
„A módszertan kipróbálásának tapasztalatai a 

Szociális gondozó és ápoló képzés kéthónapos 

kipróbálási időszakában” 

Előadó: 

Marton József 

Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola szakmai igazgató-helyettes 

„Work-based Learning in CVET - Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben” c. projekt 
második multiplikációs rendezvénye 

 
Békéscsaba, 2017. október 19. 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 



Igazi csapatmunka! 



A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 

Tesztelés adatai 

Képző intézmény:  

Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium 

Gyakorlati képző: 

Békés Megyei Hajnal István Szolgáltató Centrum 

Szakképesítés: OKJ Szociális gondozó és ápoló 

Bevont tanulók száma: 12 fő - tanulószerződéssel 

Tesztelés időszaka: 2017.03.01- 2017.04.30.  



A tesztelés 5 fázisból áll: 

 
1. A tesztelésbe bevont szakemberek kiválasztása, a módszertani 

kézikönyv megismerése  

 

2. A tesztképzés megvalósításában résztvevő szakemberek felkészítése 

 

3. Előkészítés 

 

4.     A módszertan kipróbálása 

 

5. Tesztelés eredményének értékelése 

 



A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 

Szakemberek felkészítése 

• A projekt bemutatása 

(szakmai háttér, 

fejlesztési célok) 

• WBL folyamat és 

alkalmazandó 

dokumentumok 

megismertetése 

• WEB alkalmazások 

 

• Tervezési 

dokumentumok 

elkészítésének 

elméleti alapjai 

(tanulási eredmények, 

egyéni képzési út, 

értékelés) 

• Gyakorlati feladatok 
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Előkészítés 

• Tantervek átírása tanulási eredményekké 

• Tanulási eredményekhez feladatok rendelése 

• Értékelő lapok előkészítése 

• Képzésben résztvevők tájékoztatása, 
jelentkezése, kiválasztása, szerződések 
megkötése. 

• Előzetes tapasztalatok felmérése 

• Egyéni képzési terv összeállítása 

• A képzésben résztvevők tájékoztatás a 
tesztelésről 

 



PÉLDA A TANULÁSI EREDMÉNY LEÍRÁSÁRA (Szociális gondozó) 

TUDÁS  KÉPESSÉG  ATTITŰD  AUTONOMIA/FELELŐSSÉG  

Ismeri az alapvető gyógyszerek hatását (láz 
és fájdalomcsillapítók, görcsoldók, allergia 
elleni szerek, nyugtatók stb.), a 
gyógyszerformákat  

és azok beadási módjait. 

Ismeri a gyógyászati segédeszközök formáit, 
kezelésének módjait.  

Segít a szakápolónak a 
gyógyszerek beadásában. 

Segítséget nyújt a gyógyászati 
segédeszközök használata 
során  

Kész az együttműködésre a 
szakápolóval és a 
gyógytornásszal.  

Betartja szakmai 
illetékessége határait a 
gyógyszerek beadása és a 
gyógyászati segédeszközök 
alkalmazása során. 
Együttműködik a 
szakápolóval és a 
gyógytornásszal.  

Ismeri a gondozás fogalmát, célját, 
feladatait, a gondozás célcsoportjait. 

Megnevezi és érti a legfontosabb gondozási 
szerepeket: szervezés, segítés, támogatás, 
közvetítő szerep, érdekképviselet. 

Ismeri a gondozási terv részeit.  

Részt vesz az alapvető 
gondozási szükségletek 
felmérésében;  

Irányítással képes értelmezni 
és végrehajtani a gondozási 
tervet. 

Felettesének jelzi az ellátott 
állapotában bekövetkezett 
változásokat. 

Elfogadja a szakmai etikai 
elveket. 

A szakmai titoktartás szabályai 
szerint kezeli a birtokába jutott 
információkat. 

Munkája során kezeli 
előítéleteit, 

megfelelő empátiával dolgozik. 

Szem előtt tartja a gondozottak 
érdekeit, autonómiáját, 
identitását. 

Ennek figyelembevételével oldja 
meg az etikai dilemmákat.  

Felettesével együttműködik 
a gondozási terv 
végrehajtásában. 

Felelősséget vállal a saját 
illetve a csoport 
munkájáért. 

Betartja szakmai 
illetékessége határait.  



A munkafeladatok és az elvárt tanulási eredmények 

Tanulási eredmény Feladatok 
1. Ismeri az alapvető gyógyszerek hatását, 

a gyógyszerformákat  

és azok beadási módjait, 

a gyógyászati segédeszközök formáit. 

Segítséget nyújt a gyógyszerek 
beadásában, a gyógyászati 
segédeszközök használata során. 
Betartja a szakmai illetékessége 
határait. 

1. Közreműködés a gyógyszerosztásban. 

A gyógyszerformák és beviteli módok 
megfigyelése.  

Gyógyszerosztás 3-as és 5-ös szabályának 
alkalmazása. 

2. Gyógyászati segédeszközök alkalmazása, 
kezelése. 

3. Ellátott segítése kerekesszék használatában.  

 

2. 1. 

2. 

3. 1. 



Előzetes kompetencia felmérő lap 

•A jelentkező végzettsége, szakképesítése 

 

•A jelentkező munkatapasztalata  

 

•A jelentkező egyéb releváns kompetenciái (érdeklődési köre, 

hobbija, tanuláshoz, munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciái) 

 

•A szakképesítéshez szükséges és a meglévő kompetencia 

elemek  

 

•Javaslatok az egyéni képzési tervhez 

 



Egyéni képzési terv 

Dátum: Feladat Kapcsolódó tanulási 

eredmény 

03.11. Gondozási terv készítése segítséggel.  2. 

03.12. Ellátott segítése kerekesszék 

használatában.  
4. 



Értékelő lap 

Tanulási eredmény Elégséges Közepes Jó Kiváló Önérté
kelés 

Instruktor 

értékelése 

Ismeri az alapvető 
gyógyszerek hatását, a 
gyógyszerformákat és azok 
beadási módjait, a 
gyógyászati segédeszközök 
formáit. 
Segítséget nyújt a 
gyógyszerek beadásában, a 
gyógyászati segédeszközök 
használata során. 
Betartja a szakmai 
illetékessége határait.  

Nem ismeri az 
alapvető gyógyszerek 
hatását. A 
gyógyszerformákat 
felsorolja és a beadási  
módokat csak részben 
ismeri. 

Nem tudja felsorolni a 
gyógyászati 
segédeszközök 
formáit. 

Csak felszólításra vesz 
részt a  gyógyszerek 
beadásában és a 
gyógyászati 
segédeszközök 
alkalmazásában. 

Betartja a szakmai 
illetékessége határait 

Nem minden esetben 
ismeri az alapvető 
gyógyszerek hatását, a 
gyógyszerformákat, és 
azok beadási módjait, 

Nem tudja felsorolni a 
gyógyászati 
segédeszközök 
formáit. 

Nem törekszik részt 
venni a  gyógyszerek 
beadásában és a 
gyógyászati 
segédeszközök 
használata során. 

Betartja a szakmai 
illetékessége határait 

Minimális hibával 
ismeri az alapvető 
gyógyszerek 
hatását, a 
gyógyszerformákat 
és azok beadási 
módjait, a 
gyógyászati 
segédeszközök 
formáit. 

Segítséget nyújt a 
gyógyszerek 
beadásában, a 
gyógyászati 
segédeszközök 
használata során. 

Betartja a szakmai 
illetékessége 
határait  

Hibátlanul ismeri az alapvető 
gyógyszerek hatását, a 
gyógyszerformákat és azok 
beadási módjait,a gyógyászati 
segédeszközök formáit. 

Felszólítás nélkül segítséget 
nyújt a gyógyszerek 
beadásában, a gyógyászati 
segédeszközök használata 
során. 

Minden esetben betartja a 
szakmai illetékessége határait  



A tesztelés követése 
 

 

A képzés dokumentálását, nyomon-követését a projekt keretében kidolgozott 

haladási napló, munkanapló formátum használatával és mobil applikáció és 

web-es alkalmazás is támogatta – együttműködő instruktor, tanulófelelős és 

az iskolai mentor egyaránt naprakészen követhette a folyamatokat. 

 

A tesztelés megvalósulását a Békés Megyei Kormányhivatal is követte -  

helyszíni látogatások, WEB alkalmazás segítségével. 

 

A képzést követően írásban elégedettségmérés volt a gyakorlati képzőhely és a 

képzésben résztvevők  körében, majd értékelő megbeszélés. 



Tesztelés tapasztalatai 
Felkészítés 

• A projektről, a módszerről és a tesztképzésről 
adott tájékoztatások elegendő információt 
tartalmaztak.  

• A rendelkezésükre bocsátott jegyzetek, előadások 
tartalma minden lényeges kérdésre választ adott. 

• Az iskolai mentortanár készítette fel a tanulókat 
(elérendő tanulási eredmények, kapcsolattartás, 
dokumentálás). 
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Tesztelés tapasztalatai 
A tanulási eredményalapú tervek elkészítése 
• A tanulási eredmények megfogalmazása során nehézség volt, 

hogy a gyakorlati kerettanterv tantárgyakra széttagoltan, 
elméleti megközelítésben tartalmazza az elsajátítandó 
tananyagot.  

• A projektben résztvevő instruktorok, tanulófelelős és a mentor 
tanár egyöntetűen állapították meg, hogy a tanulási 
eredmények, feladatok meghatározása komoly szakmai 
tapasztalatot jelentett számukra, sokat tanultak a tesztelés 
során.  

• A tanulási eredmények alapján a teljesítendő követelmények 
sokkal pontosabban lettek meghatározva és egyértelműek 
valamennyi érintett szereplő számára. 
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Tesztelés tapasztalatai 

A szerződésminták alkalmazása: 

• Kétoldalú szerződés minta megfelel 

kamarai tanulószerződéssel.  

• A háromoldalú szerződés jól segítette a 

feladatok elhatárolását (tanuló, 

gyakorlati hely képviselői és az iskola 

képviselője között).  
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Tesztelés tapasztalatai 
Az előzetes tapasztalatok, kompetenciák 

felmérése 

• A kompetencia felmérést egyéni 
elbeszélgetés során a tanulófelelős végezte.  

• Az ifjúsági tanulószerződéses képzés esetén 
a javasolt felmérő lap használható volt.  

• A meglévő ismeretek, tapasztalatok és az 
elvárt tanulási eredmények összevetésekor 
általában nem volt figyelembe vehető 
előzetes ismeret, tapasztalat. A tanulási 
tervek nagyrészt hasonlóak lettek. 
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Tesztelés tapasztalatai 
Egyéni képzési út megtervezése: 

• Az egyéni képzési terv kiváló eszköznek bizonyult a 
tanulási eredmények eléréséhez kapcsolt feladatok 
ütemezésére. A tanulók és az oktatók is előre tudták, 
hogy a napi rutin feladatok mellett mely 
tevékenységre kell figyelmet szentelni, illetve 
hiányzás esetén, vagy nem megfelelő szintű 
elsajátítás esetén mit kell pótolni a megcélzott 
eredmény elérése érdekében. 

• Minden gyakorlati napot követően történt 
önértékelés, valamint instruktori értékelés, ami a wbl 
naplóban rögzítésre kerül. 
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Tesztelés tapasztalatai 

A munkaszervezés: 

• Az instruktorok napi feladataik 

átcsoportosításával többet foglalkoztak a 

tanulókkal, mint a korábbi időszakban.  

• A munkáltató az instruktori feladatok 

elismerésével, ösztönzéssel segítette a 

tevékenység rangjának kialakulását. 
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Tesztelés tapasztalatai 

Dokumentálás: 

• A gyakorlat során elvégzendő adminisztrációt a 
WBL naplóban naprakészen vezették a tanulók. 
A papír alapú dokumentumok vezetésére néha 
figyelmeztetni kellett. 

• A WBL naplóba egyszerűen fel lehetett tölteni az 
adatokat.  

•  A diákok is naprakészen látták a feladataikat. Az 
értékelés is nagyon egyszerű mind az instruktor, 
mind a hallgatók részére. 
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Tesztelés tapasztalatai 

Értékelés 

• A gyakorlati napon minden tanuló még a munkahelyen 
elvégezte az önértékelést. Azon tanulók, akik használták 
a mobil alkalmazást a számítógépen használható 
változathoz képest könnyebben kezelhetőnek, 
gyorsabbnak, kényelmesebbnek találták azt.  

• A tesztelés elején előfordult, hogy az önértékelés során 
nagyobb eltérés adódott a tanulói és az instruktori 
értékelés között. Az eltérések közös értelmezésével a 
tesztelés folyamán sokat javult a tanulók önértékelése.  

• Reálisabb eredmények születtek, mint a tesztelés során 
használt módszertan nélküli gyakorlat során. 
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Tesztelés tapasztalatai 

Összegzés: 

• A kipróbálási időszak alatt nőtt a tanulók 

motiváltsága, javult a tanuló-instruktor-

mentortanár viszony, kevesebb volt a 

hiányzás. 

• Nőtt a gyakorlati hely és a tanári tanulói 

elégedettség. 
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Szólaljanak meg a tesztelés 

érintettjei: 

• Fodor Lajosné 

Szakmai egységvezető, BM-i Hajnal István 
Szociális Szolgáltató Centrum 

• Dudás Renáta  

GFF Békési Szakképző Iskola 3/11 osztályos 
tanuló 
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Köszönöm megtisztelő figyelmet! 

 
 


