
Háttér 
 
Manapság az IKT alkalmazások potenciáljához képest minimális az a hányad az élethosszig való 
tanulás területén, mely támogatja az innovatív pedagógiai fejlesztéseket, és segítsené a 
felhasználókat a kulcskompetenciák megszerzésében. A PÖTA projekt azt a célt tűzte ki maga elé, 
hogy fejlessze és elemezze az innovatív pedagógiai és értékelési megközelítéseket, melyek a Nyílt 
Oktatási Tartalmakra épülnek, annak érdekében, hogy támogassa a különféle egyéni tanulási utakat, 
és, hogy jobban értékelhetőek legyenek a különböző tanulási kimenetelek valamint a jövőbeni 
tanulási igények.  

Projekt cím 
PÖTA: Pályázat Összeállítása Támogatás Akkumulálására  

A projekt ötlet összefoglalója  
 
A fő projekt célkitűzés arra irányul, hogy felálljon egy helyi és virtuális mobilitási csapat arra, hogy 
innovatív értékelési módszertant dolgozzanak ki az egyéni felhasználók IKT igényeinek 
értékelésére, valamint, hogy hatékony forrásokat biztosítsanak egy értékelő és megosztó közösség 
létrehozásához és fenntartásához, mely a tartalmak minőségét garantálja. Praktikus szempontból 
egy on-line környezet az, melyben a felhasználók egyéni igényei találkoznak a választott 
tartalmakkal, tanegységekkel, egy nagyobb Nyitott Tanulási Tartalom tárhelyről leválogatva 
könnyen, gyorsan, hatékonyan. A platform egyesíti a különböző virtuális mobilitási lehetőségeket 
és a leghatékonyabb szabadon felhasználható digitális tananyagokat. Az on-line felhasználói 
közösség az a hely, ahol a felhasználók értékelhetik a rendszer által kiválasztott Nyitott Oktatási 
Tartalmakat, oszthatják meg tapasztalataikat, véleményüket, és hogy miként lehet használni, 
adaptálni, egyénre szabni, akár újrahasznosítani a tartalmakat. 
 
A célcsoport oktatókból hallgatókból és távtanulókból áll mindenféle előzetes szektorbéli, 
iskolatípusra, korra, karrierre, IKT kompetenciára vonatkozó korlátozás nélkül. 
 
Koordinátor: Olasz Egyetem 
Partnerek: 
Német Egyetem 
Spanyol Egyetem 
Európai Szakmai Szervezet Brüsszeli székhellyel 
Balti Szakközépiskola 
Magyar Főiskola 
 
Költségvetés: 
2 év 
Saját rész: 15% 
Össz. költségvetés: kb.: 60 000 Euró 
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