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A modern társadalmat nem a több munka,
hanem a munkára való jobb felkészítés gazdagítja.
(Kopátsy Sándor)

Ajánló
A Békés Megyei Kormányhivatal által vezetett – finn, német, olasz,
valamint magyar szervezetekből álló – nemzetközi partnerség egy
teljesen újszerű, innovatív projektet valósított meg sikeresen. Az
Európai Unió által támogatott, 2015-1-HU01-KA202-13646 számú,
„Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben” című, KA2 Stratégiai
partnerségek típusú Erasmus+ projektnek az volt a célja, hogy
kidolgozzuk a felnőttek szakképzésében és szakmai továbbképzésében
Európai Uniós szinten is alkalmazható - az Európai Szakképzési
Minőségbiztosítási Keretrendszer követelményeivel összhangban álló munkaalapú képzés komplex módszertanát. Kutatások, felmérések
igazolják, hogy a munkaalapú képzési forma – hatékony működése esetén – hozzájárul a
munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásához, a foglalkoztatottság növeléséhez. Az
Európai Unió 2020-ig meghatározott kiemelt szakképzés-fejlesztési céljai között szerepel a
felnőttek szakmai alapképzésében és a továbbképzésében is a munkáltatóknál megvalósuló
munkaalapú képzés támogatása.
Kevés olyan módszertani szakmai anyag van, - különösen a felnőttkori tanuláshoz
kapcsolódóan - amelyet a munkaalapú képzést bevezetni szándékozó szervezetek és
szakemberek jól tudnának használni. Ezért nagy hiányt pótol ez a projekt, amelynek keretében
egy olyan komplex módszertani kézikönyvet dolgoztunk ki, amely elősegíti a munkaalapú
képzési forma bevezetését és eredményes alkalmazását, a tanulási eredmény alapú
képzéstervezést egész Európában a felnőttek szakképzésében. A kézikönyv tartalmazza a
munkaalapú tanulás komplex folyamatleírását és minőségi megszervezésének építőelemeit, az
eljárások során alkalmazott dokumentummintákat és a projekt keretében kifejlesztett
elektronikus munkanapló és gyakorlati napló vezetését támogató web alapú és mobil
applikáció bemutatását is.
E projekt keretében nemzetközi partnerségben olyan mintaértékű módszertant dolgoztunk ki,
amely fenntartható, nemzeti és nemzetközi elterjesztésre is alkalmas. A Módszertani
Kézikönyv és a projekttel kapcsolatos további hasznos információk a https://wbl.hu/wbl/
linken érhetők el.
A zárótanulmánnyal az a célunk, hogy ezt a sikeres projektet bemutassuk a projektötlettől a
megvalósításig. A zárótanulmányt a szakképzést folytató szervezetek, munkaalapú képzést
végző munkáltatók, és minden, szakképzésben, foglalkoztatásban érintett szervezet és
szakember figyelmébe ajánljuk.
Reméljük, hogy egyre többen fogják bevezetni és alkalmazni a munkaalapú tanulás projektben kidolgozott - új, komplex módszertanát.
Pántya Imre
főosztályvezető
Békés Megyei Kormányhivatal
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
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I.

A projekt előzményei, háttere

Európa, az Európai Unió a projekt-ötlet megszületése időszakában igen súlyos gazdasági és
pénzügyi válság után állt. A válságból fakadó jelenségek a munkaerőpiacon is igen erősen
éreztették hatásukat. A gazdasági válságot közvetlenül követő időszakban valamennyi
tagállamra jellemző volt – és sajnos sok államban még napjainkban is –a magas
munkanélküliségi ráta, különösen a fiatalok körében.
A válságot követő időszak legfőbb problémáit jelenti, hogy a munkaerőpiacon nagy
hányadban vannak, akik alacsonyan képzettek, vagy egyáltalán nem rendelkeznek
képzettséggel. Magas azon fiataloknak a száma, akik az oktatás és képzés során végül nem
szereznek képzettséget. A technológiai változások következtében egyre nő a felső- és a
középszintű képzettséggel rendelkező személyek iránti kereslet, és egyben az ő anyagi
megbecsültségük, aminek az alacsonyan képzettek látják a kárát, akik alig tudnak
elhelyezkedni, és ha mégis, akkor is lényegesen kisebb mértékű ellentételezés fejében.
Ez tovább növeli a munkanélküliséget, aminek következtében tovább csökken a produktivitás,
ami negatív irányba befolyásolja az egész térség gazdasági versenyképességét.
A fentiekben ismertetett munkaerő-piaci problémák enyhítésére szolgáló szak- és
felnőttképzési rendszerek azonban, a tapasztalatok alapján jelenleg nem igazán képesek a
munkaerőpiac változó követelményeinek megfelelni. A szakképzés által nyújtott ismeretek
lassan követik az újonnan megjelenő ágazatokat és készségeket, valamint a meglévő
foglalkozásokban beálló változásokat. A megfelelő képességek hiánya egyre inkább akadálya
a produktivitásnak és a növekedésnek. Egyre jelentősebb eltérés van a munkaadók által
igényelt készségek és az egyénileg, valamint az oktatás és képzés során kialakított készségek
között, ami továbbra is egyre jobban befolyásolja a gazdasági növekedést és termelékenységjavulást.
További jelentős problémát jelent, hogy a jövőben az európai munkaerőpiacnak szembesülnie
kell a társadalom elöregedésével és a fiatalok számának csökkenésével, továbbá azzal, hogy a
folyamatos technológiai fejlődés következtében olyan szakmákra kell a jelenlegi tanulók nagy
részét felkészíteni, amelyek ma még nem is léteznek.
Európában mára elfogadott ténnyé vált, hogy a szakképzés munkaerő-piaci relevanciáját
erősíteni kell, hogy a gazdaság növekedésének ne lehessen akadálya a szakképzett, a
munkaadók által igényelt készségekkel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő hiánya.
Ehhez azonban a szakképzés gyakorlati képzési részét meg kell erősíteni.
Az Európai Unió célja ennek érdekében, hogy a munkaalapú tanulás váljon az európai
szakképzési rendszerek alappillérévé, amely tanulási forma bevezetésének, alkalmazásának
kérdései képezték a jelen projekt lényegét.
A projekt megvalósításának igénye Magyarországon azért merült fel, mert hazánkban is
jellemző probléma, hogy a szakképzésből kilépők tudása, készsége sokszor nem felel meg a
munkaadói igényeknek. Különösen a felnőttek szakképzési és szakmai továbbképzési
rendszerét éri kritika.
A munkaalapú képzésre vonatkozóan több európai országban már működtetnek olyan jó
módszereket, példaértékű gyakorlatokat, amelyek összhangban vannak az Európai Uniós
törekvésekkel és az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer
(EQAVET) munkacsoport által meghatározott minőségi követelményekhez szorosan
kapcsolódnak. Megállapítható azonban, hogy általában a képzések teljes időszakára
vonatkozó folyamatoknak és az azokban alkalmazható módszereknek a leírása hiányzik.
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Kutatások, felmérések igazolják, hogy a munkaalapú képzési forma – hatékony működése
esetén – hozzájárul a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásához, a
foglalkoztatottság növeléséhez. Kevés olyan módszertani szakmai anyag van – különösen a
felnőttkori tanuláshoz kapcsolódóan – amelyet a munkaalapú képzést bevezetni szándékozó
szervezetek és szakemberek jól tudnának használni.
A projekt legfőbb célkitűzése, hogy az Európai Unió tagállamai szakképzési-, felnőttképzési
rendszereiben tapasztalható hiányosságok, problémák enyhítése érdekében, a felnőttek
szakképzésében alkalmazható munkaalapú tanulás komplex módszertanát – nemzetközi
együttműködés keretében – dolgozza ki, finn, német és olasz modellek alapján.

II.

A projekt célja, célcsoportja

A Békés Megyei Kormányhivatal által vezetett – finn, német, olasz, valamint magyar
szervezetekből álló – nemzetközi partnerség projektje az alkalmazható módszertani szakmai
anyagok hiányának megszüntetése érdekében, a munkaalapú képzés módszertanának
kidolgozását tűzte ki célul, és az Európai Unió által támogatott, 2015-1-HU01-KA202-13646
számú „Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben” című, KA2 Stratégiai partnerségek típusú
Erasmus+ projektjének keretében komplex módszertani kézikönyv kidolgozását vállalta fel.
A projektet megvalósító nemzetközi partnerség olyan komplex módszertan kidolgozását
célozta meg, melyet nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió valamennyi
tagállamában jól lehet hasznosítani, összhangban van az európai uniós törekvésekkel, az
EQAVET munkacsoport által meghatározott minőségbiztosítási követelményekkel.
A projekt keretében elkészült Módszertani kézikönyv elsődleges célja olyan szakmai
módszertani támogatás biztosítása, amely elősegíti a munkaalapú képzési forma bevezetését
és eredményes alkalmazását, a tanulási eredmény alapú képzéstervezést egész Európában, a
felnőttek szakképzésében.
A projekt fő célcsoportja – ennek következtében – a felnőttek szakképzésében, szakmai
továbbképzésében és foglalkoztatásában érintett valamennyi szervezet vezetői, szakemberei, a
munkahelyen történő munkaalapú képzés lebonyolításáért felelős szervezetek szakemberei,
oktatói, mentorai, instruktorai, tanulófelelősei, vezetői.
A projekteredmények végső felhasználói a szakképzetlen és/vagy a munkaerő-piacon nem
keresett szakképzettséggel rendelkező felnőttek, az elhelyezkedéshez szükséges
kompetenciákkal nem rendelkező álláskeresők, illetve a munkáltatóknál munkaviszonyban
álló, de képzés nélkül munkanélküliséggel veszélyeztetett felnőttek. A projekt eredményeként
életre hívott és kipróbált új módszertan alkalmazásával az ő munkaerő-piaci helyzetük
lényegesen javítható.

III. A projektet megvalósító nemzetközi partnerség
A projekt előkészítési szakaszában a Békés Megyei Kormányhivatal projektbe bevont
munkatársai megvizsgálták azokat az EQAVET - „http://www.eqavet.eu/” címen elérhető honlapjára feltöltött esettanulmányokat, melyek az EQAVET hálózatban együttműködő
országokban a munkaalapú képzésben alkalmazott módszereket írják le. A német és az olasz
partner erről a honlapról került kiválasztásra.
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A munkaalapú képzés működtetésében nagy tapasztalattal rendelkező finn partnerrel a
kormányhivatal már korábban is jól együttműködött, így természetes volt, hogy partnerként
bevonásra kerüljenek a program kidolgozásába, megvalósításába. A két magyar partner, az
ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület (Békéscsaba), mint képző intézmény, a
Gyulahús Kft. (Gyula) pedig, mint gyakorlati képzőhely vett részt a projekt megvalósításában.
A partnerszervezetek bemutatása a módszertani kézikönyv II.2 fejezetében kerül bemutatásra
A partnerszervezetek elérhetősége:
Békés Megyei Kormányhivatal
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Magyarország
Telefon: +36/66/444-211
E-mail: vidovenyecz.eva@bekes.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
Gyulahús Kft.
5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 7-9.
Magyarország
Telefon: +36/66/620-220
E-mail: info@gyulahus.hu
Honlap: www.gyulahus.hu
ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület
5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 4/1.
Magyarország
Telefon: +36/66/325-997
E-mail: alfakepzo@alfakepzo.hu
Honlap: www.alfakepzo.hu
Etelä-Savon Koulutus Oy
50101 Mikkeli, Otavankatu 4
Finnország
Telefon: +35/8152215111
E-mail: Heidi.Pylvanainen@esedu.fi
Honlap: www.esedu.fi
C.I.O.F.S. Formazione Professionale
00153 Roma, Via di San Saba, 14
Olaszoprszág
Telefon: +39/065729911
E-mail: info@ciofs-fp.org
Honlap: www.ciofs-fp.org
Wissenschaftsladen Bonn e.V.
53113 Bonn, Reuterstrasse 157
Németország
Telefon: +49/228201610
E-mail: info@wilabonn.de
Honlap: www.wilabonn.de
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IV. A projekt megvalósítása, a főbb projekttevékenységek bemutatása
Ebben a fejezetben bemutatjuk a projekt teljes megvalósítását, a két év alatt elvégzett főbb
tevékenységeket és az alkalmazott munkamódszereket az előkészítéstől kezdve, a projekt főbb
eredményeinek bemutatásán át, egészen a projekt zárásáig.

IV.1 A projekt előkészítő szakasza
A támogatási szerződés megkötését követően a Békés Megyei Kormányhivatal szerződést
kötött valamennyi partnerrel, amely részletesen szabályozta a partnerek által a projekt során
vállalt feladatokat, a felek kötelezettségeit és a pénzügyi feltételeket.
Az előkészítés szakaszában az első lépések egyikeként elkészült a projektmegvalósítás és a
partnerek közötti munkamegosztás alapjául szolgáló dokumentumok tervezete, köztük a
Szervezeti és Működési Szabályzat és a részletes munkaterv. Előbbi a projekt működésére
vonatkozó legfontosabb szabályokat tartalmazta, a projekt szervezeti felépítését, a partnerség
munkatervben foglalt feladatainak pályázati célokkal összehangolt végrehajtását és a
beszámolás rendjét határozta meg. A munkatervben az elvégzendő feladatokat és a
feladatokhoz rendelt határidőket és felelősöket, a feladatok elvégzéséről készülő
beszámolások gyakoriságát szabályozta a partnerség.
A projekttevékenységek értékelésének megfelelő lebonyolítása érdekében minőségbiztosítási
tervet fogadott el a partnerség, mely a projektben kifejlesztett termékek megfelelőségének
mérését, a termékértékelés lépéseit tartalmazta.
A partnerek közötti sikeres kommunikáció és az eredmények hatékony terjesztése érdekében
előzetesen Disszeminációs és Kommunikációs Stratéga került kidolgozásra, amely tartalmazta
a Disszeminációs Tervet és a multiplikációs rendezvények részleteit és tervezett időpontjait.
Az előkészítő szakaszban a fent hivatkozott, a projekt megvalósítását szabályozó általános
dokumentumok mellett a partnerség gondoskodott arról is, hogy az adaptáció alapjául
szolgáló, a külföldi projektpartnerek által átadásra kerülő módszertani dokumentumcsomagok
tartalma hatékonyan segítse az új komplex módszer kifejlesztését. Ennek érdekében egy
egységes - minden külföldi partnerre vonatkozó – szempontrendszer került kidolgozásra a
magyar partnerszervezetek részére átadandó – a munkaalapú tanulásban a külföldi partnerek
által alkalmazott folyamatok és módszerek részletes bemutatását tartalmazó – dokumentációra
vonatkozóan. Ezáltal vált biztosítottá, hogy a külföldi partnerszervezetek egységes
szempontok szerint – többek között az EQAVET munkacsoport által meghatározott 6
építőelem szerinti struktúrát követve – készítik el átadásra az általuk munkaalapú tanulásban
alkalmazott módszerek leírását és a dokumentummintákat is tartalmazó módszertant.
Kulcsfontosságú volt, hogy az egyes építőelemek tartalmát minden projektpartner azonosan
értelmezze. A http://eqavet.eu/workbasedlearning/GNS/Home.aspx oldalon az építőelemeknél
meghatározott elvek alapján a szempontrendszerben a 6 építőelem vonatkozásában olyan
kérdéseket fogalmaztunk meg, melyek összhangban vannak a honlapon meghatározott főbb
elvekkel és gondolatokkal.
A 2015. december 1. és 2016. január 31. között elkészült szabályozó dokumentumok
tervezetét a partnerség minden tagja véleményezte, és azok a valamennyi partnerszervezet
részvételével 2016 februárjában, Bonnban megszervezett első nemzetközi találkozón kerültek
részletesen megtárgyalásra és elfogadásra.
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A projekt megvalósítása szempontjából kulcsfontosságúnak bizonyult a nyitótalálkozón
elvégzett munka. A kétnapos találkozó kellően megalapozta a 24 hónap alatt elvégzendő
közös munkát.
A nyitótalálkozóról és az előkészítésről a résztvevők így nyilatkoztak a beszámolóikban:
„Hasznos volt, hogy a partnerség tagjai személyesen is megismerkedhettek egymással és volt
lehetőség az egyes kérdéseket személyesen átbeszélni, tisztázni.”
„A szakmai előkészítés és levezetés tökéletes példája hogy mindenki bevonva együtt egy
csapattá válva élte meg.”
„A program jól meg volt tervezve, még úgy is, hogy az időn kicsit változtattak, hogy
megteremtsék a megfelelő „munkakörülményeket”, ahogyan általában a nyitó találkozókon
szokás, hogy a partnerek pozitív és együttműködő módon kezdhessék a munkát”.

Nyitó nemzetközi találkozó, Bonn, 2016. február

A további, külföldi partnerországokban megtartandó – a munkaalapú tanulásban alkalmazott
módszerek bemutatását célzó – nemzetközi partnertalálkozók időpontjáról is a nyitótalálkozón
egyeztek meg a partnerek.

IV.2 A partnerek közötti munkamegosztás
A projekt sikeres megvalósítása csak a partnerekkel szorosan együttműködve lehetséges. A
munkaprogramban meghatározottak szerint minden partnernek jól meghatározott feladata volt
a projektmunkában, a feladatmegosztás kiegyenlített volt.
Az elvárt minőségben történő működés érdekében a koordinátor szervezet a projekt teljes
időtartama alatt folyamatosan ellenőrizte a megvalósítás folyamatát.
A külföldi partnerek elsősorban az általuk a munkaalapú tanulásban alkalmazott módszertan
megadott szempontrendszer szerinti átadásáért, majd az elkészült módszertan magyarországi
kipróbálásának értékeléséért feleltek, míg a magyar partnerszervezetek legfőbb feladata az új
komplex módszertan kifejlesztése és kipróbálása, valamint a projekt hatásának méréséül
szolgáló kérdőíves felmérések lebonyolítása volt.
A projekt során minden elkészült termék - értve ez alatt a szabályozó dokumentumokat és a
projekt legfőbb eredményét képező komplex módszertani kézikönyvet is - a teljes partnerség
általi elfogadással készült el, a végleges verzióval valamennyi szervezet egyetértett.
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A Szervezeti és Működési Szabályzatot, a munkatervet, a minőségbiztosítási tervet, valamint
a külföldi partnerszervezetek által alkalmazott módszerek átadásául szolgáló
szempontrendszert a magyar partnerség készítette el a koordinátor szervezet irányításával. A
német partner a módszertan értékelő beszámolójának szempontrendszerét készítette el a
külföldi partnerekkel együttműködve, valamint a projekt logójának elkészítéséért is felelt. Az
olasz partner a Disszeminációs és Kommunikációs Stratégia előkészítését vállalta.
A nyitótalálkozón, valamint a módszertan kipróbálását követő, Magyarországon
megszervezett értékelő látogatáson minden partnerszervezet képviseltette magát, míg a három
külföldi partnerszervezet által a módszerek átadása céljából megszervezett találkozókra csak a
magyar partnerszervezetek szakemberei utaztak.
A nemzetközi partnertalálkozók megszervezését az adott találkozó helyszínéül szolgáló
partnerintézmény végezte a konzorciumvezető koordinálásával. A partnertalálkozót szervező
intézmény minden résztvevő számára kiállította a szakmai továbbképzésen való részvételt
igazoló tanúsítványt.
A külföldi partnerszervezetek által alkalmazott módszerek átadása céljából szervezett
kétoldalú nemzetközi találkozó előtt mindhárom külföldi partner elkészítette - a partnerség
által előzetesen elfogadott, egységes szempontrendszer szerint - a módszertani kézikönyvének
tervezetét. A tervezeteket a magyar partnerek áttanulmányozták és az abban leírtak alapján
elkészítették a - külföldi partner által alkalmazott EQAVET építőelemekre - specializált
szempontrendszer tervezetét, mely alapján a külföldi partnerek bemutatták az általuk
munkaalapú képzésben alkalmazott módszereket, jó gyakorlatokat a kétoldalú
partnertalálkozón. A speciális szempontrendszer tervezetét az érintett külföldi
partnerszervezettel egyeztette a koordinátor szervezet, a partnerek javaslatainak
figyelembevételével került sor a specializált szempontrendszer véglegesítésére.
A találkozó előkészítésének szakaszában a fogadó intézmények megszervezték, hogy a
bemutatandó gyakorlatokat, módszereket az azok alkalmazásában kompetens személyek
ismertessék, továbbá gondoskodtak arról is, hogy az elméleti ismeretek átadásán túl a
résztvevők tereplátogatáson is részt vehessenek a módszerek minél teljesebb megismerése
érdekében. A jó gyakorlatok bemutatása és leírása, a partnerséggel való megosztása a projekt
eredményessége szempontjából kulcsfontosságú volt.

IV.3 A kétoldalú nemzetközi találkozók tapasztalatai
A munkaalapú tanulás megszervezése teljes folyamatának megismerése nélkül az egyes
módszerek és a minőség biztosításának elemei nem érthetők meg teljesen. Ezért a kétoldalú
partnertalálkozók alkalmával a külföldi partnerszervezetek bemutatták a képzésszervezés
teljes folyamatát, és az egyes folyamatelemekhez kapcsolódóan mutattak rá a magasabb
minőség elérése érdekében alkalmazott – az EQAVET építőelemekhez közvetlenül
kapcsolódó – módszerekre.
A következőkben a teljesség igénye nélkül röviden összefoglaljuk, hogy az egyes
partnerszervezetek milyen főbb módszereket alkalmaznak. A részletekről a partnerek által
összeállított módszertani kézikönyvekből tájékozódhat az olvasó.
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IV.3.1 Finnország
A finn szakképző intézmény az élethosszig tartó tanulás fontos bázisa. Az iskolarendszerű
szakképzés mellett a felnőttképzések révén fontos partnere a foglalkoztatási szolgálatnak, a
tanoncképzésben közreműködő szervezeteknek. A finn partnerszervezetnek mind a hat
EQAVET építőelemhez kapcsolódóan vannak jó gyakorlatai. Az egyik részt vevő szakember
a következőképpen foglalta össze beszámolójában a benyomásait: „Finnországban a szak- és
felnőttképzési rendszerek működtetésében a munkaalapú tanulás immár húszéves múltra tekint
vissza. Emiatt a magyar delegáció által feltett azon kérdés, mely szerint „miben ragadható
meg leginkább a munkaalapú tanulás hatása; miben mutatkozik változás az ezt nem
alkalmazó időszak, és immár a munkaalapú tanulás szerinti munkavégzés között” - nehezen
volt értelmezhető. A vendéglátó elmondta, hogy számukra ez már természetes, a munka ilyen
felfogásban, ezzel a munkamódszerrel történő ellátása a mindennapok részévé vált, emiatt
nehezen fogalmazható meg, hogy melyek ezek a hatások ”
A teljesség igénye nélkül az alábbi jó gyakorlatokat ismerhették meg a szakemberek:
-

Finnországban már a napi gyakorlat része az előzetes tudás beszámítása, melynek
eredményeként a korábban megszerzett ismeret birtokában lerövidíthető az aktuális
tanulási időtartam.

-

A képzőintézmény szakmai tanára (homeclass teacher) az iskolai felvétel után minden
tanulóval elkészíti a kompetencia tesztet és ez alapján összeállítják a tanuló egyéni
tanulási tervét, melyet kéthetente áttekintenek. A tanulók eltérő tanulási útja miatt
fontos a rendszeres kapcsolattartás. Szorosan együttműködik a munkahelyi
instruktorral, különösen fontos a külső gyakorlat során a szerepe, részt vesz többek
között a munkaalapú képzés megtervezésében, követi a képzés megvalósulását,
szükség esetén beavatkozik a képzési folyamatokba.

-

A tanácsadói tevékenység, az egyéni képzési utak tervszerű alakítása kiemelt feladata
a megismert szervezeteknek.

-

Kompetencia teszt (felnőttképzésben), skills demonstration (iskolarendszerű
szakképzésben): a képzés során 3 alkalommal szervezik meg, 2-3 modul (kurzus)
teljesítése után, amelyek között külső gyakorlat is van. Az iskolai mentortanár, a külső
gyakorlati instruktor és egy külső szakmai képviselő előtt bemutatja, igazolja a tanuló
a megszerzett kompetenciáit. A bemutatott portfólió tartalmazza a munkanaplót,
képeket, videót, munkadarabot, de helyszíni gyakorlati bemutatóra is van lehetőség. A
3 sikeres kompetencia teszt után a tanuló megkapja a szakképesítés megszerzését
igazoló bizonyítványát.

-

a képzésben résztvevők és a képzésért felelős szakemberek közötti kapcsolattartást a
VILMA elnevezésű Internetes alkalmazás is segíti. Ezt az alkalmazást Finnországban
az óvodai, az általános iskolai, a középfokú oktatás, szak- és felnőttképzés során is
alkalmazzák az oktatási folyamathoz kapcsolódó információk megosztására, a
tanulmányi szintektől függően az iskola, a diák és a szülők közötti relációkban is.

-

Vállalati kapcsolattartót alkalmaznak, aki a munka világa és a szakképző iskola
szorosabb együttműködésének elősegítésén dolgozik. A Foglalkoztatási Minisztérium
felügyeli szakmailag tevékenységüket és alkalmazásukkal elsősorban a kis- és
középvállalkozásokat célozzák meg. Cél a képzési szükséglet feltárása, visszacsatolás
a képzés eredményességéről, növekedési, fejlesztési tervek feltárása (kérdőíves
felmérés, interjúk – adatbázisban rögzítés), az eredmények ismeretében közreműködés
a szakképzés-fejlesztési stratégiai tervek kialakításában.
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-

Az iskola és a munka világa közötti kapcsolattartást segítik a „szektorális fórumok”.
Minden tanulmányi területen vannak olyan vállalkozók, akik nagyobb felelősséget
éreznek és elkötelezettek a sikeres és eredményes szakképzésért. Számukra teremtenek
fórumot az évente két alkalommal megszervezett szektorális fórum megszervezésével.
A fórum munkaformája lehet a jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztását szolgáló
PLA (egymástól tanulás), vagy workshop. A leggyakoribb témák: üzemi gyakorlat
(gyakorló helyek bevonása, szervezés, instruktorok felkészítése, értékelés stb.), tanuló
toborzás a hiány-szakképesítésekre, a képzés tartalmi korszerűsítésével kapcsolatos
elvárások, oktatók képzése. Minden fórumnak van egy szakterületi tanár felelőse. A
fórumokról emlékeztetőt készítenek, melyet azoknak is megküldenek, akik a
szakterületen tevékenykednek, de nem voltak jelen a fórumon.

-

A kooperáció és a partnerség intézményesülten van jelen az intézmények életében.
Ennek egyik jó példája az iskolai szaktanárok továbbképzése a munka világában. Az
iskolai költségvetés függvényében, belső pályázati lehetőséget biztosítanak a
tanároknak, oktatóknak, hogy fizetésük biztosítása mellett 2 hetes – 1 hónapos
vállalati tapasztalatot szerezzenek. A képzés végén beszámolót kell készíteni,
bemutatva a megszerzett új ismereteket, a cég és az intézmény közötti kapcsolatépítés
eredményeit.

II. Nemzetközi találkozó, Mikkeli, 2016. március

A finnországi szakmai tanulmányutat beszámolóikban az alábbiak szerint értékelték a
résztvevők:
„A szakmai tanulmányút kiválóan előkészített volt. A kiválasztott partnernél nehéz lett volna
jobbat találni. Tökéletesen illeszkedett az intézmény és partnerei gyakorlata a projektünk
célkitűzéseihez”.
„A tanuló mentorálása az eredményesség segítője, s egyben a lemorzsolódás egyik ellenszere
is.”
IV.3.2 Németország
Németországban nagy hagyományai vannak a munkaalapú tanulásnak. Az utóbbi években a
szakmai ismeretek közvetítésének korábbi dominanciája mellett jelentős mértékben előtérbe
került az adott szakképesítéshez kapcsolódó kulcskompetenciák fejlesztése, amely további
előnyt jelenthet – a magas szintű szakmai tudás mellett - a munkaerőpiacon történő
elhelyezkedésben.
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A német partnerszervezet egy nagyon speciális szakmai területet mutatott be, a
kompetenciafejlesztés egyik leghatékonyabb, munkavégzés melletti módszerét, a
Soufflearning módszert adta át a partnerségnek. A Soufflearning egy hatékony munkaalapú
tanulási módszer, egy non-formális képzési forma, amely leggyakrabban a kis- és
középvállalkozások képzési igényeit igyekszik kielégíteni. A módszer a munkavállalók
egyénre szabott kompetencia fejlesztését szolgálja.
Az oktatók, vagy trénerek az adott vállalkozás és a képzésbe vont munkatársak valós
igényeihez és kompetenciáihoz igazított rövid képzési modulokkal dolgoznak. A képzés
munkaidőben történik a vállalkozási tevékenység akadályozása nélkül. A módszerből
adódóan az újonnan megszerzett ismeretek azonnal alkalmazhatóak a munkahelyen és
folyamatosan továbbfejleszthetőek.
Ennek a koncepciónak a lényege egy rugalmas és célirányos munka közbeni képzés, melynek
képzési folyamatait a képzők házon belül biztosítják. Ez a módszertan integrálta az oktatást és
a napi munkatevékenységet, amely nagyon hatékonnyá teszi a képzést.
A Soufflearning különösen jól alkalmazható az alábbi működési területeken tevékenykedő
cégek, intézmények számára: ügyfélszolgálatok, egészségügy, kereskedelem, turizmus, stb. A
Soufflearning képzési módszer a munkahelyi dolgozói továbbképzés, kompetenciafejlesztés
nagyszerű módszere. A munkahelyi továbbképzés Magyarországon ritkán formalizált
tanfolyami képzés. Sokkal inkább betanító jellegű oktatás. A Soufflearning típusú képzés a
softkompetenciák fejlesztésére is alkalmas, kidolgozott módszertannal rendelkező képzés.
Fontos eleme a módszernek a fejlesztési célok elérésének visszaigazolása.
A módszer teljes folyamatának megismerését követően a résztvevőknek alkalmuk volt egy
kereskedelmi vállalkozásnál a tulajdonos, a coach és egy alkalmazott tapasztalatait
megismerni a módszer alkalmazása során.
Az, hogy Németországban az adott munkafolyamat elvégzésére a lehető legalkalmasabb és
legfelkészültebb munkavállalót tudják alkalmazni, jelentős mértékben függ attól, hogy
évtizedes múltra tekint vissza náluk a cégeknél tanácsadók (coachok) alkalmazása. A coachok
alkalmazásának a legfőbb célja az, hogy a vállalatok tulajdonosai, illetve menedzserei
képesek legyenek felismerni a dolgozóik munkavégzésben fellelhető hiányosságokat,
továbbképzéssel fejlesszék beosztottaikat, ezáltal magasabb szintű szolgáltatást nyújtsanak.
A Soufflearning módszert a „Munkaalapú tanulás a felnőttek szakképzésében” című
módszertani kézikönyvben ismerheti meg az olvasó, ahol bemutatásra került a teljes képzési
folyamat, a hat EQAVET építőelemhez közvetlenül kapcsolódó folyamatelemek és az
alkalmazott iratminták.

III. Nemzetközi találkozó, Bonn, 2016. május
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A módszer hazai alkalmazhatóságáról a tanulmányúton résztvevő szakemberek az alábbiak
szerint nyilatkoztak beszámolóikban:
„Tekintettel arra, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási
Osztályán jelentős létszámban fordulnak meg ügyfelek, a munkatársak továbbképzésénél is
alkalmazhatónak látom ezt a módszert, hogy fejlődhessenek a munkavégzéshez kapcsolódó
kompetenciáik.”
„A módszert saját szervezetemen belül is be tudnánk építeni, többek között a dolgozók
továbbképzésében, kompetenciáinak fejlesztésében.”
IV.3.3 Olaszország
Az Olaszország és Magyarország közötti legjelentősebb különbség a felnőttképzésbe kerülés
korhatárában van. Az első szakképzettség megszerzése Olaszországban 25-29 éves korra
tehető, a munkaerőpiacra való tényleges belépés ebben az esetben maximum 30 éves korra
történik a hagyományos minta szerint.
Olaszországban a szakképzésre vonatkozó új jogszabályban kötelezővé tették a munkaalapú
tanulás alkalmazását 16 éves kor felett, felső-középfok után. Azok számára, akik már
befejezték a normál szakképzést, vagy lemorzsolódtak, gyakornoki programot indítanak.
Ennek elkezdésére nincs korhatár, egyre népszerűbbnek mondható a felnőttek körében. Az
elmúlt 7-8 évben, a válság miatt növekedett az elbocsátások száma, így egyre növekszik a
képzések iránti igény is.
A gyakornoki program jogszabály szerinti maximális időtartama egy év lehet. Szintén
jogszabály írja azt elő, hogy a munkáltatóknak hozzájárulást kell fizetniük a munkaalapú
tanulásban alkalmazott tanulók után. A gyakornoki programban résztvevővel tanulási célra
szóló szerződést kell kötniük. Az alkalmazottakkal kötött szerződéshez képest fontos
különbség, hogy a tanulószerződés nem munkaszerződés, a képzésben résztvevő nem
alkalmazott, hanem tanuló.
Nagyon nagy jelentősége van az egyéni képzési terv elkészítésének, amelynél figyelembe
veszik, hogy a jelentkezőnek milyen egyéni készségei, kompetenciái, korábbi munkáltatóknál
töltött tapasztalatai vannak. Nagy jelentősége van a jelölttel való első találkozásnak, ahol
megismerkednek és megtörténik a képzéshez szükséges tudásfelmérés.

IV. Nemzetközi találkozó, Róma, 2016. június

15

A gyakornok munkáját mentor segíti, akinek közvetlen kapcsolatban kell lenni a szakképző
intézmény oktatójával.
Az olasz partnerintézmény iskolarendszerű képzéseinek egyik gyakorlati képzőhelyén, egy
hotelben tettek szakmai látogatást a nemzetközi találkozó résztvevői. A képzőhely csak
iskolarendszerű (közép- és felsőfokú) képzésben résztvevőknek biztosít szakmai gyakorlati
helyet, mégpedig három területen: recepció, étterem, konyha. A szállodában ellátandó
feladatok, folyamatok egymásra épülnek, bármelyik területen dolgozik a gyakornok, ismernie
kell a többi terület feladatait is, ezért a gyakorlati képzés előtt mindenki számára bemutatja
mindhárom területet az adott vezető - aki a képzés során a gyakorlati oktatójuk lesz részletesen ismerteti az ott ellátandó feladatokat. Az adott terület vezetője azon túl, hogy
irányítja a hallgatót a munkafolyamatoknál, felel a mentorálásért is, az iskola tutorával együtt
értékelik a tanulót az előmenetelben, probléma esetén közösen korrigálják a hibákat, és
dolgoznak ki megoldást.
Az olasz partnerszervezetnél nagyon erősen van jelen a munkaalapú tanulásért felelős
szakemberek felkészítése és rendszeres továbbképzése is. Pontosan meghatározzák a
minimális feltételeket a szakemberek kiválogatásához, a munkaköri leírásokban funkciót,
feladatokat és szükséges készségeket sorolnak fel egy adott szerepkör betöltéséhez. Az új
oktatókat a kollégái készítik fel, de a szakemberek továbbképzését országos kereszt-képzési
terv és egy speciális regionális terv is segíti.
Az Olaszországban megismertekről így írt az egyik résztvevő beszámolójában:
„Jó módszernek tartom, hogy azok számára, akik már befejezték a normál szakképzést, vagy
lemorzsolódtak, gyakornoki programot indítanak. A gyakornoki program keretében a
munkáltató és a gyakornok egy éves időtartamra szóló szerződést kötnek. A gyakornoki
munkahelyen a résztvevő megtanulhatja a hiányzó gyakorlati ismereteket, ezáltal sokkal
könnyebben tud érvényesülni a munkaerőpiacon.”

IV.4 A módszertani kézikönyv tesztelés előtti verziójának elkészítése
A kétoldalú nemzetközi partnertalálkozókat követően a külföldi partnerek által elkészített és
megküldött módszertani kézikönyvek tervezetét a magyar partnerszervezetek
áttanulmányozták, melynek során ellenőrizték mind az egységes, mind az adott partnerre
specializált szempontrendszernek való megfelelést. A magyar partnerség szakemberei szükség
szerint javaslatot tettek a kézikönyvek kiegészítésére, átdolgozására. A külföldi partnerek
módszertani kézikönyvének elfogadására azt követően került sor, ha minden minőségi
kritériumnak megfelelt.
A kézikönyvben szükséges volt kifejteni azt is, hogy mi a munkaalapú képzés és hol
helyezkedik el, mi a szerepe az európai szakképzésben. A kézikönyvben megfogalmazott
képzési folyamatoknak, ajánlott módszereknek összhangban kell lenniük az Európai Uniós
törekvésekkel, az EU-s ajánlásokban meghatározott elvárásokat kell támogatnia. Felmerült az
igény arra is, hogy pontosan azonosítani kell a hat EQAVET építőelem jelentését. A
koordinátor szervezet szakemberei áttanulmányozták az Európai Uniós szakmai anyagokat és
a kézikönyv külön fejezetének elkészítésével tudták megfelelően kontextusba helyezni a
munkaalapú tanulást.
A három módszertan megismerése és összevetése alapján a magyar partnerség arra tett
javaslatot, hogy a kifejlesztendő módszertani kézikönyvben külön fejezetben kerüljön
bemutatásra a felnőttek formális szakképzésének és a nem formális szakmai továbbképzésnek
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a módszertana. Előbbi esetében annak alapjául a finn, olasz és a magyar módszerek
szolgáltak, utóbbi pedig a német partnertől átvett módszeren alapult.
Az Európai Unióban általában alkalmazott módszereket megvizsgálva a partnerség úgy
döntött, hogy a formális szakképzés esetében a tanulószerződéses és a rövidebb idejű,
együttműködési megállapodáson alapuló képzésszervezési formára dolgoz ki folyamatleírást.
Az EU-s szakanyagban fellelhető harmadik modellre, az iskolában képzési programba
illesztett szimulált vagy valós üzleti/ipari körülmények között végzett képzésre nem tér ki,
tekintettel arra, hogy a felnőttek szakképzésében ez a képzési típus nem jellemző. A külföldi
partnerek iratmintáinak felhasználásával, továbbfejlesztésével, és több esetben teljesen új
iratminta kifejlesztésével készült el a munkaalapú tanulás megszervezéséhez javasolt
dokumentumsablonok gyűjteménye. A formális és a nem formális képzési folyamatok
leírását követően került sor a hat EQAVET építőelemhez közvetlenül kapcsolódó
folyamatelemek részletes bemutatására, az alkalmazásuk indoklására.
A magyar partnerség által elkészített módszertani kézikönyv tesztelés előtti változatának
tervezetét Magyarországon, Békéscsabán, multiplikációs rendezvényen ismerhették meg a
szakképzésben érdekelt szakemberek.
A tervezetet értékelhették a hazai szakemberek és a külföldi partnerszervezetek is. A
széleskörű véleményeztetést követően kerülhetett sor a módszertani kézikönyv tesztelés előtti
változatának elfogadására. A 2017 januárjában, Rómában, valamennyi partner részvételével
megszervezett 5. nemzetközi találkozó legfontosabb célkitűzése az volt, hogy az elkészült
módszertani kézikönyv fejezeteit a projektpartnerek áttekintsék, megvitassák a beérkezett
javaslatokat és észrevételeket, megegyezzenek a szükséges módosításokról, mely elvégzését
követően a módszertan kipróbálásra kerülhet.
A partnerség munkáját segítette, hogy a tanácskozáson Mrs. Valentina Castello szakértő
asszony egyrészt, mint az olasz nemzeti iroda ERASMUS+ projekteket értékelő
szakértőjeként, másrészt a Munkaügyi Minisztérium egyik bizottságának képviselőjeként
mondta el a módszertani kézikönyvvel kapcsolatos észrevételeit, javaslatait.

V. Nemzetközi találkozó, Róma, 2017. január

A kétnapos tanácskozás elérte célját, sikerült közösen meghatározni a szükséges
módosításokat. A részt vevő szakemberek a lentiek szerint számoltak be a tanácskozásról:
„Az, hogy a komplex módszertani kézikönyv első verziója elfogadásra került a projekt egyik
talán legfontosabb mérföldköve, a tesztelés megkezdésének alapja. A találkozó megerősített
bennünket abban, hogy az elképzeléseinket illetően jó úton haladunk és hogy az elhangzottak
és a tesztelés eredményei alapján képesek leszünk a komplex módszertani kézikönyv további
tökéletesítésére.”
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„Az egyik legfontosabb tanulsága az útnak, hogy egy nemzetközi együttműködésben
folyamatos egyeztetés szükséges, nem csupán a szorosan vett szakmai kérdésekben, de a
terminus technikust illetően is. Az együttműködésben és a közös szakanyagok készítésében
előforduló többszörös nyelvi átfordítások, illetve a terjedelmes anyagok stilisztikai és
szemantikai követelményeiből eredő szinonimakeresések azt eredményezhetik, hogy az eredeti
nyelven adott jelentéssel bíró tartalom jelentősen megváltozhat a végleges, szintén további
nyelvi fordításokon átesett dokumentum elkészültéig, mely így az egyes országokban már akár
fellelhető, de az eredetitől teljesen eltérő tartalmú jelentéssel ruházódhat fel. Ezek tisztázása
és az eredeti szöveg jelentésének és a közösen elfogadott tartalmának megítélésem szerint
kardinális kérdés, melyekre kiváló alkalmat nyújtanak a többoldalú, személyes konzultációk,
így a Rómában, 2017. január 24-25-én megrendezett szakmai tanácskozás is.”

IV.5 A módszertani kézikönyv bemutatása
A nemzetközi partnerség közös munkájának legfontosabb eredménye a „Munkaalapú tanulás
a felnőttképzésben” című módszertani kézikönyv, amelynek célja szakmai módszertani
támogatás biztosítása a munkaalapú képzési forma bevezetéséhez és eredményes
alkalmazásához, a tanulási eredményalapú képzéstervezéshez a felnőttek szakképzésében. A
kézikönyv tartalmazza a munkaalapú tanulás komplex folyamatleírását és minőségi
megszervezésének építőelemeit, az eljárások során alkalmazott dokumentummintákat,
valamint a dokumentálásra szolgáló webes alkalmazás részletes bemutatását.
A projekt legfőbb termékét jelentő komplex módszertan kidolgozásának alapjául a finn, az
olasz és a német partnerszervezetek által a munkaalapú képzésben alkalmazott jó gyakorlatok
és módszerek megismerése szolgált.
A finn, a német és az olasz partner által elkészített módszertani kézikönyv felhasználásával, és
a nemzetközi találkozókon megismert jó gyakorlatok alapján készítették el a magyar
szakemberek csoportmunkában a komplex módszertani kézikönyv tesztelésre előkészített
tervezetének első változatát, ami a beérkezett javaslatok figyelembe vételével átdolgozásra
került, majd a 2017 januárjában megrendezett nemzetközi találkozón fogadta el a partnerség a
kézikönyv tesztelésre bocsátott második változatát.
A projekt második évében került sor a módszertan tesztelésére, majd a kézikönyv
véglegesítésére.
A tesztelés során szerzett tapasztalatokat és a külföldi partnerek értékelését, javaslatait is
figyelembe véve került sor a módszertani kézikönyv végleges változatának elkészítésére.
A kézikönyv I. fejezetében található bevezető rész után a II. fejezetben röviden ismertetjük a
projekt megvalósításának előzményét, hátterét, a projekt célját, célcsoportját, valamint a
projektet megvalósító nemzetközi partnerséget, illetve a módszertani kézikönyv
kidolgozásának folyamatát.
A III. fejezet tartalmazza Európa elmúlt másfél évtizedének munkaerő-piaci kihívásait, ezek
megoldására tett – oktatással és képzéssel kapcsolatos – kezdeményezéseket, stratégiákat, a
2020-ig kitűzött szakképzés-fejlesztési célokat. Az Olvasó megismerheti a tanulás és a
munka közötti átmenetet jelentősen megkönnyítő munkaalapú képzés fogalmát, a szakmai
alap- és továbbképzésben való értelmezését, formáit és alkalmazásának előnyeit is, továbbá
bemutatásra kerül a szakképzés minőségbiztosítására vonatkozó európai törekvések is.
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Az Olvasó részletes betekintést kap arról is, hogy az EQAVET hálózatban együttműködő
országok munkaalapú képzéseiben alkalmazott jó gyakorlatok elemzése során az EQAVET
által azonosított 6 építőelem mit jelent, miért fontos.
A felnőttek munkaalapú szakképzésén belül külön módszertant dolgoztunk ki a felnőttek
formális szakmai képzésének, és a felnőttek nem formális szakmai továbbképzésének a
megszervezésére. A kézikönyv IV. fejezetében a felnőttek formális, az V. fejezetében pedig a
nem formális szakképzésének teljes folyamatait és a képzés minőségi megszervezésének
építőelemeit ismerheti meg az érdeklődő. A formális szakmai képzés esetében a képzési
folyamatot a munkaalapú képzés két fő típusa – a tanulószerződéses típusú szakképzés és az
együttműködési megállapodás alapján végzett képzés – szerint elkülönítve mutatjuk be.
Az adott építőelemhez kapcsolódóan bemutatott egyes tevékenységeknél konkrét tippekkel
segítjük a módszertan bevezetését tervező szakemberek munkáját, utalva arra, hogy mire
érdemes kiemelt figyelmet fordítani. A fejezet felhívja a figyelmet az adott módszer,
tevékenység alkalmazásában esetlegesen felmerülő nehézségekre, kockázati tényezőkre és
azok megoldására javaslatokat is ad.
A kézikönyvben bemutatott folyamatok, módszerek komoly segítséget nyújthatnak minden
európai országban a munkaalapú képzés bevezetéséhez és eredményes alkalmazásához.
A kézikönyv Glosszárium fejezetében azon szakkifejezések fogalom-meghatározását
találhatja az Olvasó, melyek előfordulnak a kézikönyvben.
A módszertani kézikönyv végén található Mellékletekben azokat az alkalmazandó
iratmintákat találhatóak, amelyeket a képzés során alkalmaztunk, és amelyekre a
folyamatleírásban hivatkozunk. A 11. számú melléklet különösen jelentős, mivel ez mutatja
be a projekt keretében kifejlesztett, a képzés dokumentálását és nyomon követését támogató
web alapú és mobil applikációt.

IV.6 A módszer kipróbálása és a módszertani kézikönyv véglegesítése
A 2017 januárjában - valamennyi partnerszervezet részvételével - megvalósult nemzetközi
partnertalálkozó alkalmával történt egyeztetés alapján készült el a komplex módszertani
kézikönyv második, kipróbálásra bocsátott változata.
A munkatervvel összhangban a projekt második évében került sor a módszertan tesztelésére,
majd a tapasztalatok alapján a kézikönyv véglegesítésére. A módszertan gyakorlatban való
kipróbálása 2017. március-április hónapban valósult meg.
A módszertan tesztelésére
-

-

az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az ALFA KISOSZ felnőttképzést folytató
intézmény által - a Gyulahús Kft gyakorlati képzést végző munkáltatónál - szervezett
Húskészítménygyártó OKJ-s képzés és
az iskolai rendszerű szakképzésben a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola,
Gimnázium és Kollégium által – a Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató
Centrum gyakorlati képzést végző intézménynél - szervezett Szociális gondozó és
ápoló képzés keretében került sor.

A tesztelés előkészítésének fázisában a hazai partnerség iránymutatást készített az elvégzendő
feladatokhoz, meghatározásra kerültek a munkahelyi instruktorok, tanulófelelősök és
mentortanárok munkaköri feladatai és a kiválasztásuk kritériumai. A koordinátor szervezet
felkészítette a képzőintézmény és a képzőhely által kiválasztott, tesztképzést megvalósító
szakembereket a módszer alkalmazására, a gyakorlatközpontú felkészítést jegyzet is segítette.
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A felkészítést követően került sor a két képzés esetében a szakmai kompetenciák tanulási
eredményalapon történő megfogalmazására, a tanulási eredmények eléréshez szükséges - a
képzésben résztvevők által ellátandó - feladatok és az értékelési kritériumok meghatározására.
A képzésben résztvevők kiválasztását követően a megvalósítók felmérték a jelentkezők
előzetes kompetenciáit, mely alapján egyéni tanulási terveket készítettek. A képzés közben a
képzőintézmény, a képzőhely és a Kormányhivatal szakemberei folyamatosan nyomon
követték a képzések megvalósulását.
A tesztképzések sikeresen megvalósultak, a tapasztalatok nagyon kedvezőek voltak mind a
szakmai megvalósítók, mind a képzésben résztvevők szemszögéből.
Az előre meghatározott egyéni képzési tervek tarthatóak voltak, komolyabb beavatkozásra
nem volt szükség, minden képzésben résztvevő sikeresen fejezte be a képzést, a
Húskészítmény gyártók sikeres szakmai vizsgát tettek.
A tesztképzés megvalósítása dokumentálásának támogatására a projekt keretében sor került
egy web-es és mobil alkalmazás kifejlesztésére is. A szakemberek és a képzésben résztvevők
a munkanaplóban, illetve a gyakorlati naplóban napi szinten elektronikus formában
dokumentálták az aznapi feladatokat, azok megvalósítását, továbbá naponta sor került az
instruktor általi értékelésre és a hallgatói önértékelésre is.
A képzések befejezését követően a tesztelést végző szakemberek és a képzésben résztvevők
részvételével a tesztelés tapasztalatait megvitató és értékelő szakmai tanácskozást szerveztek
a megvalósítók.
Összességében megerősítést nyert a módszertanban megfogalmazott, a minőségbiztosítás
szempontjából fontos folyamatelemek létjogosultsága. Az elvárt ismeretek tanulási
eredményalapon történő megfogalmazásába fektetett munka megtérült, megállapítható, hogy
ezáltal mind a képzésben résztvevő, mind a munkahelyi instruktor jobban értette, mi a képzés
célja, tisztában volt vele, hogy a képzés végére mit kell tudni, milyen attitűdökkel kell bírnia,
és a tanultakat milyen önállósággal kell elvégezni. Ez hozzájárult a hatékony önértékeléshez
és az instruktor általi értékeléshez is. Az alapos előkészítés eredményeként minden résztvevő
ismerte az elvégzendő feladatokat, nyomon tudta követni saját képzési folyamatát.
A módszertani kézikönyvben meghatározott valamennyi folyamatelem hasznos a magasabb
minőségű szakképzés szempontjából. A munkaalapú tanulás előkészítése, folyamatos
dokumentálása, nyomon követése és a rendszeres értékelések nagy odafigyelést és sok
munkát kívánnak meg, a befektetett munka azonban megtérül, az új szemlélettel végzett
szakképzés a munkaadói igényeknek jobban megfelelő szakembereket biztosít.
Békéscsabán került megrendezésre 2017. május 30-31-én a partnerség 6. nemzetközi
találkozója, ahol a külföldi partnerek értékelték az új módszertan kipróbálásának
tapasztalatait.
A rendszer finomhangolására a tesztképzéseket követően került sor, amikor is a működtetés
tapasztalatainak figyelembe vételével, a hazai szakemberek tapasztalatai és a nemzetközi
partnerszervezetek értékelése alapján megtörtént a módszertani kézikönyv végleges
változatának elkészítése.
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A projekt hatásának mérése

V.

A hatásmérés célja:
A projekt keretében két kérdőíves felmérés lebonyolítására került sor, amelyekhez a
szükséges kérdőív tervezetet az előkészítő szakaszban a magyar partnerek készítették el. Az
első hatásmérés (bázismérés) a tanulás folyamatában a gyakorlati ismeretek beépülésének
kontrollálása vonatkozásában tapasztalható helyzet feltárására vonatkozott. A második
hatásmérés (kontrollmérés) során a projektben kifejlesztett módszer kipróbálása után a
változás visszamérése történt meg.
A kiinduló állapot és az új módszer kipróbálását követő felmérés rövid összevetése:
A hatásmérések kiinduló (ex-ante) állapotot felmérő részének elvégzésével a célunk az volt,
hogy a képzésekkel érintettek szemszögéből ismerjük meg, egy akkor még a jövőben
kidolgozásra és kipróbálásra kerülő modell kiindulópontjának alapvető állapotjellemzőit.
A kiinduló állapot vizsgálata során is megállapítható volt, hogy számos területen egyező
elvárások, összecsengő kívánalmak fogalmazódtak meg, így belőlük már levezethettük a
szükséges és lehetséges fejlesztési irányokat is.
A számos területen tapasztalt egyezőség mellett ugyanakkor hiányosságok is
megfogalmazódtak. Például az alapmérések eredményeit szemlélve azt láttuk, hogy a
képzésben részt vettek - hasznosnak és a képzések eredményessége szempontjából
kívánatosnak tartották (volna) a képzést segítő személyek, mentorok alkalmazását a képzési
folyamatokban, ugyanakkor a képző intézmények és a gyakorlati képzőhelyek csak valamivel
több, mint felénél volt ilyen személy, illetve a képzettek csak egy részének segítette mentor a
képzés eredményes befejezését.
A módszertan kidolgozását és a tesztképzések megvalósítását követően kerülhetett sor az un.
ex-post hatásmérésre, melynek keretein belül, változatlan mérési eszközökkel zajlott le
egyfelől egy változás-nyomonkövetés, másfelől pedig kontrollálni próbáltuk a programban
eltervezett célok és tevékenységek megvalósulását is, vagyis hogy az intézkedések kívánt
hatásai bekövetkeztek-e.
A kontrollmérés - a tesztképzések befejezését követően, kizárólag a projekt során megvalósult
képzésekkel érintett képzésben résztvevők, elméleti és gyakorlati képzést biztosító
szakembereinek megkérdezésével valósult meg (kontrollcsoport).
Az alábbi felsorolás tartalmazza a főbb bázis- és kontrollmérési eredményeket, illetve az
összehasonlításuk alapján tett megállapításokat. A képzésben résztvevők vizsgálatainak
összehasonlítása alapján:
-

A bázis és kontrollmérés vizsgálatának relációjában a képzésben résztvevők
felkészültebben kerültek a képzési programokba, emelkedett azok aránya,
o akiknek lehetősége nyílt értékelni a gyakorlati képzést,
o akik már a képzés megkezdése előtt megismerték a képzéshez kapcsolódó
jogaikat és kötelezettségeiket, az elvárt tanulási eredményeket
o akiknek a képzés megkezdése előtt felmérték a képzéshez kapcsolódó
kompetenciáit, és ezeknek a felméréseknek az eredményeit részben, vagy teljes
egészében figyelembe is vették a képzés során. Így lehetőség nyílhatott az
egyéni kompetenciákhoz igazított képzési tervek elkészítésére.
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-

A bázismérés eredményeihez viszonyítva a vizsgált tesztképzéseken résztvevők
esetében kiemelkedően magas arányban vették figyelembe - a képzést biztosítók - a
képességeiket, egyéni előrehaladásukat, valamint családi és személyes hátterükből
adódó egyéni igényeiket. A segítségre szorulók esetében folyamatosan biztosítottak
voltak a felzárkóztatás eszközei is.

-

A bázismérés arányaihoz képest a kontrollmérés képzéseiben résztvevőknek
folyamatosan lehetőségük volt a képzéssel kapcsolatos véleményük kifejtésére, és
jelentős részben ezeket a véleményeket akceptálták is a képzést folytató szakemberek.
Ez lehetőséget teremtett az esetlegesen szükségszerű beavatkozások megtételére.

-

A bázismérés arányaihoz képest jóval magasabb arányban, valamennyi kontrollmérést
érintő képzésben résztvevőnek rendelkezésére állt mentor, aki igény esetén támogatást
nyújtott a képzés sikeres befejezéséhez. Megerősítést nyert továbbá az a feltételezés is,
mely szerint a segítő személyek alkalmazása kiemelkedően magas arányban járul
hozzá a tanulmányok sikeres befejezéséhez.

-

A kontrollmérés képzéseiben résztvevők válaszaikkal megerősítették, hogy a képzők
és a gyakorlati képzőhelyek folyamatosan nyitottak voltak a kommunikációra a képzés
időtartama alatt és ehhez számos információs csatornát is biztosítottak számukra.

-

A bázismérés eredményeivel összhangban, a kontrollmérések is megerősítették, hogy
a számonkérések és értékelések folyamatossága jobban biztosítja az előrehaladás
nyomon követhetőségét és a képzések eredményes befejezését. jelentősen emelkedett
az önértékelés lehetőségével élők aránya is, mely így szintén erősíttette a képzések
egyéni igényekhez és előrehaladáshoz való igazítását.

-

A bázisminta eredményeihez képest a kontrollméréssel érintett képzésekben részt
vettek jelentősen elégedettebbek voltak a képzések megszervezésével és
lebonyolításával, valamint a képzések tartalmi és időbeli összhangjával.

A képzőintézmények szakembereinek vizsgálata alapján:
-

A bázisméréshez képest a képzőintézmények szakemberei is jobban visszaigazolták a
tesztprogramok során a tanulói kompetenciamérések alkalmazásának magasabb
arányát, valamint azok eredményeinek nagyobb arányban történő figyelembe vételét a
képzések során.

-

A tesztképzésben a bázisméréseket jóval meghaladó arányban állították össze a
képzőintézmények tesztképzéseik programjait a munkaadói igények alapján.

-

A kontrollmérések eredményei szerint a folyamatos egyeztetéseknek köszönhetően, az
elméleti oktatást végző szakemberek sokkal nagyobb arányban ismerték egyértelműen
a gyakorlati képzés feltételeit, így az elméleti oktatás szorosan illeszkedhetett a
gyakorlati helyek adta lehetőségekhez. A bázisméréshez képest a kontrollmérés
eredményei rámutattak arra is, hogy jelentősen nagyobb arányban valósultak meg úgy
a képzés előtti felkészítések, hogy az elméleti és gyakorlati oktatók együttesen vettek
részt rajtuk. A bázismérés eredményeihez képest a kontrollméréssel megkérdezett
szakemberek által képviselt képzőintézmények jóval nagyobb arányban gyűjtötték
folyamatosan a visszajelzéseket mind a képzésben résztvevőktől, mind pedig a
gyakorlati képzőhelyektől.

-

A kontrollmérés eredményeiben a bázismérést meghaladó mértékkel szerepelt, hogy a
képzőintézmények a tananyag kidolgozásába nagyobb arányban vonták be a gyakorlati
képzést megvalósító munkaadókat.
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-

A kontrollmérés mintájában a képzőintézmények szakemberei jelentősen
elégedettebbek voltak a gyakorlati oktatók felkészültségével, a képzésben biztosított
tananyagok színvonalával és a gyakorlati képzés munkaadói igényekhez való
igazodásával, mint a tesztképzéseken kívüli képzések esetében az tapasztalható volt.

A gyakorlati képzést megvalósító munkaadók szakembereinek vizsgálata alapján:
-

Hasonlóan kedvező tapasztalatokról és elégedettségről számoltak be a gyakorlati
képzést megvalósító munkaadók szakemberei is, a bázismérés mintájánál tapasztalható
arányt meghaladóan végeztek tanulói kompetenciamérést, és az eredményeket is
magasabb arányban vették figyelembe a tanulók egyedi előrehaladásának tervezésénél.

-

Megerősítették, hogy az elméleti képzést végző szakemberek jobban tisztában voltak a
gyakorlati oktatás feltételeivel. Az új módszertant kipróbáló képzőintézmények
nagyobb arányban is vették figyelembe ezeket a feltételeket, amellett, hogy a
munkaadói igényeket is jobban akceptálták a képzési programjaik összeállításánál,
mint az a bázismérés mintájának eredmény-összetételében tapasztalható volt.

-

A kontrollmintában vizsgált gyakorlati képzőhelyek is nagyobb arányban alkalmaztak
instruktorokat, tanulófelelősöket, akiknek a feladata a képzésben résztvevők segítése
volt, továbbá ők tartották a kapcsolatot az oktatást végző intézményekkel is.

-

Mind a bázis, mind pedig a kontrollmérés mintájában megkérdezettek nyilatkozatai
alapján elmondható, hogy a gyakorlati képzőhelyen biztosított volt a képzésben
résztvevők felzárkóztatása, melynek több formáját kínálták lehetőségként a tanulók
számára, amellett, hogy számos csatornán a kapcsolattartás is biztosított volt
számukra. A kapcsolattartás tekintetében, a kontrollmérés során megjelent egy új
kommunikációs csatorna is, a mobiltelefonos applikáció igénybevételének lehetősége.

-

A gyakorlati képzéseket megvalósító szakemberek véleménye nem változott
jelentősen a két időponti minta tekintetében, a képzések eredményessége
szempontjából mindkét csoportban egyértelműen kedvező hatásúnak vélték az
előrehaladás folyamatos nyomon követését, a képzésben résztvevők előzetes
tudásának figyelembe vételét, valamint az elméleti képzést biztosító intézményekkel
való folyamatos kapcsolattartást és a minőségbiztosítási rendszer működtetését.

-

Jelentősen emelkedett a gyakorlati képzőhelyek szakembereinek a tesztképzések során
mért elégedettsége a bázisméréshez képest. Kiemelést érdemel a kontrollmérés során
az oktatók felkészültségének, a képzések munkaadói igényekhez való igazításának,
valamint a tanuló - képző - gyakorlati képzőhely közötti folyamatos kommunikáció
terén vett elégedettségi szintek jelentős pozitív irányba történő változása.

Összességében mindhárom képzéssel érintett csoport elégedettségi szegmensben vett,
bázis és kontrollmintájának összehasonlításával elvégzett vizsgálata alapján elmondható,
hogy érdemi, szignifikáns és a projekt megvalósításához egyértelműen hozzárendelhető,
annak eredményeként felfogható és értelmezhető, pozitív irányú változások történtek a két
időpontban felvett, analizált kérdőíves vizsgálatok eredményeiben. A változások a
módszertanban meghatározott célrendszer elvárt eredményeihez illeszthetők, azokkal
koherens egységet, ok-okozati összefüggésrendszert alkotnak. Az eredmények alapján
továbbá elmondható az is, hogy a munkaalapú tanulás új módszerének alapvetései,
alkalmazott tevékenységei és szándékolt céljai megvalósultak, melyek így a módszer
alkalmazhatóságát, hatékonyságát és elterjeszthetőségét – az említett megelégedettségi
indikátorokon keresztül is – egyértelműen megerősítik.
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VI. A projekteredmények népszerűsítése
A projektpartnerek a megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a projekt
keretében elvégzett munkát, a projekt eredményeit és sikerét, valamint a megszerzett
tapasztalatokat a lehető legszélesebb körben terjesszék, lehetővé téve ezzel, hogy minél
többen részesüljenek a projekt jótékony hatásaiból.
A hatékony disszemináció érdekében a partnerszervezetek egyrészt saját szervezetükön belül
terjesztették az eredményeket, másrészt saját szervezetükön kívül, így különböző
célcsoportokat célozva meg. A szervezeten belüli disszemináció célközönsége a
partnerszervezetek saját dolgozói, a projekt eredményeinek a saját munkatársak körében való
terjesztése volt. A résztvevő partnerszervezetek a projektről és annak eredményeiről a
szervezetben dolgozó munkatársakat folyamatosan tájékoztatták a számukra legmegfelelőbb
módszerrel, fórumon (pl.: belső intranet, értekezleteken való tájékoztatás). Így a projektben
közvetlenül nem résztvevő szakemberek is szolgálhattak hasznos ötletekkel a projekt további
működésével kapcsolatban, valamint arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnák az új ismereteket
beépíteni a napi szintű munkájukba.
A szervezeten kívüli disszemináció célközönsége a projekt témájában érdekelt szervezetek
szakemberei (pl.: a szervezettel kapcsolatban álló, képzést folytató intézményeknél dolgozó
oktatók, kamarák, civil szervezetek), valamint minden, szakképzéssel érintett érdeklődő. Az
oktatókat, a kamarák és civil szervezetek szakembereit szakmai fórumokon értük el a
legkönnyebben, valamint a partnerszervezetek saját honlapján keresztül, amelyre a projekt
előrehaladásáról szóló aktuális információk és az eredmények is felkerültek.
A partnerség minden tagja részt vett a projekthez fűződő információk, tevékenységek és
eredmények terjesztésében különféle csatornákon keresztül (személyes találkozók, szakmai
fórumok, szervezeti honlap, helyi újságok), melyeken keresztül elérhették a projekt közvetlen
és közvetett célcsoportjait. Mindez a projekt Disszeminációs és Kommunikációs
Stratégiájában foglaltaknak megfelelően történt. Nagyon fontos volt a szervezeten belüli
tapasztalat-megosztás is, mely által a döntéshozók és a szakképzésben tevékenykedő
szakemberek tudása bővült.
Az eredmények széles körű terjesztéséhez a partnerség tagjai a már kiépített és bejáratott
disszeminációs csatornáikat, hálózati kapcsolataikat is felhasználták. Ezek révén a
disszeminációs termékek, információk a legkülönbözőbb típusú (intézményi, szakmai,
szektorális és szektorközi, tematikus, személyes) hálózatok segítségével rugalmasan képesek
hozzáférhetővé válni a lehető legszélesebb célközönség számára. A projekt két célközönsége,
célcsoportja a következő:
-

-

a projekt fő célközönsége, közvetlen célcsoportja: a felnőttek szakképzésében,
szakmai továbbképzésében és foglalkoztatásában érintett szervezetek szakemberei,
vezetői, a munkahelyen megvalósuló munkaalapú képzés lebonyolításáért felelős
szervezetek vezetői, szakemberei, oktatói,
végső felhasználók, közvetett célcsoportja: a szakképzetlen és/vagy a munkaerőpiacon nem keresett szakképzettséggel rendelkező, az elhelyezkedéshez szükséges
kompetenciákkal nem rendelkező, illetve a munkáltatónál munkaviszonyban álló, de
képzés nélkül munkanélküliséggel veszélyeztetett felnőttek.

Kulcsfontosságú, hogy a projekt eredményei a lehető legszélesebb körben terjesztésre
kerüljenek, ezért a következő disszeminációs eszközöket, csatornákat alkalmaztuk:
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-

Szórólap készült a projekt népszerűsítése, a figyelem felkeltése érdekében, melynek
elektronikus változatát a partnerség tagjai elérhetővé tették a saját honlapjukon. Két
alkalommal készítettünk szórólapot, az első és a második multiplikációs rendezvényhez
kapcsolódóan. Mindkét szórólap elektronikus változata angol nyelven is elkészült.

Szórólap I. változata - 2016. november

Szórólap II. változata – 2017. október

-

A „Munkaalapú tanulás a felnőttek szakképzésében” című
módszertani kézikönyv szakemberek számára készült. A finn,
az olasz és a német módszerek figyelembevételével elkészült
komplex módszertani kézikönyv tartalmazza a felnőttek
szakképzésében, szakmai továbbképzésében alkalmazható
munkaalapú tanulás folyamatait és iratmintáit, minőségi
megszervezésének építőelemeit az EQAVET munkacsoport
által meghatározott 6 építőelem (Tervezés, Fejlesztés,
Reakció, Kommunikáció, Felkészítés, Értékelés) szerinti
bontásban. A kézikönyv angol és magyar nyelven készült el,
továbbá a külföldi partnerek lefordították azt nemzeti
nyelvükre. A kézikönyv valamennyi partner honlapján
elérhető. (A Módszertani Kézikönyvről bővebben az V.
fejezetben olvashat.)
A Módszertani Kézikönyv letölthető a projekt www.wbl.hu címen elérhető weboldaláról és
minden partnerszervezet honlapjáról.
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-

A Zárótanulmány hasznos információkat tartalmaz a felnőttek szakképzésében és
foglalkoztatásában érintett szervezetek szakemberei, vezetői, a munkahelyen történő
gyakorlati képzésért felelős szervezetek szakemberei, oktatói, vezetői részére. A
kiadvány magyar és angol nyelven is elkészül. Elektronikus formában eljuttatjuk az
érintett és érdekelt képző intézményeknek, gyakorlati képzést folytató munkáltatóknak, a
Kormányhivatal szervezeti egységeinek, a magyarországi döntéshozóknak és az ország
foglalkoztatási szerveinek. Továbbá minden partnerszervezet elérhetővé teszi angol
nyelven, így a célcsoportokba tartozók a partnerszervezeteken keresztül is el tudják majd
érni.

-

Minden projektpartner a saját honlapján folyamatosan tájékoztatja a célközönséget és az
érdeklődőket a projekt eredményeiről. A projekt indításáról a Békés Megyei
Kormányhivatal Intranetes felületén jelentettünk meg nyitócikket, melyről így az
országban, a szervezetnél dolgozó kollégák értesülhettek első kézből. A projekt
www.wbl.hu címen elérhető weboldalról is letölthető a szórólap, a módszertani
kézikönyv, a multiplikációs rendezvényeken elhangzott előadások, valamint a
zárótanulmány is elérhető lesz. A partnerszervezetek is megjelentetik a projektet a saját
honlapjukon, melyen az országok saját nemzeti nyelvén jelennek meg az információk.

-

A tesztképzés megvalósítása dokumentálásának támogatására a projekt keretében sor
került egy web-es és mobil alkalmazás kifejlesztésére is, mely a projekt www.wbl.hu
címen elérhető weboldalán működik, ahol valamennyi projekttel kapcsolatos információ
megtalálható, letölthető.

A projektportál nyitólapja

-

Kisfilm a projektről: az elért eredmények minél szélesebb körben történő megosztása
érdekében készíttettünk egy rövidfilmet, melyben bemutatjuk a projektet, a nemzetközi
partnerségben kidolgozott kézikönyvet, a módszertan legfontosabb elemeit. A kisfilm
megtekinthető a projekt www.wbl.hu címen elérhető.

-

Disszeminációs anyagok: a projekt népszerűsítése érdekében disszeminációs anyagokat
készíttettünk, (projektmappa, szitázott tollak, szitázott Pen drive-ok) melyeket a
multiplikációs rendezvényeken résztvevő meghívottak részére is átadtunk, valamint a
projekt eredményeinek megismertetése érdekében terjesztünk.
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Disszeminációs anyagok: szórólap, mappa, tollak, pendrive, rollup

-

Multiplikációs és egyéb rendezvények: Magyarországon a projekt félidejében és a
végén került sor egy-egy multiplikációs rendezvény megszervezésére, melyekről a
következő pontokban részletesen is beszámolunk. A projekt eredményei, a módszertani
kézikönyv partnerországokban történő terjesztése érdekében pedig mindhárom külföldi
partnerintézmény szervez a saját országában multiplikációs rendezvényt a projekt végén.

Ezen túlmenően a projektről minden partnerszervezet tájékoztatást nyújtott a szakképzéshez
kapcsolódó rendezvényein, work-shopokon, állásbörzéken, pályaválasztási vásárokon, más
nemzetközi projektek nemzetközi találkozói alkalmával, valamint konferenciákon, szakmai
fórumokon.
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VI.1. A projekt első multiplikációs rendezvénye
Az új módszertannak, mint a projekt szellemi termékének az első szélesebb körben történő
disszeminációját szolgálta az első multiplikációs rendezvény, mely 2016. november 11-én
került megrendezésre Békéscsabán, közel 90 fő részvételével. A módszertani kézikönyv első
változata tervezetének elkészítését követően valósult meg. A célja az volt, hogy még a
módszertan véglegesítése előtt megismertessük a nemzetközi jó gyakorlatok
figyelembevételével újonnan kifejlesztett, a gyakorlati képzést hatékonyabbá tevő
módszereket a békés megyei, szakképzésben érintett szakemberekkel. Egy párbeszéd induljon
meg a projekt megvalósítói, a megye felnőttképzésében dolgozó szakemberei és a gyakorlati
képzőhelyet biztosító munkáltatói között annak érdekében, hogy egy új megközelítéssel,
módszertannal, és a munkaalapú tanulás bevezetésével hozzájáruljanak a munkaerő-piaci
kereslet és kínálat összehangolásához, a foglalkoztatottság növeléséhez.
A rendezvényre meghívtuk a Békés megyében felnőttképzéseket folytató intézmények,
szakképző iskolák képviselőit és gyakorlati képzést is folytató munkáltatókat. Meghívást
kaptak továbbá a foglalkoztatási szervezet megrendelésére álláskeresők részvételével képzést
folytató intézmények és a járási hivatalok által ajánlott, gyakorlati képzőhelyet működtető,
illetve munkaalapú képzés iránt érdeklődő munkáltatók. A rendezvényen jelen voltak a
kormányhivatal vezető képviselői, a járási hivatalvezetők és a járási foglalkoztatási
osztályvezetők, valamint a foglalkoztatási főosztály projektben közreműködő szakemberei is.
A rendezvény sajtónyilvános volt, több helyi média is jelen volt, általuk a széles nyilvánosság
tájékoztatása is megvalósult.
A multiplikációs rendezvényt követő időszakban a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy
véleményezzék az elkészült anyagot és javaslatukkal segítsék a fejlesztést annak érdekében,
hogy minél szélesebb körben elfogadott, jobb módszertant próbálhassunk ki a projekt
második évében. A projekt végén a módszertan véglegesítésénél a kipróbálás tapasztalatait, a
hazai és külföldi projektpartnerink véleménye mellett a hazai felnőttképzési intézmények és
gyakorlati képzőhelyet biztosító munkáltatók véleményét is figyelembe vettük. A rendezvény
hozzájárult ahhoz, hogy egy szélesebb hazai szakmai kör által véleményezett módszertan
kerüljön elfogadásra a 2017 januárjában megrendezett nemzetközi partnertalálkozón.
A felnőttek szakképzésében, szakmai továbbképzésében és foglalkoztatásában érintett
szervezetek szakemberei, vezetői, valamint a munkahelyen megvalósuló gyakorlati képzés
lebonyolításáért felelős szervezetek vezetői, szakemberei közel kilencvenen voltak jelen az
első multiplikációs rendezvényen.
A módszer kipróbálásában kulcsszerepet játszó magyar partnereink is szerepet kaptak a
rendezvényen, bemutatták a módszertan legfontosabb új elemeit, valamint ismertették, hogy a
szervezetük milyen szerepet vállalt az új módszertan kipróbálásában.
Megítélésünk szerint a rendezvény elérte célját. A módszertani kézikönyv készítői
megerősítést kaptak arra vonatkozóan, hogy a munkaalapú képzés, a felnőttképzési intézmény
és a munkaadók közötti szoros kapcsolat hozzájárul a képzés eredményességének javításához,
a módszertani kézikönyvben leírt, bevezetésre javasolt minőségbiztosítási eszközök
alkalmazása közvetlenül kihat a képzés minőségének fejlesztéséhez.
Az előadásokat követő konzultáció és a rendezvényt követő kötetlen szakmai beszélgetések is
igazolták, hogy a szakemberek fontosnak tartják a munkaalapú tanulást, nyitottságot mutattak
a bevezetésére, érdeklődésüket fejezték ki a projekt további megvalósítása és eredményei
iránt, és többen is jelezték, hogy ki is szeretnék próbálni az új módszereket a felnőttek
szakmai képzésében és továbbképzésben egyaránt.
28
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A rendezvényről többek között a következő oldalakon jelentek meg hírek:
http://hir6.hu/cikk/125392/munkaalapu_tanulas_a_felnottkepzesben
http://www.koroshircentrum.hu/1627-Uj-modszerrel-konnyitheto-meg-a-tanulas-es-a-munkakozotti-atmenet
https://www.youtube.com/watch?v=NJ-fKrkmkCs

VI.2. A partnerség hatodik nemzetközi találkozója
Békéscsabán került megrendezésre 2017. május 30-31-én a partnerség hatodik nemzetközi
találkozója, ahol a külföldi partnerek értékelték az új módszertan kipróbálásának
tapasztalatait. A találkozó első napján sajtótájékoztatót tartott a partnerség, ahol a projekt
addigi
eredményeiről
történt
meg
a
széles
nyilvánosság
tájékoztatása.

VI. Nemzetközi találkozó, 2017. május
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Az eseményről többek között a következő oldalakon jelentek meg hírek:
https://www.beol.hu/bekes/kozelet-bekes/konnyebb-allast-talalni-az-uj-modszertannal729370/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/hirek/munkaalapu-tanulas-a-felnottkepzesben
http://www.csabatv.hu/node/8993
http://behir.hu/munkaaalapu-tanulas-bekes-megyeben-teszteltek-az-uj-modszert/
https://www.lokal.hu/2017-06-megkonnyitenek-az-atmenetet/
https://www.youtube.com/watch?v=dKIUp5xaejg
https://www.youtube.com/watch?v=dmTxHbhaG5I

VI.3. A projekt második multiplikációs rendezvénye, záró konferenciája
A finn, német és olasz módszerek alapján újonnan kifejlesztett „Munkaalapú tanulás a
felnőttek szakképzésében” című módszertani kézikönyv, a módszertan kipróbálása
tapasztalatainak, eredményeinek bemutatása érdekében a második multiplikációs rendezvényt
2017. október 19-én rendeztük meg Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központ
Panoráma termében.
A rendezvényre a széleskörű disszemináció, az innovatív módszertan országos elterjesztése
érdekében meghívtunk számos szakképzési szakembert, köztük a szakmai döntéshozás felelős
vezetőit, szakpolitikusokat, a szakképzésért felelős minisztérium e területért felelős vezetőit, a
kamarák vezetőit, szakembereit, a békés megyei felnőttképzési és szakképzést folytató
középfokú oktatási intézmények, valamint gyakorlati képzést már folytató, vagy az iránt
érdeklődő gazdálkodó szervezetek vezetőit is. Ezen a rendezvényen jelen voltak a
kormányhivatal vezető képviselői, a járási hivatalvezetők és a járási foglalkoztatási
osztályvezetők, valamint a foglalkoztatási főosztály azon szakemberei, akik a projekt
megvalósításában kiemelkedő szerepet játszottak. A rendezvény sajtónyilvános volt, a helyi
média képviselői is jelen voltak, tudósítottak az eseményről a széleskörű nyilvánosság
számára.
A módszertan tesztelését követően a külföldi partnereink értékelő látogatása alkalmával
felmerült módosítási javaslatok figyelembevételével véglegesített módszertani kézikönyv
magyar szakképzési szakemberekkel való megismertetése volt a rendezvény fő célja. A
módszertan részletes bemutatása mellett a projektpartner képző intézmény és munkáltató
szakemberei, valamint az iskolai rendszerű szakképzésben a kipróbálásban résztvevő
szakemberek és a képzésekben résztvevők ismertették a meghívottakkal a tesztelés
tapasztalatait. A külföldi partnereink képviselője röviden bemutatta, hogy az általuk a
munkaalapú tanulásban korábban alkalmazott módszereket hogyan fejlesztik tovább az
újonnan kifejlesztett módszertan segítségével.
Az új módszertan alkalmazásának pozitív eredményei várhatóan motiválják a munkáltatókat
abban, hogy a saját munkaerőigényük kielégítése érdekében részt vállaljanak mind a tanulók,
mind a felnőttek képzésében, illetve az új módszerek alkalmazásával növeljék a képzéseik
minőségét.
A rendezvény valamennyi meghívott vendégének átadtuk a projekt szóróanyagait.
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A rendezvényről többek között a következő oldalakon jelentek meg hírek:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/hirek/munkaalapu-tanulas-a-felnottkepzesben20171019
http://www.bekesijarasok.hu/kiemelt-hirek/munkaalapu-tanulas-a-felnottkepzesben
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megyeben-kiprobalt-modszerek-alapjan-allitottakossze-kezikonyvet-1059223/
https://hir7.info/2017/10/19/hirado-2017-10-19
https://behir.hu/bemutattak-az-uj-komplex-modszertani-kezikonyvet/
https://ec.europa.eu/epale/en/node/41859
https://www.youtube.com/watch?v=zXTTk7lPThU
https://www.youtube.com/watch?v=FxHmHVLakPU
http://likefestoon.com/munkaalapu-tanulas-a-felnottkepzesben/

VII. A projekteredmények hazai és EU-s szintű fenntarthatósága
Az elért eredmények fenntartása minden projekt szempontjából fontos tényező. A
fenntarthatóság értelmezésekor azt kell vizsgálnunk, hogy a projekt keretében előállított
termékek, a megszerzett tudás, tapasztalatok hogyan tudnak a jövőben is működni, hogyan
képesek a projekt által megfogalmazott célokat a közösség számára hosszú időn keresztül
szolgálni. A fenntarthatóság két ok miatt is nagy jelentőséggel bír, melyek egymással szoros
összefüggésben vannak. Egyrészt a projekt eredményeinek hosszú távú hasznosulását képes
biztosítani a fenntarthatóság. A másik komoly érv a fenntarthatóság mellett a befektetés
hasznosulása, ugyanis a projekt során felhasznált források nem csak a projekt
megvalósulásának az ideje alatt hatnak, hanem hosszabb távon is értéket teremtenek.
A projekt legfontosabb eredménye az európai szinten is új, komplex módszertani kézikönyv,
mely szakmai módszertani támogatást biztosít a munkaalapú képzési forma bevezetéséhez és
eredményes alkalmazásához. A kézikönyvből a módszer önállóan is megtanulható és
alkalmazható. A kézikönyvet a szakképzést folytató szervezetek, a munkaalapú képzést végző
munkáltatók, és minden szakképzésben, foglalkoztatásban érintett szervezet és szakember jól
tudja hasznosítani.
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A projekt fontos eredménye – finnországi gyakorlat alapján – az általunk kifejlesztett ellenőrzött jogosultsági szintekkel működtetett, valós idejű nyomon követést biztosító - webes és mobil applikáció, amely kiválóan alkalmazható a munkaalapú tanulás nyomon
követésére és dokumentálására a hagyományos papíralapú dokumentálás (pl. a képzésben
résztvevő és a képzőhely oktatója által vezetett naplók, egyéni képzési, tanulási terv, stb.)
helyett. A projekt www.wbl.hu címen elérhető oldalán regisztráció után szabadon
kipróbálható és használható a web-es alkalmazás és mobil applikáció.
A projekt eredményeinek fenntartását elősegíti a partnerek között kialakult együttműködés,
hálózat. A partnerek saját honlapjaikon is megjelentették a megvalósított projektet és annak
legfőbb eredményeit, így azok a projekt és a partnerek honlapján is elérhetőek, melyről a
szűkebb szakmai és a szélesebb közvélemény folyamatosan tájékozódhat, így az eredmények
a projekt megvalósítási idején túl is továbbélnek, az európai uniós támogatás időszakát
követően is hasznosíthatóak a célcsoportok számára.
A projektben résztvevő kollégák és szakemberek jelentős tapasztalatokra tettek szert, valamint
új, innovatív módszereket ismertek meg, melyeket a jövőben hasznosítanak, alkalmaznak
mindennapi munkájuk során és átadják azokat munkatársaik számára, beépítik a saját
rendszerükbe és az ott elsajátítottakat alkalmazzák. A projekt során a megvalósító
munkatársak olyan új kompetenciákra tettek szert, melyeket a későbbiekben is kamatoztatni
tudnak más programok, illetve a mindennapi működés során. A projektet megvalósító
partnerek az eredményes szakmai munkájukkal a projekt ideje alatt végzett disszemináció és
kommunikáció révén széleskörű ismertségre tettek szert.
A munkatársak mellett a projekt témájában érintett, szervezeten kívüli szakemberek,
oktatáspolitikai döntéshozók is megismerhetik a projekt eredményeit a www.wbl.hu oldalról,
letölthetik a módszertani kézikönyvet magyar és angol nyelven, ami további lehetőségeket
nyit a projekt eredményeinek fenntartása és továbbfejlesztése szempontjából.
Ezeken kívül a szélesebb szakmai közönséget a meglévő szakmai hálózatokon keresztül
disszeminációs eszközök alkalmazásával kívánjuk elérni (pl.: értekezletek, szakmai fórumok,
konferenciák, szakmai tematikus web oldalakon keresztül). A projekt eredményei a széles
körben való terjesztés révén más megyék, más országok szakképzési rendszerébe is be tudnak
épülni, így az eredmények nagymértékben hasznosulnak.
A partnerségünk által fejlesztett, a gyakorlatban is kipróbált módszerek egyes elemei – az
elkötelezett képzőintézmények és a munkaadók által – jól alkalmazhatóak Magyarországon a
jelenlegi jogszabályi környezetben is, azonban a komplex módszer alkalmazásához,
széleskörű bevezetéséhez és elterjesztéséhez szükség van jogszabály módosításra.
A projektben kifejlesztett új módszer, a munkaalapú tanulás bevezetése és szélesebb körű
elterjesztése érdekében a teljes képzési folyamatot áttekintve javaslatot tettünk a döntéshozók
felé a szabályozásra, és kértük a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatását arra
vonatkozóan, hogy az általunk kipróbált módszertan bevezetésének jogi háttere – a szükséges
jogszabály módosításokkal – kialakításra kerüljön.
A projekt eredményeinek hosszú távú hazai fenntarthatósága érdekében javasoltuk, hogy
-

az állam által elismert szakképesítések jogszabályban megjelenő szakmai
követelményei tanulási eredményalapon kerüljenek megfogalmazásra. Javasoltuk
továbbá, hogy központilag kerüljenek meghatározásra az egyes tanulási
eredmények eléréséhez a képzésben résztvevő által elvégzendő feladatok és az elért
tanulási eredmények mérését támogató értékelési kritériumok, az osztályozásra is
alkalmas elérendő tudásszintek,
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-

lehetőség szerint a megszerzett elméleti ismeretek számonkérésére ne elméleti
szóbeli vizsgán, hanem gyakorlati vizsgatevékenység során kerüljön sor, és a
vizsgarendszerbe kerüljön bevezetésre, az értékelésnél figyelembe vételre a
képzésben résztvevő által a képzési időszakban készített portfolió is,

-

kerüljön bevezetésre a képzőintézmény, a képzőhely és a képzésben résztvevő
közötti – a munkaalapú képzés megvalósításának, nyomon követésének,
értékelésének részleteit és a felek feladatait tartalmazó – háromoldalú
együttműködési megállapodás rendszere,

-

a gyakorlati képzőhely képzésért felelős szakembereinek felkészítéséhez
központilag kerüljön kidolgozásra egy kötelezően alkalmazandó – pedagógiai és
minőségbiztosítási elemeket is tartalmazó – követelmény- és vizsgarendszer,

-

a képzőintézmény szakmai oktatóinak rendszeres továbbképzése érdekében - a
finnországi gyakorlathoz hasonló - kötelező munkahelyi továbbképzési rendszer
kerüljön bevezetésre,

-

az előzetes tudás mérése és annak beszámítása a képzés rugalmasabb
megszervezésének legyen az eszköze. Ez alatt nem feltétlenül a képzési idő
rövidítését értjük, hanem az egyes tanulási eredményekre fordítandó óraszámok
közötti rugalmasabb átcsoportosítás lehetőségének a megteremtését,

-

a hagyományos papíralapú dokumentálás (pl. a képzésben résztvevő és a képzőhely
oktatója által vezetett naplók, egyéni képzési, tanulási terv, stb.) helyett vagy
mellett a jogalkotó engedje meg az elektronikus – ellenőrzött jogosultsági
szintekkel kifejlesztett és működtetett, valós idejű nyomon követést biztosító –
rendszerek, így az általunk kifejlesztett, a www.wbl.hu oldalon elérhető,
regisztráció után szabadon kipróbálható és használható web-es és mobil applikáció
alkalmazását,

-

a jogalkotó kötelezze a munkaadót arra, hogy a munkaalapú tanulás
lebonyolításáért kapott állami támogatások egy meghatározott részét a képzésért
felelős szakember biztosítására, bérének finanszírozására fordítsa.

Ha a projektben kidolgozott új módszertan megvalósítását támogatja a Nemzetgazdasági
Minisztérium, akkor lehetőség nyílik az Európai Unió által ajánlott EQAVET keretrendszerre
alapozott, a projektben adaptált komplex módszer bevezetésére, és a módszer beépülhet az
érintett szervezetek működési rendjébe, a munkafolyamatokba.
Tudjuk, hogy hosszú az út a módszertani kézikönyv kidolgozásától a minőségi munkaalapú
képzés széles körben történő megvalósításáig, a minőséget ugyanis nem lehet egy
gombnyomással előállítani, folyamatosan biztosítani és fejleszteni kell.
Bízunk abban, hogy folyamatosan nő azoknak a szervezeteknek, szakembereknek a száma,
akik fontosnak tartják a gazdaság igényeihez igazodó szakképzés minőségének folyamatos
fejlesztését, innovatív megoldások, így a munkaalapú tanulás általunk kidolgozott komplex
módszertanának az alkalmazását annak érdekében, hogy a szakképzést még hatékonyabbá,
jobbá és vonzóbbá tegyék.
A partnerségben részt vevő szervezetek között a projekt zárása után is megmarad a kapcsolat,
és a továbbiakban is keressük a pályázati lehetőségeket újabb hálózatok létrehozására annak
érdekében, hogy e projekt eredményeit további szakmai területekre és kapcsolatrendszerekre
is érvényesítsük, továbbfejlesszük.
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