2. MODUL
Modell a szakmai alapképzés és a vállalati továbbképzés integrációjának oktatási
intézményekben és KKV-kban (kis- és középvállalkozások) történő gyakorlati
megvalósításához
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2. modul
Modell a szakmai alapképzés és a vállalati továbbképzés integrációjának oktatási intézményekben és
KKV-kban (kis- és középvállalkozások) történő gyakorlati megvalósításához

Általános megjegyzések a modulokhoz
A továbbképzés minden moduljára érvényes, alapvető elv a speciális metodikai orientációból adódik:
Mindig alkalmazni is kell, amiről az oktatás során szó esik; azaz modern, cselekvésorientált tanulási
módszereket kell használni, amely azt jelenti, hogy az oktatók nem „irányítanak“, hanem sokkal inkább
„elkísérik“ a tanulókat a tudás megszerzésének folyamatában. Egyik modul sem pusztán bizonyos
tudásanyag közvetítéséről szól, hanem a szakképzés és a vállalati továbbképzés összehangolásához
szükséges, új és gyakorlati képességeket kell kiépíteni. Ezért a résztvevők szemináriumokon is részt
vesznek, de ezt online tanulással, önálló tanulással, valamint a rendszeres csoporttalálkozókon a többi
résztvevővel és a tanárral közösen kiértékelendő, elmélyítendő és elméleti szinten is feldolgozandó, a
saját munkaterületükön elvégzendő gyakorlati feladatok révén történő tanulással ötvözik.
I. Előzetes megjegyzések a 2. modulhoz
Miről szól ez a modul, és mi a modul lényege
A 2. modulban résztvevők olyan fontos elemeket ismernek meg a szakmai alapképzés és a vállalati
továbbképzés integrációjának gyakorlati alkalmazásához az oktatási intézményekben és a KKVkban, mint a külső szakképzési menedzsment, az infrastruktúra kialakítása, tanulásösztönző
struktúrák megteremtése, a szakképzési igény meghatározása, a továbbképzés cselekvés- és
munkahely-orientált kialakítása, valamint a pedagógiai folyamatok alapjai.
A modul tanulási céljai és tartalmai
- A külső képzési menedzsment cselekvési területei
- Az infrastruktúra kialakítása mint az összehangolás megvalósításának előfeltétele
- Tanulásösztönző struktúrák megalkotása
- A szakképzési igény feltérképezése
- A cselekvésorientált szakképzés és továbbképzés ismert módszerei
- A pedagógiai folyamatok alapjai a vállalati szakképzésben és továbbképzésben
- Javaslatok az „újmédia” tanulás során történő alkalmazására pedagógiai szempontból
- A továbbképzés cselekvésorientált kialakítása
- A munkahely mint a tanulás helyszíne
Mit kell tudniuk a modul végén a résztvevőknek/tanulóknak
- A résztvevők a külső szakképzési menedzsmentkialakításához szükséges ismeretekkel
rendelkeznek.
- A résztvevők az oktatási szolgáltatók infrastruktúrájának kialakításához szükséges tudással
rendelkeznek.
- A résztvevők ismerik az újmédiával történő tanulás előnyeit és hátrányait.
- A résztvevők megismerkednek a tanulásösztönző struktúrák létrehozásának lehetőségével.
- Képesek a szakképzési szükséglet feltérképezésére.
- Rendelkeznek a pedagógiai folyamatok alapjaival a szak- és a továbbképzésben.
- A megszerzett ismereteket és készségeket a továbbképzés cselekvésorientált kialakítására tudják
használni.
- A résztvevők ismerik az építőiparban a szakmai ágazatot átfogó továbbképzés alapjait.
Az önálló tanulási folyamatra vonatkozó követelmények
A résztvevők ebben a modulban önállóan kidolgozzák a kiegészítő képzés koncepcióját és
struktúráját annak gyakorlati vonatkozásaival együtt, és a tanulócsoport előtt bemutatják erre
irányuló javaslatukat.
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Általános módszertani megjegyzések az oktatók számára
A továbbképzés szemináriumokból, valamint az online-transzfer/online tanulási környezetben
rendelkezésre bocsátott tananyagokból áll.
A szemináriumoknak főként csoportmunkából kell állniuk.
A résztvevőknek be kell mutatniuk tanulási és munkahelyi feladataikat.
II. Tartalmak és gyakorlati feladatok
Tartalom
2.1
Külső szakoktatói menedzsment
2.1.1 A külső oktatói menedzsment cselekvési területei
2.1.2 A külső szakoktatói menedzsment-támogató szolgáltatásai
2.1.3 A képzendő szakemberek kis- vagy középvállalatnál
2.2
Az összehangolás megvalósításának előfeltétele: az infrastruktúra kialakítása
2.2.1 Az infrastruktúra kialakítása az összehangoláshoz az oktatási szolgáltatást nyújtóknál
2.3
Tanulásösztönző struktúrák megalkotása
2.3.1 Példák a tanulásösztönző munkafeltételekre
2.3.2 A tanulást megkövetelő szituáció
2.4
A szakképzési szükséglet feltérképezése
2.4.1. A szakképzési igény megállapításának módja
2.4.2 Kompetenciamérés és kompetenciamérlegek
2.5
A pedagógiai folyamat – egy modellszerű ábrázolás
2.5.1 A tervezés és előkészítés folyamata
2.5.2 A megvalósítás folyamata
2.5.3 A kiértékelés folyamata
2.6
Az újmédiával történő tanulás pedagógiai szempontból
2.7
A továbbképzés cselekvésorientált kialakítása
2.7.1 A cselekvésorientált szakképzés és továbbképzés ismert módszerei
2.8
A tanulási terület koncepciója
2.9
A szakmai ágazatot átfogó továbbképzés az építőiparban
2.9.1 Egy lehetséges továbbképzési modell struktúrája építési vezető számára (munkavezető)
2.9.2 A munkahely, mint a tanulás helyszíne

Gyakorlati feladatok

VETwin-winModel

2. Modul

-3-

2.1 Külső szakoktatói menedzsment
Kis- és középvállalkozások (KKV) szerkezetük és hatáskörük miatt gyakran nem képesek a szükséges
utánpótlás szakképzését, valamint a munkatársak továbbképzését saját erőből megvalósítani.
Az alábbiakban különböző lehetőségeket mutatunk be, hogyan lehet a munkatársak szakképzésének és
továbbképzésének tartalmi célkitűzéseit egy kisvállalkozásban a megfelelő szervezeti formában
hatékonyan elérni. Ezekre a feladatokra egy külső menedzsment egy hozzáértő oktatási intézménnyel
jelenti a leghatékonyabb megoldást. Az a cél, hogy az üzemek tehermentesítve legyenek, és
szakképzési kompetenciájukat tovább tudják fejleszteni. Ez a megoldás üzemeket a szakképzési
folyamat minden fázisában szervezési, adminisztratív és tartalmi szinten is támogatni tudja.
Különösen hasznos a külső szakoktatói menedzsment olyan vállalkozásoknak, akik először szeretnének
képzést folytatni. Az ilyen vállalkozások számára ezért egy külső szakoktatói menedzsment teljes
szolgáltatási skálája érdekes lehet.
A vállalati szak- és továbbképzés külső menedzsmentje az alábbi vonatkozásokat öleli fel:
1. aspektus: Az oktatási intézmény kompetenciája
Az oktatási intézmény a külső menedzsmentet csak akkor tudja sikeresen átvenni, ha képes arra,
hogy adott szakmákban új tudást bocsát rendelkezésre, és ezt hatékonyan közvetíti. Ez
szükségessé teszi a vállalkozás hajlandóságát a folyamatos továbbképzésre. Az oktatási
intézménynek ezzel egyidejűleg gazdaságilag elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy megfelelő saját
technikai bázissal rendelkezzen. Ezért minden oktatási intézmény számára, amely egy
kisvállalkozás vállalati képzésének külső menedzsmentjét át akarja venni, saját kompetenciaprofilra
is szüksége van. Egy kisvállalkozásnál az a szakmai kompetencia, amely a szakképzési és
továbbképzési szükséglet feltérképezéséhez szükséges, az üzemek különbözősége és
specializációja miatt csak kevés esetben áll azonnal az oktatási intézmény rendelkezésére. Ezt
gyakran közösen, az ügyfelekkel együttműködve kell megszerezni és kifejleszteni. Emiatt az
oktatási intézmény is új kihívásokkal szembesül, amelynek a munkatársak folyamatos szakképzését
kell megvalósítania. A szükséges kompetenciák ezért gyakran a pedagógiai hatáskörön kívül esnek,
és többnyire vállalatgazdasági, megértés-metodikai és kommunikatív kompetenciákra vonatkoznak.
2. aspektus: A vállalkozás kompetenciája
A vállalkozás hajlandósága arra, hogy külső oktatási intézményre bízza az vállalati
személyzetfejlesztést, szintén saját kompetenciákat feltételez. Ide tartozik mindenekelőtt annak
belátása, hogy az élethosszig tartó tanulás egy sikeres vállalkozás realitása. A vállalkozás
kompetenciája egyre inkább a szükségessé váló szakképzés előre látható igényének
feltérképezését, és a vállalkozás stratégiájába történő integrálását jelenti. Itt azonban figyelembe
kell venni, hogy a kisvállalkozások többsége a továbbképzésre nem tervez vállalati költségvetést.
Általánosságban nincs meg az a saját pedagógiai kompetencia, amely a szakképzést és
továbbképzést lehetővé tenné a vállalkozásban. A munkatársak szakmai kompetenciáját a
vállalkozás viszont gyakran az oktatási intézmény rendelkezésére bocsátja.

3. aspektus: A vállalkozás és a külső oktatási intézmény közötti együttműködés
A partnerek kompetenciájának bemutatása nyomán a vállalati szak- és továbbképzéssel foglalkozó
külső menedzsment számára egyértelmű válik, hogy mindkét félnek rendelkeznie kell alapvető
kompetenciákkal, amely ebben a formában nem állhat rendelkezésre. Ezért az eredményességhez
a felek közötti szoros együttműködésre van szükség. Ennek az együttműködésnek kifejezetten
gazdasági oka is van, hiszen mindkét vállalkozásnak érdekeltnek kell lennie abban, hogy a másik fél
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stabilan és megbízhatóan tudja végezni a munkáját. A közös tevékenységnek ezért mindkét fél
számára anyagi haszonnal is kell járnia. A hosszú távú együttműködés alapja többnyire a kölcsönös
bizalom, amit a rendelkezésre álló tapasztalatok alapján az vállalati személyzet- és
szervezetfejlesztés más területeire is ki lehet terjeszteni.

2.1.1 A külső képzési menedzsment cselekvési területei
A kis- és középvállalkozás mint ügyfél és a szolgáltatást nyújtó, hozzáértő oktatási intézmény
együttműködése során a külső képzési menedzsment számára néhány cselekvési terület határozható
meg. A felek erősségei ekkor előnyösen egészítik ki egymást.
A vállalkozás erőssége egyértelműen a szakmai specializációban és a leginkább innovatív
tevékenységi infrastruktúrában rejlik.
Az oktatási intézmény erőssége természetesen a munkatársak pedagógiai kompetenciájában,
és az oktatási intézmény tanulási infrastruktúrájában rejlik.
A vállalkozás külső menedzsmentjének közös cselekvési területe az oktatási intézménnyel létrejövő
vállalati szak- és továbbképzésben a szakképzési intézkedések szolgáltatási karakteréből és mindkét fél
ügyfél-orientáltságából adódik.
1. Cselekvési terület: Tanácsadás és moderáció
A külső képzési menedzsment első cselekvési területe a felek közötti állandó tanácsadás azzal a céllal,
hogy a szoros együttműködés mindkét fél számára gazdasági előnyt nyújtson. A gazdasági aspektus
fontos szerepet játszik, még ha a vállalkozás elsősorban nem is ezért szánja rá magát a közös
munkára. A legfontosabb ok a vállalkozás szándéka, hogy a munkatársak vállalati kompetenciáját a
vállalat érdekében növelje. Ide tartozik a tényleges szakképzési igény vizsgálata a vállalat perspektívája
és a vállalat jelenlegi helyzetének szempontjából.
A tanácsadás elsősorban ilyen kérdésekre vonatkozik:
•
•
•
•
•

egy új munkatárs felvétele során a hiányzó kompetenciákat meg lehet-e szerezni
költséghatékonyabban,
a jelenlegi személyzet rendelkezik-e a vállalati-szakmai szakképzettség szükséges szintjével,
előnyösebb-e gyakornokok felvétele, mint a meglévő dolgozók szakmai továbbképzése,
az oktatási intézménynek saját beruházásokat is végre kell-e hajtani, ha a vállalat számára
szakképzési vagy továbbképzési intézkedéseket hoz, vagy
gazdasági vagy egyéb okok miatt ezek az intézkedések közvetlenül a vállalkozásban a munka
helyszínén valósuljanak-e meg.

Itt nagy szerepe van a bizalomnak. A vállalkozás számára a feltétlen őszinteség és a kölcsönös
elismerés a siker valódi záloga, ha oktatási intézmény veszi át a külső képzési menedzsmentet.
A külső képzési menedzsment moderációjára mindkét fél kölcsönösen ügyel.
2. Cselekvési terület: Az intézkedések fejlesztése és az ügyfelek bevonása
A külső képzési menedzsment számára egy újabb cselekvési terület jelent egy olyan képzési intézkedés
közösen történő fejlesztése, mely a munkatársak szakmát kísérő továbbképzését célozza, vagy
melynek során gyakornokok számára a szakképzésnek megfelelő vállalati feladatok összeállításában
működik közre a cég. A vállalatspecifikus képzési program fejlesztése a vállalkozás számára curriculum
(tanterv) formájában olyan feladat, amely ismét csak közösen oldható meg.
A következetes ügyfélorientáltság gazdasági személetet is megkövetel. Így egy oktatási intézmény
számára nagyon költséges, ha az intézkedés különösen munkaerő-igényes, vagy ha járulékos
beruházásokkal jár. Ugyanakkor érthető, ha a vállalkozás azokkal az intézkedésekkel nem éri be,
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amelyeket általános tartalmú programként minden vállalkozás számára kínálnak. Ha a vállalkozás külső
képzési menedzsment igénybevétele mellett dönt, akkor a legfontosabb érvet emellett a közvetlen
vállalati vonatkozás jelenti.
Az intézkedések fejlesztésében a legfontosabb feladatokat a pedagógiai hozzáértés alapján
természetesen az oktatási intézmény kapja. Ehhez viszont az oktatási intézménynek leginkább olyan
kompetenciákra van szüksége, amelyek meghaladják az oktatók szaktudását és hozzáértését, és
gyakran a technikai és technológiai újdonságokat is érinthetik. Ha a saját kompetenciák nem
elegendőek, a teljes körű szolgáltatás érdekében különösen fontos külső szakértők bevonása is.
Az oktatók/továbbképzők az oktatási intézményben és az oktatók/segítők a vállalkozásban nemcsak
oktatók, hanem ezen a cselekvési területen tanulók is. Ezért kiegészítő képesítést is kell szerezniük,
hogy a kívánt újításokat a vállalati alap- és továbbképzésben alkalmazni tudják. A vállalati és szakmai
oktatás professzionális szintű fejlesztése történik, amely a munkatársak funkcióját is megváltoztatja. Így
a koncepciónak a vállalati önálló tanulást is tartalmaznia kell, amely azt eredményezni, hogy a felnőttkori
tanulás módszereit és technikáit meg kell ismertetni, és a tudás megszerzéséhez a modernmédiát (elearning) is használni kell.
Az oktató a tevékenysége mellett egyre inkább az igény meghatározójává, a tanulók segítőjévé, és a
vállalat tanácsadójává válik. Ebben a funkciójában érzékelhetően kibővíti a feladatkörét, és
meghatározóan hozzájárul ahhoz, hogy kis- és középvállalkozás oktatási szolgáltatójává váljon. Egy
oktatási intézmény az oktatási piacon csak a munkatársak kiegészítő képesítésével tud hosszú távon
helytállni.
3. Cselekvési terület: Az intézkedések közös végrehajtása és figyelemmel kísérése
A külső képzési menedzsment súlypontja egyértelműen az intézkedések végrehajtásában rejlik. Itt
érvényesülnek az oktatási intézmény speciális pedagógiai kompetenciái. A vállalatnak szembe kell
néznie néhány kihívással,, hogy az intézkedések tartalmára befolyással legyen.
Ide tartoznak:
• olyan vállalati információkat és adatokat kell rendelkezésre bocsátani, amelyek fontosak a vállalat
érdekében történő szakmai alap- és továbbképzésben,
• meg kell határozni a tanulásra fordítandó időt és helyszíneket azzal a céllal, hogy a vállalkozás saját
lehetőségeit messzemenően ki tudják használni,
• a szakmai képzésre alkalmas vállalati feladatok kiválasztásában közre kell működni, hogy a
gyakornokokat a vállalati folyamatokba be tudják vonni,
• támogatást kell nyújtani a vállalat azon munkatársaknak, akik a gyakornokok speciális
szakterületeken történő bevonásban segédkeznek,
• részt kell venni azokon a bemutatókon, amelyeken a tanulók a szakmai képzésre alkalmas vállalati
feladatok eredményeit ismertetik a vállalat képviselői előtt
4. Cselekvési terület: Finanszírozás és szervezés
Egy külső oktatási intézménynek szüksége van megfelelő finanszírozási koncepcióra, amelyet a felek
közösen dolgoznak ki. A gazdaságosság elve mindkét vállalkozás számára irányadó.
A képzési menedzsment kihelyezésének a kis- és középvállalkozásokhoz egy sor pozitív hatása van,
amelyek lényegében abban állnak, hogy
•
•
•

nem keletkeznek különféle költségek a személyzeti területen és a beruházásoknál,
a szervezési feladatokat delegálni lehet az oktatási intézménynek,
az oktatási intézkedések felelőssége áthárul a pedagógiai tapasztalattal rendelkező oktatási
intézményre.

Hátrányok abból származhatnak, ha a vállalat munkatársai a vállalati szakképzés során nagyon csekély
mértékben működnek együtt. Ezért szükségszerű a vállalat számára, hogy a külső oktatási
intézménnyel szoros együttműködést alakítson ki.
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Egy külső szakképzési menedzsment támogató szolgáltatásai
A külső szakképzési menedzsment feladata, hogy üzletág-specifikus ajánlatok készítsen, és ezeket a
vállalkozás aktuális helyzete alapján annak felkínálja. Itt a munkatársak erőssége, az eddigi szakképzési
tevékenység, és külső szakképzési menedzsmentről gyűjtött tapasztalatok döntő szerepet játszanak.
Különösen csekély szakképzési hagyománnyal rendelkező üzletágba tartozó vállalkozások számára
érdekes a fent leírt ajánlatok nagy része. A kínált támogatási ajánlatokat a vállalkozások különböző
intenzitással vehetik igénybe.
A következő áttekintésben példákat mutatunk be, amelyek a szakképzési folyamatok keretein belül a
vállalkozás támogatási lehetőségeinek sokféleségét mutatják be.
Külső személyzeti menedzsment
A munkaerő- és a személyzeti szükséglet vizsgálata
- Munkahelyi és szakképzési igény vizsgálatának
végrehajtása
- Tanácsadás a szakemberek biztosításának
lehetőségeiről
- A személyzetfejlesztési koncepció kidolgozása
A szakképzés előkészítése
- Tanácsadás a szakképzéssel kapcsolatos kérdésekre
vonatkozóan a saját vállalkozásban
- A mennyiségi és minőségi szakképzési igény
meghatározása
- A vállalkozás szakképzési feltételeinek vizsgálata
- A szakképzési marketing támogatása
A szakképzés tervezése
- A gyakornoki helyek áttekintése
- Támogatás a vállalati szakképzési terv készítésénél
- Szakképzési együttműködés szervezése
- Támogatás az adminisztratív feladatoknál
A szakképzés megvalósítása
- Teljes szakképzési fejezetek átvétele
- A szakmán túlmutató témák ismertetése
- Konfliktusmenedzsment
- A szakképzés szociálpedagógiai figyelemmel kísérése
A szakképzés befejezése
- A teljes vizsga-előkészítés strukturálása
- Támogatás a vizsgaegységek elkészítésénél
- Tanácsadás a vállalkozás számára a szakképzés végén
- Támogatás az adminisztratív feladatokban
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2.1.3 A szakképzést végző szakember kis- és középvállalkozásban
Még ha egy szakképzési menedzsment a szakképzés teljes tartalmát biztosítani tudná, sok vállalkozás
mégis azt az utat választja, hogy a vállalati személyzetet is bevonja a szakképzésbe.
A „szakképzést végző szakember“ kis- és középvállalkozásban leginkább a következő, szakképzéssel
összefüggő feladatokat tudja külső szakoktatói menedzsmenten keresztül átvenni.
A szakképzést végző szakember a kis- és középvállalkozásban kapcsolattartó a vállalati gyakornokok
és a külső szakoktatói menedzsment számára, valamint bizalmi szerepe van.
A saját munkája követelményei mellett a szakképzést végző szakembernek az alábbi kihívásoknak is
eleget kell tennie:
- elmagyarázni a tevékenységet a gyakornokoknak
- tudást közvetíteni - megfigyelni a munka kivitelezését
- motiválni a gyakornokokat
- segíteni a tervezésnél és végrehajtásnál
- kiválasztani a feladatot
- értékelni a munka eredményét
- minősíteni a gyakornokot
- segíteni a vállalatnál való érvényesülést
- segíteni a privát és iskolai problémákban

A szakképzést végző szakemberre vonatkozó követelmények
A szakképzést végző szakembernek bizonyos személyes feltételeknek kell megfelelnie, hogy a fent
nevezett feladatokat el tudja látni. Ezért a vállalati menedzsmentnek nagyon gondosan kell a
szakképzést végző szakembereket kiválasztani. A szakképzést végző szakember a szakmai
tevékenység és a szakképzés határvonalán tevékenykedik, és mindkét oldalt igazságosan kell
megítélnie. Támogató tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a tanulási folyamatok megvalósuljanak a
vállalkozásban, és hogy a vállalatspecifikus tanulási kultúra fejlődjön.
A szakképzést végző szakember a vállalat bizalmi embere, és a vállalati szakember-utánpótlás
szakképzéséhezz kapcsolódó speciális és személyes feladatok által a vállalati presztízse érzékelhetően
felértékelődik.
A szakképzést végző szakemberek képzése
A fenti követelményeknél a szakképzést végző munkaerő tevékenységével kapcsolatban a pedagógiai
minősítés, illetve a megfelelő pedagógiai utóképzés kérdése merül fel.
A szakképzést végző szakembereknek a vállalatnál a szakmai kompetencia tekintélyével kell
rendelkezniük és nem szabad, hogy „kisegítő pedagógusoknak” számítsanak, korlátozott
kompetenciával.
A szakképesítés többek között a következő területekre koncentrálódjon:
- az oktató által elkészített anyagok alkalmazása és a használatukban való jártasság,
- kezelési útmutatók és didaktikai alapok,
- közreműködés a szakképzésben használható vállalati feladatok meghatározásánál,
- közreműködés a gyakornokok számára történő munkahely-elemzés elkészítésében.

2.2 Az infrastruktúra kialakítása mint az összehangolás megvalósításának előfeltétele
A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés összehangolása elsősorban a vállalati személyzet- és
szervezetfejlesztés feladata.
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A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés összehangolásának sikere lényegében attól függ, hogyan
sikerül a tanulás kedvező feltételeit a munka folyamatában megteremteni. Az eddigi vizsgálatok a
kisvállalkozások szakmai képzés és a vállalati továbbképzésé összehangolásáról olyan
problématerületekre mutatnak rá, amelyeknek kulcsfontosságú szerepük van a foglalkoztatottak
kompetenciafejlesztésének hatékony kialakításában. Az itt megszerzett tapasztalatok bizonyítják,
•

hogy a vállalatnál rendelkezésre kell állnia az összehangoláshoz szükséges infrastruktúrának a
munkatársak szakmai-vállalati kompetenciafejlesztési lehetőségeinek kihasználásához,

•

hogy az infrastruktúra felépítése a személyzet- és szervezetfejlesztés hosszú távú folyamata, és
a vállalat számára stratégiai fontosságú,

•

és hogy érzékelhető különbség van a kisvállalkozások és középvállalkozások
foglalkoztatottjainak kompetenciafejlesztése között. Feltételezhető, hogy olyan vállalatok, ahol
kevesebb mint 50 a foglalkoztatottak száma, csak kivételes esetekben képesek arra, hogy belső
intézkedésekkel saját maguk tudják végrehajtani a szakképzés és a továbbképzés
összehangolását. Állandó külső támogatásra van szükségük az infrastruktúra kialakításánál.

Az összehangolás lehetőségeinek kiaknázása tanulásösztönző infrastruktúrához kötött.
Az „infrastruktúra” fogalma egy kisvállalkozásnál a szakképzés és a vállalati továbbképzés
összehangolására vonatkozóan a megfelelő anyagi, eszközbeli és személyi feltételeket jelenti.

Személyi feltételek
Ide tartoznak:
- vezető szakemberek vállalati pedagógiai kompetenciával
- gyakornokok és szakképzett munkaerő vállalati pedagógiai kompetenciával
- belső és külső tanácsadók, oktatók, akik alkalmasak a szakmai képzésben és a vállalati
továbbképzésben történő közreműködésre

Anyagi feltételek
Ide tartoznak:
- a szükséges munka-, tanítási és tanulási eszközök, beleértve a hozzátartozó hardvereket és
szoftvereket
- kiegészítő tanulási helyszínek, ill. tanulósarkok
- megfelelően kialakított tanulási helyszínek egy célirányos tanulást támogató teremkialakítással
- információs és kommunikációs berendezések, amelyek lehetővé teszik az információ megszerzését és
feldolgozását szakkönyvekből, szakfolyóiratokból és az internetről

Szükséges eszközök
Ide tartoznak:
- törvények, szabályzások és vállalati megegyezések, amelyek az összehangolást elősegítik
- egy olyan vállalati kultúra, amely az összehangolást segíti
- az összehangolást ösztönző munka-, oktató- és tanulószervezet
- a szükséges tanulási idő biztosítása
- a szakképzés és a vállalati továbbképzés összehangolásának finanszírozása,
- a tanulási és munkaeredmények értékelése és elismerése
- az összehangolás minőségbiztosítása

Az összehangolás folyamatába az infrastruktúra az alábbiakban látható módon illeszkedik be:
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A vállalat jövőképe
A vállalati stratégia
A vállalat céljai
A szakképzés és
továbbképzés
összehangolása
A vállalatok
infrastruktúrája
• Anyagi feltételek
• Szükséges eszközök,
beleértve a támogatási
eszközöket

• Személyi feltételek

o Vezető
szakemberek
o Munkatársak és
gyakornokok
o Külső tanácsadók

Finanszírozás

Feltételek
• Vállalati kultúra
• Tanulási kultúra
• Időkorlát
• Pénzügyi korlát

Oktatáspolitikai alapok
Gazdasági célok
Képzési koncepciók
Finanszírozási és támogatási
programok

Tanulási és munkatartalmak
Tanulási és munkamódszerek
Tanulási és munkaszervezet

Aktivitások a folyamatban
(részeredmények)

Szimultán
összehangolás
a
folyamatintegrált
szakképzésben és
továbbképzésen

Eredmények
• Újonnan
megszerzett vállalati
kompetenciák a
munkatársak
cselekvési és
viselkedési
szabályzásához
• Bizonyítványok
• A cselekvési és
viselkedési
szabályzás
kivitelezése
• A munkafolyamat
terméke
• A versenyzés
képességének
javítása
• Továbbfejlesztett
infrastruktúra

Másodlagos hatások
• Az összehangolás kialakításának
felismerése
• A résztvevő partnerek szoros
hálózata

A támogatási eszközök lényeges szerephez jutnak. A támogatási eszközök olyan eszközök, amelyeket
kis- és középvállalkozások számára az összehangolás megvalósítása érdekében rendelkezésre
bocsátanak.
A támogatási eszközökhöz tartoznak:
- vezető szakemberek eszközei (modulok, kezelési útmutatók, módszerek, munkaeszközök),
- tanulók eszközei (modulok, kezelési útmutatók, módszerek, munkaeszközök),
- tanácsadók, mentorok, segítők eszközei
- informatikai és kommunikációs berendezések az információ megszerzéséhez,
- munka-, oktatási és tanulási eszközök (beleértve az önálló tanulásra szolgálómédiumokat)
- kiegészítő tanulási helyszínek célirányos kialakítással
2.2.1 Az infrastruktúra kialakítása az összehangoláshoz a képzési szolgáltatást nyújtóknál
Mivel a kis- és középvállatoknál a szükséges infrastruktúra nem mindig áll megfelelő módon
rendelkezésre, ezért ezt mindenekelőtt a patronáló oktatási intézménynél kell megteremteni.
Az olyan oktatási intézmények, amelyek kis- és középvállalkozások képzési szolgáltatójává fejlődtek,
átveszik a korai pályaválasztási tanácsadást, a gyakornokok kiválasztását és későbbi patronálását,
pontos vállalati szakképzési és továbbképzési intézkedéseket hoznak, valamint a munkatársak szakmaivállalati kompetenciafejlesztését állítják a koncepciók és az ajánlatok középpontjába.
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Az oktatási intézményeknél az infrastruktúra fejlesztéséhez a következőket kell tenni:
Az infrastruktúra személyi feltételei:
•

A személyi feltételeket, az oktatási szolgáltatást nyújtók kiválasztásának döntő tényezőjét a
vezető szakemberek nevezik meg,

•

A szakképzés és a továbbképzés összehangolásának infrastruktúrájában személyes
alkotóelemeként az oktatási intézmény szoros együttműködést alakít ki a vállalati tanácsadókkal
és más szakértőkkel, akikkel közösen, komplexitásában elemzik az ügyfelek problémás
helyzeteit, hogy ebből a speciális oktatási, segítői és tanácsadói szükségletet levezessék.

Az infrastruktúra anyagi feltételei:
•

Az oktatási intézmények anyagi lehetőségei nagyon erősen a vállalati szakképzésre irányulnak.
A műszaki felszereltség csak kevés kompetenciaterületen teszi lehetővé a továbbképzés
tartalmi közvetítését. Gazdasági okokból szintén nem lehetséges, hogy kizárólag a szak- és
továbbképzés miatt nagy értékű gépeket szerezzenek be. Ezért a vállalkozásokkal történő az
együttműködés, valamint a vállalati munka folyamatában történő továbbképzés előnyben
részesítendő.

•

Az oktatási intézmények megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy azok a munka-, oktatási és
tanulási eszközök rendelkezésre álljanak, amelyek szükségesek az alap- és speciális
kompetenciák megszerzéséhez új technológiai területeken.

•

Az oktatási intézmények a kisvállalkozással közösen kialakítják a tanulási helyszíneket, ill.
tanulósarkokat, amelyek a munkaeszközökkel történő tanítási és tanulási folyamatokat
ésszerűen kiegészítik.

•

Az oktatási intézmények megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy információs és kommunikációs
berendezések rendelkezésre álljanak, amelyek lehetővé teszik az információk megszerzését és
feldolgozását a szakkönyvekből, szakfolyóiratokból, digitális adattárolókról és az internetről.

Az infrastruktúrához szükséges eszközök:

•

Az oktatási intézmények megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy a vizsgálati eszközök mind a
saját munkájukhoz, mind pedig a kis- és középvállalkozások számára rendelkezésre álljon.

•

Az oktatási intézmények megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy pontosan megfelelő oktatási,
segítői és tanácsadási ajánlatokat nyújtsanak a vállalkozás számára.

A kisvállalkozások átfogó támogatása jelenleg az alábbi területeken igen hiányos: a szakmai alapképzés
és a vállalati továbbképzés összehangolása, a hosszú távú személyzeti fejlesztés, valamint a vállalat
általános jellegű támogatása a komplett teljesítményfolyamat során.

2.3 Tanulásösztönző struktúrák megalkotása
A tanulásösztönző struktúrák kialakítása – mint a tanulási kultúra fejlesztésének, illetve a szakképzés és
továbbképzés összehangolásának fontos vonatkozása – hosszú távon mértékadónak számít a
vállalkozás versenyképességében.
A „tanulásösztönző struktúra“ fogalmát az alábbiak szerint határozható meg:
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A „tanulásösztönző” struktúra a tanulási folyamatot legelőnyösebben támogató tanulási helyzet, amely
egyrészt a tanulási folyamatban az egyes szerkezeti elemek funkciójának optimális kialakítását,
másrészt az egyes szerkezeti elemek közötti optimális kapcsolatot is magában foglalja.
A hagyományos továbbképzési és szakképesítési eljárások mellett a munka folyamatában történő
tanulás a kompetenciafejlesztéshez különösen hasznos. Ennek a tanulási formának a támogatását úgy
lehet megvalósítani, hogy a munkahelyeket tanulásösztönző kritériumok szerint alakítják ki, úgy mint
együttműködési és kommunikációs lehetőségek létrehozása, a munkatársak bevonása, a saját munka
eredményéről, vagy a gazdaságosság alapján kialakított környezeti feltételekről elegendő visszajelzés
érkezése.
A tanulási folyamat hatékonysága és a tanulási eredmények minősége lényegében attól függnek,
hogyan sikerül megalkotni a tanulásösztönző feltételeket.
A tanulási folyamatot és a kompetencia megszerzését lehetővé tévő alkotóelemeket a
következőkképpen lehet csoportosítani::
- belső, személyes és személyiségfüggő, és
- külső, szociális és társadalomfüggő alkotóelemek.
Belső, személyes és személyiségfüggő alkotóelemek többek között:
- a tanulás személyes értékei és normái
- tanulási motiváció és hajlandóság
- személyes aktivitás a kompetencia megszerzésénél
- önálló tanulási kompetencia a saját maga által kitűzött célok és választott tartalmak , valamint a
módszerek és szervezeti formák optimális kiválasztása esetében
- kommunikációs készség és együttműködési hajlandóság
- a tudás elsajátításához, rögzítéséhez és használatához szükséges saját módszerek és eljárások
- képesség a tanulási eredmények önállóan történő értékelésére
Külső, szociális és társadalomfüggő alkotóelemek többek között:
- a jogi és intézményi keretfeltételek
- a rendelkezésre álló tanulástámogató funkciójú tanulási helyszínek
- a szociális beilleszkedés formális és informális csoportokba
- információk rendelkezésre bocsátása
- a rendelkezésre álló tanárok, mentorok, felsőbb éves tanulók és oktatók
- a tanulás és a kompetencia megszerzésének pénzügyi feltételeinek biztosítása
- a tanulási teljesítmény és a kompetencia megszerzésének nyilvános elismerése
- regionális tanulási kultúra és vállalati kultúra
A tanulásösztönző struktúrák hasznosítása és a kialakított játékterek egyéni kihasználása olyan tanulást
megkövetelő feladatokhoz és szituációkhoz kötött, amelyeket vagy önállóan állítunk fel és választunk,
vagy pedig átveszünk.
A tanulásösztönző struktúraelemek száma és a kölcsönhatásaik sokrétű lehetőségei indokolttá teszik a
szisztematizálást.
A tanulásösztönző struktúrák rendszerét egy mátrixban
- a pedagógiai folyamatok elemének és
- az elemek kreativitási terének
változójával lehet ábrázolni (lásd 1. ábra).
A pedagógiai folyamat személyes és dologi elemeit többek között
- a tanulás finanszírozási lehetőségével,
- a tanulási eredmények értékelésének és elismerésének változataival, és
- a tanulás szervezeti formáival
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lehetne kiegészíteni, hogy a „tanulásösztönző struktúrák“ különböző lehetőségeit jobban meg lehessen
világítani.
A tanulási folyamat egyfajta struktúraanalízise a didaktikus funkciók rendszerében lehetséges:
- a tanulási folyamat előkészítése
- célok közvetítése és elfogadása a tanulók által
- a tanulási tartalommal végzett feladatok
- információk felvétele, feldolgozása és értékelése
- a megszerzett tudás és képesség rögzítése
- a tanulás ellenőrzése és értékelése
A tanulásösztönző struktúrák kialakításánál a ráhatás lehetőségeit minden egyes didaktikus funkciónál
meg kell vizsgálni.
Átláthatósági okokból a kreativitási teret a következőképpen tagoljuk:
- a személyes tér, ahol a tanuló mellett személyes környezetét, azaz családját, a tanulócsoportot, a
szociális csoportokat, egyesületeket stb. is figyelembe vesszük,
- a szervezeti tér, ahol a munkaadó intézmény mellett a tanulástámogató intézményeket (pl. az oktatási
szolgáltatást nyújtó intézményt) is bevonjuk,
1. ábra: Tanulásösztönző struktúrák rendszerezése
Kreativitási terek

Elemek
Személyes tér

Szervezeti tér

Személyes elemek
1 Tanuló

Önfegyelem
Szociális azonosulás
Sikerorientáltság
Szakmai és életcélok
Csoportnormák
Értékek
Problémaérzékenység
Tanuló-oktató viszonya
Tanulási hajlandóság
Motiváció
Tanuló-oktató viszonya
Pedagógiai rátermettség

Vállalati arculat
Vállalati kultúra
Innovációs kultúra

3 Tanulást
megkövetelő
szituációk

Értékek
Kíváncsiság
Életcélok

Tanulást megkövetelő munkahelyek
Vállalati kultúra
Innovációs kultúra

4 Tanulási célok

Szakmai és életcélok
Felismert tanulási szükséglet

Jövőbeli követelmények és lehetőségek,
oktatási ajánlatok ismerete
Karrierlehetősége

5 Tanulási
módszerek

Önállóan irányított tanulásra való képesség
Problémamegoldási képesség
Képesség modern médiumok használatához

Tanulási helyszínek biztosítása
Tanulás és munka közötti kapcsolat
Coaching

2 Oktató

Vállalati pedagógiai kompetencia

Szakmai elemek
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6 Szervezet

Individualizáció és modularizáció lehetősége

7 Tanulási
eredmények
értékelése és
elismerése
8 Finanszírozás

Önálló tevékenység,
Elismerés a családban, szociális
környezetben
Hajlandóság saját finanszírozásra
Kölcsönös támogatás és segítség

Vállalati kultúra
Individualizáció
Tanulósarkok
Munkába integrált tanulás
Elismerés
Előléptetés

Mentességek

A tanulásösztönző struktúrák hatásossága döntően a rendszerben lévő egyes elemek
együttműködésétől és kölcsönhatásaitól függ.
A tanulásösztönző feltételek kialakításáról szóló általános megállapítások mellett tanácsos minden
egyes oktatási intézkedéssel és egyéni oktatási koncepcióval kapcsolatosan a tanulásösztönző
struktúrák vizsgálatának elvégzése, hogy az optimális célt elérjük.
A tanulásösztönző struktúrák kialakítása lényeges befolyással bír a hatékonyságra és a tanulási
folyamatok eredményére, valamint a tanulási kultúra fejlődésére.
A tanulásösztönző munkafeltételeket úgy kell kialakítani, hogy a tanulási folyamatokat ösztönözzék és
megköveteljék. Ezért az adott munkafeladatoknak a tervezést és előkészítést, valamint a végrehajtást,
ellenőrzést és szervezést is tartalmazniuk kell.
A munka folyamatában történő tanulás a hagyományos továbbképzési koncepciók kiegészítése legyen.
Hiszen a tanulás- és kompetenciaösztönző munkarendszerek, amelyek az érintettektől állandó
alkalmazkodást, azaz tanulási folyamatokat követelnek meg, ahhoz vezetnek, hogy a meglévő
képesítéseket hasznosítják és továbbfejlesztik. A tanulási és munkahelyszín elválasztása a
munkatársak kompetenciafejlődésében kevesebb sikert ígér.
A munkahelyek tanulásösztönző kialakítása ezért nagy lehetőséget jelent a szakmai továbbképző
intézmények számára arra nézve, hogy a vállalatnál változási folyamatokat kezdeményezzen és
támogasson.
A szakmai továbbképző intézményeknek ezen a területen mint gazdasági partnereknek kell
érvényesülniük.
Ez a következőket követeli meg tőlük:
- az ügyfelek igényei és kívánságai alapján a meg kell határozni a piacot,
- a kompetenciájuk lényegét, azaz a tanulási és tudásfolyamatok alakítását rögzíteni kell,
- új oktatási szolgáltatásokat kell szisztematikusan fejleszteni,
- a gazdasággal kompetenciahálózatokba kell szerveződni, és
- a személyzetet innovációs hajlandósággal és átalakulási kompetenciával kell magukhoz kötni.

2.3.1 Példák tanulásösztönző munkafeltételekre
Példa: Projektmunka
A projektmunka egy olyan kompetenciafejlesztés, melynek során a projektekben különböző
kompetenciával rendelkező személyek működnek együtt, és a projekt a régóta ismert tudás ellenében
valami újat tartalmaz, és a megszerzett tudást szisztematikusan strukturálja:
- projektek kiválasztása a kompetenciafejlesztésre és az időbeli keretek meghatározása
- a projektre és a munkatársakra vonatkozó követelmények definiálása
- annak tisztázása, hogy a munkatársaknak milyen kompetenciákat kell megszerezniük, és milyen
személyi összetételben kell feldolgozni, hogy a szükséges kompetenciákat megszerezzék
- annak megállapítása, hogy a megszerzett tudást hogyan dokumentálják, és hogyan adhatnak
visszajelzést
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Példa: Munkakör-csere
A munkakör-csere egy olyan kompetenciafejlesztés, melynek során a munkatartalmak ténylegesen
különböznek, adott egy szisztematikus sorrend, és egymásra épülő tudást lehet megszerezni:
- a tevékenységek kiválasztása a kompetenciák ösztönzésére
- az időbeli keretek és célok tisztázása, amelyeket a munkahelyváltással kell elérni
- a tevékenységek egyeztetése a munkaterület számára
Példa: Szisztematikus tapasztalatcsere
A szisztematikus tapasztalatcsere egy olyan kompetenciafejlesztés, melynek során pl. más vállalatok
vagy területek felkeresése alkalmával a tudástranszfer értelmében információcsere történik:
- ügyfelek, beszállítók és vásárok kiválasztása, pl. új munkafolyamatok megismerésére
- annak tisztázása, hogy melyik tapasztalatcsere melyik munkatárs számára fontos különösen
- a megszerzett tudás továbbadása a kollégáknak, pl. workshopokon
Példa: Tanulószigetek
- a decentralizált tanulás ösztönzése közvetlenül a munkakörben
- a részben autonóm csoportmunka elve
- a technika, szervezet és ember integrációja
- a szakmai cselekvési kompetencia fejlesztése
- az egész vállalat fejlesztésébe történő beágyazás
- az önkritikus gondolkodás kultúrájának ösztönzése

2.3.2 Tanulást megkövetelő szituáció
A tanulást megkövetelő szituáció különösen a munkafolyamat során történő tanuláshoz fontos , hogy a
munkatársak számára érzékelhetővé váljék az új ismeretek, képességek és készségek
megszerzésének szükséglete.
Mit nevezünk „tanulást megkövetelő szituációnak“?
„Tanulást megkövetelő szituáció“ időponthoz és helyhez kötött környezeti állapot egy cselekvő egyén
számára, amelyre az a jellemző, hogy a cselekvő egyén az adott időben és az adott helyen rendelkezik
azokkal az elvárt feltételekkel, hogy egy adott állapotot egy elvárt állapotra változtasson. Ez a környezeti
állapot a tananyag elsajátítása és a tanulási hajlandóság kiváltása által egy a környezethez és a
cselekvéshez kapcsolódó viselkedésváltozást követel meg .
A tanulást megkövetelő szituáció külső szabályzással vagy önszabályzással is létrejöhet.
Tehát egy adott feladat vagy probléma felvetéséből, vagy egy cselekvésbeli problémahelyzet önálló
felismeréséből eredhet.
A cselekvő egyén hajlandóságát arra, hogy a szükséges tanulási folyamatra figyeljen, több szubjektív és
objektív előfeltétel befolyásolja.
Ide tartoznak többek között
- a felismerések iránti érdeklődés,
- a szociális azonosulás,
- az oktatókkal való azonosulás,
- a szakmai és életperspektívák elérése,
- személyes előnyök elérése,
- egy meghatározott szociális státusz iránti törekvés,
- törekvés a dicséretre,
- sikertelenségek elkerülése
A felismert tanulást megkövetelő szituáció az egyéni erőforrások bevetéséről dönt , és meghatározza a
tanulás hatékonyságát.
VETwin-winModel

2. Modul

- 15 -

A tanulást megkövetelő szituációkat lehetőség szerint pontosan kell megfogalmazni és meggyőzően
ábrázolni, hogy mind a tanulók motivációját, mind a megkövetelt erőforrások rendelkezésre bocsátását
támogatni tudják.
(Forrás: ITF Schwerin, H. J. Bugenhagen, K. Busch, M. Schellenberg: Tanulásösztönző struktúrák kialakítása)

2.4 A szakképzési szükséglet feltérképezése
Alapgondolatok
A szakképzési és továbbképzési tervek alapjául a szakmai cselekvési kompetencia vállalati és személyi
szükséglete szolgáljon. A szakképzés területén a szakképzési tervek a minimális szakmai
követelményeket rögzítik. A kiegészítő képzéseket a szakképzésben külön rögzítik, hogy a
gyakornokokat az üzleti folyamatokba időben tudják integrálni. A továbbképzés tervezése nem kötött
külső előírásokhoz. A döntő kritériumok a vállalati és személyi szükségletek, melyek a megfelelő
tanulási célok meghatározásának alapjául is szolgálnak.
Ahhoz, hogy az igényeket meg tudjuk állapítani, a szakképzési szükséglet vizsgálatának praktikus
módszereire és eszközeire van szükség.

2.4.1 A szakképzési szükséglet megállapításának módja
A szakképzési szükséglet megállapításához alapvetően a következő kérdéseket kell megválaszolni:
1. lépés:

Milyen képzettségre és kompetenciára van a munkatársaknak szükségük ahhoz, hogy
a munkafeladataikat teljesítsék? (Kell-állapot)

2. lépés:

Milyen képzettséggel és kompetenciákkal rendelkeznek a munkatársak? (Van-állapot)

3. lépés:

Milyen különbségek vannak aközött, hogy mire van szükség (Kell-állapot), és mit
tudnak (Van-állapot)? Ebből adódik a szubjektív képzési szükséglet, azaz mit kell a
munkatársaknak megtanulniuk ahhoz, hogy eleget tegyenek a követelményeknek.

A Kell-állapot meghatározása
Mindenekelőtt azt a kérdést kell tisztázni, hogy milyen tevékenységek esetében van szükség egyáltalán
a követelmény-analízis (Kell-állapot) elvégzésére. Ez a kérdés a legegyszerűbben a képzési szükséglet
indokoltságával tisztázható. Ezek lehetnek:
• Új munkaerő-felvétel vagy személyzeti átalakulás történik a vállalatnál,
• A vállalat új gépeket szerez/szerzett be, új eljárásokat és folyamatokat vezetnek/vezettek be,
• A vállalat tevékenységeinek keretfeltételei megváltoztak, és a vállaltnak reagálni kell ezekre,
• Hiányosságok, hibák rendszeresen fellépnek, a mennyiség nem stimmel, a határidőket nem
tartják be, túl sok a reklamáció,
• Forgalom-visszaesés és növekvő fluktuáció stb.
• Munkatársak elégedetlensége és bizonytalansága.
Ezek az okok jelentik a kiindulási pontot a követelmények megállapításához.

Tevékenység-leírás
Ha az a terület korlátozott, ahol a szakképzési szükségletet fel kell mérni, akkor a tevékenységet kell
megvizsgálni – követelményanalízissel. Ez egy minden részletre kiterjedő, személytől független leírással
kezdődik, arra vonatkozólag, hogy mi a teendő. Ha például egy gép kezeléséről van szó, akkor minden
folyamatot, fogást, köztes lépést és részfeladatot egybe kell vetni és leírni.
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Követelmények vizsgálata
A leírásból le lehet vezetni a követelményeket. Ehhez tisztában kell lenni azzal, hogy mindig vannak
játékterek és bizonytalanságok. Itt minden részfeladatot / lépést a következő kérdésekkel kell
megvizsgálni:
• Milyen szakmai kompetenciára (tudás és képesség) van szükség?
• Milyen metodikai kompetenciák szükségesek?
• Milyen szociális kompetenciák szükségesek?
• Milyen személyes magatartás, beállítottság, tulajdonságok kívánatosak?
Ehhez többek között a következő módszerek állnak rendelkezésre:
• Érintettek megkérdezése
• Szakértők megkérdezése, ill. a munkafeladat követelményeinek megítélése szakértői körökben

A Van-állapot meghatározása
A Van-állapot meghatározásánál a részt vevő személyekhez kell fordulni, hogy kiderüljön, ők
személyesen milyen mértékben teljesítik az eddigi képzési követelményeket, ill. hol jelentkezik náluk
képzési szükséglet.
Itt különböző módszereket lehet alkalmazni:
• Az érintettek közvetlen megkérdezése munkájukkal kapcsolatos nehézségeikről a
követelmények szempontjából
• Kollégák és felettesek megkérdezése a képzési igény megítéléséről a követelménylista alapján
• Hibák és eltérések vizsgálata
• Érintettek saját megítélése
• Megfigyelések a megfigyelő kapcsolódó megjegyzéseivel

A képzési szükséglet feltérképezése
Végezetül a meghatározott oktatási szükségletet a különböző kompetenciaszinteken (tudás, készségek,
szakmai kompetenciák, cselekvési kompetenciák stb.) szisztematikusan rögzíteni kell, ami a további
tervezés alapjául szolgál.
A képzési szükséglet a szakmai szükségletből és a munkatársak személyes fejlődési szituációból
tevődik össze. Itt a következő kérdéseket kell figyelembe venni:
• Mit szeretnének a munkatársak a munkakörnyezetükben jobban tudni?
• Mely pontnál érdekli munkája háttere, amelyet eddig nem értett?
• Mire törekszik a munkavállaló, mit szeretne elérni?
• Milyen aktuális életrajzi kihívásokat kell elsajátítani?
Ezek a kérdések túlmutatnak a szakmai kontextuson. A munkatársaknak általánosan fel kell tenni
maguknak a kérdést, hol állnak a személyes, tehát nemcsak a szakmai fejlődésben, hogyan fejlődnének
szívesen, milyen erősségeket szeretnének fejleszteni, milyen gyengeségeket legyőzni.
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2.4.2 Kompetenciamérés és kompetenciamérlegek
A vállalkozás versenyképességét irányadóan többek között a munkatársak határozzák meg, akik
nemcsak szakképzettek, hanem kompetensek is. A kompetencia itt az önszervezésre való
képességként értelmezhető. Önszervezett tehát minden cselekvés a nyílt problémaszituációkban.
A következő alapkompetenciák (key competences) léteznek:
- önszervezési- és önálló tanulási kompetenciák
- személyes kompetenciák
- aktivitási és cselekvési kompetencia
- szakmai és módszertani kompetencia
- szociális-kommunikatív kompetencia
Megfelelő módszerekkel és eszközökkel a kompetenciák megfogalmazhatóak és mérhetőek.
Kompetenciamérés
A vállalkozásokban a kompetencia meghatározására és mérése alkalmas eszközhasználat célja a
munkatársak konstruktív és jövőorientált ösztönzése, és a személyes fejlődés támogatása.
Itt azonban nem standardizált intézkedésekről van szó, hanem a munkatársak egyéni erősségeire és
gyengeségeire, valamint a vállalkozás szükségleteire irányuló eszközökről. Cél a munkatársak
továbbfejlődési igényeinek korai felismerése, hogy mind az aktuális, mind pedig a jövőbeni munkahelyi
követelményeket sikeresen teljesítsék.
Különféle módszerek jöhetnek szóba, mint például tesztek, életrajzi kérdőívek, munka-szimuláció és próba, valamint úgynevezett portfóliók és assessment-centerek (értékelési központok) az eddigi
készségek feltérképezésére. Különböző anyagok és gyakorlatok segítenek az egyéni kompetencia
felismerésében és a fejlődési lehetőségek azonosításában.
Kompetenciamérlegek
A kompetenciamérlegek egyesítik a kompetenciaanalízisek elkészítését, értékelését és érvényesítését.
Egyformán veszik figyelembe a kompetencia formális, nem formális és informális megszerzését. A
kompetenciamérlegek minden más módszernél alkalmasabbak a megállapított kompetenciahiányok
esetében a megfelelő továbbképzés és tréning kidolgozására és ösztönzésére. A megfelelő eljárások
kombinációjánál ezek nagyon hatékonyak, és viszonylag kis időbefektetéssel kiértékelhetőek.
A kompetenciamérleg eredményével a személy megkapja egyéni teszteredményeit, az európai
életrajzát, a négyszemközti beszélgetés eredményét, moduláris egyéni tréningprogramokat és a
kompetenciamérlegének lepecsételt tanúsítványát.
A kompetencia meghatározásának céljai a vállalatban:
•
•
•
•

Szervezetspecifikus kompetenciakövetelmények meghatározása, és ezek átdolgozása
személyspecifikus kompetenciakövetelményekké,
Tevékenység- és feladatspecifikus kompetenciakövetelmények levezetése
Személyspecifikus kompetenciapotenciálok és kompetencia-adottságok diagnózisa és
perspektivikus használata,
Ösztönzés az önszervezett kompetenciafejlesztéshez

Ezáltal impulzusok keletkezhetnek a következőkhöz:
•
•
•
•
•
•

A differenciált emberierőforrás-tervezés és -fejlesztés támogatása
A csapat hatékonyságának erősítése
Az szervezett továbbképzés ösztönzése,
Szükségletre irányuló és előrelátható továbbképzési terv
A minőségileg feljavított vezetői munka támogatása
Új nézőpontok fejlesztése a szakmai-vállalati továbbképzést illetően
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2.5 A pedagógiai folyamat – modellszerű ábrázolás
A következőkben a pedagógiai folyamat modellszerű leegyszerűsítését mutatjuk be didaktikus
szempontból. A kiválasztott modell tartalmazza a lényeges struktúraelemeket az oktatási és tanulási
szituációk közvetítési és elsajátítási folyamatában.
A pedagógiai folyamat modellszerű értelmezéséből jobban levezethetőek a tanulási tartalom hatékony
és tanulásösztönző elsajátításának és közvetítésének metodikai megoldásai. Így ez a modell csak a
külső kerete a gyakorlati pedagógiai munka alkalmazásának.
A pedagógiai folyamat az oktató és a tanuló személyiségfejlesztésre irányuló közös tevékenység.
Kölcsönös kapcsolatban és optimális feltételek között történik.
Modellezés
1. Személyes vonatkozás
- Tanuló
- Oktató
2. Szakmai vonatkozás
- Cél
- Tartalom
- Módszertani eljárás / módszer
- Szervezés
- Eredmény
2.5.1 A tervezés és előkészítés folyamata
Az egyes oktatási intézkedések tervezésének és előkészítésének alapja a curriculum (tanterv).
Meghatározza a célt, tartalmat, módszert, szervezeti formát és az eredmény levezetését.
A tervezési és előkészítési folyamat vezérfonala
- A tanterv átfogó céljának és a modul tanulási céljainak megfelelően a tananyag strukturálása
- A módszertani eljárás meghatározása
- A modul tananyagának és a résztvevők tevékenységi területének vizsgálata a megfelelő, gyakorlathoz
közel álló tanulási feladatok, projektek, tanulásra vonatkozó rendelkezések megállapításához
- A tanulási feladatok, projektek, tanulási rendelkezések didaktikai-metodikai előkészítése
- A szervezeti forma tervezése – csoportmunka, egyéni munka
- Az eredmény értékelésének megtervezése – prezentáció, teszt, ellenőrző feladatok...
- Az anyagi feltételek feltérképezése és a média használatának tervezése
- Számítógépes munkahelyek, résztvevők tananyaga, szakirodalom stb.
- A cselekvési területek és modulok elemzése az érintkezési pontok felismerésére és összehangolására
- Átfogó tanulási feladatok, projektek, tanulási intézkedések, trénerek közötti összehangoltság
- A résztvevők előfeltételeinek meghatározása – tapasztalat, tudás, készség, öntevékenység,
kommunikációs készség, együttműködési képesség
2.5.2 A megvalósítás folyamata
A pedagógiai folyamat alakulását szinte mindig az oktatók és tanulók különböző módszertani
eljárásainak sorozata jellemzi (didaktikus funkciók).
a) Bevezetés
- Téma
- Tartalmi áttekintés
- Indoklás
- Motiválás
- Célmeghatározás
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b) Tartalmak kidolgozása
- Ajánlott módszer: Oktatók vagy tanulók előadása
- Kidolgozásra váró és fejlesztendő módszer: Moderációs technikák használata mellett moderált
beszélgetés; munka- és tanulási feladatok, projektek, tanulási intézkedések önálló feldolgozása
c) Tartalmak feldolgozása
- Ismétlés
- Gyakorlat – egy tevékenység tervszerű, szisztematikus ismétlése, melynek célja a készség
fejlesztése és rögzítése
- Tréning - szimulált körülmények között egy gyakorlati elem vagy gyakorlat többszöri, szándékos
ismétlése, melynek célja a készség rögzítése
- Felhasználás a gyakorlatban (tartós tanulás)
d) Kompetenciafejlesztés ellenőrzése és értékelése
- Folyamatellenőrzés
- Eredményellenőrzés
- Vizsgák / tesztek különböző formában
- Közös értékelés, önellenőrzés és külső ellenőrzés

2.5.3 A kiértékelés folyamata
Fontos, hogy a továbbképzést értékeléssel zárjuk le, hogy a megvalósításban az erősségeket és
gyengeségeket felismerjük, és a következő eljárásokban ezek változtatását meghatározzuk.
A cselekvésorientált továbbképzés előkészítésének és tervezésének főbb kérdései a folyamat
kiértékelését is támogathatják.
A cselekvésorientált továbbképzés előkészítésének és tervezésének főbb kérdései:
1. A közvetítő és elsajátítási folyamat logikusan van felépítve, a lényeg érthető?
2. Alkalmasak a tananyagok arra, hogy a tervezett tanulási célokat elérjék?
3. Alkalmasak a felhasznált módszerek arra, hogy a tervezett tanulási célokat elérjék?
4. A megfelelő gyakorlatias tanulási feladatok, projektek és tanulási eljárások úgy vannak kidolgozva,
hogy a különböző tanulási helyszíneken támogatják az önálló tanulási folyamatot?
5. Alkalmas a szervezeti forma (mint többek között a csoportmunka) arra, hogy a tervezett tanulási
célokat elérjék?
6. Tekintetbe veszik a kompetencianövekedés megértésére és értékelésére szolgáló megfelelő
eszközöket?
7. Az aktív közvetítési és elsajátítási folyamatot támogató médiumokat kiválasztották, és azok
rendelkezésre állnak?
8. Megfelelő formában veszik figyelembe az illeszkedési pontokat más cselekvési területekkel és
modulokkal?
9. Megfelelő formában veszik figyelembe a résztvevők előfeltételeit?
10. Terveztek a tanulási folyamat támogatására intézkedéseket?

(Forrás: ITF Schwerin, H. J. Buggenhagen, K. Busch, M. Schellenberg: Tanulásösztönző struktúrák kialakítása)
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2.6 Az „újmédiával” történő tanulás pedagógiai szempontból
Fontos, hogy a médiatámogatott tanulást ne önmagában szemléljünk, amely egyedül vezethet jobb
tanulási eredményhez, vagy hozzáféréshez.
Alapvető fontosságú, hogy a tanulás pedagógiai irányelveiből, ill. a tanulási folyamat kialakításánál a
didaktikai-módszertani megfontolásokból induljunk ki a médiatámogatott tanulási környezet
kialakításnál.
A tanulási folyamat kialakításának elemei:
• Tanulási előfeltételek
• A szükséglet elemzése
• A tanulási célok meghatározása
• A tartalom kiválasztása
• A didaktikai-módszertani kialakítás meghatározása
• A tanulás megszervezése, továbbá
• Eredménymeghatározás és -értékelés
Mindig fel kell tenni azt a kérdést, hogy a médiahasználat az egyéni tanulási folyamatot a szakmai,
módszertani és szociális kompetenciák fejlesztésénél ésszerűen és hatásosan tudja-e támogatni?
A teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsoroljuk a médiatámogatott tanulás néhány lehetőségét és
kockázatát a tanulási folyamat kialakításának aspektusából:
Lehetőségek

Lehetséges kockázatok

1. A tanulási előfeltételek
meghatározása

- Értékelő tesztek használata,
amelyek lehetővé tesznek egy
pontosabb differenciálást

2. A tanulási szükséglet
feltérképezése

- Az értékelő teszt a tanulási
előfeltételeket nem megfelelően
határozza meg
- rossz következtetések
- Az indikátorok nem
megfelelőek vagy túl rövid ideig
hatnak

- Cselekvésorientált
tevékenységeket imitáló tesztek
használata
- Gyors kiértékelés
- Az eredmények vizualizálása
- Gyors kiértékelés lehetősége
miatt többszöri használat a
tanulási folyamatban
- Vizualizálási lehetőség
- Megelőző vizsgálatokra
rugalmasan és differenciáltan
vissza lehet térni mind külső,
mind pedig önvezérlésű
tanulásnál
- Az online média bevonásával a - A megfelelő tartalmak
legaktuálisabb tartalmak
megtalálásához és
elsajátítására van lehetőség l
kiválasztásához kompetencia
szükséges
- A tartalmak nem tanulásra
vannak előkészítve
- A média által a tanuló számára - A virtuális vonatkoztatásokat
valóságként kezelik
virtuálisan hozzáférhetővé
- A manipulálhatóság veszélye
válnak a kapcsolatok a
valósággal

3. Az indítékok meghatározása

4. A tanulási cél meghatározása

5. Tananyagok
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6. Módszeres előrehaladás az
önálló tanulási folyamatban

- A tananyagok a szakmai,
módszertani és szociális
kompetenciafejlesztés
nézőpontjából optimálisan ki
választhatóak és
kombinálhatóak.
- A tananyagot a tanulón kívül is
mindig az egyéni elsajátítási
stratégiának megfelelően lehet
strukturálni
- A tananyaghoz tetszőleges
számú tanuló hozzáférhet,
- A továbbképzés hatékony a
költség-haszon aspektusból
- Lehetőség van a tanagyagok
rugalmas kombinálására és
egyéni alakítására
- Egyéni tanulási tempó
- Tartalmak átugrása,
visszatérés, elmélyítés
- Az egész világra kiterjedő
kommunikáció lehetősége
szakmabeli kollégákkal/ más
tanulókkal
- Több lehetőség van az
interakcióra és együttműködésre
- Lehetőség van a reális
folyamatok cselekvésorientált
szimulációjára
- A motivációt ösztönző
elemeket jól be lehet illeszteni
(képek, video stb.).
- Az információfelvétel és –
feldolgozás különböző csatornáit
meg lehet célozni
- A gyakorlatokat önállóan ki
lehet választani, és tetszőleges
számban ismételni
- A gyakorlatok sokkal közelebb
lehetnek a valósághoz
- A tanulók együttműködése a
távolság áthidalásával jöhet létre
(interkulturális kompetenciafejlesztés)
- A médiakompetencia
fejlesztése
- Idegen nyelvi kompetencia
fejlesztése
- Egyéni aktivitás ösztönzése a
tanulás során
- Az önállóan meghatározott
tanulást ösztönzi

VETwin-winModel

- A kompetenciafejlesztés egyes
komponenseinek hiányos
kiemelése

- Hiányos kompetenciák a média
kihasználásban az elsajátított
tananyag egyéni
strukturálásánál
- Az egyéni tanulási
szükségleteket nem veszik
megfelelően figyelembe
- Tanulási kompetencia
szükséges a helyes döntések
meghozatalához

- A face-to-face kapcsolat a
kommunikációs partnerrel még
körülményes

- Túlzottan hangsúlyosak az
emocionális alkotóelemek, ami
gátolja a kognitív elsajátítást
- Túl sok inger a tartalomból és a
médiából adódóan
- A felszínes vita veszélye
- Projektre vonatkoztatott tanulás
- Egy tanulócsoport stb.
eredményről szóló prezentációja
nehezen megvalósítható

- A szükséges
médiakompetenciára
vonatkozóan túlzott elvárás
- Az idegen nyelvi kompetenciát
mindenekelőtt az olvasás és írás
területén fejlesztik
- Módszertani kompetencia
szükséges
- Az interneten megtalált
információ prezentálása még
nem tanulási siker
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7. Megszervezés

8. Eredmény meghatározása és
értékelése

- Felsőbb éves tanulók
segítségével egyénileg lehet
hatni a tanulóra
- A tanulócsoport előtt mutatkozó
gátlások megszűnnek
- Viszonylagos időbeli
függetlenség
- Rövidebb elérési utak
- A munkahelyen történő tanulás
kedvező alakítása
- A követelmények teljesítésére
kevesebb, a befogadási
folyamatra viszont több idő
szánható
- A tanulási siker
cselekvésorientált ellenőrzése
optimális
- A tanulási siker
visszacsatolása
médiatámogatott értékelési
eljárásokkal az teljes tanulási
időszak minden egyes
időpontjában lehetséges

- A személyes kontaktus
korlátozása, mind az oktatóval
és mind a többi tanulóval.

- A szociális csoport hiányzó
vagy csekély befolyása
- A médiának rendelkezésre kell
állni
- Problémák a hardverrel és
szoftverrel
- A feladatok utolsó pillanatban
történő teljesítése

- A cselekvésorientált
sikerellenőrzés lehetőségeit
hiányosan használják ki
- Nehézkes és nem megfelelő
segítség és irányítottság a
tanulási problémáknál

A tanuló szerepére vonatkozóan megállapítható, hogy az önszervezés és motiváció tekintetében
aktívabb lesz. Különös jelentőséggel bír mind a tanulási, mind a speciális médiakompetencia.
A felsőbb éves segítők/trénerek szerepére vonatkozóan, valamint a minőségbiztosításról
megállapítható, hogy:
• a felsőbb éves segítő az „újmédia” használata során a tanulási előfeltételeket és szükségleteket
figyelembe véve a tanácsadás képességével,
• a pedagógiai folyamatok alakításához szükséges kompetenciával, valamint
• pedagógiai, szakmai, didaktikai-módszertani, médiatechnikai és szociális kompetenciával kell
rendelkezzen.
Ellenőrzőlista a médiatámogatott tanulási ajánlatok értékeléséhez
A médiatámogatott tanulási ajánlatok értékelésénél a következő ellenőrzőlista adhat tájékoztatást:
• Milyen célokat követ a tanulni szándékozó? Megnevezik a célokat a tanulási ajánlatban?
• A tanulási ajánlatban meghatározhatóak a tanulási előfeltételek és igények, valamint ez
cselekvésorientáltan történik?
• A tanulási ajánlat rugalmasan tud reagálni a tanulási előfeltételekre és célokra?
• A tananyagok merevek vagy rugalmasak? Az ajánlatok engedélyezik az önállóan meghatározott
tanulást?
• Az egyéni aktivitást ösztönzik a tanulás során?
• Be lehet vonni a legújabb információkat?
• Az ajánlott tartalmak szakmailag korrektek, és a tanulókra irányultan vannak előkészítve?
• Más információforrásokhoz vezetnek linkek?
• A tanulók interakcióját ösztönzik?
• Tárgyi, módszertani, valamint szociális kompetenciákat is ösztönöznek?
• A nyelvi ábrázolás tanulásra irányuló, rendelkezésre bocsátanak szószedeteket?
• Az egyéni tanulási tempót meg lehet határozni?
• A tanulási ajánlat egyezik a tanuló elképzeléseivel az időbeli és helyszíni kialakítással
kapcsolatosan?
• A tanulási siker cselekvésorientált ellenőrzése történik, hogyan értékelik az összteljesítményt és
hogyan tanúsítják?
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2.7 A továbbképzés cselekvésorientált kialakítása
A cselekvésorientáltság önmagában nem módszer, hanem egy átfogó didaktikus kezdeményezés,
amely több módszertani szempontból többféleképpen is alakítható.
A munkahelyi pedagógiában erre minden olyan tanulási forma alkalmas, amelyekben a tanuló a tanulási
folyamatát többnyire saját maga határozhatja meg és irányíthatja; ide sorolhatjuk többek között a
projektmódszereket, a csoportmunkát, a vezérszöveg-módszert, a tanulási eljárásokat, az irányított
munkát vagy a problémaorientált szemináriumokat. A cselekvésorientált szemináriumokon történő
munkát sokféle, erre alkalmas média használata támogatja.
Az oktatók/ trénerek számára milyen orientációs pontok jöhetnek szóba a cselekvésorientált
szemináriumok létrehozásához oktatáspszichológiai felismerések alapján?
1. Gyakorlatorientált cselekvési szituáció megalkotása
2. A cselekvési szituáció a résztvevők tapasztalatait is magában foglalja.
3. A cselekvési szituáció feldolgozását a résztvevők többnyire önállóan tervezik, valósítják meg,
ellenőrzik és értékelik.
4. A cselekvés lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy a valóságot lehetőség szerint sokféle
jelentéssel fogják fel.
5. A cselekvés feldolgozásának tanulási folyamatait szociális és kooperatív kommunikációs folyamatok
kísérik.
6. A cselekvés feldolgozásának eredményeire azok vállalati hasznát figyelembe véve reflektálnak.
A feldolgozandó projekt fázisaiban ezért a következő jellemző lebonyolítási sorrend képzelhető el:
A résztvevők egy komplex, a gyakorlatra vonatkoztatott munkafeladatot kapnak és
- tájékozódnak a feldolgozandó problémáról,
- elemzik a problémát,
- megoldási változatokat dolgoznak ki,
- a megoldási változatokat kiértékelik,
- egy változat mellett döntenek, és a megoldási lehetőséget rögzítik,
- a megoldási koncepciót átveszik, és a megoldási folyamatot jegyzőkönyvezik,
- ellenőriznek, értékelnek és dokumentálják az eredményt.
A projektek lefedik a teljes szakmai ismeretanyagot abban az értelemben, hogy az ismeretek egyes
vonatkozásait célirányosan, annak a probléma megoldásában mutatkozó hasznát számba véve kezelik..
A konkrét szaktudáson túl vannak különböző kompetenciák is, amelyeket a projekt feldolgozása fejleszt,
a továbbképzés során pedig a magas fokú önálló tevékenység elmélyít el, például
Interakció a tanulócsoportban:
- Csoportok alakítása, munka a csoportokban
- Az egyéni és a csapatmunka váltakozó szakaszai
- Informális tanulás és kölcsönös információ
A tanulási folyamat önálló irányítása és szervezése
- Idő, lépések, megoldási lehetőségek, megbízások tervezése
- Döntés a változatokról, cselekvésekről, koncepciókról
Átfogó kompetenciák:
- Flexibilitás és alkalmazkodási képesség
- Információ-feldolgozási képesség
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- Kreativitás a megoldási lehetőségek megtalálásánál
- Problématudatosság és probléma-megoldási kompetencia,
Mire kell tekintettel lenni egy cselekvésorientált továbbképzés megtervezésénél?
A cselekvésorientált továbbképzés mind az oktatótól, mind pedig a résztvevőktől új viselkedési módokat
és kompetenciákat követel. Az oktató egyre jobban átveszi a moderátor, a tanácsadó, a coach szerepét,
főként az építkezési területen történő tanulásnál. Mindkét fél felelőssége megnő. A következő
kihívásokat különösen az előkészítésnél kell figyelembe venni:
-

Az aktív oktatási és tanulási folyamatok új együttműködési formákat kívánnak meg az oktatók és
trénerek, valamint az egyes tanulási helyszínek között. Adott projektre vonatkoztatott
együttműködésre van szükség, hogy a tanulási eljárásokat és a projekteket tartalmilag és
módszertanilag egyeztetni tudják,

-

A „projekttanuláshoz“ és a „csoportban való tanuláshoz“ az oktatók és résztvevők számára
előkészítendő intézkedések szükségesek,

-

Az oktató szerepe megváltozik. Tapasztalatokra van szükségük ahhoz, hogy egy moderátor,
tanácsadó vagy coach szerepét átvegyék.

-

A résztvevők ilyen tanulási formákat alig ismernek, és azokat a tanulási lehetőségeket sem látják
még, amelyek a projekt- és csoportorientált tanulásból adódhatnak.

Követelmények az oktatókkal és trénerekkel szemben
Az oktatók és trénerek már nem a klasszikus értelemben vett tanárok, hanem egyre inkább a
pedagógiai folyamat „menedzserévé“ és a résztvevők partnerévé válnak.
A szemináriumok sikeres kialakítása azt követeli meg,
-

hogy cselekvés- és tapasztalat-orientáltan legyenek megtervezve, és a résztvevők aktívan és
eredmény-orientáltan tudjanak tanulni,

-

hogy a szeminárium lebonyolítása során a tartalmak, gyakorlati feladatok és elméleti
háttérinformációk önálló feldolgozása váltakozva történjen,

-

hogy a résztvevők megkapják a lehetőséget saját cselekvésorientált szemináriumi koncepció
kidolgozására és vitára bocsátásra,

-

hogy a résztvevők megkapják a lehetőséget a cselekvésorientált koncepciók alkalmazása során
szerzett személyes tapasztalatok kicserélésére.

2.7.1 A cselekvésorientált szakképzés és továbbképzés ismert módszerei
A szakmai továbbképzésnek a szakképzéssel szemben az az előnye, hogy rugalmasabban és
gyorsabban tud reagálni a gyakorlati életben végbemenő technikai és szervezeti változásokra. Ez az
előny különösen a kiegészítő képzéseknél mutatkozik, és erős gyakorlati orientáltsághoz vezet.
Az alábbiakban néhány módszert és eljárást sorakoztattunk fel a cselekvésorientált szak- és
továbbképzés kialakításához.
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Projektmódszer
A projektmódszer egy olyan módszer, amellyel egy meghatározott terv alapján a tanuló egészleges
képességeket és készségeket szerez meg, a lehető legönállóbb módon..

A projektmódszer néhány alkalmazásának vonatkozása:
•
•
•
•

különböző tanulási területeket és helyszíneket köt össze, és ezáltal egy lehetőség szerint
komplex és valódi tárgyra irányul,
a különböző tanulási területek együttműködését javítja azáltal, hogy ezek a projekt
feldolgozásánál egymásra vannak utalva,
a tanulási és munkafolyamatban a kooperatív tanulást és a csapatmunkát ösztönzi,
az egyes tanulók felelősségtudatát erősíti a csoporttal szemben.

Projektmódszerrel történő munka során gyakran öt szakaszt különböztetünk meg.

1. szakasz

Kezdeti szakasz: a feldolgozásra kerülő projekt megfogalmazása

2. szakasz

Előkészítő szakasz: a munkacsoportok megalakítása és a probléma megbeszélése

3. szakasz

Tervezési szakasz: az egyes lépésék és a megoldási útvonal meghatározása

4. szakasz

Kivitelezési szakasz: a projekt feldolgozása és a munkalépések rögzítése

5. szakasz

Kiértékelési szakasz: ellenőrzés és az eredmény bemutatása

A projektmódszer használata a különböző tanulási területeken és tanulási helyszíneken oktatók /
trénerként dolgozók együttműködését feltételezi. Ajánlatos bevonni a tanulókat a projektötlettől egészen
az eredmény bemutatásáig. Ezáltal a tanulókat már a kezdetektől aktivitására ösztönözhetjük és
motiválhatjuk, valamint a szakmai, módszertani és szociális kompetenciáik együttesen, egy konkrét
eredményre vonatkoztatva mutatkoznak meg.
A projektmódszer alkalmazásának előkészítése nagy ráfordítást igényel, és az oktató magas szakmai
kompetenciáját követeli meg. A gyakorlat és az elméleti alapok közötti szoros kapcsolat a
projektmódszer előnyei közé tartozik. Probléma viszont a tanuló számára a differenciált teljesítménymeghatározás és – értékelés.
A tanulási megállapodás
A tanulási megállapodás során a tanulók önállóan és cselekvésorientált módon egy didaktikailag
előkészített, komplex szakképzési tartalmú tananyagot sajátítanak el
A tanulási megállapodások alkalmazásának néhány vonatkozásai:
•
•
•
•
•

egy tartalmilag kapcsolódó, komplex tanulási szituációt alkotnak, amely egy gyakorlati példán
alapul, vagy a mindennapi szakmai /vállalati gyakorlatból származnak,
tartalmilag és időben szélesebb körű tanulási szituációkat teremtenek meg, mint az egyszerű
tanítási óra,
a tanerő markánsabb támogató funkcióján keresztül ösztönzik az önállóan irányított tanulást, és
ezáltal a tanulók motivációját és aktivitását,
a tananyag komplexitásával ösztönzik és megkívánják a nagyobb összefüggésekben való
gondolkodást és cselekvést, valamint támogatják a tanuló kreativitásának kifejeződését,
csapatmunkára irányulnak, és ezáltal hozzájárulnak a szociális kompetencia fejlesztéséhez.
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A tanulási megállapodások alkalmazása során a módszer megvalósításában és használatában 3
szakaszt különböztetünk meg.
1. szakasz

Bevezető beszélgetés és a tanulási szituáció magyarázata

2. szakasz

A tanulási folyamat irányítása; a tanár tanácsot ad, a tanuló pedig önállóan tanul és
végzi a munkáját

3. szakasz

Az eredmények közös kiértékelése és értékelése

A tanulási megállapodást minden tanulási helyszínen, és a teljes szak. és továbbképzés során
alkalmazni lehet. Más tanulási helyszínekkel tervezett együttműködés esetén előzetes megbeszéléseket
kell folytatni, hogy a tanulók alul- ill. túlterhelése elkerülhető legyen. Tanulási megállapodásokban
önállóan is lehetőség van új tartalmak kidolgozására, és a szakmán túlmutató ismeretek és készségek
megszilárdítására.
A tanulási megállapodások kidolgozása viszonylag nagy ráfordítást igényel, és az oktatótól számottevő
szakmai és tanári tapasztalatot követel. Az eljárás hatékonysága érdekében a tanulóknak ismerniük kell
a szellemi munka egyszerűbb módszereit és technikáit, továbbá az információ megszerzéséhez és
feldolgozásához az irodalommal és számítógéppel történő munkát.
A csoportmunka
A csoportmunka egy olyan tanulási forma, mely a munka felosztásán alapul, és több, közös tanulási célt
követő tanuló együttműködő tanulását és munkáját teszi lehetővé. A csoportmunka alkalmazásának
néhány vonatkozása:
•
•

•
•

a tanulási folyamatban itt egy ideiglenes tanuló- és munkacsoportról van szó,
minden tanulási helyszínen bevethető, és különféle tanulási célokra lehet használni; így
alakulhatnak pl. projektcsoportok, tanácsadói csoportok, tréningcsoportok vagy egyszerű
tanulócsoportok,
a csoportmunka a vállalati munkaszervezés első lépése,
A csoporttagok specifikus képességeit és készségeit koordinálja és csoportteljesítményben
összegzi, amely jellemzően meghaladja az egyéni teljesítmények összegét.

Csoportmunkánál a csapat ismert fejlődési szakaszait láthatjuk:
1. Formálódási szakasz:

A tagok meghatározzák a munkamegosztást, közös munkára
vonatkozó szabályokat és az alkalmazandó módszereket

2. Konfliktusok
keletkezésének szakasza:

A csoporttagok között a feladatmegoldások során konfliktusok
alakulnak ki; az erők, valamint a feladatok végrehajtására vonatkozó
vélemények polarizálódnak

3. Normaképzési szakasz:

A csoportmunkával szembeni ellenállás csökken, a csoportnorma
kialakulása elkezdődik, és megindul a kooperáció a tagok között

4. Teljesítési szakasz

A csoport struktúrája kialakult és a csoport a közös célért dolgozik

A csoportmunkát alaposan elő kell készíteni, ha azt szeretnénk, hogy a csoport sikeresen működjön. Az
egyszerű szerepjátékok, vagy a közös gyakorlatok célravezetőnek bizonyulnak a csoportmunkára való
felkészülés során. A csoportmunka megrövidíti a kommunikációs és döntési helyzeteket. Fennáll a
veszélye, hogy egyes csoporttagok domináns viselkedése miatt mások elveszik az indíttatást az egyéni
teljesítményre. A csoportteljesítmény a csoporton belüli kommunikáció szintjétől függ, valamint az
oktatóirányításától. Az oktatóra mint a folyamat moderátorára és kezdeményezőjére is nagy szükség
van.
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A munka betanítása
A munka betanítása során a tanulót közvetlenül vezetik be a praktikus tevékenységbe egy
tanulóműhelyben, vagy egy vállalatnál az oktató útmutatásával.
A munka betanításának alkalmazási aspektusai:
•
•
•

egy szakmában vagy egy tevékenységhez szükséges praktikus készségek kialakítására irányul,
a tanuló önálló munkamódszerét ösztönzi, és sikerélményeket biztosít egy termékelkészítése
során,
előkészíti az elméletben megszerzett ismeretek átültetését a gyakorlatba, és a tanulók konkrét
utasításokat kapnak egy munkafeladat teljesítéséhez.

A munka betanítása során általában 4 fokozat különböztethető meg:
1. fokozat

A munkafeladat bemutatása, ismerkedés a technológiai dokumentumokkal és
anyagokkal, tájékozódás az időbeli előírásokról, minőségi paraméterekről és
munkavédelemről

2. fokozat

A munkatevékenységet az oktató mutatja be lassabb ütemben, közben a
nehézségekre is utalva

3. fokozat

A munkatevékenységet a tanuló végzi el, önállóan, adott esetben oktatói útmutatás és
ellenőrzés mellett

4. fokozat

A munkafeladat közös kiértékelése és az oktató értékelése

A munka betanítása legfőbb formája a tanuló megismertetése a gyakorlati szakmai és vállalati
tevékenységekkel. A munka betanítására általában igen kevés idő jut. A betanítást gyakran elméleti
tananyagokkal is túlterhelik, amelyek nem állnak közvetlen összefüggésben a munkafeladattal . A rövid
oktatáshoz közvetlenül kell csatlakoznia a gyakorlati tevékenységnek.
Az oktató útmutatása után mihamarabb a tanuló önálló tevékenységének kell következnie. Bár időbeli
előírások fontosak, mégis a munkafeladat minőségi kivitelezése, valamint a szakmai gyakorlati
készségek kialakítása a legfontosabb cél.

2.8 A tanulási területek koncepciója
A tanulási területek koncepciója nyitott kialakítású, és a tanulóknak nagy cselekvési teret enged.
Kiindulási pont a szakmai cselekvés, amely szakmai cselekvési kompetenciához (szakmai kompetencia,
szociális kompetencia, személyes kompetencia) vezet.
A „tanulási terület“ leírása:
- a tanulási területek tanulási célokat, tanulási tartalmakat, valamint időbeli irányértékeket tartalmaznak
- a tanulási területek a szakmai feladatok kijelölésére irányulnak
- a tanulási területek a cselekvésen túlmutató képességeket és ismereteket fognak össze
- a tanulási területek a technikai, ökológiai, szervezeti és vállalat-gazdaságtani ismeretek közvetítését és
elsajátítását teszik lehetővé
- a tanulási területek a cselekvési kompetencia szituációra vonatkoztatott fejlesztését teszik lehetővé
- a tanulási területek egy nyitott szakképzésben nagy cselekvési teret hagynak
- a tanulási területek a szakmát átfogó és azon túlmutató, többnyire önálló tanulást követelnek meg
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Példa egy tanulási terület felépítésére:

Tanulási terület: Egyrétegű épület falai
Építési technika

Szakmai matematika

Műszaki jelzés

- Falfajták és funkcióik
- Mesterséges falazótéglák
- Építési mész, vakolat,
vakolatcsoportok

- Méretbeli rend a
magasépítészetben
- Építési anyagigény

- Izometria
- Kivitelezési jelölések
- Felmérési vázlatok

- Méretbeli rend a
magasépítészetben
- Fali kötések
- Munkaállványok
- Tömítőanyagok

A tanulási területek szerinti tanulás (példa az építőiparból):
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A tanulásra vonatkozó tanulási területek szerint vezérfonalak:
Gyakorlati vonatkozás:
A tanulási területek a komplex munkafolyamatokra irányulnak a vállalatban.
Cselekvésorientáltság:
A cselekvésorientáltság különösen a szakmákat átfogó és szituációra vonatkoztatott kompetenciák
megfogalmazásánál lesz egyértelmű.
Nyitott kialakítás:
A nyitott kialakítás többek között nagyobb tartalmi területek esetében mutatkozik meg, amelyeket a
helyszínen kell konkretizálni, hogy a régióspecifikus feltételeket figyelembe lehessen venni.

2.9 A szakmai ágazatot átfogó továbbképzés az építőiparban
Az építőipari szakemberek szakmai ágazatot átfogó továbbképzésének célja a módszerek, szakmai és
szociális kompetenciák alaposabb elmélyítése, hogy a komplex építési folyamatokat jobban tudják
kezelni. A curriculum (tanterv) minden tartalmi területe figyelembe veszi tehát a szakmai
kompetenciafejlesztés szakmai, módszertani és szociális vonatkozását a vállalati feladatok gyakorlatba
való átültetésénél egy építési területen.
Ezért
- a tudást előtérbe helyező vonatkozások (az ágazatot átfogó szaktudás és az eljárások ismerete),
- a jártasságot előtérbe helyező vonatkozások (gyakorlati készségek megszerzése új technológiák,
anyagok használata során),
- a képességet előtérbe helyező vonatkozások (csapatmunkára való alkalmasság, kommunikációs
képesség)
állnak a továbbképzés középpontjában.
A nyitott továbbképzési koncepcióként kialakított curriculum (tanterv) , amely cselekvési tervek szerint
van felépítve, igazodhat az építési folyamat sajátosságaihoz. Ezek a cselekvési területek modulárisan
vannak felépítve, és figyelembe veszik az egymással értelemszerűen összekapcsolt tartalmakat,
amelyek alkalmasak arra, hogy egy problémát komplexen és teljességében dolgozzanak fel.
A cselekvési területet megerősítése modulokban történik, mert a modullal egy viszonylag teljes témakört
lehet feldolgozni. Egy modul tehát lefedi a közvetítői és elsajátítási folyamat minden lényeges szakmai
vonatkozását:
- a megerősített, konkrét oktatási célokat,
- a kompetenciabővítés tartalmait (szakmai, módszertani és szociális kompetencia),
- a didaktikai-módszertani koncepciót,
- a résztvevők számára a tanulási folyamat szervezését különös tekintettel az építési területre, mint a
tanulási helyszínére,
- az eredmény biztosításának és értékelésének formáit.
Ezen felül a curriculum (tanterv) moduláris felépítése azzal az előnnyel jár, hogy a modulokat későbbi
használat során külön, egymástól függetlenül is lehet használni. A résztvevő például az 1. cselekvési
területen először a továbbképzési téma alapjairól kap áttekintést. Az alapok megtanulása után
részletesen bemutatják a felhasználási lehetőségeket, és az ezekkel kapcsolatos képességeket és
készségeket a különböző szinteken. Hogy mindezt a gyakorlatban is biztonsággal használni tudják, egy
következő modulban az ismereteket és képességeket az építési területen alkalmazzák.
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2.9.1 Egy lehetséges továbbképzési modell struktúrája építési vezető számára (művezető)
A modell kiindulási pontja egy művezetői szintű építési vezető szakmai cselekvési kompetenciája. Ez a
kompetencia képessé tesz arra, hogy egy művezető az építési terület irányításában kivétel nélkül
minden feladatát e el tudja látni. Ez a kompetencia a szakmai tapasztalata és szisztematikus tanulás
során megszerzett tudás és képesség eredménye.
Részkompetenciák
A művezetői kompetenciát négy részkompetencia-területre lehet felosztani:
- „Műszaki eljárás” kompetenciaterület
- „Szervezés” kompetenciaterület
- „Személyzetirányítás” kompetenciaterület
- „Szakképzés” kompetenciaterület
Mivel a részkompetenciák ezen területei a szakmai gyakorlatban nem egymástól elválasztva jelennek
meg, hanem egy sajátos összefüggésben, a művezető kompetenciájának igazolásához gyakorlati
vonatkozású szituációs feladatokat kell elvégezni. A művezetői vizsgán olyan feladatokat kell adni,
amelyeknek mindig más súlypontjuk van (tehát műszaki, szervezeti és személyzetirányítási), és
egyidejűleg más kompetencia-területekről is tartalmaznak követelményeket.
Cselekvési területek és cselekvési kompetenciák
A részkompetenciák – műszaki, szervezési, személyzeti - minden egyes területe négy cselekvési
területből tevődik össze. Ezekbe a cselekvési területekbe az építési szakemberek minden tevékenysége
és cselekvési szituációja besorolható
A „Műszaki eljárás” kompetenciaterület az alábbi cselekvési területekre tagolódik:
- mérések végzése
- gépek és műszerek használata
- építéstechnikai eljárások felhasználása
- munkabiztosítás és munkavédelem garantálása.
A „Szervezés” kompetenciaterület a következő cselekvési területeket foglalja magába:
- építéstervezés figyelemmel kísérése
- a munka kivitelezésének szervezése
- a munka minőségének garantálása
- a költség-haszon arány optimalizálása
A „Személyzetirányítás” kompetenciaterület a következő cselekvési területeket tartalmazza:
- munkatársak irányítása
- személyzet hatékony alkalmazása
- közreműködés a személyzetfejlesztésben
- kommunikáció az építésben részt vevőkkel

Az egyes cselekvési kompetenciák összessége garantálja a szükséges tudás és képesség terjedelmét.
A komplex szituációs feladatok formájában történő záróvizsga lehetővé teszi a művezető szakmai
cselekvési kompetenciája révén a kompetenciaterületek integrációjának bemutatását. l.
Miközben a szervezési, személyzeti és szakképzési részkompetencia-területek és a hozzájuk rendelt
cselekvési területek minden üzletág és üzleti terület számára egyenértékűek, a "műszaki“
részkompetencia területénél meg kell különböztetni egy magas- és egy mélyépítési változatot minden
cselekvési területnél.
(Forrás: Syben, Prof. Dr. Gerhard: Továbbképzés az építőiparban, 75. füzet, BIBB, Bonn 2005)
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2.9.2 A munkahely, mint a tanulás helyszíne
A szak- és továbbképzésben a tanulási helyszín alatt egy olyan helyet értünk, ahol célirányosan,
tartalomhoz kötötten, módszertanilag meghatározott és szervezett formában szakmai tudást és
jártasságot lehet elsajátítani ismeretek, készségek és képességek formájában.
Az első szakmai alapképzésnél a szakiskola, az oktatási intézmények és a vállalat a három
meghatározó tanulási helyszín. Ideális esetben a tanulási helyszínek közötti szoros együttműködés a
cél, ami viszont a gyakorlatban nagyon nehezen valósítható meg. A kihívást a tanulási helyszínek jobb
összehangolása jelenti, mely cselekvés- és gyakorlatorientált koncepciókkal, valamint a résztvevők
közötti állandó kommunikációs folyamattal érhető el.
A tanulási helyszínek közötti tanulásszervezés során a következő problémák léphetnek fel:
- a tartalmak eltérő rendszere
- a tanulási tartalmak nem egyidejű közvetítése
- az elmélet és gyakorlat elválasztása
- a tartalmak eltérő aktualitása
- más személyzet különböző tapasztalatokkal és kompetenciákkal
Az első szakmai alapképzésben egy előre meghatározott tanulási szituáció valósul meg, amely
célirányos, szisztematikus és ellenőrizhető tanuláshoz vezet. A szakmai továbbképzésben a tanulás
további módozatai következnek, amelyek kezdeti formában már megvannak az első szakmai
alapképzésben is. Ide tartozik mindenekelőtt a nem tudatos tanulás, amely a munka folyamatában és
más emberekkel vagy csoportokkal való szociális kontaktus során történik. Azzal, hogy a tanulás és a
munka az egész életen át tartó tanulás egységes folyamatává olvad össze, a szakmai továbbképzésbe
pedagógiai és didaktikai megfontolások alapján más tanulási helyszínek is belépnek.
Sajátos helyet foglal el a „munkahely“ mint tanulási helyszín, mivel a gyakorlati tevékenységben itt
befolyásolható és igazolható a legerősebben a szakmai kompetenciafejlődés. A munkahelyen, mint
tanulási helyszínen mindenesetre nincs szükség a szokványos értelemben vett oktatóra. A tanulás nem
egy tudatosan felismerhető folyamat, mert nincsen formalizálva. A munkahelyi informális tanulás
természetesen bizonyos szervezési keretfeltételeket igényel a munkahelyen, valamint tanulásösztönző
előfeltételeket a dolgozóktól és tanulóktól.
Különleges szerepet kapnak a vállalaton kívül található a munkahelyek: ezeket időbeli korlátozottság,
gyorsan váltakozó cselekvési tervek és az elvégzendő tevékenységek magas szintű komplexitása
jellemzi. Ilyen munkahelyszínek például az építési területek.
A továbbképzés ideje alatt az építési területen történő tanulás nagy részére sor kerülhet egy mobil
munkasziget vagy tanulósarok használatával. A szemináriumok az oktatási intézményekben kiegészítik
és támogatják ezt a folyamatot. Ezek mindenekelőtt a vállalati tanulási folyamatok előkészítésére
szolgának: a szakmai ágazatot átfogó, gyakorlati problémákat szisztematikusan dolgozzák fel, és
megoldásukban segítenek. A különböző tanulási helyszínek alkalmazásával az elmélet és a gyakorlat
szoros összehangolása, és ezáltal a megszerzett tudás magas fokú használhatósága biztosított.
Az építési területen történő tanulási folyamatokat didaktikai funkciójuk révén tudjuk megvizsgálni.
Lehetővé teszik a tanulási folyamat tudatos meghatározását, és ezzel egyidejűleg a kialakítási
lehetőségek felismerését.
A didaktikai funkciókhoz tartoznak többek között:
• a tanulási folyamat előkészítése
• közvetített célok elfogadása a tanulók által
• a tanulási tartalmakkal végzett munka
• információk felvétele, feldolgozása és értékelése
• a megszerzett tudás és készségek rögzítése
• a tanulás ellenőrzése és értékelése
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A didaktikus funkciók függetlenek a tanulás helyszínétől, még ha a különböző tanulási helyszíneken és
a szakmai-vállalati kompetenciafejlesztés különböző szakaszaiban érzékelhetően differenciáltak is.
Így többek között az elért hatásukban különböznek egymástól:
• az első szakmai alapképzésben és a továbbképzésben
• az önálló tanulási folyamatokban és a formalizált tanulási folyamatokban
• a munka folyamatában valamint a szabadidőben történő tanulásban.
Amennyiben a tanulási folyamat didaktikai funkcióit vesszük alapul és a konkrét kompetenciákra
vagyunk kíváncsiak, amelyeket egy építési területen lehet megszerezni és megszilárdítani, akkor
különböző vonatkozásokban gondolkozhatunk.
1. aspektus A szakmai tudás rögzítése
Az építési terület mint tanulási helyszín kiválóan alkalmas arra, hogy a közvetlen munkafolyamatban a
szakmai tudást rögzítsük, és kevésbé alkalmas a szakmai ágazatot átfogó tevékenységekhez
szükséges szakmai ismeretek újonnan történő megszerzésére.
2. aspektus Új szakmai készségek megszerzése
Az építési terület mint tanulási helyszín a készségek megszilárdítása / alkalmazása mellett különösen a
szakmai ágazatot átfogó cselekvési területek szakmai készségeinek újonnan történő megszerzésére
szolgál.
3. aspektus Médiakompetenciák megszerzése
A szakmai ágazatot átfogó tevékenységek megkövetelik a modern információs és kommunikációs
technológiákban és technikákban való tökéletes jártasságot. Ezért az építési területek szakemberei
közvetlenül az építési terület munkafolyamatában speciális médiakompetenciát szereznek.

4. aspektus Új szociális kompetenciák megszerzése
A szakmai ágazatot átfogó tevékenységek az építési területen új szociális kompetenciákhoz vezetnek a
csapatmunkában, az ügyfelekkel és más építési szakemberekkel történő együttműködés során.
5. aspektus A probléma-megoldási kompetencia fejlesztése
A szakmai ágazatot meghaladó tevékenységekre való rátermettség az építési területen dolgozó
szakembereknél egy magasabb probléma-tudatossághoz vezet. A probléma strukturálásának,
problémamegoldásnak és a probléma értékelésének új módszereit ismerik meg.
6. aspektus Új tanulási és munkakultúra kialakulása az építési területen
A szakmai ágazatot meghaladó tevékenységekre vonatkozó továbbképzési intézkedések új tanulási és
munkakultúra kialakulásához vezetnek az építési területen, amelyek a munkahelyi viselkedésre és
légkörre pozitívan hatnak.
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