3. MODUL
Önszervező tanulási folyamatok és tanulást megkövetelő helyzetek a
munkafolyamatban.
A cselekvésközpontú és önszervező tanulás megvalósítása

Leonardo da Vinci Innovationstransferprojekt - "VETwin-winModel“
Ez a projektet az Európai Bizottság anyagi támogatásban részesítette.
Jelen ismertető csak a szerző nézeteit tükrözi; a Bizottság nem tartozik felelősséggel olyan
további felhasználásért, amely az itt közölt információn alapul.

3. modul
Önszervező tanulási folyamatok és tanulást megkövetelő helyzetek a munkafolyamatban.
A cselekvésközpontú és önszervezett tanulás kialakítása.
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 az 3. modulhoz
Miről szól ez a modul, és mi a modul lényege
A 3. modulban a résztvevők megtanulják, hogyan dolgozzanak ki és tervezzenek meg egy olyan
szakmai fejlődési folyamatot, amely a cselekvéssel történő, önszervezett, kompetenciakialakító
tanulás alapgondolatán nyugszik. A súlypont itt a munka folyamatában történő, cselekvésorientált
tanulási formákon van, amelyekre a felhasznált módszerek sokszínűsége jellemző, és adott esetben
az intézményi tanítás és oktatás formái részletekben kiegészítik ezt.
A szakmai oktatás ezen koncepciója, amely a hagyományos „tanítás“ fogalmától jelentősen eltér, az
oktató szerepének és feladatának új értelmezését követeli meg. Az önálló tanulás csak akkor
lehetséges, ha az, aki oktat, erre szabad teret is biztosít, és a munkahelyet oktatási helyszínként
értelmezi és alakítja.
Itt konkrétan arról van szó, hogy milyen út vezet a tanulási folyamatot kísérő személyig, azaz az
oktató új értelmezéséig, aki olyan helyzeteket teremt és kísér végig, amelyekben optimálisan lehet
tanulni. Ebben az összefüggésben különös jelentőséggel bír a vállalati feladatok révén történő
tanulás.
A modul tanulási céljai és tartalmai
- Az önszervezett tanulás sajátosságai
- Didaktikus-módszertani útmutatások és módszerek az önszervezett tanuláshoz
- Módszerek az önszervezett tanulásban
- Az önszervezett tanulás tartalmai
- Az önállóan irányított tanulás keretfeltételei
- Önszervezett tanulás digitális médiákkal
- Tanulási eljárás kidolgozása példaként az önállóan irányított tanulásra
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Mit kell tudniuk a modul végén a résztvevőknek/tanulóknak
- A résztvevők az önállóan irányított tanulás módszereit és aspektusait közvetíteni tudják,
- A résztvevők a jövőbeli oktatási intézkedések fejlesztésében a vállalatnál aktív szerepet tudnak
vállalni,
- A résztvevők a tanulás modern tanulási módszereit a munkahelyen és a munka folyamatában
használni tudják, - A résztvevők önállóságra és biztonságra tesznek szert az új tananyaggal való
munka során,
- A résztvevők megismerkednek azzal az új szereppel, hogy oktatóból tanulást kísérő segítővé
válnak, és ezt a pozíciót be tudják tölteni.
Az önálló tanulási folyamatra vonatkozó követelmények
A résztvevők ebben a modulban az önszervezett tanulás elemeivel önállóan kidolgoznak egy
tanulási eljárást a szakmai tevékenységükből, és az eredményt a tanulócsoport előtt prezentálják.
Általános módszertani javaslatok a tanulást kísérő oktatók számára
- A továbbképzés szemináriumokból, gyakorlatból, valamint az online tanulási környezetben
rendelkezésre bocsátott tananyagokból áll.
- A szemináriumoknak főként csoportmunkából kell állniuk.
- A résztvevők tanulási és munkahelyi feladatait mutatják be.
II. Tartalmak és gyakorlati feladatok
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Módszerek az önszervezett tanulásban
3.6
Önszervezett tanulás digitális médiákkal (e-learning)
3.7
Tanulási eljárás „Szigetelő anyagok” - példa az önállóan irányított tanulásra
3.7.1
A tanulási eljárás folyamatának menete
3.7.2
Az önállóan irányított tanulás keretfeltételei
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3.1 Az önszervezett tanulás ismérvei
A tanulás önszervezettsége a térbeli és időbeli rendszerre, az eszközökre és az emberek
csoportosítására vonatkozik a tanulási folyamatban.
A tanulási tartalmakat a munkahely, a munkafolyamat és az egyéni képzettségi szint határozza meg, a
kibontakozási lehetőségek az egyéni módszertani előrehaladásban, az önszervezettségben és a
tanulmányi előmenetel személyes ellenőrzésében vannak.
Először abszurdnak tűnhet az, hogy az önszervezett tanulást „szervezni“ akarjuk. Azonban, ha a
problematikát jobban megvizsgáljuk, mégis értelmet nyer, hogy az önálló tanuláshoz didaktikusmódszertani szempontból néhány javaslatot, utalást és keretfeltételt
• a tanuló számára
• és az oktatói tanácsadó (tanár, oktató, coach, segítő, felsőbb éves stb.) számára
rendelkezésre bocsássunk.

Az önszervezett tanulásnak ugyanolyan ismertetőjegyei vannak, mint minden más tanulásnak.
Ez röviden a következőket jelenti:
- Az önszervezett tanulás információfeldolgozás. Ezért sikere összefügg az információ megszerzésével,
ill. az információ rendelkezésre bocsátásával. Az információkat gyakran a tevékenységből nyerjük. Az
információk feldolgozása mindig értékelésükhöz kötött. Az értékelés a tanulók saját tapasztalatához
nyúl vissza, és az önszervezett tanulás eredményeivel foglalkozik. Egy felnőttnek ezért egy
tevékenység gyakorlása közben csekélyebb tanulási szükséglete van.
- Az önszervezett tanulás az emlékezőképesség teljesítménye. Ezért az önszervezett tanulásnál
tartalmakat hívunk le az emlékezetből, amelyek gyakran tevékenységbeli szituációkhoz kötöttek.
A tanulásban szerzett korábbi tapasztalatok ennek megfelelően nagyon fontosak az önszervezett
tanulásban. A hatékony önszervezett tanuláshoz emiatt szakmai, módszertani és értékbeli tudásra van
szükség.
- Az önszervezett tanulás következésképpen a tanuló cselekvésében és viselkedésében történő
változásokhoz vezet a munka során. Ezáltal az önszervezett tanulás sikerét is mérni lehet. 1
Az önszervezett tanulásnak speciális ismertetőjegyei vannak, amelyek más tanulási formáktól
megkülönböztetik.
Ide tartoznak:
- Az önszervezett tanulás jobban tevékenységhez kötött, mint más tanulási formák.
- Az önszervezett tanulás tudatos tanulás. A szükséges tanulási módszereket és szervezeti formákat
tudatosan választjuk ki, és önállóan gondolkozunk róluk.
- Az önszervezett tanulás nem mentes a külső hatásoktól, és ezért meghatározott keretfeltételek
szükségesek, amelyeket a tanuló maga alkot meg, ill. a vállalkozásnak, oktatási intézménynek vagy
iskolának kell rendelkezésre bocsátania.
Az önszervezett tanulásban különösen fontosak a következő tényezők: motiváció, aktivitás, flexibilitás,
információhalmaz és kapcsolat.
1

(Forrás: itf Schwerin, Dr. H. J. Buggenhagen.
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- Az önszervezett tanulás magas motivációt követel meg magához a tanuláshoz.
- Az önszervezett tanulás jobban kötött a saját szellemi aktivitáshoz, mint más tanulás.
- Az önszervezett tanulásnál a tanuló flexibilitására van szükség. Ez a flexibilitás különösen a tanulás
idejére, a tanulás terjedelmére, a tanulási eszközök használatára és választékára, valamint a tanulási
módszerek kiválasztására vonatkozik.
- Az önszervezett tanulás az elegendő információtól és ezekhez az információkhoz való hozzáféréstől
függ.
- Az önszervezett tanulásban fontos a más tanulókkal való szociális kapcsolat is, hogy a tanuló össze
tudja hasonlítani magát, tanulni tudjon másoktól, és a megszerzett tudást a többieknek át tudja adni.

3.2 Didaktikus-módszertani útmutatások az önszervezett tanuláshoz
Az önszervezett tanulást didaktikai-módszertani szempontból lényegében kétféle úton lehet támogatni:
- a tanuló közvetlen ösztönzésével, azáltal hogy a probléma-felismerési, probléma-megoldási és értékelési eljárásokat és a tanulási stratégiákat az adott tanulási feladattal közvetlen összefüggésben
közvetítik és bocsátják rendelkezésre,
- a tanuló közvetett ösztönzésével, azáltal hogy tanulásösztönző környezetet és struktúrákat, valamint
tanulást megkövetelő feladatokat és szellemi követelményeket állítanak fel.
Az ösztönzés mindkét útja olyan egyéni tanulási kultúrához vezet, amely lehetővé teszi az egész életen
át tartó, önszervezett tanulást.

3.2.1 Az önállóan megszerzett szituációanalízis
Először a tevékenységi kör követelményeit és feltételeit kell elemezni.
A munka helyszíne, ill. a munkahely és feltételei, valamint a munkafeladatok általában adottak. A
munkamegbízás leírja a munkaszituáció fontos elemeit, amelyhez a kommunikációs és együttműködési
feltételek, valamint a csoportkapcsolatok is hozzátartoznak.
A követelmények és az egyéni feltételek összehasonlításából levezethető az egyéni tanulási szükséglet,
amely elvezet a tanulási szándék és tanulási cél meghatározásához. Az elvárt információszerzés
határozza meg a tananyag forrását. Cél és tartalom ezután tanulási feladatként fogható fel, és
átvezethető egy tanulási eljárásba.
Nehezebb viszont azoknak a problémahelyzeteknek az elemzése, melyeknél nem állnak rendelkezésre
ezek az adatok. Itt az előzetes tudás, a szituáció megfigyelése, a próbálkozás és tévedés, valamint a
hipotézisek felállítása a problémaelemzés azon ismert állomásai, amelyekből egy tanulási feladatot le
lehet vezetni.
Mindenféle szituációanalízisben közös, hogy a tevékenység kezdetekor az adott szituációt még nem
lehet teljesen átlátni. A tevékenység- és tanulási terület szituációanalízise csak lépésről lépésre
előrehaladó tevékenységgel fejleszthető és pontosítható.
Ez egy fontos különbség a formális tanulási folyamatokhoz képest, amelyben a tanulási szituáció és a
tanulási feladat elő van írva.
VETwin-winModel

3. Modul

-5-

3.2.2 Az egyéni feltételek elemzése
A második lépés a szubjektív feltételek megértése, amelyek mind az előképzettséget és
szakképzettséget, mind a kompetenciákat, motivációt és értékeléseket magában foglalják. Figyelembe
kell venni, hogy az egyes feltételek egymásra hatni tudnak, akadályozhatják, kompenzálhatják és
megerősíthetik egymást. Ezért tehát a „profilt” mindig teljes terjedelmében kell megérteni.
A szituációanalízis feltétel és összehasonlítási mérték is egyben a szubjektív feltételek megértéséhez.
Erre például a megfelelő eljárás a vizsga, felvételi beszélgetés, az Assessment-Center („értékelő
központ”) vagy egyszerűen a visszajelzés. Ezeknek az eredményei legtöbbször szakképzési és
továbbképzési intézkedésekhez vezetnek. Azonban informális tanulási folyamatokat is
eredményezhetnek, amelyek nem feltétlenül kötöttek bizonyos tevékenységekhez.
Egy saját tanulási eljárás megalkotásakor a tanuló a szubjektív feltételeket vizsgálja meg az informális
tanulás szempontjából. Ebben az esetben is a tanuló rendelkezésére állhatnak a fent említett értékelések
kívülállóktól. Többnyire azonban nem állnak rendelkezésre. Ilyenkor a tanuló számára marad az
önértékelés, amely az érintett tevékenység feltételeiből indul ki, hogy az önálló tanuláshoz feltérképezze
a saját feltételeket. Az ilyen önértékelés egész egyszerűen olyan kérdésekkel kezdődik, mint „Tudom én
ezt?”, összekapcsolva olyan informális tanulásra vonatkozó kérdéssel, mint „Mit tanulhatok ebből?”.
Mindenesetre a tudatos, hatékonyságra törekvő önszervezett tanuláshoz szükséges az önértékelés,
amely magában foglalja az előképzettséget, szakképesítéseket és kompetenciákat, valamint motivációkat
és értékeléseket. Ez magas elvárások elé állítja a tanulókat, hiszen az önértékelés nem egyszeri
cselekedetre korlátozódik, hanem a cselekvést és a tanulási folyamatot kísérő javulást követel meg.
Tehát semmi esetre sincs szó szilárdan rögzített önképről, hanem inkább egy tudatos önképfejlesztő
folyamatról, melyhez gyakran kísérő tanácsadásra is szükség van.

3.3 Az önszervezett tanulás tanulási célja
Döntő lépés az önszervezett tanulásban a tanulási cél meghatározása.
A cél többnyire nem egy meghatározott elsajátítandó tudásra vagy egy fejlesztendő képességre irányul,
valamint a személyiség fejlesztésére sem. Sokkal inkább sikeres cselekvésre, ill. elvárt viselkedésre
irányul, és ezáltal magában foglalja a cselekvés és a viselkedés értékelését, tehát a megfelelő motivációt
is.
Más szóval: Az önszervezett tanulás célja elsődlegesen célorientált. A tanuló csak a tanulási cél
célorientált meghatározása után tudja a szükséges ismereteket, képességeket és készségeket mint
célkomponenseket meghatározni és saját személyiségfejlesztésébe besorolni.
Különbség a formális, intézményileg szervezett tanulási folyamatok célmeghatározásaihoz képest, hogy
az önszervezett tanulás céljai nincsenek előre megszabva. Azonban az informális tanuláshoz is
elengedhetetlen a célok meghatározása. Csakhogy a tanulónak ezeket a tevékenység, azaz egyúttal a
tanulás során kell kidolgoznia. Ezért törvényszerűen ezek a célok kezdetben még pontatlanok vagy
homályosak, és csak a tevékenység menetében kerülnek pontosításra, ill. javításra.
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Tanulási célok a tájékozódó szakaszban:
A tanulás a tájékozódó szakaszban hasznos segítség lehet. Ez különösen akkor fordul elő, ha komplex
és bonyolult tevékenységeket tevékenységi részekbe sorolnak be, és minden résznél új tájékozódó
szakasz szükséges. Minden tájékozódó szakaszban a következő tevékenységi szakaszhoz új modellt
állítanak fel, amelyhez új célok is tartoznak a következő tanulási sorozatokra, műveletekre vagy
cselekvésekre vonatkozóan.
Tanulási célok a kivitelezési szakaszban:
Az önszervezett tanulás gyakran tapasztalati tanulás. Ez különösen a kivitelezési szakaszban nyilvánul
meg, tehát közvetlenül a cselekvésben és a viselkedésben. A tapasztalatok gyűjtését vagy kompetenciák
kifejlesztését a tanuló csak mint egységes egészet és bizonyos tevékenységekkel összefüggésben
végezheti. Az elérni kívánt cél itt inkább a tanulás tanuló által tervbe vett irányát mutatja meg. A tervezett
irány egyes lépései vagy az irányváltoztatások később a tevékenység folyamatában lesznek
meghatározva.
Tanulási célok az ellenőrző szakaszban:
Az ellenőrző szakasz mindenekelőtt a tevékenység és az eredmény kritikai visszajelzése. Ezzel
összefüggésben történik a tanulási eredmény megértése. Az összegyűjtött tapasztalatokat és a bevált
belső modelleket értékelik, általánosítják és tárolják. Végeredményben ez teszi lehetővé azon
célkitűzések bírálatát, amelyeket a tevékenység előtt és folyamatában határoztak meg. A bírálatból a
tanulási célok felállítására vonatkozó tapasztalatok alakulnak ki, amelyeket a későbbi informális
cselekvésintegrált tanulási folyamatokban felhasználnak.

3.4 Az önszervezett tanulás tartalmai
Az önszervezett tanulás tartalmai azok az információk, melyeket a tevékenység és tanulás során
szereznek. Ezért a tartalmakat nem lehet a tanulás kezdete előtt meghatározni és előkészíteni, ahogy ezt
az iskolában, tanfolyamon, kurzuson meg lehet tenni. A tanulás tartalmai csak a tevékenység és a
tanulás során alakulnak ki – bizonyos tekintetben ezek mind a tevékenység, mind pedig a tanulás
termékei.
A tanulási tartalmak forrásai
A tanulási tartalmak forrásai három különböző információforrásban találhatóak:
1. Az első és legfontosabb forrás a tevékenységi terület, az együttműködő fél, a tevékenység
menetének, a tevékenység eredményeinek és következményeinek észlelése és megfigyelése. A
tanulási tartalmak megszerzése nagyban függ az észleléstől és a megfigyelés minőségétől, és ezért
többé vagy kevésbé jelentős egyéni különbségeket mutat.
2. Másodszor a tevékenységben történő tanulás szempontjából az adott tevékenységen kívüli források
is bizonyos jelentőséggel bírnak. Ezek elsősorban a más emberekkel való kommunikáció és a külső
tárolókkal rendelkező médiák. Ezek az információk részben korábbi tanulási folyamatokból
származnak, és az emlékezetben tárolódnak. Másrészről ezeket az információkat a tanuló viszi be
közvetlenül a tevékenységi folyamatba, ahogy ez például külső tárolóknál előfordul.
3. A tanulási tartalmak harmadik forrása a saját emlékezet. Már az emlékezetben tárolt tartalmak
reprodukciója, azaz az ismétlés maga is tanulási folyamat.. Az emlékezeti reprodukció elsősorban
azonban az előzőekben említett két forrásból származó információk feldolgozására vonatkozik. Itt új
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információkat szereznek, amelyek a cselekvés és viselkedés szabályzására vagy az emlékezet
kiegészítésére és javítására szolgálnak.

Az információk előkészítése a tanulási tartalmakhoz
A különböző forrásokból nyert és reprodukált információk a tudatos tanulási folyamatok tartalmai lesznek,
azáltal hogy a folyamat lezajlásában, elsősorban az információfeldolgozásban megfelelően elő vannak
készítve. Ez fontos, hiszen a tartalmakat éppen ezzel az előkészítéssel sajátítják el. Ez pedig
négyféleképpen történik:
1. A legfontosabb és egyben legnehezebb előkészítési fajta az értelmezés. Az értelmezés összefügg a
magyarázattal és megértéssel, és az alkalmazás és képesség előfeltétele. Itt meg kell különböztetni
egyrészt, hogy mit értelmezünk, másrészt hogy ez hogyan történik.
Értelmezni kell a zajokat és hangokat, szimbólumokat és jeleket, az anyagok természetét és
feldolgozhatóságát, cselekvési mintákat, kezelési és használati útmutatókat, emberek viselkedési
módjait és cselekedeteit, valamint a kommunikáció nyelvi információit.
Az értelmezés a saját tapasztalatok és mások tapasztalatainak összehasonlításával, kommunikáció
és médiák segítségével történik.
2. Az értelmezéssel együtt az értékelés kap még jelentős szerepet az információk tanulási folyamatok
tartalmaivá történő feldolgozásában. Az értékelés egyrészt a saját szükségletekhez igazodik,
másrészt a cselekvés és viselkedés szabályaihoz és előírásaihoz, pl. egy vállalkozásban. Magáról a
tevékenységről szóló információkat speciálisan, a tevékenység célszerűsége és a tevékenység
céljának hasznossága szerint értékelik. Ehhez jön még az ebben a tevékenységben megvalósuló
együttműködés értékelése. Végül a saját viselkedés és mások viselkedésének értékelése is ide
tartozik.
3. Az értelmezést és értékelést alapul véve történik a tartalmak kiválasztása a tanuláshoz. Az
önszervezett tanulás esetén a kiválasztás fő kritériuma az, hogy az érintett tevékenységhez fontosake bizonyos információk és tartalmak. Ha nem áll sok idő rendelkezésre a cselekvésre és tanulásra,
akkor választani kell olyan tartalmak között, amelyek a tevékenység, az eredmény és a tevékenykedő
emberek számára lényegesek és rendkívül fontosak, és más tartalmak között, amelyek ugyan
lényegesek, de kevésbé fontosak.
További kiválasztási kritérium az információ mennyisége, hiszen a tanulóknak korlátozott az
információ-felvevő kapacitásuk. Tárgyi tevékenységnél, szakmai munka és közhasznú munka során
végzett tevékenységnél ez nehezen irányítható, mivel az információ mennyisége a tevékenységtől és
nem a tevékeny és tanuló emberektől függ. Ha túl sok az információ, akkor számítani kell arra, hogy
csak töredékesen lehet tanulni, így a tevékenységet nem lehet tökéletesen végezni.
4. Az előkészítés negyedik fajtája az információk, ill. tartalmak rendezése. Ezt a rendet elsősorban a
tevékenység határozza meg, mivel a cselekvés és a viselkedés folyamata magával hozza a fontos
információk egymásutániságát, sorrendjét.
A tevékenységből származó információk más forrásokból érkező információkhoz történő
hozzárendelése egyéni tanulási és gondolkodási folyamatban történik, és a tevékenység
folyamatában nem igényel változtatást, de hatással lehet rá. Mindenesetre a tanulónak ilyenkor
gyakran van szüksége „gondolkodási szünetekre” a tevékenység során.
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Az információk tartalmakká történő előkészítésével összefüggésben egy lényeges különbségre kell
utalást tenni a más által szervezett tanuláshoz képest. Iskolában, tanfolyamokon stb. a tartalom
előkészítése adott. Önszervezett tanulás során a tanulónak magának kell a teljes előkészítéssel
megbirkóznia. Valószínűleg a saját célmeghatározásban és a tartalmak előállításában rejlenek az
önszervezett tanulásra való alkalmasság legnagyobb nehézségei.

3.5 Módszerek az önszervezett tanulásban
Itt elsősorban nem egyes módszerekről van szó, hanem a teljes rendelkezésre álló módszerrepertoárról.
A módszerek alkalmazása az egész tanulási folyamatot végigkíséri.
Az önszervezett tanuláshoz szükséges módszereket három csoportba lehet beosztani. Nagyon ritkán
használjuk őket egyenként, többnyire egy módszert egy másik csoport valamely módszerével együtt
alkalmazunk.
Első csoportnak magukat a tevékenységeket nevezzük, amelyek a tanulási folyamat során módszerekké
válnak. Ide tartozik a kísérletező tanulás, a tájékozódó tanulás, a trenírozás, valamint az utánzás is. Ezek
viszonylag általános módszerek, amelyek több tevékenységgel állnak összeköttetésben. Ezenkívül a
specifikus tevékenységek bősége miatt a speciális tanulási módszerek átláthatatlan mennyisége
keletkezik.
A második csoportban a gondolkodás módszereit lehet összefoglalni, amelyek egy tudatos tevékenység
során egyébként is fellépnek, és a cselekvésintegrált tanulás módszereiként is használatosak. Ezek
többnyire logikai módszerek, mint az analitikus és szintetikus módszer.
A tevékenységintegrált tanulás során különleges szerepet játszanak a belső modellen történő műveletek
és a variáció-összehasonlítás módszerei, amelyek különösen a cselekvés tájékozódó szakaszában
egészítik ki és gazdagítják a klasszikus módszereket.
A tevékeny ember ezeket a módszereket úgy megszokta, hogy nem mindig válnak tudatossá a számára.
Tanulási módszerként való használatuk során válnak újra tudatossá, ami a tevékenység magasabb
tudatosságát is eredményezi.
Harmadik csoportként említhetjük az észlelés és megfigyelés módszereit, amelyeket többnyire az első és
második csoport módszereivel közösen használunk.

3.6 Önszervezett tanulás digitális médiával (e-learning)
E-learning a vállalkozásoknál
A jövőben a munkafolyamatban történő önálló tanulást digitális médiákkal, azaz ún. e-learninggel
valósítják majd meg. A nagyvállalkozások többsége munkatársai szakképzéséhez és továbbképzéséhez
már most is alkalmazza az e-learninget. Azon vállalkozások 55 százaléka, ahol a foglalkoztatottak száma
meghaladja az 1000 főt, már alkalmazza az elektronikus tanulás módszerét számítógép és internet
segítségével. Középszintű cégeknek viszont még be kell hozniuk ezt a lemaradást.
A legnagyobb jelentőségük még mindig a klasszikus e-learning formáknak vannak. Az internet-támogatott
tanulás során Web Based Traininggel (internet alapú tanfolyam, WBT) a képzéseket online bocsátják
rendelkezésre, és gyakran online is dolgozzák fel. A WBT-k átveszik az oktatási funkciót, rendszerezett
módon adnak át információkat, feladatokat adnak, válaszokat elemeznek, és képesek arra, hogy a
tanulók számára célzott visszajelzéseket adjanak.
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A Computer Based Training (számítógép-alapú tanfolyam, CBT) során az alkalmazásokat többnyire CD
vagy DVD formájában biztosítják. A CBT gyakorlati és tréningprogramok arra szolgálnak, hogy az
ismereteket begyakoroljuk és rögzítsük. Az oktató jelenléte nem feltétlenül szükséges. Az ilyenfajta
tanulási környezetek különösen akkor kellenek, ha csupán ténybeli tudást kell közvetíteni. A piacon
megtalálható CBT-k többsége pusztán gyakorló program.
A videokonferenciával és virtuális osztálytermekkel lebonyolított teleoktatás során a tanulók internet vagy
telefon segítségével össze vannak kötve egymással. A teleoktatás emlékeztet leginkább a hagyományos
oktatásra. Az e-learning ezen formájában előadásokat, prezentációkat vagy vitákat élőben közvetítenek
(szinkron), ill. későbbi felhasználásra rögzítenek (aszinkron). A tanuló így éppen a megfelelő időben
(„just-in-time“ – „éppen jókor”) nyúlhat vissza ezekhez az erőforrásokhoz, ill. tartalmakhoz: a
munkahelyen, útközben vagy akár otthon is. A teleoktatás előnye, hogy a kommunikáció nem egyoldalú,
hanem a tanuló egyéni kérdéseket és vitatémákat is felvethet.
A web 2.0-eszközök, mint a wikipédiák vagy szociális hálózatok, egyre nagyobb szerepet kapnak a
vállalati továbbképzésben. A vállalatok bő egyharmada használja a wikipédiákat és webblogokat. A
cégek egyre inkább használják a Podcast vagy Videocast megoldásokat, tehát a szemináriumok hangvagy videorögzítését, amelyeket interneten keresztül le tudnak játszani, vagy a szociális hálózatokat, ahol
a résztvevők a munkával kapcsolatos témákról folytathatnak eszmecserét.

Pedagógiai aspektusok
Az e-learning különösen a kis- és középvállalkozások számára tartogat többféle előnyt, mivel a
szemléltető prezentációk lehetőségével, a kommunikáció új formái segítségével vagy a tanulási
folyamatok egyedivé alakításával magas didaktikai potenciállal rendelkezik.
További pedagógiai előnyök:
Interakció
Kommunikációs lehetőségek segítségével, mint a chat, e-mail, videokonferencia vagy vitafórumok,
lehetővé válik a résztvevők eszmecseréje oktatókkal és más tanulókkal. Ezáltal az oktatók és más
résztvevők közötti hatékony interakció biztosítva van.
Ellenőrzés
A résztvevők tanulmányi előmenetelét például a modul végén objektív kritériumok alapján tanulási célokat
ellenőrző dolgozatokkal lehet mérni.
Hibatolerancia
Az e-learning résztvevők olyan kockázatmentes környezetben mozognak, ahol a hibák és kísérletezések
előfordulhatnak. A résztvevők figyelmét felhívják a hibákra, anélkül hogy a többi résztvevő előtt
„nevetségessé” válnának.
Az e-learning KKV-kban történő alkalmazásának fő oka a társadalmi fejlődésből vezethető le. Az egész
életen át tartó tanulás kulcsszó arra a tényre utal, hogy az elsőként megszerzett szakképesítésnek a
további vállalati karrierre egyre kevesebb kihatása van. Amíg eddig a tanulási folyamatok a pályafutás
elején voltak, addig ma a tanulási szakasz szinte a hivatás gyakorlásának végéig elhúzódik. A tanulás és
munka világa így egyre jobban összenő, és ebből adódik annak szükségessége, hogy a vállalatnál a
tanulási folyamatokat és tudásfolyamatokat irányító menedzsmentet alapvetően újjá kell szervezni. Sok
tanulási folyamatot manapság közvetlenül a vállalatnál végeznek, szoros összefüggésben az aktuális
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munkafeladatokkal („tanulás a munka folyamatában“). Egyidejűleg az önállóan irányított tanulás
jelentősége is nő. A munkatársak többnyire maguk határozzák meg a tanulás formáját és tartalmát, hogy
a munka egyre komplexebb világában foglalkoztatásra alkalmasak maradjanak.
Az e-learning az önállóan irányított tanulás koncepciójában különleges helyet foglal el. Az e-learning
mottója: „any time, any place, any path, any pace” (bármikor, bárhol, bármilyen úton és bármilyen
tempóban). Az e-learning tehát univerzálisan rendelkezésre áll, és különösen a vállalati továbbképzésben
fontos ez a rövid ideig tartó („just in time“= éppen jókor), munkahelyhez közeli („just in place= éppen jó
helyen“), szükségletorientált („on demand“= igény szerint) informális tanulás.
Az e-learning önálló irányítást tesz lehetővé a következő területeken:

•
•
•

A tanulás céljai és tartalmai (mit),
Módszerei és szociális formái (hogyan, mivel és kivel) és

Koordinálása (mikor, hol, meddig).
Ezeket a lehetőségeket azok a vállalatok és munkatársak ismerik fel egyre inkább, amelyek/akik főként a
tanulás nagyobb térbeli és időbeli flexibilitását tartják az e-learning előnyének.
A gyakorlatban az e-learning előnyeit az egész életen át tartó tanulás, az önállóan irányított és informális
tanulás terén természetesen nem mindig ismerik fel a vállalatok.

3.7 Tanulási eljárás „Szigetelő anyagok” - példa az önállóan irányított tanulásra
A „hőszigetelés“ tananyag tanulási eljárása a kőművesek és ácsok együttes szakképzésének részét
képezi. A tanulási eljárás az elméleti és gyakorlati képzés számára szakmákat és tanulási helyszíneket
átfogóan van kidolgozva. A szakiskola minden egyes tantárgya, a szakképzési centrum és a
vállalkozások is hozzájárulnak a tanulási eljárás teljes körű feldolgozásához.
Itt a „szigetelő anyagok” tematikával kapcsolatos szakmai ismeretek önálló elsajátítása mellett többnyire
olyan átfogó kompetenciákról van szó, amelyeket a tanulási eljárás feldolgozása fejleszt, mint például:
Interakció a tanulócsoportban
• Csoportok kialakítása, munka a csoportokban
• Az egyéni és a csapatmunka váltakozó szakaszai
• Informális tanulás és kölcsönös informálás
A tanulási folyamat önálló irányítása
• Idő, lépések, sorrendek, útvonalak, megbízások tervezése
• Döntés változatokról, cselekvésekről, koncepciókról
Ismerkedés a tudományos munkával
• Problémák felismerése, problémamegoldás, problémamegoldás értékelése
• Természettudományi ismeretek átvitele építőipari műszaki szerkezetekre
• Eredmények prezentálása
Kommunikáció külső szakemberekkel, vállalkozásokkal, hatóságokkal
• A tanulási helyszínek, azaz az iskola és a vállalaton kívüli szakképzési centrum nyitottabbá válásával
szorosabb kapcsolat alakul ki a valósággal.
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A tanulási eljárás feldolgozásához a szaktanárok és oktatók egy kérdésfelvetésből kiindulva közösen
fejlesztettek ki egy feladatra vonatkozó cselekvési szituációt.
Kérdésfelvetés:
Németország régi épületei gyakran nem felelnek meg a hőszigetelés mai követelményeinek. Túl sok
fűtőolajat használnak fel, és magas széndioxid-kibocsátással károsítják a környezetet.
Cselekvési szituáció:
Ajánlat kidolgozása gazdaságilag és ökológiailag kedvező hőszigetelésre a régi épületek külső falainak
felújításához.
Épület leírása:
A ház falait 1800 kg/m3 sűrűségű mészhomok téglából építették
A padlózat 2400 kg/m3 sűrűségű normál betonból készült.
A tetőszerkezethez 500 kg/m3–os erdei fenyőt használtak.

3.7.1 A tanulási eljárás folyamatának menete
Az önálló problémafeldolgozás segítéséhez az ipari tanulók számára rendelkezésre bocsátanak egy
anyagot, amelyben vázlatok, fontos kérdések, kiegészítő információforrásokra történő utalások, a
feldolgozással kapcsolatos útmutatások, valamint további médiák (szakkönyvek, naplófőkönyvek, video
stb.) szerepelnek. Ezenkívül lehetőségük van arra, hogy az iskola könyvtárát is használják. A technológiai
szaktanár a „szigetelés” témakörben tart egy bevezetést, és a tanulási eljárás feldolgozása alatt
tanácsadóként áll rendelkezésre a felmerülő problémák és kérdések esetén.
A szakképzési centrum szakmai gyakorlati oktatása során az ipari tanulók tovább folytatják a tanulási
eljárást. A hőszigetelés kivitelezéséhez egy családi házból választanak egy részletet.
Fontos kivitelezési pontok a szigetelő lemezek hőszigeteléssel kapcsolatos megmunkálása a sarkoknál
és ablaknyílásoknál, a horgonyrúd megfelelő felosztása, a cseppüveg központi behelyezése a légrétegbe
és a két nedvességgátló megfelelő bedolgozása. A stabilitás szempontjából ügyelni kell arra, hogy a
rétegvastagságok, merőlegesség és egyensúly be legyen tartva.
A folyamat menete a gyakorlati képzésben:
1. A projektfeladat elemzése
2. Alaprajz megrajzolása a számítógépen
3. A kötési megoldások kidolgozása és rajz a nézetről a kötésekkel
4. Az Excel felhasználói program használatával a számítások kidolgozása Számítás a - Térfogatról
- Malterszükségletről
- Vakolóhabarcs-szükségletről
- Anyagköltségekről
- Bérköltségekről
- Időráfordításról
5. K-értékről
6. A megbízás gyakorlati kivitelezése
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1. Kezdeti szakasz
A tanulási eljárás ezen szakasza arra szolgál, hogy az ipari tanulókat motiválja, és célorientálttá tegye.
A kiindulási pont a következő probléma:
A régi épületek gyakran nem felelnek meg a hőszigetelés mai követelményeinek. Túl sok fűtőolajat
használnak fel, magas széndioxid-kibocsátással károsítják a környezetet.
A tanulók a következő feladatot kapják:
Egy ügyfél fel akarja újítani régi épületének külső falait. Ajánlatot kér gazdaságilag és ökológiailag
kedvező hőszigetelésről.
2. Előkészítő szakasz
Ebben a szakaszban munkacsoportok alakulnak, és főbb kérdések segítségével kutatást végeznek
szigetelő anyagokról. A munkacsoportban kérdéseket kell feltenni, amelyekre adott körülmények között
még a feladat kidolgozásánál is szükség van. A lényeges építőipari műszaki és fizikai összefüggéseket
közösen dolgozzák ki.
3. Tervezési szakasz
A tanárral közösen meghatározzák a tanulási eljárás feldolgozásának részfeladatait, és feljegyzik őket.
Ezután a csoportban rögzítik a munkalépéseket és ütemtervet.
A tanár ezt a szakaszt munkamódszertani útmutatásokkal segíti, és adott esetben a feltett kérdéseknek
megfelelően rendelkezésre bocsátja a szükséges kiegészítő információkat.
Ebben a szakaszban a tanulók lehetőség szerint önállóan készítik elő a tanulmányi utat (szigetelő
anyagok előállítója, feldolgozója, építőanyag-kereskedés).
- Gyár kiválasztása
- Kapcsolatfelvétel
- Interjú vezérfonalainak kidolgozása
- Utazás szervezése
4. Kivitelezési szakasz
A kivitelezési szakasz a következő lépéseket tartalmazza
- Tanulmányút megvalósítása
A kiválasztott gyárat megtekintik, és a megfelelő, kidolgozott interjúkérdések segítségével kikérdezik.
Ezután a tanulók a vezérszöveg alapján dokumentációt készítenek
- A tanulmányi megbízás feldolgozása a fő kérdések segítségével
- A prezentáció előkészítése
- Projektmappa összeállítása
- Szigetelőanyagokból mintakollekció előkészítése
- Gyakorlati feladat
5. Kiértékelési szakasz
A kiértékelés prezentáció keretein belül történik, tanárokkal, oktatókkal és a vállalkozás képviselőivel
együtt.
- Ügyféltanácsadás szimulációja a régi épület külső falainak felújításáról
- Szigetelőanyagokból mintakollekció bemutatása
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3.7.2 Az önállóan irányított tanulás keretfeltételei
A tanulási eljárás feldolgozása egyértelművé tette, hogy az önállóan irányított tanulás néhány
keretfeltételt tesz szükségessé. Szükség van nagyobb és jól kialakított termekre (metatáblák, flipcharttáblák, videorendszerek, számítógép). A terem beosztásának lehetővé kell tenni a különböző típusú
munkákat. Mind az információk közvetítésére és összes csoporttag előtt történő prezentálására, mind
pedig a kiscsoportos és az egyéni munkára is alkalmas kell, hogy legyen.
Egy könyvtár a szükséges kézikönyvekkel és szakirodalommal segíti az önállóan irányított tanulást. De a
tanulók számára azt is lehetővé kell tenni, hogy az iskolán kívüli anyagokat, információkat vagy médiákat
is megszerezhessék, ha a tanulási folyamat ezt alkalmanként megköveteli.
Az önállóan irányított tanuláshoz a tanulás megszervezése is hozzátartozik: a rugalmas ütemterv, a
tanulócsoportok rugalmas kialakítása, a tananyagok rugalmas súlypontozása és az eljárásmód egyéni
tervezése. A tanulók tanácsadásához legyenek mindig elérhetőek a képzett, tanulást segítő szakemberek
saját tapasztalataikkal.

3.7.3 A tanulmányi előmenetelt ellenőrző formák az önállóan irányított tanulásnál
A tanulási és munkafolyamat objektív megítélését, megfigyelését és értékelését elősegítik bizonyos
irányvonalak, főbb kérdések, kiértékelési és megfigyelési kérdőívek.
A következő példákat alkalmazták a tanulási eljárás feldolgozásánál:
Ezek a tanulási eljárás vagy projekt célja és tartalma szerint módosulhatnak.

Példa: Irányvonal
Tanulási eljárás „Szigetelő anyagok” – Prezentáció előkészítése és megvalósítása
I. A feladat kijelölése
- A feladatkijelölés megnevezése
- A megoldási stratégia bemutatása
- A megoldási stratégia indoklása
- Eredmények meggyőző bemutatása
- A feldolgozás során felmerült problémák megnevezése
- A nyitott kérdések ismertetése
II. Prezentáció
- A prezentációt logikusan tagolni
- Vázlatpontok alapján szabadon előadni
- Hangosan és érthetően beszélni
- Érthetően kifejezni magunkat
- Kiemelni a lényeget
- Az előttünk szólóra hivatkozni
- A prezentációt médiák használatával segíteni
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Példa: Központi kérdés
„Szigetelő anyagok“ tanulási eljárás – A hőszigetelés alapjai
- A ház mely részeit kell különösen védeni hőveszteség ellen?
- A ház szerkezetében mely területeket befolyásol közvetlenül a hőszigetelés?
- Milyen épületeknél kell különleges hőszigetelést figyelembe venni?
Milyen hőszigetelő anyagok vannak?
Milyen hőszigetelő anyagok megfelelőek a különböző alkalmazási területekre?
Alkalmazási terület

Hőszigetelő anyag

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

- ……………………………..

Készítsen összefoglalást a hőszigetelés jelentőségéről ökológiai szempontból!
Magyarázza meg a hőszigetelés következő fizikai alapjait az építőiparban!
Fizikai méret

Magyarázat

Mértékegység

Hőmérséklet
Hővezetési együttható
Hőellenállás
Hőáteresztő-ellenállás
Hőátadási együttható
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Önszervezett tanulás az üzemi munkafolyamatban
nagyon jellemző

Tanulási és
munkacélok,
munkamegbízás,
munkafeladat,
tartalmak
Erőforrások
alkalmazása
(Nyers)anyagok
Módszerek

Csapatok
kialakítása

A szakoktatást
végző szakemberek
szerepe
E-learning

VETwin-winModel

még nem lehetséges

A munkamegbízást az üzem adja.
A gyakornokok maguk fogalmazzák
meg a problémát és célokat

A munkamegbízást az
üzem adja.
Gyakornokok és oktatók
együtt határozzák meg a
célokat és tartalmakat

A munkamegbízást az üzem adja.
Az ebből levezethető célokat az
üzem, ill. a szervizoktató határozza
meg. Gyakornokok rendszerezik a
tartalmakat, és a folyamatokat
maguk dolgozzák ki

Munkamegbízást az üzem
adja, oktató egyedül
határozza meg a feladatot,
előírja a célokat,
tartalmakat és
folyamatokat

Gyakornokok tervezik az
anyagfelhasználást, előteremtik, ill.
megrendelik az anyagokat

Gyakornokok és oktatók
együtt teremtik elő az
anyagot

Gyakornokok választanak az előírt
anyagból

Anyag előkészítve és
hiánytalanul adott

Gyakornokok szabadon választják a
tanulási utat, munka az
oktatóközponton kívüli is

Közös tanácsadás a
legjobb tanulási és
munkamódszerekről, a
döntést a gyakornok hozza
meg
Csoport kialakítása a
gyakornokok javaslatára

Közös tanácsadás a legjobb tanulási
és munkamódszerekről, végül oktató
javaslata és döntése

Oktató előírja a tanulás és
munka menetét

Oktatók és szakoktatást végző
szakemberek hatással vannak a
csoportkialakításra

Oktatók és szakoktatást
végző szakemberek állítják
össze a csapatot

Integrációs; kívánságra tanácsadó;
szinte teljesen háttérbe vonuló

Tartózkodó, javaslatokat és
útmutatásokat szolgáltató
tanácsadó

Erősen strukturáló, kötelező
utasításokat adó

Követelmények és
egyértelmű utasítások,
ellenőrző és megfigyelő

Gyakornokok ezt a tanulási formát
szuverén kezelik. Az internetet teljes
körűen integrálja. Ők határozzák
meg, milyen mértékben használnak
más tanulási formákat

Az oktató segíti az elearning folyamatát

Önálló tanulási egységek előírása
CBT (számítógép alapú tanfolyam)
formában

E-learning még nincs
integrálva

Szabad választás érdeklődés és
vonzalom szerint

3. Modul

16

3.8 Tréningtanfolyam a munkafolyamatban történő önszervezett tanulási folyamatról
Az önszervezett tanulási folyamatokat a tanulók saját felelősségre történő tevékenysége, a tudás aktív
elsajátítása és azok a tanulási-oktatási eljárások határozzák meg, amelyek a valóság önálló feltárását
szisztematikusan teszik lehetővé.
A résztvevők a tanfolyamon megtanulják, hogyan tervezzék meg szakmai fejlődésüket, amelynek
folyamatai a cselekvésen keresztüli önszervezett, kompetencia-kialakító tanulás alapgondolataira
épülnek. A súlypont itt a munkafolyamat során megvalósuló, cselekvésorientált tanulási formákon van.
Ezen a tanfolyamon konkrétan az oktató szerepének új értelmezéséről van szó, aki olyan helyzeteket
teremt és kísér végig, amelyekben optimálisan lehet tanulni.
A tanfolyam koncepciója a tapasztalati folyamat elvén alapul. A tanulási tartalmak közvetítése face-toface (szemtől szembe) történik, és a tanulási tartalmakat mind a gyakorlatba, mind pedig az önképzés
kereteibe bevonják. Minden modul egy 20-30 perces elméleti részt (input) tartalmaz, amelyet 60 perc
alkalmazás követ.
Példa egy tanfolyam tervezésére
Intézmény:
A tanfolyam időtartama:
Ki javasolta:
A tanfolyam helyszíne:
Résztvevők száma:
Célcsoport:

FRG Román-Német Alapítvány Temesvár/Románia
22 óra
Nicolae Cernei

Oktatók az építőipar területéről

A résztvevők kompetenciái és tanulási céljai:
- az önállóan irányított tanulás módszereit és szempontjait közvetíteni tudja,
- a jövőbeli képzési intézkedések fejlesztésében a vállalatnál aktív szerepet tud vállalni,
- a tanulás modern tanulási módszereit munkahelyen és a munkafolyamatban fel tudja használni,
- a felelősség a vállalati továbbképzés minőségbiztosítási keretein belül ismert számára,
- képes a vállalati tanfolyamok fejlesztésénél az önállóan irányított tanulási elvet megvalósítani,
- irányítani tudja az oktatókat, hogy a tanulási folyamatokat megfelelően tudják kialakítani és kísérni,
- közvetíteni tudja az oktató szerepének megváltozását.
Követelmények a tanulók felé:
- saját tanulási célok tudatossága
- nyitottság a tanulásra
- kezdeményezés és függetlenség
- saját felelősség elfogadása
- kreativitás és problémamegoldó képesség
- rátermettség, motiváció, koncentráció és munkafegyelem
- információkutatási és -feldolgozási stratégiák
Források:
1. Paloş, R., Sava, S., Ungureanu, D. (2007). Educaţia adulţilor. Baze teoretice şi repere practice, Verlag Polirom, Iaşi
2. Simmonds, D. (2008). Proiectarea şi livrarea programelor de training, Verlag Codecs, Bukarest
3. Lawson, K. (2006). The trainer's handbook, Pfeiffer, San Francisco
4. Gugel, G. (2007). Metode lucru în educaţia adulţilor, Verlag Mirton, Timişoara
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Útm
utat
ó
szá
ma:
1.

Szükséges
segédletek

Időtar
tam

Információ a tanfolyam részvételi
szabályairól
A tanfolyam értékelése
A tartalom és a didaktikai tanulási
stratégiák egyeztetése
Különbségek és hasonlóságok más
tanulási formákkal – összehasonlító
elemzés

- Munkalapok
- Kérdőívek

90'

- Színes kartonok

90'

Az önállóan irányított tanulás
tartalmainak kiválasztása és
fejlesztése

Az egyéni tanulási kultúra fejlesztési
lehetőségei

- Szövegek
- Tábla
- Marker

90'

A tanulási cél megfogalmazása
az önállóan irányított tanulásnak
megfelelően
Az önállóan irányított tanulás
szakaszainak kidolgozása

Az önállóan irányított tanulás célja –
egy előzetesen megállapított
tevékenység alapjain kidolgozva

- Flipchart-tábla
- Űrlapok

90'

Módszerek az önállóan
irányított tanulás
keretein belül

Az önállóan irányított tanulás
főbb módszereinek elsajátítása
Önállóan irányított tanulási
módszerek elemzése

Önállóan irányított tanulási
módszerek – felhasználható
gyakorlati feladatok

- Munkalapok
- PowerPoint
megjelenítés

90'

Az önállóan irányított
tanulás eredménye

Annak megállapítása, hogy az
önállóan irányított tanulás
eredményeit milyen mértékben
alkalmazzák konkrét
munkahelyzetekben

Szakaszok az önállóan irányított
tanulás eredményeinek
azonosítására és mérésére

- színes filcek
- Papír
- Lapok feljegyzésekhez

90'

Modul

Célok:

Tanulási tevékenységek

Bevezetés a tanfolyam
problematikájába

A tanfolyam tematikájának
bemutatása
A tanulócsoport résztvevőinek
bemutatása

2.

Az önállóan irányított
tanulás ismérvei

Az önállóan irányított tanulás
tanulószervezeti ismérveinek
azonosítása

3.

Didaktikai és
módszertani
megjegyzések az
önállóan irányított
tanuláshoz
Az önállóan irányított
tanulás tartalma és
tanulási célja

5.

6.

4.
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Megjegyzések

7.

A tanulás a szakmai
tevékenység és a
munkafolyamat felé
irányul

A tangyakorlatok fejlesztése a
szakmai tevékenység és a
munkafolyamat felé irányul

Elemző eszközök, melyek a fejlődési
lehetőségek és a társadalomban
történő változási folyamatok
felismerését segítik, tanulási fokok
együttműködéssel
Modellek a munkahelyi tanuláshoz

- Papír
- Marker

90'

8.

Tanulási környezet

Az önállóan irányított tanulási
tartalom hozzáigazítása a
munkahelyi szituációkhoz és
tanulási folyamatokhoz

- PowerPoint
megjelenítés
- Fehér tábla

90'

9.

Problémamegoldó
folyamatok

A probléma megoldásához
alternatív stratégiák azonosítása
Annak bemutatása, milyen fontos
a rendszerszerű tervezés fa
probléma megoldásához

Kreatív megoldások megtalálása
A probléma megoldásához analógiák
használata

- Nyomtatványok
- Kérdőívek

90'

10.

Tanulás
közreműködéssel

A szakmai képzés keretén belül a
tanulási feladatok alkalmazása
közreműködéssel

- Terem minden csoport
számára
- Kérdőívek

90'

Végső értékelés

A képzési intézkedések
értékelése a résztvevők által

Az oktató mint
megfigyelő/tanácsadó/mentor
közreműködéssel megkönnyíti a
tanulási tevékenységet
Tanúsítvány a résztvevők számára a
munkaterület értékelésének alapján
A résztvevők visszajelzése a
tartalomról, módszertanról és
eredményről

11.

- Színes filcek
- Kartonok
- Papír
- Lapok feljegyzésekhez

90'
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1. modul Bevezetés
Javasolt tevékenységek

Információ a tanfolyam részvételi
szabályairól
A tanfolyam értékelése
A tartalom és a didaktikai tanulási
stratégiák egyeztetése

Tartalom
kulcsfontosságú
egységei

Didaktikai stratégia

Értékelési
módszer

Résztvevők megismerése
A tanulási szükséglet
azonosítása

Szervezési javaslatok a
lebonyolításhoz
Jégtörő gyakorlatok,
kartonok bemutatása

Kérdőívek

Didaktikai stratégia

Értékelési
módszer

Munka csoportokban,
technika használata,
metaterv

Visszajelzés
Kiértékelés

2. modul Az önállóan irányított tanulás ismérvei
Javasolt tevékenységek
Tartalom
kulcsfontosságú
egységei
Különbségek és hasonlóságok más
tanulási formákkal való
összehasonlításban
Összehasonlító elemzés

3. modul Didaktikai-módszertani észrevételek önállóan irányítással
Javasolt tevékenységek
Tartalom
Didaktikai stratégia
kulcsfontosságú
egységei

Értékelési
módszer

Az egyéni tanulási kultúra
fejlesztési lehetőségei

Visszajelzés
Kiértékelés

Tanulási tartalmak forrása
Információk előkészítése a
tananyaghoz
Szituációelemzés
Egyéni feltételek vizsgálata

Csoportfelosztás
Vita
Esettanulmány

4. modul Az önállóan irányított tanulás tanulási célja és tartalma
Javasolt tevékenységek
Tartalom
Didaktikai stratégia
kulcsfontosságú
egységei
Az önállóan irányított tanulás célja
– egy előzetesen megállapított
tevékenység alapjain kidolgozva

Tanulási cél a tájékozódó
szakaszban,
Tanulási cél a megvalósítási
szakaszban,
Tanulási cél az ellenőrző
szakaszban

Frontális oktatás
Panelbeszélgetések,
Szerepjáték,
csoportbeszélgetések

5. modul Módszerek az önállóan irányított tanulás keretén belül
Javasolt tevékenységek
Tartalom
Didaktikai stratégia
kulcsfontosságú
egységei
Önállóan irányított tanulási
módszerek;
Alkalmazható módszerek a
gyakorlatban
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Kontextusos munka
stratégiája

Csoportmunka,
Szerepjáték,
Tapasztalatcsere

Értékelési
módszer
Visszajelzés
Kiértékelés

Értékelési
módszer
Visszajelzés
Kiértékelés

Teljesítőképes olvasás
módszere
RICAR technika (átlapoz,
kérdez,
3. Modul
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tulajdonképpeni olvasás, hír
elmélyítése, ismétlés),
PQRST technika
(bemutatás, kérdések,
olvasás, összegzés,
ellenőrzés)
APASE technika (első
tréning, tervezés,
Igazodás, aktív tanulmány,
értékelés)
Szövegkommentár
módszere
Az olvasás technikája egy
írásos szöveg elkészítésével
Tartalomelemzéssel történő
tanulás módszere
Agytérkép módszere
Előadással/bemutatással
történő tanulás módszere

6. modul Az önállóan irányított tanulás eredménye
Javasolt tevékenységek
Tartalom
kulcsfontosságú
egységei
Szakaszok az önállóan irányított
tanulás eredményeinek
azonosítására és mérésére

Didaktikai stratégia

Értékelési
módszer

Egyéni munka,
Megjegyzések,
Interjú,
Esettanulmány

Visszajelzés
Kiértékelés

Didaktikai stratégia

Értékelési
módszer

A tangyakorlatok fejlesztése
a szakmai tevékenység, a
munkafolyamat és az egész
életen át tartó tanulás felé
irányultan

Csoportmunka,
Vizsgálat,
Pókháló

Visszajelzés
Kiértékelés

Tartalom
kulcsfontosságú
egységei

Didaktikai stratégia

Értékelési
módszer

A munkahely mint tanulási
környezet alakítása,
Önállóan irányított tanulás
tevékenység- és munkahely-

Egyéni munka,
Prezentáció,
Szimulációs játékok,
Vizsgálat

Visszajelzés
Kiértékelés

Reakció mérése
Tanulmányi előmenetel
mérése – új ismeretek és
képességek
Viselkedés mérése

7. modul Tanulás a munkafolyamatra irányultan
Javasolt tevékenységek
Tartalom
kulcsfontosságú
egységei
Elemző eszközök, melyek a
fejlődési lehetőségek és a
társadalomban történő változási
folyamatok felismerését segítik

8. modul Tanulási környezet
Javasolt tevékenységek

Modellek a munkahelyi tanuláshoz
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orientáltan
A kapcsolat az önállóan
irányított tanulás és a
munkahelyen történő tanulás
között

9. modul Problémamegoldó folyamatok
Javasolt tevékenységek
Tartalom
kulcsfontosságú
egységei
Kreatív megoldások megtalálása
A probléma megoldásához
analógiák használata

Didaktikai stratégia

Értékelési
módszer

Csoportmunka,
Brainstorming,
Tervező játékok

Visszajelzés
Kiértékelés

Didaktikai stratégia

Értékelési
módszer

Tájékozódó szakasz,
Irányelvek lefektetése,
Konfliktusok megoldása,
Produktivitás,
Feloldás

Csoportmunka,
Tanultak
felhasználása,
Csapatjáték a
csoportok között

Visszajelzés
Kiértékelés

Tartalom
kulcsfontosságú
egységei

Didaktikai stratégia

Értékelési
módszer

Az oktatási intézkedések
értékelése a résztvevők
által

Frontális oktatás
Szemináriumi bírálat

Visszajelzés
Kiértékelés

Kritikus gondolkodás,
Reflexív tanulás,
Projektmunka,
Időgazdálkodás

10. modul Tanulás közreműködéssel
Javasolt tevékenységek
Tartalom
kulcsfontosságú
egységei
Az oktató mint
megfigyelő/tanácsadó/mentor
közreműködéssel megkönnyíti a
tanulási tevékenységet,
Közreműködéssel történő
tanulás fokai
11. modul Végső értékelés
Javasolt tevékenységek

Tanúsítvány a résztvevők
számára a munkaterület
értékelésének alapján;
A résztvevők visszajelzése a
tartalomról, módszertanról és
eredményről

VETwin-winModel

3. Modul
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