A modul megnevezése:
Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése

A modul azonosítója:
Szelektív hulladékgyűjtés és –kezelés (képzők képzése)
620020-04
4. modul (WASTE project)

A tervezett képzési idő
Elméleti oktatás napi óraszáma 2 (90 perc)
Gyakorlati oktatás napi óraszáma 6 (270 perc)
A modul célja:
A modul elvégzése után a résztvevő képes lesz hatékonyan alkalmazni a modul során
elsajátított ismeret-közvetítési módszereket, oktatói fogásokat, óravezetési módokat. Ismeri és
alkalmazza az oktatott csoport motiválásának, aktivizálásának eszközeit.
A modul követelményrendszere:
1.

A hatékony csoportmunka jellemzői
A gyakorlatorientált oktatás jellemzői
Oktatói módszerek a hatékony csoportmunka kialakítására
Alkalmazott kommunikáció: kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, nyomonkövetés

A modul fő célcsoportja / célcsoportjai:
1.

2

Környezetvédelemben, hulladékgazdálkodásban jártas szakemberek, akik a projekt
céljaival egyetértenek, azokat ismeretterjesztés szintjén továbbadják, és a projektben
oktatói feladatokat vállalnak a halmozottan hátrányos helyzetűek, a munkaerő-piaci
szempontból hátrányos helyzetűek vagy kisebbséghez tartozók célcsoportjaiban.
Felnőttoktatásban jártas szakemberek, akik a projekt céljaival egyetértenek, azokat
oktatói munkájukban továbbadják és motiváltak az alapvető környezetvédelmi,
hulladékgazdálkodási ismeretek elsajátítására, hogy a projektben oktatói feladatokat
vállaljanak.

Csoportlétszám:
Minimum:
Maximum:

10 fő
16 fő

A modulba való bekapcsolódás feltételei:
Előzetesen teljesítendő modul(ok):
Előzetesen elvárt ismeret(ek):
Egyéb feltételek:

1 – 3 . modul
Az 1 – 3. modul tananyaga
Motiváltság a másodlagos célcsoport oktatására, a
módszertani ismeretek elsajátítására

A modulban való részvétel feltételei:
Általános feltételek:

Megengedett maximális hiányzás:
A részvétel követésének módja:
A haladásmérések teljesítése

Egyéb feltételek:

A felnőttképzési szerződésben foglaltak betartása,
különös tekintettel a következőkre:
- aktív
részvétel
a
tanítási
órákon,
együttműködés az oktatókkal, csoporttársakkal
- a hiányzásra vonatkozó feltételek betartása
- a képzés helyszínét biztosító intézmény
működési rendjének betartása
- a munka- és balesetvédelmi előírások betartása,
egymás testi épségének védelme
- a társas viselkedés szabályainak betartása
Max. 1 óra
- Képzési napló
- Napi jelenléti ív vezetése, a hallgató saját kezű
aláírásával, melyet az oktató igazol
A modul végén interaktív szóbeli ellenőrzésen való
aktív részvétel. Elvárás, hogy a résztvevő aktívan
vegyen részt az ellenőrzésben, mutassa meg a tudását,
hogy milyen szinten sikerült elsajátítania az
ismereteket.
A modul során a résztvevő hatékonyan működjön
együtt a csoporttársaival és oktatóival. Aktívan vegyen
részt a modulban.

A modulban alkalmazott jellemző képzési forma:
1. Csoportos, jelenléti oktatás
2. Egyéni felkészülés (egyéni tanulási szükségletek szerint)

A modulban alkalmazott jellemző oktatási módszerek és alkalmazásuk részaránya:
1.
2.
3.
4.
5.

Előadás, magyarázat
Prezentációval kísért előadás, magyarázat
Interaktív munka nagycsoportban
Kiscsoportos, vagy pármunka
Gyakorlat közben történő elsajátítás (esetszimulációk)

10
10
10
40
30

%
%
%
%
%

A modulban részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
Haladásmérés és értékelés:
A számonkérések formája:

Szóbeli, interaktív ismeretellenőrzés nyitott, irányított
oktatói kérdésekkel; modulzáró feladat bemutatása

Számonkérések rendszeressége:

A modul végén egy alkalommal

Számonkérések tartalma:
A felnőttek tudásszintjének
ellenőrzésére szolgáló módszerek:

A modulban elsajátított ismeretanyag
Nyitott kérdések
Projekt-feladat elkészítése

Megszerezhető minősítések:

Megfelelt – nem felelt meg

Megszerezhető minősítésekhez tartozó
követelményszintek:

Megfelelt: a résztvevő aktívan válaszol az irányított
kérdésekre, válaszai gördülékenyek, esetleg jegyzeteire
támaszkodhat. Modulzáró feladatát elkészíti, bemutatja.
Nem felelt meg: a résztvevő válaszai minimálisan sem
kielégítők, még jegyzeteire támaszkodva sem tud
megfelelő választ adni a kérdésekre. Modulzáró feladatát
nem készíti el.

Sikertelen teljesítés következménye:

A modulzáró értékelés a képzés befejezésétől számított
max. 2 hét felkészülés után max. 1 alkalommal
megismételhető. Ha ez is sikertelen, a modul teljesítése
nem igazolható.

A modul elvégzését igazoló okirat és kiadásának feltételei:
Igazolás a modul elvégzéséről

Jelenlét és aktív részvétel a tanulási folyamatban
A haladásmérés teljesítése

Az előzetesen megszerzett tudás elismerésének módja:
Az előzetesen megszerzett tudás elismerésére és kreditálására nincs lehetőség.

A modul megvalósításának személyi feltételei, ezek biztosításának módja:
Szerepe a modul
megvalósításában
Oktató

Oktatott témakör

Végzettség

Gyakorlat
oktatói
felnőttképzési
Min. 3 év Min. 3 év

Képzési adminisztrátor

Felnőttképzés
módszertana
---

szakmai
Felsőfokú végzettség, Min. 3 év
tanári szakképzettség
Min. középfokú
Min. 3 év

---

---

Oktatástechnikus

---

Min. középfokú

---

---

Min. 3 év

Egyéb követelmény:
Nyitottság a projekt céljai és
a célcsoport iránt
Jártasság a felnőttképzés
adminisztratív feladataiban
Rugalmasság, segítőkészség

Biztosításának módja:
Saját munkatárs, vagy megbízási szerződéssel alkalmazott munkatárs.
A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek, ezek biztosításának módja:
Képzési helyszín
Oktatóterem

Igénybevétel célja

Férőhelyek száma

Elméleti
és Min. 16
gyakorlati oktatás

Biztosításának módja:
Saját oktatóterem, vagy bérelt (feltétel: bérleti szerződés megkötése).

Minimálisan elvárt felszereltség
Asztalok és székek a képzésben részt vevő létszám részére, tanári asztal
és szék / a terem elrendezése u-alakban vagy patkó alakban/
Fali tábla és flip-chart tábla
Ruhafogas, szeméttároló edény

A modul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és
biztosításuk módja:
Tananyagok, segédanyagok
Módszertani / oktatástechnikai készségek

Biztosításuk módja
A képzés szervezője biztosítja, a
képzésben részt vevőknek véglegesen
átadja.

Eszközök, segédeszközök
Mobil számítógép és projektor

Biztosításuk módja
A képzés szervezője biztosítja saját
eszközként, vagy bérelt eszközként.

A modul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és biztosításának módja:
Megnevezés
Biztosítás módja
---Az egyes képzések résztvevőinek helyi igénye Az oktató gondoskodik az elérhetőségről
szerint az oktató meghatározhat kisebb kötelező (pl. könyvtár, Internetről nyomtatva stb.)
irodalmat (pl. egy szakcikket).
A modul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és biztosításának módja:
Megnevezés
James Deese – Ellin K. Deese: Hogyan tanuljunk?
Kiadó: Panem – McGrew – Hill
Első kiadás: 1996 (azóta folyamatos)
Walter F. Kugemann: Megtanulok tanulni
Kiadó: Gondolat
Első kiadás: 1976 (azóta folyamatos)

Biztosítás módja
A résztvevők egyénileg szerzik be,
igény szerint.
A résztvevők egyénileg szerzik be,
igény szerint.

A modul megvalósítására vonatkozó egyéb feltételek:
A modulzáró feladat megoldásához javasolt minden résztvevőnek mobil számítógép (laptop)
biztosítása lehetőség szerint.

A modul tartalma:
Időtartam
45 perc

90 perc

90 perc

45 perc

90 perc

Téma
Üdvözlés, rövid ismerkedés
A modul céljainak tisztázása, a tanulási-tanítási folyamat
A figyelem / emlékezet jellemzői
Hogyan használhatjuk ki e jellemzőket a munkánk során?
A motiváció szerepe a tanulásban
Óravázlat készítése – elmélet és gyakorlat
SZÜNET
Alapvető oktatási módszerek, jellemzőik és
alkalmazhatóságuk
- előadás: ex katedra
- előadás: prezentációval segített
- előadás: interaktív prezentációval segített
- aktív munka nagycsoportban, kiscsoportban,
pármunkában, egyénileg
- vitavezetés
SZÜNET
Alapvető oktatási módszerek, jellemzőik és
alkalmazhatóságuk
- gyakorlatvezetés: esetpéldák elemzése
- gyakorlatvezetés: learning by doing
- gyakorlatvezetés: tanulmányi kirándulás
- gyakorlatvezetés: projektmódszer
SZÜNET
„Járulékos” módszerek
- vendégelőadók feltárása, felkérése, kapcsolattartás
- irodalomjegyzék összeállítása a célcsoport
olvasási szokásaihoz alakítva
- nyomonkövetés
SZÜNET
Modulzáró feladat-kidolgozás: az 1-3. modul
tananyagából választott témára óravázlat, elméleti és
gyakorlati munkamódszer kidolgozása, bemutatása és
archiválása a módszer-leltárban
A feladat-megoldás megbeszélése, értékelése
Szóbeli interaktív ismeretellenőrzés

Alkalmazott módszer
Interaktív beszélgetés
Ötletgyűjtés
Előadás, prezentáció
Interaktív csoportmunka, vita
Egyéni munka: óravázlat
készítése választott témában
Előadás, prezentáció
Beszélgetés, vita, ötletgyűjtés
Példák elemzése
Pármunka választott
munkamódszer kidolgozására
választott témában
Helyzetszimuláció:
kidolgozott munkamódszer
alkalmazásának bemutatása
Beszélgetés, vita
Kiscsoportos munka egy
gyakorlatvezetési
munkamódszer kidolgozására
választott témában
Helyzetszimuláció: a
munkamódszer bemutatása
kiscsoportban
Előadás, prezentáció
Beszélgetés, vita
Tapasztalatcsere interaktív
nagycsoportban

Egyéni feladatmegoldás
(jegyzetek, segédanyagok
használhatók) Számítógép
használata javasolt
Beszélgetés, társértékelés
Nyitott oktatói kérdések

