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7. MODUL
Professzionalizációs stratégiák és képzési koncepciók képzési szolgáltatók számára az
„integrációs folyamatok“ aktív alakításához

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.

7. modul
Professzionalizációs stratégiák és képzési koncepciók képzési szolgáltatók számára az „integrációs
folyamatok“ aktív alakításához

Általános megjegyzések a modulokhoz
Ennek a továbbképzésnek nélkülözhetetlen alapelve, mely minden modulra érvényes, a sajátos
módszertani megközelítés: teljes mértékben azt kell alkalmazni, amiről tanítunk, azaz modern,
cselekvésközpontú tanulási módszereket, miközben a tanítást végzők nem “oktatnak”, hanem “a
tanulók tanulásának kísérőiként” tekintenek magukra. Mivel egyik modulban sem pusztán
tudásátadásról van szó, hanem a cél egy újfajta gyakorlati tudás felépítése a szakmai képzés és a
vállalati továbbképzés integrációs folyamatainak alakításához, a résztvevők a személyes részvétellel
zajló szemináriumokat online tanulással, önálló tanulással és olyan gyakorlati feladatok során
megvalósuló tanulással kötik össze, melyeket saját munkakörükben hajtanak végre, és rendszeres
csoportüléseken más résztvevőkkel és a tanulás kísérőjével együtt kiértékelnek, elmélyítenek és
elméletben feldolgoznak.
I. Előzetes megjegyzések a 7. modulhoz
Miről szól ez a modul, mi a modul lényege?
A modul célja, hogy elősegítse a szakmai képzés szereplőinek professzionalizációját a szakmai
képzés és a vállalati továbbképzés integrációs folyamatainak alakítása céljából.
A professzionalizáció a szakmai képzésben és továbbképzésben mind a vezetői és menedzsment
szintet, mind az alkalmazottakat érinti az oktatási vállalatoknál és vállalkozásoknál.
Az ügyfélközpontúság, azaz a speciális vállalati szükségletek figyelembevétele és az alkalmazottak
tudásszintjéhez való alkalmazkodás áll a középpontban. Ezért az oktatási intézményeknek innovatív
szakmai képzéseket kínáló szolgáltató intézménnyé kell fejlődniük, és világos vállalati stratégia
alapján kell kialakítaniuk a leendő személyzeti és szervezeti struktúrákat.
A modul tanulási céljai és tartalmai
- Kompetenciák közvetítése jövőközpontú személyzeti és szervezeti struktúrák kialakításához a
szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációs folyamatainak alakítása keretében
- Innovatív oktatási intézmény létrehozásához szükséges fejlesztési lépések
- A képzési szolgáltatónál szükséges szervezeti fejlesztések szempontjai
- A jövőközpontú személyzeti és szervezeti fejlesztés cselekvési területei
- Cselekvési tervek átadása a szakmai oktatószemélyzet professzionalizációjához
- A vállalati folyamatokat középpontba helyező tanulás szempontjainak átadása
- Példák az alkalmazottak önképzésére
- A képzési lehetőségek modularizálása a rugalmas szakmai képzés érdekében
Mit kell tudniuk a modul végén a résztvevőknek/tanulóknak?
Ismeretek:
- Lépések a hagyományos oktatási intézménytől az innovatív képzési szolgáltatóig
- Innovációs területek a szakmai oktatási intézményekben
- A jövőközpontú személyzeti és szervezeti fejlesztés cselekvési területei
- Képzési szolgáltatók szervezeti modelljei
- Az ügyfélközpontúság szempontjai
- A személyzet professzionalizációja
- A képzési lehetőségek modularizálása a rugalmas szakmai képzés érdekében
- Ismeretek a szakpedagógusról
Készségek és kompetenciák:
- Olyan összetevők használata mint a tanácsadás, tanulási folyamat kísérés, a vállalati folyamatokat
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középpontba helyező tanulás egy innovatív képzési szolgáltató munkájában
- Szervezeti struktúrák kidolgozása a képzési szolgáltatónál
- Egy szervezet formális és informális struktúráinak kialakítása
- Moduláris képzési ajánlatok kidolgozása
- Oktatási szereplőkkel folytatott kommunikáció
- Bizalomteljes bánásmód az alkalmazottakkal és az ügyfelekkel
- Problémamegoldó teamek vezetése
- A képzési koncepciók továbbfejlesztése vállalkozásokkal együttműködve
- Bizalomteljes együttműködés regionális vállalkozásokkal
Az önálló tanulási folyamatra vonatkozó követelmények
A résztvevők ebben a modulban önállóan dolgoznak ki javaslatokat ügyfélközpontú képzési
ajánlatokra KKV-k számára készített innovatív képzési szolgáltatások keretében, és javaslatukat
bemutatják a tanulócsoport előtt.
Általános módszertani megjegyzések a tanuláskísérők számára
- A továbbképzés személyes részvétellel zajló szemináriumok és gyakorlatok váltakozásában
valósul meg, valamint részét képezi a tanuláshoz szükséges anyagoknak az online tanulási
platformon való elérhetővé tétele.
- A személyes részvétellel zajló szemináriumok keretében elsősorban csoportmunkát tanácsos
zervezni.
- Sor kerül a résztvevők tanulási és munkafeladatainak bemutatására.
II. I Tartalmak és gyakorlati feladatok
Tartalom
7.1
Cselekvési irányvonal innovatív képzési szolgáltatások szisztematikus kidolgozásához és
megvalósításához KKV-k számára
7.2
Útmutatás a képzési szolgáltatónál végzendő szervezeti fejlesztéshez
7.2.1
A jövőközpontú személyzeti és szervezeti fejlesztés cselekvési területei
A szervezeti struktúra megválasztása
7.2.2
Szervezetek formális és informális struktúrái
7.2.3
A szervezeti fejlesztés szakaszai és eszközei
7.2.4
Feladatok a vezetési folyamatban a szervezeti fejlesztés során
7.2.5
Szervezeti fejlesztés vállalkozásokkal és képzési szolgáltatókkal együttműködve
7.2.6
7.3
Lehetőségek a szakmai oktatószemélyzet professzionalizációjára
Oktatószemélyzet képzésének alapja
7.3.1
A képző és továbbképző pedagógus és a szakpedagógus
7.3.2
Oktatásszervezés szeminárium
7.3.3
7.4
A vállalati folyamatokat középpontba helyező tanulás
7.4.1
Alapvető megfontolások
7.4.2
Vállalati folyamatokat középpontba helyező képzés megtervezése
7.5
Alkalmazottak önálló képzése
7.5.1
A minőségi kör
7.5.2
A coaching
7.6
A modularizáció mint a rugalmas szakmai képzés alapja
7.6.1
Alaptételek a modularizációhoz
7.6.2
Példa moduláris koncepcióra vizsgázott magas- és mélyépítési munkavezetők számára
Gyakorlati feladatok
A résztvevők ebben a modulban gyakorlatközpontú tervet dolgoznak ki az ügyfélközpontú képzési
ajánlatokhoz a szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjának keretében KKV-k
számára. A terv bemutatása a tanulócsoport előtt történik.
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7.1 Cselekvési irányvonal innovatív képzési szolgáltatások szisztematikus kidolgozásához és
megvalósításához KKV-k számára
Képzési innovációkhoz szükséges kompetenciák a szakmai képzésben
Az alábbi kompetenciák szükségesek KKV-k számára innovatív képzési szolgáltatások kidolgozásához
és megvalósításához:
-

Újítások és fejlesztések megismerése a képzésben és a tanulásban
Fejlesztések megismerése a szakmai képzés és foglalkoztatás rendszerének találkozási pontján
A szakmai képzésben megvalósuló fejlesztések kritikus elemzése és megítélése
Új fejlesztések, intézkedések és képzési szolgáltatások elősegítése, kezdeményezése és kísérése
Stratégiai-politikai, pedagógiai-didaktikai, szociológiai, struktúrális és szervezői szempontok
figyelembevétele
- Új tudományos felfedezések alkalmazása konkrét helyzetekre és körülményekre a szakmai
képzésben
A jövőközpontú, innovatív szakmai képzés mindenekelőtt a kisebb vállalkozásokon belül folyó szakmai
képzésre fókuszál. Ezért a regionális képzési újítások központi szereplői a KKV-k.
Ezáltal a szabványosítástól való elfordulás, valamint az egyénivé és rugalmassá tétel szükségszerű
trendjét követi. Egyre inkább a vállalkozások számára készült testre szabott képzési tervek határozzák
meg a szükségleteket.

Innovatív képzési intézménnyé való fejlődés
Az ügyfélközpontúság, azaz a speciális vállalati igények figyelembevétele, valamint az alkalmazottak
tudásszintjéhez való kapcsolódás áll a középpontban. Ezért az oktatási intézményeknek innovatív
szakmai képzések szolgáltató intézményévé kell fejlődnie.
A jövendő képzési ajánlatoknak ez az irányultsága határozza meg az oktatási intézmények fejlődési
irányát.
A szakmai oktatási intézményekben többek között az alábbi innovációs területek fordulhatnak elő:
1. A szakmai oktatási intézményekben folyó személyzeti és szervezeti fejlesztésnek az innovatív
képzési szolgáltatások megvalósításához szükséges kompetenciák kifejlesztésére való irányultsága
2. Az oktatási szereplők új szolgáltatási és feladatterületeinek kidolgozása a szakmai képzésben és
továbbképzésben
3. A szakmai oktatási intézmények és a vállalkozások közötti együttműködési kapcsolatok új
perspektíváinak kidolgozása
Az innovatív képzési szolgáltatóvá fejlődés útján négy tényezővel találkozunk:
1. A képzés és tanácsadás összekapcsolása teljesen átfogó szolgáltatást tesz lehetővé.
2. A vállalati munkahelyet mint tanulóhelyet el kell fogadni és be kell építeni a képzési szolgáltatásba.
3. Az ügyfélközpontúság kiemelt jelentőséget nyer, és megjelenik a közösen kialakított képzési
szolgáltatásban.
4. A munkahelyek és a tanulási környezet tanulást elősegítő kialakítása új és fejleszthető
együttműködési területet teremt.
A tradicionális oktatási intézményből innovatív képzési szolgáltatóvá való alakulás folyamata a standard
ajánlatoktól a specifikus, a vállalati igényekhez igazított képzési szolgáltatások felé vezető utat jelzi. Így
tehát a szabványosított ajánlatok felől az individualizált szolgáltatások felé mutató világszintű
paradigmaváltás egy aspektusáról van szó. Rugalmasságra és a formálásra való nyitottságra van
szükség.
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Egy tradicionális oktatási intézmény
vezérgondolatai
Megbízhatóság

Egy új, innovatív képzési szolgáltató
vezérgondolatai
Ötletek sokfélesége - igényközpontú, egyéni, testre
szabott

Állandóság és folyamatosság

Nagyfokú megbízhatóság

Tartósság

Tartósság és rugalmasság

Katalógus szerinti szabványosított oktatási
intézkedések

Aktivitás és önálló cselekvés

Központi megállapodások megvalósítása

Tárgyalás- és kommunikációkészség

Helyhez kötött dokumentáció és aktarendszer

Termékfejlesztés és tanácsadói szerep

Az értékelés a végrehajtásra vonatkozik

Hálózatosított adatbázis és információs
technológiák alkalmazása
Az értékelés a tanultak használhatóságára
vonatkozik

Innovációkat elérni csak úgy lehet, ha a képzési szolgáltatók az ügyfeleikkel és más képzési
szolgáltatókkal együtt (regionális együttműködések) tanulnak és dolgoznak.
A kapcsolatrendszer a következő lényegi pontokhoz igazodik:
- tudásmenedzsment
- üzemgazdasági jövedelmezőség
- szintelemzés (benchmarking) képzési szolgáltatók számára
- képzési szolgáltatók együttműködése
Az innovatív képzési szolgáltatókkal szemben támasztott követelményekből adódnak az
oktatószemélyzet szükséges, kifejlesztendő kompetenciái és készségei, az ügyfélközpontúság mint
cselekvési alap, valamint az a képesség, hogy az ügyfelet a szolgáltatási folyamatba integráljuk.
Az ügyfélközpontúság és ügyfélszerzés keretében különböző tanácskozási megközelítések merülnek fel
a vállalkozásokkal kapcsolatban:
Ajánlatközpontú megközelítés
- A kis- és középvállalatok képzési és továbbképzési absztinenciájának legyőzése oktatásmarketinggel.
Alkalmazkodás a KKV-k menedzsmentjének tényleges igényeihez.
- marketingstratégiára alapozott képzési tanácsadás
Keresletközpontú megközelítés
- A KKV-k tudatosak alkalmazottaik utánpótlása biztosítását és továbbképzését illetően.
Tudatosan érdeklődnek a képzés után.
- Az oktatási intézmény jelenléte célzott keresletet tesz lehetővé.
Piaci előny: ügyfélspecifikus képzési ajánlatok
A képzési kereslet erősítése
- Ügyfélközpontúság a képzési és továbbképzési ajánlatok megfelelő alakítása és bemutatása által.
- Döntési segédletek biztosítása a képzési és továbbképzési igények megállapításához.
Döntő fontosságú összetevők egy innovatív képzési szolgáltató munkájában:
- tanácsadás
- tanulási folyamat kísérése és
- cselekvésközpontúság

VETwin-winModel

7. Modul

-5-

TANÁCSADÁS
A tanácsadás jelentése:
- a közvetlen tanácsadási beszélgetésben és a vállalatok és oktatási intézmények közötti kommunikatív
folyamatban világosan meghatározott, igényközpontú képzési ajánlatokra való törekvés,
- az üzemek segítése tanácsadás útján a továbbképzési igények tisztázásában.
A tanácsadás a tanulók tanulási tanácsadását is magában foglalja.
TANULÁSIFOLYAMAT KÍSÉRÉS
A tanulásifolyamat kísérés azoknak az emereknek a professzionális kísérését jelenti, akik a saját
tanulási folyamatukat szervezik (önszervező tanulás). Ez a következő módszerekkel történik:
- szaktanácsadás (önirányított) tanulási utakhoz
- tanulási igény megismerése
- coaching
- a véleményformálás kísérése
- tanácsadás a tudásmegtartáshoz
- tanulókörnyezetek kialakítása
CSELEKVÉSKÖZPONTÚSÁG
A cselekvésközpontúság célja a szakmai képzésben az, hogy a tanulókat egy számukra ésszerűnek
tűnő tanulókörnyezetben kiképezzék arra, hogy önállóan hajtsák végre a teljes szakmai cselekvés hat
lépését (tájékoztatás, tervezés, döntés, kivitelezés, ellenőrzés és ezt követő értékelés). A tanulóknak a
munka világába való bevonásával ezeket a saját tapasztalatokat magukkal kell tudniuk hozni. A
tervszerű cselekvést és a problémamegoldó képességek elsajátítását állítják a tanulási folyamat
középpontjába. Egy munkafolyamat lezajlásával kapcsolatos kérdések esetén a csoportok tanulói
kölcsönösen segítik egymást.
Az oktatók csupán konstruktív kérdéseket tesznek fel, tanácsot adnak a megoldás keresése során vagy
moderálják a csoportfolyamatokat, ily módon elősegítve a fiatalok önálló tanulói aktivitásait.
Az ügyfélközpontúság szempontjai
A bizalom iránti ügyféligény kielégítése különböző formákban megnyilvánuló jelenléttel (internet, telefon,
szemtől-szemben), hosszú távra létesített együttműködéssel és képzett kapcsolattartók segítségével
történik.
A szakmai képzés iránti ügyféligény optimális módon való kielégítése a helyzet pontos ismeretében
helyben az ügyfélnél, valamint szakmailag mindig a technika aktuális állásának megfelelően képzett
személyzet által lehetséges. Így a személyzet új szerepet vesz fel - oktatókból tanulásifolyamat
kísérőkké válnak. A kapcsolat folyamán közléseket, információkat stb. kell megfogalmazni. Minél
optimálisabbak a bemeneti információk, annál részletesebb és testre szabottabb képzési szolgáltatást
lehet kínálni és megvalósítani. Ebből a tényből kiindulva tanulási vagy átgondolási folyamat indul el az
oktatási intézmény munkatársai számára.
Egy innovatív képzési szolgáltatót az alábbi tulajdonságok és tevékenységek jellemeznek:
• rugalmas szervezeti struktúra
• innovatív vállalati filozófia
• igényközpontú ügyfélkapcsolat
• minőségbiztosítás
• komplex infrastruktúra
• személyzeti kompetencia
• rugalmasság az ügyfélfeladatok és munkatartalmak tekintetében
• aktivitás és önálló cselekvés
• tárgyalás- és kommunikációkészség
• igényközpontú termékfejlesztés (tanácsadás és kísérés)
• IT technológiák alkalmazása
• használhatóságot vizsgáló értékelés
• készség a munkamódok és -módszerek változtatására
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Kiszámíthatóság

Minőség

Komplex munkafeladatok

Megbízhatóság

Személyzeti
fejlesztés

Az egyes programok
minőségellenőrzése

Egyenlő bánásmód

Változási folyamat

Intézményközpontú cselekvés

Szervezet

A minőség szerves összetevő a
szakmai képzésben

Vállalkozásközpontú cselekvés

intézkedések

Szabványosított képzési
programok

Vállalkozásközpontú

Oktatási vállalatok

Minőségi körforgás a felépítésés folyamatszervezésben

Szervezeti struktúra - rugalmas
és mint komplex rendszer

Képzési
szolgáltatás
(Vállalati-szakmai
kompetencia
összekapcsolás)

Folyamatközpontú
minőségbiztosítás

Projektközpontú mátrixszervezet

Rugalmas, alakítható cselekvés

Coaching központú vállalati-szakmai képzés
és továbbképzés

Szervizközpont
Szakmai képzés

Szolgáltatásközpontú cselekvés

Igényközpontú
képzési intézkedések

Képzési szolgáltatók

Innovatív munka - Szakmai képzés

Követelményprofil

Tanfolyamok/
szemináriumok
biztosítója

Szerkezetváltás a
gazdaságban

Koncepcionális fejlesztési lépések az oktatási intézménytől a képzési szolgáltatóig

7.2 Útmutatás a képzési szolgáltatónál végzendő szervezeti fejlesztéshez

7.2.1 A jövőközpontú személyzeti és szervezeti fejlesztés cselekvési területei
A piacközpontú oktatási vállalatoknak egyre inkább és egyre intenzívebben kell foglalkozniuk a jövőben
sokat ígérő területekkel, és világos vállalati stratégia alapján célirányosan kell alakítaniuk a jövendő
személyzeti és szervezeti struktúrákat. Ezért a vezetési eszközként értelmezett
minőségmenedzsmentnek következésképpen magában kell foglalnia a saját személyzeti és szervezeti
fejlesztést is, és nem korlátozódhat csak az eddig elértek állandóságának megőrzésére.
A jövőben sokat ígérő területeket nemcsak magukban a célcsoportokban kell látni, hanem az
ügyfélspecifikus tartalmakban, a tartalmak átadására és elsajátítására szolgáló saját eszköztárban, a
differenciált és költséghatékony szervezeti formákban, valamint az ügyfeleknél bekövetkező
kompetencianövekedés igazolásában is.
Cselekvési terület
A külső képzési és továbbképzési menedzsment kis- és középvállalkozások számára
A kis- és középvállalkozások nem rendelkeznek megfelelő erőforrásokkal a vállalatot bebiztosító
folyamatos személyzeti képzéshez. Ez széles tevékenységi területet kínál azon oktatási vállalatok
számára, amelyek rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal szakmai és pedagógiai téren, ill.
szeretnék ezeket kidolgozni. Ide tartoznak a szükséges vállalati képzésekre irányuló igények
meghatározásához, a vállalatspecifikus továbbképzési intézkedésekhez és a különböző tanulóhelyeken
végzett képzések hatékony megvalósításához szükséges ismeretek. Mivel a legtöbb képzési vállalatnál
általában nem állnak rendelkezésre saját alkalmazottak az ehhez szükséges képesítési profillal,
megfelelő külsős szakértőket kell bevonni. Anyagi okokból kifolyólag az oktatási vállalatoknak a jövőben
is a központi kompetenciákra kellene koncentrálniuk, és a továbbképzési intézkedések végrehajtásához
szükséges kompetenciákat kellene megszerezniük.
Cselekvési terület
Az ügyfelekkel együtt való tanulás és dolgozás egy közös terméken
Az ügyfelekkel való együttműködést az oktatás területén egyre inkább a munkafolyamat vagy a
projektmunka során megvalósuló tanulás különbözteti meg. A tanulás és a munka egységes folyamattá
olvad össze. A projektbe integrált tanulás és dolgozás nyomán, mely a kompetenciafejlesztés hatékony
formája vállalati ügyfeleknél vagy az egyes résztvevőknél, a tanulás és tanítás más értelmezést nyer a
saját képzési vállalatban. Az oktató egyre inkább mint coach és moderátor jelenik meg, és tudatosan a
tanuló szerepébe helyezkedik saját maga is. Az oktatásmarketing fejlesztése és az ügyfélközpontúság
ezáltal jövőközpontú cselekvési területek a képzési vállalat menedzsmentje számára.
Cselekvési terület
Informális tanulási folyamatok támogatása és kialakítása
Vizsgálatok igazolják, hogy a megszerzett kompetenciák nagy részét informális tanulási folyamatok
során sajátítjuk el. Az informális tanulást úgy írják le mint nem kívülről szervezett és nem struktúrált
tanulást. Messzemenőkig magunk határozzuk meg, a munka során és a környező szociális térben zajlik,
és az élet- és szakmai tapasztalatokból ered. Ezáltal az informális tanulás különösen a kisebb
vállalkozások számára érdekes, mivel az informális tanulás szorosan kapcsolódik a tevékenységhez, és
éppen ott a munkafolyamatban résztvevő kicsi teamek miatt alig van lehetőség a más emberekkel és
szakemberekkel folytatott eszme- és tapasztalatcserére.
Az informális tanulás támogatásának a kisebb vállalkozásokban mindenekelőtt az önálló tanulási
intézkedések didaktikai elemzését kellene magában foglalnia, hogy abból könnyen a gyakorlatba
ültethető cselekvési területeket lehessen levezetni az oktatási vállalatok számára. Egy önálló tanulási
intézkedés összetevői a saját szakmai kompetenciák és vállalati követelmények, az önállóan

felbecsülendő saját előfeltételek az önálló tanuláshoz és a megfelelő tanulási célok és tartalmak
levezetése, valamint a rendelkezésre álló saját módszerek, a saját eljárás megszervezése és a tanulási
eredményekről alkotott vélemény.
Cselekvési terület
Az új médiákkal történő tanulás és tanítás
A modern információs és kommunikációs technológiákkal történő tanítás és tanulás minden oktatási
vállalat számára aktuális cselekvési terület, mely nagy igényeket támaszt az alkalmazottak képzésére
és a pedagógiai folyamatok minőségbiztosítására vonatkozóan.
Különösen a továbbképzésben - de egyre inkább az alapképzésben is - egyre növekvő jelentőséggel bír
az új médiák segítségével történő tanulás.
Az oktató szerepe eközben megváltozik: tanulási tanácsadóvá, moderátorrá, tutorrá (segítővé) válik.
Ezzel együtt a tanulók is megváltoztatják a szerepüket. Az egyéni tanuláshoz szükséges módszertani
alapoknak, valamint az önálló tanuláshoz szükséges motivációnak már jelen kell lennie a tanulóknál,
hogy a kapott információkat tudássá tudják alakítani.
A teletanulás manapság a közös tanulóhely feloldását jelenti. Az oktatók és a tanulók egymástól
elválasztott oktató- és tanulóhelyeken tartózkodnak, melyeket valamilyen kommunikációsrendszer köt
össze. Maguknak az oktatási vállalatoknak technikailag és didaktikailag felkészültnek kell lenniük erre a
tanulási és tanítási formára, akkor is, ha a jövőben a személyes jelenléttel zajló rendezvények sem
fognak eltűnni.

7.2.2 A szervezeti struktúra megválasztása
Az optimális szervezeti struktúra és a vállalati folyamatok megválasztásakor fontos ismérv a
rugalmasság, amely a következő 3 jellemzőben mutatkozik meg:
1. Multiszervezeti
Ez a szerkezeti mix mindenféle követelményre való alkalmazást lehetővé tesz:
- Lineáris rendszer: világos felelősség, egyszerű szerkezet
- Törzskari (funkcionális) rendszer: világos hozzárendelés, áttekinthetőség
- Divizionális szervezet: rugalmas alkalmazás, a szaktekintély hangsúlyozása
- Mátrix szervezet: optimalizálás 2 központi kompetencia segítségével; teammunka és
folyamatközpontúság
2. Változatos hálózatú
Nagy cselekvési mozgástér minden lehetséges kapcsolódás által
3. Struktúrák fel- és leépítése
Különféle változatok a szervezeti felépítésben, ezáltal gyors reagálás a külső befolyásokra
struktúrák fel- és leépítésével

7.2.3 Egy szervezet formális és informális struktúrái
Alább olvashatók egy szervezet formális és informális struktúráinak ismérvei:
Formális:
-

hivatalos hierarchiák
írásban meghatározott kompetenciák
rögzített felelősségi körök
feladatközpontú projektcsoportok
rögzített információs utak
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Erősségek:
- Hagyományos, ennek köszönhetően áttekinthető és kiszámítható szervezeti struktúrák
- nagyfokú biztonság az intézendő feladatokkal kapcsolatban az alkalmazottak számára,
amíg törzsügyfelek vannak
- tapasztalat és tartósság
Kockázatok:
- unalom
- hiányzó tanulási készség

Informális:
- baráti kapcsolatok, hálózatok
- versengés az egyes személyek és csoportok között is
- tekintély tudás és képesség által
Erősségek:
- az együttműködés lazább és rugalmasabb szervezése, sok informális együttműködés
- érdekes és újszerű feladatok
- erős munkamotiváció
Kockázatok:
- önkizsákmányolás
- a szervezet növekedésével: folyamatok elégtelen meghatározása

7.2.4 A szervezeti fejlesztés szakaszai és eszközei
Szervezeti fejlesztés alatt egy szervezeten végzett tervezett változtatást értünk, mely a következő
szakaszokra tagolható:
–
–
–
–
–
–
–
–

a változás kezdete
az igények megismerése
problémadiagnózis
egy vagy több stratégia kidolgozása
a mindenkori tervek határainak megismerése
stratégia választása
megvalósítás
értékelés

A szervezeti fejlesztés eszközei (példák):
Munkatársak szintje:

magatartástréning, coaching, érzékenységi tréning

A csoport szintje:

folyamat-tanácsadás, csapatfejlesztés, minőségi körök

A szervezet szintje:

kérdőívtanulmányok, vállalati célok meghatározása,
a vállalati kultúra megváltoztatása

Munkaszervezés:

munkakör-gazdagítás, munkakörbővítés

Képzési folyamatok:

pl. tanulás heterogén csoportokban
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7.2.5 Feladatok a vezetési folyamatban szervezeti fejlesztéskor
Feladatközpontúság:
– el kell érni a tartalmi célokat
– a munkafolyamatokat optimalizálni kell
– az alkalmazottaknak ebben a kontextusban optimálisan kell cselekedniük
Munkatárs központúság:
– az egyes alkalmazottaknak, a teamnek és a szervezetnek tovább kell fejlesztenie magát
– a továbbfejlesztés során a vezetés támogatja az alkalmazottakat („coaching“)
– a vállalattal való azonosulás erősítése
Problémamegoldó teamek moderálása:
- a moderáció nem az önmegmutatást szolgálja
- moderácóra akkor van igény, ha a problémamegoldó teameknek lehetőleg gyorsan és hatékonyan kell
terveket és döntéseket lefektetniük, és jó megoldásokat keresnek az érintettek hierarchiában elfoglalt
pozíciójára való tekintet nélkül
- a moderátor nem vesz részt a tartalmi munkában
- a munkafolyamatért, az időgazdálkodásért és a résztvevők egyenlő mértékű részvételéért felelős
- a vezetés saját maga végezheti a moderálást, ha ezekhez a szabályokhoz tartja magát, egyébként
lehetőség szerint egy külsősnek kell végeznie a moderálást

7.2.6 Szervezeti fejlesztés vállalatok és képzési szolgáltatók együttműködésében

A vállalat

A szakmai oktatási intézmény

képzőüzem és szerződéses partner a
képzendő személyek számára
támogatást nyújt a jelentkezők
kiválasztásától a záróvizsgáig
vállalatspecifikus képességeket és
ismereteket tanít a fiataloknak

a gyakorlati képzés során alakítja az
utánpótlást

gyakorlatközpontú kiegészítő képzést
nyújt a fiatalok számára modulok
formájában

az infrastruktúrát az oktatási
intézmény rendelkezésére bocsátja
ezáltal gondoskodik a képzett és
jövőorientált utánpótlásról
kapcsolatot tart a szakiskolával és az
üzemmel, hogy a fiatalok fejlődését
végigkísérje
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Szervezeti fejlesztés a képzési szolgáltatónál

Növekvő jelentőségű munkahelyközpontú képzés

Megbízhatósági láncok felépítése vállalatok felé
Növekvő rugalmassá tétel és nyitottság az alakításra
Növekvő ügyfélorientáció és szolgáltatás-központúság

Növekvő szervizszolgáltatás
A szervizképzés integrációja a vállalatok értékteremtő
folyamatába

A képzési szolgáltatónál végbemenő szervezeti fejlesztés új képzési szolgáltatásokat eredményez:
-

képzés és továbbképzés közvetlenül a vállalati munkahelyen
a vállalati képzés- és továbbképzés menedzsment átvétele a kiválasztástól a vizsgáztatásig
coaching a képzendő szakemberek számára
nyitottság az alakításra és rugalmasság
vállalati feladatok bevonása a képzésbe
személyes jelenléttel zajló szakaszok a képzési szolgáltatónál önálló tanulási szakaszokkal és
e-tanulással
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7.3 A szakmai oktatási személyzet professzionalizációjának lehetőségei
A képzési intézményekben különböző szakmákkal rendelkező emberek dolgoznak. Durván
leegyszerűsítve két kategóriába sorolhatjuk őket. Vagy pedagógiai, vagy szakmai képzettséggel
rendelkeznek. Egyik kategória sem tartozik a klasszikus szolgáltatói szakmák közé.
Ez okból kifolyólag ésszerűnek tűnik, hogy a személyzettel közelebbről megismertessük a
szolgáltatások gondolatkörét. Ezenkívül a szakmai képzettséggel rendelkező személyzetet több
pedagógiai ismerettel kell ellátni, a pedagógiai képzettséggel rendelkező személyzetnek pedig több
ismerettel kell bírnia az egyes folyamatokról képzési szolgáltatás nyújtása esetén.
A képzés és továbbképzés komplexebb feladattá vált: új munkakörök, a törvényi szabályozás sokféle
változása, outsourcing, heterogén tanulócsoportok, eltérő tanulási elképzelések és elvárások, az
együttműködés új formái a szakmai képzésben, a képzés és továbbképzés integrációja.
Ez szükségessé teszi sokféle cselekvési kompetencia, így pl. az önálló tanulás kompetenciájának az
átadását csakúgy minta technikai és gazdasági változások stb. megértését.
A megnövekedett követelmények
szakpedagógiai képzését.

egyre

inkább

megkövetelik

az

oktatószemélyzet

átfogó

Az alábbiakban négy különböző képzési lehetőséget sorolunk fel, melyek kidolgozásában részt vett a
Schwerin-i Képzési Központ (Schweriner Ausbildungszentrums (SAZ)):
-

oktatási személyzet képzésének alapja
a képző és továbbképző pedagógus és a szakpedagógus
továbbképző trénerré képzés
oktatásszervezés szeminárium

7.3.1 Oktatási személyzet képzésének alapja
Az „oktatói alkalmassági vizsga“ képezi Németországban az oktatási személyzet képzésének alapját
és első lépcsőfokát, mely segít korszerűen felkészülni a szakmai képzés aktuális kihívásaira. A
képzésre való jogosultság, valamint a további, képző, továbbképző és szakpedagógussá való
továbbképzések alapját képezi.
Ahhoz, hogy a szakembereket az oktatóként végzett felelősségteljes tevékenységre felkészítsük,
oktatóiknak az alábbi cselekvési területek kompetenciáival kell bírniuk:
Képzési előfeltételek vizsgálata és képzés tervezése
 a vállalati képzés előnyei és haszna
 a vállalati képzési igény tervezése
 a szakmai képzési rendszernek és kapcsolódási pontjainak struktúrái
 szakképzettségek kiválasztása
 a vállalat alkalmassá tétele a képzésre
 külső képzési szolgáltatások használata
 foglalkoztatás előkészítés intézkedései
 funkció és feladatok a szakmai képzésben
A képzésben résztvevők képzésének és alkalmazásának előkészítése
 a képzési rendtől a vállalati képzési tervig
 vállalaton belüli érdekképviseletek együttműködésének és részvételének lehetőségei
a szakmai képzésben
 kooperációs partnerekkel való együttműködés
 képzésben résztvevők kiválasztásának kritériumai és módja
 szakmai képzési szerződés
 együttműködés az illetékes hellyel
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A képzés megvalósítása
 tanulást elősegítő tanulási kultúrák kialakítása
 visszacsatolás
 próbaidő megszervezése, alakítása és értékelése
 tanulási és munkafeladatok kidolgozása és alakítása,
 képzési módszerek és médiák
 tanulási nehézségek
 képzéstámogató segédletek
 a képzési idő meghosszabbításának és lerövidítésének lehetőségei
 kiegészítő képzések
 képzésben résztvevők fejlesztése
 problémák és konfliktusok a mindennapi képzésben
 teljesítménymegállapítás és -értékelés
 vizsgaeredmények és teljesítményértékelések elemzése
 megítélési beszélgetések
 interkultúrális kompetenciák
A képzés befejezése
 vizsgaelőkészítés
 vizsgára jelentkezés az illetékes helyen
 záró tanúsítványok (bizonyítványok)
 vállalati fejlődési utak
 szakmai továbbképzési lehetőségek

7.3.2 A képző és továbbképző pedagógus és a szakpedagógus
A képző és továbbképző pedagógus
A képző és továbbképző pedagógusok a vállalati képzésben és továbbképzésben tevékenykednek.
Ennek során személyeket gondoznak, ítélnek meg és látnak el tanácsokkal a mindenkori tanulási
helyzetekben.
Ebben az összefüggésben
• megállapítják az alkalmazottak és a képzésben résztvevők kompetenciáit,
• képzési követelményeket fogalmaznak meg,
• erre építve a képzésben résztvevőkkel és az alkalmazottakkal együtt egyéni tanulási utakat
dolgoznak ki,
• a tanulási utakat alakítják, koordinálják és optimalizálják a mindenkori szervezeti struktúrák
keretében.
Képző és továbbképző pedagógusok további feladatai:
• tanácsadás és támogatás a képző és továbbképző személyzet részére,
• minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének elősegítése,
• fennálló képzési intézkedések felülvizsgálata és optimalizálása,
• marketing intézkedések kidolgozása képzésben résztvevők megnyerésére,
• vizsga- és megítélési eljárások optimalizálása, és igény esetén a vizsgák és vizsgafeladatok
előállításában való részvétel.
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Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat képesek legyenek ellátni, az alábbi területeken van szükségük
képzettségre:
Tanulási folyamatok és tanuláskísérés
 tanulási folyamatok alakítása és tanuláskísérés
 tanuláspszichológiailag, ifjúság-, felnőtt- és szociálpedagógialag támogatott
tanuláskísérés
 médiák kiválasztása és használata
 tanulási és fejlesztési tanácsadás
Tervezési folyamatok a szakmai képzésben:






szakmai képzési folyamatok szervezése és tervezése
képzésben résztvevők megnyerése, alkalmasságuk megítélése és kiválasztásuk
tanulási teljesítmények értékelése, valamint vizsgáztatás és vizsgák lebonyolítása
szakemberek szakpedagógiai kísérése a képzésben és továbbképzésben
szakmai képzési folyamatok minőségbiztosítása

A szakpedagógus
A szakpedagógusok a szakmai képzésben és továbbképzésben tevékenykednek. Feladataik közé
tartozik a képzések és továbbképzések, valamint szakmai képzési folyamatok szervezése,
bevezetése és kivitelezése. Tanácsokkal látják el, megítélik és kísérik a képzés mindenkori
résztvevőit, különösen a tanulási folyamat és a tanultak gyakorlatba való átültetés során.
A szakpedagógusok …
• nemcsak a vállalati képzési és továbbképzési folyamatokat tervezik és szervezik, hanem
szükséges és jövőbe mutató képzéseket is földerítenek, és ezeket beépítik a mindenkori
tanulási és munkafolyamatokba. Tanácsadással segítik és támogatják az új képzési és
továbbképzési módszerek bevezetését az adott vállalatoknál és intézményekben. Támogatják
és képzik az oktatási személyzetet és útbaigazítást adnak számukra.
•

önállóan, a mindenkori anyagi helyzet és gazdaságosság figyelembevételével célcsoport
orientált képzési és továbbképzési koncepciókat valósítanak meg, és ezeket bevezetik az
adott struktúrába.

•

marketingstratégiákat dolgoznak ki a mindenkori képzésekhez és továbbképzésekhez. Ennek
során piackutatást és -elemzést végeznek. Figyelembe veszik a képzésellenőrzés, valamint a
minőségirányítás szempontjait az adott képzési és továbbképzési rendszerekben. Ebben az
összefüggésben a szakpedagógusok a szakmai képzés és továbbképzés, valamint az üzletés személyzeti vezetés minden résztvevőjével szoros együttműködésben dolgoznak.
Szükséges szervezeti változtatásokat kezdeményeznek és kísérnek, és ezekhez kidolgozzák
a szükséges támogatási és tanácsadási folyamatokat.

•

saját maguk is ellátnak vezetői és irányítói feladatokat az adott képzési és továbbképzési
részlegeken. Átfogó kompetenciákkal rendelkeznek a személyzeti fejlesztés területén, melyek
szükségesek a megfelelő szervezetfejlesztési, valamint kompetenciafejlesztő intézkedések
bevezetéséhez és gyakorlatba történő átültetéséhez.

•

vállalatok külsős tanácsadóiként is működhetnek a képzés és továbbképzés területén. Ebben
a szerepben az intézkedések szervezésében és megvalósításában is közreműködnek, illetve
önállóan végrehajtják azokat.

VETwin-winModel

7. Modul

15

Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat képesek legyenek ellátni, az alábbi területeken van szükségük
képzettségre:
• A szakmai képzés központi folyamatai
 tanulási folyamatok és tanuláskísérés
 tervezési folyamatok
 menedzsment folyamatok
• Szakpedagógiai cselekvés a szakmai képzés területein
 szakmai képzés
 továbbképzés
 személyzeti fejlesztés és tanácsadás
Mindebből levezethető, hogy a szakpedagógusoknak a jó és kifejezett pedagógiai kompetenciák
mellett tanácsadói, vezetői és szociális kompetenciával is rendelkezniük kell.

7.3.3 Oktatásszervezés szeminárium
Az oktatási intézményekben a képzési szolgáltatások professzionális alkalmazásához minden
munkatárs részéről átgondolásra és kibővített cselekvési kompetenciákra van szükség.
Ez a képzés szak-, módszertani és szociális kompetenciákat közvetít, melyek szükségesek ahhoz,
hogy a munkatársak képzési szolgáltatásokat alapozzanak meg a piacon.
A célcsoportot az oktatási vállalatok különböző területein dolgozó alkalmazottak alkotják. Hangsúlyos
területek az ügyintézés, a marketing, az eladás és a menedzsment, melyek nem közvetlenül az
oktatási és képzési tartalmak előállításáért, hanem főként a képzési szolgáltatások operatív
alakításáért felelnek.
1. modul
Kommunikáció és ügyfélmenedzsment
- gyakorlatközpontú, kevés elmélet,
- ügyfélkötődés,
- panaszkezelés
2. modul
Oktatási és önmenedzsment
- különböző fenntartású képzési szolgáltatók,
- termékfejlesztés,
- termékmenedzsment, ellenőrzés,
- projekt-, ön- és időmenedzsment,
- munkaszervezés
3. modul
A vállalat és a siker szem előtt tartása
- költség- és teljesítményszámítás,
- vállalkozói gondolkodás és cselekvés,
- jogi alapok,
- kereskedői kérdések kezelésének alapismeretei
4. modul
Képzés értékesítés
- marketingeszközök áttekintése,
- vállalati személyzetfejlesztés,
- helyfaktorok mint eladási érv,
- értékesítés elméletben és gyakorlatban,
- marketingterv
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Menedzsment

Adminisztráció

Képzés és
továbbképzés

B

C

D
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Működési szintek
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szakember (szakmunkás, iparoslegény) és oktatói
alkalmassági vizsga, mester

szak- és segédtanár

szociálpedagógus (specializációval)
előadó szakiránnyal

létesítménygazdálkodás

oktató

segítő tanár

szociálpedagógusok

szakiskolai tanár
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kereskedő

könyvelés

„Oktatásszervezés“ szemináriumsorozat

„Oktatásszervezés“ szemináriumsorozat

továbbképző tréner (a Kézműves Kamara
által elismert képesítés)

Képző és továbbképző pedagógus vagy

továbbképző tréner (a Kézműves Kamara
által elismert képesítés)

Képző és továbbképző pedagógus vagy

„Oktatásszervezés“ szemináriumsorozat

„Oktatásszervezés“ szemináriumsorozat

„Oktatásszervezés“ szemináriumsorozat

„Oktatásszervezés“ szemináriumsorozat

vagy

képző és továbbképző pedagógus

Tetszés szerint bármely egyéb területről (A, C, D) betölthető

projekt-, szakcsoport- vagy
teamvezető

szakpedagógus

Leendő végzettségek és kiegészítő
képzések

szakpedagógus

diploma, Master, Bachelor a legkülönfélébb szakmaterületeken
(gazdaságtan, természet-, humán, társadalomtudományok)

Létező és szokásos végzettségek

részlegvezető

üzletvezető

Megnevezések

Cél: Segítség nyújtása egy képzési szolgáltató személyzetének szisztematikus és hierarchia központú képzéséhez.

Minta a képzési lehetőségek rendszerezéséhez

7.4 A vállalati folyamatokat középpontba helyező tanulás
7.4.1 Alapvető megfontolások
A vállalati folyamatokat középontba helyező tanulás esetén nem egyes tevékenységeket (fúrás,
csiszolás, esztergályozás) adunk át, majd fűzűnk össze a képzés további részében, hanem közvetlenül
a teljes cselekvéssorozatról tanulnak a résztvevők, amely minden egyes képesítést automatikusan
magában foglal.
Folyamatközpontú képzésről beszélünk, ha a képzés közvetlenül beépül az üzemi folyamatokba, azaz
valóságos helyzetben megy végbe. A cél az, hogy a képzésben résztvevők mindent megtanuljanak, ami
egy ilyen valós munkafolyamat kezeléséhez szükséges. Ez akkor működik a legjobban, ha a tanulás
közvetlenül, didaktikai kerülők nélkül ezekben és ezeken a valóságos folyamatokban és folyamatokon
megy végbe. Ennek alapját a következő gondolat képezi: ha valaki megtanulta, hogyan kivitelezzen
önállóan egy vállalati folyamatot (ill. részfolyamatokat), akkkor nyilvánvalóan minden egyes képesítést,
képességet vagy kompetenciát is megszerzett, amelyre ehhez szüksége van. A folyamat tökéletes
tudása a tanulási cél. Lemondunk arról, hogy egy adott munkafolyamatot lebontsunk külön
tevékenységekre - mint például mérés, kijelölés, fűrészelés, fúrás stb. -, és ezeket a tevépkenységeket
gyakoroltassuk. Helyette ez az alapelv érvényes: ha valaki tudja a folyamatot, természetes módon
birtokában van minden egyes külön képesítésnek is, amely szükséges hozzá. Ebbe beleértendők azok
a szakmai cselekvési kompetenciák is, amelyekre egy ilyen folyamatban szükség van, azaz pl. az
ügyfélorientáció, a csapatban dolgozás képessége, az újra való nyitottság, a problémamegoldó
képesség, a tervezésre való képesség.
A folyamatközpontú képzés tehát teljesen lemond az egyes külön képesítések átadásának didaktikai
kerülőútjáról, és közvetlenül a folyamatokat ill. részfolyamatokat gyakoroltatja be.
A cél a vállalati folyamatok, azaz valódi cselekvési folyamatok végrehajtásának képessége. Nem
hoznak létre „mesterséges“ cselekvési helyzeteket előre megadott tanulási tartalmakhoz, hanem
cselekvési helyzetként csak a valódi munkát veszik.
Elméletileg minden valóságos munka során pontosan azt tanulhatja meg az ember, amire az adott
munkához szüksége van.
A munka és a tanulás egy és ugyanazon folyamat két oldala, hiszen tulajdonképpen nem tudunk munkát
végezni anélkül, hogy egyúttal tanulnánk is. A képzésben résztvevők akkor tanulnak a legjobban, ha
képzésük első napjától kezdve tanulási szintjüknek megfelelő mértékben felelősen közre is működnek a
munkában.
A valóságos, naponta adódó szükséges munkafolyamatokat szisztematikusan tárjuk fel a tanuláshoz.
Valódi jelentőség nélküli, puszta gyakorlófeladatok nincsenek, hasonlóképpen kevéssé meggyőző a
vállalaton belüli kiegészítő oktatás. A „szakmai elmélet“ leginkább a munka során megvalósuló tanulás
összetevője. Az ezen kívül szükséges elméleti tudást, amely nem adható át a munka folyamán, a
szakiskolában vagy pl. cselekvésközpontú szemináriumok keretében, illetve egy külsős képzési
szolgáltatónál szerzik meg a képzésben résztvevők.
A munkafolyamat során végbemenő tanuláskor lényeges, hogy a képzésben résztvevők se ne csupán
megfigyelők legyenek, se ne találjanak olyan munkahelyeket, amelyek valamilyen módon speciálisan
számukra és a tanulási igényeiknek megfelelően lettek előkészítve. A legfőbb elv az, hogy komoly
közreműködés által a valóságos munkafolyamatok során tanuljanak, ahol a tanulás szót az önálló,
„felfedező“ tanulás értelemben használjuk. Nem betanítás vagy tanfolyamok során képezzük őket, távol
a gyakorlattól, hanem csaknem kizárólag az üzemben adódó valóságos feladatok segítségével, aktív
munkán keresztül tanulnak. Ez persze nem jelenti azt, hogy a képzésben résztvevőket egyszerűen
magukra hagyjuk. Végülis a munkafolyamatok elsősorban nem a képzésről szólnak, hanem egészen
más célokról, amelyek a vállalat számára létfontosságúak, és a képzés nem zavarhatja meg ezeket.
Még ha a képzésben résztvevőket itt nem is közvetlenül az oktatójuk tanítja, hanem az adott
munkafolyamatokhoz nyúl vissza, ezt a képzést mégis nagyon pontosan meg tudja és meg is kell
terveznie. A képzésben résztvevők munkaszituációját úgy kell kialakítani és kísérni, hogy abban

optimális módon tudjanak tanulni anélkül, hogy emiatt a munkafolyamatokban a képzés miatt bármi is
megváltozna.

7.4.2 Vállalati folyamatokat középpontba helyező képzés megtervezése
Folyamatközpontú képzési szakaszok megtervezésénél a következő eljárásmód bizonyult
eredményesnek:
a) A képzés szempontjából lényeges vállalati folyamatok meghatározása
Minden vállalati folyamat egy teljes tananyag, ami annyit jelent, hogy tartalmazza a tanulási
célokat, a tanulóhelyet, a tananyagtervet és a taneszközöket is. Azoknak a vállalati
folyamatoknak a kiválasztásakor, amelyek keretében a képzés végbemegy, semmiféle
didaktikai szempont nem játszik szerepet, hanem azokat a vállalati folyamatokat választják ki,
amelyekben a képzés tárgyát képező szakma tanulói ténylegesen tevékenykednek ill. majdan
tevékenykedniük kell. Mint ismeretes, mindenütt, ahol a jövőben a képzésben résztvevőket
alkalmazni fogják, ismerniük kell a folyamatokat és feladatokat is, amelyek munkájuk részét
képezik, azaz a teljes tananyag alapjait.
Vagyis nem tanulási lépésekben és feladatokban valósítják meg a tanulási célokat, hanem
azokat a vállalati folyamatokat határozzák meg, amelyek során - lehetőleg anélkül, hogy
megváltoztatnák őket - a tanulás végbemegy.
b) A vállalati folyamat elemzése
A vállalati folyamatokat középpontba helyező képzés megtervezéséhez a folyamatok
elemzésére van szükség, azaz meghatározzák a folyamat egyes lépéseit, és részletesebben
leírják, konkrétan hogyan zajlanak ezek a vállalatnál. A továbbiakban meg kell még vizsgálni,
milyen, a dolgozókra vonatkozó követelmények kapcsolódnak a folyamat egyes lépéseihez.
c) A képzési folyamat időbeli felosztása
A munka második részének alapján most a következő kérdésekre kell választ adnunk:
- Milyen előfeltételekkel kell az ebben a folyamatban tanuló személynek rendelkeznie ahhoz,
hogy ebben a folyamatban lehetőleg jól tudjon tanulni?
- Honnan vannak meg neki vagy honnan jut hozzá ezekhez az előfeltételekhez?
A válaszok a képzés ésszerű, az elsajátítandó folyamatok sorrendjének megfelelő időbeli
felépítéséhez, valamint a tanulóknak a folyamatban megvalósuló tanulásra való helyes
felkészítéséhez vezetnek.
Ebben az összefüggésben kell eldönteni, hogy a tanuló mennyi időt töltsön el a folyamat adott
részében.
d) Didaktikai/módszertani megfontolások
Milyen kísérő tanulási segédletek hasznosak vagy szükségesek a különböző részfolyamatoknál,
azaz milyen támogató kiegészítő lehetőségeket, elmélyítést, gyakorlatokat, elméleti tartalmakat
stb. kell/lehet. az egyes folyamatrészekkel összekötni, és hol, hogyan mennek végbe ezek?

7.5 Alkalmazottak önálló képzése
Ebben a fejezetben két lehetőséget mutatunk be arról, hogyan lehet az alkalmazottakat a kis- és
középvállalkozásokban viszonylag csekély személyzeti és költségráfordítással képezni. Ezeknek az
alkalmazottak vállalaton belüli képzéséhez használt szervezeti formáknak ill. eljárásoknak az
alkalmazásához és használatához a vállalatnak nincs szüksége különleges pedagógiai kompetenciára.
Ugyanakkor alkalmasak arra, hogy a szükséges pedagógiai kompetenciára való odafigyelést a vállalat
érdekében fokozzák, és a vezetési folyamatban felhasználják.
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A munkahelyen történő közvetlen betanulás és képzés gyakran magának a vállalatnak a felelősségi
körébe tartozik. E feladat hatékony megvalósításának nemcsak szakmai ismeretek képezik előfeltételét,
de módszertani és szociális kompetenciák is szükségesek hozzá.
A munkahelyen történő képzés esetén a kis- és középvállalkozásokban a legtöbb esetben nem
lehetséges és gyakran nem is szükséges, hogy pedagógiailag képzett személyzetet alkalmazzanak. A
vállalat szakmailag tapasztalt alkalmazottai már rendelkeznek a legfontosabb előfeltétellel ahhoz, hogy
más vagy új munkatársakat vezessenek be egy konkrét vállalati munkába: szakmájukban gyakorlottak,
és jól ismerik a vállalat adottságait.
Alább két lehetőséget mutatunk be arra, amikor az alkalmazottakat maga a vállalat képzi:
- a minőségi kör
- a coaching
Ezeknek a kiválasztott példáknak a módszertani megvalósításához a vállalatoknál két lényeges
szempontot kell figyelembe venni:
- a képzésnek és továbbképzésnek közvetlenül a vállalati gyakorlathoz, és egy konkrét
munkahelyhez ill. munkafeladathoz kell kapcsolódnia,
- a résztvevők felnőttek, akiket pozitív munkamotiváció, gyakran sokéves szakmai és
élettapasztalat, valamint az egyéni tanulási folyamat önálló irányításának képessége jellemez.

7.5.1 A minőségi kör
Az alkalmazottak vállalaton belüli képzése gyakran más munkatársakhoz fűződő informális kapcsolatok
és az „együttműködő önképzés“ útján valósul meg, aminek ki kell fejeznie azt, hogy az alkalmazottak a
vállalatnál végzett közös munka által kölcsönösen továbbképzik és szakmailag támogatják is egymást.
A célirányos vállalaton belüli képzésre különösen alkalmasak a minőségi körök, melyek az utóbbi
években sok vállalatnál érvényesülni tudtak.
A minőségi körök olyan vállalati dolgozók munkacsoportjai, akik többnyire önkéntes
alapon konkrét vállalati problémákat karolnak fel, ezeket megvitatják, megoldási
javaslatokat dolgoznak ki, és saját maguk szükséges változtatásokat eszközölnek a
lehetőségeknek megfelelően.
A minőségi körök alakítását a vállalatnak támogatnia, bizonyos feladatokra pedig kezdeményeznie is
kell. A megalakításra okot adhatnak a következők:
•

szakmai jellegű hiányosságok egyes alkalmazottaknál, melyeknek a teljes vállalatra kiható
következményei vannak, és ahol más dolgozók saját érdekükben is segítőleg beavatkozhatnak,

•

egy konkrét megbízás, amely csak más alkalmazottakkal közösen oldható meg, és amelyhez
egymás közötti egyeztetésekre van szükség,

•

a vállalat jövőorientált és perspektivikus feladatai.

A minőségi körök funkciói és céljai
A minőségi körök két lényeges funkciót töltenek be:
1. A teljesítményképesség javítása a vállalaton belül
2. Az életminőség javítása a munkahelyen
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A munka tartalma a minőségi körökben
Témák minőségi körök számára
•

teljesítménycsökkentő tényezők elhárítása

•

munkakörnyezetek javítása

•

a munkaeredmények minőségbiztosításáról való gondoskodás

•

anyag- és energiafelhasználás csökkentése

•

környezet-, munka- és tűzvédelem figyelemmel kísérése

A minőségi kör szervezése
A minőségi kör folyamata és szervezése
•

havonta egyszer, maximum 1,5 óra

•

a munkahelyen kívül, egy különálló teremben

Részvételi szabályok
•

önkéntes részvétel

•

csoportméret: 6-8 alkalmazott

•

vezetés:

- feljebbvaló / mester / előkészítő stb.
- specialista / bizalmas

A tagokkal szembeni követelmények a minőségi körben
A minőségi kör tagjaival szemben a következő követelményeket támasztják:
•

a tanácskozásokon való részvételüknek önkéntesnek kell lennie,

•

észre kell venniük a munkahelyen és a vállalatnál felmerülő problémákat, a gyenge pontokat
elemezniük kell, megoldásokat kell kidolgozniuk és ezeket be is kell tudniuk mutatni,

•

szakembereknek kell lenniük a maguk munkaterületén és

•

toleránsnak és kritikatűrőnek kell lenniük.

A minőségi kör vezetője
A minőségi körök vezetői felelősek minden tartalmi és szervezési kérdésért. Ök
- választják ki a minőségi kör tagjait,
- biztosítják a kapcsolatot a vállalat és a feljebbvalók felé,
- tájékoztatnak a vállalati körülményekről és célkitűzésekről,
- moderálják és tervezik meg a tanácskozások módszertani lefolyását, és gondoskodnak a szükséges
anyagokról és segédeszközökről,
- végzik a tanácskozások értékelését és ők továbbítják az ajánlásokat.
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A vezetési stílus tekintetében a vezetővel szemben különleges követelményeket támasztanak.
Rendelkeznie kell egy olyan moderátor tulajdonságaival, aki
- a csoportot moderálja és önállóan dolgozni hagyja,
- képes visszavonulni és csak alkalmanként avatkozik be javító szándékkal,
- az eredményeket láttatni és struktúrálni képes és
- összességében pozitív kisugárzással rendelkezik.

Módszertani eljárás a minőségi körökben
A tanácskozások a módszertani eljárás tekintetében a keresőszemináriumokra, ötletkonferenciákra
illetve problémaorientált workshopokra hasonlítanak.
A lefolyás
•

A moderátor ismerteti a problémát

•

Adott esetben munkacsoportokat alakítanak

•

A tagok ötleteket gyűjtenek

•

A javaslatokat rögzítik; ebben alapszabályok érvényesek:
- a mennyiség a minőség előtt áll,
- a fantáziának nem szabnak határt,
- nem gyakorolnak kritikát a többi javaslattal szemben,
- nem értékelik a javaslatokat,
- ha elakadnak, felolvassák az addigi ötleteket,
- csak a csoportteljesítmény számít.

•

A javaslatokat struktúrálják és összefoglalják

•

A tanácskozásban résztvevőknek még egy lehetőségük van javításra és kiegészítésre

•

A javaslatokat használhatóság és gyakorlatiasság szerint értékelik és súlyozzák

•

A döntési javaslatok megfogalmazása és rögzítése közösen történik.

A minőségi kör lezárása
A minőségi körben lezajlott tanácskozás eredményét közlik a vállalat vezetőjével / feljebbvalóval.
Döntési változatokat javasolnak és megindokolják őket.

7.5.2 Coaching
Számos módszer, melyet jelenleg a vállalatokban az alkalmazottak képzésére használnak, nem új.
Azonban bizonyos feltételek mellett megváltozik a jelentésük és aktualitást nyernek. Ilyen a coaching is
mint az emberek vezetésének és a munkatársak támogatásának módszere. Sok vállalatnál hiányoznak
a fiatalabb vezetők, akik már rendelkeznek vállalati tapasztalattal, ugyanakkor képesek újítást hozni a
vállalatba. Ha megnézzük a vezetők korösszetételét, világossá válik, hogy sok vállalat számára adott
egy sürgősen megoldandó feladat: a vállalathoz kötődő vezetőket lehetőleg egy vállalaton belüli
karriertervezésen keresztül és a vállalaton belül önállóan kiképezni, hogy a jövőben is versenyképesek
maradhassanak a piacon.
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Erre alkalmas módszer a dolgozók már említett coachingja.
A vállalaton belüli coaching egy alkalmazott vagy alkalmazottak egy csoportja személyes
vezetésének és gondozásának komplex folyamata, mely a felelősség átruházása, támogató
intézkedések és ellenőrzés által nyilvánul meg vállalati problémák és feladatok megoldásakor.
Ahhoz, hogy a coachingot hatékonyan alkalmazhassuk mint a dolgozók képzésének módszerét,
figyelembe kell venni néhány alapelvet, melyek az utóbbi évek coachinggal kapcsolatos tapasztalataiból
vezethetők le.

Az alkalmazottak coachingjának célja
A coaching célja, hogy dolgozók csoportjait vagy egyes képzett és motivált dolgozókat segítsenek
abban, hogy saját érdekükben és a vállalat hasznára megtanulják jobban megoldani a vállalati
problémákat, és eközben továbbfejlesszék szakmai kompetenciáikat.
Az alkalmazottaknak segítséget és támogatást nyújtanak az önálló tanulási kompetencia és
problémamegoldó magatartás kialakításában konkrét vállalati feladatok kapcsán vagy a vezetői
kompetenciák érvényre juttatása céljából.

A coaching tartalma és tárgya
A coaching tartalma ugyanolyan sokféle mint maguk a vállalati problémák, így itt csak példák
segítségével tudjuk magyarázni.
Jellemző coaching feladatok például:
•

betanulás egy új munkahelyen

•

felkészülés egy új vezetői feladatra a vállalatnál

•

egy új koncepció kidolgozása a vállalati minőségbiztosítás céljából

•

egy termék vagy eljárás javítása a vállalatnál

•

felkészülés a mestervizsgára

•

egy másik alkalmazott betanítása

•

egy tanuló képzésének elvállalása

•

felkészülés egy minőségi kör moderálására

A coach-csal szemben támasztott követelmények
A coach lehet egy vállalati vezető, egy külsős szakember/moderátor vagy egy érdeklődő alkalmazott, aki
elegendő szakmai és élettapasztalattal bír.
A coach feladata, hogy
•

motiválja a csoportot vagy a dolgozót, és egy feladat megoldására célzottan rá tudja állítani,

•

ne kioktatólag és mindent jobban tudólag lépjen fel, hanem speciális felelősséggel és bizonyos
jogosultságokkal rendelkező partnerként értelmezze magát,

•

pozitív beállítottságú legyen és képes legyen átadni az optimizmusát,

•

hatékonyan tudja használni a kommunikációs technikákat és a moderációs szabályokat,
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•

rendelkezzen a dolgozók erősségeinek és gyengeségeinek elemzéséhez és struktúrálásához
szükséges előzetes tudással,

•

képes legyen kihívást intézni a csoport vagy a dolgozó saját felelőssége és önértékelése felé,

•

birtokában legyen a csoport vagy dolgozó vezetéséhez és gondozásához szükséges
kompetenciának személyisége és kisugárzása alapján,

•

nem kell feltétlenül a csoport vagy dolgozó szakterületén „szakembernek“ lennie, de

•

elegendő szakmai és élettapasztalattal kell rendelkeznie egy saját szakterületen, hogy képes legyen
bizalmat és elismerést ébreszteni.

A coach a coaching folyamatában különböző szerepeket vállal fel, a támogatótól, nem tolakodó segítőtől
és személyes gondozótól az aktív hallgatóig vagy erőteljes kritikusig. A coach nem a csoport vagy
dolgozó pszichoterapeutája, és nem a rá bízott dolgozók élettörténetét dolgozza fel.
A belsős (azaz a saját vállalatból érkező) coach-okkal szemben további követelményeket is
megfogalmaznak, melyek a vállalati hierarchiából és a munkarendszerbe való saját kötődéséből
adódhatnak. Konfliktusok mindig akkor keletkezhetnek, ha a vállalati filozófia nem egyezik meg a coach
saját etikai, szakmai vagy üzemgazdasági alapelveivel. Ha ilyen konfliktushelyzet adódik, a coaching-ot
meg kell szakítani.
A külsős coach-oknak megvan az az előnyük, hogy kívülről képesek szemlélni és értékelni a fejlődés
folyamatát, anélkül, hogy maguk is integrálva lennének a folyamatba. Másrészt nem is tudják
közvetlenül befolyásolni a folyamatot, aminek következtében kisebb felelősséget kell vállalniuk. A
vezetők egyre gyakrabban vesznek igénybe külsős coachokat.

A coachingban részesítendő dolgozókkal szemben támasztott követelmények
A coachingban részesítendő csoportokkal vagy dolgozókkal szemben is támasztanak bizonyos
követelményeket.
•

Erősen motiváltnak, aktívnak és tanulásra hajlandónak kell lenniük.

•

A vállalatnál felkínált előremeneteli lehetőséggel kell rendelkezniük.

•

A munka önálló szervezéséhez kapcsolódó képességekkel kell bírniuk.

•

Megtanulták, hogyan válthatnak ki és irányíthatnak önálló tanulási folyamatokat.

•

Képesek csoportokba rendeződni és beilleszkedni.

•

Felismerik a változási folyamatokat, és részt akarnak venni a megoldásban.

Módszertani eljárás a coaching során
A coaching világosan különbözik egy munkahelyi betanítástól vagy egy minőségi körtől, hiszen itt
különösen a saját felelősség mértéke nagyobb, és az eljárás lényegesen hosszabb távú.
Módszertanilag a következő lépéseket kell megtenni:
1. Kapcsolatfelvétel a coach és a csoport vagy dolgozó között. Először is fel kell építeni a munkát.
Tisztázni kell a partnerek közti viszonyokat, és meg kell egyezni a felelősség elosztásában.
2. Információ a coachingról és annak konkrét tárgyáról. Ismertetni kell a célt és áttekintést kell adni a
tartalmakról.
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3. Meg kell követelni a dolgozók vagy a csoport elsődleges állásfoglalását, és meg kell szerezni a
coachingra való készséget ill. beleegyezést.
4. Ezután máris megkezdődik a konkrét együttműködés szakasza. Kijelölik az első
problématerületeket, és megbeszélik a coaching körülbelüli terjedelmét. Eközben célszerű módon
moderációs technikával és vizualizációval dolgoznak. Megtervezik és konkretizálják a munka
fázisait.
5. Ezt követően a partnerek megbeszélik és egyeztetik az ellenőrzés formáját, az eredmények átvitelét
és a coaching lezárásának módját.
Módszerként a problémafelderítés és -pontosítás, a problémastruktúrálás és problémamegoldás ismert
technikáját alkalmazzák. Ennek során támaszkodni kell az alkalmazottak gazdag tapasztalataira és
módszerkészletére, be kell fogadni a szakma sajátos gondolkodás- és munkamódjait, a coach-nak
pedig erőteljesebben kell felvennie a moderátor szerepét.
A coaching szervezése és folyamata
A coaching szervezésére vonatkozóan vannak bizonyos szabályok, melyeket itt ellenőrzőlista
formájában mutatunk be.
•

Közösen kell megállapítani a célokat és megvitatni a munka szakaszait.

•

Intenzív és barátságos-optimista munkalégkört kell létrehozni.

•

A sikerélményeket előre meg kell tervezni, hogy új ösztönzéseket lehessen létrehozni és a pozitív
eredményekre lehessen építkezni.

•

Meg kell tanulni pozitívan kezelni a kudarcokat is, hogy a gyengeségeket jobban megismerjék és
erősségeket tudjanak kiépíteni.

•

Az elért eredményeket állandóan felül kell vizsgálni és a saját magunk által felállított igényekhez kell
őket mérni. A kritériumok vagy indikátorok alapján történő objektív értékelések erre különösen
alkalmasak és hasznosak.

•

A coach csak annyi segítséget nyújt, amennyi szükséges, nem annyit, amennyit lehetséges. Egyre
inkább háttérbe vonul, és tanácsadói szerepet vesz fel.

•

A coach csak abban az esetben kezdi el újra erősebben támogatni a dolgozót vagy a csoportot, ha
az út, amin elindultak, bizonyosan nem fog elvezetni a célhoz.

A coaching lezárása és értékelése
A coachingot akkor kell befejezni, ha a célt elérték, vagy ha körvonalazódik, hogy nem fog elvezetni a
kívánt eredményhez.
Minden eredményellenőrzés az eredmények objektív, vagy egy ellenőrzőlista által objektívvé tett
feltárásából, és egy kapcsolódó értékelésből áll. Ebbe a coaching minden résztvevőjét be kell vonni, a
bekövetkezett változásokat pedig elemezni kell.
A coach-nak eközben gondoskodnia kell arról, hogy minden alkalmazott vagy a csoport minden tagja
saját álláspontokat mutasson be, és a coachingból személyes végkövetkeztetéseket tudjon levonni a
maga előnyére és a vállalat hasznára.
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7.6 A modularizáció mint a rugalmas szakmai képzés alapja
A szakmai képzésben és továbbképzésben jelenleg további folyamatok mennek végbe, melyek a
munkapiac és a kereső tevékenység megváltozott feltételeihez való alkalmazkodást szolgálják. A munka
világában végbemenő változás következésképpen a dolgozók és alkalmazottak szakmai
kompetenciáival kapcsolatban is új követelményeket eredményez a vállalatoknál. Továbbá a modern
munkahelyekkel szemben támasztott követelmények növekvő differenciálása olyan megfontolásokhoz is
hozzájárul, melyek szerint a szakmai-vállalati képzés és továbbképzés rendszerét az élethosszig tartó
és munka mellett végzett tanulás szellemében kell alakítani.
A szakmai képzés modern koncepciója a szakmai képzés, a tanulást kísérő szakmai tevékenység és a
továbbképzés általi további kompetenciaszerzés egységéből áll.
Ide tartozik:
- a mozgásterek kihasználása, és a közvetlenül a vállalatok által a tartalmak kiválasztására gyakorolt
befolyás,
- a szakképző iskolák újonnan meghatározandó szerepe a további tanuló- és munkahelyekkel
összefüggésben,
- a szélesebb körű alapképzés az élethosszig tartó, munka mellett, a munka során történő
továbbképzés alapjainak átadásával, és
- a kiegészítő képzések beágyazása a szakmai képzésbe azzal a céllal, hogy a képzésben résztvevők
rögtön innovatív állásokat tudjanak betölteni a vállalatoknál.
Ebben a megváltozott munkapiaci feltételekhez történő alkalmazkodási folyamatban a modularizáció
elve a rugalmas szakmai képzés egyik alapjává válik. E szerint a szakmai képesítés
modulok/építőelemek rendszerén keresztül szerezhető meg, melynek célja, hogy nagyobb
rugalmasságot lehessen elérni a modern vállalati munkahelyekkel szemben támasztott, gyorsan változó
követelmények tekintetében.
A modul fogalmát a következőképpen határozhatjuk meg:
Egy modul a szakmai képzésben és továbbképzésben egy önmagában zárt tanítási és tanulási
egység, amely egy meghatározott bemeneti szinttől egy előre megtervezett
kompetencianövekedésig vezeti el a tanulót. Egy modul felépítésében leképezi a pedagógiai
folyamat modelljét a személyzeti (tanuló és tanító), valamint a dologi momentumokkal (célok,
tartalmak, módszerek, szervezeti formák, eredményfeltárás) együtt.
A modulok leírására választható az alábbi megjelenítési mód.
Példa modulleírásra
A modul megnevezése
Hozzárendelés fölérendelt
modulrendszerekhez (tanulási
utak)
Cél

..............................
..............................

Tartalom

Ismeretek szerzése ........................
Képességek érvényre juttatása .......................
..............................

Módszertan

Bevezető előadás, projektmunka, önirányított tanulás

Szervezeti forma

Csoportos tanulás, egyéni munka .....................

Tanítási és tanulási eszközök
.............................
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Eredményfeltárás

Eredmények bemutatása
Értékelő közös beszélgetések
Cikk készítése ....

Tanúsítás
Időigény

...............................
Bevezető előadás: ...............
Projektmunka: .........................

Belépési feltételek
..............................
Követelmények az oktatókkal
szemben

..............................

A következő fejezetekben alaptételeket mutatunk be a modularizációhoz, valamint egy gyakorlati példát.

7.6.1 Alaptételek a modularizációhoz
A résztvevőközpontú modulok projekttervezésekor különösen a következő szempontokat kell figyelembe
venni:
Minden modul
- egy megbízás- és projektközpontú modul
A tanulók konkrét megbízások vagy projektek feldolgozásakor aktívan és önállóan elsajátítanak mind
szakmára vonatkozó, mind szakmákon átívelő kompetenciákat.
- egy interdiszciplináris modul
A tanulókat képessé teszik az egészleges gondolkodásra és cselekvésre, miközben a komplex
problémákat megfelelő formában veszik figyelembe és dolgozzák fel. Egy modulrendszerben ehhez
kell mérni és használni az együttműködő szinergiákat.
- egy tudásalapú modul
A tanulók a tevékenységükhöz és a vállalati karrierhez szükséges szak- és technikai ismereteket
feladatra és tevékenységre vonatkoztatva sajátítják el.
- egy tanulásra képesítő modul
A tanulók gondolkodás- és munkamódok előmozdításán és elsajátításán keresztül szereznek
módszertani ismereteket az önálló tanulási folyamatokhoz.
- egy gyakorlatközpontú modul
Az átadandó és elsajátítandó kompetenciák vállalatra vonatkozóak és szorosan kapcsolódnak a
gyakorlati tevékenységhez.
Egy modul didaktikai-módszertani koncepcióját ily módon az alábbi tételek befolyásolják:
- A tanulókat képessé kell tenni az önálló tanulási folyamatokra és módszertanilag irányítani kell őket. A
módszer- és szociális kompetenciákat a tartalmak elsajátításának útján-módján keresztül, és nem
attól elválasztva kell kifejezésre juttatni. Itt mindenekelőtt olyan átfogó kompetenciákról van szó, mint
például a tanulási folyamatok önirányítása, a kommunikációs képesség és a csapatban dolgozás
képességének kimunkálását célzó interakció a tanulócsoportban, és a problémamegoldó
folyamatokra való rávezetés.
- Az átadási és elsajátítási folyamat középpontjában a résztvevők állnak a maguk eltérő feltételeivel és
igényeivel, amelyek végülis nem a konkrét munkahelyzetből adódnak.
- Tanulási és munkafeladatokat, projekteket, tanulási eljárásokat, problémamegbeszéléseket,
gyakorlatokat, konzultációkat és kísérő moderált workshopokat, valamint további módszereket kötnek
össze egymással ésszerű módon. Egy ilyen módszer-mix növeli az egyes modulok hatékonyságát. 1
1

BUGGENHAGEN, Hans Joachim: Grundanforderungen in der beruflichen Bildung. itf-Schriftenreihe „Weiterbildung in der
Region“, Schwerin, Heft 35, 2003 (Alapkövetelmények a szakmai képzésben. „Továbbképzés a régióban“ itf-írássorozat, 35. füzet)
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7.6.2 Példa moduláris koncepcióra vizsgázott magas- és mélyépítési munkavezetők számára
Az alábbi moduláris tervet a németországi abc Bau Építőipari Képzési Központban (abc Bau
Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft) dolgozták ki a vizsgázott magas- és mélyépítési munkavezetők
számára.

A moduláris koncepció tartalmi felépítése
Mindenekelőtt minden tartalmat felosztunk magas- és mélyépítése. Azokat a tartalmakat, ahol az
alaptárgyak mindkét szakirányt érintik, mint pl. az építéstechnológiában, a magas- és mélyépítőknek is
át kell adni. A kapcsolódó modulokkal aztán speciális tartalmakat adunk meg, amelyeket csak a magasill. mélyépítőhöz kell hozzárendelni. Ebben a formában lehetségessé válik a szakmai tartalmak
pontosabb differenciálása. Az alaptárgyakra jelentkezhet a szakmunkás is továbbfejlesztés céljából, ill.
az előmunkás tudásfelfrissítés ill. specializáció céljából.

Példa egy modul elkészítésére (a CTMSZE szerint)
1. Célcsoport és tanulási célok (C = célok rögzítése)
A célcsoportot magasépítő szakemberek alkotják, akik szakképzettséggel is rendelkeznek, valamint a 3.
képzési évüket végző tanulók, akiknek a modult kiegészítő képzésként lehet felajánlani.
A résztvevőknek a modul befejezését követően elméleti alapismeretekkel kell rendelkezniük a mély- és
csatornaépítési ellátó- és kezelési rendszerekről.
Képesek lesznek beépített és nem beépített elvezető árkokat készíteni, gravitációs vezetékeket és
nyomóvezetékeket beépíteni, ismerik a csatornaműveket és egyéb létesítményeket, elméletben
képesek vágathajtási munkákat kivitelezni, és ismerik a csatorna helyreállítási módszereket.
A résztvevők továbbá képessé válnak a megszerzett ismereteket valós munkafeladatokra alkalmazni az
őket foglalkoztató vállalatnál. Különböző munkahelyzetekben megfelelően tudnak cselekedni és dönteni.
Egy mélyépítésben dolgozó szakember számára a kompetenciaprofil elsősorban a szakmai
kompetenciát jelenti. Emellett bizonyos mértékben szociális és személyes kompetenciát is fejlesztenek.
Az építkezéseken minden résztvevő köteles együttműködni, kommunikálni, valamint kritikus és
önkritikus módon fellépni. Az oktatási nap végén a résztvevők csoportokban rövid előadásokat tartanak.
Így gyakorolják az egymás közti kommunikációt, valamint a csoport előtt történő megnyilvánulást.
Útmutatást és tippeket közvetlenül az értékelő beszélgetés során lehet adni.
A résztvevőknek így nemcsak tudással kell rendelkezniük, de képesnek kell lenniük alkalmazni,
elemezni és megítélni is a tanultakat.
Csak ezekkel a megszerzett kompetenciákkal képesek a résztvevők az építkezésen szakszerűen
cselekedni, bizonyos technikákat és eljárásokat bizonyos helyzetekben és adottságok esetén helyesen
alkalmazni és helyes döntéseket hozni.

2. Tanulási tartalmak (T = Tartalmak meghatározása)
A modul a következő tanulási tartalmakat fogalja magában, amelyeket egy tanterv keretében dolgoztak
ki:
-

ellátó- és elszállító vezetékek
beépített elvezetőárkok
beépítetlen elvezetőárkok
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-

szabadtükrű vezetékek beépítése
nyomóvezetékek beépítése
csatornaművek, egyéb létesítmények
csatornaárok feltöltés
aládúcolás
nyomósajtók és vágathajtás
földalatti vágathajtás
csatornarendszerek helyreállítása
víz- és alagcsövezési munkák, víztechnikai alapfogalmak, villamos létesítmények

Ezeket a tartalmakat megfelelően ismerni kell. A modul alapokat ad. Ez okból kifolyólag a modulra
egyes résztvevők alapismeretek megszerzésének, mások pedig a meglévő építéstechnikai ismeretek
felfrissítésének eszközeként tekintenek.

3. Módszertani stratégia (M = Módszer)
A prezentáció, a moderáció, a brainstorming, a kiselőadás, valamint a frontális oktatás azok a
módszerek, amelyeket a modul teljes ideje alatt használnak, és amelyeket aztán minden egyes
résztvevő saját vállalata valós megbízásai kapcsán önállóan elmélyíthet.
A mély- és csatornaépítés alapjaival kezdve elkerülhetetlen, hogy minden anyagrész egy kis darabjánál
frontális oktatást alkalmazzanak. A továbbképzésben résztvevő felnőttek számára nagy jelentőséggel
bír, hogy túlnyomó részt gyakorlati példákon keresztül dolgoznak. A saját vállalattal való
összehasonlítás ezáltal szemléletesebbé és könnyebbé válik a tanulók számára.
Az egyes esetpéldák bemutatásakor, melyet a tanulók és résztvevők végeznek, az oktató a moderátor
szerepébe bújik, és így kíséri a beszélgetést. Médiumként DVD-lejátszót használnak, melynek
segítségével pl. egy csatornarendszer kamerával való végigkísérése mutatható be. Ezen adatok
segítségével sérüléseket lehet felismerni, elemezni, dokumentálni, és megoldási javaslatokat lehet
kidolgozni. Így tanulnak meg a résztvevők csoportként önállóan problémákat megoldani. A csoport
minden tagját bevonják ebbe a folyamatba. Az oktató ez esetben természetesen köteles bizonyos
technikák segítségével támogatni a kommunikációt, valamint a csoport problémamegoldó képességét.
Egy további módszer, a brainstorming bevetésekor a tanuló rövid idő alatt sok ötletet és megoldási
lehetőséget kap egy témához. Ilyenkor azokat a résztvevőket, akik már sokéves, az építkezéseken
szerzett tapasztalattal rendelkeznek, felszólítják, hogy osszák meg példáikat és tapasztalataikat, és a
képzésben résztvevők ezekből az értékes tanácsokból erőteljesen tudnak profitálni.
A tanulók sokféleségének okán az előadók szívesen dolgoznak kis csoportokban, amelyek aztán többek
között brainstormingot használnak. Az egymástól különböző résztvevők ötletei meglepő eredményeket
hoznak, melyeket aztán csoportokban vizualizálnak.

4. A modul szervezése (SZ = Szervezés)
A modul 56 tanítási órát tartalmaz és 10 résztvevővel zajlik. A résztvevői létszám soha ne haladja meg a
15-öt, mert egyébként nem lehetséges egyenként foglalkozni minden résztvevővel.
Az oktatás munka mellett, pénteken 6 órában és szombaton 8 órában zajlik. Négy hétvégén,
hétvégénként 14 tanórával elvégezhető a modul. Teljes időben a tanfolyam hétfőtől péntekig, napi 8
órában zajlik.
A kiselőadások által, melyekben a résztvevők vonatkozó szakmai és privát tevékenységeikről
számolnak be, mind az összes többi résztvevő, mind az oktató rövid áttekintést kap a különböző
személyiségekről.
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5. Eredményfelderítés (E = Eredmény)
A tartalmak szétforgácsolásának veszélye, amely a modulrendszerből adódik, szituációra vonatkozó
vizsgafeladatokkal és komplex cselekvési helyzetek feldolgozásával kerülhető el a továbbképzésben.
Ehhez különböző tanulási tartalmakat adnak át a tantervből az egyes tanulócsoportoknak (3-nál nem
több résztvevő), akik az utolsó tanulócsoportülésen előadják az ezekhez kapcsolódó eredményeiket. A
prezentáció ne lépje túl a 10 perces időkeretet.
Ezt követően a résztvevők saját maguk értékelik az előadásukat, és visszajelzést kapnak az oktatótól.
Az eltérő témákat feldolgozó prezentációknak köszönhetően egyidejűleg 56 órányi tananyagot gyűjtünk
össze, ami minden résztvevő számára ismétlést jelent.
Klasszikus értelemben vett vizsgára nincs szükség az egyes modulok kapcsán, mivel a résztvevő,
miután az összes modult elvégezte, aláveti magát a munkavezetői vizsgának.

Összegzés
A modult a vizsgázott munkavezető képzési tartalmaiból kiindulva dolgozták ki. Így az érdeklődők a
mindenkori szakiránytól (magas- vagy mélyépítés) függően állíthatják össze a kívánt és szükséges
modulokat a maguk igen speciális képesítéséhez. A rotáló rendszer lehetővé kell, hogy tegye a
résztvevők számára, hogy egy modult, amelyre esetleg nem tudtak bejárni, egy későbbi időpontban,
adott esetben akár egy másik telephelyen pótoljanak be. A megfelelő szakirány összes moduljának
elvégzésével a résztvevők jogosulttá válnak az illetékes helyen lezajló munkavezetői vizsgára való
jelentkezésre.
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