B01

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
Vizsgálatok szerint a kis- és középvállalkozások hatékonyságnövelésének fő forrása a meglévő
munkatársak állandó továbbképzése. A személyzet létszámának növelése és a saját utánpótlás
kiképzése rövid távon és perspektivikusan jó megoldás, de a versenyhez szükséges
alapkompetenciákat mindenekelőtt az állandó személyzet biztosítja.
A munkaerőpiac demográfiai alakulása annak mérlegelésére készteti a vállalkozásokat, hogy a
meglévő állandó személyzet számára a munka folyamatában tegye lehetővé az állandó
továbbképzést, és ehhez megteremtse a szükséges infrastruktúrát.
Kérdés
Az Ön vállalkozásában mekkora hangsúlyt fektetnek a szakmai továbbképzésnek a munka
folyamatában történő elősegítésére mint az Ön vállalati stratégiájának fontos alkotóelemére,
valamint az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítására?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
A 01
1.6
2.2
2.7
2.9
2.9.2

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási
stratégia alapján
Cselekvési terület - Moduláris utóképzés
Az összehangolás megvalósításának előfeltétele: az infrastruktúra kialakítása
A továbbképzés cselekvésorientált kialakítása
A szakmai ágazatot átfogó továbbképzés az építőiparban
A munkahely, mint a tanulás helyszíne

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S02 - Operational development of competence
S02 - Betriebliche Kompetenzentwicklung
S04 - Assessing and balancing competence
S04 - Kompetenzmessung und Kompetenzbilanzen

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B02

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
A kis- és középvállalkozásoknál a munkaerő tartós biztosítása egyre növekvő problémát jelent,
ahogy a meglévő és új kompetenciák forrása kimerül magában a vállalkozásban. Ennek
következtében a vállalkozásokban a folyamatos továbbtanulás (Lifelong Learning) kultúrájának
kialakítása egyre fontosabb szerepet játszik.

Kérdés
Az Ön vállalkozásában fontos szerepet játszanak-e az alkalmazottak képzettségfejlesztésében az
önszervező tanulás formái/módszerei?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
4.11

Didaktikus-módszertani útmutatások az önszervezett tanuláshoz
Az önszervezett tanulás célja
Az önszervezett tanulás tartalmai
Módszerek az önszervezett tanulásban
Tanulási eljárás „Szigetelő anyagok” - példa az önállóan irányított tanulásra
Tréningtanfolyam a munkafolyamatban történő önszervezett tanulási folyamatról
Tanulási forma: KREATÍV- csoport

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B03

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
A vállalkozások életében megjelenő, több szakterületet átfogó feladatok növekvő száma, és a
hozzájuk kapcsolódó összetettebb tevékenységek következtében a technikai/technológiai
változásokat, a rendelkezésre álló új nyersanyagokat és az ügyféligények területén megjelenő
megváltozott trendeket fokozottan előtérbe kell helyezni.

Kérdés
Mennyire igaz az Ön vállalkozására, hogy a továbbképzési szükségleteket a várható jövőbeli
vállalati követelményekből (technikai-technológiai változások, új nyersanyagok és megváltozott
ügyféligények) vezetik le?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
A 01
2.4
2.7
2.9
4.11
4.14

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási
stratégia alapján
A szakképzési szükséglet feltérképezése
A továbbképzés cselekvésorientált kialakítása
A szakmai ágazatot átfogó továbbképzés az építőiparban
Tanulási forma: KREATÍV- csoport
Tanulási forma: ÚJÍT Ó-csoport

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S01 - Basic aspects of an inquiry on needs: a central constituent of strategic training
S01 - Die Bedarfsermittlung ein zentraler Baustein der Qualifizierung
S11 - Bedarfsanalyse von KMUs für eine unternehmensbezogene Weiterbildung „Aktivierung vorhandener
innovativer Kompetenzen in KMUs“

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument

- 17 -

B04

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
Egy hivatalos végzettség (szakma, tanulmány, tanúsítvány) nem mindig jelent meglévő szakmai és
munkahelyi kompetenciát.
Röviden: a kompetencia a tudás és a képesség alkalmazásának képessége a munkahelyen, és
mindenekelőtt a problémamegoldásban.
A munkatársak kompetenciái döntően meghatározzák a vállalkozás teljesítményétí.

Kérdés
Mekkora jelentőséggel bír a munkatársak kompetenciáinak megállapításaí az Ön vállalkozásában?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
A 01
2.4
3.2.1
3.2.2

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási
stratégia alapján
A szakképzési szükséglet feltérképezése
Az önállóan megszerzett szituációanalízis
Az egyéni feltételek elemzése

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S03 - Work phases of an inquiry into further training needs
S03 - Arbeitsphasen zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfes
S04 - Assessing and balancing competence
S04 - Kompetenzmessung und Kompetenzbilanzen

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B05

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
A munkafolyamat során megvalósuló továbbképzés a vállalati továbbképzés leggyakoribb formája.
Ugyancsak hasznos, ha a munkatársak saját vállalatukon kívül is foglalkoznak új technológiákkal,
nyersanyagokkal, logisztikával vagy marketingstratégiákkal, és ezáltal új kompetenciákra tesznek
szert.

Kérdés
Az Ön vállalkozása használja a munkafolyamat során megvalósuló tanulás módszereit/formáit
(begyakorlás, hibaelemzés, munkafolyamatok optimalizálása sb.)?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
A 01
2.7
2.9
4.2
4.6

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási
stratégia alapján
A továbbképzés cselekvésorientált kialakítása
A szakmai ágazatot átfogó továbbképzés az építőiparban
Tanulási forma: TANULÓSZIGET
Tanulási forma: MINŐSÉGJAVÍTÓ KÖR

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S14 - Arbeitsprozessintegriertes Lernen am Beispiel des didaktischen Modells „Lernen aus Störungen“

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B06

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
A továbbképzés a vállalati személyzetfejlesztés fontos összetevője, mely egy szilárd képzési
programra épül. A már meglévő szakmai és élettapasztalat teszi lehetővé, hogy a munkatársak
gyorsan speciális, a munkájukhoz szükséges ismereteket sajátítsanak el.

Kérdés
Mekkora jelentőséggel bír az Ön számára egy vizsgával záruló alapos képzési program és a
szakmai tapasztalat a munkahelyhez kötődő továbbképzésben és a munkához szükséges
speciális ismeretek elsajátításában?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
1.3.1
1.3.2
1.6
2.7
2.9
3.7
7.4
7.5

A szakmai képzés összehangolása a vállalati továbbképzés elemeivel
A vállalati továbbképzés összehangolása a szakmai képzés elemeivel
Cselekvési terület - Moduláris utóképzés
A továbbképzés cselekvésorientált kialakítása
A szakmai ágazatot átfogó továbbképzés az építőiparban
Tanulási eljárás „Szigetelő anyagok” - példa az önállóan irányított tanulásra
A vállalati folyamatokat középpontba helyező tanulás
Alkalmazottak önálló képzése

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B07

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
A társadalmi fejlődésre jellemző, hogy egyre több ember van, aki igen különböző okokból nem a
tanult szakmájában dolgozik. A munkahelyeinket is a korábbinál gyakrabban váltogatjuk, ezért fel
kell készülnünk az új jövetelményekre. Ehhez munkahelyi támogatásra is szükségük van.

Kérdés
Milyen szerepet játszik az Ön vállalkozásában a szükséges szakmai képzettség eléréséhez
nyújtott munkahelyi támogatás azon munkatársak részére, akiknek bele kell tanulniuk a
szakmába?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
1.3.2
1.6
2.3
2.7
7.5

A vállalati továbbképzés összehangolása a szakmai képzés elemeivel
Cselekvési terület - Moduláris utóképzés
Tanulásösztönző struktúrák megalkotása
A továbbképzés cselekvésorientált kialakítása
Alkalmazottak önálló képzése

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B08

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
A gyakornokok által új kompetenciák is érkeznek a vállalkozáshoz. Ez különösen az új
kommunikációs eszközök és a modern technika kezelését, valamint az új technológiák és
nyersanyagok alkalmazását érinti. A gyakornokok gyakran továbbadják tudásukat az idősebb
munkatársaknak is.

Kérdés
Mekkora jelentőséggel bír az Ön vállalkozásában a gyakornokok újonnan elsajátított tudásának és
kompetenciáinak felhasználása az idősebb munkatársak felé történő ismeretátadásban?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
1.3.2
4.1
4.2
7.1

A vállalati továbbképzés összehangolása a szakmai képzés elemeivel
Tanulási forma: JUNIOR-SENIOR-tanulópár
Tanulási forma: TANULÓSZIGET
Cselekvési irányvonal innovatív képzési szolgáltatások szisztematikus kidolgozásához és
megvalósításához KKV-k számára

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B09

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
A gyakornokok gyakran három tanulási helyszínen végzik gyakorlatukat:
az őket alkalmazó vállalkozásnál, egy vállalaton kívüli oktatási intézményben és a szakiskolában.
A legtöbb kis- és középvállalkozásban nincs oktatásvezető vagy speciális képzésvezető. Ezen
okból kifolyólag gyakran szakmunkásokat, mentorokat vagy más tapasztalt munkaerőt rendelnek ki
a gyakornokok segítésére a vállalkozásban.
Ezek a segítők gyakran rövid tanfolyamokon vagy munkahelyi továbbképzésen is részt vesznek,
ahol felkészítik őket a feladatra.

Kérdés
Mekkora hangsúlyt fektet az Ön vállalkozása a gyakornokokat, kezdőket és haladókat segítő
személyzet (mentorok) számára tartott speciális továbbképzés megvalósítására?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
2.1.3
7.3
7.4
7.6

A képzendő szakemberek kis- vagy középvállalatnál
Lehetőségek a szakmai oktatószemélyzet professzionalizációjára
A vállalati folyamatokat középpontba helyező tanulás
A modularizáció mint a rugalmas szakmai képzés alapja

Modulok (lásd a CD-t)
6.4
6.5

Nutzen der Mobilität von Fachkräften in der beruflichen Bildung (VETPRO-Mobilität)
Erfolgsfaktoren für die persönliche Entwicklung des Berufsbildungspersonals durch
Mobilität

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S12 - Module in der beruflichen Bildung

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B10

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
A munkatársak önszervező továbbképzésére néhány vállalkozás „tanulószigeteket“, illetve
speciális képzőhelyeket is kialakít, ahol a vállalati munkafolyamatokról, a minőségbiztosítási
rendszerről vagy új eljárásokról szerezhetnek be információt a dolgozók. Ezenkívül
rendelkezésükre áll az internet mint információforrás.

Kérdés
Mennyire tartja Ön fontosnak, hogy vállalkozásában megteremtsék az előfeltételeit annak, hogy a
munkatársak a vállalkozáson belüli hálózaton keresztül vagy a médiák (pl. internet) használatával
gyorsan hozzájuthassanak a feladataik elvégzéséhez szükséges információkhoz?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
2.2
2.3
3.6
3.7
4.15

Az összehangolás megvalósításának előfeltétele: az infrastruktúra kialakítása
Tanulásösztönző struktúrák megalkotása
Önszervezett tanulás digitális médiákkal (e-learning)
Tanulási eljárás „Szigetelő anyagok” - példa az önállóan irányított tanulásra
Tanulási forma: TUDÁSHÁLÓZAT informális

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S07 - Beispiele für den Einsatz von neuen Medien auf Baustellen

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B11

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
A kis- és közepes vállalkozásoknak tudniuk kell gyorsan reagálni az új ügyféligényekre. Ezért
fontos kritériuma egy vállalkozás sikerének, hogy vannak-e kreatív alkalmazottai, akik képesek a
különösen problémás helyzeteket megoldani, és új eljárásmódokat vagy nyersanyag felhasználási
módokat képesek kifejleszteni.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a képzés során az innovatív megoldások kiötlésére való
módszeres kiképzés hiányzik, illetve feledésbe merült.

Kérdés
Az Ön cégénél jellemző-e a munkatársak bevonása a vállalati innovációs és javítási folyamatokba
(Continuous Improvement Process)?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
A 01

4.11
4.14
4.15

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási
stratégia alapján
Tanulási forma: KREATÍV- csoport
Tanulási forma: ÚJÍT Ó-csoport
Tanulási forma: TUDÁSHÁLÓZAT informális

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S11 - Bedarfsanalyse von KMUs für eine unternehmensbezogene Weiterbildung „Aktivierung vorhandener
innovativer Kompetenzen in KMUs“

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B12

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
A vállalkozásokat sokszor a munkafolyamat során megvalósuló minőségbiztosítás ösztönzi a
továbbképzésre. Erre a célra sok vállalkozás egy „minőségkört“ használ, amely bizonyos
szabályok szerint lehetővé teszi, hogy a munkatársak tapasztalatot cseréljenek a lehetséges
hibaforrásokról és „gyenge pontokról“. Az elemzési eszközök - mint pl. interjú útmutatók és
hatásvizsgálati eszközök - alkalmazásával nyert eredmények is segíthetnek útmutatást adni a
továbbképzési szükségletekhez.

Kérdés
Mekkora jelentőséget tulajdonít az Ön vállalkozása a minőségbiztosítási folyamatok és elemzési
eszközök segítségével nyert eredményeknek a munkatársak továbbképzési szükségleteinek
megismerésére nézve?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
A 01
A 02
2.4
2.6
3.2.1
3.8
7.2

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási
stratégia alapján
Szakmai és vállalati cselekvési kompetencia - Tesztelje magát
A szakképzési szükséglet feltérképezése
Az újmédiával történő tanulás pedagógiai szempontból
Az önállóan megszerzett szituációanalízis
Tréningtanfolyam a munkafolyamatban történő önszervezett tanulási folyamatról
Útmutatás a képzési szolgáltatónál végzendő szervezeti fejlesztéshez

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S01 - Basic aspects of an inquiry on needs: a central constituent of strategic training
S01 - Die Bedarfsermittlung ein zentraler Baustein der Qualifizierung

Jegyzetek és megjegyzések
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Monitoring instrument
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B13

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
Léteznek belső és külső továbbképzési intézkedések. A jövőben a munkába integrált
továbbképzési formák jelentőséget fognak nyerni, a kompetenciafejlesztés pedig jobban be fog
épülni a munka folyamatába.

Kérdés
Az Ön vállalkozásán belül jelentősebbé fognak válni a munkába integrált továbbképzési formák és
a munka folyamatában megvalósuló kompetenciafejlesztés?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
2.1
2.3
2.4
2.9

Külső szakoktatói menedzsment
Tanulásösztönző struktúrák megalkotása
A szakképzési szükséglet feltérképezése
A szakmai ágazatot átfogó továbbképzés az építőiparban

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S08 - Best practice - Challenges, obstacles and new approaches regarding vocational education / training for
SMEs

Jegyzetek és megjegyzések
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Monitoring instrument
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B14

B komplex: Vállalati továbbképzés a vállalkozáson belül
A dolgozók továbbképzése elsősorban a közvetlen munkahelyet érinti.
A modern információs technológiák segítségével megvalósuló önszervező tanulás által a
munkatársak bővíthetik kompetenciáikat, és képesek lesznek megfelelni a jövőbeni szakmai
követelményeknek. A szakmai továbbképzéshez további ötleteket lehet meríteni a különféle
vásárokon, konferenciákon és speciális tanfolyamokon való részvételből.

Kérdés
Mekkora jelentőséget tulajdonít Ön az alkalmazottak körében a modern információs technológiák
segítségével megvalósuló önszervező továbbtanulásnak, és a vásárok, konferenciák és speciális
tanfolyamok látogatásának?
Az elképzelés kivitelezéséhez kapcsolódó pontok, és az abból következő cselekvési szükséglet

nem
A probléma és a kérdés nem lényeges
vállalkozásunk számára

közepes

erős

A probléma és a kérdés
mindenképpen fontos vállalkozásunk
számára, de eddig ritkán foglalkoztunk
vele

A probléma és a kérdés nagyon fontos
vállalkozásunk számára és
folyamatosan foglalkozunk is vele

Modulok, eszközök, segédanyagok stb.
Modulok (lásd a függeléket)
2.3
2.6
2.9.2
3.2
3.3
3.4
3.5

Tanulásösztönző struktúrák megalkotása
Az újmédiával történő tanulás pedagógiai szempontból
A munkahely, mint a tanulás helyszíne
Didaktikus-módszertani útmutatások az önszervezett tanuláshoz
Az önszervezett tanulás célja
Az önszervezett tanulás tartalmai
Módszerek az önszervezett tanulásban

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)

Jegyzetek és megjegyzések
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Monitoring instrument
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