5. MODUL
Kiindulási alap a kreditek beszámításához az alap- és továbbképzés összevonása esetén

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.

5. modul
Kiindulási alap a kreditek beszámításához az alap- és továbbképzés összevonása esetén
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 az oktatóval közösen kiértékelendő, elmélyítendő és elméleti szinten is feldolgozandó,
a saját munkaterületükön elvégzendő gyakorlati feladatok révén történő tanulással ötvözik.
1. Előzetes megjegyzések az 5. modulhoz
Miről szól ez a modul, és mi a modul lényege
Az európai ECVET-kezdeményezés a szakképzést új kihívások elé állítja.
Az ECVET – „CreditSystem for Vocational Education and Training” (európai szakképzési
kreditrendszer) a szakmai kompetenciák keretrendszerének egységesítésére, valamint a
transznacionális mobilitás ösztönzésére irányul.
Az ECVET célja, hogy a különböző nemzeti szakképzési rendszerek fennmaradása mellett az
összehasonlíthatóságot és a kompatibilitást lehetővé tegye. Az eszközök az alábbiak fejlesztését
segítik elő:
• Átláthatóság és összehasonlíthatóság,
• A szakmai képzések és kompetenciák átvihetősége és kölcsönös elismerése.
A DECVET-kezdeményezés – „német szakképzési kreditrendszer” – Németországban a nemzeti
szakképzési rendszer fontos pontjain a jobb átjárhatóságot célozza.
Ennek során a
kreditrendszer kialakításához a meglévő német szakképzési rendszert veszik alapul.
A német kreditrendszer kialakítása az alábbi célokkal kapcsolódik össze:
- A képesítések és tanulmányi eredmények átláthatóságának növelése,
- Szakmai képzésekhez való hozzáférés és az átjárhatóság nyitottabbá és rugalmasabbá tétele
- "Parkolópályák“, redundáns szakképzettségek és szakképzési zsákutcák elkerülése
- A tanulási helyszínek jobb összekapcsolása és az oktatási intézmények együttműködése
- Az informálisan szerzett tanulási eredmények érvényesítése és beszámítása és
- Az egyes személyek mobilitásának növelése a szakképzésben

Az oktatóknak a jövőben az alábbi ismeretekkel kell rendelkezni:
- Hogyan kell a tanulási egységeket kialakítani,
- Hogyan lehet a kompetenciákat értelmezni és értékelni,
- Mik az eredmények (outcomes),
- Melyek a kreditpontok,
- Hogyan lehet az informálisan megszerzett kompetenciákat értelmezni és beszámítani.

A modul tanulási céljai és tartalmai
1. ECVET- kreditrendszer a szakmai képzésben
- Érintkezési pontok a szakmai képzésben
2. Feltételek megteremtése a tanulási eredmények beszámítására
- A tanulási eredmény egységeinek meghatározása és leírása
- Kompetenciák megállapítása
- A részrendszerek között átfedések és azonosságok feltérképezése
- Kreditek hozzárendelése
- A beszámítási eljárás kipróbálása
3. Tanulási egységek a gyakorlatban
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Mit kell tudniuk a modul végén a résztvevőknek/tanulóknak
Tudás a következőkről:
- EQR (Európai Képzési Keret) és többi európai ország szakképesítési keretei
- ECVET és a többi európai ország kezdeményezései (pl. DECVET)
- Outcome-orientáció
- Kompetenciák megállapítása
Készségek az alábbiakhoz:
- Tanulási egységek fejlesztése
- Kompetencia-megállapítási eljárásokban való jártasság
- Tanúsítványok kidolgozása a megszerzett kompetenciák elismerésével
Önálló szerepvállalás és szociális kompetenciák
- Bizalmon alapuló kapcsolat a résztvevőkkel
- Kommunikáció az illetékes szervekkel a kompetencia elismerésénél
- A tanulási egységek állandó aktualizálása és továbbfejlesztése a vállalatokkal és
szövetségekkel együttműködve
- Megbízható együttműködés a regionális vizsgabizottságokkal
A résztvevők elért kompetenciáinak kölcsönös elismeréséhez transznacionális együttműködés
Az önálló tanulási folyamatra vonatkozó követelmények
A résztvevők ebben a modulban önállóan kidolgozzák a tanulási egységeket a gyakornokok
számára, leírják az elérni kívánt eredményeket, feltérképezik az érintkezési pontokat, javaslatot
tesznek az odaítélendő kreditekről.
Általános módszertani javaslatok az oktatók számára
- A továbbképzés szemináriumokból, valamint az online tanulási környezetben rendelkezésre
bocsátott tananyagokból áll,
- A szemináriumoknak főként csoportmunkából kell állniuk,
- A résztvevőknek be kell mutatniuk tanulási és munkahelyi feladataikat.
2. Tartalmak és gyakorlati feladatok
Tartalmak
5.1
Vonatkoztatási rendszer szakmai kompetenciák tanúsításához
5.1.1 Az ECVET program
5.1.2 Outcome- és kompetencia-orientáció
5.1.3 A DECVET kezdeményezés Németországban
5.2
Tanulási eredmények elfogadható beszámítási lehetőségeinek azonosítása – szakmát
átfogó tanulási egységek levezetése
5.3
Javaslatok különböző tanulási egységek meghatározására – Tanulási egység felépítése
5.4
Példa szakképzésnek megfelelő vállalati feladatra praktikus értékelési kritériumokra
vonatkozó javaslatokkal
5.5
A szakmai alapképzés Outcome-orientált alakítása – a megszerzett szakmai és
személyes kompetenciák mérhetősége
5.5.1 Ismeretek (Tudás)
5.5.2 Készségek
5.5.3 Személyes kompetenciák (szociális kompetenciák és önálló szerepvállalás)
5.6
Kreditrendszer az építőiparban – Példa: vályogépület
5.7
Összefoglalás forrásokról és fontos nemzetközi és európai dokumentumokról
Gyakorlati feladatok
Dolgozzon ki egy tanulási egységet az Ön szakterületének szakképzési elemére. Írja le, mik
voltak az eredmények és a kapcsolódó kompetencia-megállapítási eljárások.
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5.1 Vonatkoztatási rendszer szakmai kompetenciák tanúsításához

5.1.1 Az ECVET program
Az oktatáspolitika központi kihívása az, hogy a szakképzést a lehető legjobban hozzáigazítsa a
nemzetközi piacok követelményeihez, ill. a tőke és munka növekvő mobilitásához. Az oktatásban részt
vevők mobilitása is fontos eleme az oktatás és a szakmai alapképzés területén zajló európai
együttműködésnek. A gyakornokok azonban közel nem olyan mobilisak, mint a hallgatók. Ennek egyik
oka az európai szakképzési rendszerek jelentős heterogenitása. Hiányzik egy elismert
"szabályrendszer", amelynek segítségével a külföldön elért teljesítményeket lehet leírni, besorolni és
végső soron beszámítani.
Az úgynevezett „koppenhágai folyamat" mutat már európai szintű aktivitást arra vonatkozólag, hogy
ilyen szabályrendszert és ezáltal a szakmai kompetenciák tanúsításának egységes vonatkoztatási
rendszerét megalkossák. A vonatkoztatási rendszer létrehozására történő kezdeményezés a „European
Credit Transfer System for VET” (európai szakképzési kreditrendszer) (ECVET). Az ECVET-et arra lehet
használni, hogy a szakképesítéseket tanulási eredményekből álló és azoknak megfelelő pontokkal
ellátott egységekkel írjuk le, és ezáltal a tanulási eredmények átvihetőek lesznek, és összeadódhatnak.
Az ECVET vonatkoztatási rendszernek lehetővé kell tennie az összehasonlíthatóságot és kompatibilitást
a szakképzés különböző nemzetközi rendszereinek fennmaradása mellett. Ennek ösztönzésére a
következő eszközöket fejlesztették ki
• Átláthatóság és összehasonlíthatóság,
• A szakmai képzések és kompetenciák átvihetősége és kölcsönös elismerése
Az ECVET céljai:
• (Földrajzi) mobilitás ösztönzése
• Horizontális és vertikális képzési mobilitás javítása (átjárhatóság)
• Informális vagy formális képzésen kívül szerzett kompetenciák elismerése.

5.1.2 Outcome- és kompetencia-orientáció
Az ECVET program a tanulási eredmények koncepciójára épül. A jövőben nem azzal kell foglalkozni,
hogy valaki valamit meddig és hol tanult, hanem milyen ismereteket, képességeket és kompetenciákat
szerzett meg. Ez azt jelenti, hogy a kompetenciák értékelése nem az input-tényezők (azon képzési
folyamatok időtartama, helyszíne és különösen pedagógiai módszere, amelyekben a kompetenciákat
megszerezték) alapján1, hanem meghatározott tanulási eredmények elérése ("outcomes") alapján
történik. Mivel abból indulunk ki, hogy a tanuló ezt a tudást be tudja mutatni, hiszen rendelkezik a
megfelelő kompetenciákkal, ezért a kompetencia-tervet tartalmazza az outcome-orientáció.
A tanulási eredmények arra vonatkozó kijelentések, hogy a tanuló mit tud, mit ért, és mire képes, miután
lezárt egy tanulási folyamatot2. Az output és outcome fogalmakkal a tanulás kontextusában a személy
azon kompetenciáját jelöljük, amelyet ez a személy egy meghatározott helyzetben (=output) mutat,
amennyiben ez a tudás egy előzetesen megállapított mértéknek megfelelő.
Itt viszont nincs szó arról, hol, hogyan, mikor szerezte meg ezeket a kompetenciákat.

1

CEDEFOP (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) (2008b): Útban a tanulási eredmények felé: Stratégiai, politikai, és
gyakorlati előrelépések Európában.
2
Az Európai Közösségek Bizottsága (EU) (2008a): Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó
tanulás európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról. Idézet:
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/com_2006_0479_de.pdf (2011.08.17.).
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5.1.3 A DECVET kezdeményezés Németországban
Az ECVET alkalmazására 2012-ig egy kísérleti szakaszban felépítik a szükséges szerkezeteket, és
kísérleti vállalkozások keretén belül a rendszer egyes elemeit a gyakorlatban tesztelik. A súlypontnak
elsősorban a formális tanuláson kell lennie. 2012-től a rendszert lépésről-lépésre alkalmazni és
használni fogják a szakképző képesítéseknél. 2014-ben az addig megszerzett tapasztalatokat
felülvizsgálják, hogy ezen értékelés alapján adott esetben alkalmazkodási folyamatokat vezessenek be.
2010 novembere óta Németországban van egy ECVET Nemzeti Koordinációs Hivatal, amely az Európai
Oktatás Nemzeti Hivatalnál a Szövetségi Szakképzési Intézethez tartozik. A Nemzeti Koordinációs
Hivatal az Oktatási és Kutatási Minisztérium megbízásában dolgozik, és központi hivatalként működik a
kreditrendszer a szakképzésben’ témakör alapvető kérdéseit illetően.
Németországban az ECVET elemeit egy nemzeti DECVET kísérleti kezdeményezés keretein belül, az
Oktatási és Kutatási Minisztérium felügyelete mellett vizsgálják. A DECVET kezdeményezés a
következő célkitűzéseken fáradozik:

•
•
•
•
•
•

A képzettségek és tanulási eredmények átláthatóságának növelése,
Szakmai képzések hozzáférésének, átmeneteinek nyitottabbá és rugalmasabbá tétele,
"Parkolópályák“, redundáns szakképzettségek és szakképzési zsákutcák elkerülése,
A tanulási helyszínek jobb összekapcsolása és az oktatási intézmények együttműködése,
Az informálisan szerzett tanulási eredmények érvényesítése és beszámítása és
Az egyes személyek mobilitásának növelése a szakképzésben.

A DECVET kezdeményezés olyan fontos elemekkel foglalkozik, mint például a kreditek és az outcomeorientált tanulási egységek, és beszámítási modelleket próbál ki a német szakképzési rendszer
sajátosságainak figyelembevételével. A DECVET célja egy olyan kreditrendszer szisztematikus
fejlesztése és kipróbálása, amellyel a tanulási eredményeket meg lehet érteni, be lehet számítani, és a
szakmai oktatási rendszer egyik részterületéről a másikba át lehet vinni. Ezáltal az oktatási rendszer
horizontális és vertikális átjárhatósága, de a szakmai oktatáson belüli rugalmasság is célkitűzés.
A „DECVET- Kreditrendszer fejlesztése a szakmai oktatásban” kísérleti kezdeményezésben tíz vállalati
gyakorlatra irányuló kísérleti kezdeményezésben kompetenciák és tanulási eredmények beszámításhoz
átvihető eljárásokat fejlesztenek és próbálnak ki, amelyek lehetővé teszik az oktatási rendszereken
belüli és azok közötti mobilitás és átjárhatóság javítását.

5.2 Tanulási eredmények elfogadható beszámítási lehetőségeinek azonosítása – szakmát átfogó
tanulási egységek levezetése
Tanulási eredmények elfogadható beszámítási lehetőségeinek azonosításánál a következő tényezőket
kell figyelembe venni:
- A szakmai cselekvési területek elemzése a vállalkozásban és az ágazatban
- A nyitott és rugalmas szakképzési tervek és a megfelelő tanulási területek elemzése a következő
tényezők figyelembevételével:
•

A szakképzési kerettervek flexibilitása és nyitott kialakítása, amelyek megengedik, hogy a
vállalati és ágazatspecifikus sajátosságokat és érdekeket a gyakorlati szakképzésbe integrálni
tudják,

•

A szakképzési tervek (szakképzési kerettervek) által biztosított követelmények, amelyeket
egyrészt a szakképzési vállalatnak, másrészt pedig a szakképzésben részt vevőknek kell
teljesíteni
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•

a szakképzési kerettervekben rögzített megállapítások a minimálisan megszerzendő
ismereteket, képességeket és kompetenciákat illetően, amelyek egy összehasonlításra
alkalmas szakképesítési szintet garantálnak

- A szakképzési csoportok heterogenitása a vállalaton túli szakképzésben
- Az egyes résztvevők heterogenitásának ismertetőjegyei
Megoldási lehetőségek a tanulási egységek szerkezetére
1. A szakmát átfogó tanulási egységek differenciálása azáltal, hogy az eredmények (outcome)
különböző kifejeződési fokai a tanulási cél rendszertani elemeinek alapján lesznek meghatározva
Előny: a szakképzés nagy hatékonysága, szakképzés heterogén csoportokban a szakmát átfogó
közvetítésből adódó szinergiák egyidejű kiaknázásával
Hátrány: a megvalósítási szakaszban és az eredmények (outcome) differenciált értelmezésénél és
értékelésénél nagy ráfordítás szükséges
2. Csak olyan szakmát átfogó tanulási egységek levezetése, amelyek az elvárt eredményeket (outcome)
illetően 100%-os átfedést mutatnak
Előny: jó megvalósíthatóság, egységes tanúsítás, jó alap a kölcsönös elismerésre
Hátrány: A metszéspont szűkül, a heterogenitásból adódó lehetőségeket nem lehet kihasználni
Példa:
Egy szakmát átfogó tanulási egység levezetése: „ Minőségbiztosítás a műanyagipari ágazatban”

Szerszámgépszerelő
Üzleti folyamatok és
minőségbiztosítási rendszerek

Elektroműszerész
Minőségirányítás

Folyamatirányítási műszerész

Minőségbiztosítás és
minőségirányítás

100%-os lefedés

Ágazat követelményei
- Minőségbiztosítás a műanyagipari ágazatban
Az európai műanyag termékek csak akkor lehetnek versenyképesek a távolkeleti konkurenciával szemben, ha a termék minősége és a gyártási költségek
a piac magas igényeinek eleget tesznek.
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5.3 Javaslatok különböző tanulási egységek meghatározására – Tanulási egység felépítése
Tanulási egység
(Tanulási modul)
Ágazat

Ipartechnikai terület az építőipari ágazatban

Oktatott szakma

Tanulási eredmények leírása

Készségek:
Ismeretek:
Kompetenciák:

Tanulási célok
(a résztvevők előfeltételeinek
figyelembevételével)
[célcsoport]
1. kognitív
2. affektív
3. pszichomotorikus

Tanulási tartalmak

Időbeli keretek
a tanulási helyszínek
figyelembevételével
Tanulási formák, módszerek,
médiumok

Tanulási tartalmak szervezése

Eredmény meghatározása /
teljesítmény igazolása
(eljárások és kritériumok a
tanulási eredmények
értékelésére)
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Példa tanulási egységre a műanyagipari ágazatban (szakképzésnek megfelelő üzemi feladat):
Tanulási egység
(Tanulási modul)

Szerszámgépek pneumatikus irányítása,
Gépek és berendezések a műanyagipari ágazatban

Ágazat

Ipartechnikai terület - műanyagipari ágazat

Oktatott szakma

Elektroműszerész, szerszámgépszerelő, műanyag és gumiipari
folyamatirányítási műszerész

Tanulási eredmények
leírása

Készségek:
A résztvevők a tanulási egység végén sorrendi vezérlőtáblák és
működési tervek alapján pneumatikus vezérléseket tudnak felépíteni
és ellenőrizni.
A hibákat tudják elemezni és elhárítani.
Megelőző karbantartási munkálatokat tudnak elvégezni a pneumatikus
szerkezeti elemeken és rendszereken.
Megszerezett ismereteiket és készségeiket képesek új vállalati
feladatoknál is alkalmazni.
Képesek arra, hogy gépkönyvekből, táblázatokból és más
dokumentumokból a pneumatikával kapcsolatos szimbólumokat,
fogalmakat és előírásokat értsenek meg.
Képesek arra, hogy pneumatikus problémákat értelmezzenek, és
ezeket átalakítsák kapcsolási rajzokba.
Ismeretek:
A résztvevők átfogó tudással rendelkeznek a pneumatika
matematikai-fizikai és műszaki alapjairól.
Ismerik a pneumatikus vezérlési technikában alkalmazott legfontosabb
szimbólumokat, fogalmakat és előírásokat, ill. tudják, hogyan
szerezhetnek önállóan új információkat.
A résztvevők átfogó tudással rendelkeznek a műanyagfeldolgozásban használatos gépek pneumatikus szerkezeti elemeinek
felépítéséről és működési módjáról.
Átfogó ismereteik vannak a pneumatikus szerkezeti elemek és
berendezések üzemzavarainak felismeréséhez és elhárításához.
Rendelkeznek angol nyelvismerettel, hogy a gépeken gyakran
előforduló angol szakkifejezéseket megértsék.
Kompetenciák:
A résztvevők felismerik és megtanulják, hogy a műszaki
berendezések a műanyagiparban magas automatizálási fokkal bírnak,
amelyet többnyire a vezérlési és szabályzási technika új fejlesztései
határoznak meg.
Felismerik különleges felelősségüket, amelyet ezeknek a
berendezéseknek az üzembe helyezésénél, karbantartásánál,
javításánál viselnek, és bebizonyítják, hogy a kezelésnél a minőségi
paramétereket betartják.
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A résztvevők a tanulási egység végére a kooperatív és kommunikatív
kompetenciájukat tovább fejlesztették. Együttműködve más szakmai
csoportokkal információkat tudnak szerezni, döntéseket tudnak hozni
az előrehaladást illetően, és az eredményeiket prezentálni tudják.
Tanulási célok
(a résztvevők előfeltételeinek
figyelembevételével)
[célcsoport]

A szakképzésben részt vevők a pneumatika matematikai-fizikai
alapjaival, a pneumatikus rendszer elemzésével, a működési
egységek felépítésével, ezek együttműködésével, valamint az
energia- és jelzés-átvitellel kapcsolatosan ismereteket és készségeket
szereznek.
Ebből ezután meg lehet állapítani az üzembe helyezési intézkedések
szisztematikus sorrendjét (energia-ellátást biztosítani, a működési
egységeknél közbenső lépéseket betervezni, határértéket és üzemi
értékeket értelemszerűen beállítani és fokozatosan módosítani,
szükséges intézkedéseket biztosítani, üzembe helyezést
betervezni...).
A résztvevők felismerik a lehetséges hibaforrásokat , tipikus hibákról
táblázatokat tudnak összeállítani, és azok elhárítási lehetőségeit leírni.
A résztvevők képesek értelmezni a működési egységek
együttműködését és működési módját , és ez alapján képesek a
helyreállítást önállóan tervezni, megvalósítani és ellenőrizni.
Felismerik, hogy a három szakma
- Elektroműszerész
- Folyamatirányítási műszerész
- Szerszámgépszerelő
közösen viseli a felelősséget a műanyagipari ágazatban használatos
gépek és berendezések pneumatikus rendszereinek karbantartásért
és helyreállításáért.
Megszerzik a kompetenciát ahhoz, hogy megértsék, saját
szakmájukra milyen specifikus felelősség hárul a műanyagipari ágazat
pneumatikus berendezéseivel kapcsolatban, és ezeket a
berendezéseket ennek megfelelően kezeljék.
A résztvevők felismerik a cselekvési terület komplexitását, és képesek
eldönteni, milyen mértékben kell együtt dolgozniuk más szakmai
csoportokkal a pneumatikus szerkezetek és berendezések üzembe
helyezésénél, karbantartásánál és helyreállításánál.
Képesek arra, hogy ezeket a gyakorló berendezéseken megszerzett
ismereteket és készséget a konkrét szakképzési üzem valós
berendezésein alkalmazzák.
A gyakornokok önállóan végeznek el egy, a szakképzésnek megfelelő
üzemi feladatot. Ezáltal rögzítik a fröccsöntő és sajtoló berendezések
pneumatikus kapcsolásairól és pneumatikus szerkezeti elemeiről
eddig szerzett ismereteiket, és vállalati kompetenciát szereznek.
A kifejeződés pontosítása és mértéke:
A tanulási célok pontosítása az egyes tanfolyami egységek konkrét
előkészítésében történik. A megszerzett ismeretek, készségek és
kompetenciák mértékének megnyilvánulása a szakképzésnek
megfelelő üzemi feladat sémájában van megadva.
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Tanulási tartalmak

Bevezetés a pneumatika alapjaiba
• A következő fizikai állandók matematikai megközelítése:
Energia, nyomás, terület, távolság, sebesség, hatásfok,
erőátvitel, nyomásátvitel (hozzákapcsolás a szakmai iskolában
tanult ismeretekhez)
Fizikai alapok
• Légnyomás előállítása
• Légnyomás elosztása
• Karbantartási egység
Szerkezeti elemek és kapcsolási jelek
• Egyutas- és kétutas henger
• Fojtószelep
• Fojtó visszacsapószelep
• Pneumatikus hajtómű üzemmódok (normál üzemmód,
zavarüzemmód, áramlási sebességek, hatások, mint pl.
hőmérséklet, nedvesség…)
• Pneumatikus mozgások vezérlése/szabályzása (arányossági
technika)
Kijelölt feladat alapján kapcsolási terv kidolgozása
• Pneumatikus tervek szerinti kapcsolási felépítés
• Kapcsolási tervek kidolgozása
• Szisztematikus hibakeresés, hibaelhárítás a gyakorló
szerkezeteken
Munka a valós folyamatban
• A pneumatikus szerkezetek elemzése valós berendezéseken
• Pneumatikus berendezéseken üzembe helyezési és
karbantartási munkálatok megvalósítása
• Egy szakképzésnek megfelelő üzemi feladat megvalósítása

Időbeli keretek
Tanulási formák,
módszerek, médiumok

4 hét
-

Bevezető oktatás

-

Önállóan irányított tanulás

-

Külön feladatok és központi kérdések az anyagról (pneumatikus
munka- és vezérlő szerkezetek mozgási folyamatainak és
kapcsolási állapotainak részletes begyakorlása és ábrázolása, ill.
példák segítségével egy pneumatikai feladat feldolgozásának
szisztematikája)

-

Önértékelés, kiértékelő beszélgetés és hibaelemzés

- Laborberendezés (moduláris munkahelyi rendszer),
-

Tanfolyami dokumentumok

-

A műanyag-feldolgozás valós berendezésein való gyakorlás,
különösen a sajtoló és fröccsöntő berendezéseken (pneumatikus
szerkezetek üzembe helyezése, szimulált hibák megkeresése és
elhárítása)

- Szakképzésnek megfelelő üzemi feladatok
Tanulási tartalmak
szervezése

A tanulási egység a műanyagipari ágazat és kisipar jövőbeli műszaki
tudással és megfelelő logikai gondolkodással rendelkező ipartechnikai
szakembereinek szól. Maximum 12 fős csoportokban végzik.
A tanulási egységet szakmát átfogóan valósítják meg, azaz a
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résztvevők a műanyagipar három szakterületéről:
- Folyamatirányítási műszerész
- Szerszámgépszerelő
- Elektroműszerész
az egységesség és differenciálás elve alapján részesülnek
szakképzésben.
A tanulási egység első 2 hete közvetlenül a szakképzési központban,
a következő 2 hét pedig váltakozó „üzem – szakképzési központ“
helyszínen történik.
Ha az előfeltételek adottak, akkor ez a 2 hét teljes egészében a
vállalatnál kerül megvalósításra. A tanulási egység kezdetén ki lehet
tűzni egy üzemre jellemző feladatot.
Eredmény meghatározása /
teljesítmény igazolása

A tanulási egység sikere
- egy tanfolyamon belüli teszttel
- egy szakképzésnek megfelelő vállalati feladat kivitelezésével
állapítható meg.
A tanulási egységhez kapcsolódóan háromszintű kiértékelés
következik:
1. Önértékelés
2. A szakképző központ tanfolyamvezetőjének értékelése
3. A tanfolyamvezető és az üzemi szakképzést végző szakemberek
értékelése a szakképzésnek megfelelő üzemi feladatra vonatkozóan
A résztvevő elért eredményét bizonyítványban igazolják.

5.4 Példa szakképzésnek megfelelő vállalati feladatra praktikus értékelési kritériumokra
vonatkozó javaslatokkal
Példa egy szakképzésnek megfelelő vállalati feladatra a műanyagipari ágazatban
Tanult szakmák: Elektroműszerész, szerszámgépszerelő, folyamatirányítási műszerész
Ezt a feladatot mindhárom szakterület elvégezheti, azonban különösen az elektroműszerészeknél
előzetesen bevezetést kell tartani a fröccsöntő technikába):
Szakképzésnek megfelelő vállalati feladat:
Zavarelhárítás a Ferromatik Milacron Elektra 50 S berendezésen
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Feladat:
A Ferromatik Milacron Elektra 50 S fröccsöntő gépen, IQT 44 vezérléssel, a termelési folyamat közben
hiba történt. Az ezen a gépen gyártott tartályokat nem teljesen automatikusan formázza ki a gép.
Ekkor valószínűleg a mechanikus kidobó rendszerben, magán a szerszámon (kopási jelenség), a
beütőfej alátámasztott kiformázásán levegőkibocsátás útján (a szerszám légcsatornarendszerében
történt szennyeződések) vagy a pneumatikus vezérlőrendszer szerkezetében történt meghibásodás. Az
érintett levegőszelepek műszaki paramétereit a képernyővel összekapcsolt, billentyűzettel ellátott
gépegységen keresztül lehet elérni.
Elemezze a hibát, és kezdje meg a hibaelhárításhoz szükséges intézkedéseket. Lehetőség szerint
önállóan dolgozzon, és vegye figyelembe, hogy a feladatához hozzátartozik a tervezés, megvalósítás és
ellenőrzés, valamint az ismét működőképes gép szabályszerű átadása.
A feladat kivitelezését a következő kritériumok szerint értékelik:
Tervezési szakasz
Pontok (0-3-5-7-9-10)
Kritériumok

Önértékelés

Mások értékelése

Munka- és tanulási célok felismerése
Információforrások felkutatása
Önképzési anyagok hatékony használata
VAN-elemzés
Hibaelemzés
Megoldási stratégiák megtalálása a feladat
kidolgozásához
Munkaterv kidolgozása
Adott esetben a munkaterv egyeztetése az üzemi
szakemberekkel ( szerszámgépszerelő,
elektroműszerész, folyamatirányítási műszerész)
Önálló döntések meghozatala
Részeredmény x 0,3 ...........................................
Megvalósítási szakasz
Pontok (0-3-5-7-9-10)
Kritériumok

Önértékelés

Mások értékelése

Munkavédelmi rendeletek betartása
Szabványok és DIN-előírások hatékony alkalmazása
A beszerzett alkatrészek működését megvizsgálni –
beviteli ellenőrzés
Szelepek és elektromos alkatrészek installálása
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Egyeztetés és együttműködés különböző szakmai
csoportokkal
Üzemzavarok figyelembevétele a gyártási folyamat
során
Szakemberek segítségének bevonása
Próbaüzem végrehajtása és következtetések levonása
Minőségellenőrzés elvégzése
Eredmények értelmezése
Részeredmény x 0,4 ...........................................
Transzfer szakasz
Pontok (0-3-5-7-9-10)
Kritériumok

Önértékelés

Mások értékelése

A megtalált megoldás szakmai pontossága
Az eredmények írásos magyarázata dokumentációval
Az eredmények hasznosságának igazolása a vállalat
számára
Feladat prezentálása
Prezentáció felépítése
- Tagolás
- Saját pozíció
Az üzem szempontjából releváns következtetések
kidolgozása
Az önállóan irányított tanulás elért kifejeződési szintje
és más feladatokra való alkalmazása
A tanultak alkalmazása hasonlóan tárolt
tevékenységekre
További vállalati minőségbiztosítási elképzelések
fejlesztése (ilyen hibák elkerülésének, ill.
megelőzésének lehetőségei)
Részeredmény x 0,3 ...........................................
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Az összefoglalás sémája
Szakképzésnek és továbbképzésnek megfelelő vállalati feladat:
Cím: ...........................................................................................................................................
Cég: .........................................................................................................................................
Szakképzési tartalom a tárgyi és
időbeli tagolásnak megfelelően,
szakképzettség:
ill. tartalom a megfelelő
továbbképzési modulból

Itt a feladat és a tanulási célok közötti összefüggést meg kell
teremteni, azaz a feladatnak mindenképpen tartalmaznia kell
szakképesítő részeket

Ebből levezetett, szakképzés és
továbbképzés szempontjából
jelentős üzemi feladatok, az elvárt
eredményekkel, időkeretekkel

Itt azt is meg kell határozni, miért van tipikus, az üzem számára
fontos és szükséges feladatról szó

Résztvevő gyakornokok, ill.
továbbképzésben részt vevők
Szükséges műveletek

Adott esetben itt előkészítő kutatásokat és tanulmányutakat,
előkészítő gyakorlatokat is be lehet mutatni. Itt viszont fontos az,
hogy a konkrét feladat feldolgozási menetét ábrázoljuk.

Az oktatók szükséges segítsége a
tanulási helyszínen történő
együttműködésben

Hogyan tudnak az üzemi oktatók, szakképzést végző
szakemberek vagy más vállalati specialisták és a szakképzési
központ oktatói abban segíteni,
hogyan kell adott esetben együttműködniük, hogy segítsék a
szakképzésben részt vevőket? Milyen együttműködésre van
szükség a szakiskolával?

Elért eredmények
Munkatervezés, együttműködés,
kommunikáció, információ

nagyon jó jó

Kivitelezés minőség és időtartam
alapján
Eredmények önálló felülvizsgálata,
eredmények ellenőrzése, javítása,
prezentációja
Vállalati hasznosság

Az oktató aláírása
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kielégítő

elégséges

hiányos

elégtelen

Az itt bemutatott értékelési kritérumok
javaslatnak tekintendők, melyek a feladat és
a szakképzésben részt vevő haladási
tempójától függően pontosíthatóak. Érdemes
olyan értékelési szempontokat is alkalmazni,
melyek újabb szakmák esetén a záróvizsgán
a szakmai projektmunka értékelésére
szolgálnak.

A szakképzésben részt vevő aláírása
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5.5 A szakmai alapképzés outcome-orientált alakítása
A megszerzett szakmai és személyes kompetenciák mérhetősége
Mik a tanulási eredmények (outcomes)?
A tanulási eredmények konkrét, mérhető kompetenciákat írnak le (szakmai és személyes
kompetenciákat). A tanulási egységek kidolgozásakor nem a tartalmak képezik a kiindulási pontot (tehát
nem az input), hanem az, hogy mit kell a tanulóknak a modul/tanulási egység végére megtanulniuk.
Indikátorok, amelyeken az eredményeket (outcomes) fel lehet ismerni:
1. Ismeretek
2. Készségek
3. Szociális kompetenciák és önálló szerepvállalás
5.5.1 Ismeretek (Tudás)
Az ismeretek jelölik az adott tanulási vagy munkaterületre vonatkozó tények, alaptételek, elméletek és
gyakorlat összességét.
Az Európai Képzési Keretben az ismereteket mint elméleti és/vagy ténybeli tudást írják le.
Ismeretek szakmára vonatkozó példája a műanyagipari ágazatban
1. A szakmában és a konkrét munkahelyzetben szükséges plasztikfeldolgozó gép felépítéséről és
működéséről, szerszámokról és periférikus technikáról
2. Egészség- és munkavédelemről
3. Elektronikus, pneumatikus és hidraulikus vezérlő berendezésekről
4. Minőségirányításról
5. Üzleti folyamatról: Tudás az ágazatspecifikus üzleti folyamatokról, logisztikai folyamatokról a
szerszámkészítés, gyártás, karbantartás és költségkövetés területén
6. A vállalat adatairól, az értékteremtési lánctól a vevőkkel való üzletkötésig
A tudás további felosztása a következők szerint történhet
• Tudás építőipari elemekről, vezérlő rendszerekről, szerszámokról, nyersanyagokról, képletekről,
elnevezésekről és meghatározásokról a műanyagipar vonatkozásában
• Tudás a műanyagok feldolgozási folyamatában és a műanyag-feldolgozó gépek egyes
részeinek együttműködésében történő kölcsönhatási összefüggésekről
• Cselekvési tudás („know how”) egy tevékenység tervezéséhez, kivitelezéséhez és
ellenőrzéséhez, mint pl. a fröccsöntő gép beállítása vagy a szerszámok cserélése
5.5.2 Készségek
Készség az a képesség, hogy az ismereteket alkalmazni tudjunk, és a know-how-t bevessük, hogy
feladatokat tudjunk elvégezni, és problémákat tudjunk megoldani.
Az Európai Képzési Keret (EQR) a készségeket kognitív (logikai, intuitív és kreatív gondolkodás) és
gyakorlati készségekre osztja (módszerek, anyagok, szerszámok és eszközök használatában való
jártasság)
Készségek szakmára vonatkozó példája a műanyagipari ágazatban
1. műanyag-feldolgozó gépek és berendezések megfelelő üzembe helyezése, felügyelete és
kezelése
2. zavarok felismerése és elhárítása
3. műanyag termékek minőségének megítélése
4. CAD- és SPS-technika alkalmazása és a pneumatikus és elektromos meghajtó technika
kezelése és karbantartása
5. környezetkímélő és energiatakarékos működés
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Az alábbi készségeket kell felismerni
• Alkalmasság a különféle munkaeszközökkel, -berendezésekkel és -gépekkel történő
munkavégzésre,
• Az elsajátított készségek gyors alkalmazása az új munkafeladatokra,
• Munkafeladatok biztonságos, balesetmentes és minőségileg megfelelő kivitelezése.
A készségekhez tartoznak főként
• A feladatok tervezése
• Műhelyben található jelzések értelmezése
• Műanyag-feldolgozó gépek programozása
• Gyártmányok vizsgálata és a vizsgálati eredmények kiértékelése
• Munkamenet elkészítése és a folyamat paraméterének optimalizálása
Példák szakmai kompetenciára (ismeretek, készségek):
- Szakmailag megfelelő megoldási módszerek alkalmazása
- A feladat tényszerű, helyes és teljes körű megoldása
- A gyakorlatban alkalmazható eredmények kidolgozása
- Eredeti feladatmegoldás
- Feladatok takarékos és racionális megoldása
- Határidők betartása
- Összfeladat konkretizálása
- Munka nagy vonalakban történő tervezése
- Részletes tervezés kivitelezése
- Ellenőrzések tervezése
- Munkálatok és egyéni tevékenységek koordinálása
- Munkafolyamat és -eredmények ellenőrzése
5.5.3 Személyes kompetenciák (szociális kompetenciák és önálló szerepvállalás)
A személyes kompetenciák bizonyított képességek, ismeretek, készségek, valamint személyes,
szociális és/vagy módszertani képességek munkahelyi és tanulási szituációkban a szakmai és/vagy
személyes környezetben.
Az Európai Szakképzési Keret a kompetenciát a felelősség-vállalás és az önállóság fogalmaival
határozza meg3.
A kompetenciákat a munkahelyzetekből lehet levezetni. A kompetenciák azt írják le, hogyan végeznek
el a tanulók nagy önállósággal munkafeladatokat, és mennyire tudnak a csapatban kooperatívan és más
szakemberekkel együtt dolgozni.
Ezek például:
1. saját felelősség tudatosítása a műanyagiparra jellemző, műszakban végzett munkán belül
2. zavar-elhárítási feladatok egyeztetése és kooperatív megoldása
3. információk önálló alkalmazása folyamatparaméterekről
4. információcsere a feladatok kooperatív megoldása során
Az alábbi kompetenciákat kell felismerni többek között
- érthetően ki tudja fejezni magát
- sikerül neki a munkára vonatkozó dolgokat érthetően közölni
- nézeteltérés vagy konfliktus esetén képes a dolgokat tárgyilagos módon elsimítani
- új helyzetekben gyorsan feltalálja magát
- jól tud irányítani másokat, és az utasításokat sikeresen végre tudja hajtani
- Nincsenek nehézségeim egy új csapatba való beilleszkedéssel és a jó munkatársi kapcsolatok
kialakításával.
3

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere . In: http://www.good-practice.de/strukturen_beitrag2486.php,
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Példák személyes kompetenciára:
- Tesz a közös célok érdekében
- Motiválja a többi csoporttagot
- Többieknek támogatást és segítséget nyújt
- Elfogadja mások véleményét
- Világosan és érthetően fejezi ki magát
- Információkat nyilvánosságra hoz és továbbadja őket
- Konstruktív visszajelzéseket ad a többieknek
- A munkákat teljes körűen, követhetően dokumentálja
- A dokumentációt logikailag és formailag helyesen tagolja
- Érdemben helyesen fogalmaz
- Szemléletesen, eredetien alakít
- Határidőket betartja
- Nagy /semmiféle hozzáadott érték
- Előkészíti a prezentációt
- Szakmailag helyesen, ill. érthetően fejezi ki magát
- Világosan és érthetően beszél
- Magabiztos fellépést és viselkedést mutat
- A médiumokat megfelelően alkalmazza
- Határidőket betartja

5.6 Kreditrendszer az építőiparban – Példa: vályogépület
A vályogépületek jelentősége nemcsak az építőiparban nő, hanem az európai szakképzésben és
továbbképzésben is. A szakképzett munkaerő iránti megnövekedett kereslet és a szakmai képesítések
megszerzésének modularizálására irányuló európai törekvések szükségessé teszik a vályogépítés
szakképzésének strukturálását.
Az „Európai Képzési Keret“ (EQR) és az “ Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditátviteli Rendszer“
(ECVET) alapjain a Lern.Lehm (vályog-tanulás) EU-projekt egy olyan rendszert dolgozott ki, amely
lehetővé teszi a részt vevő felek és országok között a vályogépítés tanulási eredményeinek
megszerzését, értékelését és átvitelét. A szakmai kilátások jelentősen nőnek, ha már a szakképzés
ideje alatt külföldi tapasztalotat lehet szerezni.
Az ECVET vályogépítés a szakmai mobilitás és karrier támogatását célozza azáltal, hogy mind a
formális, mind pedig az informális tanulást integrálja.
- növekvő piacok
A projekt kiindulási pontját a „Vályogvakolat-formázó“ szakképesítés 6 egységre történő felosztása
képezte. Az egységek mindegyike egymáshoz logikusan kapcsolódó ismeretekből, készségekből és
kompetenciákból áll.
Eredményképpen a következő egységek alakultak ki, amelyek lényegében megfelelnek a vályogvakolatüzemekben szokásos feladatköröknek.
1. Vályogvakolat habarcs előállítása
2. Vályogvakolat kivitelezése
3. Vályogvakolat karbantartása, javítása és felületi megmunkálása
4. Belső terek kialakítása vályogvakolattal
5. Díszítőelemek vályogvakolatból
6. Vályogvakolat-marketing
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Példa ECVET tanulási egységre - Vályogépület
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[az előző oldalon található példa magyar fordítása]
Vályogvakolat kivitelezése

ECVET
2.számú egység

Képesítés: Vályogvakolat-formázó

4.szint
Kreditpont: 20%

Ismeretek
• Különböző vakolatalapozások
• Vakolatalapozások tulajdonságai és
megítélési kritériumai (érdesség,
nedvszívóképesség, szilárdság,
homogenitás, stabilitás)
• Vályog vakolatok felhasználási területei,
különleges előkészületek a külső
területeken és a nedves helyiségekben)
• Vakolatfelépítés egyes rétegeinek
száma, vastagsága, funkciói
• Vakolattapadás különböző
alapozásoknál
• Részletes megoldások a háztartási
technikában
• Vakolat-technikai részletek (sarkok,
bélésfalak, csatlakozások, láblécek…)
• Egyenletesség (anyagtolerancia, vakolás
állag szerint)
• Különleges megegyezések
• Vakolat és csatlakozások szél- és
légsűrűsége
• Felületmunkálatok
• Beszerzési források
• Alapozás előkészítése, vályogvakolat
felvitele és bedolgozása:
- érvényes szabályos és előírások
- szerszámok, gépek és berendezések
- munkaelőkészületek és munkamenetek
- munkavédelmi intézkedések
Kompetenciák
•
•
•
•
•
•

Készségek
• Vakolatalapozásokat előkészíteni
• Határoló felületeket alátámasztani
• Részleteket előkészíteni és kivitelezni
• Vakolatot felvinni és lehúzni
• Lekerekített sarkokat kivitelezni
• Szövetet behelyezni
• Megfelelő száradási idő után és a kívánt
egyenletességben a vakolatrétegeket
kivitelezni
• Felszínt különféle technikákban
kialakítani
• Anyagokat kiválasztani, kiszámolni,
beszerezni
• Megfelelő szerszámot, gépeket és
berendezéseket az alapozás
előkészítéséhez, vakolat felviteléhez és
bedolgozásához kiválasztani és
használni
• Építési területet kialakítani
• Munkavédelmi intézkedéseket
alkalmazni

A vakolatalapozás tulajdonságait felismerni és a megfelelő alapozási előkészítéseket,
valamint a megfelelő vakolatfelépítést kiválasztani, a kívánt felület figyelembevételével
Az alapozási előkészítések kivitelezését a felületkezelésig az előre látható építési terület
feltételeinek megfelelően tervezni és szervezni
Az alapozási előkészítés minőségét, vakolatfelvitelt és felületkezelést ellenőrizni
Az alapozási előkészítések kivitelezését és mások vakolási munkálatait felügyelni
Minden, a kivitelezéshez szükséges egyeztetést végrehajtani
A vakolat felépítésére, kivitelezésére és felszínére vonatkozó kérdésekre válaszolni

Ezeket mint önálló egységeket külön is lehet értékelni. Sorrendjüknek itt nincs jelentősége. Minden
egységet egymástól függetlenül lehet elvégezni és ellenőrizni.
Az ECVET vályogépítést úgy alakították ki, hogy távlatilag más szakképzésre és továbbképzésre is
alkalmazható legyen.
Az EQR-re jellemző, és az összehasonlíthatóság miatt is szükséges volt, hogy az egységek leírásánál a
tanulási eredményeket vegyék alapul.
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.

Az ECVET vályogépítés célja a tanulók számára lehetőséget nyújtani arra, hogy a kezdő szintről az
önálló mesterember szintjéig különböző utakon eljussanak. A már megszerzett tanulási eredményeket
halmozhatóvá és a meglévő képesítésekre elfogadhatóvá kell tenni.
Ahhoz, hogy a partnerországok között a tanulási eredményeket össze lehessen hasonlítani, egyértelmű
kritériumokat és indikátorokat dolgoztak ki ezek értékelésére. Az ECVET vályogépítés célja nem az volt,
hogy a vályogépítési technikák és építési módszerek regionális különbségét egységesítse, hanem
éppen az, hogy a tanulók transznacionális mobilitási cseréjével lehetőséget teremtsen arra, hogy az
Európában létező építési technikákat és építésmódokat megismerjék. Az indikátorok:
a kritériumok értékelésénél megfeleltek a mindenkori nemzeti szabványnak (előírás, technika állása,
hagyomány).
A „tanulási eredmények egységeinek“ lényeges tulajdonsága az volt, hogy tanulási helyszíntől
függetlenül értékeljék őket. Ahhoz, hogy a tanulási eredményeket az egyik szervezetről a másikra vagy
az egyik európai országról a másikra át tudják venni, szükség volt a módszerek és eljárások
egyeztetésére. Ezek segítségével megállapítható, hogy a tanulók bizonyos ismereteket, képességeket
és kompetenciákat valójában milyen mértékben szereztek meg.
Hogy az innovatív vizsgálati módszerek fejlesztését ne akadályozzák, a Lern.Lehm és az ECVET
Vályogépítés közötti partnerségben nem egységesen rögzítették a tanulási eredmények értelmezésének
eljárásait.
Forrás: www.lernpunktlehm.de / Innovációtranszferprojekt ‚Vályog’ tanulópont (DE/07/LLP-LdV/TOI/147057)

5.7 Összefoglalás forrásokról és fontos nemzetközi és európai dokumentumokról
CEDEFOP 2008
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) – Szakképzés-fejlesztés
európai központja Az általános és szakmai oktatás európai politikájának terminológiája Luxemburg
2008.
ECVET 2009.06.18.
Az Európai Parlament és Tanács 2009. június 18-i ajánlása az Európai szakoktatási és szakképzési
kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról, Brüsszel, 2009. június 18.
EQR 2008.04.23.
Európai Parlament; Európai Unió Tanácsa: Az Európai Parlament és Tanács ajánlása az egész életen
át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról Strassbourg, 2008. 04.23.
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