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1. A kézikönyv célja

Jelen kézikönyv azzal a céllal született, hogy vállalati trénereknek és oktatóknak nyújtson segítsé-

get az egyéni és szervezeti képzési követelményeket egyaránt kielégítő munkahelyi és munka-ala-

pú tanulási folyamatok irányításában, megvalósításában és értékelésében. A kézikönyv célja, hogy a 

mindennapi munkájuk során a gyakorlatban könnyen alkalmazható módszerekkel és javaslatokkal 

segítse az oktatók munkáját, megfelelő egyensúlyt biztosítva az elméleti és gyakorlati javaslatok 

között. Bármilyen képzési környezetben hasznosítható gyakorlati példákon és mintákon keresztül 

olyan innovatív eszközöket, módszereket és új tanulási megközelítéseket kíván a könyv nyújtani, 

mint például a probléma-alapú tanulás vagy a mikrotanulás. 

Ahogyan sok más oktatási és képzési szerepkör és szakma, úgy a munkahelyi oktatás is változóban 

van, és egyre erősebb a feladatkör professzionalizálása iránt megmutatkozó igény. Erre a szükség-

letre reagálva, és építve az olyan meglévő szerepkörökre, mint amilyen például a munkahelyi okta-

tóké, különös figyelmet kell szentelni a munkahelynek, mint tanulási helynek. Azt is szem előtt kell 

tartani, hogy a felnőttek és a fiatalok különbözőképpen tanulnak.

Ez a dokumentum elsősorban olyan vállalati oktatók, képzők, és egyéb, a vállalaton belüli és nem-for-

mális képzési folyamatokba bevont vállalati szereplők, és/vagy gyakorló trénerek számára szól, akik 

folyamatosan keresik a lehetőséget szakmai tudásuk fejlesztésére. 

Korábbi kutatások alátámasztják, hogy sok tapasztalt, magasan kvalifikált munkahelyi oktató van, 

akik folyamatosan bővítenék ismereteiket, szívesen sajátítanának el új módszereket és képzési 

anyagokat. Ez a kézikönyv ennek a célcsoportnak készült, azaz olyan szakembereknek, akik már ren-

delkeznek némi tapasztalattal a munkahelyi képzések terén, de szeretnék ismereteiket, módszerta-

ni tudásukat bővíteni.
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2. Az európai munkahelyi oktató (European work-
place tutor)

A Cedefop TTnet hálózata1 által készített tanulmány szerint a vállalati oktatókra egyre több feladat 

hárul, és ehhez kapcsolódóan a minőségi elvárások is nőttek. Az új feladatok közé tartozik a képzé-

sekkel kapcsolatos igények felmérése, a tanácsadás, a minőségbiztosítás, és nem utolsó sorban a 

magán- és állami intézmények széles körét érintő hálózatépítés.

A munkahelyi oktató a vállalat azon dolgozója, aki a vállalati munkaerő készségszintjének fejlesz-

tését célzó kezdeményezések élén jár. Feladata a munkatársak képzése, támogatása, felügyelete és 

értékelése a saját szaktudására támaszkodva. Ezenkívül elemzi a tanulási igényeket és lehetősége-

ket, képzési programokat dolgoz ki és szervez, továbbá jogosult arra, hogy a vállalaton és/vagy az 

ágazaton belül elismert képzési bizonyítványokat bocsásson ki.

Az Európai Munkahelyi Oktatói kompetenciaprofil – a projektben részt vevő partnerországok el-

várásait alapul véve – magában foglalja a magas szintű vállalati képzések megtartásához szükséges 

kompetenciákat (beleértve az egyéni és vállalati képesítési igények elemzését, a képzési programok 

kialakítását, tervezését és végrehajtását, valamint a tanulási folyamat támogatását, a kompetencia-

fejlesztés és a képzések értékelését). A képzési szakemberek főbb jellemzői és kompetenciái az aláb-

biakban kerülnek bemutatásra.

Profil
A speciális tudással és képzettséggel rendelkező Európai Munkahelyi Oktató az alábbi feladatokért 

felelős: 

   önállóan megtervezi, megvalósítja és értékeli a vállalaton belüli oktatási folyamatokat az 

alap- és továbbképzésben;

   egyéni szinten tanácsot ad a képzést és oktatást érintő kérdésekben;

   irányítja a vállalaton belüli tanulási folyamatokat. 

1 A TTnet a képzők, döntéshozók és szakpolitikusok részvételével a szakképzésben dolgozó tanárok és oktatók képzését 
és szakmai fejlődését támogató pán-európai fórumként működött 1998 és 2009 között.
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Tevékenységek
Az Európai Munkahelyi Oktató elsődlegesen a következők feladatok ellátására képes:

   a vállalat igényeit és gazdaságossági szempontjait szem előtt tartva megtervezi és végre-

hajtja az alap- és továbbképzéseket, illetve az egyéni, személyre szabott fejlesztéseket, és 

gondot fordít azok színvonalának növelésére;

   felméri a vállalat/intézmény és az egyéni munkavállalók képesítési igényeit, és a célcso-

portra szabott képesítési ajánlatokat dolgoz ki;

   konzultál vállalatával/intézményével a képesítési igények és az ezek megvalósításához 

szükséges szervezeti változásokat illetően;

   támogatja a szakmai, társas és módszertani kompetenciák fejlesztését a vállalaton/in-

tézményen belül; egyéni fejlesztési terveket képes kidolgozni és megvalósítani, valamint 

képes beazonosítani a fejlesztéshez szükséges beavatkozási területeket és változtatást 

kezdeményezni;

   speciális képzési terveket dolgoz ki a munkavállalók azon csoportjai számára, akik kiegészí-

tő pszichológiai, pedagógiai és/vagy kulturális támogatást igényelnek

   irányítja és koordinálja a fent említett területeket, beleértve a csoportok előrehaladásának 

ellenőrzését és a releváns szakterületek ismereteinek szinergiáját.

Képesítési követelmények

Az Európai Képesítési Keretrendszer és a Nemzeti Képesítési Keretrendszer2

A 2008-ban létrehozott Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) egy közös európai referencia-

rendszer, amely a különböző országok nemzeti képesítési keretrendszereit (NKKR) kapcsolja össze. 

A gyakorlatban egy fordítási mechanizmusként működik, melynek segítségével a különböző nemzeti 

képesítések összehasonlíthatóvá válnak. Az egész életen át tartó tanulás előmozdításának eszkö-

zeként az EKKR kiterjed az iskolarendszerű és a felnőttoktatáson belüli szakképzésre, valamint a 

felsőoktatásra. 

Az EKKR nyolc képzettségi szintre van felosztva, ahol minden szintet a deszkriptorok egy olyan cso-

portja határoz meg, amely az adott szintű képesítésekre vonatkozó képzési kimeneteket jelöli, füg-

getlenül a képesítési rendszertől. A nyolc szint a képesítések teljes skáláját lefedi, kezdve a kötelező 

oktatástól a szakképzésen át egészen a legmagasabb szintű felsőoktatásig bezárólag; a szinteket az 

elvárt tudás, készségek és kompetenciák együttese határozza meg.

Annak megfelelően, hogy a tanulónak milyen tudással kell rendelkeznie, illetve mit kell tudnia elvé-

gezni, a képesítési szintekhez rendelt tanulási kimenetek meghatározzák az adott képesítés eseté-

ben releváns tudást, készségeket és kompetenciákat valamennyi képzési szinten, ahogyan az a aláb-

bi táblázatban látható:

2 European Qualifications Framework (EQF) - Európai Képesítési Keretrendszer; National Qualifications Framework 
(NQF) - Nemzeti Képesítési Keretrendszer
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Tudás Készségek Kompetencia

Az EKKR értelmezési keretében 
a tudás elméleti és/vagy tárgyi.

Az EKKR a készségeket a következő-
képpen definiálja:

kognitív (logikai, intuitív és kreatív 

gondolkodás), és

gyakorlati (kézügyesség, módszer-

tani tudás, anyagok és eszközök 

használata).

Az EKKR a kompetenciát a 

felelősségvállalás és autonómia 

fogalmaival írja le.

Az e képesítéshez kapcsolódó kompetenciaprofil és tanulási eredmények alapján az európai munka-

helyi oktatói kompetenciaprofil az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 5. szintjét3 célozta meg, 

azonban az egyes országok igényeiknek megfelelően magasabb képesítési szintre is fejleszthető:

EKKR 

szint
Tudás Készségek Kompetenciák

5

átfogó specializált szaktudással, 

tárgyi és elméleti ismeretekkel 

rendelkezik az adott munka- 

vagy tanulmányi területen, 

továbbá ismeri saját tudásának 

határait

átfogó kognitív és gyakorlati 

készségekkel rendelkezik, ame-

lyek segítségével képes kreatívan 

megoldani a munkája során 

felmerülő elvont problémákat

alkalmas vezetés és felügyelet 

gyakorlására olyan munka- vagy 

tanulmányi tevékenységek 

kontextusában, ahol előre nem 

látható változások lépnek fel; 

képes önmaga és mások teljesít-

ményének felülvizsgálatára és 

fejlesztésére

Az EKKR 5. szintjére besorolt Európai Munkahelyi Oktató Kompetenciaprofil az alábbi módon he-

lyezhető el az egyes partnerországok Nemzeti Képesítési Keretrendszerén belül: 

EKKR szintek DE PT ES FI HU IE 

5 5 5 5 5 5 6

A partnerországok Nemzeti Képesítési Keretrendszerei és az EKKR közötti megfeleltethetőség ré-

vén az elért eredmények Európa-szerte összehasonlíthatóvá válnak, lehetővé téve a tanulók mobi-

litását országon belül vagy országok között; a megfeleltethetőség emellett elősegíti az egész életen 

át tartó tanulási folyamatokat és hozzájárul a képzési eredmények jobb elismeréséhez.

A fentieken kívül az egyes országok további bemeneti követelményeket szabhatnak:

Bemeneti kö-

vetelmények 

az Európai 

Munkahelyi 

Oktató 

képzés 

kapcsán

DE PT ES FI HU IE 

A pesített 

oktatók 

számára

szakmai 

és oktatói 

alkalmassági 

vizsga

3 év szakmai 

tapasztalat 

képzési 

területen 

vagy ahhoz 

kapcsolódó 

feladatkörben

-- -- -- --

3 Az 5. szinthez kapcsolódó deszkriptorok meghatározása több országban is kihívást jelenthet, lévén hogy ez a szint a 
szakképzés és a felsőoktatás között hidat jelenti.
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3. Az Európai Munkahelyi Oktató 
Kompetenciaprofilja

Ez a képesítési profil a Level Up! projekt előfutára, az EWT projekt keretében került kifejlesztésre. A 

kompetencia profil magában foglalja az oktatók esetében releváns képesítési tartalmat, figyelembe 

véve a vállalatok és szervezetek által azonosított képzési igényeket a következő országokban: Finn-

ország, Hollandia, Németország, Magyarország, Románia, Spanyolország és Portugália.

1. Blokk: A tanuló(k) szükségleteinek elemzése

1.1. feladat: Képes a tanulóval/tanulókkal kapcsolatos alapvető információk összegyűjtésére és elemzésére; a 

tanuló tanulási szükségleteinek azonosítására és megvitatására, továbbá a tanulási céloknak a tanulóval együtt 

történő kitűzésére

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � a célcsoport specifikus igényeinek 

megértése

 � az egyes tanulók szükséglete-

inek és potenciáljának felmé-

rése a munka és a szakképzés 

kontextusában

 � a tanulók belépési szintjének, ta-

nulási stílusának és fejlesztési 

szükségleteinek elemzése

 � a különböző egyének képzési 

szükségleteinek és potenciáljának 

meghatározása

 � a tanulók lehetséges tanulá-

si nehézségeinek/akadályainak 

meghatározása

 � a speciális célcsoportok különbö-

ző szükségleteinek (speciális pszi-

chológiai, pedagógiai és kulturális 

támogatás) és a társadalmi-gazda-

sági kontextusok magas szintű is-

merete, továbbá rálátás ezeknek a 

tanulásra való hatására

 � a tanulók/tanulási szükségletek 

felméréséhez szükséges interjú-

zási és kérdezési technikák magas 

szintű ismerete

1.2. feladat: Képes a képzési környezet elemzésére

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � szükség esetén más intézmények-

kel való együttműködés (pl. szakis-

kola, egyetem stb.)

 � egyensúly fenntartása a tanuló, a 

vállalat és adott esetben az iskola/

egyetem érdekei között

 � a tanulók tanácsolása folyamán 

a célok, stratégiák és módszerek, 

továbbá a vállalat keretei között 

adott feltételek keretfeltételeinek 

figyelembe vétele

 � Átfogó tárgyi tudás a szakképzé-

si rendszer (tanmenet, foglalko-

zási profilok, jogi szempontok) 

területén

 � a szakterületéhez tartozó speciális 

szakmák kompetenciakövetelmé-

nyeinek, funkcióinak és feladatai-

nak magas szintű ismerete

 � magas szintű tárgyi tudás a mun-

kahelyi tanuláshoz kapcsolódó jo-

gosultságok és kötelezettségek te-

rületén (beleértve a gyakornoki és 

tanoncképzés jogi kereteit stb.)

 � magas szintű tudás a szervezeten 

kívüli és azon belüli képzési és ta-

nulási lehetőségeket illetően (pl. 

képzési együttműködések)
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1.3. feladat: Képes útmutatást és tanácsot adni a tanulók számára (életpálya-tervezés), észlelni az egyéni tanulási 

viselkedéseket, korlátokat és akadályokat

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � a tanulási folyamatok személyre 

szabása a lehetséges tanulási ne-

hézségek, valamint a különböző 

kulturális és szociális háttér figye-

lembe vételével

 � útmutatás és tanácsolás nyújtá-

sa az egyének számára, a vállala-

ton belüli és kívüli lehetőségek 

számbavételével

 � szociális, kommunikációs és inter-

kulturális kompetenciák alkalma-

zása a tanuló megfelelő megközelí-

tése érdekében

 � saját és mások tanulási stílusának 

azonosítása

 � célcsoport-specifikus útmutatás, 

tanácsadás és támogatás nyújtása 

a tanulók számára

 � egyéni szakmai fejlesztési terv ké-

szítése és alkalmazása

 � magas szintű hozzáértés a tanterv/

tanmenet készítés területén 

 � magas szintű szaktudás a specifi-

kus célcsoportok szükségletei 

(speciális pszichológiai, pedagógiai 

és kulturális támogatás) területén, 

a társadalmi-gazdasági kontextu-

sok magas szintű ismerete, továb-

bá rálátás ezeknek a tanulásra való 

hatására

 � a szakterületéhez tartozó és a 

munkaerőpiac által megköve-

telt szakmai kompetenciák alapos 

ismerete

 � az önképzéshez, saját tudás felfris-

sítéséhez (azaz az egész életen át 

tartó tanuláshoz) szükséges tan-

anyagok és tanfolyamok forrásai-

nak alapos ismerete

 � az egyéni tanulási attitűdök, korlá-

tok és akadályok azonosítási mód-

szereinek alapos ismerete (teszte-

lés, interjúzás, megfigyelés)

2. Blokk: Szervezeti szükségletek elemzése és képzési lehetőségek teremtése

2.1. feladat: Képes a szakterületéhez tartozó szakképzési/munkaerőpiaci kontextus elemzésére, valamint vállalata 

helyzetének felmérésére a kompetenciakövetelmények tekintetében

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � az oktatási lehetőségek felmérése 

a vállalaton belül

 � a (változó) munkafolyamatok és az 

ezekből következő kompetencia-

követelmények elemzése

 � szakterülete szakmai felmérése 

(trendek, friss fejlesztések stb.)

 � a (változó) munkaerőpiac által 

megkövetelt szakmai kompetenci-

ák átfogó ismerete

 � saját vállalata és/vagy szerveze-

ti egysége alapos ismerete, vala-

mint azok kompetencia- és képzési 

szükségleteinek átfogó ismerete

 � hogy szakterülete kompeten-

cia-szükségleteinek átfogó isme-

rete az egyes szakmák, funkciók és 

feladatok ellátása tekintetében
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2.2. feladat: Képes konzultálni vállalatával/intézményével a képesítési szükségleteket illetően, továbbá azon 

szervezeti változtatásokat illetően, melyekre a képesítési ajánlatok megvalósításához van szükség. Alkalmas 

a	vállalaton	belüli	szakterület-specifikus,	társas	és	módszertani	kompetenciák	felépítésének	támogatására,	a	

személyzeti osztállyal együttműködve

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � a vállalaton/intézményen be-

lüli szakmai, szociális és mód-

szer-kompetenciák felépítésének 

támogatása

 � humánerőforrás-fejlesztési pro-

jektek kidolgozása és megvalósí-

tása, továbbá a vállalaton/intéz-

ményen belül szükségessé váló 

változási folyamatok megfogalma-

zása és kezdeményezése

 � humánerőforrás-fejlesztési pro-

jektek kidolgozása és megvaló-

sítása, szükség esetén és ahol ez 

megvalósítható, a vállalat HR rész-

legével együttműködve 

 � tárgyalási technikák alkalmazása 

a képzési ajánlatok megvalósítá-

sához szükséges eszközök és idő 

megállapítását célzó egyeztetések 

során

 � a vállalaton belül az oktatás ügy-

nökeként, szószólójaként való fel-

lépés, önvezérelt és önmotivált 

módon

 � konzultálás saját vállalatával/in-

tézményével a képesítési szükség-

letek, továbbá a képesítési ajánla-

tok megvalósításához szükséges 

szervezeti változások ügyében

 � a tanulási célok eléréséhez szük-

séges tanulási tevékenységek 

megtervezése 

 � megfelelő munkakörnyezet ki-

alakítása a munkahelyen (pl. 

tanulószigetek)

 � a képzési szükségletek és a vállala-

tok által kínált lehetőségek közötti 

egyensúly megtalálása

 � a képzési program által megköve-

telt költségvetés kiszámítása, meg-

szerzése és kezelése

 � pályázatok írása a megtervezett 

képzések alapján, a megfelelő bel-

ső és külső releváns egységekkel 

együttműködve

 � átfogó tudás és tájékozottság a 

pénzügyi támogatások és a képzé-

si programokhoz szükséges egyéb 

támogatások megszerzését illető-
en, továbbá annak ismerete, hogy 

miként tarthatja naprakészen ezt 

a tudást 

 � a különböző tanulási tevékenysé-

gek jellemzőinek és céljainak elmé-

leti ismerete: például hálózatok-

ban történő képzés, tanulószigetek

 � tárgyi tudás a munkahelyi tanulás-

hoz kapcsolódó jogosultságok és 

kötelezettségek területén (bele-

értve a gyakornoki és tanonckép-

zés jogi kereteit stb.)

 � a saját vállalat szervezeti és dön-

téshozási folyamatainak alapos 

ismerete

 � a saját vállalat hivatalos és nem-hi-

vatalos struktúrájának alapos 

ismerete
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3. blokk: Képzések (folyamatban levő képzési programok vagy speciális intézke-
dések) megtervezése és előkészítése gazdaságos módon, továbbá a vállalat és a 
tanuló szükségleteinek/keretfeltételeinek megfelelően

3.1. feladat: Képes a gyakorlati feladatok, a tanulási lépések és intézkedések kiválasztására és megtervezésére az 

(előre	meghatározott)	követelmények	figyelembevételével;	képes	a	megfelelő tanulási utak és megállapodások 

megtervezésére és megtárgyalására, a megfelelő tanulócsoportok összeállítására, továbbá a képzések, beavatko-

zási tervek és kritériumok evolúciójának megtervezésére

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � a tanulási feladatok kiválasztása, 

megszervezése és megfogalmazá-

sa, illetve a tanuló felé való továb-

bítása az önálló tervezés és meg-

valósítás érdekében

 � Döntéshozás a tanulási konstruk-

ciókat illetően, átadási megbeszé-

lések levezetése

 � tudatában lenni a társas/szemé-

lyes fejlesztés fontosságának, és 

annak, hogy ez miként segíthető 

(beleértve a demokratikus/állam-

polgári nevelést, kritikus gondol-

kodást), különösen a fiatal dolgo-

zókkal való foglalkozás során

 � képzési- és munkaterv kidolgozása 

az azonosított képzési szükségle-

tek alapján

 � a tanulási folyamatok személyessé 

tétele a tanuló speciális szükségle-

teinek megfelelően

 � egyértelmű tanulási célok megálla-

pítása, és azok hatékony kommu-

nikálása, tekintetve véve a tanuló 

elképzeléseit

 � a céloknak megfelelő tanulási te-

vékenységek megtervezése

 � annak meghatározása, hogy mely 

tanulási célok milyen tanulási 

módszerekkel érhetőek el (bele-

értve az e-learning használatát is) 

 � Átfogó tárgyi tudás a szakkép-

zési rendszer területén (tanme-

net, foglalkozási profilok, jogi 

szempontok) 

 � a szakterületéhez tartozó speciális 

szakmák kompetenciakövetelmé-

nyeinek, funkcióinak és feladatai-

nak magas szintű ismerete

 � a vállalati struktúra és a munkahe-

lyek alapos ismerete (beleértve a 

követelményeket is)

 � specializált tudás a tanulási tevé-

kenységek/ konstrukciók költség-

számításának területén

 � a különböző tanulási tevékenysé-

gek jellemzőinek és céljainak elmé-

leti ismerete 

3.2. feladat: Képes biztosítani a képzések elindításának gördülékenységét azáltal, hogy gondoskodik a szükséges 

térről, időszakokról, képzést végző munkatársakról és a megfelelő anyagokról/felszerelésről

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � annak megértése, hogy a munka 

mint tanulási környezet milyen tí-

pusú lehetőségeket és kihívásokat 

képvisel

 � a képzés koordinációja a megfele-

lő munkatársakkal és szervezeti 

egységekkel

 � a munkahely tanulási környezet-

ként való felhasználása

 � a képzési programok költségeinek 

kiszámítása

 � az önképzéshez, saját tudás felfris-

sítéséhez szükséges tananyagok és 

képzések elérési forrásainak ala-

pos ismerete

 � szaktudás a tanulási tevékenysé-

gek/ konstrukciók költségszámítá-

sának területén

 � a vállalati struktúra és a releváns 

kompetenciák alapos ismerete
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4. blokk: Képzések megvalósítása és a tanulási folyamatok irányítása

4.1. feladat: Alkalmas a tanulási folyamatok és csoportok facilitálására, moderálására és támogatására, az egyéni és 

közösségi	tanulás	folyamatainak	megtervezésére,	a	szakterületéhez	tartozó	munkafolyamatok	megfigyelésére	és	

kísérésére azzal a céllal, hogy azonosíthassa a problémákat, szükségleteket

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � tudatosság a különböző tanulási 

stílusok, valamint kulturális és tár-

sadalmi hátterek tekintetében

 � heterogén csoportok irányítása 

és hatás gyakorlása azokra; annak 

ösztönzése, hogy a tanulócsopor-

tokban fair és egyenrangú párbe-

széd folyjon

 � a tanulási folyamat kommunikálá-

sa a megfelelő helyek felé (vállalat, 

szakképző iskolák felé stb.)

 � segítségnyújtás valódi munka-szi-

tuációkban zajló, jelentőségteljes 

feladatokban, a tanulási célok el-

érése érdekében 

 � a tanulási környezet hasznosítása 

a munkahelyen 

 � a tanulási folyamatok doku-

mentálása a követelményeknek 

megfelelően

 � az előírások betartása (dokumen-

táció, irányítás, munkaórák stb.)

 � tananyagok készítése, a tanulók 

megtanítása azok használatára

 � szükség és lehetőség esetén a 

megfelelő oktatási intézmény-

nyel való együttműködés (iskola, 

egyetem)

 � szakterülete technikai / szakterü-

let-specifikus tudáselemeinek át-

fogó ismerete

 � alapos elméleti tudás a tanulási el-

méletek területén

 � tényszerű és elméleti tudás a kü-

lönböző didaktikai módszereket, 

továbbá azok előnyeit és hátránya-

it illetően

 � alapos elméleti tudás a tanulási ta-

nácsadás alapelveit illetően 

 � elméleti és átfogó tudás an-

nak tekintetében, hogy a mun-

ka milyen módon indít el tanulási 

folyamatokat

 � a pozitív tanulási élményeket 

eredményező stratégiák átfogó 

ismerete

 � alapos tudás annak tekintetében, 

hogy a tanulási folyamatok milyen 

módon fejleszthetőek csoportosan 

és egyénileg, a csoportdinamika 

és a csoportok befolyásolásának 

ismerete

 � amennyiben releváns, a szükséges 

dokumentáció átfogó ismerete

 � a gyakornoki/tanoncképzés szabá-

lyozásának magas szintű ismerete

4.2.	feladat:	Képes	a	konfliktusok	megfelelő kezelésére és az azokra történő megfelelő reagálásra

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � a problémák / kritikus helyzetek 

azonosítása; megfelelő reagálás 

azokra

 � jó társas, kommunikációs és inter-

kulturális kompetenciák alkalma-

zása a tanulóval való bármilyen 

szintű interakció során; motiváció

 � a helyzetnek megfelelő konfliktus-

kezelési és mediációs kompetenci-

ák alkalmazása

 � visszajelzés nyújtása és elfogadása  � moderációs technikák magas szin-

tű ismerete
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4.3.	feladat:	képes	a	tanuló	megfigyelésére	(munkavégzés,	tanulás	és	társasa	viselkedés)	és	a	tanulókkal	való	

kapcsolatteremtésre (motiváció, készségek, kompetenciák, háttér), csakúgy, mint a tanuló összekapcsolására a 

munkahellyel, amennyiben ez megvalósítható

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � a tanulóhoz való kapcsolódás a ta-

nuló szintjére való helyezkedéssel

 � összekötői szerep betöltése a ta-

nulók / tanoncok és az oktatók / 

menedzsment között

 � különböző tanítási / képzési / co-

aching módszerek alkalmazása a 

helyzet és a tanuló(k) szükséglete-

inek megfelelően, továbbá a kettő 

közötti váltás érdekében

 � az előírások betartása (dokumen-

táció, irányítás, munkaórák stb.)

 � visszajelzés nyújtása és elfogadása

 � tanácsadás a tanulók számára, kü-

lönös tekintettel az ideiglenesen/

határozott ideig alkalmazott mun-

katársak karrier- és továbbképzési 

lehetőségeire 

 � útmutatás és támogatás biztosítá-

sa a munkafolyamatok során

 � alapos elméleti tudás a tanulási ta-

nácsadás alapelveit illetően 

 � a pozitív tanulási élményeket ered-

ményező stratégiák széleskörű 

ismerete

 � az egyéni tanulási attitűdök, kor-

látok és akadályok azonosítási 

módszereinek (tesztelés, inter-

júzás, megfigyelések stb.) alapos 

ismerete

5. blokk: Az egyéni tanulási folyamatok értékelése és dokumentálása

5.1. feladat: Képes az értékelés szervezeti szintű előkészítésére és olyan értékelési eszközök kidolgozására, melyek 

a tanuló(ka)t megfelelően felkészítik az értékelésre/vizsgára, s végül képes a tanulók tanulási folyamatának érté-

kelésére olyan módszerek és indikátorok alkalmazásával, melyek az értékelési helyzeteket minél inkább közelítik a 

munkahelyi gyakorlat valóságához

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � a tanuló előrehaladásának, tanulá-

si eredményeinek és továbbképzé-

si szükségleteinek felmérése a ta-

nulási célokkal összevetve

 � megfelelő mérési-értékelési mód-

szerek alkalmazása a szakmai 

készségek és know-how értékelé-

se során

 � megbízható mérési-értékelési esz-

közök és technikák kidolgozása

 � megfigyelési technikák 

alkalmazása

 � (azonnali) visszajelzések nyúj-

tása és elfogadása a megfelelő 

helyzetekben

 � továbbképzési szükségletek azo-

nosítása és a tanulók tanácsolása 

ezen a területen

 � munkatársakkal való kommuni-

káció a tanulók előrehaladásával 

kapcsolatban

 � valóságos/valósághű feladatok 

alkotása/kiválasztása az értéke-

léskor (pl. valódi munkaparan-

csok), a felmérendő kompetenciák 

spektrumának kiszélesítése

 � a mérési módszerek és eszközök, 

valamint azok előnyei és hátrányai 

magas szintű ismerete

 � a mérési kritériumok magas szintű 

ismerete (foglalkozási profilok) 

 � tárgyi tudás a releváns szakterület 

vizsgáztatási és értékelési stran-

dardjait illetően

 � tárgyi tudás az alkalmazandó jog-

szabályok és a formalizált intézke-

désekhez megkövetelt dokumen-

tációt illetően
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5.2. feladat: Képes értékelési (időközi és végső) megbeszélések / kiértékelő interjúk levezénylésére; a tanulók 

támogatására	abban,	hogy	reflektáljanak	saját	előmenetelükre, erősségeikre, gyengeségeikre és tanulási szükség-

leteikre, és hogy értékeljék ki azokat, beleértve az előrehaladási dokumentációt is

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � reflektálás a saját észrevételekre, 

s emellett annak lehetővé tétele, 

hogy a tanulók is reflektálhassa-

nak saját előrehaladásukra

 � előrehaladási és értékelési inter-

júk alkalmazása

 � a tanulók támogatása és irányítása 

a saját teljesítményük értékelésé-

nek folyamatában

 � átfogó tudás az önértékelés 

előnyeit illetően

5.3. feladat: Képes a tanulási tevékenységek, előrehaladás és eredmények dokumentálására

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � reflektálás a tanulási folyamatra és 

az eredményekre

 � a tanulási folyamat folyamatos do-

kumentálása, a tanuló ön-doku-

mentálásának támogatása

 � tényszerű ismeretek az alkalma-

zandó jogszabályok és a formali-

zált intézkedések esetében kötele-

ző dokumentációt illetően

6. blokk: Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés – A képzési programok fejlesz-
tése (időközi és záró)

6.1. feladat: Képes a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés folyamatos biztosítására a képzési ajánlatok, mód-

szerek, saját attitűdök mérése és értékelése által, továbbá azáltal, hogy nyomon követi a szakterületén történő 

változásokat,	naprakészen	tartja	saját	tudását	és	készségeit,	reflektál	a	saját	munkájára	és	elfogadja	és	az	erre	

vonatkozó visszajelzéseket, felismeri az előrehaladást és új célokat tűz ki maga elé

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � képesség a tanítással/tutorálással/

képzéssel kapcsolatos saját néze-

teire való reflexióra

 � saját tanulási célok kitűzése és kö-

vetése, beleértve a teljesítmény 

javítása érdekében megtett lépé-

seket is

 � önreflexió és önértékelés

 � a személyes erősségek és gyenge-

ségek tudatossága a tanulási folya-

matok során

 � a saját viselkedés és attitűd érté-

kelése és szükség esetén, a haté-

konyabb támogatás érdekében a 

tanulóhoz alakítása

 � saját munkaközösségének fejlesz-

tése és javítása, kezdeményező és 

önvezérelt módon

 � SWOT analízisek alkalmazása

 � értékelési eszközök és technikák 

alkalmazása

 � az értékelés eredményeinek inter-

pretálása és átadása (a problémák 

és sikerek okainak azonosítása)

 � elméleti és széleskörű ismere-

tek az értékelési módszerek és 

eszközök területén (formatív és 

szummatív)

 � széleskörű elméleti tudás a tanulá-

si folyamatok értékelésének mód-

szereit illetően
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6.2.	feladat:	Képes	a	képzés	hatásának	elemzésére	a	szükségletelemzés	és	a	tervezés	figyelembevételével.	Képes	a	

tanulási megállapodás adaptálására, az egyéni – és szükség esetén az intézményi - tanulási célok felülvizsgálatára. 

Képes a közérdekű tudás frissítésére, biztosítására és továbbadására, továbbá a vállalaton/intézményen belüli 

szakmai, társas és módszer-kompetenciák fejlesztésére

Kompetencia Készségek (Szak)tudás

 � hatékony együttműködés más 

szervezeti egységekkel és mun-

katársakkal (pl. menedzs-

ment, HR részleg, munkavállalói 

érdekképviselet)

 � az összegyűjtött információ kom-

munikálása a megfelelő célcsopor-

tok felé

 � a saját kompetenciák frissítésé-

re való készség az informálódás és 

a képzéseken való részvétel által, 

önvezérelt módon

 � a szükségeknek megfelelő értéke-

lési eszközök kidolgozása (kérdőí-

vek, esettanulmányok stb.)

 � a fejlesztés lehetőségeinek kutatá-

sa és a saját tudás / készségek fo-

lyamatos frissítése

 � a sikeres munkahelyi tanulást elő-
segítő és akadályozó tényezők 

azonosítása

 � az értékelés eredményeinek in-

terpretálása és továbbítása (a 

problémák és sikerek okainak 

azonosítása)

 � az ajánlatok módosítása az értéke-

lési eredményeknek megfelelően

 � a képzési eredmények, tanulságok 

és nehézségek hatékony kommu-

nikálása a megfelelő helyek felé 

(pl. menedzsment, HR részleg, 

munkavállalói érdekképviselet)

 � értékelő jelentések szerkesztése 

és megfelelő disszeminációja

 � tanulási környezetek teremtése, 

fejlesztése és értékelése a vállala-

ton belül

 � elméleti és széleskörű ismere-

tek az értékelési módszerek és 

eszközök területén (formatív és 

szummatív)

 � elméleti és széleskörű ismeretek a 

kutatásmódszertan és a tudásfris-

sítés forrása területén 

 � a változás megvalósításához szük-

séges források és döntéshozási fo-

lyamatok alapos ismerete

 � magas szintű tudás a külső hatá-

soknak a képzés minőségére gya-

korolt hatásait illetően (pl. vállalati 

kultúra)

 � alapos tudás a sikeres munkahelyi 

tanulást elősegítő és akadályozó 

tényezők területén

 � a saját vállalat hivatalos és nem-hi-

vatalos struktúrájának alapos 

ismerete
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4. Támogató erőforrások 

Bármely tanfolyami képzés, tréning kifejlesztése az alábbi 5 lépésből áll, függetlenül attól, hogy egy 

vagy húsz fő részére készül a program:

   Szükségletek elemzése

   Tanfolyam kidolgozása

   Tanórák megtervezése

   Tanfolyam megtartása

   Tanfolyam értékelése

Az Írországban tartott képzés, valamint a projektben használt online Moodle kurzus egyaránt lefe-

di a fenti öt szakaszt. A képzés alapjául a „Munkahelyi oktató - Szakmai képzés a modern munkahe-

lyen” című könyv szolgál.Ebben a fejezetben különböző innovatív tanulási megközelítések, módsze-

rek és gyakorlatok kerülnek bemutatásra, amelyek célja a munkahelyi oktatók, illetőleg általában a 

szakképzésben dolgozó tanárok és szakoktatók munkájának támogatása.

„A szervezeti fejlődés szempontjából az oktatók modern tanulási módszerekkel és didaktikai ismere-

tekkel kapcsolatos ismeretei alkalmassá teszik őket arra, hogy a vállalatok innovációs folyamataiban 

a ‘változás ügynökeinek’ szerepét töltsék be. Ebből fakadóan alapvető fontosságú az olyan jellegű to-

vábbképzés, amely fejleszti az oktatók azon kompetenciáit, amelyek segítségével sikeresen tudnak rea-

gálni a vállalat, a gazdasági helyzet és a helyi munkaerőpiaci igények által támasztott kihívásokra. Nap-

jainkban az oktató egyben személyes tanácsadó is, aki útmutatással, támogatással és tanácsadással 

segíti a tanulók előrehaladását. Emiatt különösen fontos, hogy az oktató széleskörű pedagógiai ismere-

tekkel is rendelkezzen. Ennek tükrében különösen aggasztó, hogy viszonylag kevés olyan oktató akad, 

aki rendelkezik az alternatív pedagógiai megoldások kidolgozásához és a tanulók pedagógiai eszközök-

kel történő támogatásához szükséges ismeretekkel. (Volmari et al., 2009, 34. o.).

Míg a múltban az képzők elsősorban oktatói és mentor szerepet töltöttek be, addig napjainkban át-

fogóbb és összetettebb képzési feladatok ellátását is elvárják tőlük, mint például a képzési igények 

azonosítása, képzési tervek kidolgozása és a különböző szereplők közötti szinergiák kialakítása.

A kézikönyvben bemutatott eszközök, amelyek az Európai Munkahelyi Oktatói Kompetenciaprofil 

témakörei alapján kerültek kiválasztásra, célja a vállalati és szakképzésben oktatók támogatása a 

képesítési profilban meghatározott ismeretek, készségek és kompetenciák gyakorlati alkalmazásá-

ban. A digitális és transzverzális kompetenciák különösen fontosak ezen a területen, ezért ezek fej-

lesztésére külön eszközöket tartalmaz a kézikönyv.
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A tanulói és szervezeti igények elemzése

Tanulási módszerek

1. Kooperatív tanulás

Az kooperatív tanulás kiscsoportos oktatási módszer, amelynek célja, hogy a diákok együtt dolgozva 

maximalizálják a saját és tanulótársaik tanulását.

A kooperatív tanulás merőben más, mint a versenyorientált (kompetitív) vagy az individuális tanu-

lás. A legfontosabb különbség e megközelítések között a tanulási célok strukturálásában rejlik; ez 

határozza meg, hogy a képzés során a tanulók miként lépnek kapcsolatba egymással és az oktató-

val. A kooperatív szituációkban az egyének olyan kimenetek elérésére törekednek, amelyek önma-

guk és többi csoporttag számára is előnyösek. A versenyorientált tanulásban a tanulók egymás el-

len dolgoznak egy jobb osztályzat elérése érdekében, amelyet azonban csupán egy vagy alig néhány 

diák érhet el. Az individuális tanulás során a diákok önállóan dolgoznak, olyan egyéni tanulási célok 

elérésére érdekében, amelyek függetlenek a többi tanuló céljaitól. A kooperatív és az individuális 

tanulásban a tanulók előrehaladását egy kritérium-alapú rendszerben értékelik, míg a kompetitív 

modellben az oktatók normatív alapon osztályoznak.

A KOOPERATÍV TANULÁS DIMENZIÓI

Tanulási stratégiák / elméleti modellek: kooperatív, pozitív kölcsönös függés.

Tanulási mód: több kisebb csoport számára alkalmas tantermekben.

Erőforrások: témafüggő, írószer és papír, kreatív eszközök.

Idő: első alkalom időigényesebb

Hozd a saját eszközöd (Bring Your Own Device, BYOD)

A “Hozd a saját eszközödet” (HASE) – vagy más néven “Hozd a saját technológiádat,” “Hozd a sa-

ját telefonodat,” “Hozd a saját számítógépedet” – módszer alapját az a fajta vállalati gyakorlat adja, 

melynek keretében a munkavállalók személyes eszközeiket (laptopok, táblagépek és okostelefo-

nok) használhatják a munkahelyükön, és ezeken keresztül hozzáférhetnek a vállalati információk-

hoz és alkalmazásokhoz. A jelenséget IT-fogyasztásnak is nevezik. Oktatási környezetben ugyanez a 

gyakorlat működik; a tanulók személyes eszközeiket használhatják például az olyan programokhoz 

való hozzáféréshez, mint a Mentimeter. A HASE lehetővé teszi a diákok számára, hogy személyes 

eszközeiket az iskolában használják. Igény szerint kérdéseket tehetnek fel, névtelen értékelést ad-

hatnak le, vagy kiegészítő anyagokhoz, forrásokhoz kaphatnak hozzáférést egy-egy adott tantárgy 

témájban. 

A HASE (“HOZD A SAJÁT ESZKÖZÖDET”) DIMENZIÓI

Tanulási stratégiák / elméleti modellek: értékelő, hozzájáruló

Erőforrások: személyes telefon, táblagép, számítógép

Idő: 10 perc vagy kevesebb a felkészülésre
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Gyakorlatok

CÍM A felnőtt tanuló a festészetben

TÉMA A felnőtt tanuló

CÉLOK A felnőtt tanulók jellemzőinek azonosítása

KÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Vizuális és művészeti gondolkodás

BLOKKOK 
1. Blokk: Tanulói igények azonosítása

2. Blokk: Szervezeti igények azonosítása és képzési lehetőségek kidolgozása 

IDŐTARTAM 120 perc

CSOPORTMÉRET 7 csoport, csoportonként maximum 4 fő

ERŐFORRÁSOK Képek, papír és toll, laptop, projektor 

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

 � A résztvevők csoportokat alkotnak és kiválasztják az adott csoportnak leginkább tetsző 

festményt. 

 � Elemzik a képet a következő szempontok alapján: 

1. Kitalálnak egy címet, amely a kép egy fontos aspektusát írja le.

2. Egy-egy mondatban válaszolnak a következő kérdésekre: 

 � Mi látható a képen? 

 � Mit gondolnak arról, amit látnak a képen? 

 � Mi az, ami kérdéses, esetleg zavaró a képen? 

3. Csendben nézik a festményt legalább 10 másodpercig, hagyják, hogy a tekintetük kör-

be vándoroljon a képen. Ezt követően felsorolnak 10 szót vagy kifejezést, ami bármilyen 

szempontból leírja a képet. 

4. Kiválasztják a kép egy szereplőjét, és beleképzelik magukat a helyébe:

 � Mit érezhet a kiválasztott szereplő? 

 � Mire gondolhat, vagy mi foglalkoztathatja?

 � Improvizálnak egy monológot, egyes szám első személyben elmondják, hogy kicsodák és 

mik a tapasztalataik. 

5. Ha a festményegy történet kezdetét mondja el, mi lehet a folytatás? 

 � Ha a festmény egy történet közepét ábrázolja, mi lehet az előzménye? Mi történik majd 

ezután?

 � Ha a festmény egy történet végét mutatja be, akkor miről szólhat a történet? 

6. Megfogalmaznak legalább 12 kérdést a festménnyel kapcsolatban, majd kiválasztják a leg-

inkább érdekesnek tűnőeket. Ezt követően ezek közül egy kérdést részletesen is megtár-

gyalnak. Majd felteszik a kérdést a többi csoportnak is. 

7. Megfogalmaznak egy állítást a festménnyel / a festmény témájával kapcsolatban. 

 � Megfogalmazzák, hogy mivel tudják alátámasztani az állítást (amit látnak, éreznek és/

vagy tudnak). 

 � Megfogalmaznak egy kérdést az állítással kapcsolatban.

 � Munkaforma:

 � A résztvevők egyénileg dolgoznak, majd megosztják az eredményeiket a szűkebb csoporttal. 

 � A résztvevők kisebb csoportokban dolgoznak, majd megosztják az eredményeket az 

egész csoporttal.

TARTALOM

Felhasználható képek:

Betty Pieper: Susan B. Anthony Teaching in Canajoharie

Christophe Legris: Buddha Teaching

Edgar Degas: The Dance Class

Grant Romney Clawson: Boy Jesus in the Temple

Nicolas Guibal: Socrates teaching Pericles

Robert Harris: A Meeting of the School Trustees

Ted Gorka: Joseph Teaching
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CÍM A menedzsertől a profi bokszolóig

TÉMA Karrieresélyt felnőttként

CÉLOK A felnőttek karrieresélyeinek megvitatása – nehézségek és előnyök 

KÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Hat Gondolkodó Kalap

BLOKKOK
1. Blokk: A tanuló(k) igényeinek azonosítása

2. Blokk: Szervezeti igények azonosítása és képzési lehetőségek kidolgozása

IDŐTARTAM 60-90 perc

CSOPORTMÉRET 5 csoport, csoportonként 2-4 résztvevővel

ERŐFORRÁSOK Laptop, projektor, flipchart tábla, filctollak

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

1. A téma bevezetése Nicole Wesner képével – a menedzser, aki 32 évesen lett profi bokszoló 

2. A “Hat Gondolkodó Kalap” módszertan rövid bemutatása: ez a hat képletes kalap a gondol-

kodás 1-1 típusát jelenti. Ez a technika a kreatív gondolkodást fejleszti, amely képes a kérdés 

vagy egy probléma más nézőpontból való megközelítésére, ami aztán a helyzet mélyebb és 

teljesebb megértését eredményezi. 

3. A résztvevőket 5 csoportra kell osztani, mindegyik csoport egy képletes kalapot visel és an-

nak a nézőpontjából tárgyalja a témát. A tréner további kérdéseket segíti az egyes csoporto-

kat, amelyek segítenek a megfelelő álláspont kialakításában.

4. Minden egyes csoport ismerteti az eredményét, és megvitatja azt a többi csoporttal.

TARTALOM

Hat Gondolkodó Kalap

 � A kék kalap: A kék kalap a folyamat áttekintését vagy vezérlését szimbolizálja. A gondolkodá-

si folyamat szervezésére és kontrollálására szolgál, annak érdekében, hogy az produktívabb 

legyen. A kék kalap a gondolkodásról való gondolkodást (metakogníció) jelképezi. (Ezt a tré-

ner viseli). 

 � A fehér kalap: A már ismert vagy szükséges információk vizsgálatát jelöli, csak a tények ösz-

szegyűjtésére támaszkodva. A fehér kalap a tényeket, számokat, adatokat, információkat tes-

tesíti meg. Nagyon gyakran ezek a tények és adatok egy érvelés vagy meggyőződés részeként 

jelennek meg. A fehér kalap viselése lehetőséget ad az információk semleges és objektív mó-

don való ismertetésére. 

 � A sárga kalap: Optimizmusnak, pozitív nézőpontnak felel meg. A sárga kalap a dolgok opti-

mista, logikusan pozitív értelmezését jelenti. A sárga kalap viselése lehetőséget ad arra, hogy 

a viselője az előnyökre, a megvalósítható kihívásokra koncentráljon. 

 � A fekete kalap: Ítélkezés, óvatosság és értékelés. A fekete kalap lehetővé teszi, hogy viselője 

kritikusan és logikusan lássa saját javaslatait. A fekete kalap arra enged reflektálni, hogy egy 

javaslat miért nem felel meg a tényeknek, a rendelkezésre álló tapasztalatoknak vagy a rend-

szernek, amire vonatkozik. 

 � A piros kalap: A piros kalap lefedi az intuíciót, az érzéseket, a megérzéseket és az érzelmeket. 

Általában egy vitába az érzéseket és intuíciókat csak akkor lehet használni, ha azok nem mon-

danak ellent a logikának. Gyakran azonban az érzés valós, míg a logika hamis. A piros kalap 

viselése lehetővé teszi, hogy az érzéseket és intuíciókat indoklás, magyarázat vagy szabadko-

zás nélkül terjessze elő viselője. 

 � A zöld kalap: A zöld kalap az új gondolatokat és új nézőpontokat jelképezi: kreatív gondolko-

dás, alternatívák, lehetőségek és hipotézisek előterjesztése, érdekes javaslatok, új megköze-

lítések, provokálás és változás. A zöld kalap időt és teret biztosít a kreatív gondolkodásnak. 

Még akkor is, ha nincsenek kreatív ötletek, a zöld kalap a kreatív erőfeszítést várja el viselőjé-

től. A zöld kalapos gondolkodás gyakran jelent kihívást, mert eltér a megszokott megismerés-

től, értékeléstől és kritikai nézőpontunktól. 
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CÍM Egy innovatív, kooperatív dokumentumszerkesztési lehetőség: az Etherpad 

TÉMA transzverzális kompetenciák

CÉLOK

 � támogatja az együttműködésen alapuló írást

 � elősegíti az erőforrások felelősségteljes felhasználását és a fenntarthatósági kezdeményezé-

sek tudatosítását

 � Vállalkozói és kreatív gondolkodás kialakítása 

 � Időmenedzsment

 � Fejleszti a kritikai gondolkodást és az egyén fejlődését szolgáló önreflexiós készséget 

BLOKKOK
1. Blokk: A tanuló(k) igényeinek azonosítása

2. Blokk: Szervezeti igények azonosítása és képzési lehetőségek kidolgozása

IDŐTARTAM 1 óra

CSOPORTMÉRET 20-25 tanuló

ERŐFORRÁSOK
Számítógép, projektor, TV, Internet kapcsolat, valamint okostelefonok, táblagépek, laptopok, 

számítógépek a tanulók részére. Etherpad.org 

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

 � Írásos anyagok szerkesztése valós időben 

 � Visszajelzések adása

 � Tanulók ösztönzése az eszköz használatára 

TARTALOM

Példa az ETHERPAD létrehozására 

A tanulóknak egy előre összeállított kérdéssorra kell válaszolniuk:

 � “az érték” olyan

 � “a szín”

 � “az állat”

 � Melyik ...

 � “érték” olyan

 � Melléknév

 � “Egy tárgy”

Kihajtogatjuk a papírokat és hangosan felolvassuk a válaszokat, ezzel párhuzamosan a külön-

böző válaszokat felírjuk az ETHERPAD-ra is. 

Így lehetőség nyílik a különböző szövegek áttekintésére úgy, ahogyan azok le lettek írva és 

különböző színnel lettek kijelölve.
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Képzések tervezése és előkészítése

Tanulási módszerek

1. Probléma Alapú Tanulás, PAT (Problem-Based Learning, PBL)

A PAT egy olyan képzési módszer, amelynek során a tanulók tudása és készségei azáltal fejlődnek, 

hogy egy valódi, izgalmas és komplex kérdést, problémát vagy kihívást vizsgálnak meg alaposan és 

tesznek kísérletet annak megválaszolására és megoldására. 

A PAT a tanulás hatékony és élvezetes módja, miközben átfogóan fejleszti az eredményességhez 

szükséges tanulói kompetenciákat.

A PAT módszert a hamiltoni MCMaster Egyetem orvosi karán fejlesztették ki. A hagyományos kép-

zésben résztvevő diákok úgy látták, hogy a képzés első három évében leadott tananyag nagy része a 

gyakorlatban, a klinikai orvoslás terén csekély relevanciával bír. A PAT tantervet azért dolgozták ki, 

hogy a hallgatók számára a tanultakat megfoghatóvá tegyék és ezáltal ösztönözzék a tanulást; hogy 

értsék a leendő orvosok, hogy az elsajátított tananyag miért fontos és miképpen lesz majd haszno-

sítható választott szakmájukban. A módszer előnye, hogy fenntartja a tanulás iránti motiváció ma-

gasabb szintjét, és hangsúlyt fektet a csapatmunkában végzett felelősségteljes szakmai hozzáál-

lás fontosságára. A valós helyzetekben előforduló problémák vizsgálatának köszönhetően a tanulás 

iránti motiváció pozitívan hat az érdeklődés fenntartására.

A probléma alapú tanulást később más orvosi egyetemek is átvették, és adaptáltak az alapképzési 

programjaikban. A kezdetben csak az orvosi képzések keretében használt PAT módszert a későbbi-

ekben kiterjesztették az egészségtudományok szélesebb körére, illetve a matematika, a jog, a ne-

veléstudományok, a közgazdaságtan, az üzleti tudományok, a társadalomtudományok és a mérnök-

képzés területére. 

A PAT olyan problémákat vet fel, amelyeknek többféle megoldása is létezhet attól függően, hogy a 

folyamat elején miképpen azonosították az adott problémát: 

   A PAT sokkal vonzóbbá teszi a tanulást. A PAT során a tanulók aktív szerepet töltenek be a 

tanulási folyamatban; egy, a való életben is releváns megoldandó projekt vagy probléma al-

kalmas arra, hogy érzelmileg és szakmailag egyaránt elkötelezetté tegye a tanulókat. 

   A PAT fejleszti a tanulási képességet. Egy projekt befejezése vagy probléma megoldása 

után a tanulók mélyebb tudással rendelkeznek, jobban és tovább emlékeznek a tanultakra, 

hasonlóan az expozíciós módszerrel történő oktatáshoz. Így a PAT módszer keretében ok-

tatott tanulók hatékonyabban képesek alkalmazni a tanutakat, akár számukra új szituáci-

ókban is. 

   A PAT fejleszti a sikerességhez szükséges készségeket. A módszer fejleszti a tanulók kez-

deményezőkészségét, felelősségvállalását, és önbizalmát is; továbbá ösztönzően hat a 

problémamegoldásra, a csapatmunkára, és a kommunikációs készségekre is. 

   A PAT hozzájárul az egységes sztenderdek alkalmazásához. A PAT hangsúlyt fektet az is-

meretek, a készségek és kompetenciák valós viszonyok közötti alkalmazására. A PAT a kri-

tikai gondolkodás, az együttműködési készség fejlesztésének hatékony módja, és a kommu-

nikációs, előadói és prezentációs készségeket is fejleszti.
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   A PAT lehetőséget biztosít a technológia használatára. A különböző technológiai eszkö-

zök tökéletesen illeszkednek a PAT módszertanához. Ezek segítségével az oktatók és a ta-

nulók nem csak forrásokat és információkat találhatnak, vagy termékeket hozhatnak létre, 

hanem hatékonyabban működhetnek egymással együtt, és kapcsolatba léphetnek a világ 

bármely pontján élő szakértőkkel és partnerekkel.

   A PAT élvezetesebbé és kielégítőbbé teszi a képzést. Ez a megközelítés lehetővé teszi az 

oktatók számára a szoros együttműködést a magas színvonalú, érdemi munkát végző, ak-

tív és elkötelezett tanulókkal, és eközben sok esetben ők maguk is újból felfedezik a tanulás 

örömét.

   A PAT összeköti a tanulókat és a szakképző központokat a közösségekkel és az iskola fa-

lain kívüli valósággal. Azáltal, hogy valós problémák és kérdések megoldására ösztönöz, a 

módszer lehetőséget biztosít a tanulóknak, hogy tényleges változásokat érjenek el. 

A magas színvonalú probléma alapú tanulás egyik központi eleme a pedagógiai kapcsolat megterem-

tése a „Kérdésfelvetés” és az abból eredő „Szükséges Tudnivalók” között.

A PAT módszer fordított logika szerint működik. Ahelyett, hogy a piramis aljáról, azaz a tartalmi is-

meretek elsajátításától – megértés és emlékezés – indulva haladna felfelé, a PAT megfordítja a sor-

rendet és felülről, a kérdésfelvetéssel indít. Például azt kérik a tanulóktól, hogy hozzanak létre vala-

milyen eredeti terméket, amely egy lényegi, valós kérdést old meg. Ez a megközelítés lehetővé teszi 

az alsóbb szinteken elhelyezkedő ismeretek és készségek elmélyült elsajátítását, mivel a tanulók 

azonosulni tudnak mindazzal, amit tudniuk és érteniük kell, amire emlékezniük kell ahhoz, hogy a 

célként megfogalmazott kihívásra érdemi választ tudjanak adni.

Emlékezés

Megértés

Alkalmazás

Elemzés

Értékelés

Alkotás

A PROBLÉMA ALAPÚ TANULÁS DIMEZIÓI

Tanulási stratégiák / elméleti modellek: kognitivista, konstruktivista. 

Tartalom: speciális témák vagy transzverzális előadások.

Tanterv: tanterv, modulok részeként.

Megvalósítás: szituációs vagy integrált tevékenységek, a tudatosság szintjéhez igazodva (fo-

lyamat megkezdése vagy kibontakozása), stb.

Tanulási mód: e-tanulás vagy osztálytermi képzés.

Erőforrások: nyomtatott média, elektronikus média, multimédia stb. 

Idő: közepesen vagy erősen időigényes (a kérdésfelvetéstől függően).
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2. Mikrotanulás

A mikrotanulási folyamatokat gyakran a mikrotartalmakkal való interakció hívja elő, amely vagy 

megtervezett (média) környezetben (e-tanulás), vagy éppen kialakulóban levő mikrotartalmi struk-

túrákban – pl. a világhálón működő blogokon vagy közösségi oldalakon – megy végbe (Mosel 2005).

Mikrotanulás lehet egy tanulási feladat megoldására fordított idő, mint például egy kérdés megvá-

laszolása, egy részinformáció memorizálása vagy a szükséges források felkutatása (Masie 2006). A 

„mikrotanulás”-nak nevezett tanulási folyamatok hossza néhány másodpercnyi időtartamtól (pl. mo-

bil tanulás) 15 percig, vagy akár azon is túl, terjedhet. Valamelyest összefüggésben van a tanárkép-

zésben bevett gyakorlatnak számító mikrotanítás fogalmával.

A mikrotanulás felfogható a rövid tanulási tevékenységek folyamataként is, amikor is mikrotartal-

makkal való interakciókon keresztül megy végbe a tanulás, mindez viszonylag rövid idő alatt. Ebben 

az esetben az ismétlődő vagy egyéb módon kapcsolódó mikrotanulási feladatok megtervezése, ki-

választása, értékelése és ütemezése jellemzi a folyamatot.

Tágabb értelemben a mikrotanulás egy olyan fogalom, amelynek segítségével le lehet írni azt a je-

lenséget, ahogyan manapság egyre több és több ember tanul informális keretek között és szerez tu-

dást a mikrotartalmakból, mikromédiából vagy ún. multitasking környezetben (mikrokozmosz); ez 

különösen jellemző a Web 2.0 és egyéb wireless web alapú technológiák esetében. Ebben a tágabb 

kontextusban nézve a mikrotanulás és az azt kiegészítő mikrotudás fogalmi határai összemosódnak.

A MIKROTANULÁS DIMENZIÓI

Tanulási stratégiák / elméleti modellek: kognitivista, konstruktivista. 

Tartalom: kicsi vagy nagyon kicsi egységek, lehatárolt témák, meglehetősen egyszerű kérdé-

sek stb.

Tanterv: a tanterv egyes kisebb egységei, modulrészletek, az informális tanulás elemei stb.

Forma: töredékek, részletek, „tudásfalatkák,” készségelemek, stb.

Megvalósítás: szituációs vagy integrált tevékenységek, a tudatosság szintjéhez igazodva (fo-

lyamat megkezdése vagy kibontakozása), stb.

Tanulási mód: távoktatás (e-learning, m-learning), osztálytermi képzés.

Erőforrások: nyomtatott média, elektronikus média, multimédia stb.

Idő: viszonylag kevés ráfordítást igényel
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Gyakorlatok

CÍM Egy értékelési folyamat elemzése

TÉMA Tanulási értékelés

CÉLOK Hibák azonosítása és a tanulási folyamat szummatív értékelő eszközeinek meghatározása 

KÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Esettanulmány elemzése / Csoportmunka

BLOKK 3. Blokk: Képzési intézkedések megtervezése és végrehajtása 

IDŐTARTAM 1 óra

CSOPORTMÉRET 3-6 fő

ERŐFORRÁSOK Papír és ceruza

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

Adjon a csoportnak egy esettanulmány elemzést leíró forgatókönyvet és pontos instrukciókat 

Kérje meg a csoportokat a következő elemzés lefolytatására:

 � Hozzáállásban észlelt jelentősebb hibák; 

 � A csoport munkájának kiértékelésére legalkalmasabb eszköz kiválasztása (párosmunka); 

 � A tanulás végső értékelésére szolgáló eszköz kiválasztása (Egyetértesz? Miért?)

 � Az oktató által előkészített, a tanulmányi eredményesség átfogó érétkelésére alkalmas 

eszközök.

 � Zárásul szervezzen kerekasztal beszélgetést az egész csoport számára, ennek keretében vi-

tassák meg a fenti elemzési szempontokat. 

TARTALOM

ESETTANULMÁNY ELEMZÉSE

“Sara, a tréner feladata, hogy szervezzen egy IKT képzést idősek egy csoportjának. A képzés egy 

8 órás, egész napos képzés, ami után a résztvevők más oktatókkal folytatják a kurzust egyéb 

más témákban. Amikor megérkezik a terembe, látja, hogy csak 10 résztvevő van a teremben, 

ezért úgy dönt, hogy kezdés előtt felírja a táblára a képzés céljait: 

 � Az IKT szerepének megértése a mai kor társadalmában; 

 � Az IKT előnyeinek és hátrányainak azonosítása; 

 � Az internethasználat alapvető szabályai; 

 � Néhány, a résztvevők érdeklődésének megfelelő weboldal bemutatása.

A bevezető előadás és némi, az IKT-vel kapcsolatos ismeretanyag és érdekességek átadása után 

Sara egy 30 perces, csoportos (páros) munkára kéri meg a résztvevőket: a feladat keretében a 

résztvevőknek meg kell keresniük egy verset az Interneten, utána azt be kell illeszteniük egy 

Word dokumentumba, majd képeslapot készíteni belőle és végül kinyomtatni.

Miközben a csoportok a feladaton dolgoznak, Sara-nak eszébe jutott, hogy nem készítette el az 

értékeléshez szükséges eszközöket. Aztán arra gondolt, hogy mit is szeretne értékelni, például 

a megfigyelt viselkedési formákat:

 � Hogyan keresnek az Interneten; 

 � Mennyire mutatnak érdeklődést a keresés iránt; 

 � IKT készségek; 

 � A képeslap mennyire kreatív;

 � A résztvevők bevonása.

Úgy döntött, hogy létrehoz egy táblázatot a csoportok differenciálására. Tekintve, hogy 

nem készült előre a záró értékelésre, úgy döntött, hogy gyorsan kitalál pár témát, és ezekkel 

kapcsolatban majd szóbeli kérdéseket tesz fel a résztvevőknek.

Utasítások

Elemezze a tréner teljesítményét a következő szempontok szerint: 

 � Melyek voltak a főbb hibák a hozzáállásában; 

 � A csoportmunka (páros) értékelésére kiválasztott eszközök; 

 � A záróérékelésre kiválasztott eszközök (Egyetértesz? Miért?)

 � Milyen, a tanulmányi eredményesség mérésére alkalmas eszközt kellett volna kidolgoznia a 

trénernek?
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CÍM Mi a kedvenc tanulási stílusod? 

TÉMA A tanulás kognitív stílusai és faktorai; a tanulás pszichológiája

CÉLOK Annak megértése, hogy a tanulók milyen tanulási módszereket részesítenek előnyben

KÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Kérdőív

BLOKK 3. Blokk: Képzések megtervezése és előkészítése

IDŐTARTAM 15-20 perc

CSOPORTMÉRET Egyénileg

ERŐFORRÁSOK
Kérdőív

Video: http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

Töltesse ki a csoporttal az egyéni tanulási stílust feltérképező kérdőívet. 

Ez a kérdőív segít a tanulók tanulási preferenciáinak azonosításában, így a jövőben olyan 

módszereket tud alkalmazni, amelyek a legjobban megfelelnek a résztvevők tanulási stílusának.

E – 2002-ben továbbfejlesztett – modell szerint a tanulási stílusoknak négy dimenziója létezik. 

Ezeket a dimenziókat egy kontinuumon kell elképzelni, melynek két végpontján helyezkedik az 

egyik, illetve a másik tanulási preferencia. 

TARTALOM

Érzékelő
Az érzékelő típusú tanuló a 

konkrét, gyakorlati és eljárási 
jellegű információkat részesíti 

előnyben. Tényekre van 
szüksége. 

Vizuális
A vizuális tanuló a gra�konokat, 
képeket, diagrammokat részesíti 
előnyben. Az információ vizuális 

megjelenítését igényli.

Aktív
Az aktív tanuló szeret tárgyak-
kal dolgozni, fizikai kísérleteket 

végezni és próbálkozás útján 
tanulni. A problémákra a 

megoldást csoportmunka 
keretében keresi.

Szekvenciális
Az ilyen tanuló számára az 
információt lineárisan és 

rendszerezve kell közvetíteni. A 
részletek összerendezése után 

alkotnak átfogó képet a 
kérdésről.

Globális
A globális tanuló a holisztikus 

és szisztematikus módszereket 
részesíti előnyben. Először egy 

átfogó képet alkotnak, és 
ezután értelmezik a részleteket.

Reflektív
A reflektív tanuló szereti 

átgondolni a kérdést, számba 
venni a lehetséges megoldáso-

kat, és elemzés útján tanulni. Az 
egyéni munkát részesíti 

előnyben.

Intuitív
Az intuitív tanuló a fogalmi, 

innovatív és elméleti informáci-
ókat részesíti előnyben. A 
dolgok jelentését akarja 

megérteni.

Verbális
A verbális tanuló az olvasott 

vagy hallott információkat 
részesíti előnyben. A szöveges 

magyarázatra van szüksége.

Kérdőív és értékelő lap: 

http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/ILS.pdf

http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html
http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/ILS.pdf
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CÍM A vállalkozói készség és kreativitás tesztelése 

TÉMA Pedagógiai kreativitás, vállalkozókészség 

CÉLOK
A vállalkozókészség és kreativitás fejlesztését célzó stratégiák kidolgozása és az ezekre történő 

reflektálás

KÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Csoportmunka

BLOKK 3. Blokk: Képzések megtervezése és előkészítése

IDŐTARTAM 45 perc

CSOPORTMÉRET 3-6 fős csoportok

ERŐFORRÁSOK
Színes lapok, kártyák, színes tollak, ragasztó, textil, műanyag flakonok, egyéb (a tréner döntése 

alapján).

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

A csoportnak értékesítési stratégiát kell kidolgoznia egy általuk kiválasztott képzési programra.

TARTALOM

A következő szempontokat kell szem előtt tartani:

 � Egy, a piacon értékesíteni kívánt képzés kiválasztása; 

 � Brossúra, szórólap készítése; 

 � Stratégia kidolgozása a képzés reklámozására, piacon történő értékesítésére; 

 � Az elkészült termék / brossúra bemutatása (kb. 2-4 perc csoportonként). 

A prezentációkat követően a teljes csoport megvitatja a következőket:

 � Hasonló, de vonzóbb termékek a piacon;

 � Vállalkozói stratégiát nagyobb mértékben felmutató termék keresése;

 � Javaslatok a bemutatott termékek fejlesztésére.
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CÍM Pedagógia technikák és módszerek fejlesztése

TÉMA Pedagógia technikák és módszerek

CÉLOK
A résztvevők pedagógia módszereinek és technikáinak azonosítása. 

Legalább kétféle pedagógiai módszert és technikát alkalmazó képzés szervezése.

KÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Kérdőív és csoportmunka

BLOKK 3. Blokk: Képzések megtervezése és előkészítése

IDŐTARTAM 45 perc + 45 perc

CSOPORTMÉRET 3-6 fős csoportok

ERŐFORRÁSOK Teszt, papír, tollak

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

1. lépés: A kérdőív kiosztása. A résztvevőknek minden kérdésnél ki kell választaniuk a legmeg-

felelőbb módszert. 

2. lépés: Kis csoportokban készítsenek olyan képzési tervet, amely tartalmazza a következő 

négy képzési módszert / technikát: 

 � Expozíciós módszer

 � Felfedeztető módszer

 � Demonstrációs módszer

 � Aktív módszer

3. lépés: Minden csoportnak azonosítania kell a kiválasztott módszerek / technikák előnyeit és 

hátrányait. 

TARTALOM

Kérdőív: 

A) A tréner egyik feladata az információátadás és annak bemutatása, hogy az miképpen műkö-

dik a gyakorlatban.

B) Ösztönzi a visszajelzést, reflexiót. 

C) A befogadó (tanuló) passzív attitűddel rendelkezik.

D) A tréner általában bátorítja a kezdeményezéseket. 

E) A képzési anyag tartalmát a tréner a hallgatók véleményének kikérése nélkül mutatja be.

F) Alkalmas a tartalmi elemek átdolgozása.

G) Egy PowerPoint prezentáció elkészítése a célom, ehhez melyik módszert válasszam? 

H) A tréner olyan szerepjátékokat alkalmaz, amelyek alkalmasak a különböző viselkedésfor-

mák szimulálására.

I) Egy viszonylag nagy csoportot kell oktatnom, és a leadandó anyag is sok információt tartal-

maz. Melyik a legmegfelelőbb módszer? 

J) A módszer azonnali visszajelzést nyújt a résztvevők értékelését illetően. 

 � Expozíciós módszer

 � Felfedeztető módszer

 � Demonstrációs módszer 

 � Aktív módszerek 

2. lépés: 

 � Szabad témaválasztás

 � Rövid képzés kidolgozása a témában, a fentebbi négy módszer / technika alkalmazásával;

 � Az eredmény szóbeli prezentációja (5-10 percben) a többi csoportnak.

3. lépés

 � A választott pedagógiai módszerek / technikák: előnyök és hátrányok;

 � Javaslatok a fejlesztésre;

 � Az egyes csoportok pozitívumai. 
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CÍM Egy képzési modul elemzése

TÉMA Képzési modulok; Képzési programok

CÉLOK A képzési modul alkotóegységeinek meghatározása. 

KÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Esettanulmány elemzése

BLOKK 3. Blokk: Képzések megtervezése és előkészítése

IDŐTARTAM 60 perc

CSOPORTMÉRET 3-6 fős csoportok

ERŐFORRÁSOK Papír, toll

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

Az “Esettanulmányok elemzése” forgatókönyv és a kapcsolódó instrukciók ismertetése. 

Az egyes csoportoknak a következő témákban kell az elemzést elvégeznie, szem előtt tartva az 

EU-s eszközöket (EQF és ECVET):

 � A képzési modul témája

 � A képzési modul szervezésének általános leírása

 � Időtartam

 � Fejlesztendő kompetenciák

 � Program tartalmi elemei

 � Pedagógiai módszerek és technikák

 � Pedagógiai erőforrások

 � Mérés és értékelés

TARTALOM

ESETTANULMÁNY ELEMZÉSE

Jó napot! Sara vagyok, és azt a feladatot kaptam, hogy a távoktatásról tartsak egy képzést. A mai 
nap első modulja a téma bevezetéséről fog szólni. Úgy vélem fontos, hogy a tanulók némi ismeretet 
szerezzenek a távoktatásról, annak kialakulásáról, a számítógépek és az Internet működéséről, 
valamint az e-tanulás jelenlegi helyzetéről, és a vonatkozó jogi szempontokról.

Továbbá úgy vélem, hogy fontos szem előtt tartani, hogy mire lettem felkérve a kidolgozandó képzési 
modul időtartamát illetően (10 óra). Véleményem szerint ez az idő elegendő a fentebb ismertetett, 
illetve további más témák bemutatására is, mint például a tanulási faktorok és a résztvevők motiváci-
ója egy ilyen jellegű képzés esetében. 

A képzéseket munkaidő után kell megtartani (18-22 óra között), és minden résztvevő teljes munkaidő-
ben dolgozik. Ezért a képzési napokon játékos feladatokkal kell bemelegíteni, és a tanulók folyamatos 
részvételét ösztönző módszereket kell alkalmazni. Talán érdemes kis csoportokat szervezni, ahol a 
tanulók valós helyzeteket elemeznek, vagy olyan gyakorlatokat kipróbálni, amelyek segítségével a 
résztvevők megtapasztalhatják, hogy hogyan is működik is a valóságban a távoktatás. 

A fogalmak és a kulcsfontosságú tartalmi elemek rendszerbe foglalásához készítek néhány ppt diát, és 
természetesen kiegészítő szakirodalmat és egyéb segédletet is javasolni fogok. 

Szintén nagyon fontos az értékelő lap. Át kell gondolni, hogy mi a legalkalmasabb módja egy ilyen 
jellegű bevezető képzés értékelésének. Például egy on-line teszt, ami az elméleti tudást méri? Esetleg az 
internethasználat ösztönzése érdekében egy on-line teszt? A résztvevőket szintén értékelni kell, ehhez 
készíteni kell egy értékelő lapot, ami alkalmas a teljes képzés során nyújtott teljesítményük mérésére. A 
képzési intézmény, amely megbízott, említette, hogy a képzés értékelésére (beleértve az én teljesítmé-
nyemet is) már kidolgoztak egy értékelő lapot. Így ezzel már nem szükséges foglalkozni. 
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CÍM Kollaboratív tanulói közösség létrehozása

TÉMA Kollaboratív platformok, online hálózatok és közösségek a szakképzéshez kapcsolódóan

CÉLOK A szakképzéshez kapcsolódóan működő hálózatok, közösségek, társaságok azonosítása

KÉÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Kollaboratív tanulás

BLOKK 3. Blokk: Képzések megtervezése és előkészítése

IDŐTARTAM 60 perc

CSOPORTMÉRET A képzéstől függő

ERŐFORRÁSOK Számítógép Internet hozzáféréssel

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

On-line fórum létrehozása, amire regisztrálnak a résztvevők.

Kérjük meg a tanulókat, hogy legyenek aktívak a fórumon: a cél egy olyan virtuális közösség 

létrehozása, amit aztán a kurzust követően is életben tartanak.

TARTALOM

 � A legújabb EU-s eszközök azonosítása és megosztása (EQF és ECVET)

 � Képzési tartalmak keresése és megosztása, on-line viták generálása, tudásmegosztás és kol-

laboratív tanulási alternatívák támogatása.

 � Szakképzéshez kapcsolódó on-line hálózatok, közösségek, társulások keresése és megosztá-

sa, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt: írják össze a találatokat, osszák meg a webol-

dalakat, azonosítsák az egyes hálózatok erősségeit és gyengeségeit. 
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Képzések implementációja és a tanulási folyamatok 
támogatása

Tanulási módszerek

1. Akciótanulás 

Az akciótanulás keretében a résztvevők amellett, hogy közösen sajátítanak el új ismereteket, egy-

mástól is tanulnak, köszönhetően annak, hogy valódi problémák vagy gyakorlati kérdések megol-

dásán dolgoznak valós körülmények között. A módszert Reginald Revans professzor dolgozta ki az 

1940-es években. Egy csoport tehetséges tudóssal közösen dolgozva felismerte, hogy a tagok szá-

mára fontos, hogy felismerjék saját hiányosságaikat, megoszthassák tapasztalataikat és reflektál-

hassanak saját tanulási folyamataikra. Revans ezt a fajta tanulási folyamatot a következő képlet-

tel írta le: L (learning/tanulás) = P (programmed learning/programozott tanulás) + Q (questioning 

insight/kérdezési éleslátás). A programozott tanulás formálisan, írásos formában kodifikált tudás, 

például könyvek, folyóiratok és egyéb szakirodalom. A kérdezési éleslátás segítségével képesek va-

gyunk az elemzésre, a releváns kérdések feltételére, betekintést nyerhetünk abba, amit az emberek 

látnak, hallanak vagy éreznek. Revans azt a lehetőséget is számításba vette, hogy a helyes kérdés 

feltétele akár fontosabb is lehet, mint a helyes válaszmegtalálása. 

A csapattanulás az akciótanulás fontos eleme. A tanuló csoportok tagjai közösen választanak ki egy 

megoldandó problémát; a feladat végrehajtása során ötletekkel, tanácsokkal, kritikai észrevételek-

kel segítik egymást. Ez a fajta tanulás fejleszti a másoktól való tanulás készségét, a kooperációt, és 

erősíti az együttműködési kultúrát. 

Az egyén szempontjából az akciótanulás: 

   fejleszti a tanulási készségeket

   fejleszti a csapatmunkához szükséges készségeket

   fejleszti a társas és kommunikációs készségeket

   fejleszti a problémamegoldási készségeket

Az akciótanulás magába foglalja: 

   a munka és tanulás integrációját;

   tapasztalati tanulást;

   a csapattanulást; 

   a csoport által egy valós probléma megoldása érdekében tett lépéseket;

   a csoport reflexióját mind a problémára, mind a tanulási folyamatra. 

Az akciótanulás egyik központi eleme a tanácsadó személye. A tanácsadó szerepe az idő- és térme-

nedzsment, a projektben elvégzendő feladatok és a tanulási folyamat egyensúlyban tartása, a részt-

vevők önfejlődésének támogatása és az esetleges feszültségek, konfliktusok feloldása. 
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Az akciótanulás legeredményesebben akkor működik, ha:

1. A tanulók kisebb, 4-8 fős csoportokba vannak osztva.

2. Egy valós problémával, kérdéssel vagy témával kell foglalkozniuk. 

3. Minden tanuló aktívan részt vesz a probléma megoldásában. Megosztják egymással a ta-

pasztalataikat, feltételezéseiket és tudásukat. 

4. A résztvevők figyelemmel követik a tanulási folyamatot. Összegyűjtik a visszajelzéseket, le-

vonják a konklúziót és reflektálnak a tanulási folyamatra, szem előtt tartva a felmerült aka-

dályokat, valamint a tanulási folyamat során nyert ismereteket, tudást.

5. Az akciótanulás értékelése egyaránt kitér a problémára adott megoldásra (jelentés vagy 

prezentáció) és a tanulási folyamatra (hogyan tudtak a tagok közösen tanulni). 

2. Tapasztalati tanulás

A módszer ciklikusan épül fel, a tanulók az akció-reflexió és a megfigyelés/általánosítás/alkalmazás 

fázisain haladva nem csupán elméleti és gyakorlati tudást szereznek, hanem gyakorlati élményeket 

is megtapasztalnak egy adott probléma megoldása kapcsán. A tapasztalati tanulás modelljét David 

Kolb dolgozta ki, többek között a Dewey, Piaget, Rogers és Jung eredményeit felhasználó Experien-

tial Learning: Experience as the Source of Learning and Development (1984) c. munkájában.

ALKAMAZÁSI TERÜLETEK

A tapasztalatai tanulás egy olyan ciklikus folyamat, amibe bármely ponton be lehet csatlakozni. Pél-

dául a képzés kezdődhet egy (valós vagy szimulált) élmény megtapasztalásával, amivel kapcsolatban 

a tréner olyan kérdéseket tesz fel, amelyek a tanulókat a tapasztalati tanulás ciklusának különböző 

fázisain keresztül vezetik végig – kezdve a megfigyeléstől/reflexiótól, az általánosításon át egészen 

az alkalmazásig és a gyakorlati megvalósításig. Kezdődhet a ciklus az elméleti résszel is, melynek ke-

retében a résztvevők megismerkednek egy adott elmélettel, és átgondolják, hogy az miképpen lenne 

alkalmazható egy valós élethelyzetben. Ezt követően lehetőségük van az elképzelésüket a gyakor-

latban is letesztelni, majd reflektálni a tapasztaltakra. 

FEJLESZTETT KOMPETENCIÁK

   Analitikus gondolkodás

   Kezdeményezőkészség

   Elmélyülés

   Aktív részvétel

   Kritikai gondolkodás és reflexió (a folyamat elemzése és értékelése)

   Problémamegoldás
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EREDMÉNYEK

Szándékosság A tapasztalati tanulás során a különböző élmények megtapasztalása célzottan (ösz-

tönözve) történik, a tapasztalás egy adott tanulási cél elérését szolgáló szándékos eszköz.

Bevonódás A tapasztalati tanulás egy aktív folyamat, nem passzív. A tanulás során a tanulók egy 

elméletet, módszert vagy eljárást valóban megismernek, nem csupán tanulnak róla. Ez azt jelenti, 

hogy a tanulók a megszerzett tudást a gyakorlatban is kipróbálják, nem csupán elraktározzák az em-

lékezetükben. Különösen Ryerson-nál jelenik meg hangsúlyosan az a gondolat, hogy a tapasztalati 

tanulás során a tanulókat a tanulmányozott tudományterület határain túlra kell vezetni, hogy aktí-

van felismerjék azokat az összefüggéseket és hatásokat, amelyek a kérdéses tudományág és a való 

világ dolgai között fennállnak.

Iteráció/Ismétlés A tapasztalati tanulás akkor a leghatékonyabb, ha van lehetőség a tanultak gya-

korlati alkalmazására is. A különböző fajta tapasztalati tanulási folyamatok akkor érik el leghatéko-

nyabban céljukat, ha a tanulóknak több, egymással összefüggő alkalom, vagy legalább kellő hosszú-

ságú időkeret áll a rendelkezésükre, hogy a tanultakat a gyakorlatban kipróbálják.

Tapasztalaton alapuló A tapasztalati tanuláshoz nem szükséges tréner; lényege az egyén közvetlen 

tapasztalásán alapuló értelmezési folyamatban rejlik. A tudás elsajátítása természetszerűleg a fo-

lyamat része, amely magától megy végbe, azonban a tényleges tanulás megtörténtéhez teljesülnie 

kell bizonyos feltételeknek. David A. Kolb szerint a tudást folyamatosan sajátítjuk el, személyes és 

környezeti tapasztalatokon keresztül.

Integráció Az “egyszeri” tanulási élmények nagyszerűek lehetnek és változatosságot visznek a ta-

nulók képzésébe, azonban a tapasztalati tanulás alapelve, hogy az egymástól vagy a tágabb oktatá-

si kontextustól független, elszigetelt tanulási élmények többé-kevésbé kárba veszett lehetőségnek 

számítanak. A tapasztalati tanulás akkor tud igazán hatékony lenni, ha a tanulók oktatásába integ-

ráltan valósul meg, nem pedig eseti, kiegészítő jelleggel.

Reflexió A tapasztalati tanulás egyik legnépszerűbb de ugyanakkor félrevezető meghatározása a 

“cselekedve tanulás” (learning by doing). A cselekvés önmagában nem elég, ha nem kíséri gondolko-

dás; ennek hiányában nem alakul ki a tanultak mélyebb megértése. A tanulási élménynek része kell, 

hogy legyen a gondolkodás is. 
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Gyakorlatok

CÍM “Sosem felejtem el ezt az előadást”

TÉMA Hogyan tartsunk jó előadást

CÉLOK
Tapasztalatok megosztása és értelmezése a történetmesélés módszerét alkalmazó prezentáci-

ókkal kapcsolatban.

KÉÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Történetmesélés

BLOKK 4. Blokk: Képzések megvalósítása és a tanulási folyamatok irányítása

IDŐTARTAM 90 perc

CSOPORTMÉRET 3-4 fős csoportok

ERŐFORRÁSOK Laptop, projektor, toll és papír, flipchart tábla, képek

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

1. A résztvevők 3-4 fős csoportokba vannak osztva.

2. Minden csoport megtárgyalja az elhangzott prezentációval kapcsolatos véleményét, 

benyomásait.

3. A résztvevők az asztalukon levő 20 képből kiválasztanak legalább 15 képet, amelyeket fel-

használnak a történetük előadásához.

4. Minden történetnek ezzel a mondattal kell végződnie: “Sosem felejtem el ezt az előadást”

5. A csoportok egyenként előadják történeteiket a teljes csoportnak. 

6. A résztvevők szavaznak a legjobb történetre.

7. Záró megbeszélés: Milyen élményekkel, tapasztalattal gazdagodtak a feladat elvégzését 

követően

TARTALOM

A képeken a következő témák jelennek meg: 

 � unatkozó emberek

 � projektor

 � tábla

 � tapsoló kezek

 � izzadt kezek

 � egy pohár víz

 � jegyzetelés

 � eső
 � üres szoba

 � ing

 � csokoládé

 � mosolygó kisbaba

 � színpad

 � iratkapocs

 � “Enter” billentyű
 � üveg parfüm

 � virágcsokor

 � szótár

 � naptár

 � karóra
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CÍM Képzés a 21. században

TÉMA Ismerkedés a technológia osztálytermi felhasználásának lehetőségeivel

CÉLOK

Az egyes célokra legmegfelelőbb média kiválasztása.

Annak felismerése, hogy nem maga a média típusa határozza meg, hogy felhasználható-e vagy 

sem, hanem a mód, ahogyan használjuk.

A tanulást támogató különböző média típusok megismerése és annak megtapasztalása, hogy 

némelyik milyen élvezetessé teheti a tanulási folyamatot

Annak felismerése, hogy a tanulást támogató médiák többsége könnyen, akár térítésmentesen 

is hozzáférhető.

A tanulási céloknak és az egyéni tanulási stílusoknak legmegfelelőbb média kiválasztásának 

képessége

KÉÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)
Csoportmunka vagy kooperatív workshop

BLOKK 4. Blokk: Képzések megvalósítása és a tanulási folyamatok irányítása

IDŐTARTAM 60 perc

CSOPORTMÉRET 10 fő

ERŐFORRÁSOK Laptop, video, toll és papír

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

1. A résztvevőket két 5 fős csoportra osztjuk

2. Egy filmet vetítünk le nekik a jövő osztályterméről

3. A film megtekintése után a két csoport megbeszéli a látottakat és a filmmel kapcsolatos be-

nyomásaikat, megosztják tapasztalataikat a technológiai eszközök saját hétköznapjaikban 

való használatáról

4. Az alább felsorolt honlapok áttekintése után a résztvevők megbeszélik, hogy mennyire talál-

ták ezeket hasznosíthatónak jövőbeni munkájuk során, és kiválaszthatják kedvenceiket is

TARTALOM

www.youtube.com/watch?v=uZ73ZsBkcus

www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk

https://education.microsoft.com/GetTrained/simplek12/

uncommon-creativity-work-smarter-not-harder

https://education.microsoft.com/courses-and-resources/quick-tip-videos

https://education.microsoft.com/Story/Course?token=D514AA08

https://education.microsoft.com/courses-and-resources/quick-tip-videos/

teachers-tips-on-skype-in-the-classroom

https://www.khanacademy.org/coach/dashboard

https://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/27045418/Finding%20OERs

https://www.schoology.com/https://www.schoology.com/resources

https://www.teachingchannel.org/videos?default=1

https://www.education.microsoft.com

https://www.weforum.org/

http://www.bbc.com/

http://www.bbc.co.uk/makeitdigital

https://www.udemy.com/integrating-technology-into-a-business-english-course/learn/v4/

content

http://www.youtube.com/watch?v=uZ73ZsBkcus
http://www.youtube.com/watch?v=UCFg9bcW7Bk
https://education.microsoft.com/GetTrained/simplek12/uncommon-creativity-work-smarter-not-harder
https://education.microsoft.com/GetTrained/simplek12/uncommon-creativity-work-smarter-not-harder
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/quick-tip-videos
https://education.microsoft.com/Story/Course?token=D514AA08
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/quick-tip-videos/teachers-tips-on-skype-in-the-classroom
https://education.microsoft.com/courses-and-resources/quick-tip-videos/teachers-tips-on-skype-in-the-classroom
https://www.khanacademy.org/coach/dashboard
https://openeducationalresources.pbworks.com/w/page/27045418/Finding%20OERs
https://www.schoology.com/https://www.schoology.com/resources
https://www.teachingchannel.org/videos?default=1
https://www.education.microsoft.com
https://www.weforum.org/
http://www.bbc.com/
http://www.bbc.co.uk/makeitdigital
https://www.udemy.com/integrating-technology-into-a-business-english-course/learn/v4/content
https://www.udemy.com/integrating-technology-into-a-business-english-course/learn/v4/content
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Értékelés és minőségbiztosítás

Tanulási módszerek

1. Szimulációs tanulás

A szimulációkat és a különböző játékokat évtizedek óta használják mind az oktatásban, mind a szak-

mai képzésben, de legfőképpen az üzleti és közgazdasági területen népszerűek. A szimulált tanu-

lás kapcsolódik a szerepjátékhoz és a gyakorlati tanuláshoz, alapelveit tekintve az aktív tanuláshoz 

köthető.

A gondosan megtervezett szimulációk segíthetnek a döntéshozatal, a kritikai gondolkodás, az inter-

perszonális és kommunikációs készségek és kompetenciák fejlesztésében. A szimulációk lehetővé 

teszik, hogy a tanulók és az oktatók kimozduljanak a hagyományos tantermi környezetből, hogy a 

tanulás egy interaktívabb és kommunikatívabb kontextusban valósuljon meg (Brozik és Zapalska, 

2002).

Az osztálytermi környezetben manapság uralkodó oktatási módszertan döntően az egyéni tanulók 

igényeit veszi figyelembe; emellett figyelmet fordít az együttműködésen alapuló döntéshozatalt és 

szerepjátékot elősegítő csoportdinamikára, a tanulók által a csoportban betöltött szerepekre.

A cél annak biztosítása, hogy folyamatosan legyen lehetőség a tanultakat a gyakorlatban való ki-

próbálására; a szimulációk révén a tanulóknak alkalmuk nyílik valós élethelyzetek reprodukálásá-

val kísérletezni. 

A szimuláció érzékelt valósszerűsége szoros összefüggésben van azzal, hogy a módszer milyen mér-

tékben tud hozzájárulni a tanulás hatékonyságának növeléséhez (Brozik és Zapalska, 2003). Thomp-

son és Dass (2000) szerint a szimulációk növelik a tanulók énhatékonyságát és fejlesztik az írásbeli 

kommunikációs kompetenciákat.

A szimulációs tanulásban a tanulók aktív szereplőként vannak jelen, melynek során betekintést 

nyerhetnek a szimulált folyamat működésébe, fejlődik a fogalmi gondolkodásuk, és ellenőrzött ke-

retek között tanulják meg, miképpen kell megoldani a valós problémákat és kríziseket. 

A szimulációs tanulás ún. „mély tanulás;” a kritikai gondolkodást mozgatja meg, amely mélyebb ré-

tegeket érint, mint a puszta felszínes memorizálás. A tanulók felismerik a modellalkotás jelentősé-

gét, és megtanulják, hogy az miképpen használható az eredmények előrejelzésére; képessé válnak a 

már meglévő tudásuk új élethelyzetekben, váratlan problémák kapcsán való alkalmazására; továb-

bá megértik és finomítani tudják saját gondolkodási folyamataikat, és képet alkothatnak arról, hogy 

miképpen működnek a társadalmi folyamatok és interakciók valós körülmények között.
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A SZIMULÁCIÓS TANULÁS DIMENZIÓI

Tanulási stratégiák/elméleti modellek: aktív tanulás, tapasztalati tanulás

Tartalom: a tanuló igényeitől, érdeklődési körétől függ (példákat ld. alább)

Tanterv: a modulok és a tanterv része

Forma: szerepjáték, különböző célokat szolgáló párbeszédek

Megvalósítás: két vagy több résztvevőnek egy olyan forgatókönyvet kell eljátszania, amely 

számukra egy ismerős, ismeretlen vagy kifejezetten kihívásokkal teli szituációt jelenít meg

Tanulási mód: osztálytermi tanulás, szinkron távoktatás telefonkonferencia keretében

Erőforrások: forgatókönyv, nyomtatott vagy elektronikus média, multimédia

Időtartam: a szükségletektől és körülményektől függően lehet rövidebb vagy hosszabb idő-
tartam – viszonylag rövid, a tanóra keretein belül

Technológiai eszközök használata a szimulációs tanulásban

A technológia használata jelentősen hatékonyabbá teheti a szimulációs tanítás és tanulás hatékony-

ságát. A szükséges technológiai infrastruktúrával ellátott és építészetileg megtervezett osztályte-

rem pozitívan hat az összehangolt és folyamatos kommunikációra és együttműködésre, ezáltal tá-

mogatva a csoportos és egyéni aktív tanulást.

Példák a szimulációs tanulásra:

   A tanulók egy bizonyos termék eladójaként vagy vevőjeként üzleti tranzakciót szimulálnak, 

a piaci viszonyokat szimulálva tanulnak a piac működéséről

   A tanulók egy párt küldöttjeként egy politikai rendezvényt játszanak el, s ezen keresztül ta-

nulnak a politikai választás folyamatáról

   A tanulók egy speciális szoftver segítségével elektromos áramkört terveznek, egy tényle-

ges fizikai környezet szimulálásával tanulnak a fizika elméleti aspektusairól

2. Aktív tanulás technológiai eszközök segítségével

Az aktív tanulás során a tanulók egy probléma aktív értelmezésén és megoldásán keresztül sajátít-

ják el a tananyagot. Az aktív tanulás olyan világhírű kutatók munkáján alapul, mint Dewey, Wenger 

és még sokan mások. Bonwell & Eison (1991) az aktív tanulást úgy határozza meg, mint „bármi, ami 

arra sarkallja a diákokat, hogy aktívan csináljanak valamit és gondolkozzanak arról, amit csinálnak.” 

(p. 2.) Felder & Brent (2009) az aktív tanulást így írja le: „bármilyen, a képzéshez kapcsolódó tevé-

kenység, amelynek keretében az osztály minden tanulójára igaz, hogy nem csupán egyszerűen meg-

figyelőként van jelen, aki hallgat és jegyzetel.” (p. 2)

Az aktív tanulással kapcsolatos oktatási stratégiák közé tartozik a vázlatírás, a szerepjáték, a játék, 

a szimuláció, a megfigyelés és a megbeszélés. Az aktív tanulás néhány perctől egészen a teljes tanó-

ra hosszáig terjedhet; egy előadásba éppúgy beépíthető, mint egy interaktív szemináriumba vagy 

workshop jellegű foglalkozásba. Az aktív tanulás lehetővé teszi, hogy a tanulók aktívan részt ve-
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gyenek saját tanulási folyamatukban, függetlenül a konkrét tevékenységtől. A döntések elemzésén, 

összegzésén és értékelésén keresztül az aktív tanulás előtérbe helyezi a gondolkodást. Az aktív ta-

nulás azon az előfeltevésen alapul, hogy a tanulók nem valamiféle előre gyártott tudásnak passzív 

befogadói, hanem aktívan részt vesznek a tudás előállításában.

Kutatások bizonyították, hogy egy előadás során a hallgatóság figyelme jelentősen lankad az első 

10-20 percet követően. Egy vagy két aktív tanulási szakasz beiktatása egy 50 perces tanórába hoz-

zájárul a hallgatók figyelmének és szerepvállalásának nem csupán fenntartásához, hanem ösztönzé-

séhez is. Egy ilyen jellegű interaktív tanulási kontextusban a tanulók a tanulási stílusukhoz igazodó, 

építő jellegű visszacsatolásoknak köszönhetően a bonyolult fogalmakat is megértik. Az aktív tanulás 

során a tanulóknak lehetőségük nyílik az új tartalmakról való gondolkodásra, azok megvitatására és 

feldolgozására; fejleszthetik készségeiket és motiváltabbá válhatnak a tanulás iránt. Az aktív tanu-

lás fejleszti az önértékelést, és kialakítja a tanulókban a közösség, a közösséghez tartozás érzetét. 

A technológia felhasználásával az aktív tanulás sokkal intenzívebb és eredményesebb lehet. Például 

a nyílt forráskódú szoftverek, a webes alkalmazások és a Web 2.0 eszközök felhasználásával a tanu-

lók sokkal elkötelezettebbé tehetőek, mivel aktív résztvevői saját tudásuk megtervezésének, elsa-

játításának és megosztásának.

Ezek a technológiák, különösen az e-Learning vagy a virtuális környezet, lehetőséget nyújtanak a 

szimuláció, a kísérletezés, a kutatás és az önkifejezés számára. A web 2.0 eszközök (blogok, wikik, 

online folyóiratok stb.) növelik az interaktivitást és az együttműködést; elősegítik az információhoz 

és az alternatív nézőpontokhoz való hozzáférést és aktív közösségek létrehozásával sokszorosára 

növelik a célközönséget. 

AZ AKTÍV TANULÁS DIMENZIÓI

Tanulási stratégiák/elméleti modellek: szövegkönyv írása, szerepjáték, játék, szimuláció, 

megfigyelés, megbeszélés

Tartalom: a tanuló igényeitől, érdeklődési körétől függ (példákat ld. alább)

Tanterv: szerves része a moduloknak és teljes tantervnek

Forma: szerepjáték, különböző célokat szolgáló párbeszédek, játékok, írott szövegek

Megvalósítás: két vagy több résztvevőnek egy olyan forgatókönyvet kell eljátszania, amely 

számukra egy ismerős, ismeretlen vagy kifejezetten kihívásokkal teli szituációt mutat be

Tanulási mód: osztálytermi tanulás, szinkron vagy aszinkron távoktatás, online kurzusok, szá-

mítógép-alapú távoktatás, hibrid távoktatás

Erőforrások: szövegkönyv, nyomtatott vagy elektronikus média, multimédia

Időtartam: tanulási módtól függően a teljes tanóra vagy annak egy része
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Gyakorlatok

CÍM Adatgyűjtés a program értékeléséhez

TÉMA Program értékelése / monitoring

CÉLOK Adatgyűjtés a résztvevőktől, képzési program hatékonyságának értékelése

KÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Csoportos megbeszélés / páros munka

BLOKK 
5. Blokk: Az egyének tanulási folyamatainak értékelése és dokumentálása

6. Blokk: Minőségbiztosítás és fejlesztés

IDŐTARTAM 5 óra (250 perc)

CSOPORTMÉRET Átlagosan 12 fő

ERŐFORRÁSOK Interneten hozzáférhető (online) anyagok

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

Sorolja fel azokat az eszközöket / módszereket, amelyeket fontosnak tart a program értékelése 

kapcsán.

Ismertesse a csoport számára a kiválasztott eszközöket / módszereket, és indokolja meg a 

választását:

 � kérdőív;

 � interjúk;

 � fókuszcsoportos beszélgetés. 

Végül elemezze ki a válaszokat és prezentálja az eredményeket a csoportnak.

TARTALOM

A KÉPZÉSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK / MÓDSZEREK

A tréner feladata, hogy értékelje a felnőtt csoportok munkáját, hogy a program hatékonyságá-

val kapcsolatosan információt, adatokat gyűjtsön a résztvevőktől. E célból a fenti eszközöket 

lehet használni (kérdőív, interjúk és fókuszcsoportos beszélgetések). Ezen a foglalkozáson 

az oktató megvitatja az eszközöket a csoporttal, és megindokolja választását. A trénernek 

biztosítania kell, hogy minden etikai és jó gyakorlatra vonatkozó előírás teljesüljön.
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CÍM Kérdőív készítése

TÉMA A program értékelésére szolgáló mérőeszköz

CÉLOK
A kérdőív, mint a képzési program értékelésére használatos fontos mérőeszköz, a kérdőívkészí-

tés különböző elemeinek megvitatása. 

KÉÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Csoportos megbeszélés / páros munka

BLOKK 
5. Blokk: Az egyéni tanulási folyamatok értékelése és dokumentálása

6. Blokk: Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés

IDŐTARTAM 8 óra (400 perc)

CSOPORTMÉRET Átlagosan 12 fő

ERŐFORRÁSOK Interneten hozzáférhető online anyagok (pl. online kérdőívkészítő szoftver)

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

Készítsen egy alapvetően kvantitatív jellegű kérdőívet a csoport részére. Vitassák meg a 

kérdőív egyes részeit, a lehetséges kérdések típusait, továbbá az egyes kérdésekre és kérdés-

csoportokra leginkább alkalmas válaszlehetőségeket. 

TARTALOM

KÉRDŐÍV

A kérdőív egy olyan eszköz, amely kvantitatív elemzéshez szolgál adatokkal a kutatók számára. 

A kérdőív készítése közben a kutatónak a kérdéseket tematikusan csoportosítja, például a 

következő témakörök szerint:

 � oktatási anyagok (kivonatok / jegyzetek / PowerPoint prezentáció / online anyagok stb.)

 � tréner (tudás / tapasztalat / tanítás módja / közvetlenség)

 � helyszín (technológiai felszereltség, megközelíthetőség)

 � témák / modulok (mennyire relevánsak, és mennyiben elégítik a tanulók igényeit)
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CÍM Az interjú megtervezése és megszervezése

TÉMA A program értékelésére szolgáló mérőeszköz 

CÉLOK
Az interjú, mint a képzési program értékelésére használatos fontos mérőeszköz, az interjú 

megtervezése során felmerülő szempontok megvitatása. 

KÉÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Csoportos megbeszélés / szerepjáték a résztvevők bevonásával

BLOKK 
5. Blokk: Az egyéni tanulási folyamatok értékelése és dokumentálása

6. Blokk: Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés

IDŐTARTAM 4 óra (200 perc)

CSOPORTMÉRET Átlagosan 12 fő

ERŐFORRÁSOK Interneten hozzáférhető online anyagok

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

Szervezzen meg és vezessen le egy interjút két különböző célcsoportból kiválasztott részt-

vevőkkel. Jegyezze fel az egyes célcsoportok közötti különbségeket. Ismertesse a folyamat 

egészét, kezdve az interjút megelőző teendőktől egészen az interjú lebonyolítását követő 

lépésekig. 

TARTALOM

Az interjús módszer kvalitatív adatok gyűjtésére alkalmas. A kérdező olyan kérdéseket tehet 

fel, amelyek kérdőíves formában nem válaszolhatók meg, ezáltal lehetősége nyílik az értékelés-

hez szükséges információk körének teljesebb lefedésére. 
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CÍM Fókuszcsoportos beszélgetés megtervezése és megszervezése

TÉMA A program értékelésére szolgáló mérőeszköz 

CÉLOK
A fókuszcsoportos beszélgetés, mint a képzési program értékelésére használatos fontos 

mérőeszköz, a fókuszcsoport megtervezése során felmerülő szempontok megvitatása. 

KÉÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Csoportos megbeszélés / szerepjáték a résztvevők bevonásával

BLOKK 
5. Blokk: Az egyéni tanulási folyamatok értékelése és dokumentálása

6. Blokk: Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés

IDŐTARTAM 4 óra (200 perc)

CSOPORTMÉRET Átlagosan 12 fő

ERŐFORRÁSOK Interneten hozzáférhető online anyagok

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

Egy adott célcsoport 8 tagjával fókuszcsoportos beszélgetés tervezése, megszervezése és 

levezetése. A tréner részletesen rögzíti a fókuszcsoport tervezésével és irányításával kapcsola-

tos feladatokat. Mindvégig oda kell figyelni a fókuszcsoport tagjai közötti zavartalan interakció, 

közérthetőség és koherencia biztosítására.

TARTALOM

A fókuszcsoportos beszélgetés egy kvalitatív kutatási módszer. A tréner vezetésével a 

résztvevőknek lehetőségük nyílik megbeszélni a képzéssel kapcsolatos benyomásaikat és 

véleményüket.
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CÍM Az értékelés eredményeinek elemzése és prezentációja

TÉMA Az eredmények elemzése és értékelése

CÉLOK
A különböző típusú kutatási mérőeszközök segítségével begyűjtött információ elemzése, 

kiértékelése majd bemutatása a nyilvánosság számára 

KÉÉPZÉSI 

MÓDSZER(EK)

Egyéni munka és élő közönség előtti prezentáció

BLOKK 
5. Blokk: Az egyéni tanulási folyamatok értékelése és dokumentálása

6. Blokk: Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés

IDŐTARTAM 4 óra (200 perc)

CSOPORTMÉRET Átlagosan 12 fő

ERŐFORRÁSOK Interneten hozzáférhető online anyagok

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

Válassza ki a kérdőíves felmérés, az interjú vagy a fókuszcsoportos beszélgetés eredményeit és 

ismertesse azokat a résztvevőkkel. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elemzés pontos, lényegre 

törő, koherens és konkrét. Ügyeljen arra is, hogy előadásmódja a hallgatóság jellemzőinek 

megfelelő legyen.

TARTALOM

A fent említett tevékenységek a következő munkadokumentumok tanulmányozásán és 

elemzésén alapulnak:

A) Interjúzás: Elmélet és Gyakorlat

B) Hogyan készítsünk kérdőívet: Tippek és Javaslatok

C) Fókuszcsoport szervezése és levezetése

D) A Likert-típusú skála használata: Javaslatok lépésről-lépésre

Megjegyzés: ez az anyag a 2017. januárjában Portugáliában tartott szimulációs tréning során 

került bemutatásra, elemzésre és disszeminálásra.
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Digitális kompetenciák

Tanulási módszerek

1. A tanulás játékosítása

A játékossá tett vagy játékos tanulás, mint oktatás módszer azon alapszik, hogy a különböző játékos 

elemeknek a képzésbe való beemelése növeli a tanulók tanulás iránti motiváltságát. A játékos okta-

tás vagy játékos tanulás megjelölés mellett olykor más elnevezésekkel is találkozhatunk, mint például: 

játékos gondolkodás, az oktatás játékos elmélete, motiváció-tervezés, elköteleződés kialakítása stb.

A cél, hogy a tanulók maximálisan élvezzék, amit csinálnak és bevonódjanak a tanulási folyamatba; 

érdeklődésük megragadásával továbbá ösztönözhetők a tanulásra. A tanulás játékosítása a szó tág 

értelmében véve azt a folyamatot jelöli, amelynek során meghatározásra kerülnek azok a szórakoz-

tató és motiváló játékelemek, amelyek a játékosokat a játék folytatására ösztönzik, és játékon kívüli 

helyzetekben is alkalmasak a viselkedés befolyásolására. Oktatási kontextusban a játékos feladatok 

a tanulók viselkedését leginkább az alábbi területeken befolyásolhatják kedvezően: részvétel az a 

tanórákon, az értelmes tanulási feladatokra való fókuszálás, kezdeményezőkészség. 

A játék-alapú tanulástól eltérően a játékosított tanulás során a tanulók nem vesznek részt a játé-

kok megtervezésében, és kereskedelmi forgalomban elérhető videójátékokon sem játszanak. Né-

hány szerző abban látja a különbség lényegét, hogy játékos tanulásról csak beszélhetünk, amikor az 

nem-játék jellegű helyzetben, mint például egy iskolai osztályterem, történik, és amikor a rendszer-

be vagy játékláncba rendezett játékelemek sorozata össze van hangolva a hagyományos osztályter-

mi tanulással. Megint mások azokat a játékokat sorolják ide, amelyeket a tanulási kedv ösztönzése, 

illetőleg az elért eredmények jelzése céljából találtak ki. 

A tanulók motiválására és a tanulás előmozdítására használható játékelemek a következők lehetnek:

   Előrehaladási technikák (pontozás/kitűzők/eredményjelző táblák, vagy PAT)

   Narratívák

   Résztvevői irányítás

   Azonnal visszajelzés

   A kollaboratív problémamegoldás lehetőségei

   A tanulás támogatása egyre bonyolultabb kihívásokkal

   A tudás megalapozásának vagy fejlesztésének lehetőségei

   Társas kapcsolatok

   Szórakozás

   Kihívások

   Zene

Amennyiben az osztályteremben ezen elemekből használnak, akkor az a környezet “játékosított-

nak” tekinthető. A kötelezően felhasználandó elemek száma nincs meghatározva, de alapelvként 

elmondható, hogy a játékosítás során figyelembe veszik, hogy az emberek összetett – azaz nem egy 

faktorból álló - érvrendszer alapján döntik el, hogy mit és hogyan tegyenek.
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A JÁTÉKOS TANULÁS ALKALMAZÁSÁNAK DIMENZIÓI

Tanulási stratégiák/elméleti modellel: kognitivista, konstruktivista

Tartalom: speciális készségek

Tanterv: A teljes tanterv kisebb része: modulok, egyedi feladatok értékelésének stb. játékossá 

tett komponensei

Forma: tanulási folyamat strukturálása játékos formában stb.

Megvalósítás: tantervbe integrált feladatok, informális tanulás, szakmai továbbképzés stb.

Tanulási mód: közvetlen vagy távoktatás (e-learning, m-learning)

Erőforrások: az alkalmazott játék függvényében

Időtartam: minimális időráfordítástól a kifejezetten időigényesig is terjedhet 

Három alapvető módja van annak, hogy egy osztálytermet, tanfolyamot vagy tanulási blokkot játé-

kossá tegyünk: a nyelvezet megváltoztatása, a minősítési eljárás (osztályozás), illetve a tanulási kör-

nyezet szerkezetének módosítása.

   A NYELVEZETET illetően az oktatásban megszokott, “tudományosabb” nyelvezet és foga-

lomhasználat helyett inkább játékos elnevezések alkalmazása. Például a prezentációt lehet 

“útkeresésnek” nevezni, az írásbeli teszt lehet akár a “szörnyeteg legyőzése,” egy prototípus 

megalkotása pedig megfeleltethető egy “misszió teljesítésének” is. 

   Az ÉRTÉKELÉS során a hagyományos osztályozás helyett érdemes az ún. “tapasztalati pon-

tokon” (TP, angolul XP az experience points-ból) nyugvó értékelési rendszert alkalmazni. 

Minden egyes tanuló az 1. szinten kezd, nulla ponttal, és annak megfelelően kapnak TP pon-

tokat, ahogyan haladnak előre a kurzus feladatainak teljesítésével. Egy táblázatban össze 

lehet foglalni, hogy hány TP pont szükséges az egyes osztályzatok eléréshez, például 1500 

pont felel meg a közepes osztályzatnak, 2000 pont a jónak, míg 2500 a jelesnek. Néhány 

oktató az TP pontok mellett egészségpontokat (Health Points) és tudáspontokat (Know-

ledge Points) is használ a tanulók motiválása érdekében, ezeket azonban nem érdemes ösz-

szekapcsolni a hagyományos osztályozással; ehelyett az ilyen pontokért jelképes díjakat le-

het kiosztani (kitűzőket, trófeákat). 

   A kurzus vagy tantervi blokk STRUKTÚRÁLÁSA során számos módon lehet alkalmazni a já-

tékosság elemeit; ezek alkalmazásának módja befolyásolhatja a tanulói és tanári szerepe-

ket, továbbá a tanulási környezet hatását.

   A tanulók a játékossá tett tanulási környezetben választhatnak maguknak egy avatárt és 

egy kitalált nevet, hogy aztán ebben a szerepben haladjanak végig a feladatok megoldásán. 

A tanulók csoportokat vagy céheket is alakíthatnak, és a megoldandó kihívásokat ebben a 

formában, közösen kell teljesíteniük. A tanulók a játék során általánosságban a következő 

szereptípusokat alkalmazzák: a játékos (a megnyerhető díjak motiválják), a társasági ember 

(kapcsolatok motiválják), a szabad szellem (az autonómia motiválja), a győztes típus (kiváló-

ság motiválja), vagy a filantróp (célorientált).
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   A tanár szerepe, hogy kialakítson egy játékos alkalmazást; meghatározzon egy olyan játék-

menetet és dinamikát, amely a célcsoport (azaz a tanulók) számára vonzó, és gondoskodjon 

a többség szempontjából értékes és motiváló jutalmazásról. Éppen ezért kulcsfontosságú, 

hogy a tanár jól ismerje a tanulókat. Emellett a tanárnak nyomon kell követnie az egyes ta-

nulók fejlődését is, definiálnia kell a tanulási feladatokat, a “játék” paramétereit és végcél-

ját, a feladatok megoldásáért járó díjakat. Továbbá mindvégig ösztönöznie és bátorítania 

kell az egyes tanulókat. 

   A játékossá tett tanulási környezet olyan átfogó módon is strukturálható, hogy az összes 

tanulási tevékenységeknek teret nyújtson. 

2. Élő virtuális tanórák vagy szinkron tanulás

Az élő virtuális tanórás vagy szinkron tanulás során a tanulók egyidőben folytatnak tanulási tevé-

kenységet. Mielőtt az oktatástechnológiai fejlesztések lehetővé tették volna a szinkron tanuláshoz 

szükséges feltételeket, a legtöbb online képzés aszinkron módon zajlott. Ma már, hogy a szinkron 

tanulás technikai feltételei adottak, sokan arra használják ezeket az eszközöket, hogy csökkentség 

az online tanulás során a távolságból fakadó kihívásokat. Számos kutatás igazolta, hogy az online, 

szinkron kommunikációs platformok is alkalmasak arra, hogy a tanulók közösséggé formálódjanak. 

Az elmúlt években számos online képzési program indult; web-alapú konferenciáknak köszönhető-
en nincs akadálya, hogy az emberek azonos időben, de különböző helyeken egyszerre tanuljanak. 

Például az azonnali üzenetküldő szolgáltatások, az élő chat felületek, webinar-ok vagy videókonfe-

renciák lehetővé teszik a tanulók és tanárok valós idejű együttműködését és tanulását. 

A szemtől-szembe környezetben végbemenő szinkron tanulásra példa lehet a hagyományos előadás 

is, mivel a diákok és a tanárok ugyanabban az időben, ugyanazon a helyen tartózkodnak. Egy másik 

példa, amikor a tanulók élő webközvetítésen keresztül kapcsolódnak a tanóra menetébe, és ezzel 

egyidejűleg megvitatják az óra anyagát. A szinkron tanulás könnyen megszervezhető web-konferen-

ciára alkalmas eszközök segítségével (pl. Blackboard Collaborate, Adobe Connect, WebEx, Skype). 

A jól megtervezett szinkron események fejlesztik és erősítik az oktató-hallgató és hallgató-hallgató 

kapcsolatokat, amelyek távoktatási programok egyik kihívását jelentik.

AZ ÉLŐ VIRTUÁLIS TANÓRÁK VAGY SZINKRON TANULÁS ALKALMAZÁSÁNAK 
DIMENZIÓI

Tanulási stratégiák/elméleti modellek: kognitivista, konstruktivista

Tartalom: specifikus témák, előadások széles köre

Tanterv: bármilyen tananyag, részmodulok, formális tanulási elemek stb. 

Forma: online tanóra, élő web-es közvetítés… stb.

Megvalósítás: tantervbe integrált feladatok, informális tanulás, CPD… stb.

Tanulási mód: távoktatás (e-learning, m-learning).

Erőforrások: webkonferencia eszközök, mint például Blackboard Collaborate, Adobe Con-

nect, WebEx, Skype stb.

Időtartam: viszonylag kevés ráfordítást igényel



46 LEVEL UP! Handbook for Workplace Tutors – Learning Process Guide | Hungarian

Ötletek és javaslatok az eLearning Industry honlapról virtuális képzést szervező trénerek 

számára:4

1. Határozzuk meg jó előre	a	célokat	és	célkitűzéseket.	A tanulási célok kijelölése az első 

tennivaló a képzés szervezése során. Ez szolgál majd alapul a virtuális képzés stratégiájának 

a megtervezése és kifejlesztése során, hiszen a célok és célkitűzések ismeretében tudjuk ki-

választani a megfelelő tananyagokat, eszközöket és módszereket.

2. Az ideális oktatási mód megválasztása. Az eszközök kiválasztása előtt meg kell terveznünk 

a virtuális osztálytermet és el kell dönteni, hogy miképpen történjen a tartalom átadása. Fi-

gyelembe kell venni, hogy a tanulók milyen módon fognak majd csatlakozni a virtuális osz-

tályteremhez. Például folyamatosan jelen kell lenniük vagy csak munkaidő alatt? A képzés 

vajon komplex (blended) tanulás formájában valósul meg, amikor kontak órák is vannak? 

Ezen kérdések eldöntése megkönnyíti a legideálisabb tanulási gyakorlatok kiválasztását, 

amelyeket aztán a virtuális osztályteremben alkalmazni fogunk. 

3. A képi elemek olyan magyarázatokkal való kiegészítése, amelyek párbeszédre ösztönzik a 

tanulókat. A képek részletes, gondolatébresztő magyarázatokkal történő kiegészítése min-

dig jó stratégia, különösen akkor, ha a tanulók elkötelezése a cél. A párbeszéd kialakulását 

úgy érhetjük el a legsikeresebben, ha a tanulókat arra bátorítjuk, szóljanak hozzá a témá-

hoz, azt vitassák meg társaikkal. A beszélgetés előidézéshez hasznos eszköz lehet a külön-

böző online együttműködési formák, mint például a Google Chat, integrálása, 

4. Az aktív részvételt támogató interaktív tanulási tevékenységek alkalmazása. Az aktív ta-

nulói részvétel az eredményes virtuális képzés egyik kulcsfeltétele. Ennek leghatékonyabb 

módja az, hogy olyan tanulási tevékenységeket hozunk létre, amelyek bevonják a tanulókat 

és arra ösztönzik őket, hogy gondolkodjanak el arról, hogy a miképpen kapcsolódik a saját 

életükhöz és tapasztalataikhoz a tárgyalt probléma. Érdemes tehát olyan tevékenységeket 

alkalmazni, amelyekben el tudnak merülni, például jelenetek eljátszása, különböző játé-

kok vagy lebilincselő prezentációk. A legjobb, ha a virtuális képzés alkalmanként nem tart 

tovább 60 percnél, és körülbelül ötpercenként beiktatunk valamilyen interaktív tevékeny-

séget. Így elkerülhető, hogy a tanulók unatkozzanak a képzés során. Jó stratégia lehet az 

osztály kisebb csoportokra való felosztása is. A virtuális csoportmunka során a tanulók dol-

gozhatnak Google-alkalmazásokkal, például a Google Hangouts vagy a Projekt menedzs-

ment platformokon, ily módon teljesítve a csoportos, együttműködést igénylő feladatokat.

5. Tesztelés. Még ha úgy is véljük, hogy tökéletesen megterveztük a képzés minden percét, 

akkor is érdemes legalább egyszer valósághű körülmények között letesztelni, hogy kide-

rüljön, valóban minden az elképzeteknek megfelelően működik-e. A tesztelésre alkalmas 

lehet egy fókuszcsoport vagy egy próbaóra tartása; ezek során kiderülhet, hol vannak még 

apróbb kiigazítani való problémák. Győződjünk meg arról is, hogy mindenki be tud-e jelent-

kezni a platformra, és hogy az minden tartalom pontosan megjelenik, így nem érhet minket 

meglepetés az első óra alkalmával. 

Ha követjük ezeket a tanácsokat, olyan programot tudunk kidolgozni, amely a lehető legjobb virtu-

ális képzési élményt nyújtja a tanulóinak, akik ezáltal fejleszthetik készségeiket, bővíthetik szakmai 

tudásukat és növelhetik munkahelyi teljesítményüket.

4 Forrás: https://elearningindustry.com/6-tips-design-interactive-virtual-classroom-training

https://elearningindustry.com/6-tips-design-interactive-virtual-classroom-training
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Gyakorlatok

CÍM A tanulás játékosítása QuizUp-pal

TÉMA Digitális kompetenciák

CÉLOK(aims)

Bizonyos szerzők, mint például Piaget (1945), Vygotsky (1966) Erickosn (1950), vagy Freaud 

(1908) kiemelik a játék fontosságát a tanulási folyamatok fejlesztése kapcsán. 

A játékok használata tehát több tanulási módszerre, stratégiára is jellemző a az iskolarendszerű 

oktatásban csakúgy, mint a felnőtt- és vállalati képzések keretében.

A játékosítás fogalmát először Nick Pelling használta 2002-ben; meghatározása szerint a játék 

azon elemeinek valóságos feladatokra való alkalmazása, amelyek hatással vannak a tanulók 

viselkedésre és pozitívan befolyásolják a motivációt és az elköteleződést.

A QuizUp módszerrel szórakoztató módon tudjuk motiválni a tanulókat úgy, hogy közben 

a tanterv szerinti tartalommal, tudáselemekkel dolgozunk. Például a QuizUp-al könnyen 

megváltoztathatjuk, hogy milyen nézőpontból közelítünk a tananyaghoz, ami így játékosabbá és 

érdekesebbé tehető; motiválhatjuk a tanulókat, jutalmazhatjuk és értékelhetjük őket a játékban 

elért eredményeikért, és ösztönözhetjük a világ különböző pontjain élő tanulótársaikkal való 

kommunikációjukat.

A QuizUp-al különböző területeket fejleszthetünk, mint például a “fejben számolást”, amely 

általánosságban egy bonyolult és gyakorlást igénylő készség. A QuizUp alapvetően ugyanúgy 

működik, mint bármely kvízjáték. Annyiban tud többet, hogy a témakategóriák száma korlát-

lanul bővíthető, az alapszintű matematikai kérdésektől a vagy népszerű televíziós műsorokig 

bármi belefér. A pontozás alapját a gyorsaság és a pontosság adja. A tanulók játék közben 

különböző kérdésekre válaszolnak; a játék lehet egy- vagy többszemélyes, és bárki be tud 

csatlakozni a világ bármelyik részéről. Számtalan kérdés van és a játékosok különböző nehéz-

ségi szinteken versenyezhetnek egymással. 

CÉLKITűZÉSEK Digitális kompetencia fejlesztése

IDŐTARTAM 1 óra

CSOPORTMÉRET 20-25 tanuló

Számítógép, internet, mobiltelefonok

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

A mobiltelefonon vagy számítógépen futó kvíz alkalmazás segítségével szórakoztató és 

lebilincselő módon történik a tanulás: 

 � QuizUp ismertetése a tanulóknak

 � a tanulók létrehoznak egy felhasználói profilt

 � a tanulók elmondják a tanárnak, hogy milyen felhasználónévvel regisztráltak

 � a játékszabályok ismertetése, esetünkben: “fejben számolás” vetélkedő; a cél, hogy 30 perc 

alatt a lehető legtöbb pont összegyűjtése, a legmagasabb szint elérése

A tanár folyamatosan nyomon követheti és összehasonlíthatja a tanulók eredményét, fejlődését 

a játék során. A cél, hogy a tanulók témakörönként is külön-külön kapjanak pontokat, így 

motiváltak lesznek a játékban való részvételre.

TARTALOM QuizUp játék bemutatása és kipróbálása
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CÍM Twitter bejegyzés készítése

TÉMA Digitális kompetenciák

CÉLOK

Az új kommunikációs formák, mint például a közösségi hálók, oktatási célokra használható 

lehetőségek széles tárházát kínálják.

Ennek egyik példája a Twitter osztályteremben való használata. Napjainkban ez a fiatalok 

egyik elsőszámú hírforrása. A platform használata ösztönzi a tanulói interakciót; a különböző 

tartalmak és információk keresése aktív kommunikációt és részvételt eredményez, és erősödik 

a tanulók online kérdésfelvetésre való motiváltsága is.

A Twitter használata különösen érdekes lehet, amikor egy komplex vagy nagyon speciális 

feladatot kell a tanulóknak megoldaniuk, például valamilyen politikai vagy történelmi témát 

vagy szereplőket illetően. Egy példa a Twitteren alkalmazható feladatok közül:

1. A tanulókat arra kérjük, hogy egy előre egyeztetett hashtag alatt osszanak meg egy előzete-

sen felvett tanórát a twitter-en. A téma bármi lehet, ami szerepel a tantervben (az órát tart-

hatja a kurzust vezető tanár vagy egy vendégelőadó is). A tanulóknak kommentekkel vagy 

egyéb releváns információkkal kell újraosztani (re-tweet) a tartalmat annak érdekében, hogy 

többféle nézőpont jelenjen meg és beszélgetés vagy vita alakuljon ki a témában. 

2. A Twitter arra is alkalmas, hogy a tanulók megfogalmazzák kételyeiket vagy kérdéseket 

tegyenek fel a trénernek. Az óra végeztével a tréner áttekintheti a megjegyzéseket, és (a 

hashtag-et használva) megválaszolhatja a felmerült kérdéseket. Ilyen módon a tanulók nem 

zavarják meg az előadást, de ami fontosabb, azok a tanulók is bevonódnak a tanulói közös-

ségbe, akik nincsenek jelen a teremben.

3. Ezt követően minden tanulónak egy-egy történet kell megalkotnia (Storify), amiben a legér-

dekesebb, a témához új adalékkal szolgáló újraosztott információkat gyűjtik össze.

4. Végül a tréner szervezhet egy rövid, pár kérdésből álló értékelést a Twitter-t felhasználva; a 

tanulók válaszolnak a feltett kérdésekre és a válaszaik alapján kapnak pontokat. 

A fenti 4 részfeladatból álló gyakorlat bármilyen témakörben alkalmazható. 

CÉLKITűZÉSEK Digitális kompetenciák fejlesztése

IDŐTARTAM 1 óra

CSOPORTMÉRET 20-25 tanuló

Számítógép, projektor, internet kapcsolat és wifi, mobiltelefonok

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

A tréner feladatai: 

 � Ismertet egy, a kurzus tantervében szereplő konkrét tartalmat

 � Megkéri a tanulókat, hogy Twitter-en osszák meg és kommentálják, hogy miről tanulnak; írják 

le, hogy mi jelent számukra nehézséget, jelöljenek meg forrásokat, tegyenek fel kérdéseket. 

Használják a Twitter-t online naplóként az óra során.

 � A tanóra keretein belül megtartandó előadás minimum 30-40 perces legyen. A fennmaradó 

időben a tréner válaszoljon a tanulók által a Twitter-en feltett kérdésekre.

 � Végül az utolsó 5 percben a tréner ismerteti a történet-készítő feladatot (a tanulói profilok-

ban), és értékeli a tanulók teljesítményét egy rövid teszt segítségével.

TARTALOM

Példafeladat

Az alábbi videó bemutatja a Twitter osztálytermi használatának előnyeit. Példákat is 

mutat, hogy a Twitter segítségével hogyan lehet egy adott témában könnyen beszélgetést 

kezdeményezni.

https://www.youtube.com/watch?v=6WPVWDkF7U8

https://www.youtube.com/watch?v=6WPVWDkF7U8
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CÍM Példa az innovatív online értékelésre: a Kahoot használata

TÉMA Digitális kompetenciák

CÉLOK A játékosan megszerzett tudás értékelése

CÉLKITűZÉSEK Digitális kompetenciák fejlesztése

IDŐTARTAM 1 óra

CSOPORTMÉRET 20-25 tanuló

Számítógép, projektor, internet kapcsolat és okostelefonok / tabletek / laptopok / számító-

gépek a tanulók számára. Online értékelésre alkalmas játék az ingyenesen elérhető Kahoot 

platform segítségével: https://kahoot.it 

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

 � Alkosson egy értékelési eszközként használható Kahoot játékot. Az értékelés indikátoraiként 

szolgáló kérdéseket a tréner választja ki. 

 � Adja meg a tanulóknak a hozzáféréshez szükséges jelszót és magyarázza el nekik, hogyan 

tudnak belépni a játéktérbe

 � Vezesse végig a játék kérdésein a tanulókat és adjon visszajelzést a helytelen válaszok 

esetében

 � Kérje meg a tanulókat, hogy mondjanak véleményt az értékelés eszközéről és tegyenek javas-

latot a fejlesztésére

Zárásként szervezzen kerekasztal beszélgetést az egész osztállyal a fentebb ismertetett pontok 

mentén.

TARTALOM

GYAKORLATI PÉLDA A KAHOOT HASZNÁLATÁRA

Carmen, a tréner feladata, hogy egy képzés keretében munkavállalással kapcsolatos tanács-

adást nyújtson fiatal felnőttek egy csoportjának. A képzés egy egész napos (6 órás) képzés. 

Egy értékelést akar kidolgozni, mivel úgy látja, hogy a tananyag nem felel meg teljes mértékben 

a tanulói igényeknek. Fontos, hogy az értékelő eszköz szórakoztató legyen és lekösse a résztve-

vők figyelmét, ezáltal hozzájárulva a képzés eredményességéhez.

Ennek érdekében Carmen a Kahoot platformon készít egy játék alapú feleltválasztós tesztet, 

ahol lehetőség van videók, képek, diagrammok felhasználásra. Egy ilyen jellegű játék/kérdőív 

kitölthető egy osztálytermi csoportban is; a játékosok saját (internethozzáféréssel ellátott) 

eszközeiken válaszolhatnak, miközben a játék/kérdőív egy megoszott képernyőn van kivetítve. 

Ez az eszköz megfelelőnek tűnik, mivel perceken belül létrehozható egy játék alapú értékelő 

eszköz, és nincs szükség sem különleges beállításokra, sem regisztrációra a tanulók részéről. 

Instrukciók

 � Carmen, a tréner a következő linken ismerheti meg az értékelő eszköz alapjait:

 � https://www.youtube.com/watch?v=PYfoRRtLXys

 � Carmen a saját tanóráját alapul véve határozza meg az értékelés indikátorait, és ezekből állít 

össze egy kvízjátékot

 � A saját Kahoot eszközének kialakításának érdekében megnézi a következő videót, és kivá-

lasztja azokat a médiaelemeket, amelyek felhasználásával a kvíz érdekesebbé tehető: 

 � https://www.youtube.com/watch?v=Gt_TGbllnRQ

 � Az óra végén megadja a tanulóknak a hozzáféréshez szükséges jelszót és elmagyarázza el ne-

kik, hogyan tudnak belépni a játéktérbe

 � A kvíz végén a tréner megkéri a tanulókat, hogy értékeljék az általa készített értékelő eszközt

 � Végül a kérdőív eredményeit az Excel fájlra mutató linken keresztül letölti, és az eredmények 

elemzése alapján azonosítja a tréning fejlesztendő pontjait vagy értékeli a tanulók munkáját 

https://kahoot.it
https://www.youtube.com/watch?v=PYfoRRtLXys
https://www.youtube.com/watch?v=Gt_TGbllnRQ
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CÍM
Szabad/Nyílt Oktatási Tartalmak (Open Educational Resources, OER) felhasználása a képzés 

során

TÉMA Digitális kompetenciák

CÉLOK

 � AZ OER tartalmak használatának tudatosítása

 � A főbb OER tárhelyek és kezdeményezések bemutatása

 � Hasznos útmutatások és tanácsok a képzés vagy tréning témájának megfelelő OER tartalmak 

felkutatásához

CÉLKITűZÉSEK Digitális kompetenciák fejlesztése

IDŐTARTAM 1 óra

CSOPORTMÉRET 20-25 tanuló

Számítógép / okostelefon / tablet / laptop és internet kapcsolat.

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

 � A Szabad/Nyílt Oktatási Tartalmakkal kapcsolatos alapszintű tudnivalók megismerése egy 

online elérhető útmutató segítségével 

 � OER kategóriánként rendszerezett szolgáltatások és létesítmények listájának bemutatása 

 � OER keresőmotor használata 

TARTALOM

PÉLDA AZ OER HASZNÁLATÁRA

Anna, a tréner a következő óráját tervezi és nem talál ingyenesen hozzáférhető friss és 

innovatív tartalmakat, amiket a tanulókkal használhatna. Utánanéz, hogy mit is takar a Szabad/

Nyílt Oktatási Tartalmak definíciója, egy rövid videót is megnéz: https://www.youtube.com/

watch?v=Yfl1B6Qmp5g

Azonban még további információra van szüksége ahhoz, hogy eldöntse, vajon használni fogja-e 

az OER-t a következő foglalkozás keretében vagy sem.

Instrukciók

Anna, a tréner letölti a Commonwealth of Learning és az UNESCO által készített Basic Guide 

to Open Educational Resources c. tájékoztató anyagot és elolvassa az első részt (5-20. oldal) 

annak érdekében, hogy betekintést nyerjen az nyílt oktatási tartalmakba (OER) és tájékozódjon 

azok leghatékonyabb felhasználását illetően: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf

Anna az útmutató 6.sz mellékletének (88-114. oldal) elolvasásával megismerkedik az OER-hez 

kapcsolódó szolgáltatásokkal és online elérhető lehetőségekkel

Miután Anna megismerkedett az OER alapvető jellemzőivel és kategóriáival, annak kereső-
motorját használva összegyűjti a színvonalas oktatáshoz szükséges tartalmi elemeket. Erre 

a célra a hatékony keresési opciókat kínáló OER Commons (http://www.oercommons.org) 

weboldalt használja, ahol több mint 30,000 nyílt oktatási tartalom érhető el. Anna az alábbi 

linken elérhető videó segítségével tanulja meg, hogy miképpen tud igazán hatékonyan keresni a 

weboldalon:

https://www.youtube.com/watch?v=JXFUOVxv0gY

http://www.oercommons.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JXFUOVxv0gY
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Transzverzális kompeteneciák 

Tanulási módszerek

1. Játszva tanulás

A játék gyakorlata széles körben elterjedt tréning-technika a felnőttképzésben, sokkal inkább, mint 

az iskolai oktatásban vagy az egyetemi képzésben. A pedagógiai célú játék fejleszti a fiatalok au-

tonómiáját, kreativitását és alkalmazkodókészségét. Kiválóan alkalmazható a csoportos tréningek 

során. A játokok bárhol játszhatók, hagyományos, osztálytermi keretek között (szerepjáték, kvíz, 

egyéb műveltségi vetélkedő játékok stb.) és online is (komoly, nem pusztán szórakoztatást célzó já-

tékok, applikációk, kiterjesztett valóság, közösségi média, stb.). A képzés keretében a játékok külön-

böző igényeket elégíthetnek ki. A tematikus játékok alkalmazásával informálhatunk, megvilágítha-

tunk és illusztrálhatunk bizonyos kérdéseket, segíthetnek a megértésben, viták generálásában és a 

megoldáskeresésben. A játék egyetlen veszélye, hogy passzív szerepbe szorítja a résztvevőket. Jel-

lemző gyakorlat, hogy teszteljük a tanulók tudását, illetve hogy mennyire sikerült memorizálniuk a 

tanultakat, azonban a kritikai gondolkodás ösztönzése ritkán jelenik meg ezekben a játékokban. Az 

ilyen helyzetek elkerülése érdekében a trénernek olyan feladatokat kell kiválasztaniuk, amelyek 

során a tanulóknak aktívan részt kell venniük az információ felkutatásában, és nem csupán passzív 

befogadói a kész tudásnak, amit vagy sikerült vagy nem elsajátítaniuk. Egy másik lehetőség a játék 

újratervezése a résztvevőkkel közösen, amit nagyban megkönnyíthetnek az átlátható, mindenki ál-

tal ismert szabályok. 

A “játék” általánosan elfogadott jelentése tekintve egy minden kényszertől mentes fizikai vagy szel-

lemi tevékenység, ami teljesen ingyenesen hozzáférhető és általában megegyezésen alapul vagy va-

lamilyen fikción alapul; a játéknak önmagán túl nincs más célja, lényege, hogy élvezetes és szóra-

koztató legyen. A “játszás” ingyenes és szórakoztató kell, hogy legyen; játék közben kiszabadulunk 

a társadalmi élet kötelezettségei és korlátai alól. Nem a győzelem a cél, hanem a részvétel egy bizo-

nyos cél elérése szempontjából strukturált, interaktív tevékenységben. A “játék” segítségével minő-
ségi tréningeket tarthatunk, és a PowerPoint prezentációk mellőzésével a tréner kiléphet a szoká-

sos felülről-lefelé séma kereteiből.

Milyen egy jó játékfoglalkozás?

A jó játék kapcsolódik a tanultakhoz; tartalma releváns a résztvevők számára; világos, közérthető 

(képzési vagy egyéb) célokat fogalmaz meg; légköre kellemes és barátságos; szabályai tiszták és ért-

hetők, az utasítások lényegre törők. A játék belefér egy órába és gyakorlatilag költségmentes. Min-

den résztvevőt egyaránt bevonva meglepetésekkel és izgalmas döntési helyzetekkel szolgál a játé-

kosok számára. Része a mozgás, a fizikai tevékenység is. Az egyszerűen értelmezhető szabályoknak 

köszönhetően a játék összegzése, értékelése semmilyen speciális előképzettséget nem igényel. 
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A JÁTÉKOS TANULÁS DIMENZIÓI

Tanulási stratégiák / elméleti modellek: aktív tanulás, tapasztalati tanulás.

Tartalom: mindenféle tartalom, megkötés nélkül

Tanterv: bármilyen tananyag, részmodulok, formális tanulás elemei stb.

Forma: teret és kontaktust igénylő direkt, szemtől-szembe tevékenységek, szerepjáték.

Megvalósítás: a tantervben integrált feladatok, informális tanulás stb.

Tanulási mód: közvetlen, szemtől-szembe (kivéve az online játékok)

Időtartam: az igényeknek és a körülményeknek megfelelően

Képes beszéd

Az Alain Baptiste által kifejlesztett képes beszéd módszer olyan fotók vagy rajzok gyűjteményén 

alapszik, amelyeket a résztvevők egyfajta “közvetítő tárgyként” használhatnak, amikor egy adott té-

máról kell beszélniük. A fényképen ábrázolt téma lehet teljesen általános vagy specifikus is (például 

egy adott területhez kapcsolódóan, mint a matematika, fizika, stb.). Ezeknek a “közvetítő tárgyak-

nak” a használata rávilágít arra is, hogy a tréner/tanár általa oktatott “tudomány” ugyanilyen “köz-

vetítő felületként” működik az oktatók és hallgatók között. 

Nem szükséges egy kész fotókészletet megvásárolni. Sokkal inkább célravezető, ha önmagunk 

gyűjtjük össze a képeket, magazinokból kivágva és műanyag tasakokba helyezve. Egyszerre többen 

is válogathatják a képeket, így a gyűjtemény is változatosabb lesz! A lehető legkülönbözőbb képe-

ket érdemes összeválogatni. Viszonylag sok képre van szükség, de ez persze függ a résztvevők lét-

számától és a tervezett feladatok típusától. Ideális esetében résztvevőnként legalább 4-5 képpel 

érdemes számolni. 

Vegyük például a “Mit szeretnék elérni ezen a nyáron” kérdést. Az első lépésben a tanuló kiválaszt 

egy képet, és az alapján asszociál valamire. A második lépésben feltesszük a következő kérdést, mint 

például “Mi segítene elérni ezt a célt?” A kártya felfordítása után a kérdezett személy megpróbál vá-

laszolni, felhasználva a kártyán szereplő információt. Ilyen módon a hangsúly egyértelműen a meg-

oldáskeresésen vagy a megoldáshoz rendelkezésre álló erőforrások azonosításán lesz. Elmondható, 

hogy a képes beszéd egy erőforrás- és megoldás-orientált eszköz, ami számos helyzetben kiválóan 

alkalmazható.

A fotó egy projekció. A személy, aki kiválasztja, bizonyos részleteket kiemel és olyan jegyeket rendel 

a képhez, amelyek eredendően belőle származnak (önreflexió). Ilyen módon a fénykép önmagunk ki-

terjesztésévé válik, miközben magunkhoz képest külső tárgy marad. A folyamat során így egyszerre 

beszélünk magunkról és képről egyaránt. 
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A KÉPES BESZÉD DIMENZIÓI

Tanulási stratégiák / elméleti modellek: aktív tanulás, tapasztalati tanulás.

Tartalom: mindenféle tartalom, de elsősorban érzelmekkel kapcsolatos

Tanterv: bármilyen tananyag, részmodulok, formális tanulás elemei stb.

Forma: teret és kontaktust igénylő közvetlen, szemtől-szembe tevékenységek

Megvalósítás: tantervbe integrált feladatok, informális tanulás, értékelés stb.

Tanulási mód: direkt, szemtől-szembe a csoporton belül

Időtartam: az igényeknek és a körülményeknek megfelelően

Gyakorlatok

CÍM Ne törd össze a tojást!

TÉMA Transzverzális kompetenciák

CÉLOK Interperszonális kompetenciák fejlesztése

CÉLKITűZÉSEK	

 � Társas és interperszonális kompetenciák fejlesztése

 � Konfliktus- és problémamegoldás

 � Vezetői készségek elsajátítása

 � Csapatmunka ösztönzése

IDŐTARTAM 1 óra

CSOPORTMÉRET 10-16 tanuló

ERŐFORRÁSOK Tojások, Filmvetítés: Apolló 13 (online elérhető)

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

Ennek a kollaborációra alapuló feladatnak az a célja, hogy a tanulók közösen keressenek 

megoldást egy cél elérése érdekében.

A sikeres projekt érdekében a tanulóknak ki kell alakítaniuk egy munkamódszert, dolgozniuk 

kell a kommunikációs készségeiken és számot kell adniuk haladásukról. 

TARTALOM

 � Ki kell találni, hogy milyen anyag védi meg a tojást az összetöréstől, ha azt ledobjuk az első 

emeletről. 

 � A tanulókat 4 csoportra kell osztani

 � A tojás védelmére a teremben található anyagok közül bármi felhasználható

 � 10 perc a projekt kitalálására (tervezésére)

 � 10 perc a csoportok beszámolóira

 � 10 perc a projekt megvalósítására

 � 5 perc a tesztelésre

 � Visszajelzések

 � Összefoglalás > vezetői készségek / hatékony csapatmunka
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CÍM Ki a bűnös? 

TÉMA Transzverzális kompetenciák

CÉLOK

 � interperszonális kompetenciák fejlesztése

 � célravezető kommunikáció és kooperáció fejlesztése

 � csapatmunka

 � vezetői készségek

 � kreatív gondolkodás

 � problémamegoldás

CÉLOK 

(objectives)

 � Társas és interperszonális kompetenciák fejlesztése

 � Konfliktus- és problémamegoldás

 � Vezetői készségek elsajátítása

 � Csapatmunka ösztönzése

IDŐTARTAM 1 óra

CSOPORTMÉRET 10-16 tanuló

ERŐFORRÁSOK Újságcikk (gyorshajtókról)

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

A tréner feladatai:

 � Ad a tanulóknak egy cikket, és arra kéri őket, hogy a szereplőket értékeljék a történetben vál-

lalt szerepük (felelősségük) szerint

 � Egyidejűleg egy 15 perces beszélgetést szervez

 � Megkéri a tanulókat, hogy szervezzenek egy bírósági tárgyalást, így fejlesztve a kommuniká-

ciós készségeiket

 � Végül egy kerekasztal-beszélgetést szervez, amelynek keretében átbeszélik a fenti pontokat

TARTALOM

Olvasd el a szöveget (újságcikket)

 � Osztályozd a karaktereket bűnösségük/felelősségük mértéke szerint (1 pontot kap, aki a leg-

inkább felelős a történtekért, és 6 pontot, aki a legkevésbé);

 � Készíts egy listát az érveidről, ami alátámasztja az osztályozásodat;

 � Hozd létre a következő tanulói csoportokat: ügyvédek (a férj ügyvédje(alperes)/ a feleség 

családját képviselő ügyész/esküdtszék tagjai/a szerető ügyvédje/az őrült ügyvédje/a csábító 

ügyvédje);

 � Visszajelzések (ellentmondásos vélemények ütköztetése/a vita levezetése/döntéshozatal).

Kérdések a beszélgetéshez: 

 � Mit éreztél a játék közben? 

 � Hogyan viszonyultál azokhoz, akik más véleményen voltak? 

 � Együttműködtél, érveltél, vitáztál, harcoltál vagy feladtad? 

 � Ha nézeteltérésed támadt másokkal, az miképpen zajlott?

 � Követted az utasításokat? 

 � Az utasításokat mindenképpen végre kell hajtani szerinted? Akkor is, ha az másik kirekeszté-

sével jár? 

 � A kulturális háttered meghatározza azt, hogy hogyan kezeled az utasításokat? 

 � Tudsz párhuzamot vonni az itt történtek és egy valós élethelyzet között? 

 � Ez a feladat mennyiben lehet releváns az ún. peer mediáció esetében? 
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CÍM Picturetelling©

TÉMA Transzverzális kompetenciák

CÉLOK Kommunikációs és interperszonális kompetenciák

CÉLKITűZÉSEK

 � Társas és interperszonális kompetenciák fejlesztése

 � Konfliktus- és problémamegoldás

 � Kritikai gondolkozás és a fejlődést támogató önreflexió fejlesztése

IDŐTARTAM 1 óra

CSOPORTMÉRET 10-15 tanuló

ERŐFORRÁSOK Képek gyűjteménye

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

A Picturetelling módszer a csoportos munka egy kreatív formája.

A módszer lényege, hogy egy kép alapján a résztvevők egy történetet mesélnek el és értelmezik 

azt. A gyakorlat a nyelv használatára épít. A módszer előnye abban rejlik, hogy a kép egyfajta 

közvetítő szerepet tölt be. A kép elbeszélés tárgya, és nem az elbeszélő személyiségének része. 

Ilyen módon a narrátor úgy beszélhet személyes kérdésekről, hogy közben nem kell védtelen-

nek, sebezhetőnek éreznie magát. 

TARTALOM

A Picturetelling módszer

 � Vegyük például a következő kérdést: “Hogyan érzed magad egy hét gyakorlat és az eszközök 

egymással való megosztása után?”

 � Az összes képet dobjuk véletlenszerűen le a földre.

 � A tanulók körbesétálnak a teremben és felveszik azt a képet, amelyik leginkább leírja az érzé-

seiket, állapotukat.

 � Kerekasztal-beszélgetés: a kártyát felfordítjuk, és a kérdezett személy megpróbál válaszol-

ni a kártyán szereplő információk segítségével. A hangsúly így szándékoltan a képen van, így 

könnyebb érzésekről és érzelmekről beszélni.

 � A PT egy erőforrás- és megoldás-orientált eszköz, ami kiválóan alkalmazható számos 

helyzetben.
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CÍM Win-win (mindenki nyer) helyzet teremtése

TÉMA Transzverzális kompetenciák

CÉLOK

 � aktív hallgatás és csapatmunka fejlesztése

 � problémamegoldás

 � bizalom és csapat-kohézió erősítése egy közös feladat csapatmunkában történő megoldása 

révén

 � kihívást jelentő feladatok

 � kommunikáció

CÉLKITűZÉSEK	
 � Társas és interperszonális készségek fejlesztése

 � Konfliktus- és problémamegoldás

IDŐTARTAM 30-45 perc

CSOPORTMÉRET 10-15 tanuló

ERŐFORRÁSOK
Egy terem asztalok nélkül, de székekkel berendezve, az A, B, C instrukciókból (ld. alább) másolat 

minden harmadik tanulónak

TEVÉKENY-

SÉGGEL ÉS 

ÉRTÉKELÉSSEL 

KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSOK

Annak bemutatása, hogy egy konfliktusos helyzet miképpen alakítható együttműködéssé. 

Ennek érdekében a résztvevők három részre osztva kapnak 3 egymásnak ellentmondó feladat 

közül egyet-egyet, és ezeket aztán meg kell oldaniuk. 

TARTALOM

A folyamat:

1. Adjunk minden résztvevőnek egyet az utasításkészletből(A, B vagy C), osszuk el egyenlően a 

különböző utasításokat. Kérjük meg a tanulókat, hogy ne mutassák meg egymásnak az utasí-

tásokat, mivel az ellentétes a feladat céljaival. 

2. A. Helyezzük el egy körben a székeket. 15 perc áll rendelkezésre. 

B. Helyezzük el a székeket az ajtó közelében. 15 perc áll rendelkezésre. 

C. Helyezzük el a székeket az ablak közelében. 15 perc áll rendelkezésre.

3. Kérjük meg a résztvevőket, hogy kezdjék el a feladatot és kövessék a kapott instrukciókat. 

Nézzük meg, hogy mire jutnak a rendelkezésre álló 15 perc alatt.

4. Vita: A feladatokat csak olyan módon lehet megoldani, ha az azonos utasítással rendelkező 

egyének együttműködnek. Az egyes alcsoportok csak akkor lesznek eredményesek, ha ösz-

szedolgoznak. A feladat többféleképpen is megoldható:

 � A székek elhelyezése egy körben, az ablak és az ajtó között

 � A székek elhelyezése egy körben, majd a kört közelítve az ajtó és az ablak felé

 � Az utasítások egy részének figyelmen kívül hagyása, a székeket három felé osztva Azok 

elhelyezése körben, az ablak mellett és végül az ajtó mellett

 � A feladat átértelmezése, pl. 2 jelet lógatunk le a mennyezetről “ablak” és “ajtó” felirattal a 

szoba közepén 

 � Az utasítások teljes mértékben történő figyelmen kívül hagyása
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5. A projektről

A 2015. szeptemberétől 2018. augusztusig tartó “Level-up! Workplace Tutor goes Europe” c. Eras-

mus+ KA projekt megvalósításán egy 7 európai ország 8 partnerintézményét tömörítő konzorcium 

dolgozott együtt: IGMETAL – Németország, BFW – Németország, BUDAPESTI CORVINUS EGY-

TEM – Magyarország, DIE BERATER – Ausztria, IFES – Spanyolország, ISQ – Portugália, NORESIDE 

– Írország and SALPAUS – Finnország.

A projekt célja a szakképzés egyik legfontosabb kulcsfigurái, a vállalati képzésben dolgozó szakem-

berek szakmai színvonalának és képzettségének fejlesztése, támogatása. 

Emellett a projekt célja egy olyan fórum létrehozása, amely Európa-szerte felületet biztosít az ér-

dekelteknek a szakképzéspolitikát érintő kérdések megvitatására, ezáltal hozzájárulva a szakokta-

tók szakmai fejlődéséhez, továbbá a munkahelyi képzés és szakképzés fejlesztéséhez. Utóbbi azért 

különösen fontos, mert a munkahelyi képzés fontos szerepet játszik a szakképzésben, legyen szó 

akár iskolarendszerű szakképzésről, akár felnőttoktatásról. Végül, de nem utolsó sorban, a projekt 

ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a szakoktatók képesítése európai szinten is egységesebb és átlát-

hatóbb legyen. 

A „Level Up!” projekt két korábbi, szintén az Európai Unió által támogatott projekt – “It’s Time” és 

“European Workplace Tutor” – eredményeiből merít, amelyek a következők voltak: 

   közös európai kompetenciaprofil kidolgozása (a partnerországok összehasonlító elemzése 

a szakoktatók képzettségi szintjét alapul véve);

   képzési program kidolgozása vállalati trénerek részére;

   képzési programok támogatása a partnerországokban;

   hosszabb távon az oktatók képzésének minőségi fejlesztése.

A korábbi projektek fejlesztései beépültek a “Level Up!“ projekt keretei között kidolgozott “Europe-

an Workplace Tutor” című európai tréningprogramba, amelyhez a résztvevők hat különböző euró-

pai országból csatlakoztak. A “Level-up!” projekt két szinten szólítja meg a célcsoportot: a) a szakem-

berek szintjén és a b) szakpolitika szintjén. A szakemberek szintjén egy, a vállalati oktatók számára 

kidolgozott innovatív képzési programot kínál, amely azon túl, hogy hozzájárul a szakmai színvonal 

emeléséhez, európai szinten biztosít lehetőséget a peer to peer tanulásra. A szakpolitika szintjén 

hozzá kíván járulni egy többszereplős páneurópai párbeszéd kialakulásához az európai szakképzés-

politikát körülvevő jelenlegi vitákról.

A projekttel kapcsolatos további információ a projekt honlapján és blogján található: 

   workplacetutorblog.workpress.com

   workplace tutor.eu

Orsolya
Öntapadó jegyzet
IGMetall
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