
Pályázati beszámoló  

Online levéltárpedagógiai workshop 
 

Levéltárunk az NKA 204122/00565-as számú pályázatán 850.000 Ft-ot nyert el online levéltár-

pedagógiai képzés megvalósítására.  

 

A pályázat segítségével megvalósítottunk egy tervezett három napos online levéltárpedagógiai 

workshopot, amelynek anyagából online elérhető elearning tananyagot is létrehoztunk, továbbá a 

szakmai workshop eredményeként egy virtuális levéltárpedagógiai kiállítás is elkészült.  

A teljes oktatási anyag célja a levéltárpedagógiai ismeretek átadása mellett az volt, hogy elindítsunk 

egy párbeszédet levéltári szakemberek, levéltárpedagógusok között, hogy megoszthassuk 

egymással tapasztalatainkat, kérdéseinket és ezáltal fejleszthessük a levéltárpedagógiai 

tevékenységeinket.  

A tapasztalatcsere mellett a közös munka eredménye egy online elérhető virtuális 

levéltárpedagógiai kiállítás lett, amelynek anyagát több levéltári gyűjtemény közösen hozta létre. A 

workshopokon elhangzott előadásokról videókat készítettünk, amelyeket honlapunkon keresztül 

elérhetővé tettünk bárki számára az elearning program keretén belül. (közvetlen elérés: 

https://www.thinglink.com/scene/1488824996624072706)  

Az oktatási anyag előállításában a kollégák részvételén kívül megbívztunk egy szerkesztőt, aki a 

szakmai anyagot, a tartalom felépítését olyan formába öltötte, hogy bárki számára érthető és 

befogadható legyen, és a leghasznosabban valósulhasson meg a program. 

Az elearning tananyag létrehozásához videó és képszerkesztő szakembert kértünk fel, hogy a 

tananyagot így még színesebbé és elérhetőbbé tegyünk. A videóvágó tevékenységhez a Filmora 

programot választottuk.  

Az online workshopog megtartásánál fontosnak tartottuk, hogy legyen lehetőségünk élőben 

előadni és beszélgetni a résztvevőkkel, ezért a Zoom alkalmazást használtuk. A Zoom programon 

keresztül minden résztvevő be tudott lépni és a képrenyőn követni a bemutatókat, továbbá a 

beszélgetés során írott formában vagy szóban, a mikrofon bekapcsolásával hozzá tudott szólni. Az 

interaktív részvételi lehetőség biztosítása fontos célja volt a projektnek. 

A tananyag, a workshop és a virtuális kiállítás esetében is több olyan online felületet is használtunk, 

amelyek előfizetését a pályázati költségvetésből tudtuk finanszírozni. Ezek a programok (Thinglink, 

Tiki toki, Prezi) mind abban segítették a munkánkat, hogy az anyag színes, érthető és interaktív 

lehessen, és így lehető legjobban használható levéltári szakemberek számára, továbbá, hogy a 

workshopon elhangott tartalmak közérthető formában minéll több szakemberhez eljuthassanak. 

Az elkészült oktatási anyagot és az NKA támogatásának tényét honlapunkon, közösségi média 

felületeinken és a hírlevelünkben közzétettük.  

https://www.milev.hu/hirekblog/tanulas-leveltari-kornyezetben-3-napos-szakmai-tapasztalatcsere-es-muhelybeszelgetes-pedagogusoknak
https://www.milev.hu/milev4.html
https://www.thinglink.com/scene/1488824996624072706
https://www.thinglink.com/scene/1488824996624072706


Támogatásukat, mellyel levéltárak közötti együttműködéssel hozhattunk létre új oktatási 

tartalmakat mégegyszer köszönjük, s egyben kérjük a pályázati beszámoló elfogadását. 
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