C01

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A személyzetfejlesztés a kis- és középvállalkozásoknál viszonylag csekély dolgozói létszámra
irányul.
A sikeres vállalkozásfejlesztésben kiemelt szerepe van az állandó személyzet kialakításának,
amely képes gyorsan alkalmazkodni a mindenkori munkafeladatokhoz. Egy erős szakmai
alapképzésre alapozva az új munkahelyi követelményeket gyorsan, a munka során lehet kezelni.
A vállalatvezetés és a személyzet szoros együttműködése fejleszti a munkatársak állandó
továbbtanulásra vonatkozó egyéni felelősségét és önszervezését.
Kérdés
Mekkora jelentőséggel bír az Ön vállalkozásában a vállalatvezetés és a személyzet közötti szoros
együttműködés a munkatársak állandó továbbtanulással kapcsolatos személyes felelősségének és
önszervezésének erősítésében?
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
3.4
3.5
3.6
3.7.2
3.8

Didaktikus-módszertani útmutatások az önszervezett tanuláshoz
Az önszervezett tanulás tartalmai
Módszerek az önszervezett tanulásban
Önszervezett tanulás digitális médiákkal (e-learning)
Az önállóan irányított tanulás keretfeltételei
Tréningtanfolyam a munkafolyamatban történő önszervezett tanulási folyamatról

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S05 - Anforderungen an neue Lernkonzepte – Herausforderungen an kleine und mittlere Unternehmen
S05 - Requirements for new learning concepts, development of experience rooms - Challenges for small and
medium-sized enterprises

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C02

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A rugalmasság, a tanulási és alkalmazkodási képesség döntő fontosságú a sikeres
vállalkozásfejlesztésre nézve, és jelentősen meghatározza az ügyfélorientációra, az innovációra
való képességet, valamint a vállalkozói rugalmasságot mind gondolkodásmód tekintetében, mind a
gyakorlatban.
A külső változásokra való reakciókészséghez nélkülözhetetlen rugalmas struktúrák kialakítása
döntően attól függ, hogy mennyire nyitottak a vállalkozás rögzített gondolkodási és cselekvési
struktúrái.

Kérdés
Mennyire tartja fontosnak az Ön vállalkozása a gondolkodás és cselekvés rugalmasságához,
valamint a tanulási és alkalmazkodási képességhez szükséges megfelelő struktúrák kialakítását?
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)
7.2.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.6

Szervezetek formális és informális struktúrái
A vállalati folyamatokat középpontba helyező tanulás
Alkalmazottak önálló képzése
A minőségi kör
A coaching
A modularizáció mint a rugalmas szakmai képzés alapja

Modulok (lásd a CD-t)

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

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C03

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A technika, a technológiák és a nyersanyagok állandó fejlődése, valamint a személyzet kis
létszáma a kis- és közepes vállalkozásoknál szükségessé teszi, hogy a munkatársak motiváltak
legyenek arra, hogy személyes felelősséget vállaljanak a munka során megvalósuló
továbbképzésükért.
A munka során megvalósuló önszervező tanulási folyamatok és tanulást igénylő helyzetek fontos
jellemzői a szakmai alapképzés és a vállalati továbbképzés integrációjának. Az önszervező
tanulás tárgyát alkotja többek között az üzletmenettel kapcsolatos tanulás, a problémamegoldási
folyamatok és az együttműködő tanulás.

Kérdés
Mekkora jelentőséggel bírnak az alkalmazottak önszervező tanulási folyamatai a munkafolyamat
során, saját felelősségi körükben megvalósuló továbbképzésre 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)
2.3
2.3.2
2.7
3.3
7.4

Tanulásösztönző struktúrák megalkotása
Die Lernfordernde Situation
A továbbképzés cselekvésorientált kialakítása
Az önszervezett tanulás célja
A vállalati folyamatokat középpontba helyező tanulás

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S10 - Workplace-oriented learning by education services for small and medium-sized enterprises

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C04

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A szakmai alapképzés és a vállalati továbbképzés integrációja szükségessé teszi a munkahelyek
vizsgálatát arra nézve, hogy szükség van-e a munkahelyhez kapcsolódó továbbképzésre, illetve
az információs és kommunikációs technológiák bevonására a továbbképzésbe. A
munkahelyelemzések összevetése a munkatársak meglévő kompetenciáival ebben segítséget
nyújthat.

Kérdés
Ön mennyire tartja fontosnak a munkahelyelemzések elvégzését, és azoknak a munkatársak
meglévő kompetenciáival való összevetését? Milyen szerepet játszanak az Ön vállalkozásában a
modern információs és kommunikációs technológiák a munkahelyre integrált továbbképzésben?
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
2.9.2
3.6

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási
stratégia alapján
Szakmai és vállalati cselekvési kompetencia - Tesztelje magát
A munkahely, mint a tanulás helyszíne
Önszervezett tanulás digitális médiákkal (e-learning)

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S04 - Assessing and balancing competence
S04 - Kompetenzmessung und Kompetenzbilanzen
S07 - Beispiele für den Einsatz von neuen Medien auf Baustellen

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C05

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A nagy szakmai tapasztalattal bíró munkatársaknak az újonnan a szakmába érkező
alkalmazottakkal egy csapatban való együtt dolgozása bevált koncepció a személyes
kompetenciáknak a vállalkozás érdekében történő átadására. A kompetenciák átadása nem
korlátozódik a szakmai területekre, hanem magában foglalja a munkahelyi és a tanulási kultúra,
valamint a társas kompetenciák továbbadását is. A tanulásnak ezt a formáját a csoport változatos
összetétele jellemzi a szakmai és élettapasztalat, az életkor, valamint a motivációs és
tevékenységi struktúra tekintetében.
Különböző tanulási és szervezeti formák léteznek, amelyek lehetővé teszik az idősebb és fiatalabb
munkatársak kompetenciáinak konstruktív kombinálását.

Kérdés
Mekkora jelentőséget tulajdonít Ön a nagy szakmai tapasztalattal bíró munkatársaknak az újonnan
a szakmába érkező alkalmazottakkal egy csapatban való együtt dolgozásának, és a munkahelyi
és a tanulási kultúra ezáltal megvalósuló átadásának?
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)
4. Modul

Az életkorhoz, valamint a szakmai és élettapasztalatokhoz illeszkedő heterogén tanulási
formák a szakmai és a továbbképzés együttes összehangolásának keretein belül

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C06

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A tanulás és a munkavégzés egységes folyamattá való szoros összefonódása különösen a
vállalkozásban megvalósuló újítások és új fejlesztések által nyer jelentőséget. Ezért a
munkatársak képessé tétele arra, hogy kreatív megoldásokat találjanak, a kis- és
középvállalkozásoknál is a vállalati stratégia része, amely hozzájárul egy vállalkozás és
alkalmazottainak teljesítményéhez.

Kérdés
Mennyire tartja Ön fontosnak a munkatársak újítási képességének fejlesztését és az innovatív
megoldások keresését mint olyan, a tanulást támogató eszközt, amely a vállalkozásban tanulási
folyamatokat indít el?
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
2.3
2.3.2
7.1

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási
stratégia
Tanulásösztönző struktúrák megalkotása
A tanulást megkövetelő szituáció
Cselekvési irányvonal innovatív képzési szolgáltatások szisztematikus kidolgozásához és
megvalósításához KKV-k számára

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
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C07

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A szakmai alapképzés és a vállalati továbbképzés integrációjához szükséges infrastruktúrához
tartoznak az olyan tárgyi feltételek, mint a munka-, oktatási és taneszközök, melyek az oktatási és
tanulási folyamatokat segítik, a tanulóhelyek bővítése, továbbá a célszerű, tanulást segítő
felszereléssel ellátott tanulási környezet, valamint az információs és kommunikációs technológiák
használatának lehetősége.

Kérdés
Az Ön vállalkozásában milyen szerepet játszik a szakmai alapképzés és a vállalati továbbképzés
integrációjához szükséges tárgyi feltételeket biztosító infrastruktúra kialakítása?
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
2.3.1
2.3.2
4.13

Az összehangolás megvalósításának előfeltétele: az infrastruktúra kialakítása
Példák a tanulásösztönző munkafeltételekre
A tanulást megkövetelő szituáció
Tanulási forma: ‘BLENDED LEARNING’ (KOMBINÁLT TANULÁS) - Médiahasználati
kompetencia

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S18 - Der Einsatz mobiler Ausbildungseinrichtungen

Jegyzetek és megjegyzések
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Monitoring instrument
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C08

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A sikeres kis- és középvállalkozások kihasználják a külső együttműködő
partnerekhez/szakemberekhez fűződő kapcsolatokat, akik informális csoportok formájában
hatékonyan hozzájárulhatnak a vállalkozás működéséhez. Az informális csoportokban végzett
közös munka - pl. kapcsolat az ügyfelekkel, beszállítókkal és együttműködő partnerekkel - értékes
tapasztalatokhoz és tudáshoz juttathatja az lkalmazottakat. A vállalkozás formális
munkacsoportjainak (teamek) a vállallkozáson kívüli informális csoportokkal való támogatása ily
módon lehetőséget kínál a kompetencianövelésre és a gazdasági hatékonyság javítására.

Kérdés
Ön kihasználja és támogatja vállalkozásában az alkalmazottak informális csoportokkal való
együttműködését kompetenciabővítés céljából?
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)
7.2.3
7.2.6
4.6
4.11
4.15
4.16

Szervezetek formális és informális struktúrái
Szervezeti fejlesztés vállalkozásokkal és képzési szolgáltatókkal együttműködve
Tanulási forma: MINŐSÉGJAVÍTÓ KÖR
Tanulási forma: KREATÍV- csoport
Tanulási forma: TUDÁSHÁLÓZAT informális
Tanulási forma: ÜGYFÉLMEGBESZÉLÉS

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel
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C09

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A legtöbb javaslat, mely a munkaszervezés, minőségbiztosítás, anyagfelhasználás, gyártási
technológia, valamint a szükséges tanulási folyamatok javítását célozza, az alkalmazottaktól
érkezik. Ők ismerik legjobban az összefüggéseket, az erőforrásokat és a megoldás módjait a napi
munkafolyamatból.
Annak, hogy az alkalmazottak motiváltak legyenek a javításokat célzó javaslatokra, előfeltétele az
információk elérhetősége és az egymás közti kommunikáció. A kis távolságoknak és a hierarchia
hiányának köszönhetően a kis- és középvállalkozásoknál adottak ehhez a kedvező feltételek.

Kérdés
Az Ön vállalkozásában fontosak a munkatársaktól érkező, változtatási szükségletekkel és
problémás területekkel kapcsolatos információk, valamint az egymás közti kommunikációjuk
támogatása, hogy ily módon ösztönözve legyenek a javításokat célzó javaslatok megtételére, és
felismerhetővé váljanak a képzési szükségletek?
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)
4.6
4.11
4.14

Tanulási forma: MINŐSÉGJAVÍTÓ KÖR
Tanulási forma: KREATÍV- csoport
Tanulási forma: ÚJÍT Ó-csoport

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel
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C10

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A munkának a folyamatos továbbképzéssel való összekapcsolásakor nem csupán a vállalkozás
szintjén történik észrevehető fejlődés, hanem az egyén szintjén is. A munkatársak
magabiztossága növekszik, és ezzel együtt a vállalkozással szembeni igényeik is.
A továbbképzési tevékenységek erkölcsi elismerése és a szakmai lehetőségek hangsúlyozása a
vezetőség által fontos motivációs szempontok az alkalmazottak számára.

Kérdés
Mekkora hangsúlyt fektet az Ön vállalkozása a munka során megvalósuló továbbképzési
tevékenységek elismerésére és szakmai lehetőségek felmutatására az alkalmazottak tanulásra
való ösztönzése céljából?
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)
3.7.3
5.5

A tanulási előmenetel ellenőrzésének formái az önállóan irányított tanulásnál
A szakmai alapképzés Outcome-orientált alakítása – a megszerzett szakmai és
személyes kompetenciák mérhetősége

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)

Jegyzetek és megjegyzések
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C11

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A munka és a folyamatos továbbképzés kombinálása megfelelő pedagógiai kompetenciát tesz
szükségessé.
A kompetencia egyensúly megteremtéséhez, a dolgozók egyéni képzési szükségleteinek
felismeréséhez, moduláris tanulási egységek kidolgozásához és a munkába integrált tanulás
megszervezéséhez, illetve mindezek hatékony megvalósításához rendszerint külső képzési
szolgáltatók segítségére van szükség.

Kérdés
Az Ön vállalkozása mérlegeli-e külső képzésszolgáltató bevonását a személyzetfejlesztésbe és a
továbbképzés irányításába?
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)
2.1.1
2.1.2
7.2.6
7.6

A külső oktatói menedzsment cselekvési területei
A külső szakoktatói menedzsment-támogató szolgáltatásai
Szervezeti fejlesztés vállalkozásokkal és képzési szolgáltatókkal együttműködve
A modularizáció mint a rugalmas szakmai képzés alapja

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S09- The service trainer –a new profession in the SAZ
S12 - Module in der beruflichen Bildung
S17 - Aus- und Weiterbildung als Dienstleistung für die Wirtschaft am Beispiel SAZ Schwerin

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C12

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A szakmai oktatószemélyzetnek szóló professzionalizációs stratégiák és képzési koncepcióik
fontos szerepet kapnak az oktatási intézményekben és a vállalkozásokban az "integrációs
folyamatok" aktív és célzott módon történő megvalósítása miatt. Az oktatási intézmények
szervezeti fejlesztésének ezekhez a követelményekhez folyamatosan alkalmazkodniuk kell.

Kérdés
Az Ön számára mennyire fontosak a szakmai oktatószemélyzetnek szóló professzionalizációs
stratégiák és képzési koncepciók?
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)
7.1
7.2
7.2.1

Cselekvési irányvonal innovatív képzési szolgáltatások szisztematikus kidolgozásához és
megvalósításához KKV-k számára
Útmutatás a képzési szolgáltatónál végzendő szervezeti fejlesztéshez
A jövőközpontú személyzeti és szervezeti fejlesztés cselekvési területei

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C13

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A külföldön elvégzett alapképzési szakaszok illetve gyakorlatok elősegítik a szakmai
oktatószemélyzet, a szakképzett dolgozók és a gyakornokok kompetenciafejlesztését, és fontos
szerepet töltenek be szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációjában.
A cél szakmai tapasztalatok gyűjtése és a szakmai képzettségek elmélyítése, a szakmai és társaskommunikatív kompetenciák fejlesztése, valamint interkulturális kompetenciák elsajátítása.

Kérdés
Az Ön vállalkozása mennyire használja ki a mobilitási projekteket a gyakornokok és a szakmai
oktatószemélyzet által külföldön elvégezhető képzési szakaszok vagy gyakorlatok
megvalósításához?
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)
6. modul

A képzésben résztvevők és a szakmai oktatási személyzet Európa-szerte megvalósuló
cseréje által megszerzett nemzetközi kompetenciák helye az "integrációs folyamatban"

Modulok (lásd a CD-t)
6.1
6.2
6.4
6.5
6.10

Bedeutung der Internationale Kompetenzen und Auslandserfahrung
Prioritäten und Trends der Mobilität in der beruflichen Aus- und Weiterbildung Europas
Nutzen der Mobilität von Fachkräften in der beruflichen Bildung (VETPRO-Mobilität)
Erfolgsfaktoren für die persönliche Entwicklung des Berufsbildungspersonals durch Mobilität
Praxiserfahrungen von Lernaufenthalten im Rahmen von EU-Projekten

Segédanyagok (lásd a CD-t)

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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C14

C komplex: A tanulási és munkafolyamat vállalati integrációja
A szakmai képzés és a vállalati továbbképzés integrációja megkívánja a tanulási eredmények ill.
teljesítménypontok (ECVET), valamint a munkafolyamat során megszerzett kompetenciák
rögzítését, közvetítését és értékelését is. Ez többek között a tanulási eredmények ill. kompetenciák
lehetséges értékelési lehetőségeinek azonosítását, a különböző tanulási egységek
meghatározását, és a megszerzett kompetenciák gyakorlatias értékelési kritériumainak
kidolgozását jelenti.

Kérdés
Milyen szerepet játszik az Ön vállalkozásában a tanulási eredmények ill. teljesítménypontok
rögzítése és értékelése (ECVET = Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditátviteli Rendszer),
és a munka során megszerzett kompetenciák?
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)
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.4
5.7

Vonatkoztatási rendszer szakmai kompetenciák tanúsításához
Az ECVET program
Outcome- és kompetencia-orientáció
Tanulási eredmények elfogadható beszámítási lehetőségeinek azonosítása – szakmát
átfogó tanulási egységek levezetése
Javaslatok különböző tanulási egységek meghatározására – Tanulási egység felépítése
Példa szakképzésnek megfelelő vállalati feladatra praktikus értékelési kritériumokra
vonatkozó javaslatokkal
Összefoglalás forrásokról és fontos nemzetközi és európai dokumentumokról

Modulok (lásd a CD-t)

Segédanyagok (lásd a CD-t)
S15 - Entwicklung eines Leistungspunktesystems in der beruflichen Bildung
S16 - Indikatoren, an denen outcomes in der Kunststoffbranche bezogen auf die drei Berufe
Verfahrensmechaniker/in, Mechatroniker/in, Werkzeugmechaniker/in erkannt werden

Jegyzetek és megjegyzések

VETwin-winModel
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