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1. Rövid összefoglaló 

Ez a dokumentum a SP4CE portált használó mentorok számára tartalmaz egy útmutatót. Az 
útmutató elérhető angol, görög, magyar, lengyel és szlovák nyelveken. Az útmutató általános 
tájékoztatást nyújt a SP4CE projektről, a SP4CE portál alapvető ötletéről, funkcióiról és 
instrukciókat biztosít annak használatához. Esettanulmányok formájában nyújt segítséget az 
oldal használatához, hogy hogyan lehet ötleteket gyűjteni egy-egy adott probléma megoldására, 
hogyan lehet tanácsadóként regisztrálni a felületre és hogyan lehet a diákokkal a portálon 
keresztül kommunikálni, stb. 
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2. A SP4CE projektről 
A SP4CE projekt olyan alapvető szükségleteket céloz meg, melyek a Bruges-i közleményben 
is meghatározásra kerültek, mint az együttműködések megerősítése az európai szakképzésben, 
azon belül is: 

 “a szakképzés minőségének és hatékonyságának fejlesztése, valamint vonzerejének és 
relevanciájának növelése”, és 

 "a kreativitás, innováció és vállalkozások ösztönzése”. 
 
A projekt tevékenységei összekapcsolódnak az életpálya-orientált szakmai továbbképzés 
irányelveivel. Minden projekt eredmény és tevékenység a következő tanulási módszerek 
népszerűsítését szolgálja: innovatív oktatási gyakorlatok, személyre szabott tanulási 
megoldásokat alkalmazó tréningek, kollaboratív tanulás és kritikai gondolkodás, IKT stratégiai 
használata, nyitott oktatási segédanyagok, nyitott és rugalmas tanulás, virtuális mobilitás és 
egyéb innovatív tanulási módszerek.  
A SP4CE projektet különféle oktatási projektekkel foglalkozó intézményekből álló konzorcium 
vitte véghez, így a konzorciumi partnerek sokféle tapasztalattal és kompetenciával 
rendelkeznek. Minden partnernek van tapasztalata Európai Unió által finanszírozott 
projektekben: 

 PIAP - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Poland (projektvezető, 
www.piap.pl): egy kutatóintézet és széleskörű tapasztalata van különböző szakképzési 
és kutatói projektek koordinálásában és részvételében, ezenkívül tapasztalattal 
rendelkezik ipari vállalkozásokkal és oktatási intézetekkel való együttműködésben 

 Technical University Kosice, Slovakia (www.tuke.sk): műszaki egyetem, aki főként 
egyetemi oktatással és nemzetközi együttműködésekben való részvétellel foglalkozik a 
kutatás és oktatás területén, elősegítve a magán és közszféra intézményei közötti 
kapcsolatokat és így válaszolva a szükségleteikre és az általános társadalmi 
szükségletekre egyaránt.  

 PRO-MED sp. z o.o., Poland (http://pro-med.com.pl): sokrétű tapasztalattal rendelkezik 
innovatív megoldások fejlesztésében az e-learningen és blended learningen alapuló 
tanításhoz és tanuláshoz, miközben a LifeLong Learning közös jövőképét építi az 
európai országokban, összegyűjti és feldolgozza a munkavállalók és diákok oktatására 
használt különböző módszereket, kitalálja a Lifelong Learning-hez való hozzáférés 
népszerűsítésének módszereit a munkavállalók és diákok részére és összegyűjti a 
tanulás kultúráját megteremtő rugalmas oktatási és képzési módszereket és 
megközelítéseket. 

 ASTRA - Zduzenie pre inovacie a rozvoj (http://www.astra-ngo.sk): széleskörű 
tapasztalattal rendelkezik vezetői tréningek lebonyolításában, ezenkívül jó kapcsolata 
van egyéb képzési intézményekkel és részt vett már számos nemzetközi kutatásban és 
oktatási projektben is. 

 TREBAG - Property and Project management Ltd, Hungary (www.trebag.hu): nagy 
tapasztalattal rendelkezik innovatív képzési anyagok és módszerek kidolgozásában, 
mint például e-learning anyagok (melyek a szakképzéshez kapcsolódnak) és a 

file:///C:/Users/anka/AppData/Local/Temp/www.piap.pl
file:///C:/Users/anka/AppData/Local/Temp/www.tuke.sk
http://pro-med.com.pl/
http://www.astra-ngo.sk/
file:///C:/Users/anka/AppData/Local/Temp/www.trebag.hu
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technológia transzfer és innovációs hálózat menedzsmentjével kapcsolatos oktatási 
anyagok kidolgozásában. 

 IDEC - Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi 
Anonymi Etaireia, Greece (http://www.idec.gr): széleskörű tapasztalattal rendelkezik 
európai projektekben, mint koordinátor és mint partner is. Ezenkívül tanácsadóként vett 
részt a görög képzési központok minőségmenedzsment rendszereinek kifejlesztésében. 
 

A SP4CE projekt a Bruges-i közleményben felvetett problémákhoz hasonlókat azonosított, így 
például azon képzések hiányát, amelyek a vállalkozások számra szükséges kompetenciákat 
fejleszti, illetve a diákok tanárok és vállalkozások együttműködésének ösztönzésére kidolgozott 
innovatív megoldások hiányát a szakképzési és felsőoktatási képzésekben. 
A projekt válasza a fenti problémákra egy több felhasználós platform – a SP4CE portál, ami 
teret biztosít a következő tevékenységeknek: 

 kérdések feltevése és megválaszolása  
 tetszőleges (tanulói) csoportok kialakítása egy adott probléma megoldására 
 csapatmunka és egyéni munka 
 mentoring és coaching 
 kifejlesztett megoldások bemutatása 
 kiválasztott megoldás publikálása 

A projekt konzorciuma két LLP projekt tapasztalatait és megközelítéseit használta fel: 

 OpenInn projekt (511583-LLP-1-2010-1-SK-KA3-K3MP), amit a TUKE koordinált 
 HIG - The High Growth Coach projekt (UK/10/LLP-LdV/TOI-333), aminek az alapja 

egy Angliában kifejlesztett program, amely a nagy növekedést elérő cégekkel dolgozó 
coachok számára készült annak érdekében, hogy hatékonyabbak és minél 
kompetensebbek legyenek ezen a területen.  

A SP4CE portál főbb előnyei: 

 A felvetett problémákra kidolgozott és elfogadott megoldások gyűjteménye a 
nagyközönség számára is elérhető. 

 Támogatja a nemzetközi együttműködést a felvetett problémák megoldására öt nyelven, 
köztük angolul is. 

 Bátorítja a fiatalokat, hogy kipróbálják magukat tervezőként, feltalálóként és 
alkotóként. 

 Ösztönzi a kezdeményezőkészséget és vállalkozói szellemet. 
 Fejleszti a diákok azon képességeit, melyek majd a foglalkoztatásukhoz szükségesek 

lesznek. 
 Új, a vállalatok mindennapi gyakorlataiba beépíthető tanulási és együttműködési 

módszereket mutat be. 
 Növeli a szakmai fejlődés lehetőségeit a célcsoportok számára. 
 A tanulás és képesítések munkaerőpiaci relevanciáját növeli és támogatja a kapcsolatot 

az oktatás, képzés, vagy egyéb ifjúsági területek és a munka világának egymáshoz 
kapcsolódását. 

 Népszerűsíti az innovatív gyakorlatok átvételét az oktatásba, képzésekbe és egyéb 
ifjúsági területekre a személyre szabott tanulási megoldások, az együttműködő tanulás 

http://www.idec.gr/
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és kritikai gondolkodás, az IKT stratégiai használata, a nyitott oktatási segédanyagok, a 
nyitott és rugalmas tanulás, a virtuális mobilitás és egyéb innovatív tanulási módszerek 
támogatásával. 

 Elősegíti az oktatási, képzési és egyéb ifjúsági területeken dolgozók szakmai fejlődését 
elősegítve ezzel az alap-és továbbképzése minőségét és a választékát, beleértve az új 
pedagógia és IKT alapú módszereket és nyitott oktatási segédanyagok használatát. 

  



 

2014-1-PL1-KA200 – 003341 
 

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission under the ERASMUS+ 
Programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

7 
 

 

3. A SP4CE rendszer használatának előnyei 
 

A SP4CE rendszer legfontosabb előnye, hogy alapvető tanár-diák kapcsolatot tanár-vállalkozó-
diák kapcsolattá alakítja. A célunk, hogy a képzés tartalmát a munkaerőpiac aktuális 
szükségleteihez közelítsük a résztvevők aktív bevonásával a képzési célok és speciális feladatok 
meghatározásában és a teljesített feladatok, oktatási folyamatok és a tanulók teljesítményének 
értékelésében. 
A választott platform lehetővé teszi az értékelési folyamat átláthatóságát és lehetőséget ad az 
online együttműködésre a megadott projekteken. Hasonló együttműködések a kézikönyv 
csatolmányai között szereplő példák között találhatók. 
Minden tevékenység automatikusan mentésre kerül, így felhasználhatóvá válnak, mint oktatási 
anyagok, illetve jó és rossz gyakorlatok. 
A rendszer egy nyitott e-learning rendszer (tanulásmenedzsment rendszer), amely speciálisan 
az adott feladat követelményei szerint alakítható a beépülő modulokon keresztül. 
Az előnyökhöz tartozik, hogy a felhasználók a számukra legkedvezőbb időpontban 
használhatják a platformot.  
Egy másik rendszerelőny, hogy a forrásokhoz való hozzáférést korlátozni lehet. Ezt 
rendszerszinten és egyéni források szintjén is meg lehet tenni. Mindez fontos lehet bizalmas 
anyagok biztosításánál a diákok részére, vagy ha a tanulószobákban folyó munkák természete 
ezt megkívánja. 
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4. SP4CE felhasználók 
 

A portál alapvetően nem határozza meg a felhasználói szerepköröket, a szerep kiosztás 
általában a különböző kurzusok és tanulószobák szintjén történik meg.  
A portál elsődleges célcsoportja azon tanulók, akik megoldandó feladatokat kapnak. A 
feladatok nehézségi szintje és természete a tréning témájától, témaköreitől és módszertanától is 
függ. 
A másik felhasználói célcsoport azok a vállalkozások, akik együttműködve a tanárokkal tréning 
témákat, feladatokat javasolnak, részt vesznek a tréningen és kiértékelik azt. 
A harmadik célcsoport a tanárok csoportja, akik feladatokat jelölnek ki és ellenőrzik a tanulási 
folyamatot. Ők a felelősek a rendszerfelhasználók közötti kommunikációért és a végső 
értékelésért is. 
A kifejlesztett rendszer egyidejű és többidejű együttműködést tesz lehetővé a különböző 
célcsoportok tagjai között az információk és forrás megosztásának lehetőségével. 

Egyéb, speciális szereppel és feladatokkal felruházott felhasználók is lehetnek, mint például 
egy olyan külső értékelő, aki a különböző tanulási folyamatokat értékeli. 

 
Szerep az LMS Moodle 
rendszerben 

Szerep a SP4CE platformon Jogosultságok 
 

Menedzser Fő adminisztrátor A fő adminisztrátor a 
tanulószobákkal, 
felhasználókkal, értékelési 
beállításokkal, stb. 
Kapcsolatos adminisztrációs 
feladatokat végzi. 
 

A kurzus létrehozója Helyi adminisztrátor A helyi adminisztrátor tud új 
tanulószobákat létrehozni, 
azokat módosítani és törölni 
is tudja. 
 

Szerkesztő tanár Mentor A mentorok jogosultak 
minden tevékenységre a 
tanulószobán belül, így 
például változtatásokat 
eszközölhetnek és 
értékelhetik a tanulókat. 
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Nem szerkesztő tanár Tanácsadó A tanácsadó tanácsadásokat 
folytathat a tanulószobában, 
értékelheti a tanulókat, de 
nem változtathatja meg a 
tevékenységeket a 
tanulószobán belül. 
 

Diák Diák A diákoknak általánosságban 
kevesebb jogosultságuk van 
a tanulószobán belül, a 
mentorok által meghatározott 
tevékenységekben vehetnek 
részt. 

Vendég Vendég A vendégeknek van a 
legkevesebb jogosultságuk, 
általában szöveget sem 
írhatnak sehová a 
tanulószobán belül.  

1.táblázat: SP4CE felhasználók típusai 
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5. A mentorok szerepe és feladatok a mentorok számára a SP4CE portálon  

A mentor szerepe nagyon fontos a tanulási folyamatban, ők tanítják az asszisztenseket, 
kezdeményezik a közösségi kapcsolatokat és technikai támogatást is nyújtanak. Tanítóként 
segítséget nyújtanak a diákoknak a kurzus tartalmának megértésében és tisztázásában. Mint 
közösségi kapcsolatteremtők segítenek kapcsolatot kialakítani a diákok között az e-Learning 
környezetben. Mint technikai támogatók pedig segítenek a diákoknak a technológiai problémák 
megoldásában. 

A SP4CE projektben azt a tanárt hívjuk mentornak, aki segít a diákoknak. Ez a szerep 
különbözik a klasszikus tanári szerepektől, ebben az esetben ugyanis a tanár folyamatok 
sorozatán kíséri végig a csoportot a közös cél meghatározásában és elérésében. Ezt a közös célt 
a csapat saját maga határozza meg a kurzus kezdetén, később a tanár fogja támogatni azt a 
folyamatot, ami a csapatot a cél eléréséhez vezeti. A tanár/mentor segíti a tanulót a szerepének 
kiválasztásában és ösztönzi egymás támogatását a tanulók csoportjában. A tanulók szerepe függ 
a tanulók szakmájától és ambíciójától a csoporton belül. 

Ebben a megközelítésben a tanár inkább a csoport facilitátoraként működik, mint egy 
hagyományos tanárként. A csoport kreatív és innovatív ötletei segítik majd a vállalat által 
felvetett probléma megoldását. Ebből kifolyólag a tanár nem lehet a csoport vezetője, csupán 
támogató és katalizátor szerepet tölthet be a csoporton belül. A különböző szerepkörök, 
amelyek a mentori szerepen belül használhatók: tréner, facilitátor, tanácsadó és mentor. 

A mentori szerep betöltéséhez a következő útmutató javasolt. Az útmutató áttekinti a mentori 
szerep főbb felelősségi köreit és azok hozzájárulását a tanulási korlátok lebontásához, a diákok 
igényeinek kielégítéséhez és a tanítói és tanulási hatékonyság ösztönzéséhez. Ez egy jó segítség 
lehet a mentorok számára a tanulási környezetben, hogy világosabb képük legyen a mentorálás 
folyamatáról a gyakorlatban. Az útmutató a mentori szerep három szempontját különbözteti 
meg, amelyek a felelősségi köröket és hozzájárulásokat is leírják: 

1. Támogató instrukció 
a. Felelősségi körök 

i. Válaszolni a diákok kurzussal kapcsolatos kérdéseire 
ii. A beszélgetések felügyelete 

iii. Információk biztosítása a diákok számára a tanulási hatékonyság 
növelése érdekében 

iv. Az értékelés kritériumainak tisztázása 
v. A diákok részvételének nyomonkövetése 

vi. Közérdekű bejelentések közzététele 
b. Hozzájárulások 
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i. Gyors válaszok 
ii. Az instrukciók minőségének javítása 

2. Közösségi kapcsolatok kezdeményezése 
a. Felelősségi körök 

i. A szükséges információk biztosítása a diákok számára 
ii. A diákok segítése a tanulási célok elérésében 

iii. Extra segítség biztosítása 
iv. A diákok aggodalmainak kezelése 

b. Hozzájárulások 
i. A diákokat támogató struktúra ösztönzése 

ii. A diákok komfortérzetének növelése 
iii. Az instrukciók és tanulás minőségének növelése 

3. Technikai támogatás biztosítása  
a. Felelősségi körök 

i. Coaching biztosítása a diákok számára az alapvető online képességeket 
illetően 

ii. Online hozzáférési problémák megoldásának ösztönzése 
iii. Szükséges információk biztosítása a kurzus weboldalán való 

navigációhoz 
iv. Segíteni a diákokat speciális erőforrások elhelyezésében a tanulási 

környezetben 
v. Kurzusanyagok feltöltése és letöltése 

vi. Üzenetek küldése a társalgási felületen 
vii. A diákok máshoz irányítása, amennyiben a technikai probléma nem 

megoldható a mentor által 
b. Hozzájárulások 

i. Technikai nehézségek csökkentése 
ii. A diákokat támogató struktúrák ösztönzése 

iii. A diákok komfortérzetének növelése 
iv. Az eLearning hatékonyságának és eredményességének növelése 

 

Mit kellene a mentornak mondania és csinálnia? 
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Itt a javasolt viselkedések egy rövid és alap listája található annak érdekében, hogy a 
csoportmunkában a kreativitás és együttműködés a lehető legjobban működjön és hogy mindenki 
a lehető legjobban érezze magát. Az “és” szó használatával az eredeti ötlethez újabbakat adunk 
hozzá és továbbfejlesztjük azt, miközben a “de” szó használatakor általában valami kritikai, 
negatív megjegyzés következik, ami nem feltétlenül fejlődést eredményez. Éppen emiatt mi az 
“és” szó használatát javasoljuk a “de” helyett, amikor megjegyzést teszünk és jó, ha az alapvető 
hozzáállásunk olyan, hogy az ötlet továbbfejlesztésére koncentrálunk a kritizálás helyett. A 
“hogyan” szó használata a kérdések elején szintén támogatást és fejlődést eredményez, miközben 
a “miért” szó használatával az okokat keressük, vagy a problémára koncentrálunk, miközben ez 
eltereli a figyelmünket a megoldásról. 

A mentori tevékenység során a facilitátornak: 

 pozitív visszajelzéseket kell adnia, 
 a csapattagokat az ötletek megosztására kell ösztönöznie, 
 ösztönöznie kell az ötletek megbeszélésére, 
 bátorítania kell a csapattagokat, hogy elmagyarázzák ötleteiket, 
 az “és” és “hogyan” szavakkal érdemes a mondatait kezdenie, 
 a megoldásokra kell fókuszálnia, 
 össze kell foglalnia a következtetéseket és tisztázni a fontosabb pontokat, 
 minden hozzászólást komolyan figyelembe kell vennie és igazságosan értékelnie kell 

azokat.  

Itt szintén egy lista található a “mit ne csináljunk” viselkedésekről, ami szintén alap 
viselkedéseket tartalmaz és nagyon rövid. A lényeg, hogy korlátozzuk a negatív hozzászólásokat 
és viselkedéseket a csoporton belül és a mentor/tanár oldaláról is. A “nem” és “de” szavakat, 
illetve kritikákat ha lehet kerülni kell mind a csoporton belül, mind pedig a tanári oldalról, mert 
ezek akadályozhatják a probléma megoldását. A “miért” szintén inkább az okokra koncentrál és 
nem a megoldásra, tehát igyekezzenek kerülni, ha lehet, hogy “miért”-tel kezdjék a kérdő 
mondatokat. Egy lista azokról a viselkedésekről, amelyeket a facilitátornak kerülnie kell: 

 ne ítélkezzünk, 
 kerüljük a kritizálást és a negatív megjegyzéseket, próbáljunk konstruktívak lenni, 
 ne hagyjuk, hogy egy csoporttag dominálja a beszélgetést, 
 ne hagyjuk, hogy mi domináljuk a beszélgetést, 
 ne hagyjuk, hogy egy nézőpont érvényesüljön csak, 
 a prekoncepciókat felejtsük el, 
 próbáljuk meg elkerülni a “de” és “miért” szavakat a mondatok elején a csoportban, 
 próbáljuk meg elkerülni az “igen” és “nem” kérdéseket, inkább nyitott kérdéseket 

használjunk. 
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6. A SP4CE weboldal tartalma 

A portál a projekt eredmények gyűjtőhelye. A portál menüje a következő opciókat tartalmazza 
(1-9. kép):  

1. Kezdőoldal 
2. Üdvözöljük a SP4CE projekt honlapján! 
3. Partnerek 
4. Útmutatók 
5. Tanulószobák 
6. Tananyagok 
7. Konferenciák 
8. Letöltések 
9. Kapcsolat 

A kezdőoldal a portál egyéb részeihez enged belépést. Itt bárki kapcsolatba léphet a portál 
adminisztrátorával és kérheti új tanulószoba megnyitását. 

 

 
3.kép: Kezdőoldal 

Itt bárki kérheti, hogy új tanulószobát nyissunk. A “Hozzászólás” gombra kattintva meg lehet 
írni a tanulószoba létrehozásának célját. A leíráson kívül azok a felhasználók, akik még nem 
regisztráltak, itt megadhatják nevüket és elérhetőségüket (ebben az esetben az e-mail címüket). 
A portál adminisztrátorai feldolgozzák a kéréseket és létrehozzák a felhasználói oldalt a 
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megfelelő engedélyekkel. Az adminisztrátor felveszi a felhasználóval a kapcsolatot a megadott 
e-mail címen keresztül és további instrukciókat küld a bejelentkezési adatokon felül. 

 
4.kép: Tanulószoba iránti kérelem a SP4CE portálon  

Az “Üdvözöljük a SP4CE projekt honlapján” rész alapinformácókat tartalmaz a projekt 
céljairól és eredményeiről. 
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5.kép: Üdvözöljük a SP4CE projekt honlapján 

A “Partnerek” részben a felhasználók a SP4CE projekt partnereiről találhatnak információkat 
és a projektben betöltött szerepekről is tájékozódhatnak. 

 
6.kép: Partnerek 

Az “Útmutatók” rész összegyűjti a tananyagokat és munkaanyagokat elsősorban a mentorok és 
tanácsadók részére, de a portál egyéb felhasználói számára is biztosít útmutatót. 

A “Pedagógiai tartalom” c. rész a projekten belül kidolgozott tananyagokat tartalmazza. A 
különböző témakörök között a következők is szerepelnek: korábbi projektek eredményei és 
tanulságai, az együttműködő tanulás módszerei a kreativitás és innováció érdekében, hogyan 
használjuk tanításra és tanulásra az IKT eszközöket, kreativitási technikák, innovatív didaktikai 
eszközök a felnőttoktatásban, együttműködő tanulás a tanácsadók igényeinek szempontjából, 
kompetenciák fejlesztése a MOOC segítségével, a vállalati igények azonosításának módszerei, 
online mentoring és coaching, a virtuális vállalat pedagógiai modellje, nyitott oktatási 
erőforrások, hogyan értékeljük a kreatív eredményeket és hogyan támogassuk a személyes 
tanulási folyamatot. 

A “További olvasnivalók” c. rész linkeket tartalmaz külső forrásokhoz a “Pedagógiai tartalom” 
c. Részben megadott témakörökben. 

Az “Útmutató tanácsadók részére” és az “Útmutató mentorok részére” a két felhasználói 
csoport szerepeiről és engedélyeiről tartalmaz információkat. 
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Az “Útmutató a felhasználók számára” c. rész általános információkat tartalmaz a portálról és 
fő funkcióiról. 

 
7.kép: Útmutatók 

A “Tanulószobák” rész egy belépési hely a SP4CE portál másik részébe, ahol a regisztrált 
felhasználók tudnak egymással interakcióba lépni, feladatokat osztani és problémákat 
megoldani. A portál ezen részének részletes leírását a dokumentum további részében találják. 
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8.kép: Tanulószobák 

 

A “Tananyagok” menüpont alatt a felhasználók számos konkrét felhasználói esettanulmányt 
találnak valós példákkal arról, hogy mire tudják a portál funkcióit találni. Kiválaszthatja az 
Önnek leginkább megfelelő oktatási kontextust. A kereső funkcióban kulcsszavak segítségével 
is kereshet példákat. A példák két csoportba vannak osztva: az első csoportban található példák 
a portál általános használatával kapcsolatban tartalmaznak hasznos tippeket, a példák másik 
csoportja pedig a tanulószobák speciális használatára vonatkozik.  

 
9.kép: Tananyagok 

A “Konferenciák” menüpont alatt azon jövőbeni rendezvényekről találnak információkat, 
melyek a SP4CE projekttel, vagy a portál használatával kapcsolatosak. 
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10.kép: Konferenciák 
 
A “Letöltések” menüpont alatt a projekttel és a portál használatával kapcsolatos információk, 
hirdetések és képzési anyagok kerültek összegyűjtésre. 

 
11.kép: Letöltések 
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A legutolsó “Kapcsolat” menüpontban a felhasználók kapcsolatba léphetnek a projekt 
koordinátorával és a helyi adminisztrátorokkal, akik létrehozzák és menedzselik a 
tanulószobákat. A helyi adminisztrátorok kezelik a portál különböző nyelvi verzióit beleértve a 
nemzeti tanulószobákat is. 

 
12.kép: Kapcsolat 
 
A portál öt nyelven érhető el: angolul, görögül, magyarul, lengyelül és szlovákul. A 
felhasználók teljes szöveges kereséseket tudnak végezni az egész weboldalon, illetve a 
tananyagokban és munkaanyagokban is. A portál és a tananyagok eléréséhez regisztráció nem 
szükséges, minden ingyenesen elérhető a felhasználók számára. 
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13.kép: A szöveges keresés eredményei a weboldalon  
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7. A SP4CE portál használata 

 
A “Küldje el nekünk projektötletét” menüpontnál a coachok, akik a vállalkozásokat képviselik 
el tudják küldeni projekt javaslataikat. Két opció közül választhatnak: a “Hagyj egy üzenetet” 
(blog), vagy az “Írj nekünk” (e-mail) opciót. Mindkét esetben a javaslatnak tartalmaznia kell a 
projekt tárgyát és egy rövid leírást, ami magában foglalja határidőt a megoldások küldésére. 
(14. és 15. kép). 
 

 
14.kép:  Hagyj egy üzenetet 
 
Senior Consultant 2016-04-17 at 07:00 
 
Project proposal: Supporting Moodle beginners by Video-Based instructions in YouTube. 
 
Description: PRO-MED sp. z o. o. is interested in preparing at least min. 10 short films in 
YouTube which will help a teacher to become Moodle administrator. The results of the project 
should be presented at the XI International GUIDE Conference 2016: NEW STRATEGIES 
AND TRENDS. 
 
Example resources: https://www.youtube.com/user/moodlehq/videos 
 
Language: English, Polish 
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Deadline: 31.05.2016 
15.kép:  Példa a projektjavaslatra 
A helyi adminisztrátorok engedélyezik a projekt javaslat megjelenését a portálon (16. kép). 

 
16.kép:  Példa projekt javaslat benyújtására a “Hagyj egy üzenetet” opciót választva 
A projekt javaslatot a tanulószobákban kell elhelyezni (17. kép).  

 
17.kép:  Tanulószoba példa (Kurzusaim)  
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8. A Tanulószobák használata  

Ajánlott, hogy a helyi adminisztrátorok (2. táblázat) legyenek felelősek a tanulószobák 
(Kurzusaim) létrehozásáért a sp4ce.moodle.eu platformon. Másrészről, a regisztrált coachok is 
létre tudják hozni saját kurzusaikat. A tanulószobák létrehozásának preferált nyelve az angol.   

Név Intézmény Ország Pozíció 

Anna Grabowska PRO-MED Lengyelország Fő admin 

Jacek Zieliński PIAP Lengyelország Helyi admin 

Olga Anagnostaki IDEC Görögország Helyi admin 

Gabriella Kengyel TREBAG Magyarország Helyi admin 

Dana Paľová TUKE, ASTRA Szlovákia Helyi admin 

2. táblázat: Helyi adminisztrátorok a sp4ce.moodle.pl platformon 

 

A 18. és 19. képen az látható, hogy hogyan kell kérni egy új tanulószoba létrehozását 

 

 
18.kép:  Hogyan lehet kérni egy tanulószoba létrehozását (1. rész) 

 

http://sp4ce.moodle.pl/
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19.kép:  Hogyan lehet kérni egy tanulószoba létrehozását (2. rész) 

Csak a fő adminisztrátor tudja engedélyezni egy új tanulószoba törlését (17. kép). 

 
 

20.kép:  Tanulószoba (kurzusok) jóváhagyása függőben 
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A tanulószobát/kurzusaim a helyi adminisztrátori igényeknek megfelelően lehet létrehozni (21. 
és 22. kép). 

 
21.kép:  Egy tanulószoba példája – információs képernyő 
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22.kép:  Egy tanulószoba konfigurációjának példája (Kurzusaim) 

 

 

Amikor a tanulószoba készen van (Kurzusaim), a helyi adminisztrátor kap egy üzenetet (23. 
kép). 

 
23.kép:  Tanulószoba jóváhagyásának példája 

A létrehozott tanulószobában való munka során a felhasználók minden típusa különböző 
tevékenységeket tud végezni és különböző erőforrásokat és forrásokat tud használni. Lentebb 
ezen tevékenységekről és erőforrásokról található egy lista. 

A tanulószobában folytatható tevékenységek a következők: 
9. Feladatkiosztás – ez biztosítja, hogy a diákok beadhassák munkájukat értékelésre és 

visszajelzésre a mentoroktól és tanácsadóktól. 
10. Beszélgetés – ez biztosítja a résztvevők számára, hogy valósidejű, szinkron 

kommunikációt folytassanak egymással. 
11. Választás – ez biztosítja a mentorok számára, hogy egy kérdést tegyenek fel és hogy a 

diákok választani tudjanak a felkínált válaszlehetőségek közül.  
12. Fórum – ez biztosítja a teret a diákok, mentorok, tanácsadók számára az ötletek és 

hozzászólások megosztására egy gondolatmeneten belül. Képek és egyéb média fájlok 
szintén megoszthatók a fórumon keresztül. A mentornak lehetősége van arra, hogy 
értékelje a fórum hozzászólásokat és engedélyt tud adni a diákoknak arra, hogy egymás 
hozzászólásait értékeljék. 

13. Wiki – az együttműködésben létrehozott webdokumentumok gyűjteményét tartalmazza. 
Alapvetően a wiki oldal egy olyan weboldal a tanulószobán belül, amit a csoporttagok 
közösen hoznak létre közvetlenül a keresőben, tehát nem szükséges hozzá a HTML 
ismerete. A wiki egy kezdő oldallal kezdődik. Minden szerző adhat oldalakat a wiki 
oldalhoz egyszerűen úgy, hogy létrehoz egy linket, ami még nem létezik. 
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14. Workshop – ez egy több opciós kölcsönös értékelést jelent. A diákok beküldik a 
munkájukat egy online eszköz segítségével. A diákok ezután értékelhetik a saját 
munkájukat és egy másik diák munkáját is. 

 

 
 

24.kép: Tevékenység hozzáadása a tanulószobához   
 
 
A tanulószobákban a következő anyagok és források használata javasolt: 
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 Könyv – ez a modul lehetővé teszi a mentorok számára, hogy többoldalas forrásokat 
hozzanak létre könyvszerű formában könnyen és egyszerűen. 

 Fájl mappa – a mappa lehetővé teszi a mentor számára, hogy többféle kurzusanyagot 
egyszerre jelenítsen meg. A források ebben az esetben lehetnek különböző típusúak és 
egyben is feltölthetők zip formátumban, majd ki is csomagolhatják azokat, vagy a 
kurzus oldalán egy üres mappába is feltölthetőek. 

 Oldal – ez egy linket hoz létre a képernyőn, ami a mentor által készített tartalmat 
mutatja. Ez a funkció lehetővé teszi különböző típusú tartalmak megjelenítését is, mint 
az egyszerű szöveges forma, képek, audio és video anyagok, vagy akár ezek 
kombinációját is. 

 URL – az URL egy internetes link egy weboldalhoz, vagy online fájlhoz. Mentorok az 
URL-eket arra tudják használni, hogy a diákok számára weboldalakat küldjenek, ami a 
kutatásukban hasznos lehet, időt és erőfeszítést takarítva meg ezáltal számukra. 
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25.kép: Források hozzáadása a tanulószobákhoz 
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9. Motivációs tényezők a felhasználók számára 
 

Nagyon fontos a felhasználók megfelelő motivációja a rendszer hatékony használatához a 
tanulási folyamat fejlesztése érdekében. 
A rendszer a felhasználók aktív részvételét kívánja, amit nem könnyű elérni és nagyfokú 
bevonódást kíván. 
Ennek eléréséhez a következőket kell szem előtt tartani: 

 a feladatokat a képesítésüknek megfelelően kell a diákoknak kiosztani, 
 fontos, hogy a diákok figyelmét érdekes kihívások segítségével ragadjuk meg, 
 folyamatosan ellenőrizni kell a rendszerfelhasználók tevékenységeit, 
 a teljesítmény-értékelés pontos legyen és lehetőleg írásbeli visszajelzés formájában 

történjen, a pontszámos értékelés nem elegendő, 
 kommunikációs csatornák is be vannak építve a portál működésébe, elsősorban hírek és 

fórumok formájában, melyek alkalmasak az információ megosztására és ösztönzik a 
felhasználók aktivitását. 

A SP4CE rendszer használatából eredő tapasztalatok azt jelzik, hogy a rendszer az 
együttműködések számos formáját támogatja, nem csak a tanár-vállalkozások-diák vonalon, de 
a problémamegoldó társadalmon belül is és a különböző megoldások összehasonlítási 
folyamatán keresztül.  
A motivációhoz a verseny és játék ösztönző hatását használjuk fel. A rendszerben jelvényeket 
lehet gyűjteni, majd a nyertesekből egy lista készül. A rendszer a folyamat és a résztvevők 
viselkedésének szakértői értékelését is lehetővé teszi. 

  

 
 

26.kép: Egy példa arra, hogy hogyan lehet a felhasználókat motiválni a jelvények segítségével. 
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10. A tanulási folyamat értékelése 

 

A SP4CE által kínált értékelési rendszer a MOODLE rendszeren alapul. A rendszer nem ír elő 
konkrét értékelési és minősítési módszert, vagy formát. A kurzuson belül a felhasználó saját 
maga határozhatja meg az értékelési skálát és az értékelési riport formáját. 

Az értékelés nem vonatkozhat kizárólag a diákok által teljesített feladatok értékelésére. Az 
értékelésnek ki kell terjednie a tanulási folyamat egyéb aspektusaira is és a diák döntéshozatali 
képességére. Fontos lehet olyan viselkedések és képességek fejlesztése is, melyek a diákok 
szakmai karrierje szempontjából lényegesek. Ezenkívül tartalmaznia kell egy átfogó 
magyarázatot magáról az értékelés módszeréről. 

Biztosítani kell az értékelés átláthatóságát, tehát hogy a felhasználók hozzáférjenek a korábban 
teljesített feladatok eredményeihez, mint ahogyan az értékeléseikhez is. 

 
 

27.kép: Értékelések előnézete  
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28.kép: A felülvizsgálat szerkesztésének példája 

 

A projektben használt módszertan a teljes tanulási folyamat értékelését ajánlja, amely magában 
foglalja a tréninganyag előkészítését egy külső, vagy belső szakértő által. Az ő feladatuk a 
tréning minőségének, az eredmények fenntarthatóságának az értékelése és a tréninganyag 
hozzáigazítása a munkaerő-piaci szükségletekhez. Mindez szakképesített emberek bevonását 
igényli. Ugyanilyen fontos az értékelés a következő lépések előkészítésénél és a folyamatban 
lévő tréning aktivitásoknál. 

Az értékelési riportnak tartalmaznia kell a tréning tartalmának a minőségét, az alkalmazott 
tanítási módszertant, a tréning hasznosságát, a tréning eredmények fenntarthatóságát és 
speciális útmutatókat, ajánlásokat a tanulási folyamat fejlesztéséhez. 

 

 
 


