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A hat résztvevő intézmény oktatói
hátterének összehasonlító elemzése
Összefoglalás

A BAREFOOT (Building an Adult Resourced Environment for Online Outreach Training) project
elsődleges szerepe az, hogy kibővítse valamint népszerűsítse a Grundtvig projekt eredményeit ,
különös hangsúlyt fektetve a szakképzés területére.
A legfőbb célkitűzése az, hogy lehetőséget biztosítson a szakképzésben dolgozó oktatók számára,
hogy továbbfejlesszék ismereteiket az ICT módszertan területén. A projekt legfontosabb célja a
következő: „egy EU szintű partnerség megteremtése az e-learning területére vonatkozó innovatív és
átfogó megközelítés átvitelére; minőségi előírások garantálta fejlődési, teljesítési és értékelési
rendszer létrehozása az átfogó VET képzés területére; multimédia képzési eszköztárral rendelkező
online közösségek létrehozása, egy ‘képző képzése’ tanfolyam akkreditálása; a képzés szempontjából
fontos minőségi előírások, innovatív sablonok és eszköztárak szoros követése; a tartalmak 5 európai
nyelvre történő átvitele és fordítása; széles körű disszemináció különböző eszközök segítségével a
tervezett disszeminációs/értékesítő stratégiák által. A partnerség interkulturális/szektorális
konzorcium jellegű melynek feladata a transznacionális relevancia megteremtése a tananyag
fejlesztés, kivitelezés és célcsoportok szempontjából. A partnerek a nemzeti/EU VET prioritásokra
fognak hangsúlyt fektetni.”1
A projekt céljainak megfelelően, a kutatás az alábbi területekre összpontosít:
1. A projekt célkitűzéseiben szereplő célok megalapozására a projektben résztvevő 6 ország
oktatási és szakképzési rendszerének elemzése, a képzés szintjének valamint az oktatók
pedagógiai és módszertani háttérének a feltérképezése illetve az ICT kompetenciák
felmérése a célcsoport igényeinek és rendelkezésre álló választási lehetőségek megállapítása
végett.
2. A tanárképző programokhoz kapcsolodó akkreditációs kritériumok és eljárások a különböző
országokon belül.
3. A tréner hátterének rövid bemutatása beleértve az ICT készségeket valamint módszertani
ismereteit is.

I.

Kutatási célok, kérdések, a kutatás módszerei

A kutatás a partnerek által összegyűjtött képzési dokumentumok, akkreditációs anyagok, program
leírások. statisztikák, intézményi stratégiák elemzésére és a projekt célcsoportját reprezentáló
személyekből összeállított fókuszcsoportos interjúra épül. A fókuszcsoportot minden intézményben a
következő személyek alkotják: a szakképzés területért felelős vezető, a programakkreditációért
felelős személy, a humánerősforrásért/a trénerek továbbképzésésért felelős vezető, olyan tréner(ek),
akik a szakképzésben oktatnak. A fókuszcsoport létszáma országonként és szervezetenként
különböző volt (min.2 max. 5 fő), hiszen megfigyelhető volt, hogy a kisebb intézmények esetében a
különböző területek irányítását ugyanaz a személy végzi.
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lásd. beadott pályázati anyag

A dokumentumok elelmzése ill. a fókuszcsoportos interjúk során a kutatási kérdések az alábbiak
voltak:
1.1 Szakképzés, felnőttképzés rendszere, jellemzői:
A szakképzés valamint a felnőttképzés rövid meghatározása, viszonya egymáshoz
képest az adott országban,
Helye és szerepe az adott ország oktatási rendszerében: a célcsoport jellemző
életkora, résztvevők iskolai végzettsége (bemeneti),
Jellemző képzési formák (formális v. nem formális képzésben tanulnak
jellemzően?), ezek hossza
Kiadott végzettség jellege a szakképzés/felnőttképzés esetében
Jellemző finanszírozás formák,
Megadható-e, hogy a szakképzés/felnőttképzés az EQF ajánlás alapján az adott
ország rendszerében mely szinten(eken) jelenik meg?
A szakképzés és/vagy felnőttképzés központi program(ok) mentén zajlik-e vagy a
képzőintézmény által készített program alapján?
Szakképzési /felnőttképzési tanfolyamok akkreditációja:ki végzi, mi a feltétele?
Vannak-e hivatalosan elérhető statisztikák a szakképzésről/felnőttképzésről pl. az
oktatási minisztérium vagy a területért felelős intézmény honlapján?
1.2 Oktatók:
Jellemzően kik oktatnak a szakképzésben/felnőttképzésben? Általában van-e
az oktatóknak tanári végzettsége?
Van-e az adott országban kötelezően előírt részvétel továbbképzésen,
módszertani tréningen, bármilyen szakmai megújító/felfrissítő képzésben?
Amennyiben van, mi ennek a finanszírozási háttere? (Egyéni? Munkahely?
Központi forrás?)
Vannak-e hivatalos statisztikák arról, hogy évente hány oktató vesz részt
szakmai jellegű továbbképzésen?
Ha nincsenek, mi a jellemző általában?
Fókuszban van-e az adott országban a továbbképzések témái között az
oktatók ICT módszertani továbbképzése? Van-e hivatalosan elérhető lista a
továbbképzésekről?
1.3 Oktatók IKT kompetenciái, technikai háttere:
 Vannak-e ilyen irányú hivatalos statisztikák?
 Az adott országban a szakképzéssel/felnőttképzéssel foglalkozó intézmények
számítás technikai ellátottsága
 Jellemző adatok az oktatók otthoni számítástechnikai lehetőségeiről
(technikai eszközök típusa, internet hozzáférés, felhasználás gyakorisága,
jellemzően mire használják?)
1.4 Pedagógus tövábbképzési programok akkreditációs folyamata a résztvevő
országokban:
akkreditációs szervezet rövid bemutatása,

az akkreditációs folyamat bemutatása

II.

A partner intézmények bemutatása : az intézmény oktatási tevékenysége különös
tekintettel a szakképzésre, a szakképzésben oktató trénerek helyzetelemzése különös
tekintettel az IKT kompetenciára és az infrastruktúrális háttérre

A projektben hat különböző ország oktatási vagy oktatással foglalkozó intézményei vesznek részt,
melyek közül mindegyik profiljában megjelenik valamilyen módon a szakképzés is. A képzési szintek,
a képzési profilok azonban jelentősen eltérnek egymástól. Az alábbi táblázat jól szemlélteti azt, hogy
a szakképzési terület az egyes intézmények esetében különböző súllyal jelenik meg, van olyan ahol
ez a terület adja az intézmény fő profilját, van olyan is, amelynél ez csak mint egy kiegészítő
tevékenység
jelenik
meg.

1. táblázat A projektben résztvevő intézmények, képzési profil, a képzési tevékenység EKKF2 szerinti besorolása
Ország

Intézmény neve

Típusa

Fő képzési profil

Észak-Írország

Belfast Metropolitan
College (BMC)

Felsőoktatási- és
továbbképző intézmény

Magyarország

Kodolányi János
főiskola(KJU),

Főiskola

Iskolarendszerű
szakképzés, előkészítő
3
(EKKF 3-4 szint)
diplomat adó képzések
(EKKF 6 szint)
Felsőoktatási
szakképzés, BA, MA
képzések

Hollandia

Deltion College

Szakképző intézmény

Görögország

Szakképzési tréning
központ Apopsi SA

Szakképzési/felnőttképzési
tréning központ

Írország

One Family

Olaszország

La Locomotiva Onlus
Soc. Coop. Sociale

Non-profit szervezet,
konzultációs központ
Non-profit szervezet,
konzultációs központ
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emelt szintű
szakképzés,
iskolarendszerű
szakképzés, egyetemi
előképzés, felnőtt
kurzusok
akkreditált képzési
programok
felnőtteknek
képzési programok
felnőtteknek
képzési programok
felnőtteknek

Fő képzési profil
EKKF szerinti
besorolása
EKKF 3-4 és 5 szint

Szakképzési programok típusa

Szakképzési programok EKKF
szerinti besorolása

Szakképzések az intézmény
mindegyik képzési területén, kiv.
mezőgazdaság

-

EKKF 5 -6-7 szint

Beépítve az alaptevékenységbe,
elsődlegesen a főiskolán tanuló
hallgatók számára,
emellett iskolarendszeren kívüli
felnőttképzési formában is
Szakképzési programok
felnőtteknek

EKKF 4-5 szint

EKKF 3-4 szint

Szakképzési programok
felnőtteknek

a pontos besorolás 2012 végére
várható

EKKF 3 szint

-

-

EKKF 3 szint

Képzések a harmadik szektor
menedzsereknek,

-

EKKF 3-4 és 5 szint

EKKF 4-5 szint

Európai Közös Képzési Keretrendszer, RECOMMENDATIONS EUROPEAN PARLIAMENT COUNCIL RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 23 April 2008
on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2008/C 111/01) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:c:2008:111:0001:0007:en:pdf
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önkénteseknek, operátoroknak,
nagyon sok különböző területen
és témában

III.

Következtetések, ajánlások

A kutatás során elvégzett dokumentum analízis és a fókuszcsoportos interjúk alapján megállapítást
nyert, hogy a résztvevő partner intézmények fő oktatási tevékenységi köre különböző szintű az EKKF
besorolás szerint, a képzések szerkezete és célcsoportja is különbözik egymástól. A közös pont
azonban, hogy az intézmények mindegyike érdekelt valamilyen formában a szakképzésben, van olyan
intézmény, amelynek ez a fő tevékenységi körébe tartozik pl. a Deltion College, van olyan
felsőoktatási intézmény, amelynek ez a képzéstípus is megjelenik a képzési kínálatában mint a BMC
ill. a KJU, és vannak olyan felnőttképző intézmények, amelyek leginkább a célcsoport igényeihez
alkalmazkodva rugalmas formában és képzési mentén végeznek szakképzést is, bár ez nem tartozik a
fő tevékenységi körük közé.
Az intézmények eltérő méretük és képzési profiljuk okán különböző mértékben alakalmaznak főállású
ill. szerződéses oktatókat az általuk szervezett képzési programokhoz, tréningekhez sőt vannak olyan
szervezetek is, amelyeknél önkénteseket is bekapcsolnak az oktatói munkába. Ebből az következik,
hogy a Barefoot projekt keretei között kifejlesztésre kerülő továbbképzési programnak
alkalmazkodnia kell azon felhasználói igényekhez, akiknek nincsen pedagógiai végzettsége és azokhoz
is, akiknek ez megvan és sokéves tanítási gyakorlattal is rendelkeznek. A képzési moduloknak tehát
olyan flexibilis tartalmakkal kell rendelkeznie, amelyek a felhasználói igények és háttér ismeretek
alapján bővíthetők lesznek.
A három felső- ill. közoktatási intézmény esetében (BMC, KJU and DELTION) egyértelműen
megállapítható, hogy mind infrastruktúrális felszereltségüket, mind pedig az oktatók módszertani
felkészültségét tekintve messzemenőkig megfelelnek azoknak a technikai és módszertani
alapkövetelményeknek, amelyre a Barefoot training program sikerrel építhető valamint nem utolsó
sorban azoknak, amelyek során majd a mindennapi oktatásukban a képzésben szerzett ismereteiket
hasznosítani tudják. Hasonló a helyzet a görög partner esetében is, a felnőttképzési centrumokban
alkalmazott oktatók valamint az infrastruktúrális felszerelés messzemenőkig megfelel az elvárásnak a
projekt sikeressége szempontjából.
A Laloco és a One Family esetében, mindkét esetben viszonylag kis létszámú non-profit szervezetről
van szó, ahol az oktatás nem a fő tevékenységi kör, de nagyon fontos eleme a tevékenységüknek.
Elsősorban nem formális keretek között zajló, akkreditált végzettséget adó képzésekkel, hanem a
célcsoport igényeihez rugalmasan alakalmazkodó, elsősorban rövid tanfolyamokkal, készségfejlesztő
tréningekkel foglalkoznak, a legtöbb esetben az oktatók nem tanári végzettséggel rendelkező
szakemberek vagy akár önkéntesek. Az ő esetükben, ahogyan az már megállapítást nyert fontos lesz
a képzés során azoknak a pedagógiai alapismereteknek az integrálása a képzési programba, amelyek
megalapozzák a képzés során fejlesztendő készésgek, kompetenciák módszertani szempontból
tudatos használatát. Emellett számolni kell azzal is, hogy nem minden a Barefoot tréning programban
résztvevő oktató rendelkezik tapasztalattal az IKT oktatásban történő használata terén, a pilot
program sikeres lefolytatásához elengedhetetlen lesz azon bemeneti feltételek pontos megadása,
amelyek nélkül a tréningen való sikeres részvétel nem garantált.
Az intézményi infrastruktúrális feltételek összehasonlításából kiderült, hogy mindegyik partner
esetében biztosítottak azok a feltételek, amelyek a tréning sikeres lefolytatásához
elengedhetetlenek.

Azokban az esetekben, ahol a képzési programban résztvevők nem feltétlenül rendelkeznek tanítási
tapasztalatokkal az e-learning programok adta széles lehetőségek közül mindenképpen a blended
típusú továbbképzési forma preferálandó, ahol a résztvevőknek lehetősége nyílik a személyes
tapasztalatcserére is, a tanfolyam részvevőivel és a tanfolyam oktatójával egyaránt. Tekintettel az
eltérő oktatási gyakorlatra, fontos, hogy a Barefoot képzési program, olyan testreszabott szituációs
gyakorlatokat is tartalmazzon, ahol a képzés során elsajátított ismereteket és kompetenciákat
minden résztvevő a saját oktatási szituációjában is kipróbálhatja és ennek tapasztalatait
bemutathatja,
a csoport többi tagjával közösen megbeszélheti vagy esettanulmány formájában
feldolgozhatja. Az e-portfólió, amelynek használata szintén egyike a projektcéloknak, erre az egyik
legmegfelelőbb módszer.
A Barefoot projekt során kefejlesztendő tréning program akkreditáltatásával kapcsolatban látszik,
hogy az egyes országok eltérő oktatási és akkreditációs rendszere miatt, nem beszélhetünk egységes
sztenderdekről és ennek megfelelően automatikus és teljeskörű programakkreditációról, ugyanakkor
jelen projekt keretei között nincsen lehetőség arra, hogy a programot minden egyes résztvevő ország
akkreditációs előírásához igazítsuk. Emellett az egyes országokban a képzéshez tartozó akkreditációs
eljárásnak időtartama és költségei meghaladhatják a projektben előirányzott kereteket is. Fontos
szempont azonban, figyelembe véve az eredeti GOAL projekt értékelésnél kapott ajánlásokat, hogy a
fejlesztés során a fejlesztők találjanak egy olyan akkreditációs szervezetet, amely előírásaihoz a
Barefoot - Technology in Training Delivery program illeszthető, ugyanakkor olyan keretek között
mozog, amely a többi ország továbbképzési rendszere szempontjából is elfogadható valamint
kompatibilis az EKKF –fel egyaránt. Tekintettel arra, hogy a BMC a pályázati projekt keretei között
szoros együttműködést alakított az OCN4 (Open College Network Northen Ireland) szervezettel, a
projektben kialakításra kerülő program kereteinek megállapításához az OCN előírásait javasoljuk
figyelembe venni.
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