Képzési modul oktatóknak az írni olvasni tudás felmérésére
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DISCLAIMER

A Modeval2 egy Leonardo da Vinci innovációs transzfer projekt, amelyre az LLP-LdV-TOI-2008-FR-117044.
sz. kód utal. Célja oktatási projektek transzfere Grundtvig1 projekt Modevalról, pontosabban az írni-olvasni
tudás alkalmazási alapkészsége felmérésének fejlesztése. Ezen referencia-dokumentum mellett a projekt
személyzete létrehoz egy képzési eszközt, melyet az írás-olvasási nehézségekkel küzdő felnőttek oktatóinak
szántak. A projekt eredményét weboldalán, a www.modeval.org oldalon fogják közzétenni.
Szerzői jogi megállapodás jött létre a szerzők között. Ez hasznosítási kérdéseket szabályoz.
A szerzői jogra vonatkozó, megfelelő intézkedéseket megtették, és védik a jelen dokumentum fent említett
társszerzőinek jogait, a dokumentum bármely formája esetén. Mégis, az oktatási dokumentumok létrehozása
magában foglalja a kifelé nyitást, a szerkezet-módosítást, az összegző kritikát, a nehézségek legyőzését,
annak elfogadását, hogy mások fellépnek vele, a magukénak tekintik és továbbfejlesztik. A Modeval termékek
nyitva állnak mindazok előtt, akiknek szükségük van rá, és alkalmazni tudják saját céljaikra. A “nyílt forrás”
logikáját követik. Igy szabadon hozzáférhetők személyes használatra, de ez nem azt jelenti, hogy a törvény
által nem védettek, tekintettel arra, hogy a Modeval Community birtokolja a szerzői jogot, mint azt fentebb
említettük. Mialatt a Modeval termékek ingyenesen letölthetők a projekt weboldaláról, bármely közhasznú
célra, eredeti vagy módosított állapotban, különösen hivatott oktatói tanfolyamok megvalósítására, és e
dokumentumok használata tárgyát képezi a Modeval2 Community szerzői jog birtokosainak egyértelmű és
írásos megállapodásának, Francia Laveaux projekt-koordinátor úr francislaveaux@yahoo.fr )képviseletében.
©Modeval2 2010
Ez a projekt pénzügyi támogatást kapott az Európai Bizottságtól.
Ez a dokumentum a szerzők véleményét tükrözi, a Bizottságot nem tarthatják felelősnek a benne lévő
információ további felhasználásáért.
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Képzési modul oktatóknak az írás-olvasási készség használatának felmérésére

A közönség, melynek ez a képzés ajánlható: oktatók és tanárok (F1), akiknek van tapasztalatuk írás-olvasási nehézségekkel küzdő
emberekkel (PDL) való munkában.
Általános modell: F1 4 napos tréningje (2 nap az eszköz bemutatására, felmérési kérdések, koncepció stb....), fél nap minden egyes
résztvevőnek az eszköz kipróbálására egy vagy több PDL-lel (vagy bármely más F1-gyel, szükség szerint), 2 további nap az elemzésre velük.
A folyamatok hossza jelzésértékű.

1. nap: 6h
Munkamenet
és időtartam

Folyamat

1 óra

A1

Célok/feladatok

Tartalom

Képzési módszer és anyagok: javaslatok

A résztvevők (F1)
mondják el,
milyen háttérrel
indultak az írniolvasni tudás
használatának
képessége
felmérésére.

Tréning, tapasztalatok és
a résztvevők elvárásai az
írni-olvasni tudás
használatának képessége
felmérésére

- 5 ‘ : a résztvevők üdvözlése és a tárgyi
környezet megteremtése (ütemterv, termek,
élelmezés)
- 10’ : a Modeval (1 and 2) modul
prezentációja
- 45 ‘ : a résztvevők bemutatása: tréning
tapasztalataik,
tapasztalatuk az írás-olvasási nehézségekkel
küzdő felnőttel kapcsán,
felmérési tapasztalatuk és erre a tréningre
vonatkozó elvárásaik
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30 ‘

1 óra 30

A2

B1

Közös tréning
projekt
meghatározása az
F2 kezdő projekt és
az F1 elvárásai
alapján

A modul bemutatása és
összekapcsolása a
résztvevők előre
megszerzett
képességeivel

A felmérés
helyének
meghatározása az
írás-olvasási
nehézségekkel
küzdő személyek
velejárójaként

Az írás-olvasási
nehézségek alapokai és
felmérése

- 10 ‘ : a résztvevők készségeinek és
elvárásainak összeegyeztetése a képzési
modul prezentációjával
- 10 ‘ : A résztvevők elvárásainak
számbavétele
- 10 ‘ : szünet
Al-munkacsoportok:
Ki értékel az ön tapasztalatai alapján?
Mikor?
Milyen összefüggésben?
Kinek a számára?
Ön mit értékel?
Milyen problémákkal találkozik ezekben a
kérdésekben?
Ezután mindegyik alcsoport bemutatja
összefoglaló értékelését az egész csoportnak;
F2 az érintett ügyek tisztázására (beleértve
azokat, amelyek kérésre és/vagy a felmérés
sorrendjére vonatkoznak).
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1 óra 30

B2

Az alapfogalmak
elsajátítása:
készség, képesség,
tudás, magatartás

A szakkifejezések
definíciója, utalva a
referencia-kézikönyvre

Az F2 által szétosztott anyagokból (pld.
kivonatok az R1-ből) a résztvevők először
taglalják a feldataikhoz tartozó fogalmakat,
majd meghatározzák azok jelentését, együtt
az egész csoporttal

1 óra 30

B3

-Az írni-olvasni
tudás használata
helyének
meghatározása:

-A kommunikációs
képességek társadalmi
jellemzői és az írniolvasni tudás
használatának nehézségei

-Egy szociológus vagy egy antropológus
írásának megvitatása (ld. a Ceppac3 Elméleti
Forrásai)

az ország nyelve
vagy más nyelvei,
magán- és családi
élet, társadalmi
élet
- Azoknak a
nehézségeknek a
figyelembe vétele,
amelyekkel ezekkel
a különböző
összefügésekkel
kapcsolatban lehet
találkozni,
- Formák,
megközelítések,

(Lásd R1)

- Az írni-olvasni tudás
használatának
különbözőségei és a PDl
igényei
- A szóbeli és az írásbeli
kommunikáció közti
kapcsolat (Lásd az R1 3.
fejezetét és a Ceppac3
Elméleti Forrásait)

- A részlet a pszicholingvisztaikai kérdésektől
a Modeval1-ben a szociolingvisztikai
kérdésekig a Modeval2-ben: szociális
képességek és állampolgárság
- A lehetőségek és kihívások sokféleségének
azonosítása

R1
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generációk közötti
dimenziók, az írniolvasni tudás
használatának
szintjei

A felmérés
tárgyának
bemutatása: az
írni-olvasni tudás
használatnak
képessége

A pszicholingvisztikai
elsajátítás folyamata

és pszicholingvisztikai elsajátítási folyamatok

És hogyan lehet
elsajátítani
Cf R1

A célok bemutatás
a személyek
közötti képességek
és az
állampolgárság
vonatkozásában
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2. nap : 6h
Munkamenet

Folyamat

Célok/feladatok

Tartalom

Képzési módszer és anyagok: javaslatok

- A résztvevők
képességeinek
vizsgálata interjútechnikával és a
közönség
sajátosságainak
számbavétele (PDLÖ

A trénerek képzése (F1) az
interjúk alkalmazásáig:
technikák, pártatlanság, a
PDL motivációjának
számbavétele,

GG : 1h 30 ‘ : az eszköz powerpoint
prezentációja;

hogyan függnek össze a
teszt különböző részei a
többi résszel

- Szünet : 10 ‘

Az R1 kézikönyv 3.
fejezete

- 2 h : munka szemtől szemben
(szerepjátszás): tréning a teszteléshez

ésidőtartam

6 óra

C

- Az írni-olvasni
tudás használata
felmérési tesztjének
részletes
bemutatása

- Célok, anyagok és instrukciók bemutatása;
- dokumentumok olvasása és megbeszélés
SG : 1 h 20 ‘ : az interjúval kapcsolatos
munka (empátia, aktív meghallgatás)

GG : 1 h : felmerült kérdések: a tesztelési
folyamat összehangolása és adatgyűjtés,
egy közös keretnek való megfelelés
jelentősége, de bizonyos rugalmasság is
fontos a tanulók felé (jelezve az eszköz
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használatában bármel y változtatás
visszaállítását), visszaállítás a tanulók
számára, a tanulók választása a tesztelési
folyamatot illetően.

Mindegyik F1 számára fél nap a tréning két része közt: 3 óra
Munkamenet

Célok/feladatok

Tartalom

Képzési módszer és anyagok: javaslatok

F1 tesztelni fogja
az eszközt

Szabvány-teszt személyre
szabása (PDL)

Mindegyik résztvevő (F1) használja az eszközt
PDL-lel/ha lehet, audio- vagy videófelvétellel

ésidőtartam

1h 30 - 2
h
átlagosan
: a teszt
használat
a
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1h30 :
Az
eredmény
ek
elemzése

A teszt átírása és tapasztalatcsere,amit az
eredmények elemzése követ
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3. és 4. nap : 12 h
Munkamenet

Folyamat

Célok/feladatok

Tartalom

Képzési módszer és anyagok: javaslatok

A teszt megfelelő
használatának
ellenőrzése

A tesztelési folyamat
bemutatása

- GG : 1h : mindegyik résztvevő (F1)
beszámol az általa folytatott különböző
tesztelésekről, külön az interjú-alanyok kora,
neme, helyzete (állásra jelentkezés vagy
alkalmazotti státus) szerint, a szerkezet,
mechanizmus függyvényében és milyen okok
vezették a felmérés kérésére.

ésidőtartam

6h

E

És tréning a PDL
képesség-elemzése
terén
A célkitűzések
bemutatása az
oktató
metakognitív
képességei és a
PDL
vonatkozásában

kezdeti elemzés és az F2
visszajelzése

- Az eredmények
visszaáramoltatása a
személyhez és közös
értékelés
- A felmérés és támogatás közti
kapcsolat az emberek számára
a tanulási folyamatban.

Felmérés, mint
személyes velejáró
része

- SG : 5 h : mindegyik résztvevőnek alkalma
nyílik arra, hogy bemutassa tesztelését
(videó- vagy hangfelvételekkel, írásos
teljesítménnyel), a felmerült problémáket
megvitassa, kezdve az elemzéssel, a
személyre igazítással (kapcsolat a PDL
metakognitív képességeivel) és
felajánlásokkal segítségre (projekt és
támogatás).
Lehetővé kell tenni az oktatók számára, hogy
elgondolkodjanak a PDL azonos helyzete
elemzésének különböző módozatain,
kommentálják az eltéréseket és hogyan
elemzik a különböző módokat, melyek révén
a PDL fontolóra veszi az egyik vagy másik
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tesztet, komentálják a PDL válaszainak
referencia-kérdését és a felmerülő
képességek analízisét.
A csoport és a segítő interakciója.
- Lehetséges javaslat esettanulmányra a tréninget
vezető oktató részéről (F2)

6h

F

R1 4. fejezete
lehetővé tenni azt,
hogy az oktatók
maguk fejlesszenek
ki felmérési
stratégiákat

- 3 h : SG : Az F1 által kidolgozott teszt
elemzésének folytatása

- 1 h 30 : SG : Eszmecsere a résztvevők közt az
eszköz használatáról saját felmérési igényeik
szerint és tapasztalatcsere a jó gyakorlatról

1 h 30 : GG
-

- Eszmecsere a még hátarlévő
ügyekről az eszközzel vagy
közönséggel kapcsolatban;

-

- Az F1 által kitöltött felmérő kérdőív
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