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Kooperatív tanulás a kreativitásért és innovációért 

2.1 Az IKT techológia használata a tanításban és tanulásban 

 

A modul célja 

Ennek a modulnak a középpontjában az IKT modern tanulási folyamatainak rövid 

leírása és néhány eszköz bemutatása, melyek növelik a hallgatók kreativitását.  

A modul megtanulásának eredménye 

Az olvasó megismerheti az IKT szerepét és hatását az oktatási folyamatok változásaira, 

hogy azt érdekesebbé tegyük a fiatal generáció számára; azokat az eszközöket, 

amelyek segítségével fokozhatjuk a kreativitást és a kritikai gondolkodást a diákok 

körében. 

Bevezetés 

Az új generációs tanulókat általában a digitális bennszülötteknek nevezik, NetGen vagy 

Google Generáció [4]. Technológia által körülvéve nőnek fel, és jellemző, hogy az IKT-

t használják a különböző élethelyzetekben, nem kivétel ez alól a tanulás, természetes 

módon. A fiatalok esetében, motiválóbb a tanulás, ha azt azonosítják a kísérletezéssel 

és a felfedezéssel, amely felhasználja: 

• a játék elemeit, 

• alternatív megközelítések, másképp gondolkodni és nézni a dolgokat, 

• ötletes gondolkodás egy cél eléréséhez, 

• kapcsolatok keresése a korábbi tapasztalatokkal 

• újfajta tanulás és kritikus gondolkodás az ötletekkel, tevékenységekkel és 

eredményekkel kapcsolatban. 

Az összes fentebb felsorolt a kreatív gondolkodás legtöbb alapvető mutatja. És 

mindezen tevékenységek támogatják az IKT-t [1]. 

Az IKT szerepe az oktatási folyamatban 
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A [4] alapján lehet állítani, hogy az EU nyomására a legtöbb európai oktatási 

intézmények el vannak látva hagyományos IKT eszközökkel (PC-k, interaktív táblák és 

az internet). Folyamatosan egyre többe is befektetnek, egyéb berendezéseket 

vásárolnak, mint pl. laptopok, elektronikai mikroszkópok, web-kamerák, stb. 

Különböző európai iskolák használja a Moodle-t, wikiket, blogokat és még saját 

honlapot is. Online platformok a hozzáférést biztosítanak a szülők számára a 

tananyagokhoz és feladatokhoz, amelyek segítik őket, hogy megértsék az új tanulási 

módszereket és támogathassák gyermekeiket otthon a tanulmányaiban. 

Azonban a fő hiány az oktatási folyamatok informatizálása, amely a tanár IKT 

képességein alapszik. Egy jó néhány közülük az IKT-t csak a hagyományos eszközök 

kiterjesztéseként vagy helyett használja (interaktív tábla, mint helyettesítő tábla, PPT 

bemutatók, mint nyomtatott könyvek helyettesítése) és az Internetet leginkább új 

információk eléréséhez használja a tanár, hogy felkészüljön az órákra. 

Az IKT képesség magában foglalja az IKT megfelelő kiválasztását, felhasználását és 

értékelését. Bemutatja a képességet, hogy megfelelően használjuk, fejlesszük, 

létrehozzuk és információkat közöljünk, hogy megoldjuk a problémákat, valamint 

ötletek, modellek és ellenőrző eszközök segítségével technológiai eszközöket hozzunk 

létre, stb.. [3] Az IKT segít fejleszteni egy ötletet, hogy egy adott eredményt (például 

egy jegyzetsorozatot, egy ütemet, egy grafikont, táblázatos modellt vagy weboldalt, 

egy grafikus kép kezelést, képsort vagy rövid animációs cselekvés sorozatot) meg 

lehessen tekinteni, hallgatni és reflektálni rá, annak érdekében, hogy rövid idő alatt 

kreatívan lépjünk előre. Az IKT lehetővé teszi a tanulást nagyon játékos és vonzó 

módon. [1] IKT lehetővé teszi az önálló tanulási modellt, amely elősegíti a 

kezdeményezést, a kreativitást és a kritikai gondolkodást és a független kutatást, mert 

a tanulók várhatóan szeretnék gyűjteni, kiválasztani, elemezni, szervezni, bővíteni 

vagy átalakítani a jelenlegi IKT ismereteiket egy autentikus és az aktív tanulási 

paradigma szerint. [9] 

Ami döntő tényező megfelelő IKT eszköz felhasználásának képességében, úgy tűnik, 

hogy a diákokat meg kell tanítani, az IKT alkalmazása előtt használni az IKT-t az adott 

kérdésben és adott probléma megoldásában. 

Az IKT-eszközök, mint pl. az interaktív tábla, videó vetítési egységek és 

számítógépekhez csatlakoztatott mikroszkópok, adatrögzítéshez és modellezéshez 

készített táblázatok, CD-ROM-ok, videoval kibővített prezentációk használhatók, mint 

pusztán támogató technológiai eszközök, ezen felül eszközök a diákok motivációjának, 

részvételének és kreativitásának javításához az oktatásban. Ez attól függ, hogyan 

használják a tanárok. Sajnos, nincs általános útmutatást, hogyan kell valóban 

fejleszteni a kreativitást a gyakorlatban [4]. 
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Az IKT és a társadalmi számítástechnikai eszközök az alábbiakkal befolyásolják 

tanulást: 

• támogatja a különböző érzékeket a multimédiás látvánnyal és ábrázolásokkal 

és  a tanárok által fejlesztett anyagokkal egyaránt j lehetőségeket biztosít a 

kreativitásra a diákok számára; 

• támogatja együttműködést az új online teljesítéssel, kommentálva és a 

együttműködve, mind az általános és az egyéni teljesítményt fejlesztve; 

• támogatja a differenciálódást és a sokszínűséget azáltal, hogy sokféle 

didaktikai és módszertani eszközöket látja el a tanárokat, amelyeket a 

megfelelő tanulási célokhoz igazíthatnak; 

• bíztatja a tanulókat, hogy személyre szabják tanulási folyamataikat egy 

támogató környezetben, ahol kölcsönös segítségnyújtás, a reflexió és kritika, 

interakció a tanáraikkal és társaikkal van jelen, ötvözve a formális, nem 

formális és informális tanulási tevékenységekkel Hiba! A hivatkozási forrás 

nem található.. 

A gyors változások hatása az IKT területén az oktatásra is rávetül. Az intelligens 

technológiák, iskolán kívüli életre hívása végett gyakrabban használják pket oktatási 

célokra is. A diákok és a tanárok interakcióba léphetnek egymással (tanulás, 

felfedezés, együttműködés, tervezés és megosztás) egy biztonságos, szórakoztató, 

magával ragadó és támogató környezetben. A 2.1.1 abra  a széles választékát mutatja 

be az ötleteknek, hogyan kell használni az IKT-t az oktatásban.  
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2.1.1 ábra: Praktikus ötletek a tanításra egy digitálisam gazdag környzeetben, forrás: Hiba! A hivatkozási forrás nem található. 
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IKT eszközök a kreativitás elősegítésére 

Pusztán a hagyományos eszközök helyettesítése IKT technológiával nem vezet kreativitáshoz és 

innovációhoz. Ezek kombinálása eredményezhet több helyet mindkét fél számára az oktatás 

folyamatában. [4] A technológiák megjelenése, változásai alapján és a web 2.0 és a cloud 

technológia elfogadása révén a tanítás és a tanulás természete is egyre társadalmibb, kollektívabb 

és multimodálisabbá vált [5]. A telekommunikáció konvergenciája a számítógépekkel számos 

lehetőséget hozott létre, hogy egy sor új technológiai eszközt használjanak fel az oktatási és 

tanulási rendszerben [6]. Az IKT új teret javasol az ötletek megosztásának hozzáféréséhez, 

bővítéséhez vagy átalakításához különböző stílusokban és formátumban. Segíti a tanulót, hogy 

megosszák a tanulási forrásokat és tereket, elősegítik tanulóközpontúságot és az együttműködő 

tanulás alapelveit, és fokozzák a kritikus gondolkodást, a kreatív gondolkodást és a 

problémamegoldó készséget [6]. Az olyan eszközök, mint a közösségi oldalak (Facebook, My 

Space, Twitter), megosztások, könyvjelzők, multimédia (Flickr, YouTube), online szerencsejáték 

(Second Life) és a blog új lehetőségeket kínál az emberek számára, hogy kifejezzék kreativitásukat, 

elérhetővé teszik azt a nagy közönség számára és visszajelzést kapnak. Az innovációs hálózatok 

lehetnek klaszterek, üzleti ökoszisztémák és gyakorlati közösségek, stratégiai szövetségek vagy 

élő laboratóriumok is. A kreativitás lehet fokozni az alábbi eszközökkel: [8] 

 A blogok fejlesztik a kreatív gondolkodást és a diákok íráskészségét, mert posztolhatnak, 

amit akarnak, és kommentálni egymásnak, vagy megosztani egymás anyagait, nyíltan 

írhatnak olyan témákról, amelyek érdeklik őket, és teret ad a gondolataiknak, anélkül, 

hogy aggódniuk kellene a minőségi vagy nyelvtani hibák miatt. A blogolás hatására a 

diákok úgy érzik felelős a saját tanulásukért és arra ösztönzi őket, hogy sajátítsák el a 

kreativitást a tanuláson keresztül, amelyek nem tudtak előtte. Jól ismert és használtak az 

Edublogs, Blogger, WordPress. 

 Rajzfilm és Képregény eszközök remek eszközök az oktatásben, mert a diákok szeretik 

rajzfilmeket és képregényeket. A tanítás során, ha használjuk őket, a diákok 

automatikusan jobban elköteleződnek, mint valaha. Saját képregény vagy rajzfilm, 

animáció létrehozása ad nekik egy esélyt, hogy szabadjára engedjék a kreatív erőiket és 

beleássák magukat a kreativitás világába minden akadályoztatás nélkül. Az egyik honlap 

ilyen forrásokkal "Rajzfilmek az osztályterem számára” honlapon találhatóak. 

 Mind-Mapping és ötletelés eszközök növelik a diákok kreativitását, és számukra 

különböző módon összekapcsolják a gondolataikat. Az ötletbörze különböző témákról egy 

remek együttműködési módon a mai tanítási gyakorlatban, amely arra ösztönzi a diákokat, 

hogy gondolkodjanak „a dobozon kívül”, és kreatívan. Az IKT használata során a diákok egy 

sor egyszerű és ingyenes eszközt használhatnak, hogy a fantasztikus elme-térképeket és 
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vizuális grafikonokat készítsenek, hogy bemutassansk egy témát vagy egy fogalmat. Az 

alkalmazások, mint Online Brainstorming, Mind Mapping szoftver, táblák az elosztott 

együttműködésért, SpiderScribe, Wise Mapping, ChartTool, Creately és további 

segítségek, hogy megkönnyítsék az ötletgenerálást (álmodozást), és lehetővé teszi a 

csoport számára, hogy részt vegyenek egy ülésen anélkül, hogy fizikailag együtt legyenek. 

Bonyolultabb eszközök - platformok az alkotói folyamat kezelésére és Crowdsourcing 

platformok - segítenek a kreatív folyamat kezelésében is. 

 Az infografikák az adatokat színes és fülbemászó módon jelenítik meg. Ingyenes eszközök 

segítségével, a diákok létre hihetetlen ábrákat, grafikonokat hozhatnak létre, amelyek az 

információk értelmezése könnyebb és gyorsabb. Alkalmazhatják kreativitásuk és a 

fantáziájuk, hogy infografikát hozzanak létre egy témáról, fogalomról vagy bármiről, amit 

akarnak. Meg tudják osztani ezeket infografikákat és beépíthetik az órai blogba. Néhány 

ingyenes eszköz infografikák létrehozására a Wordle, Tableau, Inkspace, és így tovább. 

 Videó és audió eszközök lehetővé teszik a diákok számára, hogy saját videókat/ audio 

kimeneteket készítsenek, és megosszák őket az osztályukkal, az osztály blogján vagy az 

iskola honlapján. Néhány videokészítő eszköz a diákok és a tanárok számára a Jing, 

CamStudio, Screenr, stb. Néhány audio-felvételi eszköz a Vocaro, Audio Pal, Record MP3 

és így tovább. 

 A digitális történetmesélés egy hatékony módszert mutat be arra, hogy kommunikáljunk 

másokkal. Ez javítja a hallgatók reatív készségeit és segít nekik felfedezni saját munkájuk 

és tapasztalataik értelmét. A diákok létrehozhatják saját digitális történeteiket számos 

rendelkezésre álló ingyenes eszközzel, nevezetesen Story Bird, PicLits, Slidestory és így 

tovább. Jelenleg rendelkezésre állnak mobil alkalmazásként, mely segítségével a diákok 

létrehozhatják saját történetüket bárhol és bármikor. 

 A játékok az egyik legjobb módjai az együttműködés támogatásának és a kreativitásnak. 

Az oktatási játékok elkötelezik a hallgatókat a tanulmányaikkal, elősegítik az interaktív és 

kreatív elemeket a gondolkodásukban és a kreativitás felé mozdítanak el. Egyes oktatási 

játékok ingyenesen elérhetők online, pl. a Capital Penguin, Grammar Gorillas, 

FunBrain.com és így tovább. 

Konklúzió 

A tapasztalat azt mutatja, a diákok kell olyan szintű kompetencia, amelynek kevesebb köze van a 

funkcionális képességekhez, hogy az IKT természetesen, a kudarctól való félelem nélkül 

használják. A NetGen már digitálisan gondolkodik, de meg kell tanulniuk, hogyan kell alkalmazni 

a technológia erőteljes formáit, oly módon, hogy lehetővé tegye számukra, hogy kreatívan 
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dolgozzanak, hogy továbbfejleszzék az  innovációs eredményeket, és egyéb forrásokat úgy 

tudjanak etikusan felhasználni, hogy ne okozzanak kárt másoknak egyidejűleg. [10] 

A nyitott innováció kultúrájának felépítése jutalmazott csapatmunkát és a szervezeti változásokat 

igényel, amelyek elősegítik a belső és külső együttműködést. Globális innovációs hálózatok jönnek 

létre. És ebben kulcs szerepet játszik az oktatás, hogy oktassák az embereket az együttműködésre, 

hogy megosszák gondolataikat másokkal a kudarctól való félelem nélkül. 

2.2 Kreativitás technikák 

 

A kreativitás egy önbeteljesítő jóslat. [51]. 

A modul célja 

A modul fő célja, hogy bevezessen a kreativitásba, a kreativitás szakértelmének szintjeibe és hogy 

bemutasson és leírjon 4 kreativitás technikát, amelyeket együtt használunk a leggyakoribb és 

elterjedt a kreativitás technikákkkal, mint például a brainwriting és brainstorming. 

A modul tanulási eredményei 

A modul megtanulása után a tanuló az alábbiakra lesz képes: 

– Jellemezni és leírni a kreativitás 4 képességszintjét 

– Felsorolni a 7 kreatív elme készletet 

– Ismertetni és elmagyarázni 4 kreativitás technikát 

 

Bevezetés 

A kreatív folyamat egy folyamatos feladat. Minden, amit teszel, és nem szokás, az kreatív. 

Hasznosítva, új ötletek felé irányítva és problémák megoldására használva a kreatív erőt az a 

terület, ahol a legtöbb embernek segítségre van szüksége. [52] 

Kreativitás a stratégiai készségek közé tartozik és [49] szerint egy sor komplett funkcionális és 

viselkedési tulajdonságból áll, amelyet teljes mértékben megvalósítva segíthethetnek szakmai 

sikert elérni. 

a kreatív gondolkodás folyamat Fő célkitűzése, hogy a meglévő határokon túl gondolkodjunk, 

hogy ébren tartsuk a kíváncsiságot, ls hogy szakítsunk a racionális, hagyományos elképzelésekkel 
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és formalizált eljárásokkal, és hogy  a képzelet, az különbözőségre, a véletlenre hagyatkozzunk, és 

mérlegeljünk többféle megoldást és alternatívákat [54 ]. 

A 2.2.1 táblázat a kreativitás képességszintjeit mutatja 

1-es szint: Kezdő 2-es szint: Gyakorló 3-as szint: Haladó 4-es szint: Profi 

Új elképzeléseket 

generált a saját 

munkáját illetően 

Számos új és egyedi 

ötletet generál 

Innovatív ötleteket és 

módszereket fejleszt ki a 

dolgok megoldására 

Következetesen generál 

és alkalmaz eredeti 

ötleteket maga és mások 

számára, egyszerű és 

összetett problémákat 

kezel 

Megpróbálja régi 

módszereket a 

problémák 

megoldására, de 

keresni kezdi az új 

módszereket, amikor 

kihívással néz szembe  

Keresi az új és 

hatékonyabb 

módszereket, 

kapcsolatokat 

teremt korábban 

független ötletek 

között 

Új módszereket és 

megoldásokat folytat, a 

„dobozon kívül” 

gondolkozik, összeköti 

az eltérő 

elképzeléseket, nem fél 

használni szokatlan 

módszereket 

Felhasználja az egyik 

helyzet információinak 

elemzését egy másikban, 

hogy megoldja a 

problémákat 

Kreatív és 

közreműködő a 

brainstorming során  

Eredeti és a 

hozzáadott értéket 

biztosít a 

brainstorming 

során 

Motivál és vezet 

másokat, hogy új 

ötleteket generáljanak a 

brainstorming során 

A legjobbat hozza ki a 

többiekből egy-egy 

ötletbörze során, a vezeti 

őket, hogy felfedezzék az 

új kapcsolatokat, új 

megoldásokat és új 

módszereket a 

munkájukban 

 

2.2.1 ábra – A kreativitás képességszintjei 

Bryan W. Mattimore szerint, a [55] és [58] szerint 7 kreatív elme beállítottság van: 
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1) A kíváncsiság - a kíváncsiság nélkül, az alkotói folyamat soha nem kapja meg a szükséges 

alapanyagot 

2) A nyitottság - az aktív és kreatív nyitottság mások és az ötleteik iránt 

3) A kétértelműség felkarolása – képesség, hogy szórakoztassanak az ellentmondások, a nem 

egyértelmű, és/vagy hiányos információk 

4) Elvek keresése és átadása - a gondolkodásmód 2 részből áll: a mentális szokás, mely 

folyamatosan azonosítja a kreatív elveket rejlő ötleteket, és a 2. rész: alkalmazkodás az 

azonosított elvhez, vagy ötlet, hogy egy másik összefüggésben hogyan hozzon létre egy új ötletet. 

5) Az integritás keresése - a vágy, hogy felfedezzen, és a hit, hogy van kapcsolat, amely egyesíti a 

látszólag különböző elemeket. Ez zsonglőrködik egy kreatív elme egyetlen integrált egészében. 

6) A tudatosság 

7) A világ megalkotása - a képesség, hogy elképzeljünk teljesen új világokat, helyeket, embereket 

és dolgokat 

A fent leírt kreatív elmeképességek rendelkezésre állnak mindannyiunk számára. Annak 

érdekében, hogy tudatosan a tréningezzük és fejlesszük a kreativitást, használhatunk olyan 

egyszerű technikákat, mint kérdések feltevése: 

- Miért? Hogyan működik? 

- Mit tanulok ebből? 

- Hogy lehet megoldani ezt a látszólagos ellentmondást? Vagy, ha mind ezek az 

ellentmondások helyesek, milyen ötleteket sugallhatnak? 

- Mi az az elv ebben a dologban, és hogy tudom alkalmazni egy másik dologban? 

- Mi lenne, hogy erre az egyszerű és szép megoldás? 

- Mit mond az intuícióm? 

- Ha belépnék egy teljesen új világba, mit tudnék elképzelni, hogy fog ez a világ kinézni ...... 

..? 

 

Kreativitás technikák 

A kreativitás nem csak néhány kiválasztott ember veleszületett képessége. A kreativitás jelen van 

mindenkiben. Meg lehet tanulni, gyakorolni és fejleszteni a bevált technikák használatával, 

amelyek javítják és ösztönzik a kreatív képességeket, ötleteket és kreatív eredményeket, segítik 
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az embereket, hogy távolodjanak el a szokásos problémamegoldó módszerüktől, amely lehetővé 

teszi számukra, hogy a széles körű alternatívák közül válasszanak, így javítsák a termelékenységet 

és a munka minőségét. "A kreativitás egy tanult képesség, amely lehetővé teszi számunkra, hogy 

az új kapcsolatokat határozzunk meg a látszólag összefüggéstelennek tűnő fogalmak és 

események között, és ami egy új tudást eredményez" (Európai Bizottság, 1998). „a „A kreativitás 

alapja a tudás és az információ. A kreativitást növelésének vagy ösztönzésének főbb pontjai egy 

iskolában vagy cégnél az alábbiak: 

– boldogok legyünk, hogy jól érezzük magunkat 

– tartsuk nyitva a kommunikációs csatornákat 

– bizalom, elfogadható kudarc 

– kapcsolatok a külső információforrásokkal 

– Függetlenség, kezdeményezések 

– a döntéshozatalban való részvétel támogatása, valamint a munkavállalók hozzájárulása 

– kísérletezés az új ötletekkel 

 

Az alábbiakban közzéteszünk párat a kreativitás technikák közül, melyeket a felsorolt számos 

szakmai publikáció említ és oktatók és vezetők használnak. Feltéve, hogy a brainstorming és a 

brainwriting széles körben ismert, más technikákat választottunk, hogy szélesítsük a látókörünket. 

 

Story boarding 

Ez egy kreatív technika a stratégiai és a forgatókönyv tervezéshez, mely a brainstormingon alapul 

és főleg csoportok használják. Szükség van egy vezetőre, egy titkárra és egy 8-12 fős csoportban 

zajlik. A vezető logikai sorrendbe rendezi a brainstorming során generált ötleteket egy fehér 

táblán, létrehozva egy történetet. Ez a technika lehetővé teszi, hogy azonosítsuk a 

összeköttetéseket az ötletek között, és hogy minden darab illik-e egymáshoz. Ezt fel lehet 

használni, hogy azonosítsuk a problémákat, egy összetett probléma megoldására, és a mód 

meghatározására, hogy végrehajtsuk a megoldásokat. A story boarding folyamatnak négy fázisa 

van: a) tervezés, b) ötletek, c) szervezés és d) a kommunikáció. Mindegyik fázis tartalmaz egy 

kreatív munkamenetet (ez 45 percig tart), és a kritikai ülést, ahol a résztvevőknek kritizálniuk kell 

a story board-ot. 

– A tervezési szakasz a probléma megfogalmazásával vagy kérdés megvizsgálásával 

kezdődik - a téma fejléc. A cél fejléc, a különböző oszlopok és egyébek, általában 10-12-es 

méretűek, itt fejlécek (oszlopcímek) vannak elhelyezve, és brainstorming folyik annak 
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érdekében, hogy ötleteket gyűjtsünk az egyes itemekre, amelyeket a címszavak alatt 

jelennek meg (a célfejléc első helyen szerepel). 

– A második szakasz - az ötletek tábla azt jeletni, hogy az egyik oszlopot a tervezési táblaról 

átvisszük, és ez az oszlopnak a tételei lesznek az új ötletek oszlop fejlécei. 

– A harmadik szakaszban - a szervezési táblán, a résztvevők meghatározzák, ki a felelős a 

kiválasztott megoldások végrehajtásáért, mi történik, és mikor. 

– Az utolsó fázisban - a kommunikációs táblán, a résztvevők azonosítják, ki azok, akiknek 

kommunikálni kell az összes szervezeti táblán azonosított eseményen. A folyamat során, 

a vezető által bemutatott releváns pontokat vizuális grafika segítségével foglalják össze. 

Ezek lehetnek stratégiai modellek, helyek vagy dolgok [56]. 

 

Semmittevés 

A semmittecés technikát Brian Clegg írta le a könyvében „Gyorstalpaló a kreativitásról”. 

Szerinte [56] tudjuk használni ezt a módszert egy olyan helyzetben, amikor feltételezzük, hogy 

egy adott kérdéssel/ problémával valamit kell kezdenünk, de mi történik, ha "nem teszünk 

semmit"?Álljunk meg és gondolkodjunk egy darabig, akár egyedül, akár csoportosan a 

eredményekről, ha nem tennénk semmit. 

Ez általában három lehetséges eredményhez vezet; 

- A problémát nem kell megoldani 

- A probléma megoldásának előnyei, lesz egy jobb ötlet 

- alternatív problémák keletkeznek, amiket meg kell oldani 

Lótusz Virág 

[60] szerint ez a technika is használható forgatókönyv tervezéshez, és nagyon hasznos stratégiai 

forgatókönyvek előrejelzéséhez. Csoportok számára tervezték, és arra használják, hogy egy 

alaposabb pillantást vessenek a problémák különböző megoldásaira. Ez úgy kezdődik, hogy a 

központi ötlet körül nyolc üres dobozt vagy kört helyezünk el. Brainstorming segítségével nyolc 

további ötletet (megoldások vagy kérdések) írunk ezekbe a dobozokba. A következő lépésben, 

mindegyik gondolat nyolc a magjává válik egy másik sor nyolc környező üres körnek, melyeket 

újból ötletbörze segítségével töltünk ki. A folyamat addig folytatódik, amíg kielégítő megoldást 

nem találunk, vagy elegendő számú ötlet nemmerültek fel, mint például az [56]. 

Ellenőrző listák 
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Ez a kreatív technikát elsősorban a termék javítása vagy módosítása céljából alkalmazzák. Ez 

magában foglalja egy sor szót, igét, melléknevet vagy kifejezéseket tartalmazó ellenőrző listák 

alkalmazását, vagy táblázatokat meglévő termékről vagy szolgáltatásról, vagy azok 

tulajdonságairól. Osborn ellenőrzőlistája a legismertebb, és magában foglalja az igék: más célra 

felhasználhatóságát, átalakítását, módosítását, felnagyítását, lekicsinyítését, helyettesítését, 

átrendezését, átfordítását és összekapcsoljását. Minden ige egy kiterjesztett definíciót is 

tartalmaz kérdések formájában. Például a helyettesítés ige leírása: Ki más helyette? Mi más 

helyette? Egyéb összetevő? Egyéb anyag? Más eljárás? Egyéb erő? Másik hely? Más 

megközelítés? Más hangon? [53]. A módszert minden egyes igére és termék vagy szolgáltatás 

bővebb leírása lehet alkalmazni. Osborn ellenőrzőlistája, más néven HKANMMÁ, mely betűk 

utalnak a tevékenységekre: helyettesítse, kombináció, adaptálni, nagyítás, másképp használat, 

megszüntetés és átrendezése. 

Számítógép-alapú kreativitás technikák 

A számítógép-alapú támogató technikákat arra használják, hogy ösztönözzék az emberi alkotó 

folyamatot, amely a számítógépes modellek végrehajtása (számítógépes szoftver) az ötletek és a 

kreatív munka generálására és megszervezésére. Ezeket használják gyakrabban a kutatás 

tervezéshez, terméktervezéshez, tudás megszerzéséhez, döntéshozatalhoz, motivációhoz, stb. 

Megkülönböztethetünk számítógépes kreativitás technikákat, mint például MI modelleket, Idea 

processzor rendszereket, és vizualizációs és grafikai rendszereket. 

Összegzés 

Ebben a modulban volt egy közelebbi pillantást vethettünk a kreativitásra és meghatározására. 

Elmondtuk, és leírtuk a kreativitás 4 képességszintjét, bemutattunk 7 kreatív elmeállapotot és a 

kérdésfeltevés egyszerű technikáját a 7 kreatív elmeállapotot mindegyikére, annak érdekében, 

hogy képesek legyünk tudatosan trénigezni és fejleszteni a kreativitásunkat. A modul fő részében 

bemutattunk 4 kreativitás technikát, amelyek együtt alkalmazhatók a többi népszerű és elterjedt 

kreativitás technikákával, mint például a brainwriting és brainstorming. 
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2.3 Felnőttoktatás- innovatív pedagógia  

 

A modul célja 

Ennek a modulnak az a célja, hogy felhívja a figyelmet a felnőttképzésben előforduló új 

koncepciókra. Mivel a SP4CE projekt a virtuális együttműködésről szól, ezzel kapcsolatosan egy új 

elméletet, a “Konnektivizmust” mutatunk be, s ennek az elméletnek a helyét az egyéb 

felnőttoktatási modellek körében. Tanácsos, hogy a tanárok és trénerek, csakúgy, mint a tanulók 

és mediátorok megismerkedjenek ezzel a megközelítéssel és ennek alkalmazási lehetőségeivel. A 

fejezetben megismerhetjük a főbb tanulási elméleteket, részletesebb betekintést nyerhetünk a 

Konnektivizmus elméletébe, s egy táblázat segítségével a modellek közti különbözőséget és 

hasonlóságot is átláthatjuk, valamint példákat olvashatunk ennek gyakorlati alkalmazásáról, s a 

felnőttoktatás néhány egyéb kérdéséről is.  

A modul tanulási eredményei  

 Különböző tanulási elméletek megismerése  

 A tanárok és trénerek a tanított csoporthoz illő tanulási elméletet tudják kiválasztani  

 A Konnektivizmus különböző jellemzőinek megismerése  

 Az új technikák alkalmazásához való indíttatás megtalálása  

 A generációk közti oktatásbeli szakadék áthidalása  

 

Bevezetés 
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Felnőttoktatás, innovatív, didaktika: ez a három kulcsszót kell megértenünk ahhoz, hogy a témát 

érintő modern pedagógiai tendenciákkal tisztában legyünk.  

A didaktika alatt a tanítás művészetét értjük. A didaktika a tanítás leírásával kapcsolatos többféle 

területet felölel. Ez egy sor tényezőt érint, mely a tanulást jellemzi. A kezdetektől erkölcsi 

tartalmat feltételezve formális oktatást és elrendezést értünk alatta. Azonban, mint látni fogjuk, 

a hagyományos tantermi oktatás jellemző korlátain túlmutatva és főleg a felnőttek esetében 

átnyúlik a nem formális és informális oktatás területére is.  

A felnőttoktatás relatív új ága az oktatásnak. Hagyományosan az oktatást gyerekekkel és 

fiatalokkal összefüggésben látjuk. Ha példaként megnézzük Comeniust, megértjük, hogy a 

technikák, módszerek, tantermi elrendezések nagy része a fiatalokra vonatkozik egy szabályosan 

elrendezett környezetben.   

Azonban a felnőtteknek más hátterük, szükségletük, elvárásuk és kapacitásuk van, mint a 

gyerekeknek, ezáltal új pedagógiai módszereket kell náluk alkalmaznunk. Noha számos felmérés 

és kutatás is foglalkozott ezzel a területtel, a tanárképzés sok országban még mindig a 

közoktatásra fókuszál kizárólag és a felnőttoktatás nem kapja meg a megkívánt szakmai és egyéb 

attitűdöket.  

Innovatív alatt “az új ötletek és módszerek használatát vagy bevezetését” értjük. (15) 

(http://www.merriam-webster.com/dictionary/innovative). Nem egyértelmű, hogyan lehet 

eldönteni, mi számít innovatívnak. Számos módszer létezik, amelyeket annak ellenére 

innovatívnak tartanak, hogy már régen felbukkantak a pedagógiában. Vannak olyan régebbi 

didaktikák, amik új környezetben alkalmazva innovatívnak számítanak. Ebben a fejezetben olyan 

példákat sorolunk fel, amelyek eltérnek azoktól a felnőttoktatási didaktikáktól, amelyek a modern 

pedagógiai irányokat jellemzik.  

A didaktika keretei 

Ahhoz, hogy a didaktika kereteit megértsük, bepillantást kell nyernünk a pedagógiában létező 

különféle tanulási teóriákba. Ezek a tanítás számos elemét meghatározzák. Az, ahogy egy tanár 

vélekedik a tanulók tanulási stílusáról és hátteréről, kifejeződik a tanulási elméletben. Számos 

megközelítés és kategorizáció jellemzi a tanulási stílusokat. A leggyakrabban előforduló tanulási 

elméletek a behaviorizmus, a kognitívizmus, a konstruktivizmus, és (legújabban) a 

konnektivizmus.  

 

1. A Behaviorizmus a viselkedést és a megfigyelhető változásokat figyeli. Ezért a 

behaviorizmus az instrukciók terén az új viselkedési minták generálására fókuszál.  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/innovative
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2. A Kognitivizmus a viselkedés mögötti gondolatrendszert vizsgálja. Ezért a kognitivista 

tanulási elmélet a kognitív struktúrák elsajátítására helyezi a hangsúlyt. 

3. A konstruktivizmus szerint a tudás a meglévő ismeretek és az egyéni (vagy társasági) 

tapasztalások kölcsönhatásából épül fel.  

4. A Konnektivizmus egy új megközelítés, mely szerint a tanulás “a különböző 

információegységek összekapcsolása, és a tanulást segítő kapcsolatok egyre 

fontosabbakká válnak magához a tudáshoz képest. “. (16)  

 

A fent felsorolt négy fő tanulási elmélet közül a Behaviorizmus és a Kognitívizmust tartják a 

leghagyományosabb megközelítésnek episztológiai és tanulás-tanítás technikai szempontból, míg 

a Konstruktivizmus és Konnektivizmus modernebb és innovatívabb megközelítésnek számít.  

Persze nem állíthatjuk, hogy bármely körülmények között egyik jobb a másiknál. A 

pedagógusoknak mindig figyelmébe kell venni a hallgatóságukat, a lehetőségeiket, az 

erőforrásokat és anyagokat, s minden olyan egyéb tényezőt, amik alapján eldönthetik, hogy a 

jelen “küldetésükhöz” melyik mintát tudják leginkább alkalmazni.  

Mivel a SP4CE projekt új nyílt innovációs módszeren alapuló virtuális környezetben megvalósuló 

együttműködéssel foglalkozik, fontosnak véljük, hogy kiemeljük a Konnektivizmust és ennek 

leginnovatívabb aspektusait.  

A Konnektivizmus dióhéjban  

 

A Konnektivizmust a digitális nemzedék tanulási elméletének is hívják. Célja, hogy válaszokat 

találjon a gyorsan változó technikai és hálózatos világ komplex tanulási kérdéseire. A tudás olyan 

gyorsan születik meg, illetve válik elavulttá, hogy a tények és információk megtanulását 

napjainkban egyre inkább felváltja a változó tudásalaphoz való alkalmazkodás, valamint annak 

elsajátítása, hogy hogyan és honnan lehet gyorsan naprakész tudáshoz és információhoz jutni. A 

modell szerint a tudás és információ legfőbb forrása a kapcsolatrendszer. Fontos felismerni a 

kapcsolatokat és mintákat és a különböző tudásalapok közt kapcsolatokat találni. “Azok a 

kapcsolatok, amik képessé tesznek minket, hogy egyre többet tanuljunk fontosabbak, mint maga 

a jelenlegi tudásszintünk.” (17)  

George Siemens, a konnektivizmus legfőbb szószólója és ideológusa a Konnektivizmus alábbi főbb 

jellemzőit sorolja fel: 

A konnektivizmus alapelvei: 

 A tanulás és a tudás a vélemények különbözőségéből ered.  
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 A tanulás a különböző tudáselemek vagy információforrások összekötésének folyamata 

 A tudás megszerzésének kapacitása fontosabb, mint az, amit jelenleg tudunk 

 A kapcsolatok létesítése és ápolása szükséges a folyamatos tanulás biztosításához 

 Alapvető készség a különböző területek, elképzelések, és felfogások közötti kapcsolatok 

átlátása 

 Minden konnektivista tanulási tevékenység fő célja a naprakészség (pontos, naprakész 

tudás megszerzése)  

 A döntéshozatal maga is egy tanulási folyamat. A tanulás tárgyának megválasztása és a 

bejövő információ egy változó realitás lencséjén keresztül látszik. Ami ma jó válasznak 

számít, az holnap talán hibásnak találtatik a döntést befolyásoló változó információs 

háttérnek köszönhetően.  

 

 

 

A különböző tanulási modellek összehasonlítása  

A modern tanárok, trénerek, moderátorok kihívásai közé tartozik az új tanítási eszközök 

lehetőségeinek kihasználása, mely nagy részben az IKT eszközöket jelenti, valamint naprakésznek 

kell lenniük a legújabb tanulói stílusok és a tanárok iránti elvárások tekintetében is. Elképzelhető, 

hogy a tanulók még nem teljesen készek a modern technológia kiaknázására, valamint a 

Konnektivizmus által kínált új információnyerési és feldolgozási módokra. Ezért szükséges, hogy a 

tanárok felkészültek legyenek a különböző tanulási módokat és modelleket illetően és 

alkalmazkodni tudjanak a tanulókhoz. A lenti ábrában bemutatjuk a George Siemens által felvázolt 

tanulási modelleket, s jellemzőiket, hogy segítsük a tanárok és trénerek tájékozódását a témában.   

 

Tulajdonság Behaviorizmus Kognitívizmus Konstruktivizmus Konnektivizmus 

Hogyan 

történik a 

tanulás 

Feketedoboz-

megfigyelhető 

tulajdonság a 

központban  

Strukturált, 

szabályozott 

Társasági, a 

jelentést az egyes 

tanuló teremti 

(személyes)  

Hálózaton belül 

megosztott, társasági, 

technológiával 

támogatott, minták 

felismerése és 

értelmezése  
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befolyásoló 

tényezők 

A jutalmazás 

természete, 

büntetés, 

stimulus  

Meglévő 

séma, előző 

tapasztalatok  

Bevonódás, 

részvétel, 

társasági, 

kulturális  

A hálózatok sokszínűsége, 

a kötődések ereje, az 

előfordulások kontextusa  

A memória 

szerepe 

A memória az 

ismétlődő 

tapasztalatok 

bevésődése, 

ahol a jutalom 

és a büntetés a 

legbefolyásosab

b  

Kódolás, 

tárolás, 

előhívás  

Régebbi 

tapasztalat és 

jelenlegi 

kontextus elegye  

Alkalmazkodó minták, a 

jelenlegi állapot 

reprezentálása, 

hálózatokban való létezés  

Hogy 

történik a 

tudásátadás 

Stimulus, válasz A tudás 

birtokosának 

tudását 

megkettőzik  

Szocializáció A nodokhoz való 

kapcsolódás (hozzáadás) 

és a hálózat (társasági, 

koncepcionális, biológiai) 

növekedése  

A tanulás 

típusának 

legjobb 

magyarázata 

Feladaton 

alapuló tanulás 

Okfejtés, 

világos 

célkitűzések, 

problémameg

oldás  

Társasági, 

homályos  

(“rosszul 

megfogalmazott”

) 

Összetett tanulás, 

gyorsan változó 

tartalmak, sokféle 

tudásforrás  

 

2.3.1 Táblázat: Mi a konnektivizmus? George Siemens, Szeptember 12, 2009 

 

Következtetések  

A modern tanárok, képzők és moderátorok kihívása a változó tanulási környezetek és tanulási 

módok figyelembe vétele, s ezek fényében a tanítási módszerek megválasztása. Ez egy teljesen új 

nézőpontot kívánhat számos tekintetben, melyek közé tartozhat a tanári szerep, az osztály 

elrendezése, a tanulók szerepe és felelőssége, valamint az elvárt célok és a tanulás kimenete is.  
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Manapság az oktatás és az együttműködés (és a Sp4ce projekt) különleges kihívásai közé 

tartoznak az alábbiak:  

• A megkövesedett felnőttoktatási módszerek megreformálása a modern tanulási 

környezetben  

• A tanulók (beleértve a tanulók és az üzleti szféra résztvevőit) valamint a mentorok közti 

generációs szakadék bármilyen irányban  

• Olyan technológiák, melyek nehezen használhatók már a tanulás és együttműködés új 

típusainak támogatásában   
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2.4 Kooperatív tanulás tanácsadók szempontjából 
 

A modul célja 

A modul célja, hogy felhívja a figyelmet az együttműködő tanulás előnyeire a tanulás és az üzleti 

területén egyaránt. Példák és módszerek mutat meg a tudás és a tapasztalat megosztására, és 

motivációt ad a tanulóknak, hogy részt vegyenek a közös munkában. 

A modul tanulási eredményei  

 Határozza meg a kedvezményezetteket 

 Ismerjék meg a kollaboratív tanulás előnyeit és lehetőségeit  

 Ismerjék meg a nyitott innovációs modelleket 

 Találjon motivációt, hogy elköteleződjön a folyamat iránt  

 

Bevezetés 

Együttműködő tanulás az a helyzet, amikor két vagy több személy együtt tanulnak. A fő 

koncepció, hogy a részt vevő személyek interakcióba lépnek egymással, felhasználják egymás 

forrásait és a másik tudását, egymástól kérve információkat, értékelve egymás ötleteit, 

kölcsönösen visszajeleznek, stb 

A folyamat végre lehet hajtani szemtől-szemben (például beszélgetések, csoportos tanulás), 

távolról (például internetes fórum, chat-szoba, e-learning platform, wikik, stb), vagy a két típus 

kombinációjával, mint egy kevert megoldás. 

Az együttműködő tanulást gyakrabban használják a diákok körében, akik kutatócsoport alkotnak, 

de lehet akár egy tanár-diák viszony is. Manapság, az együttműködő tanulás magában foglalja a 

vállalatokat is, akik különböző típusú együttműködési csoportokat alkotnak: tanuló közösségeket, 

gyakorlati közösségeket, projektmunka-csoportokat és egyebeket. 

 

A kollaboratív tanulás potenciális kedvezményezettjei 

Kétségtelen, hogy a szervezet profitálhat a közösségek építéséből. Az igazi kérdés az, hogy milyen 

közösséet érdemes fejleszteni. Együttműködés a vállalatok és az iskolák között egy dinamikus 

információcsere folyamat, mely általában egy online hálózaton keresztül zajlik. Együttműködési 

hálózatok egyes típusai a következők: 
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2.4.1 ábra – Az együttműködő hálózatok típusai 

 

Az együttműködő tanulásban rejlő lehetőségek 

Az oktatási és az üzleti világ kapcsolatából felmerülő előnyöket mind az innováció, mind a tanulás 

területén is ki lehet aknázni. Az iskolák és/vagy tanulási szolgáltatók tapasztalatokat cserélhetnek 

a kutatási eredményekről és friss gondolkodású diákjaik, akik a dobozon kívül gondolkoznak, a 

valós üzleti világ kihívásaival nézhetnek szembe. 

Az oktatás első lépésben a tanulóért van, de annak érdekében, hogy segítse a tanulókat, hogy 

megtalálják a legjobb karrier számukra, kapcsolódniuk kell a jelenlegi párhuzamosan zajló üzleti 

trendekhez. Ily módon a diákok up-to-date-ek, hogy szembenézzenek az üzleti piaci 

lehetőségekkel, és tudatosabban válasszák ki a karrier és a fejlődés lehetőségeit, és ráadásul a 

hasznosság érzését élik át, mikor látják, hogy a kutatási eredményeik valódi fejlesztési tervekké 

alakulnak a vállalkozások számára. 

Klaszterek

• tartalmazhatnak kkv-kat és iskolákat is (szakképzés, magasabb vagy 
felnőttképzés)

• a céljul, hogy növeljék a termelékenységet és a kkv-k 
versenyképességét

Gyakorló 
közösségek

• bizonyos témák vagy problmák mentén közös érdeklődésű emberek 
csoportjai, akik rendszeresen együtt dolgoznak , hogy megosszák 
ötleteiket, megoldásokat találjanak és innovációkat építsenek

Affinitási 
hálózatok

• csoportok, akik személyes érdekeibenosztoznak, például 
alkalmazotti klubok és egyesületek

• tevékenységük közé tartozik a hálózatépítés, a mentorálás és a közös 
hang megteremtése

Living 
Labok

• nyitott innovációs rendszerek való életből vett beállításokkal, melyek 
célja, hogy új szolgáltatásokat, termékeket és infrastruktúrákat 
hozzanak létre

• bevonják a végfelhasználókat a fejlesztési folyamat korai fázisába
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A másik oldalon, a társaságok felhasználhatják a kutatási eredményeket a hallgatók a saját K + F 

folyamataihoz, és kihasználják a friss fiatal fejek kreativitását a dobozon kívül gondolkodás 

potenciális lehetőségével. Ezen túlmenően, a HR osztályok is használják a hallgatókkal való 

kölcsönhatást annak érdekében, hogy megtalálják a legjobb jelöltet egy munkakörhöz. A 

jelentkezők tesztelése a társaság tényleges tevékenysége során megmutathatja a tanulók 

képességeit a munkaadóknak, akik elméleti ismereteiket gyakorlativá alakíthatják, és kideríthetik, 

hogy ez adott munka illik-e legjobban a saját potenciáljaikhoz. 

Így az együttműködő tanulás egy nyerő-nyerő megoldás lehet mindkét fél számára:  

 

 

 

 

2.4.2.ábra – Lehetőségek az együttműködő tanulásban  

 

Nyitott innovációs modellek 

A nyitott innováció ötlete onnan származik, hogy egy szervezet interakcióba lép és környezetével, 

és a gondolatok szabadon áramolhatnak belül és kívül is. A "szabad", nem jelenti azt, hogy 

bármilyen pénzügyi költség nélkül, a szellemi tulajdonokat és licencdíjakat bele kell kalkulálni. Ez 

Tanulók Cégek

kutatási eredmények 
felhasználása

kreatív/innovatív 
ötletek

HR vezetés

hasznosság érzése

karrier fejlesztés

up-to-date az üzleti 
folyamatokban
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azt jelenti, hogy megosztja és hozzáférhetővé teszi az információkat és technológiákat nyitott 

végű módon. 

A problémamegoldás ahelyett, hogy kizárólag a szervezet belső képességeire és ismereteire 

hagyatkozna, magában foglalja a külső szereplők bevonását az innovációs folyamatba annak 

érdekében, hogy információkat és megoldásokat szerezzenek.  

Ezek a modellek közelebb hozzák a szervezeteket, mint például az egyetemeket, KKV-kat, start-

up cégeket, szolgáltatókat és fogyasztókat is. 

Néhány példa a nyílt innovációs eszközökre a vezető felhasználói módszer, eszköztárak, az 

innovációs vagy ötletversenyek, rádiós keresési platformok és a nyitott  innovációs közösségek. 

Az eszközök az innovációs folyamat különböző szakaszaiban integrálhatók [48]. 

 

 

 

2.1. 3 ábra – Nyitott innovációs modellek és eszközök 

 

Konklúzió 

Az együttműködő tanulás hatékonyabb és eredményesebb ötletgenerálást és megoldásokat ígér, 

és kölcsönösen előnyös mind a tanulók és a vállalatok számára. A tanulók motiváltak, hogy részt 

vegyenek az igazi munka alapú kihívásokban, míg a vállalatok bemenetet kapnak innovációs 

•vezető felhasználó

•ötletversenyek 

•eszközkészletek

•eszközkészletek

•vezető szakértők

•fókuszcsoportok

•közösségek

•vezető 
felhasználó

•ötletversenyek 
és közösségek

•közösségek

•konvencionális
módszerek, 
pl.árnyékolás

piaci 
bevezetés

szükségletek 
azonosítása

ötletek 
kifejlesztése

termékek 
fejlesztése
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folyamataikhoz. A tanulók kapcsolatba léphetnek valódi üzleti lehetőségekkel, mielőtt 

karrierjükről döntenek, míg a vállalatok a hatékony HR-menedzsmentet érhetnek el, hogy 

megtalálják a leghatékonyabb jelöltet egy munkakörhöz. 

 

 

 

 

 

 

2.5 Kompetenciák erősítése az MOOC segítségével 

 

 

A modul célja  

 

Ez a modul gyors áttekintést nyújt az MOOC-ról történelmi és intézményi részvétel 

kontextusában. Javasoljuk, hogy a MOOC-te nyitott, rugalmas, innovatív tanulási környezetként 

tekintsen, azok számára, akik az új kompetenciákat és az új munkahelyeket keresnek. 

 

A modul megtanulásának eredményei 

 

 MOOC koncepció megértése és előnyei intézmények és magánszemélyek számára 

 A MOOC jó gyakorlatok elismerése 

 

Bevezetés 

 

 “"Az oktatás többé nem egy egyszeri esemény, hanem egy életre szóló élmény. Az 

oktatásban kevesebb passzív hallgatásnak kellene lennie (nincs hosszú előadás) és több aktívabb 

cselekvésnek. Az oktatás feladata képessé a diákokat arra, hogy sikeresek legyenek nem csak az 

iskolában, hanem az életben.” https://www.udacity.com/us 

https://www.udacity.com/us
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 “Az új készségek és ismeretek értékesebb alkalmazottá tesznek, akár magadnak dolgozol, 

vagy a munkáltatódnak, vagy jövőbeni munkáltatódnak. A mai munkahelyek gyorsabban 

változnak, mint valaha, így elengedhetetlen, hogy mindenki tartja folyamatosan tanuljon és 

frissítse régi készségeit, hogy versenyképes legyen vagy maradjon a munkahelyen. ALISON 

mindazok számára készült, akik megteszik az első lépés egy új és jobb munka felé. Az ALISON olyan 

egyéni, mint te vagy.” http://alison.com/subsection/?section=about 

 

MOOC két példa definíciója 

 

"A masszív nyílt online tanfolyam (MOOC) egy olyan online kurzus, melynek célja, hogy a korlátlan 

részvételt és a nyílt hozzáférést biztosítson az interneten keresztül. Amellett, hogy a 

hagyományos tananyagok, mint pl. a filmre vett előadások, felolvasások és probléma készletek, 

sok MOOC interaktív felhasználói fórumokat nyújt, hogy támogassa a közösségi interakciókat a 

diákok, tanárok és tanársegédek között (TA). Az MOOC-ok a legújabb fejlesztések a 

távoktatásban, amelyeket először 2008-ban vezettek és 2012-ben már népszerű tanulási módnak 

számítottak [30]“. 

 

"Az online tanfolyamokat nagyszámú résztvevőre tervezték, amely bárki számára elérhető bárhol, 

mindaddig, amíg van internet kapcsolata, mindenki számára nyitott, belépési korlátozások nélkül, 

és egy teljes/komplett tanfolyam élményt kínál ingyen online". Európában a felmérés eredményei 

szerint erős támogatást élvez ez a meghatározás [31]. 

 

Az MOOC kezdete 

 

A Masszív Nyitott Online Kurzusok (MOOC) Kanadában és az Egyesült Államokban indultak. 

Jelentős médiavisszhangot kaptak 2012 kezdete óta. Az elismertségük emelkedéseét támogatták 

a jól ismert szolgáltatók, mint a Udacity, Coursera és EDX. 

 

A MOOC 2013-ban megjelent Európában. Az OpenupEd knevű páneurópai 

kezdeményezéssel kezdték és különböző (regionális) MOOC platformokkal, mint pl. a  

FutureLearn, Iversity, FUN, UNEDcoma, Miriada X. 2013. szeptemberében az Európai Bizottság 

elindította a nyitott oktatás kezdeményezését, hogy tovább fokozza a Nyílt Oktatás felvételét 

Európában (Európai Bizottság, 2013). A közelmúltban az Európai Bizottság számos MOOC 

projektet támogatott, mint például az EMMA. 

 

A MOOC példa felmérésének eredményei  

http://alison.com/subsection/?section=about
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2012. Július 24-től 2014. szeptember 21.-ig átlagosan 1300 új résztvevők csatlakozott HarvardX 

vagy MITx kurzusaihoz naponta, összesen 1 millió egyedi résztvevők és 1,7 millió összes résztvevő. 

A képzés második és a harmadik változatában történt növekedés mellett a kutatók azt találták, 

hogy a részvétel a második változatában 43 százalékkal csökkent, míg a kettes és hármás verziók 

közti részvétel tartós volt. Voltak kiugróak, mint például a HarvardX CS50x (Bevezetés az 

informatikába) kurzus során, amely méretében megduplázódott, talán a megnövekedett hallgatói 

rugalmasságnak köszönhetően: a tanfolyam hallgatói részt vehettek a kurzuson a saját 

ritmusukban, egy évig tartó időszakban bármikor. 

 

Összefoglalva a felmérést,  az alábbi állításokat fogalmazhatjuk meg: 

 

1. A részvétel ismételt kurzusokon csökkent, majd stabilizálódott. 

2. A MOOC résztvevők kis többsége keresi a bizonyítványt, és sok résztvevő tanár. 

3. Az akadémiai területek számítanak, amikor a részvételről, a bizonyítványról, és hálózatokról 

van szó. 

4. Azok a díj alapú ID ellenőrzött tanúsítványok igazolják a bizonyítványt, nagyobb arányban. 

 

Hollands & Tirthali (2014) megkérdezett 83 egyént 62 amerikai intézményből a MOOCs-ról. Ezek  

különböző intézményi célokról számolnak be, amelyek hat kategóriába sorolhatók: 

 

1. Az intézmény megközelíthetőségének kiterjesztése és az oktatáshoz való hozzáférés 

2. Márka kiépítése és fenntartása  

3. Gazdasági mutatók javítása költségek csökkentése révén vagy a bevételek növelésével 

4. MOOC résztvevők és a nappalis diákok tanulmányi eredményeinek javítása 

5. Innováció a tanításban és tanulásban 

6. Kutatások végzése a tanításban és tanulásban 

 

Konklúziók 

 

MOOCs olyan új forma, amely segít, hogy sok ember oktassanak, és megoldást nyújtanak az egyre 

növekvő igényre egy megfizethető felsőoktatás iránt. IKT használatával és az oktatási tartalmak 

digitalizálásával lehetővé teszik azok tömeges elosztását és a személyre szabott tanulással 

támogatják a költségek csökkentését az oktatásban. Rugalmas, innovatív tanulási megközelítések 

és felhasználóbarát módszerek segíthetnek, hogy javítsák a felsőoktatás minőségét és 

relevanciáját. Az MOOC támogatja a transzverzális kompetenciákat, e-készségek a digitális 
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korszak számára, a kreativitást és a rugalmasságot, és a választott terület alapos megértését, és 

végül segít munkát találni. [31] 

 

További információt a masszív nyílt online kurzusokról (MOOC) és egyéb nyílt oktatási 

erőforrásoktól (OERs) megtalálhatóak itt [34]. 
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2.6 Módszerek a vállalkozás igényeinek azonosítására  

 

A modul célja 

 

A modul középpontjában a leggyakrabban használt módszerek leírása áll, hogy azonosítíthassuk 

egy vállalkozás igényeit, ami általában magában foglalja a nagy mennyiségű információ gyűjtését 

a vállalatról, és módszereket, hogy az adatokat hogyan elemezzük. 

 

A modul megtanulásának eredményei 

 

Az olvasó megismerheti a vállalkozások működési és egyéb szükségleteit, és megismeri az 

érdekeltek szerepeit; a vállalkozások igényeinek azonosítási módszereket és az említett 

módszerek leggyakoribb megközelítéseit; a folyamathoz kapcsolódó szabályokat és előírásokat, 

és végül a kiválasztott módszerek használatának elemzésére összegyűjtött információkat. 

 

Bevezetés 

 

A vállalkozásnak vannak fő érdekeltei, amelyek működési szükségleteik vannak, amelyekkel 

szeretnék, ha a vállalkozás foglalkozna, és a vállalat ezen igények kielégítésére létezik [63]. Ezeket 

az igényeket azonosítani és értékelni kell, azok jelentősége szerint, és rangsorolni ezen igényeket 

egymáshoz képest, és a prioritásokat megállapítani a szervezet számára is. Egy operatív igény 

valami kívánatos kifejezése a gazdálkodó végfelhasználó közvetlen támogatása érdekében, 

melybe beleértendők olyan tevékenységek, mint a kiskereskedelmi forgalom, a szórakozás, az 

élelmiszer-szolgáltatás és üzleti utazások. 

 

Vállalat igényeinek kapcsolódia kell bármelyikhez vagy az összeshez a felsoroltak közül: ellenállás 

egy észlelt fenyegetésnek, találkozás politikai célokkal, meglévő üzlet hatékonyságának növelése, 

a technológiai lehetőségek kihasználása, új műveleti igények megismerése, az elavult rendszerek 

megújítása, integrált vállalkozások létrehozása másokkal, és így tovább. 

 

A műveleti igények mellett vannak a vállalati igények, amelyek ahhoz kapcsolódnak, hogy 

mozgósítsák azokat a vagyonokat, amelyeket a vállalat számára lehetővé teszik, hogy teljesítse a 

küldetését. A mozgósítható vagyonok pl. a személyzet, létesítmények, kommunikációs hálózatok, 

számítástechnikai eszközök, politikák és gyakorlatok, eszközök és módszerek, a finanszírozás és a 

partnerségek, berendezések és kellékek, és így tovább. Egy vállalkozás igényének kifejezése 

valami kívánatos dolog, ami közvetlenül támogatja a vállalat belső tevékenységeit. Belső 
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tevékenységek közé tartoznak olyan dolgok, mint a piaci előrejelzést, üzleti fejlesztés, 

termékfejlesztés, a gyártás és a szolgáltatásnyújtás. 

 

A vállalati igények fő célja általában, hogy kapcsolódjanak a hatékonyságjavuláshoz vezető 

tevékenységekhez, amelyek növelik termelékenységet, és megtalálják és a megszüntetik a 

hulladékot. A hulladékgazdálkodás reprezentálja azt, ami nem járul hozzá a vállalati küldetéshez, 

és amit nem várhatunk el ésszerűen, hogy elérjen a vállalat. 

 

A vállalati igények felmérésének módszerei  

 

Sok megközelítés létezik a vállalati igények azonosítására, és ezekbe beletartoznak a különböző 

díjak és az analitikai és diagnosztikai megközelítés elfogadása, hogy megpróbáljuk meghatározni, 

hogy mire van szükség. A gyakorlat és a hivatalos dokumentumok szerint az Európai Unióból és a 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezetből [64] vállalat igényeinek azonosítási módszerei a következők: 

• A munkaerő-felmérés / interjúk 

• Vállalati / munkáltatói felmérések / interjúk 

• Nemzeti munkahelyi és készség adatbázisok 

• Tanulmányok ágazati szinten 

 

Minden említett módszer párhuzamosan használható a vállalat igényeinek jobb 

megkülönböztethetősége érdekében. 

 

Általában a vállalati igények azonosítási folyamata leírható az alábbi fontos lépésekkel: 

• Az érintettek elemzése 

• Kutatási módszerek kiválasztása és használata cég igényeinek azonosítására 

• Szervezeti, munka és a személyes szükségletek azonosításának megtervezése 

• Az adatok gyűjtése, elemzése és bemutatása 

• Jelentés az adatokról 

• Eredmények megosztása 

 

A leggyakrabban használt felméréseknek és interjőknak tartalmazniuk kell bizonyos 

kérdéscsoportokat. Elengedhetetlen, hogy könnyen érthető kérdése hozzunk létre vagy 

biztosítsuk a megfelelő leírást a félreértések elkerülése végett, vagy a kérdés félreértését. Számos 

és különféle kérdések (nyitott vagy zárt) határozzák meg kérdőív / interjú összetettségét. 
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A felmérés szervezettségének meg kell felelnie az ESOMAR (az ESOMAR az alapvető szervezet a 

piackutatást ösztönzésére, előmozdítására és felemelésére világszerte) szabályainak és 

rendeleteinek [65], amelyeket az alábbiakban ismertetünk. 

 

Kutatások lebonyolításának alapelvei: 

 A piackutatást szabályosan, becsületeen, igazul és objektíven kell végezni, a megfelelő 

tudományos elveknek megfelelően. 

 A kutatók nem járhatnak semmilyen módon, amely szégyent hozhat a piackutatási 

szakmára vagy a belé vetett közbizalom elvesztéséhez vezethet. 

 A piackutatás szakmai felelősséggel kell végezni,és meg kell felelnie az üzleti életben 

általánosan elfogadott tisztességes verseny szabályainak.  

 A piackutatást egyértelműen meg kell különböztetni, és elkülöníteni a nem kutatási 

tevékenységektől, ideértve bármilyen kereskedelmi tevékenységet, amelyek egyes 

válaszadókre irányulnak (például reklám, eladásösztönzés, direkt marketing, direkt 

értékesítés, stb.) 

 

Őszinteség: 

• Piackutatás nem élhet vissza a válaszadók bizalmával vagy aknázhatja ki a tapasztalat- 

vagy a tudásbeli hiányukat. 

• A kutatók nem tehetnek hamis megállapításokat a képességeikről, a tapasztalataikról 

vagy tevékenységeikről, illetve a szervezetükről. 

 

Átláthatóság: 

• Kutatók haladéktalanul azonosítaniuk kell magukat és minden kétséget kizáróan 

elmondani a kutatás célját. 

• A válaszadók ellenőrizniük kell tudni a kutató személyazonosságát és hitelességét 

minden nehézség nélkül. 

• Kutatóknak kérésre lehetővé kell tenniük, hogy az ügyfél ellenőrizhesse az adatgyűjtés 

és az adatok előkészítésének minőségét 

• A kutatók rendelkezésére bocsátja az ügyfelek számára minden számukra elvégzett 

kutatási projekt megfelelő technikai részleteit 

• A kutatóknak biztosítaniuk kell, hogy a piackutatási projektek tervezettek, elvégzettek, 

pontosan dokumentáltak, átláthatók és objektívek. 

 

A válaszadókat tájékoztatni kell, mielőtt megfigyelési technikákat vagy felvétel berendezést 

használnak kutatási célokra, kivéve, ha ezeket nyíltan, nyilvános helyen használják, és nem 
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gyűjtenek személyes adatokat. Ha a válaszadók úgy kívánják, a felvételt vagy a vonatkozó részét 

meg kell semmisíteni, vagy törölni. A kifejezett hozzájárulás hiányában a válaszadók 

személyazonosságát védeni kell. A kutatóknak rendelkezniük kell adatvédelmi politikával, amely 

könnyen elérhető a válaszadók számára, akitől ezek az adatok származnak, és az adatgyűjtés 

során a válaszadók személyes adatainak begyűjtésekor a kutatók biztosítják, hogy: 

 A válaszadók tisztában vannak az adatgyűjtés céljával 

 A válaszadók tisztában vannak a minőségellenőrzési tevékenységekkel, amelybe 

beletartozhat az újrbóli kapcsolatfelvétel. 

 

A személyes adatok gyűjtése és tárolása a következőképp zajlik: 

 gyűjtése csak meghatározott kutatási célokra történik, és nem használható olyan módon, 

ami e célokkal összeegyeztethetetlen; 

 megfelelő, releváns és nem túlzott mértékű a kutatás célját tekintve, amelyre az 

adatokat gyűjtik és/vagy további feldolgozásra kerülnek; 

 nem őrzik meg tovább, mint ami szükséges abból a célból, amelyból az információkat 

összegyűjötték és további feldolgozásra kerülnek 

 

Az adatfeldolgozás biztonsága  

 

A kutatók biztosítják, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaznak annak érdekében, 

hogy megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, manipulációt vagy a személyes adatokat 

nyilvánosságra hozatalát. Ha a személyes adatokat harmadik fél számára kiadják, meg kell 

állapítani, hogy ők legalább azonos szintű biztonsági intézkedéseket használnak. 

Továbbá nyilvános adatok, egyedi jelentések és ágazati elemzés használható a vállalati igényeinek 

azonosítására. Jó példa erre Eurostat adatbázis [66], amely statisztikai információkat tartalmaz az 

európai vállalkozásokról. Statisztikai adatok használhatók a trendek előrejelzésére és a jövőbeli 

igények azonosítására. Fontos az is, hogy különböző forrásokból származó adatokat használjunk 

(jelentések, statisztikai adatbázisok, és az elemzések eredményei) az igények komplex és 

megbízható azonosítására. 

 

Az adatelemzés módszerei 

 

Hogy hatékony legyen a vállalat a szükségleteit felmérő tanulmány, az információ elemzéséhez 

kapott megfelelő eszközöket kell használni [67]. Minden diagnózist abban a hitben kell elvégezni, 

hogy a valóban jelentős problémákat fogunk megoldani, és hogy a probléma forrásahelyett csak 
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következményeit kell kezelnünk. Három általánosan használt módszer létezik, amely ahhoz vezet 

minket, hogy azonosítsuk a kívánt igényeket.  

 

Módszertan  5M (5 Miért) 

 

Ez a módszer [68] magában foglalja a többszöri kérdésfeltevést: "miért", hogy a probléma 

természete és annak megoldása egyre nyilvánvalóbbá váljon. A módszer neve azt jelenti, hogy 

tegyen fel 5 kérdést, de nem mindig kell 5 kérdést feltenni - néha elég 3 vagy 4 kérdés, de vannak 

időszakok, amikor ahhoz, hogy a probléma mélyére lássunk, több kérdéssel kell dolgozni. Ez a 

módszer két szempontot foglal magában. Az első a probléma okait (miért merült fel a probléma), 

a második annak meghatározását (miért nem ismertük fel a problémát, amint már előkerült). 

 

A módszer használatát fel lehet osztani három lépésre: 

• hogy információt gyűjtsünk a problémáról, a következő szempontokat elemeztük: 

o mi történik valójában, és amikor ez történt, 

o mi a probléma mértékét, ha van probléma, stb, 

o milyen veszélyt jelent ez a kérdés (a vásárló, a felhasználó, cég számára, stb), 

• találjuk meg a megfelelő embereket, akik segíthetnek megállapítani az okot, és pontos 

leírást tudnak adni a problémáról, 

• elemezzük a problémát, célozzuk meg és korrigáljuk. 

 

Az 5M elemzése alapján a következő lépésben javaslatokat, megelőző és korrekciós 

intézkedéseket kell tennünk, hogy megszüntesseük a felmerülő problémák forrását. 

 

Ishikawa diagram 

A második javasolt megközelítés az Ishikawa diagram használata. A diagram egy népszerű eszköze 

az ok- okozati elemzés elvégzésének. Ezzel a diagrammal meg tudjuk mutatni a szignifikáns 

kapcsolatot az okok között és felfedezni a hiba forrását vagy a folyamat meghibásodását. Ebben 

az eljárásban problémák okai hat alapvető kategóriába vannak osztva: 

 módszerek, 

 anyagok, 

 vezetés, 

 emberek, 

 gépek, 

 környezetvédelmi kérdések. 
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Attól függően, hogy mi az a terület, ahol a gráfot használják, fel lehet használni más kategóriákban 

is. Minden kategória magja bővíthetp további okokkal  addig, amíg részletesen és teljesen nem 

sikerül azonosítani a probléma okát. 

 

Pareto-Lorenz elemzés 

Ez az elemzés [69] a marginális és a releváns tényezők és tendenciák megfelelő szétválasztása. 

Ezzel azt a tényezőt tudjuk kiválasztani, amely számos probléma gyökere a cégnél, és amely 

feldolgozása, optimalizálása kifizetődő, és az eladások tekintetében legfontosabb termékek 

fejlesztését szolgálja. 

Ez a megközelítés abból a tényből fakad, hogy minden működő cég erőforrásokhoz való 

hozzáférése korlátozott, így ki kell választania a jelentős problémákat, és félretenni a 

jelentéktelen problémákat későbbre. A folyamat hatékonyságának javítása félig a cég legtöbb 

termékét is szolgálja, melynek sokkal több  előnyt kell hoznia, mint a folyamat jelentősebb 

javulásának, ami támogatja a tevékenységek árrését. 

 

  

Következtetés 

 

ahogyan be is mutattuk, az üzleti igényeknek számos tényezője és útja van, amelyeket azonosítani 

lehet a vállalkozásban. Ha az eljárást nem végzik a megfelelő módon, akkor a szervezet nem fogja 

észrevenni az üzleti igények azonosításának előnyeit, amelyekkel foglalkozni kell, hogy esetleg 

egyre nagyobb versenyelőnyre tegyenek szert, esetleg megvalósítsák stratégiai célkitűzéseiket, 

vagy kihasználva a piac által níjtott lehetőségeket. Ennek közvetlen hatása lehet a stratégiai 

sikerre, és ezen felül a szervezetre is. Miután azonosítottuk, az üzleti igényeket dokumentálni kell 

a Business Case-ben, hogy egy olyan projektet kezdeményezzünk, amely egy megoldást fog 

kifejleszteni egy felmerült üzleti igényre. Ahogyan az üzleti igényt meghatározzuk, a 

meghatározza, hogy mely alternatív megoldásokat kell figyelembe venni, mely érdekelt felekkel 

kell konzultálni, és mely megoldási megközelítéseket fognak értékelni. Miután az üzleti igényeket 

azonosítottak, a vállalat kezdeményezhet projekteket, hogy megfelelő megoldásokat találjanak a 

feltárt problémákra, amely a vállalati igények a jobb kezeléséhez vezet. 

 

 


