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BEVEZETÉS  
Az EU alapvető célja a vonzó és átfogó szakmai oktatás és szakképzés (VET), valamint 

a magas színvonalú és könnyen elérhető szakképzés. Ezek a prioritások jobb minőséget fognak 

biztosítani a szakképzési szakemberek – oktatók, mentorok, tanárok és szaktanácsadók számára 

is. Ezzel kapcsolatban az EU egyik fő célja, hogy világos útmutatókat és segédanyagokat 

biztosítson a szakképzésben résztvevő tanulóknak, és elősegítse a kompetenciájuk fejlesztését. 

Ezen kívül minden érdekelt országban további aktív tevékenységekkel is támogatnák őket a 

nemzeti feltételeknek megfelelően.  

A munkaalapú oktatást különösen értékesnek tartja az európai és a nemzeti szintű 

közigazgatás. Ez egy fontos alap a foglalkoztatottság növelésében és az európai gazdasági 

növekedés elérésében a hiányosságok és elégtelenségek csökkentése által a munkavállalók 

készségei területén. Kezdetben a tanárok, oktatók és mentorok szakképzése (ipari szakmai 

gyakorlatok, alternatív modellek és gyakorlati foglalkozások a szakképző iskolákban) a 

munkahelyen biztosít képzést, az elméleti képzéssel párhuzamosan. Ily módon kapcsolat jön 

létre az oktatás és a valós munka között. Minél erősebb a kölcsönhatás a kettő között, annál 

több a munkaajánlat és könnyebb munkát találni, ami hozzájárul a fiatalok 

foglalkoztatottságának az emelkedéséhez. A szakmai továbbképzés során azok, akik belső 

céges képzésekett vezetnek, a kis- és középvállalkozások szakképzett munkásai és tulajdonosai 

segítenek az újonnan kinevezett alkalmazottaknak integrálódni a munkahelyi környezetbe. Ők 

gondoskodnak a saját kollégáik készségeinek aktualizásáról és fejlesztéséről, ily módon 

hozzájárulva a termelékenység és versenyképesség emeléséhez a munkáltató helyen, ahol 

dolgoznak.  

A Bio-FIT projekt képzési kézikönyvének célja, hogy elősegítse a szakképzés 

szerepének és értelmének a szélesebb megértését az egyes szervezeteknél, valamint a nemzeti 

szinten, a mezőgazdálkodás fenntartható és ökológiai fejlődésének kontextusában. Olyan 

kompetenciákat biztosít az oktatók számára, amelyek lehetővé teszik a hatékony szakképzés 

megvalósítását, megkönnyítik az új tudás megszerzését és alkalmazását a Bio-FIT képzési 

program használata által. A kézikönyv a legjobb gyakorlatok öt fő elemére fókuszál, amelyek 

a korszerű szakmai oktatás és képzés irányításának és levezetésének fontos aspektusaira 

vonatkoznak.  
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1. KÉPZÉSI MODUL A képzés szükségességének elemzése 
A szakképzés tényleges és kívánt megvalósulása közötti eltérések egy sor tényezőnek 

köszönhetőek, amelyek közül a szükséges készségek és a tudás hiánya csak kettő. A képzés 

szükségességének alapos felmérése garantálhatja, hogy a kurzusok megfelelő metodika szerint 

legyenek kidolgozva a hiányosságok leküzdéséhez, és hogy a képzés céljai és feladatai 

összhangban álljanak ezeknek a hiányosságoknak az orvoslásával.  

A képzés alapvető lépése az ilyen szükséglet felmérésének elvégzése. Minden képzési 

program sikerének kulcsa a résztvevők szükségleteinek azonosítása és kiválasztása. A 

résztvevőknek vagy a potenciális oktatóknak tudatábn kell lenniük a képzés előkészítéséhez és 

lefolytatásához szükséges követelmények rugalmasságával az egyes célcsoportok számára. A 

legtöbb esetben a kurzusokat a kezdetektől kell elkészíteni. Éppen ezért a képző személyzetnek 

meg kell, hogy legyenek a szükséges specifikus készségei, hogy elkészíthessék vagy 

adaptálhassák a képzési programot és a tananyagot az adott hallgatóság szükségletei számára. 

Ugyanakkor tudniuk kell a képzést informálisan megközelíteni, és állandó segítséget biztosítani 

a résztvevőknek a képzés ideje alatt.  

Ezzel kapcsolatban ebben a modulban felvázolunk néhány konkrét tanulási célt (TC): 

A szakképzés tanárainak tudniuk kell:  

TC 1: Elmagyarázni, hogyan segít a képzés szükségességének elemzése a tanterv 

kidolgozásában.  

TC 2: Felsorolni a lépéseket a képzés szükségességének elemzése elvégzéséhez.  

TC 3: Kidolgozni a megfelelő eszközöket, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a képzés 

szükségességének elemzését elvégezzük.  

TC 4: Módszertant készíteni ahhoz, hogy elkészítsük a végső beszámolót a lefolytatott 

elemzést illetően a képzés szükségességéről.  

 

1. tanulási cél (TC1): Annak elmagyarázása, hogyan segít a képzés 

szükségességének elemzése az oktatási terv kidolgozásában 
A képzés szükségességének elemzése (KSZE) azonosítja a réseket azok között a módok 

között, ahogyan a szakképzésben résztvevők/a tanácsadók a bioföldművelés területén jelenleg 

végzik az adott képzést (reális megvalósítás) és ahogyan szeretnék azt végrehajtani (kívánt 

megvalósítás). A létrejött rések alapvető okai közvetlen kapcsolatban lehetnek a hatékonyság 

öt kulcs tényezője közül egynek a meglétével:  

1. Világos elvárások az elvégzett munkával kapcsolatban;  

2. Világos és azonnali visszajelzés az elvégzett tevékenység hatékonyságáról;  

3. Megfelelő anyagi bázis, beleértve a megfelelő eszközöket, anyagokat és 

munkahelyet;  

4. Motiváció és ösztönzés a minőségi kivitelezésre; és  
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5. A szakmai képzéshez szükséges készségek és tudás.  

 

A képzési kurzus figyelembe vehet a hatékonyság öt tényezője közül néhányat vagy az 

összeset. A kimerítő KSZE segíthet a mezőgazdasági politika oktatóinak és létrehozóinak 

eldönteni, hogy megfelelő-e a képzés általi beavatkozás a megállapított tudásbeli hiányosságok 

leküzdésére. A KSZE végrehajtásának alapvető okai:  

➢ Megállapítani, hogy valóban szükséges-e a képzés végrehajtása;  

➢ Megállapítani a rossz teljesítmény okait;  

➢ Azonosítani a képzés tartalmát és hatókörét;  

➢ Definiálni a képzés kívánt eredményét;  

➢ Alapvonalat biztosítani az értékelésre; és  

➢ Segíteni a vezetőségtől kapott támogatás megszerzésében.  

 

2. tanulási cél (TC2): Lépések listája ahhoz, hogy elvégezzük a képzés 

szükségességének elemzését  
Ennek a pontnak a célja, hogy fejlessze a tudást, a készségeket és a tágabb kompetenciát, 

hogy azok megfeleljenek a szakképzés szükségleteinek a mezőgazdaságban. Ennek 

megfelelően a képzést alkalmazható normákra és kézikönyvekre kell alapozni.  

 

Fontos tényezők, amelyekre figyelmet kell fordítani a szakképzés számára specializált 

normák és kézikönyvek kidolgozásakor:  

➢ A kurzusoknak aktuálisaknak kell lenniük a mezőgazdasági vidékek pillanatnyi 

helyzetével;  

➢ Az elvégzett képzésnek összhangban kell lennie a nemzeti/európai 

gyakorlatokkal és normákkal;  

➢ Szükség van egy normára a képzés értékeléséhez, valamint ajánlásokra a 

nyomon követési lépésekhez; és  

➢ Biztosítani kell egy alapot a biotrágya alkalmazásához szükséges hely 

kiválasztására és fenntartására.  

Mutatók, amelyeket gyakran használnak a kívánt hatékonyság meghatározására:  

➢ A tanulók szakmai jellemzése (ISCO / ESCO) és  

➢ Nemzeti normák és irányelvek (EKKR/NKKR).  

Valamikor szükséges lehet beszélni más érdekelt felekkel, mint például cégvezetőkkel, 

ellenőrökkel is a kívánt eredmény és hatékonyság meghatározása céljából.  

A Tudás – Készségek – Kompetenciák keretében meghatározott irányelveknek a lehető 

legegyértelműbbeknek és legkonkrétabbaknak kell lenniük, hogy megfigyelhetők és 
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értékelhetők legyenek. Miután meg lettek határozva, következik a KSZE végrehajtása, hogy 

azonosítsuk a végfelhasználók tudásbeli réseit ezen a kereten belül.  

Mi a Tudás – Készségek – Kompetenciák kerete?  

➢ Tudás, ami egy meghatározott témában a szakképzés megvalósításához 

szükséges információból és megértésből áll;  

➢ Készségek, amelyek a szakképzés végrehajtásához szükséges gyakorlati 

tevékenységekből állnak; és  

➢ Tágabb kompetenciák, amelyek a szakképzés végrehajtásával kapcsolatos 

véleményt és tapasztalatot foglalják magukba.  

Ahhoz, hogy a kívánt eredményt konkrét és mérhető terminusokban meghatározza, a 

tanárnak/mentornak meg kell vizsgálnia és azonosítania kell azokat az általános ismereteket, 

készségeket és kompetenciákat, amelyek szükségesek az adott szakképzés megvalósításához. 

A teljesítmény és a hatékonyság jó meghatározásának a következő jellemzői vannak:  

➢ Megmutatják a vizsgázók eredményeit és/vagy viselkedését;  

➢ Észlelhetőek;  

➢ Mérhetőek;  

➢ Független megfigyelők által értékelhetők;  

➢ Világos, egyértelmű választ adnak a „Jól szerepeltem vagy nem?” kérdésre; és  

➢ A vizsgázó irányítása alatt állnak.  

A tanárnak/mentornak minden teljesítmény értékeléséhez azonosítania kell egy 

hatékonysági mutatót, amely megmutatja a minőséget, a mennyiséget, az időt vagy az árat. 

Miután megszületett a döntés a kérdéses eredmények mérhető mutatóit illetően, minden 

mutatóhoz célokat határozunk meg.  

A következő lépésben ugyanazokat a mutatókat használjuk, hogy értékeljük a szakképző 

tanárok tudását, készségeit és kompetenciáit (aktuális vagy tényleges teljesítmény, ahol 

azonosítani kell a tényleges teljesítményt).  

➢ Döntés arról, hogyan lesz használva a módszer,  

➢ Az értékelés eszközeinek kidolgozása,  

➢ Az adatok gyűjtése és elemzése,  

➢ Az okok elemzésének végrehajtása és  

➢ A teljesítmény javítását szolgáló lehetséges megoldások azonosítása.  

 

A következő lépéseket lehet meghatározni a KSZE végrehajtásakor:  

1. lépés: A probléma meghatározása – meg kell határozni a kívánt teljesítményt, és 

összehasonlítani a ténylegessel.  
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2. lépés: A módszertan kiválasztása – Kit vagy mit kell értékelni? A minta mérete? 

Milyen módszereket kell alkalmazni?  

3. lépés: Az értékelés legmegfelelőbb eszközeinek a meghatározása – elkészíteni vagy 

adaptálni a konkrét esetre.  

4. lépés: Adatgyűjtés – meghatározni, ki gyűjti az adatokat, mennyi időt fog igénybe 

venni és hogyan lesz ellenőrizve a folyamat.  

5. lépés: Az adatok elemzése és bemutatása – a megfelelő (minőségi és/vagy 

mennyiségi) elemzési módszerek kiválasztása.  

6. lépés: Okozati elemzés és javaslatok – az okozati elemzés végrehajtása, hogy meg 

lehessen határozni, hogy a rossz teljesítmény a Tudás – Készségek – Kompetenciák hiányához 

köthető-e vagy egyéb alapvető okokhoz. Döntéshozatal a szükséges képzésről.  

 

3. tanulási cél (TC3): A szükséges eszközök kidolgozása ahhoz, hogy 

elvégezzük a képzés szükségességének elemzését  
A megfelelő eszközök kidolgozása nagyon fontos lépés a KSZE megtervezésének 

folyamatában. A jó eszköz konkrétan azt méri, amit értékelni kell. A képzés szükségességére 

vonatkozó elemzés céljaitól függően kell kiválasztani és/vagy létrehozni a megfelelő eszközt. 

Ilyen eszközök lehetnek:  

➢ Interjú a szakképző tanárokkal,  

➢ Fókusz csoportokhoz intézett kérdések,  

➢ Esettanulmányok,  

➢ A biotrágya termelésének és alkalmazásának listája, és  

➢ Mintanyomtatványok berendezések/felszerelés értékelésére vagy leltározására.  

 

4. tanulási cél (TC4): Módszertani felkészítő a végleges beszámoló 

elkészítéséhez a képzés szükségességéről elvégzett elemzést illetően  
 

Az adatok elemzésének elvégzése után beszámolót kell készítni, amely tartalmazza a 

következőket:  

➢ Általános áttekintés: A KSZE céljának, feladatainak és eredményeinek a rövid 

áttekintése.  

➢ A folyamat leírása: A szükségességi elemzés egész folyamatának a leírása, 

beleértve a célt, az információgyűjtésre használt módszer(eke)t és a folyamatban résztvevő 

személyeket.  

➢ Az eredmények összefoglalása: Ebben a részben az adatokat világosan és 

kimerítően kell bemutatni és hangsúlyozni minden jelentős mintát vagy eredményt.  
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➢ Előzetes következtetések: Az adatok elemzésének leírása és a megfigyelt 

kulcsproblémákra koncentrálás. A következtetések elemzése és magyarázatuk.  

➢ Javaslatok: A képzésre vonatkozó javaslatok megtétele. A legsürgetőbb 

problémákra vagy képzési területekre koncentrálás. A képzéssel kapcsolatos problémák 

konkretizálása, figyelembe véve, hogyan kell végrehajtani a programot, kinek és hogyan kell 

bekapcsolódnia, mikor és hol legyen a képzés.  

➢ Lehetséges akadályok: Figyelemfelhívás a lehetséges korlátokra és javaslat azok 

megoldására.  



 

 pg. 9 

KÉZIKÖNYV A BIO-FIT KÉPZÉSI PROJEKTHEZ 

2. KÉPZÉSI MODUL A képzés tervezése  
Egy sikeres képzési kurzus végrehajtása sok előzetes tervezést igényel, beleértve a 

résztvevők szükségleteinek meghatározását a szükségességi elemzés által és ennek az 

információnak az alkalmazását a képzési tervben. A szükségességi elemzés értékelésére 

alkalmazott technikák és a konkrét tanulási célok használatának áttekintése által biztosítva 

lesznek az adott képzési kurzus tervezéséhez szükséges készségek. A képzési program 

kidolgozásának fő alapelvei, hogy: 

➢ Az érdekelt felekkel megegyezve kell kidolgozni,  

➢ Összhangban kell lennie a nemzeti képesítési keretrendszerrel, és tantervkészítő 

szakemberek segítségével kell kidolgozni.  

➢ Ellenőrzött programok hatékony alkalmazására kell fókuszálnia, amelyeket az 

említett vezérelvek alapján dolgoztak ki.  

Hosszabb távon ezeket a programokat ellenőrizni és értékelni kell, hogy garantálva 

legyen, hogy továbbra is megfelelnek az előzetesen meghatározott szükségleteknek. Az 

ellenőrzés és értékelés folyamatának tartalmaznia kell a hallgatói felmérésekből nyert adatok 

gyűjtését, összeállítását és elemzését, a munkaadók visszajelzéseit és az aktuális nemzetközi 

tendenciákat.  

Ebben a modulban a specifikus tanulási célok (TC-k) a következők:  

A szakképzés területének specialistái képesek kell, hogy legyenek::  

TC 1: Leírni a képzés tervezéséhez és megvalósításához szükséges lépéseket.  

TC 2: Leírni, hogyan fogják kiválasztani a résztvevőket.  

TC 3: Kidolgozni az oktatási terv kiválasztott összetevőit.  

TC 4: Leírni, hogyan fog megvalósulni a képzés kísérleti programja.  

TC 5: Elmagyarázni a tudás és a készségek értékelésére szolgáló eszközök 

jelentését és fontosságát.  

TC 6: Elmagyarázni, hogyan lesz kiválasztva a terepképzés helye.  

 

1. tanulási cél (TC1): A képzés tervezéséhez és megvalósításához 

szükséges lépések leírása 
A képzési terv kidolgozásához az oktató 10 kérdést használ, amelyek közül mindegyik 

egy lépésnek felel meg a folyamatban. A kérdésekre adott válaszok létrehozzák a teljes 

programot.  

1. Mi a probléma/képzésbeli hiányosságok definiálása?  ->  A képzés tematikájának 

konkretizálása.  

2. Mi a szakképzési kurzus célcsoportja?  ->  Résztvevők kiválasztása.  
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3. Milyen használható tudást fognak szerezni a résztvevők a képzés után?  ->  A képzés 

céljainak a meghatározása.  

4. Mire lesznek kiképezve?  ->  Döntéshozatal a képzés tartalmára vonatkozóan.  

5. Milyen módszerek lesznek alkalmazva?  ->  A képzés módszertanának kiválasztása  

6. Milyen anyagok/segédeszközök lesznek szükségesek?  ->  A képzés anyagainak és 

segédeszközeinek elkészítése.  

7. Hol/mikor lesz a képzés?  ->  Döntéshozatal a képzés idejére és helyére vonatkozóan.  

8. Hogyan lesz a képzés értékelve?  ->  Az értékelés módszereinek kiválasztása.  

9. Kik lesznek az oktatók?  ->  A tanárok kiválasztása.  

10. Hogyan lesz finanszírozva a képzés?  ->  Pénzügyi források keresése.  

 

2. tanulási cél (TC2): A résztvevők kiválasztásának módja 
A jelentkezők kiválasztásának kritériumait a képzés megkezdése előtt kell elkészíteni, 

figyelembe véve a következő tényezőket:  

➢ Megfelelő számú résztvevő beiratkozása a szakképzési kurzusra,  

➢ A képzés megkezdéséhez szükséges alapismeretek és készségek definiálása,  

➢ A résztvevők megfelelő összetételének kiválasztása, egymáshoz közel álló 

készségi szintekkel és szakmákkal, hogy a képzés minden résztvevő számára megfelelő legyen,  

➢ Azoknak a résztvevőknek az azonosítása, akik a megszerzett készségeiket a 

képzés befejezése után azonnal gyakorolni tudják .  

Összességében a résztvevőket néhány alapvető kritérium alapján választjuk ki, beleértve 

a motivációjukra vonatkozó információt, képességeiket és tapasztalatukat, a munkaerőpiac 

helyzetének ismeretét a szakképzés szolgáltatójaként, a rendelkezésre álló forrásokat stb. 

Minden egyes kritériumelemre vonatkozó pontot a kiválasztott célcsoporthoz kell igazítani. 

Ahhoz, hogy a szakképzés területén (például „Biotrágyák termelése és alkalmazása”) 

biztosítsuk a sikeres szakemberképzést, minden lehetséges résztvevő számára írásban kell 

rögzíteni a kritériumokat a szakképzésen való részvételre való kiválasztáshoz. Ezek a 

kritériumok tartalmazhatják a következőket:  

▪ A jelentkezőket érdekli a kínált képzési szolgáltatások témája és megvan a 

megfelelő tapasztalatuk, hogy megszerezzék az új készségeket.  

▪ A jelentkezők részt tudnak venni a képzési kurzus egészén.  

▪ A jelentkezők tudják alkalmazni az új készségeiket a kurzus elvégzése után.  

▪ A nem megfelelő jelentkezőket a kiválasztási kritériumok alapján elutasítjuk.  

▪ A résztvevők kiválasztása ajánlat vagy írásbeli dokumentum benyújtása alapján 

történik.  
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▪ Legyünk rugalmasak és kreatívok, amikor a kiválasztással kapcsolatos 

problémákat próbálunk megoldani.  

▪ Motiváljuk a résztvevőket azzal, hogy technikai anyagokkal és 

bizonyítványokkal jutalmazzuk meg őket.  

 

3. tanulási cél (TC3): Az oktatási terv kiválasztott összetevőinek a 

kidolgozása  
A képzési program kidolgozása fontos lépés a képzés tervezésének folyamatában. 

Általában a legmegfelelőbb a moduláris megközelítés. Az oktatási csomagok kölcsönösen 

összefüggő elemek alapján vannak kidolgozva, amelyek egy témát ölelnek fel. A moduláris 

megközelítés rugalmas, és megengedi az adott résztvevőkhöz való alkalmazkodást, így ésszerű 

határokon belül részt vehetnek a kurzusokon részlegesen vagy ki is hagyhatnak valamit, hogy 

olyan készségeket szerezzenek vagy fejlesszenek, amelyekre szükségük van.  

Létezik egy sor fontos megfontolás a szakképzés tantervének előkészítésekor.  

▪ A képzési programnak rugalmasnak, változtathatónak és alkalmazkodónak kell 

lennie a specifikus szükségletekkel rendelkező emberek irányába.  

▪ Tanulóközpontúnak kell lennie, figyelembe véve a tanulók hátterét, életkorát, 

iskolai végzettségét, tapasztalatát, készségszintjét és azonnali munkalehetőségeit.  

▪ A szükségességi elemzés egy adott résztvevő számára alapvető fontosságú az 

egyén készségeinek és vezetési képességeinek megítélésére, amely a tanterv kidolgozásának 

alapja.  

▪ A képzési program tartalmát a konkrét kompetenciához szükséges készségek 

biztosításához kell szabni. 

▪ Használjunk nemformális megközelítéseket a készségfejlesztésre, mint a viták, 

bemutatók, szerepjátékok, csoportos és egyéni előadás, gyakorlati tereplátogatás és 

tapasztalatcsere.  

▪ Koncentráljunk a gyakorlati képzésre, ne az elméletre. A megfelelő arány 80% 

gyakorlati és 20% elméleti oktatás.  

A képzési program kidolgozása során 5 alapelemre kell gondot fordítani:  

1. Célok / Tevékenységek  

2. A képzés módszertana  

3. Időtartam 

4. Anyagok és segédeszközök 

5. A kurzus értékelése  
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A képzési program tanulási céljainak elkészítése kulcsfontosságú kérdés, mivel ezek:  

▪ Alapként szolgálnak az egész tanterv kidolgozásához, beleértve a képzés 

megfelelő tartalmát, módszertanát és helyét;  

▪ Alkalmazzák őket a képzés értékelésére; és  

▪ Használják őket az aktív tanulás megkönnyítésére 

Kétféle cél van: általános és specifikus. Az általános cél leírja a feladatokat, 

amelyekkel a résztvevők meg tudnak majd birkózni a képzés után. Ezek a szakmai 

feladataikkal kapcsolatosak. A specifikus cél azt írja le, mit fog megtanulni vagy mit fog 

tudni csinálni a résztvevő, miután elvégezte a képzés egy részét. Ez úgy is ismeretes, mint 

az alapvető cél eléréséhez szükséges tudás, készségek és kompetenciák. Négy alapepeme 

van a konkrét cél elkészítésének:  

1. Azonosítani, mikor kell bemutatni a tudást vagy teljesítményszintet.  

2. Azonosítani, kinek kell bemutatnia a kompetenciát.  

3. Biztosítani a kívánt teljesítményszint leírását.  

4. Leírni, milyen jól kell bemutatni a teljesítményszintet.  

Miután a célok, a gyakorlat és a visszajelzés bele lettek dolgozva a kurzus tervébe, a 

tervezés folyamatának következő lépése a valós képzés módszereinek a kiválasztása. Sok 

módszer van, amelyek közül választani lehet. A képzés mószerének megválasztásakor feleljünk 

a következő kérdésekre:  

▪ Megfelel ez a módszer a céloknak?  

▪ Van elég oktató, aki ezt a képzési módszert használja?  

▪ Vannak források ennek a képzési módszernek a használatához?  

▪ Szükségesek kiegészítő segédeszközök?  

▪ Mekkora a jövőbeli képzésben résztvevő csoport várható mérete?  

▪ Szükség van a tanterem speciális elrendezésére?  

▪ Csoportmunkára, egyéni képzésre vagy mindkettőre alkalmas ez a módszer?  

▪ Mennyi idő áll rendelkezésre a képzés elvégzéséhez?  

▪ Milyen a résztvevők képzettsége?  

▪ A kiválasztott módszerek serkentik az érdeklődést és biztosítják a 

változatosságot? 

A tananyagok döntő fontosságúak a képzés levezetéséhez. Hatékony alkalmazásuk 

garantálhatja, hogy a kurzus ideje alatt változatos tanulási ingerek lesznek használva. 

Különböző típusú anyagok integrálása a folyamatba segíteni fog a hallgatók érdeklődésének és 

figyelmének megtartásában. A tananyagoknak öt alapvető osztályozása van. Ezek a 

következők:  

▪ Nyomtatott anyagok,  
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▪ Nem vetíthető anyagok,  

▪ Vetíthető anyagok,  

▪ Audiovizuális anyagok és 

▪ Számítógépes alapú anyagok.  

A következő lépés a kurzus legáltalánosabb leírása és a lefolytatásához szükséges 

várható idő megjelölése. Ez magába foglalja minden kísérő dokumentum elkészítését, nem 

számítva az oktatási és prezentációs dokumentumokat. Az oktatónak ki kell választania a 

megfelelő gyakorlati feladatokat, oktatási módszereket és anyagokat minden egyes, a kurzus 

során feltüntetett célhoz. Ezeknek az elemeknek a kombinációja alkotja a kurzus általános 

tartalmát.   

A tanterv kidolgozásának idején a programot/órarendet is el kell készíteni. Ez a kurzus 

során történő tevékenységek napról napra való leírásának listáját jelenti. A hallgatók megkapják 

a programot a kurzus tevékenységeinek sorozatával. A képzés programján megjelenő 

információ magába foglalja a következőket:  

▪ A tanfolyam neve,  

▪ A képzés napjai (a hét napjai és/vagy a napok száma)  

▪ Minden képzési tevékenység óraszáma és  

▪ Minden képzési tevékenység rövid leírása.  

 

4. tanulási cél (TC4): A kísérleti program megvalósításának leírása 
Az új tantervet kísérletileg tesztelni kell az alkalmazása előtt, hogy megállapítsuk, 

megfelelőek-e a célok, a tartalom, az időbeosztás, a tananyagok és az értékelés eszközei. A 

tanterv kísérleti tesztje a következő lépéseket foglalja magába:  

1. Egy tanfolyam szervezése az oktatók számára, amely szükséges a tanterv 

véglegesítéséhez, beleértve a célokat, a tartalmat, a modulokat/anyagokat, a képzés helyét és a 

segédeszközöket.  

2. Mivel a képzés tesztfázisban van, beszámolót kell készíteni a tartalomról, a 

módszertanról, a képzés idejéről és a résztvevők visszajelzéséről.  

3. A képzés értékelésének részeként a hallgatók a haladásukra vonatkozó értékelő 

teszteket kapnak a konkrét témák befejezése után. Visszajelzést adnak a tanfolyam tartalmáról, 

a módszertanról, az előadott anyagról, az időbeosztásról, a képzés helyéről, valamint a 

kiegészítő segédeszközökről.  

4. A kísérleti program lefolytatása és értékelése után az oktatóknak felül kell 

vizsgálniuk és értékelniük kell a tantervet. Ki kell javítani a kurzus tartalmát a feltárt problémás 

területeken (módszertan, anyagok, tesztek a kurzus előtt és után).  
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5. tanulási cél (TC5): A tudás és a készségek értékelésére szolgáló 

eszközök  jelentése és fontossága 
A képzés értékelése döntő fontosságú ahhoz, hogy:  

▪ Meghatározza, hogy a képzés elérte-e a céljait.  

▪ Felbecsülje a képzési program értékét.  

▪ Megmutassa a program azon területeit, amelyek javításra szorulnak.  

▪ Meghatározza a jövőbeli programok megfelelő hallgatóságát.  

▪ Áttekintse és megerősítse a program kulcspontjait a tanulók érdekében.  

Az értékelésnek a képzés 3 aspektusára kell koncentrálnia: a tudásra, a készségekre és a 

tágabb kompetenciákra. Az utóbbit (a tágabb kompetenciákat) a legnehezebb mérni, mert 

beletartozik a vélemény vagy a beállítódás, és ez általában az egyén hátterének és 

egyéniségének a része. Azok a tágabb kompetenciák, amelyeket mérni lehet, a kommunikációs 

készségben, a tanácsadási vagy a mentorálási készségekben nyilvánulnak meg. Az értékelés 

általában a következőképpen zajlik:  

▪ Naponta.  

▪ Az oktatási program ideje alatt.  

▪ Az oktatási program végén.  

▪ Miután a résztvevők visszatérnek a munkahelyükre.  

 

A tudás alapú értékelés  

Egy adott egyén által értékelési eszközök vagy tesztek által megszerzett tudás mérése 

bonyolult folyamat. Ahhoz, hogy a megszerzett tudás hatékonyan mérhető legyen, a tesztet 

figyelmesen kell elkészíteni. A jó teszt:  

▪ pontosan méri az érvényességet  

▪ következetesen méri a megbízhatóságot  

▪ objektív  

▪ megkülönböztető 

▪ átfogó és könnyen használható 

Tesztcsoportok kidolgozása és azok ellenőrzése és kijavítása után a kiválasztott 

kérdéseket a tudást ellenőrző tesztbe vagy kérdőívbe rendezzük. A szakképző tanárnak döntenie 

kell a kérdések számáról és típusáról, valamint a megjelenésük sorrendjéről. Ki kell dolgozni 

instrukciókat a tanuló számára és az értékelés módszerét. Miután összeállt a teszt és le lettek 

írva az instrukciók, jó gyakorlatnak számít minden egyes rész újbóli, kritikus átnézése. Figyelni 

kell a nyelvhelyességre és feltenni a következő kérdéseket:  

▪ A tananyag minden célját felölelően vannak kidolgozva a kérdések?  
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▪ A kérdések száma megfelelően tükrözi a tananyagot?  

▪ Minden elem megfelelően méri fel a hallgatók lehetőségeit a kurzus céljainak 

elérésében?  

▪ Világosan vannak kifejezve az instrukciók?  

▪ Ki vannak hagyva a megtévesztő, nyilvánvaló vagy irreleváns kérdések?  

▪ Minden kérdés különálló és független a többitől?  

▪ A hasonló kérdések csoportosítva vannak?  

▪ Úgy van megszerkesztve a teszt, hogy könnyű legyen értékelni?  

▪ Kap a tanuló értékelhető visszajelzést a válaszait illetően?  

Ha lehetséges, a tesztet ki kell próbálni, mielőtt a rendes képzési programban 

felhasználnánk.  

 

A kompetencia értékelése  

A kompetencia értékelés eszközeinek használatakor a kommunikációs, tanácsadói, 

problémamegoldó és szervezési készségeket értékelik. A leggyakrabban használt eszközök az 

ellenőrző listák és esettanulmányok, amelyek a mindennapi munkával kapcsolatos készségek 

és tevékenységek nagy változatosságát biztosítják valós helyzetekben, és objektívabbá teszik a 

teljesítményszint értékelését.  

A kompetencia alapú értékelés legfőbb előnyei a következők:  

▪ Garantálja, hogy a képzés szabványosított eljáráson alapul;  

▪ Segít a tananyagok szabványosításában;  

▪ Alapot teremt az oktatók előadásához;  

▪ Eszközként funkcionál az önértékeléshez vagy a partner értékeléséhez;  

▪ Garantálja, hogy a résztvevők minden készsége ugyanannak a szabványnak az 

alapján lesz értékelve; és  

▪ Alapot biztosít a szakképzésben résztvett specialisták utólagos értékeléséhez.  

Mindennek ellenére létezik néhány korlát a kompetencia alapú értékelésben:  

▪ Jelentős idő- és energiabefektetésre van szükség az értékelési rendszer 

kidolgozásához;  

▪ A szakmai oktatás és képzés olyan szakemberei használhatják, akiknek van 

tapasztalatuk a tanítandó mezőgazdasági gyakorlatokban és tevékenységekben.  

Kétféle kompetencia alapú értékelési rendszer használható: számszerű és megfelelt/nem 

felet meg.  
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▪ A numerikus skála számokat rendel az egyes teljesítmény szintekhez. Ez 

lehetővé teszi az oktatók és a hallgatók számára, hogy könnyen felmérjék a haladásukat, és 

általában képzési útmutatókkal együtt használatos.  

▪ A második értékelési skála az igen/nem típusú (pl. megfelelt/nem felelt meg, 

kielégítő/nem kielégítő) rendszer, amelyet gyakran használnak ellenőrző listákkal.  

 

6. tanulási cél (TC6): A terepképzés helyének kiválasztása 
A kompetencia alapú program sikere attól függ, van-e egy hely, ahol a tanulók számos 

valós helyzettel találkozhatnak, és olyan közegben gyakorolhatnak, amely támogatja a képzési 

programban meghatározott minőségi szabványokat.  

A képzés helyét a következő kritériumok alapján kell kiválasztani:  

▪ Megfelelő földrajzi terület, éghajlati tényezők és termesztett kultúrák;  

▪ Elérhető felszerelés és anyagok (biotrágya);  

▪ Rendelkezésre álló személyzet (megfelelő számban, megfelelő 

felkészültséggel);  

▪ Megfelelő közlekedés rendelkezésre állása; és  

▪ A lehetséges nehézségek/akadályok megjósolhatósága 
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3. KÉPZÉSI MODUL A képzés megvalósítása  
Alapos tervezésnél az oktatók garantálhatják, hogy a tanulási célok tükrözik a 

szükségleteket és az alkalmazott módszerek biztosítják ezeknek a céloknak az elérését. A 

szakképzés végrehajtásakor az alapvető cél, hogy terveket készítsünk egy hatékony képzési 

kurzus megvalósításához az előzetesen felállított képzési program vonatkozásában. Minden 

szakoktatónak specializálódnia kell a képzés különböző technikáira. Ebben az értelemben 

ennek a kézikönyvnek a harmadik részében a specifikus tanulási célok a következők:  

A szakmai oktatás és képzés területén a szakembereknek képeseknek kell lenniük:  

TC1: Bemutatni a négyfajta szerepjátékot.  

TC2:Bemutatni a brainstorming technikák változatait.  

TC3: Bemutatni, hogyan kell elkészíteni egy esettanulmányt.  

TC4: Bemutatni a mentális térképezés (mind mapping) technikájátt.  

TC5: Bemutatni fejlett technikák használatát előadások tartására.  

TC6: Bemutatni fejlett vitatkozási technikák használatát.  

TC7: Bemutatni a gyakorlati tudás megszerzésére alkalmas játékok és gyakorlatok 

használatát.  

 

1. tanulási cél (TC1): A négyféle szerepjáték bemutatása  
Amikor szerepjátékokat használunk, a tanulók gyakorolják azokat a készségeiket, 

amelyeket a kurzus folyamán szereztek. A szerepjáték jó módszer a viselkedés, a tanácsadó és 

problémamegoldó készség tanítására. A szerepjátékoknak négy formájuk van:  

1. Szerepjátékok forgatókönyv szerint – szükség van előre elkészített írásbeli 

forgatókönyvre.  

2. A coaching szerepjátékok idején az oktató készségeket mutat be, amikor bevonja 

a többi résztvevőt is a folyamatba, bátorítva őket kérdéseket feltenni és megválaszolni a 

megoldandó problémával kapcsolatban.  

3. A spontán szerepjátékot a közös megbeszélés idején használja a tanár a 

szituációkezelés megközelítésének vagy módjának a bemutatására.  

4. A forgó trió szerepjáték lehetőséget ad minden 3-as csoportban résztvevőnek, 

hogy különböző szerepet játsszon. A szerepjáték három különböző körből áll. A csoportból 

ketten különböző forgatókönyvek szerint játszanak, a harmadik pedig gyakran megfigyelőként 

van jelen, aki kommentálja az eseményeket.  

Különböző szerepjátékokban való részvétel során a hallgatók hasznos tudást nyerhetnek 

arról, hogyan reagálnának mások adott szituációkban, mely megközelítések fognak 

valószínűleg működni, és melyek lennének kontraproduktívak. A résztvevők azt is megérthetik, 

mit éreznek a konkrét szituációba került kollégáik. A szerepjátékok felkészítenek bizonyos 

helyzetekre is, és lehetővé teszik a hallgató számára, hogy tapasztalatot és önbizalmat nyerjen 
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hasonló szituációkkal való megbirkózáshoz a valós életben. A szerepjáték módszerként való 

alkalmazásának néhány hátránya:  

• A szerepjáték gyakran sok időt vesz igénybe.  

• Részletes instrukciókra van szükség hozzá.  

• Néha sok előkészületet igényel.  

• Nem lehet a viselkedés értékelésére használni.  

 

2. tanulási cél (TC2): Brainstorming technikák változatainak 

bemutatása 
A „brainstorming” kifejezés általánosan elfogadott jelentése a kreatív gondolkodás. A 

brainstorming ösztönzi az új ötleteket, segít a problémamegoldásban, motiválja és fejleszti a 

csapatmunkát.  

Sokféle változata van, de az alapvető szabályok ugyanazok.  

• Klasszikus brainstorming: folyamat a lehető legtöbb ötlet előhozására a lehető 

legrövidebb idő alatt, cenzúra nélkül.  

• „Rawlinson“ brainstorming: facilitátor jellemzi a problémát és feltárja a 

módszereket, amelyeket ő használt a megoldáshoz. Ezután megkéri a többi résztvevőt, hogy 

ajánljanak más megoldásokat.  

• Hipotetikus brainstorming: elméleti megoldások biztosítása egy elképzelt 

problémára, majd a fókusz áthelyezése ezek alkalmazásáról a valós problémára.  

• „Trigger“ brainstorming: meghatározzuk a problémát, majd minden résztvevő 

készít egy listát a lehetséges megoldásokról. A résztvevők kihúzzák a már említett ötleteket, és 

minden felmerülő ötlet újabb ötleteket válthat ki másokban.  

A brainstorming folyamata általában a következőket foglalja magába:  

1. A cél definiálása és elfogadása.  

2. Ötletek és javaslatok gyűjtése egy adott időtartamon belül.  

3. Osztályozás/összegzés/kombinálás/pontosítás.  

4. Értékelés / a hatások vagy eredmények elemzése.  

5. A lehetőségek rangsorolása / az esettől függően ranglista készítése.  

6. Megegyezés a tennivalókról és a határidőkről.  

7. A nyomon követés megfigyelése és ellenőrzése.  
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3. tanulási cél (TC3): Esettanulmányok elkészítésének bemutatása 
Egy esettanulmány elkészítése olyan képzési módszer, amelynek során a mindennapi 

munkából vett problémákat és azok reális megoldásait tekintjük át. Ez a módszer 

problémamegoldásokat alkalmaz a tanulók tudásának a megszilárdítására. Az esttanulmányok 

elvégzése különösen alkalmas lehet a magasszintű intellektuális ismeretek, mint az analízis, 

szintézis és értékelés fejlesztésére. Ugyanakkor segíti a memorizálás, emlékezés és a tudás 

valós helyzetekben való alkalmazásának javítását. Az esettanulmány legfőbb előnye, hogy 

valós helyzetekre koncentrál.  

Kétféle esettanulmány létezik:  

• Teljes: Ebben a fajtában az esettanulmány elkészítéséhez szükséges összes 

információ hozzáférhető kezdettől fogva.  

• Részleges: Az információ szakaszokban jelenik meg. Amikor a tanuló befejezi 

az esettanulmány egy részét, ezt a részt mélyebb megbeszélés követi, mielőtt tovább lépnek a 

következő rész felé.   

 

Az esettanulmánynak a következő előnyei vannak képzési módszerként:  

• Fejleszti a csapatmunkára való készséget a résztvevők között.  

• Fejleszti a résztvevők analitikus és kommunikációs készségeit. 

• Segíti a problémamegoldó készség fejlődését.  

• Valós és megfelelő helyzeteket használ, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a 

résztvevők munkájához.  

• A hallgatók az esettanulmányban bemutatott különböző nézőpontokkal vagy 

problémamegoldásokkal ismerkednek meg.  

• Az oktató és/vagy a hallgatók is tehetnek ajánlatot essetanulmányok elvégzésére.  

Mindennek ellenére, az esettanulmánynak van néhány hátránya is:  

• Több időt vesz igénybe, mint a többi közvetlen módszer  

• Az esettanulmányok néha nem realisztikusak, és hiányzik a közvetlen kapcsolat 

a specifikus szervezési körülményekkel 

• Néhány esettanulmányt nehéz lehet a hallgatóknak írott formában elfogadni.  

 

Az esettanulmányok használata a képzésben a következő 6 lépésben történik:  

1. lépés: Az eset forgatókönyvének biztosítása.  

2. lépés: Az esettanulmány várható eredményeinek definiálása (A tanulási cél).  

3. lépés: A vizsgálathoz és a problémák részleteinek észleléséhez, valamint a lehetséges 

megoldások elemzéséhez szükséges idő biztosítása.  
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4. lépés: A csoportok irányítása az esettanulmány megbeszélésének idején. Ehhez 

szükséges:  

5. lépés: A munkacsoportok találkozása egy közös megbeszélésen, és eredményeik 

ismertetése.  

6. lépés: Minden eredmény összefoglalása és egyesítése.  

 

4. tanulási cél (TC4): A mentális térképezés (mind mapping) technika 

bemutatása 
A mentális térképezés a brainstorming egy formája. Alapvető célja a lehető legtöbb ötlet 

generálásának az ösztönzése a minőségükre való tekintet nélkül. A különbség az, hogy a 

brainstormingnak ebben a formájában az ötletek térkép alakba vannak rendezve, nem lineárisan 

leírva. A mentális térképezésnek több fajtája van. 

1. Flip chart kidolgozása (1. ábra):  

• A problémát középre írjuk, és bekarikázzuk. 

• Először azonosítjuk a probléma fő összetevőit brainstorming által. Ezeket a 

körből kiinduló egyenes vonallal jelöljük.  

• Abban az esetben, ha a megbeszélés folytatódik, az utólagosan azonosított 

elemeket elágazásokkal jelöljük, egyre kiterjedtebbé téve a rajzot.  

• Ha szükséges, illusztrációkat és képeket is adhatunk hozzá a központi vonal 

közvetlen közelében.  

• Ahogy az ötletek tovább fejlődnek, a brainstormingot folytathatjuk 

szisztematikusan, a központból kifelé vagy aszimmetrikusan, egyik helyről a másikra ugrálva.  
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1. ábra Flip chart kidolgozása 

 

2. A mind mapping egy másik formája akkor működik jól, amikor két központi 

összetevő létezik egymás mellett, mint egy ötletnek az előnyei és hátrányai. A mentális 

térképezésnek ebben a formájában fa alakot használunk, amelynek a törzse az alaptéma, a két 

fő ága pedig az előnyök , illetve a hátrányok (2. ábra). 

 

 

 

2. ábra Mentális térkép fa 

 

A mentális térképezés használatának az oktatásban a következő előnyei vannak:  

• Gyorsaság: Gyorsan fejleszthetők az ötletek.  
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• Több dologra emlékszünk: széles körben elfogadott, hogy egy jól átgondolt 

térkép sokkal jobban tudja újfajta irányokba ösztönözni az agyat, mint a szokásos lineáris 

jegyzetek.  

• Megkönnyíti és élvezetesebbé teszi a tanulás folyamatát: a mind mapping 

technika egyik legnagyobb előnye, hogy használható az anyag könnyebb elsajátítására.  

• Könnyen hozzá lehet adni újabb ötleteket az elsődleges folyamat lezárása után 

is: a mind mapping eszközök lehetővé teszik új ötletek könnyű hozzáadását. Egyszerűen adjunk 

újabb ágakat a virtuális fához. 

• Kapcsolódó tények: a mind mapping megtanítja, hogyan fókuszáljunk az egyes 

ötletek között meglévő kapcsolatokra és kölcsönhatásokra, ami összkapcsolódó tényekhez 

vezet.  

• Adaptáció: A mind mapping eszközök könnyen adaptálhatók a feladatok széles 

spektrumára – az előadástól az olvasáson és az esszéíráson át az üzleti tervig.  

• Az ötletek átláthatósága: a mentális térképeknek talán a legnagyobb előnyük, 

hogy elősegítik az adott téma mélyebb megértését, ami azt jelenti, hogy átfogó rálátást 

kaphatunk minden összekapcsolódó ötletre, elképzelésre és gondolatra. 

Mindezek ellenére a mentális térképek szintén egy sor hátránnyal járnak együtt. Íme 

néhány a legfontosabbak közül. 

• Nehéz használni olyan emberek számára, akik túlságosan logikusak: a mind 

mapping rendkívül hasznos lehet a brainstorming során,  mivel öztönzi a kreatív gondolkodást. 

Ennek ellenére, a túl logikusan gondolkodó embereknek gyakran nehéz megbízni a saját 

kreativitásukban és intuícióikban, mert a gondolkodási modelljük domináns része a logika. 

• Időigényes: a mentálsi térkép elkészítése sok időt vehet igénybe.  

• Nehezen érthető lehet külső résztvevők számára: miután létrehoztuk és 

személyre szabtuk a térképet, nehéz lehet másoknak megérteni minden ötletünket és 

koncepciónkat.  

 

5. tanulási cél (TC5): Kifinomult előadási technikák használatának 

bemutatása 
Az előadás szóbeli prezentáció azzal a céllal, hogy informáljon vagy tanítson embereket 

egy adott témáról. Minden előadás sokkal érdekesebb lehet, ha a hallgatók aktívan részt vesznek 

benne. A tanári viselkedés ösztönözheti vagy elbátortalaníthatja a vágyat a részvételre. Az 

oktatók ezt a következő módokon teszik: 

• Nonverbális kommunikáció (testbeszéd): Szemkontaktus, fejbólintás, testtartás, 

mozdulatok, mosolygás vagy homlokráncolás.  

• Verbális kommunikáció: Az, amit mondunk és a mód, ahogyan mondjuk, 

ösztönözheti a hallgatókat a részvételre, de el is bátortalaníthatja őket.  
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• Dicséret és bátorítás: Az, amit mondunk és a mód, ahogyan mondjuk, 

ösztönözheti a hallgatókat a részvételre, de el is bátortalaníthatja őket. Olyan egyszerű szavakat 

használhatunk a bátorításra, mint „Örülök, hogy felvetette ezt a kérdést.” „Ez nagyon jó ötlet.” 

Vagy 

• Érzések elfogadása: Használjunk olyan kifejezéseket, amelyek azt mutatják, 

hogy elfogadjuk az érzéseket.  

A különböző technikák használata növelheti az előadásokon való részvételt, a tanított 

téma iránti érdeklődést, valamint emelheti a prezentáció hatékonyságát. Használhatunk 

kulcsszavakat az előadás legfontosabb pontjainak a kiemelésére. A szemléltetés szintén 

ösztönzi az érdeklődést és segít a hallgatóknak, hogy jobban megjegyezzék a tartalmat. A pédák 

használata jó megközelítés konkrét pontok megvilágításában. A jó előadások gyakran 

tartalmaznak analógiákat és metaforákat. 

 

6. tanulási cél (TC 6): Kifinomult vitatkozási technikák használatának 

bemutatása 
A vita ötletek cseréje egy kölcsönös érdeklődésre számot tartó témában, moderátor 

részvételével vagy anélkül. Lehet teljesen strukturálatlan és spontán vagy végletesen 

strukturált. A vitákat lehet egy nagy csoportban vagy néhány kisebben lefolytatni. A különböző 

vitatkozási technikák ösztönözhetik az előadásokban való részvételt, a tanított téma iránti 

érdeklődést, és javíthatják a prezentáció befogadását. 

A leghatékonyabb mód a nagy csoport néhány kisebbre osztása, hogy megbeszéljenek 

konkrét témákat. Egy előzetesen meghatározott időtartam után újra összegyűlik a nagyobb 

csoport, hogy megvitassák az egyéni megbeszélések eredményeit.  

A kiscsoportos vitáknak sok fajtája van. De ezek közül három nagyon hasznos technikát 

képvisel: 

• "66"-os vitatkozási technika: Kiscsoportos viták strukturálási módja. Osszuk a 

résztvevőket hat csoportra, ugyanazzal vagy különböző témákkal. Adjunk hat percet, hogy 

megvitassák a problémát. Ábrázoljuk az eredményeket flip charton. 

• Akvárium: Osszuk a nagy csoportot két kicsire. Az egyik csoport egy belső kört 

alkot, ahol megvitatják a megadott témát. A másik csoport külső gyűrűt alkot az első körül. A 

külső gyűrű hallgat, és felveszi, amit az „akváriumban” beszélnek. Miután mindkét csoportnak 

volt lehetősége az „akváriumban” lenni, újra összegyűlik a nagy csoport közös megbeszélésre. 

Az akváriumot szerepjátékok technikájaként is lehet alkalmazni. 

• Csapatok: Ahelyett, hogy a résztvevők vitacsoportokra oszlanának, csapatokat 

alkotnak. Minden csapat kap egy problémát, és arra bátorítjuk őket, hogy versenyfeladatként 

oldják azt meg. 
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7. tanulási cél (TC7): A játékok és a gyakorlati tudás megszerzéséhez 

szükséges gyakorlatok használatának bemutatása 
Alapjában véve ezek olyan tevékenységek, amelyeknek a célja, hogy motiváljanak és 

bevonják a résztvevőket a tananyagba néhány technikának és szabálynak a tevékenységekhez 

való hozzáadásával. Az oktató játékok két fő célra koncentrálnak a képzés folyamán: a 

megértésre és a motivációra. Az oktató játékok különböző célokat szolgálnak. 

Instrukció: A játékokat lehet oktatási technikákként használni.  

• A résztvevők tudásának és készségeinek felmérésére a gyakorlat előtt.  

• Új tudás és készségek tanítására, új információ átadására vagy új koncepciók 

elmagyarázására.  

• Tudás újbóli áttekintésére vagy megerősítésére egy konkrét területen.  

• A tanulók tudásának felmérésére.  

• A versenyhez, együttműködéshez és csapatmunkához kapcsolódó tanulási 

célokhoz való hozzájárulásként.  

• A tanulás érdekessé tételére.  

• Különböző nehézségi szintek biztosításához, amelyek megfelelnek a tanulók 

képességeinek.  

 

Az oktató játékok legfőbb előnyei és hátrányai a következők:  

 

Előnyök 

• Kihasználja a tanulók közötti versengést.  

• Nagyon szórakoztató lehet.  

• Változatos oktatási módszerek.  

• Egyedi formák.  

 

Hátrányok  

• A helytelen válaszok mulatságos körülményeket eredményezhetnek.  

• A nemkívánt helytelen válaszok néha szórakoztatóbbak a helyeseknél.  

• Gyakran kerülnek a közzéppontba audiovizuális hatások.  

• A számítógépes technikák válogatás nélküli alkalmazása elvonhatja a figyelmet 

a játék oktatási céljától.  
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4. KÉPZÉSI MODUL A képzés értékelése  
A képzés értékelése a dokumentáció áttekintését jelenti azzal a céllal, hogy ellenőrizzük, 

a program elérte-e a céljait és milyen javításokra van szükség. Az oktatók által használt 

értékelésnek négy szintje van. Ezek a következők:  

• 1. szint: A résztvevők által a képzésre adott reakciók,  

• 2. szint: Az oktatás,  

• 3. szint: Viselkedés vagy alkalmazás, és  

• 4. szint: Hatás vagy eredmények.  

Ebben a modulban a fő tanulási célok, hogy a szakoktatók tudjanak:  

TC 1: Áttekintést tenni az értékelés négy szintjén.  

TC 2: Eszközöket kidolgozni a reakcióértékelésre.  

TC 3: Eszközöket kidolgozni a tudás értékelésére.  

TC 4: Viselkedésértékelést jellemezni.  

TC 5: Eredményértékelést jellemezni.  

 

1. tanulási cél (TC1): Az értékelés négy szintjének áttekintése 
A képzés értékelésének alapvető céljai:  

• Meghatározni, hogy a képzés elérte-e a céljait.  

• Megbecsülni a képzési programok értékét.  

• Meghatározni a programnak azon területeit, amelyek javításra szorulnak.  

• Meghatározni a megfelelő hallgatóságot jövőbeli programok számára.  

• Felülbírálni és javítani a program kulcspontjait.  

Azok a személyek, akik részt vehetnek a folyamatban oktatók, hallgatók, független 

megfigyelők, valamint a program finanszírozásáért felelős szervezet. Kirkpatrick szerint négy 

értékelési szint létezik: 

1. szint: A résztvevők reakciója a képzésre. Ezt az értékelést a kurzus végén végezzük 

el, visszajelzésre szolgáló infromációs lapok használatával. 

2. szint: Az oktatás. Ez az értékelés választ ad arra a kérdésre, hogy „Milyen tudást vagy 

készségeket sajátítottak el a tanulók?” Ezt vagy a kurzus ideje alatt vagy közvetlenül utána 

végezzük. Ezen a szinten bekapcsolódnak szintfelmérő vagy záró tesztek, ellenőrző tesztek a 

megszerzett készségekről és szóbeli vizsgák. 

3. szint: Viselkedés vagy alkalmazás. Ez az értékelés arra koncentrál, hogyan 

alkalmazzák a képzést elvégzők az új ismereteket és készségeket. Ezt általában a kurzus után 

3-6 hónappal végezzük, hogy értékeljük a képzés tartós eredményeit. Az értékelés magába 

foglalja a készségek monitorozását, interjúkat, kérdőíveket és teszteket. 
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4. szint: Hatás vagy eredmények. Ennek a folyamatnak a során a képzésnek a közösségre 

gyakorolt hatását értékeljük. Ezek az értékelések statisztikai elemzéseket és kilépési interjúkat 

tartalmaznak a rövidtávú hatások meghatározására, és demográfiai adatokat a hosszútávú 

hatások jellemzésére.  

Az értékelésnek egy új és fontos szintje a befektetések megtérülése (Return on 

Investments: ROI) is. Ezt részben tartalmazza a 4. értékelési szint. Ennek ellenére néhány 

szakértő úgy tartja, hogy ez az értékelés alapvető fontosságú, és ötödik szintként kell számon 

tartani. Ez a befektetések megtérüléseként (ROI) ismert. A mérés összehasonlítja a program 

anyagi előnyeit a képzési programra költött kiadásokkal (tananyagok, felszerelés, tanárok és 

tanulók). 

 

2. tanulási cél (TC2): A reakcióértékelés eszközeinek elkészítése 
Ez az értékelés a befejeződött kurzusra adott reakciókra koncentrál, és fontos kezdőlépés 

a program sikerének meghatározásában. A tanulók reakciói segítenek a program 

hatékonyságának és a jobbá tételére való módoknak a meghatározásában. Ez a fajta értékelés 

nem tudja mérni a tanultak alkalmazására való képességet, az attitűdök változásait, a 

szervezésbeli hatást vagy az oktató technikai tudását. Az elvégzett kurzus értékelésére való 

forma elkészítése két fő lépést foglal magába: 

1. lépés: A kategóriák kiválasztása – tartalom, anyagok, oktatásii módszerek, oktató, 

környezet és logisztika.  

2. lépés: A megfelelő formátum meghatározása – a következőket tartalmazhatja:  

• 2 választási lehetőséget kínáló kérdések (igen/nem, egyetért/nem ért egyet), 

magyarázat vagy kommentár adásához hagyott hellyel;  

• Rövid megjegyzések, nyitott kérdések (A tanfolyam melyik része volt hasznos 

az ön számára? Miért?);  

• Mondatkiegészítés „Azt szeretném tudni a biotrágyáról, hogy...”;  

• Rangsor felállítása a „teljes mértékben egyetértek”-től az „egyáltalán nem értek 

egyet”-ig;  

• Témák rangsorolása a minőségük és hasznosságuk szerint.  

 

3. tanulási cél (TC3): Eszközök készítése a tudás értékelésére 
A tudás értékelése azt ellenőrzi, mit tanultak a tanulók a képzés folyamán. 3 értékelési 

módszer van: objektív tesztek, megfigyelés és interjúk. 

 

Objektív tesztek  

A következő követelményeknek kell megfelelniük:  
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• Kérdés típusok – a tesztkérdések lehetnek szubjektívak (rövid magyarázó 

válaszok vagy esszé) vagy objektívak (feleletválasztós vagy igaz/hamis kérdések).  

• A kérdések formája – Minden feleletválasztós kérdésnek kell, hogy legyen olyan 

része, ami felvet egy problémát és feltesz egy kérdést. Minden megadott válasznak hihetőnek 

kell lennie. Minél nagyobb a válaszok száma, annál megbízhatóbb a teszt. 

• Helyes válasz – A „helyes válasz” forma feltesz egy rövid kérdést, amelyre csak 

egy helyes válasz van.  

• Legjobb válasz – Erre a kérdésfajtára egynél több helyes válasz van. Magasabb 

szintű gondolkodást igényel, de gyakran könnyebb megválaszolni. 

• Összetett válasz – Ehhez a kérdésfajtához van egy lista a lehetséges válaszokkal 

és egy másik a válaszok lehetséges kombinációival. Ilyen kérdésfajtát nehéz készíteni és 

megoldani. 

 

Megfigyelés  

Az oktatók megfigyelhetik a kurzus folyamán, hogyan gyakorolják és alkalmazzák a 

tanulók a készségeket, eszközöket és technikákat az órákon. Ez történhet a tanult készségek 

közvetlen megfigyelése, szerepjátékok, szimulációk vagy esettanulmányok által. A legtöbb 

esetben ellenőrző listákat állítanak össze a kompetencia értékelésére, ahol minden egyes 

elsajátítandó készséget vagy tevékenységet alapvető lépésekre bontanak. Ezután minden lépést 

elemeznek, hogy meghatározzák a teljesítmény és az elsajátítás leghatékonyabb és biztoságos 

módját. Ezek az ellenőrző listák könnyebbé teszik a szükséges lépések vagy feladatok 

elsajátítását, és objektívebbé a tanuló értékelését. Az új készségek elsajátításán kívül az 

ellenőrző listákat a tanulók és tanáraik kiegészítésként a haladásuk kifejezésének eszközeként 

is használhatják. Az ellenőrző listák kellőképpen részletesek, így lehetővé teszik az oktató 

számára, hogy értékelje a teljesítmény egészét és az alkalmazott készségek hatékonyságát. 

 

Interjúk 

A képzés kezdete utáni egy héten belül a résztvevőket meginterjúvoljuk, hogy 

információt gyűjtsünk az anyag elsajátításának szintjére vonatkozóan.  

 

4. tanulási cél (TC4): A viselkedés értékelésének leírása  
Ez az értékelés arra a kérdésre ad választ, hogy „Hogyan hatott a képzés a résztvevők 

munkavégzésének módjára?” A viselkedés értékelése azonban sok időt vesz igénybe és sokba 

kerül. A célja a következő: 

• Felmérni, mi történik az emberekkel, miután befejezik a képzést, és visszatérnek 

a munkahelyükre;  

• Meghatározni a tudás és készségek átjutását;  
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• Lemérni a képzés tartós eredményeit;  

• Azonosítani a területeket, ahol a képzettek a legnagyobb és legkisebb javulást 

mutatják; és  

• Összevetni a résztvevők válaszait a program végén és azt követően.  

Összefoglalva, a viselkedés értékelése megmutatja a programot sikeresen befejező 

alkalmazottak viselkedésében bekövetkezett változásokat a munkahelyükön.  

Ezt a fajta értékelést a következő módokon lehet végrehajtani:  

• Megfigyelés: A résztvevőket ellenőrizni kell a munka folyamatában. A képzés 

folyamán használt kompetenciaszint mérő ellenőrző listákat az ellenőrzések során is használni 

kell. 

• Interjúk: Interjúkat készítünk azokkal, akik szoros kapcsolatban vannak a 

tanulók munkájával. Az interjú kérdéseket gondosan kell kiválasztani, hogy a viselkedésbeli 

konkrét változásokra koncentráljanak, mint például a tanácsadási készségek. 

• Kérdőívezés: A kérdőív hatékonyabb és olcsóbb módszer annak 

megállapítására, hogy a tanultakat sikeresen alkalmazzák-e a munkahelyen. Amikor ezt a 

módszert alkalmazzuk az értékelésre, könnyű kontroll csoportot is beiktatni azokból a 

szakképző tanárokból, akik nem vettek részt az elsődleges képzésben. A kérdőívek általában 

tartalmaznak értékelő skálát, mert ez objektívebb és egyszerűbb a kérdésekre adott írásbeli 

válaszok elemzésénél. 

 

5. tanulási cél (TC5): Az eredmények értékelésének leírása 
Az eredmények értékelése a képzésnek a program egészére vagy a szervezésre gyakorolt 

hatását és azt méri, hogy hogyan járul hozzá az új tudás a program céljainak eléréséhez. Ez a 

fajta értékelés egyszerre bonyolult és időigényes. Nehéz megbecsülni a képzés hatását azért, 

mert sok változó elem van benne. Ugyanakkor nehéz meghatározni,  hogy az adott változás a 

képzés vagy valami más forrás eredménye-e. Összetettsége miatt ritkán használják. 

Legfőbb javaslatok az eredmények értékelésének megvalósításakor:  

• Ha lehetséges és praktikus, kontroll csoportot kell alkalmazni. Ily módon 

kiküszöböljük azokat a tényezőket, amelyek nem a képzés miatt okoznának változást. 

• Várjuk meg, amíg az eredmények hatásba lépnek. Nem lehet konkrétn 

meghatározni, mennyi idő szükséges ehhez, de a frissen végzett szakképző oktatóknak 

lehetőséget kell adni, hogy megfelelő ideig gyakoroljanak, mielőtt a változás észlelhető lenne. 

Általában rendelkezésre állnak jelentések és statisztikák, amelyek leírják a helyzetet a program 

kezdetén. 

• Ismételjük meg az értékelést a megfelelő időben. Minen programnak vagy 

projektnek meg kell határoznia, milyen gyakran értékelik. Az eremények változhatnak pozitív 

vagy negatív irányba is. 
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• Vegyük figyelembe az eredmény értékelésének költségeit a hasznával 

összevetve. Mennyibe fog kerülni egy ilyenfajta értékelés elvégzése? Az eredményértékelés 

általában rendkívül drága és időigényes.  Az értékelésre kiadott pénz mennyiségét a képzés 

kiadásai szerint határozzák meg. Minél nagyobb a résztvevők száma, annál fontosabb az 

eredményértékelés végrehajtása, hogy meghatározzuk a képzés kiadásainak hatékonyságát, és 

hogy folytatni kell-e a programot.  

 

A befektetés megtérülése (ROI)  

A ROI a program (anyagi vagy más) előnyeit méri és hasonlítja össze a kiadásokkal. A 

képzési program költségeinek kiszámítása a következőket tartalmazza: 

• A program tervezésének és kidolgozásának költsége;  

• A résztvevők számára szükséges anyagok ára;  

• A tanár/oktató költségei, beleértve a felkészülési időt, az utazást és a szállást;  

• A terem és más segédeszközök használatával kapcsolatos kiadások;  

• A résztvevők utazásának, szállásának és ellátásának (vagy napidíjának) ára;  

• A képzés adminisztratív és rezsi költségei.  

A program hasznának a kiszámítása a befektetési megtérülés értékelésének legnehezebb 

része. Az előnyök az eredményértékelésben megfigyelt hatáshoz kapcsolódnak. Majdnem 

lehetetlen a program előnyeinek anyagi értékét alkalmazni. 
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5. KÉPZÉSI MODUL Nyomon követési lépések a képzés 

után  
Ahhoz, hogy valóban sikeres legyen a képzés, a résztvevőknek tudniuk kell használni 

az új készségeiket és tudásukat, és alkalmazni azokat, amikor visszatérnek a munkahelyükre. A 

tudásátadás csak akkor valósult meg ténylegesen, amikor a képzettek képesek alkalmazni a 

képzés idején megszerzett új készségeiket és tudásukat. A tanfolyam résztvevőinek 

megfigyelése, miután azok visszatértek a munkájukhoz, alapvető fontosságú ahhoz, hogy 

megbizonyosodjunk róla, hogy gyakorolják az új tudást megfelelő környezetben, hogy 

megerősítsük a képzés folyamatát, hogy meghatározzuk, a képzés mely aspektusai lettek jól 

feldolgozva, hogy tisztázzuk a vitás kéréseket és félreértéseket, és hogy megerősítsük az új 

tudás és készségek alkalmazását. A szakoktatók felkészítésénél a nyomonkövetési lépések 

hatékony eljárásainak kidolgozásához, amelyek a képzés hatékony alkalmazását elemzik, és 

akcióterveket biztosítanak, a következő specifikus tanulási célok lettek létrehozva: 

1. tanulási cél (TC1): A képzés utáni nyomon követési lépések áttekintésének 

elkészítése.  

2. tanulási cél (TC2): A képzés utáni nyomon követési lépések eszközeinek kiválasztása.  

 

1. tanulási cél (TC1): A képzés utáni nyomon követési lépések 

áttekintésének elkészítése 
A képzés utáni nyomon követési lépések a legfőbb kapcsolat a képzés során megszerzett 

tudásnak és készségeknek valós teljesítmény és hatékonyság javulássá való átalakulásához. A 

tréninget végrehajtóknak a résztvevőket nyomon követő leíró tervet kell készíteniük minden 

tanfolyam előtt. A nyomon követési lépések alapvető fontosságúak azért, hogy: 

• Meghatározzák, hogy a képzést elvégzők minőségi szolgáltatást nyújtanak-e az 

újonnan megszerzett készségeikkel és tudásukkal;  

• Segítséget nyújtsanak a képzést elvégzőnek a problémák megoldásában és a 

képzés után felmerülő vitás kérdések tisztázásában;  

• Visszajelzést kapjunk a tanulótól, ami segíteni fog a jövőbeli képzések 

javításában;  

• Biztosítsuk, hogy a munkakörnyezet támogatja a megszerzett új készségek 

alkalmazását. Ez magába foglalja a felszerelés biztosítását, azt, hogy az oktatási normák 

támogatják a szakképzésben újonnan szerzett készségeket, és azt, hogy az igazgatás és 

(különösen a pénzügyi) rendszer támogatja a szakoktatót az új készségek használatában. 

 

2. tanulási cél (TC2): A képzés utáni nyomon követési lépések 

eszközeinek kiválasztása  
Az oktatóknak eszközöket kell kidolgozniuk a hatékony nyomon követési lépésekhez, 

amelyek megfelelően áttekintik az egész tartalmát annak, amit a tanfolyamon oktatnak. Ily 
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módon, a nyomon követéshez elkészített anyagoknak egyetértésben kell lenniük a kurzus 

tartalmával. Többféle eszköz létezik. 

 

A szolgáltatás nyújtás áttekintésének eszközei  

Ezek az eszközök lehetnek: I) beszámolók, amelyek jellemzik az emberek típusait, 

akikkel a tanulók találkoznak vagy II) a képzési program során tanult készségeket tartalmazó 

értékelő lap, amelyre fel van írva, hányszor gyakorolta a tanuló a készségeit a kurzus befejezése 

után. 

 

A teljesítmény értékelésének eszközei  

Ugyanazt az értékelő lapot használva a készségek ellenőrzésére, megfigyelhető a 

program során elsajátított készség használatának gyakorisága.  

 

A munkakörnyezet áttekintésének eszközei  

Egy ellenőrző listát készítünk a munkakörnyezet értékelésére. Ez magába foglalja a 

felszerelés biztosítását, azt, hogy az oktatási normák támogatják a szakképzésben újonnan 

szerzett készségeket, és azt, hogy az igazgatás és (különösen a pénzügyi) rendszer támogatja a 

szakoktatót az új készségek használatában.  

 

A visszajelzés megszerzésének eszközei 

Kérdőívet készítünk a résztvevők visszajelzései számára arról, mit csinálnának 

másképp, hogy javítsák a képzés minőségét. Ezen kívül nyílt végű interjút is készíthetünk, hogy 

megvitassuk, a képzés mely részei működtek jól, és melyeket lehet javítani. 

 

A problémamegoldás eszközei  

Kidolgozunk egy eszközt, amely kiemeli azokat a modulokat, amelyekben a résztvevők 

jól teljesítettek és azokat a területeket, amelyekben nehézségeik voltak. Akciótervet készítünk, 

amely meghatározza, a program mely részeit kell átdolgozni, és melyik szorul jav 


