követően kötetlen beszélgetés volt a projekt lehetséges továbblépési irányairól. Benedek András
felvetette,  hogy  látogatási  sorozat  tervezünk  az  eddigi  partnereinkhez,  a  kapcsolatok
továbbfejlesztése  a  cél,  valamint  a  jelenlegi  átalakulási  folyamatokban  a  tartalmi-módszertani
innovációs igények újabb projektek szempontjából történő elemzése. Javaslatként elhangzott egy az
országos tanulmányi eredményekkel történő összehasonlító empirikus kutatási elképzelés, Lunczer
Erika részéről. 

Szűts  Zoltán,  a  jövő fejlődésének irányzatairól  szóló  legújabb nézeteket  ismertette..  Az oktatás
vajon hogyan tudja "jövőképessé" tenni magát? 

Molnár György a felhőszolgáltatásokról szólt röviden.
Elhangzott továbbá, hogy a projekt honlapjára több képet és szakmai információt kérünk feltenni!

Zárásként elhangzott, hogy 2020. március első felére tervezzük a következő műhely megbeszélést. 

Mellékelve:

A kutatócsoport mühelybeszélgetésének programja (ppt)
Bars Ruth prezentációja (ppt)

Lejegyezte, Horváth Cz. János, projekt titkár
Áttekintette, jóváhagyta, kiegészítette: Dr. Benedek András, kutatócsoport vezető


