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1. Rövid összefoglaló 
Ez a dokumentum a projekt partnerek által készített esettanulmányok formájában nyújt 
segítséget az oldal és a tanulószobák használatához. 
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2. Esettanulmány a SP4CE portál használatához a TUKE Egyetemen 
2.1. Az esettanulmány célja 

Manapság, az IKT egyre inkább betör az emberi élet különböző területeire. A diákok is úgy 
gondolják és a gyakorlat is azt mutatja, hogy az oktatás nem megfelelően illeszkedik a 
munkahelyi gyakorlathoz. Annak érdekében, hogy az egyetemek megfelelően készítsék fel a 
diákokat a gyakorlati életben való helytállásra, a munka világát intenzívebben be kell vonni a 
mindennapi oktatási folyamatokba. Ebben az esettanulmányban egy, a T-Systems vállalattal 
való hatékony együttműködést mutatunk be. A T-Systems a multinacionális vállalatok és 
közintézmények számára működtet információs és kommunikációs technológia rendszereket. 
A vállalati és üzleti ügyfeleket is integráló megoldásokat kínál az üzleti és társadalmi élet 
hálózatosított jövője számára, támogatást nyújt a cégeknek szinte minden iparágban. A T-
Systems három érték mentén irányított – innováció, egyszerűség és kompetencia. Az ügyfelek 
számára nyújtott megoldások hatékony és innovatív technológiákon és az ügyfelek igényeinek 
megértésén alapulnak. 

A T-Systems aktívan részt vesz a TUKE Gazdasági Karának oktatási folyamataiban gyakorlati 
órák, feladatok, speciális tárgyakon keresztül, melyek speciális szoftverekkel és 
cégfolyamatokkal kapcsolatosak, gyakornoki programokon, különböző diákversenyeken és 
munka ajánlatokon keresztül. Az együttműködés egy gyakori formája a valós projekteken való 
közös munka, vagy éppen egy adott problémamegoldásban való részvétel a bachelor és master 
szakdolgozatokon keresztül. A diákok megtalálása ilyen feladatokhoz nem könnyű. Jelenleg a 
folyamat a következőképpen zajlik: először is a cég ajánl egy problémát, vagy együttműködési 
lehetőséget a kar vezetésének. Ezután az egyetem megkeresi azt a tanárt, akit érdekel az adott 
téma. Ezután a tanár keresi meg az érdeklődő diákokat. Ez a folyamat nagyon sok időbe kerül 
(általában néhány hét), ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy sikerül megtalálni a megfelelő 
diákokat a feladatra. Sok esetben ennek az az eredménye, hogy a cégek az egyetemek 
érdeklődése ellenére sem keresik már őket hasonló projekt javaslatokkal. Tehát bár mindkét fél 
érdekelt lenne hasonló közös együttműködésekben, sok esetben nem kerül sor végül 
együttműködésre, mert a potenciális résztvevőket nem értesítik megfelelően és időben.  

2.2. A SP4CE portál  
A SP4CE portál (elérhető: www.sp4ce.eu) izgalmas megoldást nyújt a fent leírt problémára. A 
portál információkkal szolgál a SP4CE projektről, útmutatók találhatók a különböző 
célcsoportok számára (coachok, mentorok, diákok), érdekes tananyagok és hozzáférés a 
különböző konferenciákhoz, valamint a fent vázolt probléma szempontjából különösen érdekes 
része az oldalnak a “felhívás”: “Küldje el nekünk projektötletét” címmel. Ezen a kihíváson 
keresztül bárki segítséget kérhet egy adott problémához. Ez az az eszköz, amely alkalmas arra, 
hogy megtalálja azokat az embereket, akik egy adott probléma megoldásában érdekeltek 
lehetnek, vagy hasonló és más területen működő partnereket összekösse egy-egy 
együttműködés érdekében. A kihívás résztvevőinek összekapcsolása esetében, az 
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adminisztrátor létrehoz egy tanulószobát, egy speciális helyet, ahol a résztvevő együtt tudnak 
dolgozni miután bejelentkeztek a rendszerbe. A kihívás folyamata az EACEA projekten belül 
kidolgozott “OpenInn2.0: Tudásközpont és e-értékelési modell” elvén működik, ahol a 
Tudásközpont befektetői csoportokat és innovatív megoldásokat generált egy nagyon speciális 
problémához. 

Kik a felhasználók?  
 Coach – Egy T-Systemsnél dolgozó HR menedzser, aki a felhívást meghatározza. A 

felhívás a következőket kell, hogy tartalmazza: projekt javaslat, leírás, példák, nyelv és 
határidők az eredmények eléréséhez.  

 Mentor – egyetemi tanár, aki a felhívásra válaszol, kommenteket ad, időzítést és 
diákokat javasol a projekthez.  

 Diákok – egyetemi diákok, akik érdeklődnek a felhívás témaköre iránt.  

Hogyan használhatják a portált? 
 Általános információk tanulmányozása – minden felhasználónak hozzáférése van az 

általános információkhoz (a SP4CE projektről, különböző útmutatók, tananyagok, 
konferencia anyagok, stb.). 

 Partner keresése az oktatási intézmények között – “Küldje el nekünk projektötletét” 
bárki tud kihívást közzétenni új partnerek és megoldások keresése érdekében.  

Források 
Nincs szükség semmilyen speciális szoftverre a sp4ce.eu portal használatához. A portál 
bármely böngészőn keresztül elérhető (pl. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE, stb.). 

Az eset 
A T-Systems egy globális vállalat kiterjedt ügyfélhálózattal, mely egyben a projekt 
dokumentáció nagy mennyiségét is jelenti, tehát minden évben potenciális alkalmazottakat 
keres ennek kezelésére. A vállalat menedzsmentje döntést hozott arról, hogy a jövőbeni 
munkavállalókat még tanulmányaik alatt felkészíti a projektmenedzsment tevékenységekre. A 
HR részlegnek tehát megfelelő jelentkezőket kell találnia az együttműködésre. 

Hogyan valósult ez meg? 
 A HR részleg képviselője egy felhívást tett közzé a sp4ce.eu portálon (21. kép) 
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HR Tanácsadó 2016-04-15, 06:51 

Projekt javaslat: Hogyan lehet egy 
jó IT projektet írni? 

Leírás: A T-Systems olyan, 
projektmenedzsment iránt 
érdeklődő lelkes fiatalokat keres, 
akik szívesen részt vennének egy 
projekt javaslat kidolgozásában a 
vállalatnál. Minden szükséges 
erőforrás a vállalatnál biztosított.  

Nyelv: angol, szlovák 

Határidő: 2016.09.20. 

 

21. kép: Képernyőkép a sp4ce.eu portálról és egy példa a felhívás  közzétételéről  

 Egy egyetemi tanár válaszol a felhívásra 
 A portál valamelyik kommunikációs fórumán keresztül a vállalat képviselője leírja a 

követelményeket részletesen és a tanárral átbeszélik azokat. 
 Miután a felek megegyeznek abban, hogy olyan anyagok megosztására is szükség van, 

melyek nem publikusak, a HR menedzser megkéri a portál adminisztrátorát, hogy 
nyisson egy új tanulószobát (TSZ) az újonnan létrehozott csoport számára. 

2.3. Megállapítások, ajánlások és változatok 
Hogyan fejleszti ez a partnerségi együttműködést? 

A felhívások közzétételén keresztül, a SP4CE portál egy hidat jelent az együttműködések 
létrejöttéhez. Következésképpen a tanulószobává alakított felhívás az a hely, ahol az 
együttműködés számos szinten ténylegesen létre tud jönni a SP4CE platform különböző 
funkcióit felhasználva. Ennek a nyitott SP4CE portálnak az előnye, hogy egy felhívásra több 
felhasználó is tud jelentkezni különböző intézményekből, akik tovább tudnak dolgozni más 
területeken és más projekteken is. 

 

Lehetséges kockázatok 
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 A legvalószínűbb kockázat lehet az érdeklődés hiánya a felhasználók részéről, pl. a 
felhívás közzététele ellenére senki nem válaszol és a felhívónak más utakat kell 
választania az együttműködés létrehozására. 

 Egy másik kockázat lehet, ha egy felhívásra túl sokan jelentkeznek és ezt követően 
nehéz kiválasztani az együttműködő partner. 

 Idő korlát – abban az esetben, ha a felhívó időkeretet állít be a válasz, vagy megoldás 
beérkezésére, előfordulhat hogy senki nem jelentkezik a felhívásra a remélt határidőn 
belül. 

Mit ne tegyünk /legyünk tudatában a következőknek 

Fontos, hogy a felhívás nagyon pontosan, részletesen körül legyen írva a félreértések 
elkerülése érdekében. Egy nagyon általános felhívás pedig a felhasználók érdektelenségét 
eredményezheti.   

2.4. Összegzés 

Ajánlások 
Oktatási formák 
Nem formális Szakképzés Középfokú  Egyetem 
   X 
Felhasználói szerepek 
Coach (cégek) Mentor (tanár) Tanulók 
X X X 
Fókusz terület 
Projektmenedzsment 
Főbb célok és feladatok 
Vállalat 

 Képzett és motivált új alkalmazottak és potenciális partnerek 
megtalálása 

Diákok 
 Kapcsolat létrehozása a vállalattal 
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3. Esettanulmány a tanulószobák használatához a TUKE Egyetemen  
 

3.1. Az esettanulmány célja 
A sp4ce.eu portál használatával közzétettek egy felhívást egy esetleges együttműködés 
lehetőségére a projektmenedzsment területén. Mindkét oldal – a T-Systems és a TUKE 
Gazdasági Kara beleegyezett az együttműködésbe és a megegyeztek a részletekben is. A 
megbeszélések folyamán kiderült, hogy néhány fontos anyagot nem tehetnek közzé 
nyilvánosan, így szükségük lenne egy olyan helyre, ami csak regisztrált felhasználók számára 
érhető el, ahol anyagokat, projekt javaslatokat, vállalati belső folyamatokat, stb. meg tudnak 
osztani egy korlátozott formában a felhasználói szerepkörök alapján. 

 

3.2. A SP4CE Tanulószobák  
A SP4CE platform és a tanulószobái (elérhető a http://sp4ce.moodle.pl/ oldalon) lehetővé teszik 
a felhasználói regisztrációt és a különböző szerepek tanulószobákhoz való rendelését (22. kép). 
A tanulószobák használatához regisztrálni kell a rendszerben. Az elérhető funkciók és eszközök 
egy tanulószobában a felhasználói szerepektől függnek. A következő szerepek lehetségesek: 
menedzser, kurzus designer, tanár, diák, vendég és regisztrált felhasználó. A szerepektől 
függően különböző források és eszközök érhetők el. 

 

 

12. kép: A SP4CE Tanulószobák kezdő képernyője 

Minden SP4CE tanulószoba egy speciális problémával foglalkozik, amivel egy vállalatnak 
szembe kell néznie és nyilvánosan közzétehető információkkal látja el a diákokat a probléma 
jobb megértéséhez. A tanárok segítenek a coachoknak olyan anyagok közzétételével, melyek 

http://sp4ce.moodle.pl/
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hasznosak a diákok számára, illetve lehetőséget biztosítanak a beszélgetésre, az interaktív 
együttműködésre, az új megoldási javaslatoknak és értékelésnek. 

    

Kik a felhasználók?  
 Coach – HR menedzser a T-Systems vállalatnál, aki a diákok számára hasznos 

anyagokat készít elő, előkészíti a helyet a megbeszélésekre, az interaktív 
együttműködésekhez, új megoldási javaslatokhoz és az értékeléshez.  

 Mentor – bemutatja a témakört, a főbb ötleteket és a célokat, amiket el kell érni, segít a 
diákoknak egy sikeres együttműködést létrehozni a vállalati coachokkal, segít a 
coachoknak kialakítani a tanulószobák struktúráját a különböző funkciók használatával.  

 Diákok – A coach-csal és tanárokkal együttműködve próbál megoldást találni az 
aktuális problémára, értékeléseket dolgoz ki és projekt javaslatokat készít elő.  

Hogyan használhatják a portált? 
 A coach a mentorral együttműködve előkészíti a tanulószoba struktúráját. Ebben a 

fázisban a tanulószoba elérhetőségét, a tanulószoba használható funkcióit, azokat a 
tevékenységeket, amelyeket a diákoknak véghez kell vinniük (jelentkezés, visszajelzés, 
chat, fórum, workshop), a forrásokat (könyv, fájl, mappa, címke, weboldal, URL), amit 
a tanulószobában használni fognak. Megegyeznek a végeredmények értékelési 
módszerében, hogy hogyan fogják közzétenni azokat és a hozzáférési szinteket is. 

 A mentorok a diákoknak feladatokat adnak, e-mailen keresztül, vagy egyéb módokon 
regisztrálnak a rendszerbe és előkészítik a tanulószobát. 

 A diákok tanulmányozhatják a különböző tananyagokat és egyéb forrásokat, 
kommunikálhatnak a mentorokkal, vagy coachokkal, projekt javaslatokon dolgoznak és 
kiegészítő információkat keresnek, vagy kérnek. 

 A coachok és tanárok koordinálják az összes speciális feladatot, ami a probléma 
megoldásához szükséges. A tanulószoba felhasználói csapatok különböző, az adott 
témához illeszkedő szakértelemmel, tudással rendelkeznek. Ez az együtműködő 
környezet a diákokat kiragadja a szokásos tanulmányaikból és együttmunkára készteti 
őket az ötletek és tudás megosztásával. Mindenki a saját kompetenciáját és képességeit 
használja a legjobb eredmény elérése érdekében. 

 A coachok és mentorok értékelik és osztályozzák a diákok tevékenységeit. 

Források 
A tanulószoba eléréséhez a rendszerbe való regisztráció és a hozzáférési kulcs szükséges. A 
kulcsot személyesen, e-mailen keresztül, vagy a mentoron keresztül lehet megkapni. A 
Tanulószobák eléréséhez semmilyen speciális szoftverre nincs szükség, csupán 
felhasználóbarát böngészők ajánlottak (pl. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE a pod.). Egy-
egy speciális problémához, vagy feladathoz esetleg speciális szoftverre is szükség lehet, de a 
felhasználókat erről tájékoztatni kell a tanulószobán keresztül. A projekt javaslat 
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előkészítéséhez a diákoknak általános MS Office alkalmazásokra van szükségük - MS Word, 
MS Excel, MS PowerPoint. 

Az eset 
A T-Systems egy globális vállalat kiterjedt ügyfélhálózattal, ami a projekt dokumentáció nagy 
mennyiségét jelenti, tehát minden évben potenciális alkalmazottakat keres ennek kezelésére. A 
vállalat menedzsmentje döntést hozott arról, hogy a jövő munkavállalóját még tanulmányaik 
alatt készíti fel a projektmenedzsment területén. A HR részlegnek tehát megfelelő jelentkezőket 
kell találnia az együttműködésre.  

Miután a vállalat HR részlege és a TUKE Gazdasági Karának egy tanára között létrejött a 
megállapodás, a HR részleg képviselője megkérte a SP4CE platform adminisztrátorát, hogy 
hozzon létre egy tanulószobát “Projekt javaslat a regionális fejlesztés támogatására” névvel. 
Végül, a tanulószobában egy coach a T-Systems vállalattól, egy mentor a Tuke Egyetemtől és 
16 diák dolgozott együtt. 

A tanulószoba használatának fő célja a tanulók érdeklődésének felkeltése a tanulmányi 
területükkel kapcsolatos projekt iránt, illetve egy valóságos probléma kreatív úton történő 
megoldásának hatékony megközelítési módját is elsajátíthatták, miközben valóságos vállalattal 
létesíthettek kapcsolatot. A tanulószobában minden olyan tudásanyag elérhető volt, amire a 
sikeres projekt javaslat előkészítéséhez szükség volt. 

 

Hogyan valósult meg? 
 A coach és a tanár készíti elő a tanulószoba struktúráját (23. kép), ami tartalmaz egy 

bevezető prezentációt a tanulószoba céljairól, ezenkívül a projekt javaslat fejlesztéséhez 
szükséges forrásokat, jó gyakorlatokat és a diákoktól elvárt tevékenységekről és 
eredményekről információkat. Mindezeket összeegyeztetik a vállalati 
követelményekkel a pedagógiai alapelveket betartva. Emellett leírják, hogy hogyan 
lehet a kreatív megközelítést is megvalósítani és hogy milyen szoftver eszközök 
szükségesek az egyes projekt javaslat fejlesztési fázisaiban. (kb. 10 óra) 
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23. kép: A tanulószoba kezdőképernyője  

 A források alapján a diákok elkezdik kidolgozni a projekt javaslatukat – meghatározzák 
a projekt javaslat első változatát (a projekt neve, a projekt időtartama, becsült büdzsé, a 
projekt célja, a jelentkezés leírása, célcsoport) (kb. 20-24 óra). 

 A projekt javaslat kidolgozásának ideje alatt a diákoknak érdemes megbeszélniük a 
folyamatot és ötleteiket a tanárával, a coach-csal, vagy egyéb társakkal az osztályban. 
Ehhez használhatnak on-line chatet, vitafórumot, vagy azonnali üzenetküldő funkciót 
is. 

 Ezután a diákoknak a javaslatukat alcélokra és külön projekt tevékenységekre kell 
bontaniuk, ami részletesebb információt tartalmaz a projektről (kb. 20-24 óra – a projekt 
komplexitásától is függ). 

 A diákok elektronikus prezentációt készítenek a projektről, ami tartalmazza a projekt 
célját, az alcélokat, a projekt céljának indoklását, a tevékenységek leírását, az 
eredményeket, a szükséges költségeket, a hatást és fenntarthatóságot (3-8 óra – ami függ 
a diákok IKT kompetenciáitól is). 

 A diákok bemutatják az eredményeket az osztályban, ahol egy megbeszélés keretein 
belül visszajelzést adhatnak egymásnak és értékelhetik egymás munkáját. Ezek a 
visszajelzések a coach és tanár által adott végső értékelés részét képezik majd. 

 

3.3. Megállapítások, ajánlások és változatok 
 

Főbb következtetések 

A SP4CE Tanulószobák használatakor a tanár mediátor szerepkörben van és segít a vállalatok 
képviselőinek (coachok) meghatározni a megoldandó feladatokat és forrásokat, amik egy 
probléma mélyebb megértéséhez szükségesek. Másrészt a tanár segít a diákoknak a megoldások 
kidolgozásában és a cégek képviselőivel való kommunikációban személyre szabott tanulási 
módszerek alkalmazása, illetve az együttműködő tanulás és a kritikai gondolkodás 
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módszerének segítségével. A legfőbb pozitív aspektusa mindennek, hogy a diákok ismerős 
környezetben tanulhatnak. 

Hogyan fejleszti mindez a partneri együttműködéseket? 

A diákok egy-egy probléma kreatív megoldásainak kidolgozása során olyan módszereket és 
eszközöket sajátítanak el, amit a mindennapi életük során is alkalmazni tudnak. 

Lehetséges kockázatok 

A projekt javaslat kidolgozása hosszabb időt vesz igénybe (különösen ha a projekt javaslat 
kidolgozásának a fázisai egy egész szemeszteren keresztül végighúzódnak – kb. 4 hónap), mivel 
ez a feladat a legkomplexebb az összes közül. A munka nagy részét házifeladatként meg lehet 
csinálni, ez kb. 50 órát vesz igénybe. Abban az esetben, ha a munka tanulmányozásához IKT 
eszközre is szükség van, lehetőség van az anyagok tanulmányozására otthon is miközben 
online/offline támogatást kapnak a coachtól, vagy tanártól a TSZ-en keresztül. 

Mit ne tegyünk /legyünk tudatában a következőknek 

Ne adjunk túl komplex projekt felhívásokat, amivel a diákoknak nincs kapcsolatuk. Az ötletek 
hiánya így esetleg frusztrációhoz, vagy demotivációhoz vezethet. Sokszor nehéz a diákoknak 
elkezdeni a feladatot, az agyuk leblokkolódik egy-egy probléma, vagy megoldási javaslat 
keresésekor, ilyenkor sokszor segít, ha példákat adunk nekik a folytatáshoz. 

Egy nagy komplexitású projekt esetében minden fázist és elvárást pontosan le kell írni, 
biztosítani kell példákat és folyamatos visszajelzést kell adni számukra a tevékenységeikre 
vonatkozóan. 

3.4. Összegzés 

Ajánlások 
Oktatási forma 
Nem formális Szakképzés Középfokú  Egyetem 
   X 
Felhasználói szerepek 
Coach (üzleti) Mentor (tanár) Tanulók 

X X X 
Fókusz terület 
Projektmenedzsment 
Főbb célok és feladatok 
Vállalat 
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 Praktikus példák és feladatok biztosítása a diákok számára a 
projektmenedzsment területén valós vállalati feltételek között 

 Megfelelő képességekkel rendelkező és motivált diákok 
megtalálása 

 Az oktatási folyamat fejlesztése 
 Különböző érdekes, innovatív, nem hagyományos 

megoldásokhoz való hozzáférés az éppen aktuális problémájukra 
(melynek megoldására a vállalat inkább hagyományos 
módszereket alkalmazott eddig, vagy nincs megfelelő 
munkavállalójuk az adott speciális területre) 

 A diákok valós tudásához és képességeihez való hozzáférés 
 Lehetőség az oktatási intézményekben elérhető oktatás 

módszereit és tartalmát befolyásolni. 
Tanárok 

 Kapcsolat kialakítása külső vállalatokkal – lehetőség jövőbeni 
együttműködésekre nem csak a SP4CE portálon, de egyéb 
projekteken, vállalati oktatásokon, stb. 

 Lehetőség a piaci követelmények áttekintésére – hogyan 
kapcsolódhat az oktatás a gyakorlati élethez és hogyan lehet az 
okattás módszereit és tartalmát fejleszteni 

 Lehetőség az e-learning és blended learning módszereinek 
kipróbálására, amit az egyetemi oktatásban is használni lehet 

Diákok 
 Gyakorlati készségek elsajátítása a projektmenedzsment 

területen 
 Egy valós csapatmunkába való bekapcsolódás lehetősége egy 

valós vállalaton belül. 
 Lehetőség az együttműködés különböző formáinak kipróbálására 

különböző emberekkel (más nemzetiség, szakterület, stb.) 
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4. Esettanulmány a SP4CE portál használatához – Workshopok a Gdańsk-i 
Technológiai Egyetemen 
4.1. Az esettanulmány célja 

A “SP4CE -The European Fusion 360 Designathon” elnevezésű workshop megszervezése a 
Gdańsk-i Technológiai Egyetemen. 

4.2. A SP4CE Tanulószobák használata 
A „European Design Marathon – Fusion 360 Designathon” c. projekt résztvevői beleértve az 
„Autodesk Fusion 360” instruktorokat is megszerveztek egy két napos workshopot a Gdańsk-i 
Technológiai Egyetemen (GTE) az interdiszciplináris együttműködés népszerűsítése 
érdekében, amit egy „Autodesk Fusion 360 operation” alapkurzussal egészítettek ki. 

A rendezvény átfogó célja a SP4CE projekt bemutatása volt és hogy a résztvevőket 
megismertessék a Moodle platform, mint együttműködési eszköz lehetőségeivel, amit a projekt 
partnerei és résztvevői is használtak az „Autodesk Fusion 360 operation” képzésen és a 
„European Design Marathon – DesignNow The European Fusion 360 Designathon” 
rendezvényen. 

Az elsősorban szakképző intézményekkel együttműködő PRO-MED fejlesztette a SP4CE 
portál prototípusát, használatának főbb céljai a következők: 

 A SP4CE projekt népszerűsítése a nemzetközi konferenciákon 

 Interdiszciplináris projekt csapatok létrehozása a Moodle platformon 

 Tanulószobák létrehozása a közös munka ösztönzésére különböző tudásterületeken 
A PRO-MED együttműködésnek köszönhetően, a GTE Hivatalos Autodesk Képzési Központja 
és Matematika Oktató és Távoktatási Központja egy két napos SP4CE workshopot tartott 2017. 
január 20-21. között a Gdańsk-i Technológiai Egyetemen diákoknak és tanároknak egyaránt. 

Hogyan lehet a SP4CE portált használni 
A workshop előkészítési szakaszában a http://sp4ce.moodle.pl/ oldalt használták és három 
tanulószobát hoztak létre. 

Egy tanulószobát kifejezetten a szervezők részére hoztak létre. Itt alapadatokat osztottak meg 
a projekttel kapcsolatban 

 Workshopok dátuma és helyszíne,  

 Workshopok időtartama, 

 A résztvevők száma,  

 A forrásokat az Autodesk biztosította.  
A szervezők a hírfórumot és a chat fórumot használták az aktivitások megtervezésére és a 
kommunikációra egymás között. 

http://sp4ce.moodle.pl/
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24. kép: A Fusion 360 Designathon szervezőinek tanulószobája 

 
A második tanulószoba a workshopon résztvevőknek lett létrehozva a szükséges szervezeti 
információk, jegyzetoldal és chat fórum biztosításával. 
 

25. kép: A Fusion 360 Designathon résztvevőinek tanulószobája 
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Ugyanezt a tanulószobát használták a részvétel ellenőrzésére és hogy statisztikai adatokat 
gyűjtsenek a workshopon résztvevőkről. 

 
26. kép: Fusion 360 Designathon résztvevők 

A workshop második napja a harmadik tanulószobában volt megtartva. Itt a DesignNow 
maratonra és a csapatprojektekre fókuszáltak. A Moodle platform funkcióinak előnyeit 
kihasználva, a szervezők a résztvevőket két külön csoportra osztották és külön chat fórumot 
hoztak létre a csoportok számára. 
 

27. kép: Tanulószoba a Fusion 360 Designathon workshop résztvevői számára  
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A projekteken belül a csapatok által kidolgozott fájlok aztán a Moodle platform 
tanulószobáiba lettek feltöltve. 
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Kik a felhasználók? 

 

Coach – A PRO-MED cég képviselője, aki a workshop szervezéséért felelős  

Mentor – Autodesk Fusion 360 instruktor, aki megtartja a workshopot 

Diák – aki részt vesz a workshopon 

 

Hogyan használhatjáki a SP4CE portált? 

 

 A coach (tutor) felállítja a tanulószoba struktúráját a tanárral (mentor) együttműködve. 
Ebben a fázisban a coach és mentor közösen megbeszélik a tanulószoba hasznos 
funkcióit és eszközeit, a diákoknak kiutalt feladatok típusait (projekt csapatok, chat, 
fórum és workshop) és a forrásokat (könyvek, fájlok, katalógusok, címkék, weboldalak, 
egyéb online források), amiket a tanulószobában használni fognak. Ezenkívül 
megegyeznek, hogy hogyan fogják értékelni a diákok teljesítményét és hogyan hozzák 
létre a hozzáférési szinteket. 

 A coach (tutor) bemutatja a résztvevőknek a tanulószobát, a résztvevők ezután 
regisztrálnak a rendszerbe e-mailen, vagy egyéb módokon és a coach hozzáférési 
kulcsot ad a tanulószobához. 

 A diákok használhatják a forrásokat és egyéb anyagokat, kommunikálni tudnak a coach-
csal, a mentorral és egyéb diákokkal és a kiadott feladaton, vagy projekten 
dolgozhatnak, esetleg új információkat kereshetnek. 

 Minden résztvevőnek lehetősége van arra, hogy a lehető legjobb képességei alapján 
dolgozzon és hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa. 

 A coachok (tutorok) és mentorok hatékonyan tudják koordinálni a diákoknak kiadott 
feladatokat. 

 A coachok és mentorok a diákok egyéni telejsítményét is értékelni tudják. 
 

Források 

 

A felhasználóknak először regisztrálniuk kell a rendszerbe, hogy a tanulószoba eléréséhez 
kulcsot kapjanak. Online regisztrációra van lehetőség és aztán a kulcsot e-mailen keresztül 
kapja meg a felhasználó a mentortól, vagy az adminisztrátortól. Nincs szükség semmilyen 
speciális szoftverre a tanulószoba funkcióinak használatához, csupán egy, a felhasználó által 
választott böngészőre (Google Chrome, Mozilla Firefox, and Microsoft Edge). Speciális 
problémák és feladatok megoldásához esetleg szükség lehet speciális szoftverre, de a 
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felhasználókat erről előre értesíteni kell. A tanulóknak esetleg MS Office rendszereket - MS 
Word, MS Excel, és MS PowerPoint - kell használnia a projekt javaslatok, vagy a riportok 
megírásakor.  

 

4.3. Megállapítások, ajánlások és változatok 

A jelenlegi rendszer verzió minden szükséges funkciót tartalmaz, ami az aktív tanulás hatékony 
támogatásához szükséges. A felhasználói szerepek világosan el vannak különítve. A rendszer 
ésszerűsíti a tanulási folyamatot, mivel aktívan ellenőrzi a tanulási folyamatot és a források 
disszeminációját. Továbbá a tanulási folyamat teljeskörűen személyre szabható, ami egy 
különösen értékes jellemző a sokféle tudásterület és szakértelem esetében, amit a PRO-MED 
lebonyolít. 

Hogyan fejleszti mindez a partneri együttműködéseket? 

Azok a résztvevők, akik sikeresen teljesítették a „European Fusion 360 Designathon” 
workshopot, a tréning teljesítéséről oklevelet is kaptak. Több résztvevő is jelezte, hogy 
érdekelné őket egyéb PRO-MED projekt is. 

Lehetséges kockázatok 

Kockázat leginkább a feladatok kiosztásánál jelentkezhet. Ide tartozik például a nem megfelelő 
tréning még mielőtt a résztvevőket megbízzák a feladatokkal. Kockázatot jelent még, ha túl sok 
résztvevő vesz részt a workshopokon, amikor is bonyolult egyéni megközelítéseket alkalmazni, 
vagy amikor a feladatok nehézsége nem a résztvevők képsségeinek és tudásának megfelelő. 

Mit ne tegyünk /legyünk tudatában a következőknek 

A gyakornoknak nem szabad túl bonyolult, vagy nem világos feladatokat adni. Tehát ne adjunk 
nekik olyan feladatokat, ami nem tartozik a tanulási területük, vagy kompetenciáik közé. 
Másrészről, a diákok elbátortalanodhatnak, ha a feladatot túl nehéznek találják. Gyakran 
előfordulhat az is, hogy a diákok túl nehézen kezdenek hozzá egy feladathoz és a coachnak 
aktívan motiválnia kell a diákokat és teljeskörű támogatást kell nyújtania kiváltképp a 
kezdetekkor, például bemutatva egy pár megoldást hasonló problémára. 

Fontos, hogy a szükséges tréning forrásokat és egyéb anyagokat, amelyek a diákok tudását 
méllyíthetik közzétegyük. 
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4.4. Összefoglaló  

Ajánlások 

Oktatási forma 

Nem formális Szakképzés Középfokú  Egyetem 
   X 

Az érintett felhasználói szerepek 

Coach (üzleti) Mentor (tanár) 
Diák – a workshopok 
résztvevői 

X X X 

Fókusz területe 

Autodesk Fusion 360 operation alapjai tréning 

Főbb célok és feladatok 

Vállalat (PRO-MED) 

 Konferencia terem és a workshophoz szükséges eszközök 
biztosítása 
 Tanulószoba létrehozása a szervezők és résztvevők számára 
 Szervezeti információk folyamatos biztosítása 
 Források biztosítása a SP4CE platformhoz 
 A workshop jelentkezések ellenőrzése 
 A workshop résztvevők által kidolgozott feladatok ellenőrzése 

Mentorok (PRO-MED és ACSA PG) 

 A workshop helyszínére vonatkozó tervek megosztása 
 A workshop helyszínére és technikai felszereltségére vonatkozó 
szükségletek azonosítása 
 A kétnapos workshop megtartása 
 Az együttműködés feltételeinek, az igazolás módjainak és a 
megszerzett tudás dokumentálásának nyilvántartása 

Diákok – a workshop résztvevői 

 Az Autodesk Fusion 360 szoftver kezeléséhez szükséges 
gyakorlati készségek megszerzése 
 Részvétel a DesignNow eseményen 
 Csapatok létrehozása azokban a témakörökben, ami a workshop 
szervezői kijelöltek 
 A megszerzett készségek dokumentálása  
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5. SP4CE portál használati forgatókönyv 

5.1. Az esettanulmány célja 

Napjainkban az IKT egyre inkább behatol az emberi élet különböző szektoraiba. Jelen vannak 
ellenben olyan hangok a diákok és a szakma gyakorlói részéről, amelyek azt mondják, hogy az 
biztosított oktatás nem kapcsolódik megfelelően a gyakorlathoz. Annak érdekében, hogy az 
egyetemek felkészítsék a hallgatókat a gyakorlatra, aktívan kell bevonni az gyakorlati 
ismereteket az oktatásba. a mi esetünkben egy cégek, konzultánsok és tanulók közötti 
együttműködésre hozunk példát.  

Az IDEC SA tanácsadó cég minden olyan gazdasági szektorban működő magán kézben lévő, 
vagy publikus vállalkozás számára. Az IDEC többek között útmutatást nyújt azoknak az 
embereknek, akik saját vállalkozást kívánnak indítani és befektetési finanszírozást keresni. 
Ezen az alapon az IDEC tanácsadói üzleti terveket dolgoznak ki ügyfeleik számára. 

Az IDEC számos képzési szervezettel is együttműködik, és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt 
a minőségirányítással, a projektek menedzselésével és/vagy megvalósításával kapcsolatban. 

Az IDEC gyakran közvetítő szerepet tölt be a képzési szervezetek és a vállalatok között. A 
képzést szolgáltatók tudásukkal és tanulságaikkal valódi üzleti kihívásokat biztosíthatnak a 
diákjaik számára. Másrészt a vállalatok felhasználhatják a diákoktól származó kutatási 
eredményeket kutatási és fejlesztési folyamataikban, és kihasználhatják a friss fiatal 
gondolkodók kreativitását, akik képesek arra, hogy merőben újdonságokat találjanak ki. 
Ezenkívül a vállalatok HR-osztályai használhatják a diákokkal folytatott interakciókat annak 
érdekében, hogy megtalálják a legjobb munkaköri jelöltet. A pályázók tesztelése a cég valós 
tevékenységeiben a munkáltatók felismerhetik a hallgatók készségeit, hogy elméleti 
ismereteiket hogyan tudják átültetni a gyakorlatba, miközben a diákok megismerhetik, hogy ez 
a konkrét feladat megfelel-e a tehetségüknek és a bennük rejlő potenciálnak. 

A két közösség közötti együttműködés az információcsere dinamikus folyamatával jár együtt, 
ez általában egy online hálózaton keresztül történik. 

5.2. Az SP4CE portál felépítése 

Az SP4CE portál (elérhető a sp4ce.eu-n) a fentiekben ismertetett problémák érdekes 
megoldásait mutatja be. A portál önmagában is tartalmaz információkat az SP4CE projektről, 
útmutatókat konkrét célcsoportok (coach-ok, mentorok, hallgatók) számára, érdekes 
tananyagokat, a különböző konferencia felhívásokat és a fent leírt probléma megoldásának 
nézőpontjából fontos kihívás: "Küldje el nekünk projektjavaslatát". Ezen a kihíváson keresztül 
bárki segítséget hívhat. Ez eszköz, hogy olyan embereket keressünk, akik érdeklődnek a 
különböző típusú problémák megoldása iránt, vagy olyan a partnerek keresésére szolgál, 
akikkel együttműködés vagy különböző területeken. A kihívás hasonló érdeklődésű 
részvevőinek esetén a rendszergazda létrehoz egy tanulószobát, egy speciális helyet, ahol 
mindannyian együttműködhetnek a rendszerbe való bejelentkezés után. Ez a folyamat az 
"OpenInn2.0: Tudásközpont és e-értékelési modell" nevű EACEA projekt keretében 
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kifejlesztett elv alapján működik, ahol a Tudásközpont platformot használták fel arra, hogy 
kutatók csoportjait és innovatív megoldásokat hozzanak létre specifikus problémákhoz 
kapcsolódóan.  

Kik a felhasználók?  

 Coachok - a vállalatok tulajdonosai és/vagy vezetői. Meghatározzák a kihívásokat, és 
olyan információkat nyújtanak, mint a projektötletek, ezek leírása, az elérhető 
erőforrások és a megoldás vagy az eredmények elérésének határideje. 

 Mentor - tanácsadó, válaszol a kihívásra, megjegyzésekkel segíti a tanulókat, 
eszközöket nyújt, ütemtervet javasol. 

 Tanulók - egyetemi és szakképzésben tanuló hallgatók, akik érdeklődnek a kihívás 
témája iránt. 

Hogyan használhatják a portált? 

 Általános információk olvasása - minden felhasználó hozzáférhet az általános 
információkhoz (az SP4CE projektről, a különböző típusú útmutatókról, tanulási 
anyagokról, konferenciatanulmányokról stb.). 

 Partnerkeresés az oktatási intézmények között – a következő linken keresztül: "Küldje 
el a projektjavaslatot", bárki kihívást tehet közzé új partnerek keresése vagy 
problémamegoldás esetén 

Források 

A sp4ce.eu portál használatához semmilyen speciális szoftver nem szükséges. A portál bármely 
web böngésző (pl. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE stb.) segítségével elérhető. 

Az eset 

Az IDEC egy olyan tanácsadó cég, amelynek ügyfelei saját üzleti terveiket szeretnék 
fejleszteni, hogy befektetési támogatásokat vehessenek igénybe. Az IDEC úgy döntött, hogy 
bevonja az MBA hallgatókat, és azt  őa feladatot adja nekik, hogy néhány ügyfelének üzleti 
terveket készítsenek. Ez egy jó lehetőség mind a tanulók számára, akik egy valós munkahelyen 
tesztelhatik magukat, mind a vállalatok számára, akik így kapcsolatba léphetnek a fiatal 
jövőbeli munkavállalókkal, és potenciális jelölteket kereshetnek a munkára. 

Hogyan valósult meg? 
 

 A sp4ce.eu portál használata segítségével az IDEC tanácsadója kihívást tett közzé (1. 
ábra)  
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A projektjavaslat: Üzleti terv 
beruházási támogatás elnyeréséhez 

Leírás: Az IDEC a 
projektmenedzsment iránt érdeklődő 
motivált fiatalokat keres, hogy üzleti 
tervet dolgozzanan ki vállalatok 
számára. Az üzleti terv 
kidolgozásához szükséges összes 
információ és erőforrás 
rendelkezésre áll. 

Nyelv: görög 

1. ábra - A sp4ce.eu portál képe és egy példa a közzétett kihívásra 

 A portálon történő megbeszélés eszközével a tanácsadó részletesebben képes leírni a 
követelményeket, és megvitatni ezeket a vállalatokkal. 

 Mivel a mindkét fél egyetért abban, hogy olyan anyagokra is szükség van, amelyeket 
nem lehet a teljes nyilvánosságra hozni, a tanácsadó megkéri a portál adminisztrátorát, 
hogy nyisson meg egy új tanulószobát (TSZ) az újonnan alakult csoport számára. 

5.3. Megállapítások, ajánlások és változatok 
Hogyan fejleszti ez a partnerségi együttműködést? 

A SP4CE portál által létrehozott kihívás révén kaput nyithat az együttműködések 
létrehozásához. Ezt követően ezt a felhívást TSZ-szé alakították át, ahol az együttműködés 
valójában több szinten is megvalósulhat az SP4CE platform különböző jellemzői révén. A 
nyitott SP4CE portálnak az az előnye, hogy az a személy, aki a konferenciát meghirdette, 
megkérheti a különböző intézmények felhasználóit, hogy csatlakozzanak, és működjenek 
együtt más projektek során és más területeken is.  

Lehetséges kockázatok 

 A legjelentősebb kockázat a felhasználók érdeklődésének hiánya lehet, azaz, hogy a 
felhívás közzététele ellenére senki nem fog reagálni, és a közzétevőnek más 
módszereket kell alkalmaznia az együttműködés megteremtésére. 

 Egy másik kockázatot jelenthet az együttműködés iránti óriási érdeklődés, mely nehéz 
döntések meghozatalát követeli abból a szempontból, hogy kivel fogunk 
együttmûködni. 

 Időkorlátozások - abban az esetben, ha a közzétevő megadja a válasz vagy megoldás 
határidejét, előfordulhat, hogy senki nem fog csatlakozni a felhíváshoz a kiírt idő alatt. 

Mit ne tegyünk /legyünk tudatában a következőknek 

Fontos a felhívás pontos meghatározása használható adatokkal a félreértések elkerülése 
érdekében. Egy nagyon általános felhívást a felhasználók figyelmet kívül hagyhatnak.  
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5.4. Összefoglaló 

Útmutató összefoglaló 
Oktatási forma 
Nem formális Szakképzés Középfokú  Egyetem 
 X  X 
Az érintett felhasználói szerepek azonosítása 
Coach (cégek) Mentor (tanár) Tanulók 
X X X 
Fókusz területe 
Üzleti terv 
Fő célok 
Cégek 

 Üzleti terv készítése befektetési támogatáshoz 
 Képzett és motivált új munkavállalók megtalálása 

Tanulók 
 Gyakorolják tudásukat és készségeiket 
 Kapcsolatot teremtenek a cégekkel 
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6. Tanulószobák használati forgatókönyve 
 

6.1. Az esettanulmány célja 
 
A sp4ce.eu portál használatával kihívást tettünk közzé üzleti tervek kidolgozásához. Mindkét 
fél - a tanácsadó cég és azok a cégek, akik üzleti tervet kívánnak kidolgozni - megállapodtak az 
együttműködésről és annak részleteiről. Az együttműködés részleteiről folytatott 
megbeszélések során rájöttek, hogy néhány fontos anyag nem hozható nyilvánosságra, de a 
regisztrált felhasználóknak szükségük van egy helyre, ahol az anyagok korlátozottan 
hozzáférhetőek a rendszer felhasználói szerepei alapján. 

 
6.2. A SP4CE tanulószobák megvalósítása 

 

Az SP4CE platform és a tanulószobák (a http://sp4ce.moodle.pl/ címen elérhetőek) lehetővé 
teszik a felhasználói regisztrálációt és a szerepek hozzárendelését bizonyos TSZ-ekhez (2. 
ábra). Ennek a helynek a használatához minden felhasználónak regisztrálnia kell a rendszerben. 
A funkciók és eszközök köre függ a felhasználó szerepétől az adott TSZ-en belül. Lehetséges 
szerepek: menedzser, tanfolyamtervező, tanár, diák, vendég és regisztrált felhasználó. A 
felhasználói szerepkör alapján különböző források és eszközök állnak rendelkezésre. 

 

2. ábra - Az SP4CE tanulószobák üdvözlő képernyője 

Az SP4CE TSZ tartalmazza a közzétehető információkat az összes vállalatról, amelyek 
segítenek a hallgatóknak megérteni az egyes vállalatok általános környezetét. A tanácsadó 
részletesebb (bizalmas) információkat és anyagokat biztosít, amelyek hasznosak a hallgatók 
számára az üzleti tervek elkészítéséhez. 

Kik a felhasználók?  
 Coach - a vállalatok tulajdonosai és/vagy vezetői. Információkat biztosítanak, 

megvitatható témákat nyitnak meg, értékelik az üzleti tervet. 

http://sp4ce.moodle.pl/
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 Mentor - tanácsadó, megadja az összes szükséges információt a feladathoz, 
meghatározza az elérendő célokat, segíti a diákokat abban, hogy sikeres együttműködést 
alakítsanak ki a coachokkal a vállalatokkal, és a rendelkezésre álló funkciók 
segítségével alakítják ki a tanulószoba struktúráját. 

 Tanulók - a mentorhoz kapcsolódva próbálnak megoldást találni a problémákra, 
kidolgozni az értékeléseket és elkészíteni az üzleti terveket. 

Hogyan tudják használni a TSZ-eket? 
 A coach együttműködésben a mentorral (tanár) elkészíti TSZ struktúráját. Ebben a 

fázisban megvitatják az TSZ elérhető és használható funkcióit, a diákok által 
elvégzendő tevékenységeket (Feladatok, Visszajelzés, Chat, Fórum, Workshop), 
erőforrásokat (Könyv, Fájl, Mappa, Címke, Oldal, URL), amelyeket használni fognak 
az TSZ-ben. Megegyeznek a végső eredmények értékelési módszereiről, a közzététel 
módjáról és a hozzáférési szintről. 

 A mentor megszólítja a diákokat - álláskereső portálokon és a vállalati portálon 
keresztül, személyes hálózaton keresztül vagy más módon, hogy regisztráljanak a 
rendszerbe és az elkészült TSZ -be. 

 A diákok tanulmányozhatják a rendelkezésre álló anyagokat és egyéb forrásokat, 
kommunikálhatnak a mentorral vagy a coach-csal, dolgozhatnak az üzleti terveken, és 
további információkat kereshetnek vagy kérhetnek. 

 Ez az együttmûködési környezet kivonja a hallgatókat a megszokott tanulásból, és 
lehetõvé teszi számukra, hogy együttmûködjenek más személyekkel, különbözõ 
ötletekkel és tudással, valódi vállalatokkal. Mindenki felhasználhatja saját 
kompetenciáit és készségeit, hogy elérje a legjobb eredményt. 

 Az edzők és a mentorok értékelhetik és jegyet adhatnak a diákok tevékenységére 
 

Források 
 

A TSZ eléréséhez regisztráció szükséges a TSZ-ek rendszeréhez, és hozzáférési kulcs. A 
kulcsot a mentor biztosítja e-mailen keresztül. A TSZ-en keresztüli együttműködéshez nem 
szükséges speciális szoftver, csak a felhasználó által preferált web böngésző (azaz Google 
Chrome, Mozilla Firefox, IE, stb.). Lehet, hogy bizonyos problémák és feladatok megoldása 
speciális szoftvert igényel, de a felhasználókat erről tájékoztatni kell a TSZ-en belül. A 
projektjavaslat elkészítéséhez a hallgatóknak egyszerű MS Office alkalmazásokat kell 
használniuk - MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. 

Az eset  

Az IDEC egy olyan tanácsadó cég, amelynek ügyfelei saját üzleti terveiket szeretnék 
fejleszteni, hogy befektetési támogatásokat vehessenek igénybe. Az IDEC úgy döntött, hogy 
bevonja az MBA hallgatókat, és azt a feladatot adja nekik, hogy néhány ügyfelének üzleti 
terveket készítsenek. Ez egy jó lehetőség mind a tanulók számára, akik egy valós munkahelyen 
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tesztelhatik magukat, mind a vállalatok számára, akik így kapcsolatba léphetnek a fiatal 
jövőbeli munkavállalókkal, és potenciális jelölteket kereshetnek a munkára. 

A tanácsadó cég és a vállalatok tulajdonosai/vezetői közötti megállapodás után az IDEC 
tanácsadója megkérte az SP4CE platform adminisztrátorát, hogy hozzon létre egy TSZ-t, 
amelynek neve "Επιχειρηματικά σχέδια για χρηματοδότηση επιχειρήσεων" (Üzleti tervek 
befektetési támogatás ellnyerésére). Végül 15 cég 15 coach-a, az  IDEC egy mentora és 15 diák 
használta a TSZ-t. 

A TSZ használatának fő célja az volt, hogy növelje a hallgatók érdeklődését a tanulmányaik 
iránt, ugyanakkor a valódi munka során történő problémamegoldását kreatív módon közelítse 
meg, és a diákok kapcsolatba léphessenek egy hús-vér céggel. A TSZ tartalmazza a sikeres 
üzleti terv elkészítéséhez szükséges összes információt. 

Hogyan valósult meg? 
 A coach elkészíti a TSZ struktúráját  
 A rendelkezésre álló források alapján az álláskeresők elkezdik kidolgozni javaslataikat 

és megjegyzéseiket 
 A rendelkezésre álló források alapján a hallgatók megkezdik üzleti terveik kidolgozását 

- meghatározzák az üzleti terv első vázlatát (kb. 20-24 óra). 
 A következő lépésben a diákoknak tovább kell fejleszteniük az üzleti tervet, amelynek 

részletesebb információkat kell tartalmaznia (kb. 20-24 óra – mely függ az üzlet 
összetettségétől). 

 Az egész üzleti terv fejlesztési folyamatának során a tanulónak meg kell vitatnia 
előrehaladását és ötleteit az osztályban dolgozó mentorral, coach-csal és más 
kollégákkal. Használhatnak online csevegést, vitafórumokat vagy azonnali üzenetküldő 
funkciókat. 

 A tanulók bemutatják az eredményeket, míg más diákok megjegyzéseket fűzhetnek a 
munkájukhoz és értékelhetik azt. Ezek a reakciók részét képezik a diákok tervének 
végső értékelésének az edző és a mentor részéről. 

 
6.3. Megállapítások, ajánlások és változatok 

 
Fő megállapítások 

Az SP4CE TSZ környezetének használatával a tanácsadó közvetítő szerepet tölt be, amely 
segíti a vállalat képviselőit (coachokat) a megoldandó feladatok és a probléma mélyebb 
megértéséhez szükséges források meghatározásában. Másrészt, a tanácsadó segít a tanulóknak 
a személyre szabott tanulási módszerek, az együttmûködésen alapuló tanulás és a kritikai 
gondolkodási módszerek alkalmazásával a megoldások kidolgozásában és a vállalati 
képviselõkkel való kommunikációban. Fő pozitív szempont az, hogy a diákok olyan 
környezetet használnak, amely ismerős számukra. 

Hogyan fejleszti a partnerek együttműködését 
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A diákok kifejtik nézeteiket az őket körülvevő ügyekben és hozzáadják kreativitásukat a 
megoldásokhoz. Megtanulják azokat a módszereket és eszközöket, amelyeket a mindennapi 
életben is alkalmazhatnak. 

Lehetséges kockázatok 

Az üzleti tervek kidolgozása időbe telik, a feladat összetettebb célja miatt. A legtöbb munkát 
házi feladatként végzik; kb. 50 órába telik. Lehetőség van arra, hogy otthonról tanulmányozzák 
ezeket az anyagokat, és online/offline támogatást kapjanak a mentortól a TSZ-n keresztül. 

Mit ne tegyünk /legyünk tudatában a következőknek  

Ne tegyünk közzé túl komplex projekteket, amelyekkel kapcsolatban a tanulóknak nincs 
kötődésük. Az ötletek hiánya frusztrációhoz és demotiváltsághoz vezet. Néha nehéz a diákok 
számára elindulni, mivel az egyuk leblokkolhat egyes megoldási javaslatok megtalálása során, 
ezekben az esetekben gyakran segít, ha példákat mutatunk, hogyan kell folytatni. Szükséges 
pontosan meghatározni a termék valamennyi fázisát és a végeredménnyel kapcsolatos 
elvárásokat, példákat kell mutatni és aktív visszajelzést kell adni a diákoknak a folytatott 
tevékenységükről. 

6.4. Összegzés 

Útmutató összefoglaló 
Oktatási forma 
Nem formális Szakképzés Középfokú  Egyetem 
 X  X 
Az érintett felhasználói szerepek azonosítása 
Coach (cégek) Mentor (tanár) Tanulók 
X X X 
Fókusz területe 
Üzleti terv 
Fő célok 
Cégek 

 Képzett és motivált új munkavállalók keresése 
 Az előttük álló problémákkal kapcsolatos különböző, érdekes, 

innovatív megoldásokhoz való hozzáférés (a vállalaton belül 
általában a hagyományos megközelítésekkel foglalkoznak, vagy 
hiányoznak a munkavállalók ezen a területen) 

 A hallgatók valódi tudásához és készségeihez való hozzáférés; 
Tanácsadók 

 Gyakorlati példákat és feladatokat biztosítanak valós vállalati 
körülmények között a diákok számára 
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 Lehetőség az oktatási intézményekben zajló oktatás tartalmának 
és stílusának befolyásolására; 

 Lehetőség az oktatási folyamat javítására   
Tanulók 

 Gyakorlati ismeretek elsajátítása a projekt menedzsment 
területén 

 Kapcsolat a valósággal - csapatmunka egy valós vállalati 
csapaton belül 

 Lehetőség az együttműködésre különböző munkastílusú és 
típusú emberekkel (nemzet, specializáció stb.) 

 
 
 
 

7. SP4CE portal használati forgatókönyv 
7.1. Az esettanulmány célja 

Napjainkban az IKT egyre inkább behatol az emberi élet különböző szektoraiba. Jelen vannak 
ellenben olyan hangok a diákokés a szakma gyakorlói rszéről, amelyek azt mondják, hogy az 
biztosított oktatás nem kapcsolódik megfelelően a gyakorlathoz. Annak érdekében, hogy az 
egyetemek felkészítsék a hallgatókat a gyakorlatra, aktívan kell bevonni az gyakorlati 
ismereteket az oktatásba. Esetünkben egy példát mutatunk be, mely során a XXII. Multimédia 
az oktatásban konferenciát hirdettük meg, melyet cégünk rendszerint évente meglátogat, hogy 
bemutassuk projektjeinket és eredményeinket, és információhoz jussunk más oktatási 
szakemberek projektjeiről. 

7.2. Az SP4CE portál felépítése 

Az SP4CE portál (elérhető a sp4ce.eu-n) a fentiekben ismertetett problémák érdekes 
megoldásait mutatja be. A portál önmagában is tartalmaz információkat az SP4CE projektről, 
útmutatókat konkrét célcsoportok (coach-ok, mentorok, hallgatók) számára, érdekes 
tananyagokat, a különböző konferencia felhívásokat és a fent leírt probléma megoldásának 
nézőpontjából fontos kihívás: "Küldje el nekünk projektjavaslatát". Ezen a kihíváson keresztül 
bárki segítséget hívhat. Ez eszköz, hogy olyan embereket keressünk, akik érdeklődnek a 
különböző típusú problémák megoldása iránt, vagy olyan a partnerek keresésére szolgál, 
akikkel együttműködés vagy különböző területeken. A kihívás hasonló érdeklődésű 
részvevőinek esetén a rendszergazda létrehoz egy tanulószobát, egy speciális helyet, ahol 
mindannyian együttműködhetnek a rendszerbe való bejelentkezés után. Ez a folyamat az 
"OpenInn2.0: Tudásközpont és e-értékelési modell" nevű EACEA projekt keretében 
kifejlesztett elv alapján működik, ahol a Tudásközpont platformot használták fel arra, hogy 
kutatók csoportjait és innovatív megoldásokat hozzanak létre specifikus problémákhoz 
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kapcsolódóan. Vannak egyéb, speciális menüpontok a portálon, melyek neve: Tanulószoba, 
Oktatóanyagok és Konferenciák. 

Kik a felhasználók? 

 Projektmenedzserek - információkat és disszeminációs rendezvényeket osztanak meg 
az érdekelt felekkel 

 Tanárok és kutatók - érdeklődnek a projektek eredményei iránt 
 Diákok - a projekt eredményeit hasznosítják, ők a projekt fő kedvezményezettjei 

Hogyan használhatják a portált? 

 Általános információk olvasása - minden felhasználó hozzáférhet az általános 
információkhoz (az SP4CE projektről, a különböző típusú útmutatókról, tanulási 
anyagokról, konferenciatanulmányokról stb.). 

 Partnerkeresés az oktatási intézmények között – a következő linken keresztül: "Küldje 
el a projektjavaslatot", bárki kihívást tehet közzé új partnerek keresése vagy 
problémamegoldás esetén 

 Információt kaphat a közelgő és a múltbeli konferenciákról a következő linken: 
http://sp4ce.eu/en/conferences 

Források 

A sp4ce.eu portál használatához semmilyen speciális szoftver nem szükséges. A portál bármely 
web böngésző (pl. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE stb.) segítségével elérhető. 

Az eset 

A portálon keresztül egy olyan konferencia (XXII. Multimédiás Oktatás - Keszthely) került 
meghirdetésre, amelynek célja a különböző oktatási, kutatási és fejlesztési területek 
szakembereinek találkozása és tapasztalataik kicserélése. Szerettük volna meghívni 
partnereinket a konferencián való részvételre, hogy bemutathassuk projektjeinket (SP4CE, 
RELM, Remo és Plentis) az oktatási terület szakembereinek: tanároknak, kutatóknak és PhD 
hallgatóknak. 

Hogyan valósult ez meg? 

 A sp4ce.eu portál használatával közzétettük a konferenciát (1. ábra)  
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Trebag Kft.  2016 Május  

22. Multimédia az 
Oktatásban Konferencia 
meghirdetése 

Leírás: A portálon egy 
olyan konferencia (XXII. 
Multimédia az Oktatásban - 
Keszthely) került 
bemutatásra, amelynek 
célja a különböző oktatási, 
kutatási és fejlesztési 
területek 
tapasztalatcseréjének és 
találkozásának elősegítése.  

Nyelv: magyar 

Határidő: 2016.06.02 

1. ábra A sp4ce.eu portálról készült képernyőfelvétel és a közzétett konferencia  

 Érdeklődő szakemberek jöttek a konferenciára 
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7.3. Megállapítások, ajánlások és változatok 

Hogyan fejleszti ez a partnerségi együttműködést? 

A SP4CE portál által létrehozott kihívás révén kaput nyithat az együttműködések 
létrehozásához. A nyitott SP4CE portálnak az az előnye, hogy az a személy, aki a konferenciát 
meghirdette, megkérheti a különböző intézmények felhasználóit, hogy csatlakozzanak, és 
működjenek együtt más projektek során és más területeken is. 

Lehetséges kockázatok 

 A legjelentősebb kockázat a felhasználók érdeklődésének hiánya lehet, azaz, hogy a 
konferenciahívás közzététele ellenére senki nem fog reagálni, és a közzétevőnek más 
módszereket kell alkalmaznia az együttműködés megteremtésére. 

 Egy másik kockázatot jelenthet az együttműködés iránti óriási érdeklődés, mely nehéz 
döntések meghozatalát követeli abból a szempontból, hogy kivel fogunk 
együttmûködni. 

 Időkorlátozások - abban az esetben, ha a közzétevő megadja a válasz vagy megoldás 
határidejét, előfordulhat, hogy senki nem fog csatlakozni a konferenciához a kirt idő 
alatt. 

Mit ne tegyünk /legyünk tudatában a következőknek 

Fontos a felhívás pontos meghatározása használható adatokkal a félreértések elkerülése 
érdekében. Egy nagyon általános felhívást a felhasználók figyelmet kívül hagyhatnak.  

7.4. Összegzés 

Útmutató összegzése 

Oktatási forma 
Nem formális Szakképzés Középfokú  Egyetem 
   X 
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Az érintett felhasználói szerepek azonosítása 
Coach (cégek) Mentor (tanár) Tanulók 
X X X 
Fókusz területe 
Projektmenedzsment 
Fő célok 
Tanárok 

 Új eszközök elsajátítása a tanulók oktatása végett 
Tanulók 

 A bemutatott projekteken keresztül új oktatási eszközök 
megismerése 
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8. Tanulószobák használati forgatókönyve 
 

8.1. Az esettanulmány célja 
A sp4ce.eu portálon a Trebag Kft. közzétett egy (projektmenedzseri) munkalehetőségét. 

8.2. A SP4CE tanulószobák megvalósítása 
 

Az SP4CE platform és a tanulószobák (a http://sp4ce.moodle.pl/ címen elérhetőek) lehetővé 
teszik a felhasználói regisztrálációt és a szerepek hozzárendelését bizonyos TSZ-ekhez (2. 
ábra). Ennek a helynek a használatához minden felhasználónak regisztrálnia kell a rendszerben. 
A funkciók és eszközök köre függ a felhasználó szerepétől az adott TSZ-en belül. Lehetséges 
szerepek: menedzser, tanfolyamtervező, tanár, diák, vendég és regisztrált felhasználó. A 
felhasználói szerepkör alapján különböző források és eszközök állnak rendelkezésre. 

 

 

2. ábra - Az SP4CE tanulószobák üdvözlő képernyője 

Minden SP4CE TSZ-t egy cég konkrét problémájával kapcsolatban hoztak létre, mely 
publikálható forrásokkal segít a tanulóknak megérteni a problémát. A tanár segíti a coach-ot, 
hogy olyan anyagokat tegyen közzé, amelyek hasznosak a hallgatók számára, hogy teren 
nyújtson a vitára, az interaktív együttműködésre, az új megoldási javaslatokra és az értékelésre. 

Kik a felhasználók?  
 Coach - A Trebag Kft. munkatársa,  HR menedzsere, aki munkalehetőségeket tesz közzé 

és tanulószobákat készít a vita, az interaktív együttműködés, és az érdeklődő 
álláskeresők új megoldási javaslatai számára 

 Mentor - A Trebag Kft. projektvezetője, aki bemutatja a rendelkezésre álló témákat, az 
eddigi legfontosabb ötleteket és célkitűzéseket, és segíti a munkakeresőket abban, hogy 
sikeres együttműködést alakítsanak ki az coach-csal, és segít a coach-nak a 
tanulószobák struktúrájának fejlesztésében a különböző elérhető funkciók 
felhasználásával. 

http://sp4ce.moodle.pl/
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 Diákok - az álláskeresők, akik érdeklődnek a tanulószobákban felsorolt tevékenységek 
iránt, és szeretnének megoldást találni a problémákra, értékeléseket dolgozni ki és 
projektjavaslatokat készíteni. 

Hogyan tudják használni a TSZ-eket? 
 A coach együttműködésben a mentorral (tanár) elkészíti TSZ struktúráját. Ebben a 

fázisban megvitatják az TSZ elérhető és használható funkcióit, a diákok által 
elvégzendő tevékenységeket (Feladatok, Visszajelzés, Chat, Fórum, Workshop), 
erőforrásokat (Könyv, Fájl, Mappa, Címke, Oldal, URL), amelyeket használni fognak 
az TSZ-ben. Megegyeznek a végső eredmények értékelési módszereiről, a közzététel 
módjáról és a hozzáférési szintről. 

 A mentor megszólítja a diákokat - álláskereső portálokon és a vállalati portálon 
keresztül, személyes hálózaton keresztül vagy más módon, hogy regisztráljanak a 
rendszerbe és az elkészült TSZ -be. 

 A diákok (munkakeresők) tanulmányozhatják a rendelkezésre álló anyagokat és egyéb 
forrásokat, kommunikálhatnak a mentorral vagy a coach-csal, projektjavaslatokon 
dolgozhatnak, és további információkat kereshetnek vagy kérhetnek. 

 A coachok és a tanárok kezelik a problémamegoldás során adódó konkrét feladatokat. 
Az TSZ felhasználók csapatának tagjai olyan személyekből állnak, akik 
szakértelemmel, tapasztalattal és a megoldandó problémával kapcsolatos tudással 
rendelkeznek. Mindenki felhasználhatja saját kompetenciáit és készségeit, hogy elérje 
a legjobb eredményt. 

 Az edzők és a mentorok értékelhetik és jegyet adhatnak a diákok tevékenységére, és 
kiválasztják a pályázók közül a legjobb jelöltet. 

Források 
 

A TSZ eléréséhez regisztráció szükséges a TSZ-ek rendszeréhez, és hozzáférési kulcs. A 
kulcsot a mentor biztosítja e-mailen keresztül. A TSZ-en keresztüli együttműködéshez nem 
szükséges speciális szoftver, csak a felhasználó által preferált web böngésző (azaz Google 
Chrome, Mozilla Firefox, IE, stb.). Lehet, hogy bizonyos problémák és feladatok megoldása 
speciális szoftvert igényel, de a felhasználókat erről tájékoztatni kell a TSZ-en belül. A 
projektjavaslat elkészítéséhez a hallgatóknak egyszerű MS Office alkalmazásokat kell 
használniuk - MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. 

Az eset 
 

A TSZ használatának fő célja az volt, hogy felkeltse az álláskeresők érdeklődését a Trebag 
tevékenységei iránt, és megpróbálja megtalálni a legaktívabb és kreatívabb jelöltet, valamint 
megismerje a jelölteket, és gondolkodásmódjukat, motivációjukat. Szerettük volna tudni, hogy 
vannak-e eredeti ötleteik a folyamatban lévő projektekkel, vagy bármilyen új projektötletük. 
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Hogyan valósult meg? 
 A coach elkészíti a TSZ struktúráját (3. ábra), amely prezentációkat tartalmaz a 

főprojektekről, a TSZ célkitűzéseiről, a bevált gyakorlatokról és a tevékenységekkel 
kapcsolatos információkról. A pedagógiai elveiket illetően vállalati követelményekhez 
igazodnak. 

 

3. ábra - Képernyőfelvétel a TSZ-ekről 

 

 A rendelkezésre álló források alapján az álláskeresők elkezdik kidolgozni javaslataikat 
és megjegyzéseiket 

 
 

 Az egész toborzási folyamat során a jelöltnek meg kell vitatnia haladását és 
elképzeléseit a tanárral, coach-csal és a többi jelölttel. Használhatnak online csevegést, 
vitafórumokat vagy azonnali üzenetküldő szolgáltatásokat 
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8.3. Megállapítások, ajánlások és változatok 
 
Fő megállapítások 

Az SP4CE TSZ környezetének használatával a tanár közvetítő szerepet tölt be, amely segíti a 
vállalat képviselőit (coachokat) a megoldandó feladatok és a probléma mélyebb megértéséhez 
szükséges források meghatározásában. Másrészt, a tanár segít a tanulóknak a személyre szabott 
tanulási módszerek, az együttmûködésen alapuló tanulás és a kritikai gondolkodási módszerek 
alkalmazásával a megoldások kidolgozásában és a vállalati képviselõkkel való 
kommunikációban. 

Hogyan fejleszti a partnerek együttműködését 

A diákok kifejtik nézeteiket az őket körülvevő ügyekben és hozzáadják kreativitásukat a 
megoldásokhoz. Megtanulják azokat a módszereket és eszközöket, amelyeket a mindennapi 
életben is alkalmazhatnak. 

Lehetséges kockázatok 

Az ötletek megosztása időbe telik, a feladat összetettebb célja miatt. Abban az esetben, ha az 
IKT-eszközökkel kapcsolatos munkák tanulmányozása szükséges, lehetőség van arra, hogy 
otthonról tanulmányozzák ezeket az anyagokat, és on-line/off-line támogatást kapjanak a 
coachtól vagy a tanártól a TSZ-en keresztül. Az ötletek szellemi tulajdonjoga nem egyértelmű 
az alkalmazási időszak után. 

Mit ne tegyünk /legyünk tudatában a következőknek  

Ne tegyünk közzé túl complex projekteket, amelyekkel kapcsolatban a tanulóknak nincs 
kötődésük. A projekt nagyfokú bonyolultsága miatt pontosan meg kell határozni a termék 
valamennyi fázisát és a vele kapcsolatos elvárásokat, példákat kell mutatni és aktív visszajelzést 
kell adni a diákoknak a folytatott tevékenységükről. 

8.4. Összegzés 

Útmutató összegzése 

Oktatási forma 
Nem formális Szakképzés Középfokú  Egyetem 
   X 
Az érintett felhasználói szerepek azonosítása 
Coach (cégek) Mentor (tanár) Tanulók 
X X X 
Fókusz területe 
toborzás 
Fő célok 
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Cég 
 Valódi vállalati körülmények között mutathatunk meg a 

hallgatóknak gyakorlati példákat és tevékenységeket 
 Képzett és motivált új munkavállalók megtalálása 
 Lehetőség a toborzási folyamat javítására 
 Információszerzés a hallgatók valódi tudásáról és készségeiről  

Tanárok 
 Emberekkel való kapcsolattartás - lehetséges jövőbeli 

együttműködés nemcsak az SP4CE projektben, hanem a 
projektek, a vállalati oktatás teürletén is, stb. 

 Elérhető áttekintés a piaci követelményekről - hogyan lehet az 
oktatási tartalmat és a stílust javítani? 

 Lehetőség az e-learning módszerek kipróbálására, kevert tanulás, 
illetve az egyetemi oktatásban is megvalósítható; 

Tanulók 
 Lehetőség ötleteik és véleményük kifejtésére, valamint lehetőség 

új munkahelyet találni 
 Kapcsolat a valósággal - csapatmunka egy valós vállalati csapaton 

belül 
 Lehetőség az együttműködésre különböző munkastílusú és típusú 

emberekkel (nemzet, specializáció stb.)  
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9. PIAP gyakornoki programok a SP4CE Portálon keresztül 

 

9.1. Az esettanulmány célja 

 

Ennek az esettanulmánynak az a célja, hogy bemutassa az SP4CE portálhasználati 
forgatókönyvet, amely során a PIAP Automatizálási és Mérési Ipari Kutató Intézete gyakornoki 
programjainak szervezését bonyolította le. 

Az PIAP Automatizálási és Mérési Ipari Kutató Intézet egy tudományos központ, amely ipari 
kutatási és fejlesztési projekteken dolgozik. 

A PIAP szakértelme a következőkre összpontosul: 

 

 a gyártási folyamatok automatizálása és robotizálása, 
 az interoperációs szállítás automatizálása, 
 minőség-ellenőrzési rendszerek, látástechnika 
 mobil robotok specifikus alkalmazásokhoz, 
 ipari mérőrendszerek, 
 speciális ellenőrző és mérőberendezések, 
 autómobil újrahasznosítás, 
 multinacionális projektek megvalósítása. 

 

A PIAP évente kb. 20 diák számára nyújt gyakorlati lehetőséget. A PIAP gyakornokok 
általában a műszaki egyetemek hallgatói. Néhány szakmai gyakorlat az IAESTE (a Nemzetközi 
Műszaki Szakmai Találkozók Csereprogramja, http://www.iaeste.org/) keretében szerveződik. 
Ők külföldi gyakornokok; ebben az esetben a nyelvi akadályokat és a kulturális különbségeket 
ügyesen kell kezelni. A belföldi egyetemek hallgatói gyakrabban vesznek részt gyakornoki 
programokban a szemeszterrel vagy a diplomamunkájukkal kapcsolatos területeken. 

A PIAP együttműködik az egyetemeken működő tudományos diákklubokkal is. A hallgatók 
tudományos klubjainak tagjainak gyakran kínálnak fel gyakornoki lehetőségeket. 

 

A belső szabályzatok és a helyi törvények szerint a hallgatók szakmai gyakorlatát rendkívül 
formalizált módon kell megszervezni. A gyakornokoknak részt kell venniük egy OHS-
képzésen, amely foglalkozik a szakmai gyakorlat során felmerülő kockázatokkal. Mindegyik 
gyakornoknak van egy oktatója, aki rendelkezik a szükséges készségekkel, hogy felügyelje és 
figyelemmel kísérje a szakmai gyakorlatot. A PIAP minden résztvevővel hivatalos 
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megállapodást köt, részletesen meghatározva az egyes szerződő felek jogait és kötelezettségeit. 
A jogi szempontok különösen fontosak, amikor a gyakornokok vesznek részt a szellemi 
tulajdon létrehozásában. 

A PIAP szakmai gyakorlatok időtartama 2 hét és 5 hónap között van. A PIAP arra törekszik, 
hogy bevonja a gyakornokokat az Intézetben zajló mindennapi műveletekbe és 
tevékenységekbe, hogy a gyakornokoknak lehetőségük nyílik gyakorlati készségek 
elsajátítására. 

 

9.2. Az SP4CE portál használatának módja 

 

Az SP4CE portál a coach és a gyakornok közötti kommunikáció során használható. Ez a 
folyamat más olyan érdekelt feleket is magában foglalhat, akik részt vesznek a szakmai 
gyakorlatok szervezésében és felügyeletében, mint például a projektvezetők vagy a 
műhelyvezetők. A rendszeren belül a gyakornokok hozzáférhetnek az OHS ismeretekhez és 
erőforrásokhoz, a PIAP belső szabályzatához, amelyeket a gyakornokoknak be kell tartaniuk, a 
munkafolyamatokhoz és a kézikönyvekhez, valamint a gyakorlatra vonatkozó egyéb 
ismeretekhez. 

 

Ezenkívül a tanulószobák funkciója, hogy további feladatokat biztosítsunk a gyakornokok 
számára. A gyakornok feladatait a gyakornokok képességei és a szakmai gyakorlat időtartamára 
kell szabni. Előnyösen praktikusnak kell lenniük, és szoros kapcsolatban kell lenniük a PIAP 
jelenlegi tevékenységével. 

 

A gyakornok teljesítményét ezután értékelhetjük a rendszerben. A SP4CE rendszer egy másik 
funkciója, hogy olyan felhasználókat hozzanak létre, akik nem oktató vagy mentor 
szerepkörben vannak, ellenben felelősek a feladatok értékeléséért, azonban ezt a feladatot az 
kompetens személyekre kell bízni. A gyakornoki teljesítmény értékelését a Internship File 
tartalmazza. 

 

A rendszer gyakornoki monitoring és jelentéskészítési lehetőségeket is kínál, mely sokkal 
könnyebbé teszi a szakmai jelentések összeállítását (Internship File). 

 

Gyakornoki célokra önálló tanulószobákat kell létrehozni. Ha van bármilyen csapatmunka, a 
gyakornokok, akik ugyanazt a tanulószobát használják, együtt dolgozhatnak ugyanazon a 
projekten. 
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1. ábra - Rendszer nézet, mely elérhető a http://sp4ce.moodle.pl/ oldalon bejelentkezett felhasználók 

számára. Kérjük, hogy a tanulószobába történő bejelentkezéshez kattintson a jobb oldalon található 

képre 

 

http://sp4ce.moodle.pl/
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2. ábra – Aktív tanulószobák listája 

     

Példa az SP4CE platform használatára - egy tanulószoba létrehozása és egy gyakornok számára 
feltöltött erőforrások 

 

Kik a felhasználók? 

 

Coach - a PIAP munkatársa, aki gondoskodik a hallgatóról 

Mentor - az alma mater/delegáló szervezet munkatársa 

Diákok - PIAP gyakornokok  

 

További lehetőségek - a gyakornoki és gyakornoki tevékenységekben részt vevő projektvezetők 
vagy műhelyvezetők; a gyakornokok teljesítményének értékeléséért felelős személyek. 

 

Hogyan használjuk a SP4CE portált? 

 

 A coach (tutor) a tanárral együttműködve kialakítja a tanterem szerkezetét. Ebben a 
szakaszban a tanár és a tanár megvitatják a tanulószoba meglévő és hasznos funkcióit, 
a hallgatókhoz rendelt tevékenységek típusát (feladatok, javaslatok, csevegés, fórum, 
workshop) és a tanulószobában használt forrásokat (könyvek, fájlok, katalógusok, 
címkék, weboldalak). Mindketten megegyeznek abban, hogyan fogják értékelni a 
hallgatók végső teljesítményét, és meghatározzák a specifikus hozzáférési szinteket. 

 A coach (tutor) bemutatja a gyakornokoknak a tanulószobát, ezután a gyakornokok e-
mailen vagy más módon regisztrálnak a rendszerben, és a coach hozzárendeli a 
hozzáférési kulcsokat a tanulószobához. 

 A hallgatók felhasználhatják a rendelkezésre álló forrásokat és egyéb anyagokat, 
kommunikálhatnak a coach-csal, a tanárral és más hallgatókkal, dolgozhatnak a kijelölt 
feladatokon és vagy projekteken, böngészhetnek vagy új információkat kérhetnek. 

 Az coach-ok (tutorok) és a tanárok kezelhetik a hallgatókhoz rendelt feladatokat. 
Minden érdekeltnek lehetősége van arra, hogy a legjobb képességeit kihasználva a 
legjobb végső teljesítményt nyújtsa. 

 A coachok és a tanárok értékelhetik a hallgatók teljesítményét. 
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Források 
 

A TSZ eléréséhez regisztráció szükséges a TSZ-ek rendszeréhez, és hozzáférési kulcs. Létezik 
online regisztrációs lehetőség is, így a kulcsot a mentor vagy a rendszer adminisztrátora 
biztosítja e-mailen keresztül. A TSZ-en keresztüli együttműködéshez nem szükséges speciális 
szoftver, csak a felhasználó által preferált web böngésző (azaz Google Chrome, Mozilla 
Firefox, IE, stb.). Lehet, hogy bizonyos problémák és feladatok megoldása speciális szoftvert 
igényel, de a felhasználókat erről tájékoztatni kell a TSZ-en belül. A projektjavaslatok vagy 
jelentések elkészítéséhez a hallgatóknak egyszerű MS Office alkalmazásokat kell használniuk 
- MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. 

 

Az eset 
 

A rendszert a Gdański Műszaki Egyetem Orvosi Műszaki Főosztály hallgatójának szakmai 
gyakorlatának megszervezésére használták fel. A hallgató egy olyan cég alkalmazottja volt, 
amely őt jelölte ki arra, hogy részt vegyen a PIAP szakmai gyakorlatán. A gyakornoki 
programot a gyakornok profiljának elemzése és a gyakornok jelenlegi munkáltatójával 
folytatott megbeszélés alapján dolgozták ki; a szükséges források kiosztásra kerültek a 
rendszerben; felelős személyeket neveztek ki, akik feladata, hogy elérhető rehabilitációs 
felszerelést biztosítsanak a gyakorlathoz kapcsolódó célokra. Elektronikus erőforrások kerültek 
hozzárendelésre (lásd az alábbi nyomtatási képernyőt). 
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3. ábra Példa az SP4CE platform használatára - egy tanulószoba beállítása és a gyakornok számára 

szükséges források feltöltése 

 

Hogyan került megvalósításra? 

 

 Az edző és a tanár megtervezi a tanulási hely struktúráját (3. ábra), mely tartalmazza az 
Internship File-t, a fogadó intézményre vonatkozó háttérinformációkat és egy külön 
fejezetet azoknak a forrásoknak, amelyekre a felhasználónak szüksége lehet a 
hozzárendelt feladatok teljesítéséhez. 

 A rendelkezésre álló erőforrások alapján a diákok konkrét problémákon és/vagy 
gyakorlati feladatok végrehajtására vonatkozó megoldásokon dolgoznak, elkészítik a 
megoldási projekt első tervezetét. 

 A szakmai gyakorlat során a diákok megbeszélhetik a feladatokat, ötleteket és 
előrehaladást a tanárral, a coach-csal és más gyakornokokkal. A felhasználók online 
csevegést, fórumokat és egyéb kommunikációs módszereket használhatnak a 
rendszerben. 
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 A tanulók folyamatosan töltik ki a Internship File-t, amelyet a mentor áttekint, és 
szükség van a szakmai gyakorlat teljesítésének megerősítésére. 

 A tanulók feltöltik projektjeiket és feladataikat a tanulószobába. Ezután a gyakornok 
teljesítményét a coach és a mentor értékeli.  

 

9.3. Összegzés, ajánlások és változatok 
 

Összegzés 

A jelenlegi rendszerverzió számos olyan funkciót kínál, amely az aktív tanulás hatékony 
támogatásához szükséges. A felhasználói szerepek egyértelműen megkülönböztethetők. A 
rendszer rugalmasabbá teszi a tanulást, mivel aktívan figyeli a tanulási folyamatot. Ezenkívül a 
tanulási folyamat nagymértékben személyre szabható, ami különösen értékes funkció, mivel a 
PIAP gyakornoki programjába széles körű és változatos tudásterületek tartoznak. 

 

A partnerek közötti együttműködés 

 

A szakmai gyakorlat során az információk többségét elektronikus úton osztották meg a SP4CE 
rendszer segítségével. Minden érintett fél hozzáférhetett a rendszerhez, és a szakmai gyakorlat 
a gyakornok, a PIAP és a delegáló szervezet igényeihez igazodott. 

Hangsúlyozni kell, hogy a szakmai gyakorlat befejezése után a PIAP folytatta az 
együttműködést a gyakornokkal, és a munkáltató delegálta a gyakornokot más feladatok 
elvégzésére. 

 

Lehetséges kockázatok 

 

Vannak olyan kockázatok, melyek a feladatok gyakornokhoz való hozzárendelésével járnak. 
Pontosabban, aggodalomra adhat okot, ha a gyakornok háttérismerete és elvárásai olyan 
forrásokhoz való hozzáférést igényelnek, amelyeket a PIAP nem tud vagy nincs jogosultsága 
megosztani. Végezetül hangsúlyozni kell, hogy a PIAP erőforrásai és a szakmai gyakorlatok 
megvalósíthatósága szorosan kapcsolódik a PIAP külső és belső kedvezményezettjei által 
folytatott tevékenységi körökhöz. 
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Mit ne tegyünk / Mire kell odafigyelni? 

 

A hallgatókat nem szabad túl bonyolult/nem tisztázott feladatok megoldására kérni, különösen 
a szakmai gyakorlat kezdetén, mielőtt a coach jobban megismerné a gyakornokot. Ily módon a 
hallgatók nem kapnak olyan feladatokat, amely nem tartozik kompetenciájuk hatáskörébe. A 
coachnak továbbá kapcsolatban kell lennie a mentorral, aki mélyebb ismeretekkel rendelkezik 
a hallgató képességeiről. 

Másrészről a hallgatók elégedetlenek lehetnek az olyan feladatokkal, amelyeket túl nehéznek 
találnak. Gyakran előfordul, hogy a diákok nehezen kezdenek el dolgozni egy feladaton, és a 
coachnak aktívan motiválnia kell a hallgatókat, és teljes körű támogatást kell nyújtania 
számukra, különösen az elején, például példák bemutatásával, hasonló problémák megoldására. 
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9.4. Összegzés  

Ajánlások 
Oktatási forma 
Nem formális Szakképzés Középfokú  Egyetem 
 X  X 
Felhasználói szerepek 
Coach (üzlet) Mentor (tanár) tanuló - gyakornokok 

X X X 
Témák 
A PIAP által tervezett orvosi berendezések (rehabilitáció) 
Fő célok és feladatok 
PIAP 

 Orvosi felszerelések biztosítása a szakmai gyakorlatokhoz 
kapcsolódó célokhoz 

 Gyakornokok képzése (OHS, berendezések gyakorlati 
használatával kapcsolatos képzés) 
 Feladatok hozzárendelése a gyakornokhoz 

 Oktató hozzárendelése 
 Források hozzárendelése az SP4CE platformhoz 
 A gyakornok által végzett feladatok ellenőrzése   

Mentorok (PRO-MED és PG) 
 Gyakornokok delegálása 
 A gyakornokok képzési szükségleteinek azonosítása 
 Együttműködési feltételek, ellenőrzési módszerek létrehozása és 

nyilvántartás vezetése a megszerzett tudás dokumentálásához 
Tanuló – gyakornok 

 Gyakorlati készségek elsajátítása a rehabilitációs berendezések 
üzemeltetésében 

 Olyan gyakorlati feladatok elvégzése, amelyek egy kutató cég 
mindennapi üzleti tevékenységének részét képezik 

 Együttműködés a multinacionális projektek megvalósításában és 
megszervezésében 

 A szerzett gyakorlati készségek dokumentálása   
 

 
 

 


