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A projekt fő eredménye: 

A projekt fő eredményeként 
olyan új, európai szinten is 

egyedülálló, komplex 
módszertan került ki-

dolgozásra, amelynek 
a lk a lma z ás áv al 
megkönnyíthető a 
tanulás és a mun-

ka közötti átmenet, a kép-
zést befejezők könnyebben 

el tudnak helyezkedni.
A „Munkaalapú tanulás a felnőttek szakkép-

zésében” című módszertani kézikönyv tartal-
mazza  a felnőttek szakképzésének és szakmai 
továbbképzésének folyamatait, az alkalmazott 
iratmintákat és a munkaalapú képzésben alkal-
mazott - minőségbiztosítási szem-
pontból fontos - tevékenységeket 
az EQAVET munkacso-
port ajánlásában meg-
határozott 6 épí-
tőelem - Terve-
zés, Fejlesztés, 
Reakció, Kommu-
nikáció, Felkészítés, Ér-
tékelés - szerinti bon-
tásban.   

A komplex módszertani kézikönyv elérhető 
a www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes webla-
pon a jobb oldalon található Erasmus+ „Szak-
képzéshez kapcsolódó projektek” link alatt.

Work-based
Learning in CVET –

Munkaalapú tanulás a
felnőttképzésben

Hogyan javítható
a szakképzés minősége?



A projekt címe:

„Work-based Learning in CVET” – Munkaalapú 
tanulás a felnőttképzésben

A projekt száma: 

2015-1-HU01-KA202-013646

A projekt
időtartama:

2015. december 1 – 
2017. november 30.

A projekt
célja:

A felnőttek szakkép-
zésében alkalmazható mun-
kaalapú képzés komp-
lex módszertanának ki-
dolgozása nemzetközi 
együttműködésben finn, 
német és olasz modellek 
alapján. 
 
A projektet megvalósító nemzetközi part-
nerség azt tűzte ki célul, hogy az együttmű-
ködés keretében olyan komplex módszertant 

dolgoz ki, melyet az Európai Unió valamennyi 
tagállamában is jól lehet hasznosítani, össz-
hangban van az Európai Uniós törekvésekkel, 
az EQAVET munkacsoport által meghatáro-
zott minőségi követelményeknek megfelelő-
en kerül összeállításra.

A projekt 
fő célcsoportja:

A felnőttek szakkép-
zésében, szakmai to-
vábbképzésében és 
foglalkoztatásában érin-
tett szervezetek szakemberei, ve-
zetői, a munkahelyen megvalósuló gya-
korlati képzés lebonyolításáért felelős szerve-
zetek vezetői, szakemberei, oktatói.

A projekt fő 
tevékenységei:

•	 A külföldi partnerszervezetek egységes 
szempontrendszer szerint elkészítették 
a felnőttek szakképzésében általuk al-
kalmazott munkaalapú képzés folya-
matait, jó gyakorlatait tartalmazó kézi-
könyvet.

•	 A finn, olasz és német módszerek figyelem-
bevételével elkészült a komplex módszer-
tani kézikönyv tesztelés előtti változata. 

•	 A módszertan tesztelése, gyakorlatban 
való kipróbálása.

•	 A külföldi partnerszervezetek, a felnőt-
tek szakképzésében érdekelt szakembe-
rek véleményének, javaslatainak, a tesz-
telés tapasztalatainak figyelembevételé-
vel került sor a komplex módszertani ké-
zikönyv elfogadására. 
•	A projekt hatásának mérésére kérdőíves 
felmérések lebonyolítása – a gyakorla-
ti képzőhely és a felnőttképzési intéz-
mény szakemberei, valamint a képzés-
ben résztvevők körében - a projekt kez-
detekor és a módszertan kipróbálását 
követően.  

•	 Partnerszervezetek közötti tapasztalat-
csere a nemzetközi találkozókon.

•	 Multiplikációs rendezvények szervezése 
valamennyi partnerországban a projekt 
eredményeinek népszerűsítése céljából.  


