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Rövid vezetői összefoglaló  
 

Ez a dokumentum áttekintést biztosít az eredményekről, a már végrehajtott 

projektekből tanult leckékről és részletes leírást ad a SP4CE portál innovatív elméleti 

és pedagógiai megközelítéséről.  

A tartalom 3 fejezetbe szerveződik a dokumentumban történő jobb navigáció 

érdekében és a feltárt megközelítések alapján:  

 1. fejezet: Eredmények és a már végrehajtott projektekből megtanult leckék 

 2. fejezet: Kollaboratív tanulás a kreativitásért és innovációért 

 3. fejezet: Online mentorálás és coaching 
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1. Eredmények és a már végrehajtott projektekből 

megtanult leckék  
 

Az alábbi projektek eredményei a SP4CE projektben folyó munka alapjául szolgáltak:  

1. OpenInn2.0: Tudásgeneráló ház és az e-értékelés modellje  

2. Innováviós laboratóriumok a minőségbiztosításért a szakképzésben és az 

oktatásban (iLab2) 

3. Gyorsan Fejlődő Vállalkozásokat Segítő Coach 

4. TeleCAD projekt 

5. SIGOLD projekt 

6. INNOVATRAIN TRANSFER projekt 
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1.1 OpenInn2.0: Tudásgeneráló ház és az e-értékelés modellje 

 

A project célja 

Az OpenInn projekt célja: 

 kreatív módon áthidalni az IKT eszközök használatában való szakadékot, hogy 

támogassuk a tanulást és a szociális összetartás a különféle szektorok 

összekapcsolásával; 

 támogatja a stabil pozitív önértékelés kialakulását mind a tanulók és a segítők 

részéről a tanulási környezetben, azáltal, hogy megerősíti az önbecsülést az 

autonóm tanulás által, valamint belső motivációt is generál a tanulásra; 

 növeli a fiatal tehetségek és a veszélyeztetett csoportok szellemi tőke 

lehetőségeinek kihasználtságát; 

 átfogó e-értékelési modellt hoz létre, amely tartalmazza a kreativitás elméleti 

koncepcióját és didaktikáját, az alábbi témákkal többek között: hogyan 

támogassuk a tanulót; hogy új ötleteket mutasson be, hogyan értékeljük és 

jutalmazzuk a kreatív eredményeket; módszereket arra nézve, hogy hogyan 

adjunk utasításokat, hogy innovatív megoldásokat érjünk el, amelyek 

autonómiát nyújtanak a kreatív kifejezés terén a még meg nem IKT-

felhasználóknak és a haladó szintű felhasználóknak egyaránt az ő specifikus 

ágazataikban; 

 a „Tudásgeneráló Ház” megalkotása, amely egy innovatív szociális hálózat a 

kreatív potenciálok feltárására. 
 

Rövid leírás 

Az OpenInn projekt egy új pedagógiai és szervezeti modellt kínál a közösségek és 

egyének számára, hogy egy online ötletelő eszközt használjanak. ez a modell elősegíti 

a tanulást a formális és informális oktatásban egyaránt, és támogatja az innovatív 

értékelést. A projekt a diákok, tanárok és vezetők számára jött létre, és az adott 

személy saját érdeklődésére épít, hogy fejlessze kreativitásukat és magabiztosságukat.  

Az OpenInn új nézőpontot kínál, mely összeköti az oktatást és a cégek világát a „nyitott 

innováció” segítségével. A projekt minőségi szöveges és multimédiás forrásokat 

hozott létre 9 nyelven, amelyek támogatták a független tanulókat/oktatókat, és 

elősegítették a nyitott innovációt, értékelést és kreativitást. Világos az összefüggés a 

pedagógiai modellre vonatkozó szöveges források és a „Tudásgeneráló Ház” nevű, 
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nyitott oktatási innovációt elősegítő techológiai eszköz között. A megközelítés 

integrálódott a partnerek oktatási intervenciói közé.  

A felhasználók a TGH platformot mások által kifejtett ötletek keresésére és saját belső 

potenciáljuk feltárására is használhatják. Ez új tanulási tapasztalatokat hoz létre, ahol 

nem csak a fiatal tehetségek, hanem az oktatási rendszerből való kieséssel 

veszélyeztetett csoportok is aktívan elköteleződhetnek az alkotás és felfedezés iránt. 

A mássokkal való együttműködés révén új nézőpontokat sajátíthatnak el és 

fejleszthetnek tovább, és ezen új nézőpontok által képesek lesznek saját magukat is 

jobban megérteni. Ez újfent megerősíti önbecsülésüket és alapot teremt belső 

lehetőségeik felfedezéséhez.   

A projekt célja végrehajtani a nyitott innováció koncepcióját az oktatási szektorban, 

hogy új tanulási paradigmát fejlesszen, amely kihasználja az IKT nyújtotta 

lehetőségeket a 15 év feletti tanulók javára. Fontos, hogy nyitva hagyjuk a modellt az 

oktatási szektor több területe számára is, mivel a használat területe egy fejlődési 

folyamat is lehet, mely a végfelhasználóktól függ. Ezt a koncepciót az elsődleges 

célcsoport célozta meg, akik tehetséges középiskolásokból, illetve egyetemistákból 

állnak. A másodlagos célcsoport az oktatási rendszerből való kieséssel veszélyeztetett 

csoportok a középiskolai oktatásban, egyetemen, szakképzésben és olyan felnőttek, 

akik tovább akarják bővíteni képességeiket. a harmadlagos célcsoport a tehetséges 

fiatalok és veszélyeztetett csoportok tanárai és facilitátorai a középiskolai oktatásban, 

egyetemen, szakképzésben és felnőttképzési intézményekben. Az OpenInn projekt 

eredményeit hosszú távú nézőpontból is felhasználhatjuk a speciális érdeklődésű 

tanulók szempontjából, akik speciális kutatást folytatnak és érdeklődnek a tudomány 

iránt, valamint szakértők, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok vezetői, non-profit 

szervezetek és olyan csoportok szempontjából, akiknek több támogatásra van 

szükségük, hogy képesek legyen a portált a kreativitásuk növelésére felhasználni.  

A projekt eredményei 

Az OpenInn egy web 2.0-es prototípust (Tudásgeneráló Ház) és egy pedagógiai 

útmutatót fejlesztett ki (e-értékelési modell) annak érdekében, hogy bevonja az 

iskolákat az élethosszig tartó tanulás valós innovációs folymamataiba.  

Ahogyan az előbb említettük, az OpenInn projekt fő eredményeit az OpenInn portaln 

mutatjuk be (lásd 1.1.1 ábra) és magában foglalja az  “Útmutató a kreativitáshoz (az 

e-értékelési modell)” című dokumentumot, amely egy komplex elektronikus oktatási 

anyag, amely útmutatóként szolgál a TGH-t használó tanároknak, különös tekintettel 

az oktatásban jelen lévő innovációs trendek iránt és innovatív didaktika iránt 

érdeklődő tanároknak a kreativitás elősegítésére. A Tudásgeneráló Ház egy online 
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ötletelő eszközt mutat be. A demo videó és videó útmutató az  OpenInn portálhoz és 

a Tudásgeneráló Házhoz promóciós célokat szolgál, de segít a felhasználóknak 

megérteni a nézőpontot az “OpenInn Útmutatóval“ együtt, amely egy felhasználói 

kézikönyv a Tudásgeneráló Házhoz az összes magyarázattal és az összes kifejlesztett  

funkcióval, és az OpenInn projekt weboldalával, amelyen megtalálható az összes 

információval a projektről, partnerekről, tevékenységekről, stb.  

 
1.1.1 ábra – Az OpenInn portál bemutatkozó oldala 

 

A portál többnylevű – minden információ elérhető 9 nyelven: bolgár, dán, angol, 

német, magyar, olasz, portugál, szlovák és spanyol.  

Az “Útmutató a kreativitáshoz” egy online tananyag tanároknak és az oktatási és 

innovatív didektikai innovációs trendek iránt érdeklődő. Az anyag modulokra 

bontható, amely információkat tartalmaznak arról, hogyan támogassuk a tanulót az új 

ötletek bemutatásában, hogyan értékeljük és jutalmazzuk a kreatív eredményeket, 

módszereket arra nézve, hogyan adjunk instrukciókat úgy, hogy innovatív 

megoldásokat fejlesszünk ki, hogyan biztosítsuk automóniát a kreatív kifejezéshez 

egyaránt azoknak a tanároknak, akik még nem számítógép felhasználók, és azoknak, 

akik már haladó internet felhasználók. Minden egyes modul egy pedagógiai hátteret 

is tartalmaz, amely egy átfogó elméleti hátteret biztosít az olvasónak a nyitott 

innováció elméletéről és annak lehetséges felhasználási módjairól a kreativitás 

értékelésének területén oktatási kontextusban. Az IKT eszközök szekció egy listát 

biztosít az IKT eszközökről, és leírásukat és használatuk lehetésges módjait egy 

oktatási kontextusban.  Minden egyes item 3 szakaszt tartalmaz, melyek a lehetséges 

felhasználó digitális írástudásának szintjén alapszanak: IKT eszközök használatának 

szükségessége nélkül, alapszintű IKT eszközök használatával; innovatív és haladó 

szintű IKT eszközök felhasználásával. A Gyakorlati példák szekció egyegi 

forgatókönyvek gyűjteményét mutatja be, mely leírja, hogyan alkalmazhatjuk az IKT-t 

tanuláshoz és tanításhoz a kreativitás növelése érdekében. A 25 forgatókönyvet 
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különféle oktatási környezetekben fejlesztették ki, ugyanúgy, mint a felhasználók 

digitális írástudásának szintjeinek megfelelően. Ahelyett, hogy egy egymást követő 

sorrendben forgatókönyvek jelennek meg, mint önálló elemek, két különböző 

kategória létezik: oktatási szektor szerinti (középiskolás, szakmai hallgató, egyetemi 

hallgató, és a felnőtt tanulók) és IKT készségek szerinti (nem IKT felhasználó vagy 

Kezdő, alapvető IKT készségek, előleg IKT-készségek). A Erőforrás könyvtár több 

érdekes tanítási és tanulási anyagot kínál a kreativitásról, mely nem szerepelt az előző 

részekben. 

A Tudásgeneráló Ház (lásd 1.1.2) támogatja az új ötleteket és az online 

brainstormingot. KGH az ötleteket felkínálja kommentálásra és szavazásra. Ezek a 

tevékenységek fel vannak osztva együttműködő tanulási helyekre ("Innovatív e-

learning szobák" ötletbörze elme-mapping), feltölteni dokumentumok helyére 

(például egyetemi tanulmányok, szakdolgozatok, portfoliók) és az egyéni kreativitás 

értékelésének helyére (szint alapján az aktivitás, ötletek, stb.)

 

1.1.2 Táblázat – Tudásgeneráló Ház kezdőlap 

értékelés/visszajelzés a felhasználóktól 

Az OpenInn kísérleti tesztelése érintette a funkcionalitás és a minőség minden részét 

a OpenInn portálon. Ezzel kapcsolatban a célcsoportok és a projekt fő célkitűzése 

végett a partnerség úgy döntött, hogy vizsgálatot három kísérleti csoport teszteli a 

portált - 2 pilot-csoport 10-30 diák / tanuló, köztük egy tanár / facilitátor és egy 

kísérleti csoportban csak a tanárok: 5-20 fő. Emellett 25 nemzeti pilotot végeztek dán, 

német, olasz, portugál, szlovák, spanyol nyelven, és megvalósult egy nemzetközi 

kísérlet 4 partner-ország bevonásával (Dánia, Magyarország, Németország és Bulgária) 

angolul, így a hallgatók képesek voltak használni a portált társaikkal online más-más 

országokban. Együtt a pilotok 357 fő részvételével zajlottak, a  különböző oktatási 

intézmények szintjén alapuló projekt célcsoportjai: középiskolák, szakiskolák, 

egyetemek és felnőttképzési intézmények és a különböző IKT-készségek szinten: nem 

IKT, alapvető IKT és IKT. A kísérleti vizsgálat során létrehozott felhasználók 113 

különböző kihívást tartalmaznak a különböző innovációs szobák (Üzlet és gazdaság, 
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szociális kérdések, a tanárképzés és az e-learning, karrier építés, Self-fejlesztés, 

műszaki és szervezési megoldás kidolgozása OpenInn, Egyéb), melyekhez 165 új 

ötletet adtak hozzá és 155 hozzászólás érkezett. 

Tanulságok 

291 felhasználó vett részt a végső visszajelzésben, a 82% -uk a kísérleti teszt 

résztvevői. Az elért eredményeket röviden következőképpen általánosíthatjuk: 

• Mintegy 80% a felhasználóknak nagyon egyetértett, hogy az OpenInn portál könnyen 

kezelhető és áttekinthető, világos elrendezésű és méretű, könnyű olvasható tartalmak 

és elegendő válaszidő áll rendelkezésre. Ami az OpenInn portál szerkezetét és 

működését illeti, a kísérleti teszteken a résztvevők értékelik az ötletek megosztási 

lehetőségét másokkal, és a különböző területeken látható a felső és bal oldali 

menüben elhelyezhető, különböző cikkeket. 

• csaknem 75% -a felhasználóknak hozzájárult, vagy nagyon egyetértett, hogy TGH 

rész is könnyen áttekinthető, könnyen hozzá lehet adni új kihívásokat, gondolatokat, 

szavazatokat és megjegyzéseket, könnyű megtalálni a meglévő kihívásokat, ötleteket 

vagy megjegyzéseket. A válaszadók többsége a TGH legjobb tulajdonságának jelölte a 

önmagában azt a kreativitás támogató lehetőséget, hogy olvashatnak ötleteket 

másoktól, és megosztásuk egyszerű módja, hogy adjunk kihívásokat, gondolatokat, 

észrevételeket, és lehetőség nyílik rá, hogy választ kapnak a különböző országokból. 

• Az utolsó specializált része OpenInn portál - Útmutató a kreativitáshoz - és annak 

alrészében értékeltük csak a tanárok, és az összes válaszadó "visszajelzését. 

Többségük egyetértett, hogy minden kifejlesztett rész könnyen és világosan érthető, 

jól strukturált és logikus, alkalmas a kreativitás tanításának és tanulásának 

támogatására (1.1.3-1.1.5 ábrák). 
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1.1.3 ábra - Pedagógiai háttér értékelése 

 

1.1.4 ábra - Gyakorlati példák értékelése 

 

1.1.5 ábra – IKT eszközök értékelése 
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1.2 i-LAB2 – Innovációs Laboratóriumok a szakképzés 

minőségbiztosításáért 
 

A projekt célja 

Az Innovációs Laboratóriumok a szakképzés minőségbiztosításáért (iLab2) egy 

kétévées projekt volt (2012-2014), melyet a Leonardo da Vinci: Transfer of Innovation 

Program támogatásával hajtottak végre. 

A fő célkitűzése, hogy továbbfejlessze a szakképzés minőségét az Innovációs 

Laboratórium alkalmazáson keresztül didaktikai folyamatok által. A projekt 

eredményeként a célcsoport a következő előnyökhöz jut: a tanárok, oktatók és 

szakképzési intézmények vezetői új kompetenciákra tesznek szert az IKT technológiai 

alkalmazás használatán keresztül az oktatási folyamatban.  Az indirekt hasznélvezők 

csoportja, a szakképzésben tanulók fejlesztik kreativitásukat, innovativitásukat, 

problémamegoldó képességeiket, csapatmunkájukat és az IKT eszközök hatékony 

használatát az órákon való részvétel során, melyeket az i-Lab-ot használják.  

Rövid leírás 

Egy i-Lab (Innovációs Laboratórium) egy inspiráló, innovatív eszköz, amelyet a a 

felhasználók mindennapi környezete és a kreatív gondolkodás és a problémamegoldás 

egy rendkívüli helye ösztönzött. Ez alapján a modell által létrehozott Royal Mail jövője 

a Rugby Innovációs Csoport, Egyesült Királyság (1997). A kezdeti cél az volt, hogy a 

szimulált környezetben, mint módszer (ötletroham), a menedzsmenttel a szervezeti 

tervezést új és potenciálisan zavaró tényezőkkel segíteni a jövő lehetőségeit. Ezért a 

gondolat, egy i-Lab mára egy különleges hellyé vált, ahol csoportok és csapatok is 

megvizsgálják, és kiterjeszti a gondolkodásukat és korlátaikat a megszokott határokon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Facilitációs 

technikák 

Technológia Környezet 

i-Lab 
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1.2.1 ábra – A 3 tényező, amik az i-lab koncepcióját kialakították 

 

A projekt eredményei 

A projekt végrehajtásának fő kimenetei az alábbiak: 

 Új innovációs laboratriumok Lengyelorzságban, Németországban, Romániában 

és Szlovániában 

 Virtuális Brainstorming (VBS) szoftver 

 Útmutató jó gyakorlatokkal és az új tapasztalatok leírásaival 

 Innovatív módszerek az oktatásban és fejlesztésben 

 

Értékelés/visszajelzés a felhasználóktól 

Az alábbiakban a kiválasztott észrevételeket muatunk meg az i-Lab környezetről, 

amely egy "pillanatfelvétel" az ügyfelek visszajelzéseiről. 

"Az eredmény az i-Lab ülésén meghaladta legmerészebb álmaimat!". 

"Ez a szuper környezet elősegítette a brainstormingot és közös eszmecserét a 

kollégákkal egy adott kiemelt projekten. A számítógépeknek nagy szerepe volt, hogy 

gyorsan összegyűjtsük a véleményeket a csoportban. Az i-Lab kiváló lehetőséget ad az 

emberek ötleteinek és véleményének megismeréséhez. " 

"Mi el voltunk ragadtatva, hogy az i-Lab környezet milyen mértékben generált kreatív 

hangulatot, és segített nekünk összejönni." 

"Az i-Lab egy inspiráló és szórakoztató hely. Szinte gyermek-szerű élményt biztosít, 

ahol lemondanak minden előítéletről, hogy mit kéne csinálni". 

Tanulságok 

A csoportos munka során alkalmazott módszer az innovációs laboratóriumokat célzó 

csoportos döntések javítása, mely a brainstorming módszert alapul, amely sok éve 

ismert. A megfelelően konstruált szoftver előnye az alkalmazott i-Lab megoldások. Az 

előadás után jöhetnek a kérdések, a résztvevők meg elképzeléseiket, további 

észrevételeiket és javaslataikat megjeleníthetik a képernyőn. Az ötletek, 

megkérdőjelezhetetlen javaslatok és a szavazási eredmények megjelennek a 

vetítővásznon a szobában. Fő előnyei közé tartozik az anonimitás, az őszinteség és a 

sebesség, hiszen kizárja beszélgetések, korlátokat és lehetővé teszi, hogy mindenki 
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egyszerre beszélhessen. A fél napos i-Lab ülés során bebizonyosodott, hogy több ötlet 

és eredmény született, mint a normál heti tanszéki ülésen. 

A tulajdonságok, amelyek jellemzik az i-Labot az adatvédelem, több média dolgozó és 

egyedi design elrendezés, amely egy vibráló, inspiráló és kreatív környezetet hoz létre. 

Írható falakat, játékokat és egyéb eszközöket használnak, lenyűgözik a résztvevőket,  

és légkörükkel visszavezetik őket a gyermekkorukba. 

Az I-Labok rugalmas tereket képeznek és különböző típusú szervezetek és 

intézmények alkalmazzák őket. Vállalkozások (kis cégek, nagy nemzetközi vállalatok), 

az állami szervezetek, képzési és oktatási intézmények (beleértve az egyetemeket), 

valamint a jótékonysági szervezetek is sikeresen használják a potenciális és kényelmes 

i-Labok szolgáltatásait. 

Az innovációs laboratóriumok támogatást jelentenek a csapatmunkában, ideértve 

többek között a tervezést (pl cselekvési forgatókönyveket), kezelést (pl. változások, 

konfliktusok, projektek), fejlesztést (pl stratégiák, termékek, szolgáltatások), elmék 

feltérképezését, konzultációk vagy fókuszcsoportok szervezését, tréningeket és még 

sok minden mást. 

Ezen túlmenően, az i-Lab használható heterogén csoportok integrációjára, például a 

munkahelyi nemzetközi projektekre, szociális konzultációra és üzleti támogató 

szervezet tagjai számára. [11] 
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1.3 A High Growth Coach projekt 

 

A projekt célja 

A projekt átfogó célja a gyors növekedésű cégeknél dolgozó coachok munkáját segítő 

brit képzési anyag alkalmazása és terjesztése Szlovákiában, Romániában, Litvániában 

és Magyarországon.  

A projekt főbb célkitűzései:  

• Az érintettek és a szakemberek kompetenciákkal és szakképzéssel kapcsolatos 

tudásának növelése a Gyors Növekedésű cégek hatékony támogatása 

érdekében  

 

• Egy Gyors Növekedésű Coach Kompetenciarendszer és egy Coach 

kompetenciaértékelő eszköz kidolgozása, melynek segítségével a jelenlegi és 

jövőbeli Gyors Növekedésű cégek coachainak kompetenciáit lehet 

feltérképezni.  

 

• 75 Gyors Növekedésű cég jelenlegi és jövőbeli coachának képzése  

 

• A Gyors Növekedésű cégek coachainak európai hálózatának felállítása, mely 

lehetőséget nyújt a jó gyakorlatok cseréjére.  

 

Rövid leírás  

A High Growth Coach projektet mind az 5 partnerországban (UK, Romania, Litvánia, 

Szlovénia és Magyarország) 18-18 coach tesztelte. A Lisszaboni Szerződés (2000 

március) Európa fő stratégiai célkitűzéseként azt határozta meg, hogy Európának a 

világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kell válnia, 

mely folyamatban kritikus szerepe van az oktatásnak és a képzésnek, mint az emberi 

erőforrás fejlesztése, a gazdasági fejlődés, a produktivitás és a munkáltatás fő 

eszközeinek. A magyar és az európai szakképzési és gazdasági politikák egyre nagyobb 

hangsúlyt fektetnek a gazdasági növekedést célzó gyors fejlődésű cégekre. Angliában 

például kimutatták, hogy a gyors növekedésű kis –és középvállalkozások olyan 

coachok segítségét kívánják igénybe venni, akik tudják, mik a gyors növekedésű 

vállalkozások igényei, s hogy ezt a tudást hogyan lehet átadni.  2007-ben az East 

Midlands Development Agency felkérte az Exponential Training & Assessment (ETA) 

céget, hogy dolgozzon ki és vezessen be egy Növekedéselőidéző Programot, melynek 

célja, hogy feltérképezze a gyors növekedésű cégek coachainak képzési buktatóit. A 

High Growth Coach projekt ezt az előző programot fejlesztette tovább és egy 
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egységes, kevésbé forrásigényes Gyors Növekedésű képzési programot vezetett be a 

partnerországokban.  

High Growth Coach projektnek 3 fő modulja van:  

• Coaching folyamatok 

• Coaching szerepek 

• A coachok alapvető készségei  

 

Coaching folyamatok 

Számos coaching fajtával találkozhatunk napjainkban. A HGC projektben a Gazdasági 

Coaching módszerét használtuk. Az alábbi ábrán a gazdasági coaching folyamatábráját 

láthatjuk. Egy teljes folyamatkört kísérhetünk végig, mely az 1 –es állomással kezdődik 

és az 5-ös állomásnál ér véget. Az 5-ös állomás a folyamat lezárása is lehet, de 

lehetséges, hogy egy újabb coaching körfolyamat kezdeteként szolgál. Az egyes 

állomásokhoz rendelt feladatokat az állomáscím alatt nézhetjük meg.   

 

 

Ábra 1.3.1 A projekt egyes szakaszaiban megvalósuló feladatok  

 

Coaching szerepek 

A High Growth Coach projekt a coachok alábbi hét szerepét határozta meg:  

- Coach  

- Tréner 

- Facilitátor 

- Tanácsadó 

- Broker 
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- Konzulens 

- Mentor 

A “klasszikus coach szerepet a többi 6 szerep kiegészíti a HGC projektben. A képzési 

anyag ezekre a szerepekre mind részletes útmutatóval szolgál.  

 

 

Ábra 1.3.2 Szerepek a HCG projektben 

 

A Coach alapvető képességei 

Ez a rész a SP4CE projekt legértékesebb fejezete, melyben egy részletes képzési 

anyagot dolgoztunk ki a High Grow Coach projektben résztvevő coachok számára. A 

következő területeken kell egy coachnak jól teljesítenie:  

 Kapcsolat kiépítése: Kapcsolatépítés a klienssel, melybe beletartozik az 

ütemezés és a kliens nyelvhasználatához és nem verbális viselkedéséhez 

igazodás is.  

 Párbeszéd a klienssel: Transzakciós és transzformális párbeszédek kialakítása 

a klienssel a coach dialógus különböző szintjein  

 Kérdezési stratégia: Használjunk nyílt kérdéseket és a TED modellt tartalmazó 

kérdezési stratégiákat és tudjuk, hogy mi nem tartozik a kérdezési 

stratégiákhoz.  

•" Együtt tárjuk fel a problémákat és megegyezünk, hogyan 
fogod ezután csinálni"Coach

•"Meg tudom mutatni, el tudom magyarázni, s meg tudom 
tanítani neked, hogyan csináld""Tréner

•"Segítek Nektek, a csoportnak, hogy feltárjátok a 
problémát, s megegyezzetek, hogy mi lenne a 
legmegfelelőbb kiút" Facilitátor

•Kielemzem a problémát, s ajánlásokat fogalmazok meg a 
megoldásukra. Tanácsadó

•" Én közvetlenül nem tudok segíteni, de tudok valakit, aki 
igen"Bróker

•"Kidolgozok  számodra egy megoldást és megvalósítom 
neked."Konzultáns

•"Ott voltam és kaptam pólót, megosztanám veled a 
tapasztalataimat"Mentor
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 Aktív figyelés: Hallgassuk meg figyelmesen a másikat, használjunk 

összefoglalási, visszajelzési és tisztázó technikákat.  

 Kihívás: Tegyük próbára és fejlesszük a kliensek önreflexióját és stratégiai 

tudásukat.  

 Kritikai gondolkodás: Bíztassuk a klienseket, hogy merjenek kritikusan 

gondolkodni tényekkel és forgatókönyvekkel kapcsolatban.  

 Reflexió: Segítsük a klienseket reflexiós képességeik és technikáik 

fejlesztésében.  

 Visszacsatolás és felismerés: Segítsük a klienseket a fejlődésük felismerésében 

és megértésében  

 Visszacsatolás: Adjunk visszacsatolást a megfelelő eszközök és technikák 

segítségével  

 Célkitűzések felállítása: Segítsünk klienseinknek jól felépített célok 

kialakításában, sikerképük megfogalmazásában, melyek értékrendjüknek, 

igényeiknek és jövőképüknek megfelelnek.  

 Akcióterv: Az akadályok legyőzésének stratégiai tervével, a forrásokhoz való 

hozzájutások tisztázásával és a fenntarthatóság betervezésével segítsünk a 

klienseknek jól körvonalazott, célorientált SMART akcióprogram 

kidolgozásában, hogy elérjék kitűzött céljaikat, s teljesítsék határideiket 

 Coaching források: Használjunk különféle coach forrásokat a kapcsolatok 

megteremtésére, a kliensek coachingolására  

 Tudásátadás: Győződjünk meg róla, hogy a kliens birtokában van-e a 

cselekvéshez szükséges tudásanyagnak  

 

A projekt eredményei 

A projekt fő eredményei:  

• Gyors növekedési potenciálú vállalatok coach kompetencia kerete és 

értékelési eszköze  

• 16 hetes fejlesztési program  

• 75 képzett high growth coach 

A projekt fő hatása a partnerek és az érintett szakképzési szervezetek képességének 

és kapacitásának növelése, mellyel a KKV knál gyors növekedésű coachingot tudnak 

megvalósítani. A fő eredmények közé tartozott a High Groth Coachok tréning 

igényének megértése, a High Growth Coaching gyakorlatainak elsajátítása, a High 

Growth Coaching gyakorlatok minőségének növekedése, High Growth cégekkel való 

jobb együttműködés; High Growth Coaching eszközök kompendiumához való 

hozzáférés.   
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Értékelés/ a használók visszajelzése  

Önértékelési eszköz  

Egy workshop formájában minden partnerországban 18  High Growth Coach hoz jutott 

el a HIG képzési programja. Ezek a résztvevők a képzés előtt és a képzést követően is 

kitöltöttek egy  a High Growth kompetencia keretrendszeren alapuló önértékelést. Ezt 

az önértékelési eszközt úgy tervezték, hogy a coach több területen is értékelhesse 

magát mind a képzést megelőző – belépési, mind a képzés utáni- befejező fázisban. Az 

értékelés alapja a konzorcium által kifejlesztett a High Growth Coach Visszajelzési és 

Fejlődési Napló volt. A 16 hetes program során a coach jelölteknek a projekt 

facilitátora segítségével saját maguk által felállított képzési ütemtervet kellett 

követniük. Az alábbi főbb témák voltak a középpontban: A Coachok szakmai hálózati 

térképe; Egyedi értékesítési pont; Elképzelések és jövőkép; Coach egyezmény üzleti 

kifejezései; Coach tervek; Válogatott a High Growth Coaching eszköztár, a High Growth 

Coaching esettanulmány-váz.  

 

A képzés folyamán a coachoknak reflektálni kellett saját tevékenységükről, személyes 

képességeikről és kompetenciáik fejlődéséről. A tréning alatt 4 hetente értékelték 

fejlődésüket. A napló betekintést engedett a coachok fejlődésébe az alábbi 

területeken: Kapcsolat kiépítése/ Párbeszéd a klienssel/ Kérdezési stratégia/ Aktív 

figyelés/ Kihívás/ Kritikai gondolkodás/Reflexió/ Visszacsatolás és felismerés/ 

Visszacsatolás/ Célkitűzések felállítása/ Akcióterv/ Coaching források/ Tudásátadás. 

 

A projekt értékelése  

A projekt és a projekttermékek értékelése különböző szempontok alapján történt. A 

projekt koordinátor és az evaluátor által közösen felállított értékelő kritériumok 

alapján mind a főbb projektfázisokat, mind a partnertalálkozókat értékelték a 

partnerek. Ezek alapján általános elégedettség volt tapasztalható projekt egésze és 

eredményeivel kapcsolatban. Nagyobb kihívást jelentettek a hosszú fordítások, 

valamint a célcsoport bevonása és a tréneri tevékenység a résztvevők eltérő 

tapasztalati háttere miatt. Mindemellett az egész projekt, a projekttermékek és a 

képzések is pozitív elbírálásban részesültek az EU részéről is.  

 

 

Tanulságok 
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A kommunikáció minden csoporttevékenységnek fő eleme. Ahhoz, hogy a 

kommunikációs rendszer jól működjön, szükség van a résztvevők egyetértésére, s a 

kommunikáció céljainak megértésére. Ennek kiépítésében nagy szerepe van a 

coachnak, aki a siker egyik záloga. Az ő alapképességei nagyban meghatározzák az 

egész folyamatot. Ezek a képességek a HIG programjával tovább fejleszthetők, és a 

tananyag számos pontos segíthet.  

 

Az alábbiakban megmutatunk három ábrát, melyek alapján betekintést nyerhetünk a 

képzési anyagba. Ez a három ábra a coachok következő feladataival kapcsolatos: 

figyelem, kérdezés, visszajelzés.  

A hatékony figyelés főbb minőségei:1 

 

 

 

                                                           
1 High Growth Coach Fundamental Skills Part 1, Training Material  
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ábra 1.3.3 A hatékony figyelés fő minőségei  

Hogy tudnak a kérdések értékeket létrehozni?:2 

 

 

  Ábra 1.3.4 Értékteremtés kérdéseken keresztül  

 

Visszajelzés Do’s3 

 

 

                                                           
2 High Growth Coach Fundamental Skills Part 1, Training Material  
3 High Growth Coach Fundamental Skills Part 1, Training Material  
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Ábra 1.3.5 Visszajelzés Tennivalók 

 

  

Visszajelzés

• Kiépíteni a jó 
kapcsolatot

• Felállítani az ügyfél 
napirendjét

• Pozitív visszajelzést 
adni

• Kérdezze meg, mi 
ment jól

• Kérdezze meg, mi 
nem ment olyan 
jól

Tennivalók

• Válaszoljon a 
verbális és 
nonverbális jelek

• Figyeljen aktívan

• Legyen figyelmes, 
de ne értsen 
feltétlen egyet

• Adjon konstruktív 
megjegyzéseket

• Légyen objektív

Tennivalók

• Tegyen fel tisztázó 
kérdéseket

• Tegyen fel 
kérdéseket, hogy 
ösztönözze a 
reflexiót

• Tegyen fel 
kérdéseket 
próbából

• Használja ki a 
csendet

• Foglalja össze és 
értelmezze a 
hallottakat



SP4CE - Stratégiai Partnerség a kreativitás és a vállalkozások szolgálatában 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

 

22 
 
 

1.4 TeleCAD projekt 

 

A TeleCAD kurzus ötlete az AutoCAD kurzusból fejlődött ki, melyet nyílt távoktatás 

formájában adnak le a Gdanski Műszaki Egyetemen az építőmérnök hallgatóknak 1996 

óta. A TeleCAD projektet (CAD Rendszert felhasználó távmunkások képzése) az 

Europai Unio Leonardo da Vinci Programja társfinanszírozta, és Gdanski Műszaki 

Egyetem (GUT) fejlesztette ki együttműködésben négy külföldi intézménnyel 

Görögországból (IDEC, ZEUS), finnországból (Pekkala Software Oy), Olaszországból 

(ARGO) és Lengyelországból Young Digital Poland S.A. [21]. 

 

A projekt céljai 

 

- Internet-alapú platform kifejlesztése (Tanulási Menedzsment Rendszer) a 

távoktatás előkészítésére és végrehajtására.  

- Tananyagok kifejlesztése 3 elérhető formátumban: nyomtatás, CD, online. 

- Elérhetővé tenni a távolsági csapatmunkát a tanulók, oktatók és menedzserek 

számára. 

 

Rövid leírás (módszertan) 

 

Az AutoCAD tanfolyam a Gdansk-i Műszaki Egyetemen évekig a hagyományos módon 

- például előadások és tevékenységek számítógépes laboratórium - zajlott. Annak 

érdekében, hogy csökkentsék a számos személyes találkozót, egy ötlet során a 

távolsági módot valósították meg. Erre a célra több diák vett részt a kísérleti távolság 

módban. Nyomtatott tananyagot kaptak és fel kellett venniük a kapcsolatot a tanárral 

e-mailben vagy telefonon. Konzultációk és az utolsó feladat benyújtása végeztek e-

mailben. Minden diák megszerzete az Autodesk tanúsítványokat. 

 

Az első kísérlet után egy kiterjedt vizsgálatot folytattak a kísérleti eredmények 

igazolására. Végül úgy döntöttek, hogy a tanfolyamnak 10 modulból kell állnia. 

Minden modul tartalmaz egy sor rajzot, és feladatoknak megfelelő megoldást. A 

tanfolyam anyagok HTML oldalakon készültek, ahol lehetséges az online hozzáférés, 

vagy a CD-ROM-on is elérhetőek [22]. 

 

A kurzus tartalmaz még egy modult, amely a távmunka alapjait írja le. A módszer 

keretei között a távmunka kerül bemutatásra és a kommunikációs eszközöket 

integráló TeleCAD LMS. A diákok elvárják, hogy egy projektet csoportokban 

készítsenek. Az utolsó feladat egy olyan projekt, ahol el kell juttatni a belső e-mail-ben 

a TeleCAD rendszert a tanárnak. Annak bizonyítására, hogy valóban a hallgató volt a 
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rajz szerzője, lehet kérni, hogy néhány változtatást a projekten a tanár jelenlétében 

hajtson végre. 

 

A projekt eredményei 

 

- A Leonardo da Vinci projektet a TeleCAD során ajánlották, mint egy olyan 

környezetet, ahol az AutoCAD-et és a távmunkát is tanítanak a diákoknak és 

másoknak. 

- A tanulási anyagokat a lengyel Publishing Company MIKOM (Varsó) tette 

közzé 2002 októberében [22] könyv és a CD formában. 

- A tananyag is elérhető online az Open Educational Resources (OER)-on [23]. 

- A TeleCAD tanfolyam és platform igénybe vettek más uniós projekteket is 

EMDEL (Leonardo da Vinci), Konferenciaterem Nemzedékek (Grundtvig) és 

gyógyítása (6 Framework) [29]. 

- A TeleCAD módszertana szerepelt a hivatalos Autodesk Training Centre 

Gdansk University of Technology (ATC GUT) ajánlatai között [24]. 

- A Learning Management System (LMS) TeleCAD inspirálta a végrehajtási 

távoktatást és a blended learning rendszert a Gdanski Műszaki Egyetemen. 

- 2003-ban a források hiánya miatt a műszaki fejlesztéseket és a TeleCAD 

szoftvert váltotta Moodle [25]. 

- Az 1. táblázatban van egy lista TeleCAD LMS használatáról a 2000-2002 

közötti időszakban [21]. 

 

TeleCAD végrehajtás  Felhasználók száma 

nemzetközi Pilot (2000/2001) 89 

Pilot PL (2000/2001) 35 

Tanulók vizsgája  (2. szemeszter, 2000/2001) 240 

Tanulók vizsgája  (2. szemeszter, 2000/2001) 166 

Tanulók vizsgája  (4. szemeszter, 2000/2001) 62 

Tanulók vizsgája  (3. szemeszter, 2001/2002) 24 

Tanulók vizsgája  (4. szemeszter, 2001/2002) 40 

Tanulók vizsgája  (2. szemeszter, 2001/2002) 259 

Nyári egyetem 2002 4 

1.4.1 ábra - TeleCAD LMS használat 2000-2002 között 

 

Értékelés/visszajelzés a felhasználóktól 
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In the TeleCAD LMS an internal evaluation system was used.  The questionnaires were 

build and modified according to the manager and user’s needs. The internal system 

was used for evaluating the training materials, collecting learners needs and the pilot 

courses evaluation [21]. 

After including the course into the offer of Autodesk Training Centre at Gdansk 

University of Technology the evaluation system proposed by Autodesk has been used 

[24], [25]. 

 

 

Fig. 1.4.1 Welcome screen of the Autodesk evaluation system 
 

 

Fig.1.4.2 An example evaluation of the performance of ATC at GUT 
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Lessons learned 

 

- While planning the project the most important issue is taking into account the 

real needs of potential users.  

- It is recommended to implement the project deliverables on the commercial 

or non-profit way in order to support the project sustainability. 

- Due to financial constraints regarding the software development and 

improvement it is recommended to use Open Resource solutions which are on 

a top of interest of professional communities. 

- For sustainability purpose it is recommended to offer a certificate that is 

internationally recognized and to promote it effectively [27], [28], [29].    
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1.5 SIGOLD project 

 

A SIGOLD projekt 3 kulcsszereplő csoportot hozott össze – az 50 év feletti 

munkavállalókat, munkaadóikat (vezetőket), és az oktatókat (tanárokat és trénereket) 

annak érdekében, hogy megosszák egymással tudásukat és nyertes-nyertes helyzetet 

hozzanak létre mindannyiuk számára. SIGOLD projekt fő ötlete a kor szerint integrált 

társadalom létrehozásának támogatása, az 50 feletti munkavállalók segítése, hogy 

esélyt kapjanak az aktív idősödésre, mint aktív résztvevői egy kor alapján integrált 

társadalomnak és a kellemes időskor szolgáló körülmények megteremtése a 

munkában, otthon és közösségeikben.  

 

A projekt céljai 

 

A projekt fő célkitűzése:  

 

- az 50 feletti munkavállalók pozíciójának erősítése a munkaerőpiacon és a 

társadalomban és a tudás, képességek, kompetenciák növelése, valamint a 

közvetlen célcsoportok, azaz az 50 feletti munkavállalók, vezetők, oktatók és 

trénerek megértése újonnan kifejlesztett e-learning kurzusokon keresztül, 

figyelemfelkeltés és disszeminációs tevékenységek.  

 

A fő célkitűzés lebontható a következő részcélokra:  

- jelenlegi helyzet elemzése az élethosszig tartó tanulás területén, 

megvalósíthatóság és 50 felettiek foglalkoztathatósága  

- 3 vegyes kurzus kifejlesztése az azonosított célcsoport számára  

- az újonnan kifejlesztett kurzusok tesztelése pilot képzések lefuttatásán keresztül 

és igazításuk a kapott visszajelzések alapján 

- a hatékony és eredményes projektmenedzsment biztosítása, végrehajtás és 

projekt termékek kiaknázása  

- a projekt termékek, információk projekttevékenységek és folyamatok 

disszeminációja  

 

Rövid leírás (módszertan) 

 

A projekt keretén belül az 50 feletti dolgozók helyzetét vizsgálták, HRD politikát 

hajtottak végre e korcsoport számára alkalmas társaságok, valamint az oktatási és 

képzési módszerek célcsoportokként használták őket. Az adatok alapján 5 

projektpartner ország (Szlovákia, Ciprus, Egyesült Királyság, Ausztria és Görögország) 

és ezek szükségletelemzése és ország riportja szolgált a művészetek és az igények 
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felmérésére, amely a fő bemeneteként szolgált kevert tanfolyamok kifejlesztésére, 

melyet 50+ dolgozók, HRD vezetők és oktatók dolgoztak ki. A kidolgozott kurzusokat 

vizsgálták – a kísérlet 5 projekt országban, négy nyelven - angol, szlovák, német és 

görög, mind a 3 tanfolyamon futott. Alatta és után a pilotról készült visszajelzéseket 

mind a résztvevők és az oktatók már összegyűjtötték és elemezték. A kiigazításokat a 

vizsgált képzések szerint a beszerzett adatok alapján végeztek el. Ezt a megközelítést 

megerősítette a hozzájárulást az életen át tartó tanuláshoz, a társadalmi kohézióhoz, 

a nemek közötti egyenlőséghez és személyes kiteljesedéshez az 50 feletti 

munkavállalók részvételével valamint valamennyi korosztály támogatta az innovatív 

IKT-alapú tananyagot. A projekt tevékenységei szintén hozzájárultak 50 feletti 

dolgozóknak kedvező környezet létrehozásához szükséges terjesztés és a tudatosság 

növeléséhez, a tevékenységek középpontjában a közvetett célcsoportok: 

köztisztviselők, munkaügyi hivatalok, a szakszervezetek, a szociális szolgáltatók álltak. 

2013 áprilisában rendezett nemzetközi záró konferencián közel 100 résztvevő vett 

részt 10 országból. 

 

A projekt eredményei 

 

- A kérdőív a tananyag tartalmára, szervezettségére, a végrehajtás módjára és a 

kurzus során törtnő kommunikációra fókuszált 

- Jelentés és szükségletelemzés az élethosszig tartó tanulás az 50 feletti dolgozók 

foglalkoztathatóságának megvalósíthatóságáról  

- Angol prototípusok a kevert moduláris képzésekről és a nemzeti változatok német, 

görög és szlovák nyelven, amelyet teszteltek/kipróbálták, majd a beszerzett 

visszajelzés szerint igazították a végleges formáját 

o Tanfolyam az 50 feletti dolgozóknak: az aktív időskor, pozitív idősödés 

o Tanfolyam pedagógusoknak és oktatóknak: Hogyan oktassunk és 

képzezzünk 50+ dolgozókat 

o Tanfolyam HRD vezetők számára: Hogyan lehet az ezüstöt arannyá 

változtatni? 

- Angol útmutató Hogyan, hogy tanuljuk a Moodle-ön keresztül a Sigold 

tanfolyamokat? 

- Nemzetközi konferencia és konferencia 

 

Értékelés/visszajelzés a felhasználóktól 

 

2 különböző eszközt használtak értékelésére és visszajelzések gyűjtésére: 
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- Pilot képzés: résztvevők visszajelzése kérdőív: Ennek a résznek a kérdései 

tananyagra, természetesen a végrehajtásra, valamint a kommunikációra és 

támogatásra összpontosítottak. 

- Pilot képzés: Oktatók visszajelzése kérdőív:  Ennek a résznek a kérdései 

tananyagra, természetesen a végrehajtásra, a fő hangsúlyt a F2F és a Moodle 

használata közötti arány független vizsgálata, és a csoport dinamikája kapta. 

Kérdőívekat az összes partner használta, hogy információt gyűjtsön a kísérleti kurzus 

résztvevőitől és az oktatóitól. Minden összegyűjtött információ feldolgozása és 

közzététele a pilot jelentésban van összegezve. Általában a visszajelzések nagyon 

pozitívak voltak minden résztvevő országban, és csak nagyon kevés kiigazítást kértek. 

Beszámolók példái: 

- "Ezek a tanfolyamok valóban kihívást jelentenek. Az oktatók rendkívül 

segítőkészek, és ahogyan dolgoztunk, hogy ez valami új számomra. Nem csak az 

on-line tanfolyam, hanem a face-to-face is igen jól szervezettek voltak, és 

segítettek megérteni, hogyan kell tartani a pozitív hozzáállást az öregedéshez. " 

- Néha az emberek abba kell hagyni, és gondolkodni életesemények tekintetében 

az öregedés. Megcsináltuk, és ez nagyon érdekes és motiváló 

- A képzés során kaptam bátorítást: Azt hiszem, jó lenne másokkal is ... 

- "Az, ahogyan ezeket a szemináriumot strukturálták, segített megérteni az 50 

feletti dolgozók igényeit. A beszélgetések során a szemináriumok nagyon 

izgalmasak voltak és élveztem őket. " 

- "A szemináriumok segített megérteni, mire van az 50 feletti dolgozóknak szüksége 

a piacon, és a társadalom számára. Az interakciók az oktatóinkkal fantasztikusak 

voltak.  

 

Elsajátított tanulságok 

A visszajelzések alapján mind az oktatók és a résztvevők, de a projekt záró 

konferenciájnak résztvevőinek beszámolóiból arra lehet következtetni, hogy rendkívül 

fontos, hogy nézd meg a problémát/kihívást azoknak a szempontból, akik 

kulcsfontosságú szerepet játszanak (50 felettiek, a képzők és tanárok, és a 

munkáltatók által képviselt HR vezetők), akik közvetlenül befolyásolják a helyzetet az 

alsó szinten, majd befolyásolhatják, és magasabb szinteken ható döntéshozók felé 

tolhatják a helyzetet (pl. politikusok). 

 

 

 



SP4CE - Stratégiai Partnerség a kreativitás és a vállalkozások szolgálatában 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

 

29 
 
 

1.6 INNOVATRAIN TRANSFER projekt 

 

A projekt célja 

 

Az INNOVATRAIN transzfer projekt 2012-2014 között zajlott le a Leonardo da Vinci: 

Transfer of Innovation Program keretein belül. Az INNOVATRAIN TRANSFER projekt 

célja az volt, hogy segítse a kis- és középvállalkozásokat, hogy növeljék és magas 

szinten tartsák innovativitásukat és versenyképességüket azáltal, hogy olyan 

eszközöket bocsátanak a vállalat rendelkezésére, melynek segítségével megértik az 

innovációs folyamatok és azok ellenőrzésének fontosságát és relevanciáját, és képesek 

fejleszteni is azt. A projekt célja az volt, hogy megfizethető áron haladó képzést 

biztosítson, mely lefedi a KKV-k igényeit az innováció összes akpektusában beleértve 

az összes különböző nézőpontot, például a haladó innovatív technológiai 

megoldásokat. 

 

Rövid leírás 

 

A projekt ötlete az volt, hogy adaptáljanak és alkalmazzanak egy sikeres (spanyol) 

projektet, a különböző országokhoz tartozó partnerek részvételével. 

 

A különböző innovációs szempontok sok elméleti és gyakorlati kifejtésének és az 

innováció menedzsment megközelítés alapján a két sikeres projekt, az INNOVATRAIN 

és az AIM (az innovatív ötletek gyorsítása a piacra) lettek kiválasztva, hogy integrálják 

és kiválasszák őket egy új tanfolyamhoz, hogy töltsék ki a szakadékot a jelenlegi 

innovációs menedzsment gyakorlat és az országjelentések eredményei között. 

 

Így az INNOVATRAIN TRANSFER projekt fő célja, hogy e-learning alapú tanfolyamokat 

hozzon létre, és fejlett innovációs folyamat megoldásokat és menedzsmentet 

vezessen be, és az innovációs szabványokat megcélozva növelje a kkv-k innovációs 

potenciálját. A tartalom kapcsolatos az új ötletek és a tudás megszerzésével, a 

vállalkozás javításával, a termékek fejlesztésével, stimuláló ipari innovációval, 

ügyfélkapcsolattal, használata fejleszti a tudás és az innovációs folyamat kezelési 

módszereket. 

 

A kidolgozott projekt módszertan tartalmazza szükséges információkat a szervezéshez 

és a hatékony képzéshez, beleértve iránymutatásokat a tartalom létrehozására, IKT 

rendszer üzembe helyezésére, valamint természetesen iránymutatást a képzés 

végrehajtásához. 
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A projekt eredményei 

 

A fő elért eredmények szempontjából a projekt közvetlenül kapcsolódik az azonosított 

projekt célkitűzéseihez. Képzési tervet tartalmaz, melybe beletartozik a tartalom 

megszerzésével kapcsolatos új ötletek és a tudás, hogy támogassa az innovációs 

folyamatot, a vállalkozások ösztönzése, az ipari innováció és az innovációs folyamat 

menedzsment módszerek. A projekt két részre van osztva: képzési modulokra, amely 

biztosítja a gyakornokok globális és rendszerezett megközelítését és a fontos 

innovációval kapcsolatos fogalmakat, és segít a szakembereknek a saját szervezet 

innovációs rendszerének kiépítésében, amely az összes folyamatának célja a 

koncepció fázisában a hatások elemzése, a projekt másik része pedig 

iránymutatásokat tartalmaz szervezetek bevezetésére, fejlesztésére és fenntartására, 

amely keretet biztosít a rendszeres innovációs irányítási gyakorlatokhoz. A tartalom, a 

modul 1 "Innováció és innováció menedzsment általában" alapja főleg az AIM projekt 

eredményeit veszi alapul, amelynek a megközelítése a rendszer fejlesztésében az 

innovatív ötletek és releváns tudás összegyűjtésének támogatása, és az ipari újítások 

az egész kiterjesztett vállalati előmozdítása. Az AIM tartalom gazdagodott az innováció 

és innováció menedzsment általános alapjaival. Célja, hogy leírja a legfontosabb 

általános témákat az innovációval kapcsolatban és támogassa mind a kezdőket és a 

szakembereket egy fejlett innováció menedzsment megközelítés végrehajtásában és 

támogató IKT rendszer felépítésében, amelyek az egész folyamatot elemzik, a 

folyamat kezdetétől. A 2. modul címe "Bevezetés az innováció menedzsment 

szabványba", az INNOVATRAIN kiterjesztése során a spanyol UNE 166000: 2006 - 

kutatás, fejlesztés és innováció (K + F + I) menedzsment nyomán. Az INNOVATRAIN 

módszertant jobb kidolgozása érdekében új tanulási kétnyelvű forgatókönyveket 

vezettünk be: köztük klasszikus képzés, kevert képzés és távoktatás. Új IKT funkciók 

közé tartoznak a web 2.0 lehetőségeinek növelése, mely a tanulás hatékonyságát a 

tanulók, tanárok és tanácsadók közötti kapcsolatokon keresztül méri. 

 

A projekt eredményei tartalmazzák: 

- Teljes körű tanfolyamok általános innovációról és az innovációs szabvány 

bevezetéséről a spanyol UNE 166000: 2006 Kutatás, fejlesztés és innováció (K + F + I) 

menedzsment példája alapján. Az órák felépítése két modulból áll a téma szerinti 

csoportokban 

- A képzési módszertanban az INNOVATRAIN TRANSFER rendszer 

létrehozásával, hasznosításával, adminisztrációval és a további értékeléssel 

kapcsolatos általános iránymutatás áll. Ez magában foglalja a módszerek 

adaptálását és a tananyag létrehozását, valamint a szervezés és végrehajtás 



SP4CE - Stratégiai Partnerség a kreativitás és a vállalkozások szolgálatában 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

 

31 
 
 

során készült, létrehozott és elvégzett hasznos tréningeket, és természetesen 

más érdekességeket. 

- Az adaptált IKT platform alapján a világszerte elfogadott moodle LMS, amely 

lehetővé teszi a felhasználóbarát navigáción keresztül a szerkesztett 

tartalmakat, és azok részeit foglalja magában, valamint animációk és videók 

mutatják be az egyes szakaszokat az innovációs folyamatban. 

- Egy sor sablont, adatok gyűjtését és elemzését tartalmazó felmérést és strukturált 

interjúkat, melyeket a projekt kezdeti szakaszában készítettek. Ez elérhető angolul és 

a partnerországok nyelvén.  

 

Értékelés/visszajelzés a felhasználóktól 

 

Projektek értékelését végezte: 

- A belső értékelést a projekt partnerek végezték. Ezen értékelés a projekt 

egyik eredményének alapján történet, amely a  "Projekt sablon készlet a 

felhasználói igények összegyűjtéséről és elemzéséről", 

- Külső értékelés szakemberek végzik minden partnerországban 

- az értékelést a lengyel nemzeti ügynökség Leonardo da Vinci program 

keretében végezte. 

 

Általában a INNOVATRAIN TRANSFER rendszert jónak értékelték. A végzett 

értékelésből arra a következtetésre juthatunk, hogy eltekintve a kisebb 

nehézségektől, pl. navigáció, kapcsolatban például egyes gombok nem, a teljes 

rendszer funkcionalitás világos, intuitív és könnyen alkalmazható volt. A válaszadók 

általában is pozitív visszajelzést adtak a tananyagról. Néhány ajánlást is biztosítottak, 

amelyeket biztosan figyelembe vesznek a kereskedelmi változat elkészítése során. A 

kérdésekkel foglalkoztak, újragondolják a címeket, az órákat/tanfolyamokat, hogy 

érdekesebbé tegyék a diákok számára, javítsák az az értékelési folyamatot, hozzátéve 

a valós esettanulmányokat/példákat a létező cégektől, valamint több külső 

hivatkozásokat, további anyagokat is bemutatnak a kapcsolódó tanfolyamon. 

 

Elsajátított tanulságok 

 

A projekt megvalósítása és a végfelhasználók (elsősorban vállalkozások) történő 

érintkezés során, az INNOVATRAIN TRANSFER projektpartnerek új innovációs 

ismereteket szereztek, különösen, hogy megismerték az innováció valós szintjét és a 

valós képzési igényeket ezen a területen. Ez az információ segíti megszervezni az új, 

innovációhoz kapcsolódó képzések. 
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2. Kooperatív tanulás a kreativitásért és innovációért 

2.1 Az IKT techológia használata a tanításban és tanulásban 

 

A modul célja 

Ennek a modulnak a középpontjában az IKT modern tanulási folyamatainak rövid 

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

A modul megtanulásának eredménye 

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

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

amelyek segítségével fokozhatjuk a kreativitást és a kritikai gondolkodást a diákok 

körében. 

Bevezetés 

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

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

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

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

és a felfedezéssel, amely felhasználja: 

• a játék elemeit, 

• alternatív megközelítések, másképp gondolkodni és nézni a dolgokat, 

• ötletes gondolkodás egy cél eléréséhez, 

• kapcsolatok keresése a korábbi tapasztalatokkal 

• újfajta tanulás és kritikus gondolkodás az ötletekkel, tevékenységekkel és 

eredményekkel kapcsolatban. 

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

mindezen tevékenységek támogatják az IKT-t [1]. 

Az IKT szerepe az oktatási folyamatban 

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

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

az internet). Folyamatosan egyre többe is befektetnek, egyéb berendezéseket 
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vásárolnak, mint pl. laptopok, elektronikai mikroszkópok, web-kamerák, stb. 

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

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

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

módszereket és támogathassák gyermekeiket otthon a tanulmányaiban. 

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

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

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

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

információk eléréséhez használja a tanár, hogy felkészüljön az órákra. 

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

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

létrehozzuk és információkat közöljünk, hogy megoldjuk a problémákat, valamint 

ötletek, modellek és ellenőrző eszközök segítségével technológiai eszközöket hozzunk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paradigma szerint. [9] 

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

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

kérdésben és adott probléma megoldásában. 

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

számítógépekhez csatlakoztatott mikroszkópok, adatrögzítéshez és modellezéshez 

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

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

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

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

fejleszteni a kreativitást a gyakorlatban [4]. 

Az IKT és a társadalmi számítástechnikai eszközök az alábbiakkal befolyásolják 

tanulást: 
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• támogatja a különböző érzékeket a multimédiás látvánnyal és ábrázolásokkal 

és  a tanárok által fejlesztett anyagokkal egyaránt j lehetőségeket biztosít a 

kreativitásra a diákok számára; 

• támogatja együttműködést az új online teljesítéssel, kommentálva és a 

együttműködve, mind az általános és az egyéni teljesítményt fejlesztve; 

• támogatja a differenciálódást és a sokszínűséget azáltal, hogy sokféle 

didaktikai és módszertani eszközöket látja el a tanárokat, amelyeket a 

megfelelő tanulási célokhoz igazíthatnak; 

• bíztatja a tanulókat, hogy személyre szabják tanulási folyamataikat egy 

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

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

formális és informális tanulási tevékenységekkel [10]. 

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

technológiák, iskolán kívüli életre hívása végett gyakrabban használják pket oktatási 

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

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

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

be az ötleteknek, hogyan kell használni az IKT-t az oktatásban.  
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2.1.1 ábra: Praktikus ötletek a tanításra egy digitálisam gazdag környzeetben, forrás: [2] 
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IKT eszközök a kreativitás elősegítésére 

Pusztán a hagyományos eszközök helyettesítése IKT technológiával nem vezet 

kreativitáshoz és innovációhoz. Ezek kombinálása eredményezhet több helyet 

mindkét fél számára az oktatás folyamatában. [4] A technológiák megjelenése, 

változásai alapján és a web 2.0 és a cloud technológia elfogadása révén a tanítás és a 

tanulás természete is egyre társadalmibb, kollektívabb és multimodálisabbá vált [5]. A 

telekommunikáció konvergenciája a számítógépekkel számos lehetőséget hozott 

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

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

bővítéséhez vagy átalakításához különböző stílusokban és formátumban. Segíti a 

tanulót, hogy megosszák a tanulási forrásokat és tereket, elősegítik 

tanulóközpontúságot és az együttműködő tanulás alapelveit, és fokozzák a kritikus 

gondolkodást, a kreatív gondolkodást és a problémamegoldó készséget [6]. Az olyan 

eszközök, mint a közösségi oldalak (Facebook, My Space, Twitter), megosztások, 

könyvjelzők, multimédia (Flickr, YouTube), online szerencsejáték (Second Life) és a 

blog új lehetőségeket kínál az emberek számára, hogy kifejezzék kreativitásukat, 

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

hálózatok lehetnek klaszterek, üzleti ökoszisztémák és gyakorlati közösségek, 

stratégiai szövetségek vagy élő laboratóriumok is. A kreativitás lehet fokozni az alábbi 

eszközökkel: [8] 

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

posztolhatnak, amit akarnak, és kommentálni egymásnak, vagy megosztani 

egymás anyagait, nyíltan írhatnak olyan témákról, amelyek érdeklik őket, és 

teret ad a gondolataiknak, anélkül, hogy aggódniuk kellene a minőségi vagy 

nyelvtani hibák miatt. A blogolás hatására a diákok úgy érzik felelős a saját 

tanulásukért és arra ösztönzi őket, hogy sajátítsák el a kreativitást a tanuláson 

keresztül, amelyek nem tudtak előtte. Jól ismert és használtak az Edublogs, 

Blogger, WordPress. 

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

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

diákok automatikusan jobban elköteleződnek, mint valaha. Saját képregény 

vagy rajzfilm, animáció létrehozása ad nekik egy esélyt, hogy szabadjára 

engedjék a kreatív erőiket és beleássák magukat a kreativitás világába minden 

akadályoztatás nélkül. Az egyik honlap ilyen forrásokkal "Rajzfilmek az 

osztályterem számára” honlapon találhatóak. 

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

számukra különböző módon összekapcsolják a gondolataikat. Az ötletbörze 

különböző témákról egy remek együttműködési módon a mai tanítási 

gyakorlatban, amely arra ösztönzi a diákokat, hogy gondolkodjanak „a 

dobozon kívül”, és kreatívan. Az IKT használata során a diákok egy sor egyszerű 
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és ingyenes eszközt használhatnak, hogy a fantasztikus elme-térképeket és 

vizuális grafikonokat készítsenek, hogy bemutassansk egy témát vagy egy 

fogalmat. Az alkalmazások, mint Online Brainstorming, Mind Mapping 

szoftver, táblák az elosztott együttműködésért, SpiderScribe, Wise Mapping, 

ChartTool, Creately és további segítségek, hogy megkönnyítsék az 

ötletgenerálást (álmodozást), és lehetővé teszi a csoport számára, hogy részt 

vegyenek egy ülésen anélkül, hogy fizikailag együtt legyenek. Bonyolultabb 

eszközök - platformok az alkotói folyamat kezelésére és Crowdsourcing 

platformok - segítenek a kreatív folyamat kezelésében is. 

 Az infografikák az adatokat színes és fülbemászó módon jelenítik meg. 

Ingyenes eszközök segítségével, a diákok létre hihetetlen ábrákat, grafikonokat 

hozhatnak létre, amelyek az információk értelmezése könnyebb és gyorsabb. 

Alkalmazhatják kreativitásuk és a fantáziájuk, hogy infografikát hozzanak létre 

egy témáról, fogalomról vagy bármiről, amit akarnak. Meg tudják osztani 

ezeket infografikákat és beépíthetik az órai blogba. Néhány ingyenes eszköz 

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

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

videókat/ audio kimeneteket készítsenek, és megosszák őket az osztályukkal, 

az osztály blogján vagy az iskola honlapján. Néhány videokészítő eszköz a 

diákok és a tanárok számára a Jing, CamStudio, Screenr, stb. Néhány audio-

felvételi eszköz a Vocaro, Audio Pal, Record MP3 és így tovább. 

 A digitális történetmesélés egy hatékony módszert mutat be arra, hogy 

kommunikáljunk másokkal. Ez javítja a hallgatók reatív készségeit és segít nekik 

felfedezni saját munkájuk és tapasztalataik értelmét. A diákok létrehozhatják 

saját digitális történeteiket számos rendelkezésre álló ingyenes eszközzel, 

nevezetesen Story Bird, PicLits, Slidestory és így tovább. Jelenleg rendelkezésre 

állnak mobil alkalmazásként, mely segítségével a diákok létrehozhatják saját 

történetüket bárhol és bármikor. 

 A játékok az egyik legjobb módjai az együttműködés támogatásának és a 

kreativitásnak. Az oktatási játékok elkötelezik a hallgatókat a tanulmányaikkal, 

elősegítik az interaktív és kreatív elemeket a gondolkodásukban és a 

kreativitás felé mozdítanak el. Egyes oktatási játékok ingyenesen elérhetők 

online, pl. a Capital Penguin, Grammar Gorillas, FunBrain.com és így tovább. 

Konklúzió 

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

köze van a funkcionális képességekhez, hogy az IKT természetesen, a kudarctól való 

félelem nélkül használják. A NetGen már digitálisan gondolkodik, de meg kell 

tanulniuk, hogyan kell alkalmazni a technológia erőteljes formáit, oly módon, hogy 

lehetővé tegye számukra, hogy kreatívan dolgozzanak, hogy továbbfejleszzék az  
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innovációs eredményeket, és egyéb forrásokat úgy tudjanak etikusan felhasználni, 

hogy ne okozzanak kárt másoknak egyidejűleg. [10] 

A nyitott innováció kultúrájának felépítése jutalmazott csapatmunkát és a szervezeti 

változásokat igényel, amelyek elősegítik a belső és külső együttműködést. Globális 

innovációs hálózatok jönnek létre. És ebben kulcs szerepet játszik az oktatás, hogy 

oktassák az embereket az együttműködésre, hogy megosszák gondolataikat másokkal 

a kudarctól való félelem nélkül. 

2.2 Kreativitás technikák 

 

A kreativitás egy önbeteljesítő jóslat. [51]. 

A modul célja 

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

szintjeibe és hogy bemutasson és leírjon 4 kreativitás technikát, amelyeket együtt 

használunk a leggyakoribb és elterjedt a kreativitás technikákkkal, mint például a 

brainwriting és brainstorming. 

A modul tanulási eredményei 

A modul megtanulása után a tanuló az alábbiakra lesz képes: 

– Jellemezni és leírni a kreativitás 4 képességszintjét 

– Felsorolni a 7 kreatív elme készletet 

– Ismertetni és elmagyarázni 4 kreativitás technikát 

 

Bevezetés 

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

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

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

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

funkcionális és viselkedési tulajdonságból áll, amelyet teljes mértékben megvalósítva 

segíthethetnek szakmai sikert elérni. 

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

gondolkodjunk, hogy ébren tartsuk a kíváncsiságot, ls hogy szakítsunk a racionális, 

hagyományos elképzelésekkel és formalizált eljárásokkal, és hogy  a képzelet, az 

különbözőségre, a véletlenre hagyatkozzunk, és mérlegeljünk többféle megoldást és 

alternatívákat [54 ]. 
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A 2.2.1 táblázat a kreativitás képességszintjeit mutatja 

1-es szint: Kezdő 2-es szint: 

Gyakorló 

3-as szint: Haladó 4-es szint: Profi 

Új elképzeléseket 

generált a saját 

munkáját illetően 

Számos új és 

egyedi ötletet 

generál 

Innovatív ötleteket 

és módszereket 

fejleszt ki a dolgok 

megoldására 

Következetesen 

generál és alkalmaz 

eredeti ötleteket 

maga és mások 

számára, egyszerű és 

összetett 

problémákat kezel 

Megpróbálja régi 

módszereket a 

problémák 

megoldására, de 

keresni kezdi az új 

módszereket, 

amikor kihívással 

néz szembe  

Keresi az új és 

hatékonyabb 

módszereket, 

kapcsolatokat 

teremt korábban 

független ötletek 

között 

Új módszereket és 

megoldásokat 

folytat, a „dobozon 

kívül” gondolkozik, 

összeköti az eltérő 

elképzeléseket, nem 

fél használni 

szokatlan 

módszereket 

Felhasználja az egyik 

helyzet 

információinak 

elemzését egy 

másikban, hogy 

megoldja a 

problémákat 

Kreatív és 

közreműködő a 

brainstorming 

során  

Eredeti és a 

hozzáadott 

értéket biztosít a 

brainstorming 

során 

Motivál és vezet 

másokat, hogy új 

ötleteket 

generáljanak a 

brainstorming során 

A legjobbat hozza ki a 

többiekből egy-egy 

ötletbörze során, a 

vezeti őket, hogy 

felfedezzék az új 

kapcsolatokat, új 

megoldásokat és új 

módszereket a 

munkájukban 

 

2.2.1 ábra – A kreativitás képességszintjei 

Bryan W. Mattimore szerint, a [55] és [58] szerint 7 kreatív elme beállítottság van: 

1) A kíváncsiság - a kíváncsiság nélkül, az alkotói folyamat soha nem kapja meg a 

szükséges alapanyagot 

2) A nyitottság - az aktív és kreatív nyitottság mások és az ötleteik iránt 
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3) A kétértelműség felkarolása – képesség, hogy szórakoztassanak az ellentmondások, 

a nem egyértelmű, és/vagy hiányos információk 

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

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

az azonosított elvhez, vagy ötlet, hogy egy másik összefüggésben hogyan hozzon létre 

egy új ötletet. 

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

egyesíti a látszólag különböző elemeket. Ez zsonglőrködik egy kreatív elme egyetlen 

integrált egészében. 

6) A tudatosság 

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

embereket és dolgokat 

A fent leírt kreatív elmeképességek rendelkezésre állnak mindannyiunk számára. 

Annak érdekében, hogy tudatosan a tréningezzük és fejlesszük a kreativitást, 

használhatunk olyan egyszerű technikákat, mint kérdések feltevése: 

- Miért? Hogyan működik? 

- Mit tanulok ebből? 

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

ellentmondások helyesek, milyen ötleteket sugallhatnak? 

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

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

- Mit mond az intuícióm? 

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

kinézni ...... ..? 

 

Kreativitás technikák 

A kreativitás nem csak néhány kiválasztott ember veleszületett képessége. A 

kreativitás jelen van mindenkiben. Meg lehet tanulni, gyakorolni és fejleszteni a bevált 

technikák használatával, amelyek javítják és ösztönzik a kreatív képességeket, 

ötleteket és kreatív eredményeket, segítik az embereket, hogy távolodjanak el a 

szokásos problémamegoldó módszerüktől, amely lehetővé teszi számukra, hogy a 

széles körű alternatívák közül válasszanak, így javítsák a termelékenységet és a munka 

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

az új kapcsolatokat határozzunk meg a látszólag összefüggéstelennek tűnő fogalmak 

és események között, és ami egy új tudást eredményez" (Európai Bizottság, 1998). „a 
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„A kreativitás alapja a tudás és az információ. A kreativitást növelésének vagy 

ösztönzésének főbb pontjai egy iskolában vagy cégnél az alábbiak: 

– boldogok legyünk, hogy jól érezzük magunkat 

– tartsuk nyitva a kommunikációs csatornákat 

– bizalom, elfogadható kudarc 

– kapcsolatok a külső információforrásokkal 

– Függetlenség, kezdeményezések 

– a döntéshozatalban való részvétel támogatása, valamint a munkavállalók 

hozzájárulása 

– kísérletezés az új ötletekkel 

 

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

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

brainstorming és a brainwriting széles körben ismert, más technikákat választottunk, 

hogy szélesítsük a látókörünket. 

 

Story boarding 

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

brainstormingon alapul és főleg csoportok használják. Szükség van egy vezetőre, egy 

titkárra és egy 8-12 fős csoportban zajlik. A vezető logikai sorrendbe rendezi a 

brainstorming során generált ötleteket egy fehér táblán, létrehozva egy történetet. Ez 

a technika lehetővé teszi, hogy azonosítsuk a összeköttetéseket az ötletek között, és 

hogy minden darab illik-e egymáshoz. Ezt fel lehet használni, hogy azonosítsuk a 

problémákat, egy összetett probléma megoldására, és a mód meghatározására, hogy 

végrehajtsuk a megoldásokat. A story boarding folyamatnak négy fázisa van: a) 

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

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

kritizálniuk kell a story board-ot. 

– A tervezési szakasz a probléma megfogalmazásával vagy kérdés 

megvizsgálásával kezdődik - a téma fejléc. A cél fejléc, a különböző oszlopok és 

egyébek, általában 10-12-es méretűek, itt fejlécek (oszlopcímek) vannak 

elhelyezve, és brainstorming folyik annak érdekében, hogy ötleteket gyűjtsünk 

az egyes itemekre, amelyeket a címszavak alatt jelennek meg (a célfejléc első 

helyen szerepel). 

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

tervezési táblaról átvisszük, és ez az oszlopnak a tételei lesznek az új ötletek 

oszlop fejlécei. 

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

felelős a kiválasztott megoldások végrehajtásáért, mi történik, és mikor. 
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– Az utolsó fázisban - a kommunikációs táblán, a résztvevők azonosítják, ki azok, 

akiknek kommunikálni kell az összes szervezeti táblán azonosított eseményen. 

A folyamat során, a vezető által bemutatott releváns pontokat vizuális grafika 

segítségével foglalják össze. Ezek lehetnek stratégiai modellek, helyek vagy 

dolgok [56]. 

 

Semmittevés 

A semmittecés technikát Brian Clegg írta le a könyvében „Gyorstalpaló a 

kreativitásról”. 

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

feltételezzük, hogy egy adott kérdéssel/ problémával valamit kell kezdenünk, de mi 

történik, ha "nem teszünk semmit"?Álljunk meg és gondolkodjunk egy darabig, akár 

egyedül, akár csoportosan a eredményekről, ha nem tennénk semmit. 

Ez általában három lehetséges eredményhez vezet; 

- A problémát nem kell megoldani 

- A probléma megoldásának előnyei, lesz egy jobb ötlet 

- alternatív problémák keletkeznek, amiket meg kell oldani 

Lótusz Virág 

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

stratégiai forgatókönyvek előrejelzéséhez. Csoportok számára tervezték, és arra 

használják, hogy egy alaposabb pillantást vessenek a problémák különböző 

megoldásaira. Ez úgy kezdődik, hogy a központi ötlet körül nyolc üres dobozt vagy kört 

helyezünk el. Brainstorming segítségével nyolc további ötletet (megoldások vagy 

kérdések) írunk ezekbe a dobozokba. A következő lépésben, mindegyik gondolat nyolc 

a magjává válik egy másik sor nyolc környező üres körnek, melyeket újból ötletbörze 

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

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

Ellenőrző listák 

Ez a kreatív technikát elsősorban a termék javítása vagy módosítása céljából 

alkalmazzák. Ez magában foglalja egy sor szót, igét, melléknevet vagy kifejezéseket 

tartalmazó ellenőrző listák alkalmazását, vagy táblázatokat meglévő termékről vagy 

szolgáltatásról, vagy azok tulajdonságairól. Osborn ellenőrzőlistája a legismertebb, és 

magában foglalja az igék: más célra felhasználhatóságát, átalakítását, módosítását, 

felnagyítását, lekicsinyítését, helyettesítését, átrendezését, átfordítását és 

összekapcsoljását. Minden ige egy kiterjesztett definíciót is tartalmaz kérdések 

formájában. Például a helyettesítés ige leírása: Ki más helyette? Mi más helyette? 
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Egyéb összetevő? Egyéb anyag? Más eljárás? Egyéb erő? Másik hely? Más 

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

szolgáltatás bővebb leírása lehet alkalmazni. Osborn ellenőrzőlistája, más néven 

HKANMMÁ, mely betűk utalnak a tevékenységekre: helyettesítse, kombináció, 

adaptálni, nagyítás, másképp használat, megszüntetés és átrendezése. 

Számítógép-alapú kreativitás technikák 

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

emberi alkotó folyamatot, amely a számítógépes modellek végrehajtása 

(számítógépes szoftver) az ötletek és a kreatív munka generálására és 

megszervezésére. Ezeket használják gyakrabban a kutatás tervezéshez, 

terméktervezéshez, tudás megszerzéséhez, döntéshozatalhoz, motivációhoz, stb. 

Megkülönböztethetünk számítógépes kreativitás technikákat, mint például MI 

modelleket, Idea processzor rendszereket, és vizualizációs és grafikai rendszereket. 

Összegzés 

Ebben a modulban volt egy közelebbi pillantást vethettünk a kreativitásra és 

meghatározására. Elmondtuk, és leírtuk a kreativitás 4 képességszintjét, bemutattunk 

7 kreatív elmeállapotot és a kérdésfeltevés egyszerű technikáját a 7 kreatív 

elmeállapotot mindegyikére, annak érdekében, hogy képesek legyünk tudatosan 

trénigezni és fejleszteni a kreativitásunkat. A modul fő részében bemutattunk 4 

kreativitás technikát, amelyek együtt alkalmazhatók a többi népszerű és elterjedt 

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

 

A modul célja 

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

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

kapcsolatosan egy új elméletet, a “Konnektivizmust” mutatunk be, s ennek az 

elméletnek a helyét az egyéb felnőttoktatási modellek körében. Tanácsos, hogy a 

tanárok és trénerek, csakúgy, mint a tanulók és mediátorok megismerkedjenek ezzel 

a megközelítéssel és ennek alkalmazási lehetőségeivel. A fejezetben megismerhetjük 

a főbb tanulási elméleteket, részletesebb betekintést nyerhetünk a Konnektivizmus 

elméletébe, s egy táblázat segítségével a modellek közti különbözőséget és 

hasonlóságot is átláthatjuk, valamint példákat olvashatunk ennek gyakorlati 

alkalmazásáról, s a felnőttoktatás néhány egyéb kérdéséről is.  

A modul tanulási eredményei  

 Különböző tanulási elméletek megismerése  

 A tanárok és trénerek a tanított csoporthoz illő tanulási elméletet tudják 

kiválasztani  

 A Konnektivizmus különböző jellemzőinek megismerése  

 Az új technikák alkalmazásához való indíttatás megtalálása  

 A generációk közti oktatásbeli szakadék áthidalása  

 

Bevezetés 

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

hogy a témát érintő modern pedagógiai tendenciákkal tisztában legyünk.  

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

kapcsolatos többféle területet felölel. Ez egy sor tényezőt érint, mely a tanulást 

jellemzi. A kezdetektől erkölcsi tartalmat feltételezve formális oktatást és elrendezést 

értünk alatta. Azonban, mint látni fogjuk, a hagyományos tantermi oktatás jellemző 

korlátain túlmutatva és főleg a felnőttek esetében átnyúlik a nem formális és 

informális oktatás területére is.  

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

és fiatalokkal összefüggésben látjuk. Ha példaként megnézzük Comeniust, megértjük, 

hogy a technikák, módszerek, tantermi elrendezések nagy része a fiatalokra 

vonatkozik egy szabályosan elrendezett környezetben.   

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

mint a gyerekeknek, ezáltal új pedagógiai módszereket kell náluk alkalmaznunk. Noha 

számos felmérés és kutatás is foglalkozott ezzel a területtel, a tanárképzés sok 
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országban még mindig a közoktatásra fókuszál kizárólag és a felnőttoktatás nem kapja 

meg a megkívánt szakmai és egyéb attitűdöket.  

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

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

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

ellenére innovatívnak tartanak, hogy már régen felbukkantak a pedagógiában. Vannak 

olyan régebbi didaktikák, amik új környezetben alkalmazva innovatívnak számítanak. 

Ebben a fejezetben olyan példákat sorolunk fel, amelyek eltérnek azoktól a 

felnőttoktatási didaktikáktól, amelyek a modern pedagógiai irányokat jellemzik.  

A didaktika keretei 

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

pedagógiában létező különféle tanulási teóriákba. Ezek a tanítás számos elemét 

meghatározzák. Az, ahogy egy tanár vélekedik a tanulók tanulási stílusáról és 

hátteréről, kifejeződik a tanulási elméletben. Számos megközelítés és kategorizáció 

jellemzi a tanulási stílusokat. A leggyakrabban előforduló tanulási elméletek a 

behaviorizmus, a kognitívizmus, a konstruktivizmus, és (legújabban) a konnektivizmus.  

 

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

behaviorizmus az instrukciók terén az új viselkedési minták generálására 

fókuszál.  

2. A Kognitivizmus a viselkedés mögötti gondolatrendszert vizsgálja. Ezért a 

kognitivista tanulási elmélet a kognitív struktúrák elsajátítására helyezi a 

hangsúlyt. 

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

társasági) tapasztalások kölcsönhatásából épül fel.  

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

információegységek összekapcsolása, és a tanulást segítő kapcsolatok egyre 

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

 

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

tartják a leghagyományosabb megközelítésnek episztológiai és tanulás-tanítás 

technikai szempontból, míg a Konstruktivizmus és Konnektivizmus modernebb és 

innovatívabb megközelítésnek számít.  Persze nem állíthatjuk, hogy bármely 

körülmények között egyik jobb a másiknál. A pedagógusoknak mindig figyelmébe kell 

venni a hallgatóságukat, a lehetőségeiket, az erőforrásokat és anyagokat, s minden 

olyan egyéb tényezőt, amik alapján eldönthetik, hogy a jelen “küldetésükhöz” melyik 

mintát tudják leginkább alkalmazni.  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/innovative
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Mivel a SP4CE projekt új nyílt innovációs módszeren alapuló virtuális környezetben 

megvalósuló együttműködéssel foglalkozik, fontosnak véljük, hogy kiemeljük a 

Konnektivizmust és ennek leginnovatívabb aspektusait.  

A Konnektivizmus dióhéjban  

 

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

válaszokat találjon a gyorsan változó technikai és hálózatos világ komplex tanulási 

kérdéseire. A tudás olyan gyorsan születik meg, illetve válik elavulttá, hogy a tények 

és információk megtanulását napjainkban egyre inkább felváltja a változó 

tudásalaphoz való alkalmazkodás, valamint annak elsajátítása, hogy hogyan és honnan 

lehet gyorsan naprakész tudáshoz és információhoz jutni. A modell szerint a tudás és 

információ legfőbb forrása a kapcsolatrendszer. Fontos felismerni a kapcsolatokat és 

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

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

jelenlegi tudásszintünk.” (17)  

George Siemens, a konnektivizmus legfőbb szószólója és ideológusa a Konnektivizmus 

alábbi főbb jellemzőit sorolja fel: 

A konnektivizmus alapelvei: 

 A tanulás és a tudás a vélemények különbözőségéből ered.  

 A tanulás a különböző tudáselemek vagy információforrások összekötésének 

folyamata 

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

 A kapcsolatok létesítése és ápolása szükséges a folyamatos tanulás 

biztosításához 

 Alapvető készség a különböző területek, elképzelések, és felfogások közötti 

kapcsolatok átlátása 

 Minden konnektivista tanulási tevékenység fő célja a naprakészség (pontos, 

naprakész tudás megszerzése)  

 A döntéshozatal maga is egy tanulási folyamat. A tanulás tárgyának 

megválasztása és a bejövő információ egy változó realitás lencséjén keresztül 

látszik. Ami ma jó válasznak számít, az holnap talán hibásnak találtatik a 

döntést befolyásoló változó információs háttérnek köszönhetően.  

 

 

 

A különböző tanulási modellek összehasonlítása  

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

eszközök lehetőségeinek kihasználása, mely nagy részben az IKT eszközöket jelenti, 
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valamint naprakésznek kell lenniük a legújabb tanulói stílusok és a tanárok iránti 

elvárások tekintetében is. Elképzelhető, hogy a tanulók még nem teljesen készek a 

modern technológia kiaknázására, valamint a Konnektivizmus által kínált új 

információnyerési és feldolgozási módokra. Ezért szükséges, hogy a tanárok 

felkészültek legyenek a különböző tanulási módokat és modelleket illetően és 

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

által felvázolt tanulási modelleket, s jellemzőiket, hogy segítsük a tanárok és trénerek 

tájékozódását a témában.   

 

Tulajdonság Behaviorizmus Kognitívizmus Konstruktivizmus Konnektivizmus 

Hogyan 

történik a 

tanulás 

Feketedoboz-

megfigyelhető 

tulajdonság a 

központban  

Strukturált, 

szabályozott 

Társasági, a 

jelentést az egyes 

tanuló teremti 

(személyes)  

Hálózaton belül 

megosztott, társasági, 

technológiával 

támogatott, minták 

felismerése és 

értelmezése  

befolyásoló 

tényezők 

A jutalmazás 

természete, 

büntetés, 

stimulus  

Meglévő 

séma, előző 

tapasztalatok  

Bevonódás, 

részvétel, 

társasági, 

kulturális  

A hálózatok sokszínűsége, 

a kötődések ereje, az 

előfordulások kontextusa  

A memória 

szerepe 

A memória az 

ismétlődő 

tapasztalatok 

bevésődése, 

ahol a jutalom 

és a büntetés a 

legbefolyásosab

b  

Kódolás, 

tárolás, 

előhívás  

Régebbi 

tapasztalat és 

jelenlegi 

kontextus elegye  

Alkalmazkodó minták, a 

jelenlegi állapot 

reprezentálása, 

hálózatokban való létezés  

Hogy 

történik a 

tudásátadás 

Stimulus, válasz A tudás 

birtokosának 

tudását 

megkettőzik  

Szocializáció A nodokhoz való 

kapcsolódás (hozzáadás) 

és a hálózat (társasági, 

koncepcionális, biológiai) 

növekedése  

A tanulás 

típusának 

legjobb 

magyarázata 

Feladaton 

alapuló tanulás 

Okfejtés, 

világos 

célkitűzések, 

problémameg

oldás  

Társasági, 

homályos  

(“rosszul 

megfogalmazott”

) 

Összetett tanulás, 

gyorsan változó 

tartalmak, sokféle 

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

 

Következtetések  

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

tanulási módok figyelembe vétele, s ezek fényében a tanítási módszerek 

megválasztása. Ez egy teljesen új nézőpontot kívánhat számos tekintetben, melyek 

közé tartozhat a tanári szerep, az osztály elrendezése, a tanulók szerepe és 

felelőssége, valamint az elvárt célok és a tanulás kimenete is.  

 

Manapság az oktatás és az együttműködés (és a Sp4ce projekt) különleges kihívásai 

közé tartoznak az alábbiak:  

• A megkövesedett felnőttoktatási módszerek megreformálása a modern 

tanulási környezetben  

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

mentorok közti generációs szakadék bármilyen irányban  

• Olyan technológiák, melyek nehezen használhatók már a tanulás és 

együttműködés új típusainak támogatásában   
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2.4 Kooperatív tanulás tanácsadók szempontjából 
 

A modul célja 

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

és az üzleti területén egyaránt. Példák és módszerek mutat meg a tudás és a 

tapasztalat megosztására, és motivációt ad a tanulóknak, hogy részt vegyenek a közös 

munkában. 

A modul tanulási eredményei  

 Határozza meg a kedvezményezetteket 

 Ismerjék meg a kollaboratív tanulás előnyeit és lehetőségeit  

 Ismerjék meg a nyitott innovációs modelleket 

 Találjon motivációt, hogy elköteleződjön a folyamat iránt  

 

Bevezetés 

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

fő koncepció, hogy a részt vevő személyek interakcióba lépnek egymással, 

felhasználják egymás forrásait és a másik tudását, egymástól kérve információkat, 

értékelve egymás ötleteit, kölcsönösen visszajeleznek, stb 

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

tanulás), távolról (például internetes fórum, chat-szoba, e-learning platform, wikik, 

stb), vagy a két típus kombinációjával, mint egy kevert megoldás. 

Az együttműködő tanulást gyakrabban használják a diákok körében, akik 

kutatócsoport alkotnak, de lehet akár egy tanár-diák viszony is. Manapság, az 

együttműködő tanulás magában foglalja a vállalatokat is, akik különböző típusú 

együttműködési csoportokat alkotnak: tanuló közösségeket, gyakorlati közösségeket, 

projektmunka-csoportokat és egyebeket. 

 

A kollaboratív tanulás potenciális kedvezményezettjei 

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

hogy milyen közösséet érdemes fejleszteni. Együttműködés a vállalatok és az iskolák 

között egy dinamikus információcsere folyamat, mely általában egy online hálózaton 

keresztül zajlik. Együttműködési hálózatok egyes típusai a következők: 
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2.4.1 ábra – Az együttműködő hálózatok típusai 

 

Az együttműködő tanulásban rejlő lehetőségek 

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

mind a tanulás területén is ki lehet aknázni. Az iskolák és/vagy tanulási szolgáltatók 

tapasztalatokat cserélhetnek a kutatási eredményekről és friss gondolkodású diákjaik, 

akik a dobozon kívül gondolkoznak, a valós üzleti világ kihívásaival nézhetnek szembe. 

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

tanulókat, hogy megtalálják a legjobb karrier számukra, kapcsolódniuk kell a jelenlegi 

párhuzamosan zajló üzleti trendekhez. Ily módon a diákok up-to-date-ek, hogy 

szembenézzenek az üzleti piaci lehetőségekkel, és tudatosabban válasszák ki a karrier 

és a fejlődés lehetőségeit, és ráadásul a hasznosság érzését élik át, mikor látják, hogy 

a kutatási eredményeik valódi fejlesztési tervekké alakulnak a vállalkozások számára. 

A másik oldalon, a társaságok felhasználhatják a kutatási eredményeket a hallgatók a 

saját K + F folyamataihoz, és kihasználják a friss fiatal fejek kreativitását a dobozon 

kívül gondolkodás potenciális lehetőségével. Ezen túlmenően, a HR osztályok is 

használják a hallgatókkal való kölcsönhatást annak érdekében, hogy megtalálják a 

legjobb jelöltet egy munkakörhöz. A jelentkezők tesztelése a társaság tényleges 

tevékenysége során megmutathatja a tanulók képességeit a munkaadóknak, akik 

Klaszterek

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

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

Gyakorló 
közösségek

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

Affinitási 
hálózatok

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

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

Living 
Labok

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

• bevonják a végfelhasználókat a fejlesztési folyamat korai fázisába
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elméleti ismereteiket gyakorlativá alakíthatják, és kideríthetik, hogy ez adott munka 

illik-e legjobban a saját potenciáljaikhoz. 

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

 

 

 

 

2.4.2.ábra – Lehetőségek az együttműködő tanulásban  

 

Nyitott innovációs modellek 

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

környezetével, és a gondolatok szabadon áramolhatnak belül és kívül is. A "szabad", 

nem jelenti azt, hogy bármilyen pénzügyi költség nélkül, a szellemi tulajdonokat és 

licencdíjakat bele kell kalkulálni. Ez azt jelenti, hogy megosztja és hozzáférhetővé teszi 

az információkat és technológiákat nyitott végű módon. 

A problémamegoldás ahelyett, hogy kizárólag a szervezet belső képességeire és 

ismereteire hagyatkozna, magában foglalja a külső szereplők bevonását az innovációs 

folyamatba annak érdekében, hogy információkat és megoldásokat szerezzenek.  

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

kat, start-up cégeket, szolgáltatókat és fogyasztókat is. 

Néhány példa a nyílt innovációs eszközökre a vezető felhasználói módszer, 

eszköztárak, az innovációs vagy ötletversenyek, rádiós keresési platformok és a nyitott  

Tanulók Cégek

kutatási eredmények 
felhasználása

kreatív/innovatív 
ötletek

HR vezetés

hasznosság érzése

karrier fejlesztés

up-to-date az üzleti 
folyamatokban
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innovációs közösségek. Az eszközök az innovációs folyamat különböző szakaszaiban 

integrálhatók [48]. 

 

 

 

2.1. 3 ábra – Nyitott innovációs modellek és eszközök 

 

Konklúzió 

Az együttműködő tanulás hatékonyabb és eredményesebb ötletgenerálást és 

megoldásokat ígér, és kölcsönösen előnyös mind a tanulók és a vállalatok számára. A 

tanulók motiváltak, hogy részt vegyenek az igazi munka alapú kihívásokban, míg a 

vállalatok bemenetet kapnak innovációs folyamataikhoz. A tanulók kapcsolatba 

léphetnek valódi üzleti lehetőségekkel, mielőtt karrierjükről döntenek, míg a 

vállalatok a hatékony HR-menedzsmentet érhetnek el, hogy megtalálják a 

leghatékonyabb jelöltet egy munkakörhöz. 

 

 

 

 

 

•vezető felhasználó

•ötletversenyek 

•eszközkészletek

•eszközkészletek

•vezető szakértők

•fókuszcsoportok

•közösségek

•vezető 
felhasználó

•ötletversenyek 
és közösségek

•közösségek

•konvencionális
módszerek, 
pl.árnyékolás

piaci 
bevezetés

szükségletek 
azonosítása

ötletek 
kifejlesztése

termékek 
fejlesztése
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2.5 Kompetenciák erősítése az MOOC segítségével 

 

 

A modul célja  

 

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

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

környezetként tekintsen, azok számára, akik az új kompetenciákat és az új 

munkahelyeket keresnek. 

 

A modul megtanulásának eredményei 

 

 MOOC koncepció megértése és előnyei intézmények és magánszemélyek 

számára 

 A MOOC jó gyakorlatok elismerése 

 

Bevezetés 

 

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

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

több aktívabb cselekvésnek. Az oktatás feladata képessé a diákokat arra, hogy 

sikeresek legyenek nem csak az iskolában, hanem az életben.” 

https://www.udacity.com/us 

 “Az új készségek és ismeretek értékesebb alkalmazottá tesznek, akár 

magadnak dolgozol, vagy a munkáltatódnak, vagy jövőbeni munkáltatódnak. A mai 

munkahelyek gyorsabban változnak, mint valaha, így elengedhetetlen, hogy mindenki 

tartja folyamatosan tanuljon és frissítse régi készségeit, hogy versenyképes legyen 

vagy maradjon a munkahelyen. ALISON mindazok számára készült, akik megteszik az 

első lépés egy új és jobb munka felé. Az ALISON olyan egyéni, mint te vagy.” 

http://alison.com/subsection/?section=about 

 

MOOC két példa definíciója 

 

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

a korlátlan részvételt és a nyílt hozzáférést biztosítson az interneten keresztül. 

Amellett, hogy a hagyományos tananyagok, mint pl. a filmre vett előadások, 

felolvasások és probléma készletek, sok MOOC interaktív felhasználói fórumokat 

nyújt, hogy támogassa a közösségi interakciókat a diákok, tanárok és tanársegédek 

https://www.udacity.com/us
http://alison.com/subsection/?section=about
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között (TA). Az MOOC-ok a legújabb fejlesztések a távoktatásban, amelyeket először 

2008-ban vezettek és 2012-ben már népszerű tanulási módnak számítottak [30]“. 

 

"Az online tanfolyamokat nagyszámú résztvevőre tervezték, amely bárki számára 

elérhető bárhol, mindaddig, amíg van internet kapcsolata, mindenki számára nyitott, 

belépési korlátozások nélkül, és egy teljes/komplett tanfolyam élményt kínál ingyen 

online". Európában a felmérés eredményei szerint erős támogatást élvez ez a 

meghatározás [31]. 

 

Az MOOC kezdete 

 

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

indultak. Jelentős médiavisszhangot kaptak 2012 kezdete óta. Az elismertségük 

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

 

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

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

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

Bizottság elindította a nyitott oktatás kezdeményezését, hogy tovább fokozza a Nyílt 

Oktatás felvételét Európában (Európai Bizottság, 2013). A közelmúltban az Európai 

Bizottság számos MOOC projektet támogatott, mint például az EMMA. 

 

A MOOC példa felmérésének eredményei  

 

2012. Július 24-től 2014. szeptember 21.-ig átlagosan 1300 új résztvevők csatlakozott 

HarvardX vagy MITx kurzusaihoz naponta, összesen 1 millió egyedi résztvevők és 1,7 

millió összes résztvevő. A képzés második és a harmadik változatában történt 

növekedés mellett a kutatók azt találták, hogy a részvétel a második változatában 43 

százalékkal csökkent, míg a kettes és hármás verziók közti részvétel tartós volt. Voltak 

kiugróak, mint például a HarvardX CS50x (Bevezetés az informatikába) kurzus során, 

amely méretében megduplázódott, talán a megnövekedett hallgatói rugalmasságnak 

köszönhetően: a tanfolyam hallgatói részt vehettek a kurzuson a saját ritmusukban, 

egy évig tartó időszakban bármikor. 

 

Összefoglalva a felmérést,  az alábbi állításokat fogalmazhatjuk meg: 

 

1. A részvétel ismételt kurzusokon csökkent, majd stabilizálódott. 

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

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

hálózatokról van szó. 
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4. Azok a díj alapú ID ellenőrzött tanúsítványok igazolják a bizonyítványt, nagyobb 

arányban. 

 

Hollands & Tirthali (2014) megkérdezett 83 egyént 62 amerikai intézményből a 

MOOCs-ról. Ezek  különböző intézményi célokról számolnak be, amelyek hat 

kategóriába sorolhatók: 

 

1. Az intézmény megközelíthetőségének kiterjesztése és az oktatáshoz való hozzáférés 

2. Márka kiépítése és fenntartása  

3. Gazdasági mutatók javítása költségek csökkentése révén vagy a bevételek 

növelésével 

4. MOOC résztvevők és a nappalis diákok tanulmányi eredményeinek javítása 

5. Innováció a tanításban és tanulásban 

6. Kutatások végzése a tanításban és tanulásban 

 

Konklúziók 

 

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

nyújtanak az egyre növekvő igényre egy megfizethető felsőoktatás iránt. IKT 

használatával és az oktatási tartalmak digitalizálásával lehetővé teszik azok tömeges 

elosztását és a személyre szabott tanulással támogatják a költségek csökkentését az 

oktatásban. Rugalmas, innovatív tanulási megközelítések és felhasználóbarát 

módszerek segíthetnek, hogy javítsák a felsőoktatás minőségét és relevanciáját. Az 

MOOC támogatja a transzverzális kompetenciákat, e-készségek a digitális korszak 

számára, a kreativitást és a rugalmasságot, és a választott terület alapos megértését, 

és végül segít munkát találni. [31] 

 

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

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

 

A modul célja 

 

A modul középpontjában a leggyakrabban használt módszerek leírása áll, hogy 

azonosítíthassuk egy vállalkozás igényeit, ami általában magában foglalja a nagy 

mennyiségű információ gyűjtését a vállalatról, és módszereket, hogy az adatokat 

hogyan elemezzük. 

 

A modul megtanulásának eredményei 

 

Az olvasó megismerheti a vállalkozások működési és egyéb szükségleteit, és 

megismeri az érdekeltek szerepeit; a vállalkozások igényeinek azonosítási 

módszereket és az említett módszerek leggyakoribb megközelítéseit; a folyamathoz 

kapcsolódó szabályokat és előírásokat, és végül a kiválasztott módszerek 

használatának elemzésére összegyűjtött információkat. 

 

Bevezetés 

 

A vállalkozásnak vannak fő érdekeltei, amelyek működési szükségleteik vannak, 

amelyekkel szeretnék, ha a vállalkozás foglalkozna, és a vállalat ezen igények 

kielégítésére létezik [63]. Ezeket az igényeket azonosítani és értékelni kell, azok 

jelentősége szerint, és rangsorolni ezen igényeket egymáshoz képest, és a 

prioritásokat megállapítani a szervezet számára is. Egy operatív igény valami kívánatos 

kifejezése a gazdálkodó végfelhasználó közvetlen támogatása érdekében, melybe 

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

élelmiszer-szolgáltatás és üzleti utazások. 

 

Vállalat igényeinek kapcsolódia kell bármelyikhez vagy az összeshez a felsoroltak 

közül: ellenállás egy észlelt fenyegetésnek, találkozás politikai célokkal, meglévő üzlet 

hatékonyságának növelése, a technológiai lehetőségek kihasználása, új műveleti 

igények megismerése, az elavult rendszerek megújítása, integrált vállalkozások 

létrehozása másokkal, és így tovább. 

 

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

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

hogy teljesítse a küldetését. A mozgósítható vagyonok pl. a személyzet, létesítmények, 

kommunikációs hálózatok, számítástechnikai eszközök, politikák és gyakorlatok, 

eszközök és módszerek, a finanszírozás és a partnerségek, berendezések és kellékek, 

és így tovább. Egy vállalkozás igényének kifejezése valami kívánatos dolog, ami 

közvetlenül támogatja a vállalat belső tevékenységeit. Belső tevékenységek közé 
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tartoznak olyan dolgok, mint a piaci előrejelzést, üzleti fejlesztés, termékfejlesztés, a 

gyártás és a szolgáltatásnyújtás. 

 

A vállalati igények fő célja általában, hogy kapcsolódjanak a hatékonyságjavuláshoz 

vezető tevékenységekhez, amelyek növelik termelékenységet, és megtalálják és a 

megszüntetik a hulladékot. A hulladékgazdálkodás reprezentálja azt, ami nem járul 

hozzá a vállalati küldetéshez, és amit nem várhatunk el ésszerűen, hogy elérjen a 

vállalat. 

 

A vállalati igények felmérésének módszerei  

 

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

különböző díjak és az analitikai és diagnosztikai megközelítés elfogadása, hogy 

megpróbáljuk meghatározni, hogy mire van szükség. A gyakorlat és a hivatalos 

dokumentumok szerint az Európai Unióból és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetből 

[64] vállalat igényeinek azonosítási módszerei a következők: 

• A munkaerő-felmérés / interjúk 

• Vállalati / munkáltatói felmérések / interjúk 

• Nemzeti munkahelyi és készség adatbázisok 

• Tanulmányok ágazati szinten 

 

Minden említett módszer párhuzamosan használható a vállalat igényeinek jobb 

megkülönböztethetősége érdekében. 

 

Általában a vállalati igények azonosítási folyamata leírható az alábbi fontos 

lépésekkel: 

• Az érintettek elemzése 

• Kutatási módszerek kiválasztása és használata cég igényeinek azonosítására 

• Szervezeti, munka és a személyes szükségletek azonosításának 

megtervezése 

• Az adatok gyűjtése, elemzése és bemutatása 

• Jelentés az adatokról 

• Eredmények megosztása 

 

A leggyakrabban használt felméréseknek és interjőknak tartalmazniuk kell bizonyos 

kérdéscsoportokat. Elengedhetetlen, hogy könnyen érthető kérdése hozzunk létre 

vagy biztosítsuk a megfelelő leírást a félreértések elkerülése végett, vagy a kérdés 

félreértését. Számos és különféle kérdések (nyitott vagy zárt) határozzák meg kérdőív 

/ interjú összetettségét. 



SP4CE – Stratégiai Partnerség a Kreativitás és a Vállalkozások szolgálatában 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

59 
 

A felmérés szervezettségének meg kell felelnie az ESOMAR (az ESOMAR az alapvető 

szervezet a piackutatást ösztönzésére, előmozdítására és felemelésére világszerte) 

szabályainak és rendeleteinek [65], amelyeket az alábbiakban ismertetünk. 

 

Kutatások lebonyolításának alapelvei: 

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

megfelelő tudományos elveknek megfelelően. 

 A kutatók nem járhatnak semmilyen módon, amely szégyent hozhat a 

piackutatási szakmára vagy a belé vetett közbizalom elvesztéséhez vezethet. 

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

életben általánosan elfogadott tisztességes verseny szabályainak.  

 A piackutatást egyértelműen meg kell különböztetni, és elkülöníteni a nem 

kutatási tevékenységektől, ideértve bármilyen kereskedelmi tevékenységet, 

amelyek egyes válaszadókre irányulnak (például reklám, eladásösztönzés, 

direkt marketing, direkt értékesítés, stb.) 

 

Őszinteség: 

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

tapasztalat- vagy a tudásbeli hiányukat. 

• A kutatók nem tehetnek hamis megállapításokat a képességeikről, a 

tapasztalataikról vagy tevékenységeikről, illetve a szervezetükről. 

 

Átláthatóság: 

• Kutatók haladéktalanul azonosítaniuk kell magukat és minden kétséget 

kizáróan elmondani a kutatás célját. 

• A válaszadók ellenőrizniük kell tudni a kutató személyazonosságát és 

hitelességét minden nehézség nélkül. 

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

adatgyűjtés és az adatok előkészítésének minőségét 

• A kutatók rendelkezésére bocsátja az ügyfelek számára minden számukra 

elvégzett kutatási projekt megfelelő technikai részleteit 

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

elvégzettek, pontosan dokumentáltak, átláthatók és objektívek. 

 

A válaszadókat tájékoztatni kell, mielőtt megfigyelési technikákat vagy felvétel 

berendezést használnak kutatási célokra, kivéve, ha ezeket nyíltan, nyilvános helyen 

használják, és nem gyűjtenek személyes adatokat. Ha a válaszadók úgy kívánják, a 

felvételt vagy a vonatkozó részét meg kell semmisíteni, vagy törölni. A kifejezett 

hozzájárulás hiányában a válaszadók személyazonosságát védeni kell. A kutatóknak 

rendelkezniük kell adatvédelmi politikával, amely könnyen elérhető a válaszadók 
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számára, akitől ezek az adatok származnak, és az adatgyűjtés során a válaszadók 

személyes adatainak begyűjtésekor a kutatók biztosítják, hogy: 

 A válaszadók tisztában vannak az adatgyűjtés céljával 

 A válaszadók tisztában vannak a minőségellenőrzési tevékenységekkel, 

amelybe beletartozhat az újrbóli kapcsolatfelvétel. 

 

A személyes adatok gyűjtése és tárolása a következőképp zajlik: 

 gyűjtése csak meghatározott kutatási célokra történik, és nem használható 

olyan módon, ami e célokkal összeegyeztethetetlen; 

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

az adatokat gyűjtik és/vagy további feldolgozásra kerülnek; 

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

információkat összegyűjötték és további feldolgozásra kerülnek 

 

Az adatfeldolgozás biztonsága  

 

A kutatók biztosítják, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaznak annak 

érdekében, hogy megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, manipulációt vagy a 

személyes adatokat nyilvánosságra hozatalát. Ha a személyes adatokat harmadik fél 

számára kiadják, meg kell állapítani, hogy ők legalább azonos szintű biztonsági 

intézkedéseket használnak. 

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

igényeinek azonosítására. Jó példa erre Eurostat adatbázis [66], amely statisztikai 

információkat tartalmaz az európai vállalkozásokról. Statisztikai adatok használhatók 

a trendek előrejelzésére és a jövőbeli igények azonosítására. Fontos az is, hogy 

különböző forrásokból származó adatokat használjunk (jelentések, statisztikai 

adatbázisok, és az elemzések eredményei) az igények komplex és megbízható 

azonosítására. 

 

Az adatelemzés módszerei 

 

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

elemzéséhez kapott megfelelő eszközöket kell használni [67]. Minden diagnózist 

abban a hitben kell elvégezni, hogy a valóban jelentős problémákat fogunk megoldani, 

és hogy a probléma forrásahelyett csak következményeit kell kezelnünk. Három 

általánosan használt módszer létezik, amely ahhoz vezet minket, hogy azonosítsuk a 

kívánt igényeket.  

 

Módszertan  5M (5 Miért) 
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Ez a módszer [68] magában foglalja a többszöri kérdésfeltevést: "miért", hogy a 

probléma természete és annak megoldása egyre nyilvánvalóbbá váljon. A módszer 

neve azt jelenti, hogy tegyen fel 5 kérdést, de nem mindig kell 5 kérdést feltenni - néha 

elég 3 vagy 4 kérdés, de vannak időszakok, amikor ahhoz, hogy a probléma mélyére 

lássunk, több kérdéssel kell dolgozni. Ez a módszer két szempontot foglal magában. Az 

első a probléma okait (miért merült fel a probléma), a második annak meghatározását 

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

 

A módszer használatát fel lehet osztani három lépésre: 

• hogy információt gyűjtsünk a problémáról, a következő szempontokat 

elemeztük: 

o mi történik valójában, és amikor ez történt, 

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

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

számára, stb), 

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

és pontos leírást tudnak adni a problémáról, 

• elemezzük a problémát, célozzuk meg és korrigáljuk. 

 

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

intézkedéseket kell tennünk, hogy megszüntesseük a felmerülő problémák forrását. 

 

Ishikawa diagram 

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

népszerű eszköze az ok- okozati elemzés elvégzésének. Ezzel a diagrammal meg tudjuk 

mutatni a szignifikáns kapcsolatot az okok között és felfedezni a hiba forrását vagy a 

folyamat meghibásodását. Ebben az eljárásban problémák okai hat alapvető 

kategóriába vannak osztva: 

 módszerek, 

 anyagok, 

 vezetés, 

 emberek, 

 gépek, 

 környezetvédelmi kérdések. 

 

Attól függően, hogy mi az a terület, ahol a gráfot használják, fel lehet használni más 

kategóriákban is. Minden kategória magja bővíthetp további okokkal  addig, amíg 

részletesen és teljesen nem sikerül azonosítani a probléma okát. 

 

Pareto-Lorenz elemzés 



SP4CE – Stratégiai Partnerség a Kreativitás és a Vállalkozások szolgálatában 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

62 
 

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

szétválasztása. Ezzel azt a tényezőt tudjuk kiválasztani, amely számos probléma 

gyökere a cégnél, és amely feldolgozása, optimalizálása kifizetődő, és az eladások 

tekintetében legfontosabb termékek fejlesztését szolgálja. 

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

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

félretenni a jelentéktelen problémákat későbbre. A folyamat hatékonyságának 

javítása félig a cég legtöbb termékét is szolgálja, melynek sokkal több  előnyt kell 

hoznia, mint a folyamat jelentősebb javulásának, ami támogatja a tevékenységek 

árrését. 

 

  

Következtetés 

 

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

azonosítani lehet a vállalkozásban. Ha az eljárást nem végzik a megfelelő módon, 

akkor a szervezet nem fogja észrevenni az üzleti igények azonosításának előnyeit, 

amelyekkel foglalkozni kell, hogy esetleg egyre nagyobb versenyelőnyre tegyenek 

szert, esetleg megvalósítsák stratégiai célkitűzéseiket, vagy kihasználva a piac által 

níjtott lehetőségeket. Ennek közvetlen hatása lehet a stratégiai sikerre, és ezen felül a 

szervezetre is. Miután azonosítottuk, az üzleti igényeket dokumentálni kell a Business 

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

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

meghatározza, hogy mely alternatív megoldásokat kell figyelembe venni, mely 

érdekelt felekkel kell konzultálni, és mely megoldási megközelítéseket fognak 

értékelni. Miután az üzleti igényeket azonosítottak, a vállalat kezdeményezhet 

projekteket, hogy megfelelő megoldásokat találjanak a feltárt problémákra, amely a 

vállalati igények a jobb kezeléséhez vezet. 
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3. Online mentoring and coaching  

3.1        3.1        A ‘virtuális vállalat pedagógiai modellje’  

 

A ‘virtuális vállalati modellt’ a Sp4CE projekt egyik alappilléreként számon tartott 

OpenInn projekt pedagógiai háttereként használtuk. Az alábbi fejezetben ezt a 

módszert mutatjuk be részletesen, hogy a tanárok (a SP4CE projektben mentoroknak 

hívjuk) mentorálási munkáját segítsük az OPENINN anyagaival. A ‘virtuális vállalati 

pedagógiai modell’ innovatív didaktikai módszere használatának fő célja, hogy erős 

motivációt ébresszen a tanulóban, mivel az erősebb motiváció, nagyobb 

elköteleződést jelent.  

Belső motiváció: "Olyan stimuláció, amely arra serkenti az egyént, hogy viselkedését 

hozzáigazítsa, vagy megváltoztassa a saját belső megelégedettségére. A belső 

motiváció általában az egyén és a szituáció közvetlen kapcsolatából fakad. Ez fontos 

tényezője a tanulásnak vagy a képzési folyamatnak. [46] "  

A ‘virtuális vállalati modell’ lépései az OpenInn projekt eredményei alapján [47]: 

 

ábra 3.1.1 A ‘virtuális vállalati modellt’ lépései 

 

 

• 1. lépés: Az alapvető szabályok felállítása- Értékek dokumentálása  

1.lépés: Az alapvető szabályok felállítása- Értékek 
dokumentuma

2. lépés: A közös cél felállítása- ötletelés

3. lépés: Áttekintés és a közös cél megvitatása

4. lépés: Áttekintés és a meglévő források felsorolása

5. -10. lépés(+/-): Megbeszélések személyesen/online/megosztott 
dokumentumok segítségével

11.lépés (+/-):  Befejezés: az elért eredméynek és a 
tapasztalatok megfogalmazása
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Az első lépés az alapvető szabályok és értékek felállítása a csoportban és közös 

megállapodás ezekről a tanulókkal. Minden tanulót megkérünk, hogy az alábbi listán 

szereplő minden ponthoz írjon meghatározást, majd ezt ossza meg csoporttársaival az 

Értékek dokumentumában. Ez a dokumentum Google Doc, vagy bármilyen egyéb 

megosztott formában létezhet.   

Az ‘Értékek Dokumentumában’ lefektetésre kerülő pontok:  

 

 

3.1.2 ábra Az ‘Értékek Dokumentumában’ lefektetésre kerülő pontok 

Ha néhány rész tisztázásra szorul, ez megtehető magában az ‘Értékek 

Dokumentumában’, Skype-on, Google Talk megbeszélésen, személyes 

megbeszélésen, vagy bármely egyéb, a csoportnak megfelelő módon.  A dokumentum 

az egyes pontokhoz rendelt rövid leírásokkal együtt blogban megjelentethető, s a 

közös együttműködés alapdokumentumaként szolgál a későbbiekben. Amikor ezt a 

dokumentumot megosztják és elfogadják, a csoport csapattá válik.  

• 2. lépcső : Közös cél felállítása- Ötletelés  

A következő lépés a csapat közös céljainak felállítása egy ‘brainwriting’ technikával 

véghezvitt ötletelésen keresztül. Ehhez Google Doc-ot, vagy bármilyen más megosztót 

használhatunk, ahol mindenki egyénileg felvázolhatja elképzeléseit. Ez a technika 

személyesen is levezethető, ha az összejövetelre lehetőség adódik. Ebben a 

szakaszban határozza meg a csapat a közös célokat. A közös cél jellemzői a PURE 

Képezz csapatot 

- ez számomra azt 
jelenti... 

Légy önmagad - ez 
számomra azt jelenti... 

Légy kreatív

- ez számomra azt 
jelenti... 

Ez egy serious game.

- ez számomra azt 
jelenti... 

Érezd jól magad

- ez számomra azt 
jelenti... 

Elköteleződés

- ez számomra azt 
jelenti... 

Ne itélkezz!

- ez számomra azt 
jelenti... 

Segíts másokat

- ez számomra azt 
jelenti... 
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SMART modellt követik, melyeket az OpenInn project dolgozott ki.i Ez azt jelenti, hogy 

a csapat tagjai a következők figyelembevételével határozzák meg a célokat: 

 

3.1.3 ábra: a közös célmeghatározás kérdései  

 

 3.lépés: Áttekintés és a közös cél megvitatása 

 Mikor az ötletelés befejeződött, az eredményeket át kell nézni, meg kell vitatni, és 

egyet kell érteni velük kapcsolatban. A tanár/mentor végigvezeti a csoportot a közös 

cél felé vezető úton. A közös célokat 1-2 mondatban összegezzük!  

• 4. lépés: Áttekintés és a meglévő források felsorolása 

Amikor a csapat felállította a közös célokat, megszerkesztheti azoknak a pontoknak a 

listáját, ahol a pozitív dolgokat lehet meghatározni, majd a többiekkel megosztani. A 

P Pozitív megfogalmazású és személyes (valami 
felé tart, nem pedig valamit elkerül)

U A törődésetekre, tetteitekre, rátok van Utalva

R Reálisnak és igaznak kell lennie

E Egyértelmű (meg kell határozni azokat a 
következményeket, amelyek érintik mindazokat, 

akik a cél elérésében részt vesznek)

S Specifikus (precizen meghatározott, kerülve az 
általánosításokat)

M Mérhető (mit kell tennem, s honnan tudom, 
mikor értem el a célom)

A Alapvetés, hogy konkrét tettekre van szükség

R Realitás és megvalósítás (valódi és erős alapok 
kellenek)

T Törekedjünk a határidőkre (konkrét időbeosztás és 
határidők kellenek, hogy ne ragadjunk le az 

álmodozás szintjén)
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csapat ezután felméri meglévő erőforrásait: képességeket, készségeket, tudást, 

tapasztalatot, összeköttetéseket, társadalmi hátteret, információforrást, stb- bármit, 

ami a későbbiekben hasznos lehet. Ez az “erőforrás lista” hasznos lehet a további 

lépéseknél, különösen akkor, mikor elakad valamely folyamat. Ez a szakasz a nagyon 

pozitív irányokra fókuszál, ezzel jó érzéseket keltve, melyek segíti a további szakaszok 

sikeres felépítését is.  

• 5. -10. lépés(+/-): Megbeszélések személyesen/online/megosztott 

dokumentumok segítségével 

Az értékek, közös célok és erőforrás lista meghatározása után következhet a 

megbeszélés szakasza. Ezek a találkozások történhetnek személyesen (pl. 

osztályteremben) Skype-on, vagy Google Hangout programon keresztül. Ezen 

találkozások alkalmával a tanulók tanáraik vagy mentoraik segítségével megosztják, 

ellenőrzik, tesztelik, és kidolgozzák az ötleteiket.  Virtuális találkozók is beiktathatók a 

folyamatba, pl. azok számára, akik otthonról tudják csak követni az eseményeket.  

Ezeken a találkozókon a résztvevők eldönthetik, milyen munkamódszert szeretnének 

folytatni.  

Hány megbeszélésre van szüksége a csapatnak? Ez teljesen a csapattól és az 

erőforrásoktól függ. Van, akiknek 3 találkozás elég, van, akiknek 6 is kevés. Ami 

mindenképp lényeges, hogy a megbeszélési folyamat végén legyen egy záró 

megbeszélés. Ennek részleteit a következő lépés írja le.  

• 11.lépés (+/-):  Befejezés: az elért eredménynek és a tapasztalatok 

megfogalmazása 

 Az utolsó találkozó az egész folyamat lezárásaként szolgál. Itt fogalmazza meg a csapat 

a végső konklúziókat, és a következő pontok mentén elemzi az eredményeket:  

 Mit hoztunk létre?  

 Mit tanultunk?  

 Mik voltak a főbb tapasztalatok?  

 Mik a Közös Célok? 

 Mik a következő lépések?  

 

 

A tanár/mentor szerepe  
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A SP4CE projektben a tanulóknak segítő embert “mentornak” hívják. Ez a mentorszerep 

eltér a klasszikus tanári szereptől. Itt a tanár egy sor folyamaton keresztül vezeti a 

csapatot, s együtt határozzák meg és érik el a közös célokat. A célt már a folyamat elején 

közösen tűzik ki, később pedig a tanár segítségével érik el. A tanár/mentor segíti a 

tanulókat abban, hogy kiválasszák a projektben betölteni kívánt szerepüket, valamint, 

hogy kölcsönösen támogassák egymást. A tanulói csapat szerepei személyes 

elkötelezettségen és ambíción alapulnak.   

Ebben a megközelítésben a tanár inkább a csoport/csapat segítője, nem pedig a 

tradicionális értelemben vet tanár. A csapat kreatív és innovatív ötletei segítségével 

találnak a népek a kérdéses cégnél felmerülő kérdésekre választ. Ezért a tanár csak 

támogató katalizátor szerepet tölt be, moderál, nem pedig a csoport vezetője. Tréner, 

segítő, tanácsadó, mentor- ezek a szerepek kerülnek előtérbe a csapattal való 

foglalkozáskor.  

Mit tegyen/mondjon egy csoportvezető?  

Az alábbiakban felsoroljuk, mit tegyen és mondjon egy csoportvezető. A fő irányelv, 

hogy a kreativitásnak és együttműködésnek a lehető legnagyobb teret kell adni, s 

szorgalmazni kell a pozitív hozzáállást. Az “és” szó használata a mondat elején hozzátesz 

valamit az eredeti ötlethez, míg a “de” szó használata általában negatív megjegyzéseket 

előlegez, és nem segíti a további előrelépést. Ezért mi inkább az előrevivő, pozitív 

hozzáállást támogatjuk, a ’de” szó használatával szemben az „és” szó használatára 

helyezve a hangsúlyt. A kéréseknél a hogyan inkább előrevisz, mint a “miért”, ami 

korábbi okokat tár fel, s így a valódi megoldásokról elvonja a figyelmet. 

 

Adj pozitív visszajelzést!

Bátoríts minden csapattagot, hogy kifejtsék véleményüket!

Bátoríts mindenkit az ötletek megvitatására!

Bátoríts mindenkit, hogy az ötleteit kifejtse!!

Használd az "és" meg a "hogy" szavakat mondatkezdésre!!

Koncentrálj a megoldásokra! 

Foglald össze a következtetéseket, tisztázd a 
fontos pontokat! 
Mérlegelj minden megjegyzést és fair módon 
értékeld őket! 
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3.1.4 ábra : A csoportvezető követendő viselkedései 

Mit NE csináljon/ mondjon egy csoportvezető?  

Lent röviden felsoroltuk azokat a dolgokat, amiket a csoportvezetőnek kerülnie kell. A 

fő vezérfonal az, hogy a csoportban vagy a csoportvezető oldaláról elhangzott negatív 

megjegyzéseket és viselkedéseket kerülni kell. A Nem és a De válaszok valamint a negatív 

kritikák meggátolják a megoldások megszületését, ezért ezeket próbáljuk minimálisra 

csökkenteni. A “miért” kérdés is inkább az okokat tárja fel és nem a megoldás felé mutat, 

így ezt is kerüljük. Sok szerencsét!   

 

3.1.5 ábra : A csoportvezető kerülendő viselkedési  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne ítélkezz!

Kerüld a kritikát és a negatív megjegyzéseket. Légy konstruktív! 

Ne hagyd, hogy egy ember (akár Te) uralja a csoportot

Ne hagyd, hogy egyféle álláspont uralja mások nézeteit is! 

Kontrolláld a saját előítéleteidet, próbálj meg elfeledkezni róluk! 

Kerüld a "de" és "mért" szavakat a mondatkezdésnél!!

Kerüld az eldöntendő kérdéseket, próbálj meg nyílt kérdéseket feltenni. 
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3.2 Nyílt Oktatási Erőforrások 
 

A modul célja 

 A modul gyors áttekintést biztosít a korszerű Nyílt Oktatási Erőforrásokról 

történelmi kontextusban, illetve a szervezeti bevonódás szemszögéből. 

Véleményünk szerint a NyOE-t érdemes valós tanulási tapasztalatok megszerzésének 

eszközeként tekinteni, mely később összekapcsolható a munkáltatói és 

professzionális szektor elvárásaival. 

Az oktatási modul elvárt eredményei 

 A Nyílt Oktatási Erőforrások koncepciójának és előnyeinek megértése 

 Képesség arra, hogy kitaláljunk, kifejlesszünk specifikus NyOE-kat 

 A NyOE jó gyakorlatának megismerése 

Bevezetés 

2001-ben A Massachusetts Institute of Technology (MIT) bejelentette, hogy 

kurzusainak nagy része az interneten elérhetővé vált (34).  

Mivel az ingyenesen elérhető, vagy nyitott kurzusokkal szolgáló szervezetek száma 

növekedésnek indult, az UNESCO megszervezte az első Global OER Forum-ot 2002-

ben, ahol a Nyílt Oktatási Erőforrások fogalmát alkalmazták, és a következőképp 

definiálták: 

"Oktatási, tanulási és kutatási anyag valamely médiafelületen, legyen az digitális, 

vagy egyéb, amely publikus domain alatt elérhető, avagy nyitott licenc alatt tették 

közzé, mely ingyenes hozzáférést, használatot, alkalmazást és újbóli terjesztést 

biztosít a felhasználóknak, korlátozások nélkül, vagy kevés korlátozással.  A nyitott 

licenc a szellemi tulajdonjogok meglévő keretrendszerébe épül, ahogy azt a 

vonatkozó nemzetközi konvenciók és a szerzőség iránti tisztelet meghatározzák" 

(35). 

Az UNESCO úgy hiszi, a Nyílt Oktatási Erőforrások nem csupán az oktatás minőségét 

elősegítő stratégiai lehetőséget támogatják, hanem mindemellett a szabályozások 

körüli párbeszédét és a tudásmegosztást is facilitálják.  

A Hewlett Alapítvány támogatását élvezve az UNESCO létrehozta a globális NyOE 

Közösség wiki-t 2005-ben azzal a céllal, hogy lehetőség legyen információ 

megosztásra és kollaborációra a Nyílt Oktatási Erőforrások előállítása és használata 

körül felmerülő problémák, feladatok kapcsán. Az UNESCO egy új, innovatív NyOE 

platform fejlesztésén dolgozik,melyen keresztül elérhetővé tesznek majd válogatott 

UNESCO publikációkat NyOE-ként, és felhatalmaznak vonatkozó közösségeket, 
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többek közt tanárokat, tanulókat és oktatási szakembereket, hogy szabadon 

másolják, felhasználják és megosszák a forrásokat. Az UNESCO tagja az Open 

Educational Quality Initiative (OPAL) - nak (Nyílt Oktatási Minőség Kezdeményezés), 

melynek felelőssége kialakítani egy keretrendszert a NYOE Gyakorlatoknak, hogy 

ezáltal még tovább fejlesszék a minőséget és az innovációt az oktatásban. Az 

UNESCO számos értékes linket ajánl látogatásra [36], [37], [38], [39]. 

A legnépszerűbb definíciók egyike szerint, melyet a William és Flora Hewlett 

Alapítvány fogalmazott meg, követi a "tanítást, tanulást és kutatási forrásokat 

amelyek közkincsnek számítanak, avagy olyan szellemi tulajdon licenc alatt 

publikálták, amely lehetővé teszi ingyenes használatukat és új célokra való 

felhasználásukat. Nyílt Oktatási Erőforrásnak számítanak teljes kurzusok, kurzus 

anyagok, modulok, munkafüzetek, videók, tesztek, szoftverek, illetve bármilyen 

egyéb eszköz, anyag vagy technika, amely a tudáshoz való hozzáférést 

támogatja"[40] 

Az Alapítvány a Gazdasági Együttműködésért és Fejlesztésért (OECD) a 

következőképp definiálja a NyOE-t: "digitalizált anyagok nyitottan és ingyenesen 

rendelkezésre bocsátva oktatóknak, diákoknak, autodidakta tanulóknak használatra 

és újrahasznosításra tanításhoz, tanuláshoz és kutatáshoz. Nyílt Oktatási Erőforrás 

többek közt bármely oktatási tartalom, szoftver eszköz amely a tartalom 

fejlesztésére, használatára és terjesztésére alkalmas; illetve a kivitelezési források, 

mint amilyenek a nyitott licencek" [41] 

A WikiEducator projekt szerint a NyOE "oktatási erőforrásokat (tanterveket, 

quizeket, kivonatokat, instrukciós modulokat, szimulációkat, stb.) jelent, amelyek 

szabadon elérhetőek használatra, újrahasznosításra, adaptációra és megosztásra" 

[42]. 

Hogyan lehet megtalálni egy specifikus NyOE-t? 

Meglévő NYOE 

újrahasznosítása időt és 

energiát spórol. Nem 

szükséges valamit az 

alapjaitól elkészíteni. Sok 

oktató egyes média 

elemeket keres amelyet 

meglévő kurzusán belül 

használhat, mint például 

képeket, illusztrációkat, 

hanganyagokat.  
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Az Open Professional 

Education Network 

(OPEN) által működtetett 

honlap [43] 

https://open4us.org/find-

oer/#GeneralSearch segíti 

a kizárólag engedélyezett 

média elemeket 

megtalálni.   

 

 

 

Kép 3.2.1 Hogyan találjunk meg egy specifikus NYOE-t 

 

 

Két NYOE ajánlás példája 

 

“A W3Schools 

egy oktatási 

honlap amely 

web fejlesztési 

szemináriumoka

t ajánl. Témái 

közé tartozik pl. 

a HTML, CSS, 

JavaScript, PHP, 

ASP.Net, SQL, 

sok egyéb 

között. A 

W3Schools 

honlapot 

havonta több, 

mint 35 millióan 

látogatják, ez a 

legnépszerűbb 

web fejlesztéssel 

foglalkozó 

honlap a 

világhálón.” [44] 

 

 

https://open4us.org/find-oer/%23GeneralSearch
https://open4us.org/find-oer/%23GeneralSearch
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“Mi történik 

agyunkban, 

amikor 

valamiről 

döntést hozunk? 

Mi késztet egy 

neuront arra, 

hogy jelet 

küldjön? Mi a 

neurális kód? Ez 

a munkafüzet 

haladó 

egyetemistákna

k és kezdő 

diplomás 

tanulóknak egy 

alapos és 

aktuális 

bevezetést 

biztosít a 

gyakorlati és 

elméleti 

idegrendszeri 

tudományhoz.” 

[45] 

 
 

Kép 3.2.2 Példa a NYOE ajánlásokról 

 

Konklúzió 

A NYOE előnyei közé sorolhatóak az alábbiak: 

 

 A minőségi tanulás és a rugalmas erőforrások lehetőségeinek növelése 

 A hozzáférés szabadsága (pl. munkahelyen / otthon / helyszínen) 

 A tanuló-központú, egyéni, tanulók közti kapcsolatra épülő és szociális/informális 

tanulási módszerek támogatása 

 Készségfejlesztés NYOE kiadáson keresztül, mely később újrafelhasználható és új 

kontextusba helyezhető különböző tárgykörökben 

 Lehetőség a kurzus anyagainak tesztelésére a bevonódás előtt 

 Valódi tanulási tapasztalat szerzése amely a munkáltatói és professzionális 

szektorhoz kapcsolódik 
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3.3 A kreatív eredmények értékelése 
 

A modul célja 

 

A modul célja hogy megmutassa, a kreativitás nem egy absztrakt koncepció, illetve 

önmagában nem egy eredmény. Egy tervet hivatott szolgálni, a kreativitás 

eredményének egy specifikus céllal kell találkoznia.   

A modul tanulási eredményei  

 A kreativitás értékelésének tanulása 

 Praktikus visszajelzési módszerek 

 Értékelési kritériumok azonosítása a kreatív munkához 

 Az értékelés karakterisztikái 

Bevezetés 

A kreativitás egy koncepció, amelyre sok különböző definíciót lehetne találni, 

utalhatna pl. arra, amikor valami újat csinálunk, valami eredetit alkotunk, egy érzést 

idézünk elő, egy gondolatot generálunk, stb. A kreativitás értékelési folyamata egy 

feladat legelején történik, és három lépést foglal magába: 

1. A célok / elvárt eredmények kijelölése 

2. Az értékelés kritériumrendszerének és a teljesítmény vonatkozó 

indikátorainak kiválasztása 

3. Megegyezés a visszajelzés gyűjtésének módjáról és az értékelés 

eredményeinek mérésére szolgáló eszközökről 

Miért értékelnénk a kreativitást? 

A kreatív és innovatív ötletek nem mindig bizonyulnak hasznosnak kitalálóik számára. 

Sokuk sosem kerül piacra, vagy amennyiben igen, nem válnak üzleti sikerré. Kreatív 

ötletünk korai felmérése lehetőséget biztosít arra, hogy fejlesszük ötletünket, vagy 

időt, gondolatot és energiát spóroljunk egy nem profitábilis folyamat megelőzésével. 

[49] 

Van néhány fontos lépés, melyet meglépve hasonló kérdéskörökben 

tájékozódhatunk: 

 technikai megvalósíthatóság 

 a kreatív eredményre való kereslet 

 az előállítás valós költsége 

 az üzleti alapokra helyezés lehetősége 
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Az elérhetőség kezdeti felmérése ötletünket a következő kategóriákba fogja sorolni: 

 

Ábra 3.3.1 Az ötletek kategorizálása megvalósíthatóságuk alapján 

 

Hogyan értékelhetőek a kreatív eredmények? 

 

Az értékelés folyamata minden projekt fontos részét kell, hogy képezze, mi több, a projekt 

legelején kell kezdődnie. Az értékelési modellek, melyek egyszerűen a tanulási folyamat 

legvégén adnak visszajelzést a tanulóknak, elveszik a lehetőséget attól, hogy a folyamat 

közben fejlődjenek. Ezzel ellentétben, az értékelési módszer feladata hogy támogassa a 

folyamatos igazításokat, tanácsokat adjon, új ötleteket vezessen be, problémákat 

azonosítson és megoldási javaslatokat tegyen.  

 

Az értékelés módszere ideális esetben rugalmas, és a tanulási folyamat valamilyen 

stratégiához van igazítva. 

 

Egy kreatív folyamat értékelése még összetettebb, hiszen itt jellemzően nem létezik jó vagy 

rossz válasz. Az értékelés célja, hogy azonosítsa az erős illetve gyenge pontokat és utakat 

mutasson az eredmények javításához. További fejlesztéshez új ötleteket inspirál, és motivál a 

nagyobb energia befektetésére. 

 

Néhány praktikus visszajelzési módszer: 

NYERŐ LÉPÉSEK

jelentős hatás, nagy fontosság

TAKTIKUS LÉPÉSEK

könnyen megvalósítható, nem 
jelentős hatás

IDŐPOCSÉKOLÓK

nem jelentős hatás, nehezen 
elérhető

ŐRÜLT

nehéz elérni, de szignifikáns a 
fejlődés amit elérhet
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Figure 3.3.2 Praktikus visszajelzési módszerek a kreatív eredmények értékelésére 

 

Az értékelés kritériumrendszere és az eredmények indikátorai 

 

Amikor kreatív munkát értékelünk, a következő indikátorokat kell figyelembe vennünk: 

 

 Mi volt az eredeti ötlet? 

 Mennyi ötlet származott ebből? 

 Mik az ötlet perspektívái? 

 Mi(k) lesz(nek) a végső eredmény(ek)? 

 Mi a várt hatás jelentősége? 

 

Többek közt, az értékelés kritériumrendszere a következőkben foglalható össze: 

 

Írott vagy szóbeli visszajelzés

Ön-értékelés

Társak általi értékelés

Visszajelzési nyilatkozati adattár

Interaktív visszajelzés

Jegyek

Társaktól kapott jegyek és visszajelzés

Portfólió
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Ábra 3.3.3 Kritériumok a kreatív munka értékeléséhez 

 

Konklúzió 

 

A kreativitás három terület találkozása: a szakértelemé, a kreatívan gondolkodás képességéé 

és a motivációé. Egy tudatalatti folyamat, ám a megfelelő környezetben elősegíthető. Az 

együttműködést igénylő feladatok kreativitást igényelnek és a folyamat eredményei 

konstruktív módon értékelendők.  

 

A megfelelő értékelési módszert nagyon körültekintően kell kiválasztanunk, ugyanis így 

biztosíthatjuk, hogy az értékelés motivációt és megerősödött önbizalmat eredményezzen a 

tanulóban, ne pedig az ellenkezőjét. A tesztelésre és kritizálásra való fókuszálás könnyen 

növelheti az idegességet, és negatív eredményt érhet el a kreativitás terén [50]. 
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3.4 A személyre szabott tanulási folyamatok támogatása 

 

A modul célja 

 

A modul fő célja hogy bemutassa az oktatás és a tanulás személyre szabásának 

ötletét, illetve az infokommunikációs eszközök lehetséges használatát a személyre 

szabott tanulás támogatásához. Tárgyalni fogjuk továbbá a személyre szabott tanulás 

és az élethosszig tartó tanulás közötti kapcsolatot. 

A modul tanulási eredményei: 

A modult elvégezve a tanuló képes lesz: 

 Megfogalmazni a személyre szabott tanulás lényegét 

 Megnevezni a személyre szabott tanulás 5 kulcselemét 

 Leírni az ICT-ben rejlő lehetőségeket a személyre szabott tanulás 

támogatásában 

Bevezetés 

Az oktatás személyre szabásának ötlete a XIX. századig vezethető vissza, amikor 

Helen Parkhurst [59] megalkotta a Dalton Tervet, melyben azt közölte, hogy minden 

diákja egyénileg tervezheti tanrendjét, hogy az megfelelően szolgálja igényeit, 

érdeklődését és készségeit; hogy elősegítse az önállóságukat és megbízhatóságukat; 

hogy növelje a diákok szociális készségeit és a mások iránti felelősségérzetüket.  

[58] értelmében a személyre szabott tanulás fogalma, vagy a személyre szabás  

oktatási programok, tanulási tapasztalatok, irányítási megközelítések és akadémiai 

támogatási stratégiák sokszínű palettájára vonatkozik, melyek célja megcímezni a 

különböző tanulási igényeket, érdeklődéseket, vágyakat, avagy kulturális hátteret 

egyes diákok szempontjait figyelembe véve. Egy másik definíció szerint [60] 

megfogalmazásában a személyre szabott tanulás a pedagógia, a tanterv és a tanulási 

környezet szabászata tanulók által vagy tanulók számára, hogy mindez megfelelően 

illeszkedjen tanulási szükségleteikhez és törekvéseikhez. A személyre szabott 

tanulást általában az úgynevezett "egy méret mindenkire jó" iskolázási hozzáállás 

alternatívájaként tekintik, ahol a tanárok egy adott kurzuson minden diáknak  

ugyanolyan instrukciót, ugyanolyan számonkérést, ugyanolyan értékelést 

használnak, nagyon kevés változtatással diákonként. A személyre szabott tanulást 

hívhatjuk akár diák központú tanulásnak, minthogy az általános cél az, hogy a 

jelentős oktatási és irányítási döntésekben a legfontosabb szempontot az egyéni 

oktatási igények jelentség, nem pedig azok a megoldások, amelyek esetleg 
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kényelmesebbek, logisztikailag könnyebbek, preferáltabbak a tanárok és iskolák által. 

A személyre szabás ötlete széles körben használt módszer az e-learning területén.  

Fontos már az elején leszögezni, hogy a személyre szabott oktatás koncepciója nem 

visszatérés a tanulóközpontú elméletekhez, illetve nem a diákok/tanulók 

elkülönítését jelenti, hogy önállóan tanuljanak. A személyre szabott oktatás alapja a 

mérce megemelése a tanulás és tanítás a tanulók képességeihez és érdeklődéséhez 

való igazítása által. 

A személyre szabott tanulás jellemzően öt kulcselemet tartalmaz, amelyet szükséges 

megértenünk annak érdekében, hogy a tanulókat aktívan bevonjuk a saját tanulásuk 

tervezésébe és igazgatásába: 

1. Tanulni a tanulást: segíteni a tanulókat abban, hogy kialakíthassanak egy 

repertoárt tanulás készségeikből és stratégiáikból, hogy képesek legyenek 

támogatni saját fejlődésüket egyéni tanulókként 

2. A tanulás értékelése: sokféle értékelési technika használatával, a hangsúlyt a 

formatív értékelésre helyezve, mely bevonja a tanulót, 

3. Tanítási és tanulási stratégiák: a stratégiák teljes repertoárját felvonultatva, 

melynek eredményeképp az oktatók és tanulók megfelelő információra 

alapozott döntést hozhatnak arról, hogy mikor melyiket alkalmazzák. 

4. Tanterv választás: vezetett lehetőségek biztosítása a tanulók számára, melyek 

segítik őket abban, hogy individuális tanulási utakat alakíthassanak ki, melyek 

inkább készségeket fejlesztenek, mintsem tudást. 

5. Mentorálás és támogatás: személyes mentorálás biztosítása minden egyes 

tanulónak egy felnőttől, valamint meggyőződés a társak támogatásáról  

ICT, mint a személyre szabott tanulás támogatója 

Az infokommunikációs technológiák (ICT-k) és a digitális tartalomfejlesztő eszközök 

előtérbe kerülése szélesebb közönség számára tette elérhetővé a személyre szabott 

tanulást. Az ITC-nek rengeteg előnye van a tanulást illetően ahogy a [61] kijelenti: 

 Az ICT a tartalmat egy vonzó és bevonódást elősegítő módon tudja bemutatni 

 Az ICT segíti a tanárokat az egyes diákok fejlődésének folyamatos 

monitorozásában és rögzítésében 

 Az ICT lehetővé teszi a releváns oktatási anyag személyre szabott 

továbbítását minden egyéni tanulónak 

 Az ICT képes virtuális közösségek kiépítésére különböző oktatási 

intézmények, diák csoportok és / vagy tanárok között.  

 Az ICT facilitálja a tanulás tanulásának képességét. 
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Az ICT a személyre szabott tanulás feljebb említett komponenseinek megvalósítását 

a következőképpen teszi lehetővé:  

- A tanulás értékelése: A klasszikus oktatási intézményekben általános 

értékelési rendszer legtöbbször a tanulási egység végén történő vizsgára 

szorítkozik. Jellemzően jegyrendszerrel párosul és elsődleges célja a tanulók 

eredményeinek a standardokkal való összehasonlítása. Ennél részletesebb 

értékelés a diákok szükségleteiről, képességeiről és produkált fejlődéséről túl 

bonyolultnak bizonyult.  A különböző tanulás menedzsment rendszerek 

előtérbe kerülése (learning management systems / LMS) realitássá tette a 

tanulási folyamat közben történő automatizált  értékelési módot. A tanulók 

fejlődésének összes adatát be lehet gyűjteni a kívánt arányban, melybe bele 

tartoznak a feleletválasztós teszteredmények, portfóliók, folyamatban lévő 

munkák, személyes beszélgetések eredményei, stb. A tanárok ezt az 

információt felhasználhatják, hogy adatokra épülő döntést hozzanak az egyes 

diákoknak kiadott instrukciók finomhangolásánál.  

- Hatékony tanulás és tanítás: Még a legjobb tanároknak is szükségük van 

univerzális tanítási stratégiákra hogy átadják a tananyagot a hagyományos 

tanulási környezetben. Így az "egy méret mindenkire jó" hozzáállás alapján 

működtetik a tanórákat. Az információs technológiák lehetővé teszik a 

személyre szabott instrukciókat a tanulási stratégiák és tananyag egyéni 

beállításán keresztül. Ez a megközelítés rendkívüli népszerűségre tett szert az 

e-learningben, ám hasonlóképp megvalósítható tantermi környezetben is, 

amikor a digitális tananyag átadása részévé válik a személyre szabott 

instrukcióknak.  

- A tanterv személyre szabása: Egy csoport részeként a diákok egy tipikus 

tantermi környezetben mind ugyanazt a tanulási programot kell, hogy 

kövessék, mégpedig olyan sebességgel, mely úgy lett kialakítva, hogy a 

legnehezebben tanulók is magukévá tudják tenni a tananyagot. Ez hátráltatja 

a tehetséges diákok fejlődését. Számítógépekkel és mobil eszközökkel 

nemcsak a tanulmányi útvonalak, hanem maga a tanterv is személyre 

szabható. Minden, a csoportban részt vevő egyén a saját igényeinek 

megfelelő anyaggal lehet ellátva. Az LMS követni fogja minden diák 

fejlődését, biztosítva, hogy a törzsanyagot mindenki elsajátítja, ám arra is 

lehetőséget adva, hogy a legjobban teljesítők mélyebb, intenzívebb 

tanításban részesüljenek.   

- Az oktatási intézmények szervezésének megváltoztatása: Az információs 

technológiák térhódítása nem változtatta meg az oktatási intézményeket. A 

legtöbbükben a számítógépek még mindig elsődlegesen informatika 

tanításra használatosak, és nem alkalmazzák őket más tantárgyak tanítási 

módjának megváltoztatásában. Amikor személyre szabott oktatásban és 
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tanulásban alkalmazzuk az ICT-t, a számítógépek és mobil eszközök 

megváltoztatják a vonatkozó folyamatokat és az oktatási intézmények 

szerveződését. A tantermet átrendezik annak megfelelően, hogy ne a 

tanárra, hanem a tanulókra helyeződjön a figyelem. A tipikus padsorok 

helyett a tantermet fel lehet építeni oly módon, hogy a diákok - saját 

számítógépekkel vagy tabletekkel felszerelkezve - egymás és a tanár felé is 

forduljanak. Az órabeosztás megváltozik, és a megfelelő erőforrások 

lefoglalásának igazítása (melyet a szélesebb tanrendi választék biztosításának 

szükségessége eredményez) közvetíthető az LMS rendszeren keresztül. 

- Oktatás a tantermen túl:  Egy ICT nélküli világban a diákok, lelkes közösségi 

tagok és üzletági szakértők bevonása a tanulási folyamatba megköveteli 

fizikai jelenlétüket a tanteremben. Manapság oktatási anyagok 

létrehozhatóak szakértők által digitális formában, majd újra és újra 

átadhatóak a diákoknak. Web 2.0 eszközökkel és a közösségi hálózatok 

segítségével a tanulók interakcióba léphetnek egymással a tantermen kívül 

is. Fejlődésük online követhető. A mobil eszközök használata és az internet 

hozzáférés lehetővé teszi a diákok részére tanulásuk ismerős környezetben 

történő folytatását, akárhol is legyenek.  

Bizonyos oktatók úgy hiszik, hogy a személyre szabott oktatás tönkre teheti a tanulás 

személyes és etikus dimenzióit. Ezt elkerülendő, a személyre szabást sem szabad 

olyan extrém mértékig vinni, ahol már az egyéni tanuláshoz válik hasonlatossá. A 

személyre szabott tanítást alkalmazó tanár a tanteremben ideális esetben más 

tanítási technikákkal kombinálja ezt a módszert (kiscsoportos oktatás, mentorálás, 

stb.) 

 

Személyre szabott tanulás, célnak megfelelően szabott tanulás és élethosszig tartó 

tanulás 

A személyre szabott tanulás koncepciója felismeri, hogy a tanulók tanulási 

élményeiket különböző kiindulási pontokból szerzik meg, illetve egyéni tehetséggel, 

képességekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek eddig nem voltak figyelembe 

véve, vagy kihasználva a nehézségekkel való leghatékonyabb megküzdés érdekében. 

Tudomásul veszi, hogy a tanulóknak meg kell tanulniuk a hatékony tanulás titkát, és 

azt, hogy miképpen tudnak különböző támogatáshoz és lehetőségekhez hozzájutni 

egy sikeres felnőtt élet érdekében. [60] 

A személyre szabott oktatás keretén belül a tanárok egyénileg foglalkoznak a 

tanulókkal, hogy felmérjék korábbi eredményeiket és tapasztalataikat (személyes, 

szociális és tanulmányi), szükségleteiket, érdeklődéseiket és törekvéseiket. Ezek után 
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feltérképezik, mit kell a tanulóknak tenni, hogy elérjék a kívánt célt. A javasolt 

lépéseket azonosítják, célokat tűznek ki, melyekben közösen egyeznek meg, hogy így 

a lehető legnagyobb eséllyel alakítsák jövőjüket olyanná, amilyenné szeretnék. 

Ellenőrzési időpontokat tűznek ki és kitalálják a támogatás legmegfelelőbb formáját, 

melyet egy dokumentumban fektetnek le - ezt hívják gyakran egyéni tanulmányi 

tervnek. Ez a terv voltaképpen az élethosszig tartó tanulás térképe. 

[62]-re alapozva, hogy ezeket a terveket megvalósíthassák, a tanulóknak 

felhatalmazottságra van szükségük, ami a következőket jelenti: 

- Bevonódnak a munkaterv összeállításába, az egységek és csoport 

szemináriumok tervezésébe és lebonyolításába, társaik mentorálásába,  

gazdagító programok tervezésébe és fejlesztésébe. A tanulók bevonása az 

imént említett feladatokba támogatja a személyre szabott tanulás 

koncepcióját. Segíti továbbá a tudatosságot a tetteikről és 

következményeikről, hozzáadott értékükről és jutalmukról.  

- Informáltak az általuk később megszerzett képesítés értékelési 

kritériumrendszeréről, a támogatás módszereiről és hogy hogyan lehet 

hozzájutni, a fejlődés mértékéről dátum szerint, a meglépendő lépésekről, 

amelyek a hosszú távú cél eléréséhez szükségesek, a továbblépési 

lehetőségekről és az iskolájuk napi szintű működéséről. Ha a tanulók jól 

informáltak, jobb helyzetben vannak döntéseiket illetően, amelyekkel jobb 

eséllyel érnek majd el sikereket.  

- Meghallgatják őket: az iskolák és tanárok ideális esetben meghallgatják 

diákjaik véleményét, és számításba veszik azokat amikor cselekszenek. A 

szemináriumok és visszajelzések fontos szerepet töltenek be ebben.  

Konklúzió 

Ebben a modulban a személyre szabott oktatásra és a személyre szabott tanulásra 

fordítottunk hangsúlyt, valamint a személyre szabott tanulás öt tipikus kulcselemére. 

Elmagyaráztuk továbbá, hogy miként tudjuk az ICT használatával támogatni a 

személyre szabott tanulást és annak különböző részeit, szakaszait. Végül, de nem 

utolsó sorban közelebbről is megvizsgáltuk a személyre szabott tanulás és az 

élethosszig tartó tanulás közti kapcsolatot. 
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4. További olvasnivalók 
 

 http://dysgu.cymru.gov.uk/docs/learningwales/publications/121122ictlearninge

n.pdf - pdf file named “Does ICT improve learning and teaching in schools?” 

contains general overview if the impact of ICT on teaching and learning in a 

broader educational research context.  

 http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/asset/creative%20lear

ning%20Punie.pdf – pdf where authors argue for the necessity of creativity and 

innovation in educational sets. It focuses on three interrelated enablers for 

change: technologies, culture and pedagogy.  

 http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/up/emergingtrendsinictforeducationa

ndtraining.pdf - pdf file concerning on description of education paradigms shifts, 

creation of new culture, pedagogical practices using ICT and emerging topics in 

ICT integration 

 http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC62370.pdf - pdf file report of a project on ‘Creativity 

and Innovation in Education and Training in the EU27 (ICEAC)’ The project aimed 

to provide a better understanding of how innovation and creativity are framed in 

the national and/or regional education objectives and applied in educational 

practice at primary and secondary school level. It collected and analysed the 

present state of affairs in the Member States as regards the role of creativity and 

innovation in primary and secondary schools. 

 http://www.nsead.org/ict/links/links51.aspx contains a list of websites contain 

further information to support the ICT in Schools strategy. 

  European Project i-LAB2 – Innovation Laboratories for the quality assurance of 

vocational education and training - http://www.ilab2.eu  

 Center for Creative Learning - http://www.creativelearning.com/ 

 Bobby Elliott (2007) Modernising assessment: the use of web 2.0 for formative 

and summative assessment. 

 Pyka A., Kuppers P. (2002) – Innovation Networks Theory and Practice. Edward 

Elgar Publishing 

 Buell, C. (undated). Cognitivism. Retrieved 10 June, 2015 from 

http://web.cocc.edu/cbuell/theories/cognitivism.htm.  

 OpenInn Project: Innovative didactics:  

  http://openinn.eu/learning-material/pedagogical-background/2-innovative-

didactics/25-focus-adult-education-innovative-didactics-framework (retrieved 

on 27 June 2015) 

http://dysgu.cymru.gov.uk/docs/learningwales/publications/121122ictlearningen.pdf
http://dysgu.cymru.gov.uk/docs/learningwales/publications/121122ictlearningen.pdf
http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/asset/creative%20learning%20Punie.pdf
http://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/asset/creative%20learning%20Punie.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/up/emergingtrendsinictforeducationandtraining.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/up/emergingtrendsinictforeducationandtraining.pdf
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC62370.pdf
http://www.nsead.org/ict/links/links51.aspx
http://www.ilab2.eu/
http://openinn.eu/learning-material/pedagogical-background/2-innovative-didactics/25-focus-adult-education-innovative-didactics-framework
http://openinn.eu/learning-material/pedagogical-background/2-innovative-didactics/25-focus-adult-education-innovative-didactics-framework
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 Effective Adult Learning: A Toolkit for Teaching Adults (2012) nwcphp, University 

of Washington 

 More on brainwriting: http://www.mbabrief.com/what_is_brainwriting.asp,  and 

http://www.creativityatwork.com/2011/01/10/brainwriting/ 

 More on group facilitation: http://ctb.ku.edu/en/table-of-

contents/leadership/group-facilitation/group-discussions/main 

 http://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm 

 Solution Surfers – Solution focused coaching     http://www.solutionsurfers.com/  

  European Project i-LAB2 – Innovation Laboratories for the quality assurance of 

vocational education and training - http://www.ilab2.eu  

 Center for Creative Learning - http://www.creativelearning.com/ 

 Bobby Elliott (2007) Modernising assessment: the use of web 2.0 for formative 

and summative assessment. 

 Pyka A., Kuppers P. (2002) – Innovation Networks Theory and Practice. Edward 

Elgar Publishing 

 http://manualthinking.com/tag/osborn-checklist/ 

  http://www.wired.com/2014/01/artificial-intelligence-set-deliver-wow/ 

 ]How to manage collective creativity, video by Harvard professor Linda Hill, co-

author of "Collective Genius“, available at 

https://www.ted.com/talks/linda_hill_how_to_manage_for_collective_creativit
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 Alla Zusman, Overview of Creative Methods availabale at 

http://www.ideationtriz.com/paper_Overview_of_Creative_Methods.asp  

 Udacity https://www.udacity.com/ 

 Coursera http://coursera.org/ 

 Edx https://www.edx.org/ 

 M4T http://moodle4teachers.org/ 

 EMMA http://project.europeanmoocs.eu/ 

 Alison http://alison.com/ 

 W3Schools http://www.w3schools.com/ 

 Neuronal Dynamics http://neuronaldynamics.epfl.ch/ 
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Szójegyzék 

Ábra: A sokféle médium közül egy, amely sokféle formát ölthet, megjelenhet mint 

kép, rajz, logó vagy grafikon. 

Affinitás csoport: Egy csoport, mely egy közös érdeklődés vagy közös cél köré épül, 

és amelyhez egyének formálisan vagy informálisan tartoznak. Az affinitás csoportok 

jellemzően nem valamely kormányzati ügynökség égisze alatt működnek, és céljaik 

szükségképpen nem üzleti jellegűek. 

Aktív hallgatás: Egy kommunikációs technika amely tanácsadások, tréningek, és 

konfliktusmenedzsment során alkalmazható, és amely visszajelzést igényel a 

hallgatóktól arról, amit a beszélőtől hallanak. Mindezt olyan formában, hogy saját 

szavaikkal fogalmazzák újra amit hallottak, visszaigazolják, sőt, megerősítik mindkét 

fél kölcsönös megértését. 

Audio / Hanganyag: A hang átvitele, vétele és reprodukciója. 

AutoCAD: Egy kereskedelmi szoftver applikáció 2D-s és 3D-s számítógép támogatott 

dizájnhoz (CAD) és vázlatkészítéshez - 1982 óta elérhető asztali számítógépes 

applikációként, 2010 óta pedig mobil web- és felhőalapú applikációként AutoCAD 

360 név alatt. 

Behaviorizmus: Az oktatásban egy bizonyos szempontból vizsgálja a tanulást: a külső 

viselkedésben történő változásokéból, melyet megerősítéssel és ismétléssel 

érhetünk el, hogy formáljuk a viselkedést. 

Bevonás: Megfelelő idő biztosítása arra, hogy kapcsolat létesüljön a kliensekkel; 

kliensek meghívása hogy megvizsgálják és véleményezzék a korábbi akciótervet; a 

kliensek segítése abban, hogy definiálják szükségleteiket; a kliens a később kapott 

coachinggal szemben támasztott elvárásainak megbeszélése. 

Blended Learning: Vegyes tanulás. Egy formális oktatási program, mely során a 

tanuló a tananyagot és az instrukciókat legalább részben valamilyen digitális vagy 

online média felületen keresztül kapja, valamint bizonyos elemek esetében 

kontrollálja az időt, helyet, tanulási útvonalat és tempót. A blended learning során a 

személyes tantermi oktatás kombinálva van számítógépes tanulási folyamattal.  

Brainstorming: Ötletbörze - Egy kreatív ötlet és megoldás generáló folyamat, 

melynek alapja az intenzív és szabad folyású csoportos megbeszélés. Minden 

résztvevő bíztatva van a hangos gondolkodásra és az ötletek záporozására, nem 

törődve azzal, ha akár bizarrnak, vagy elképzelhetetlennek tűnjék is első hallásra. 
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Analízis, megbeszélés vagy kritika az ötletekről csak a brainstorming lezárulása után 

engedélyezett, amikor az értékelési szakasz kezdődik. 

Brainwriting: Gondolattérkép - Az ötletbörzéhez hasonló technika. Sok variációja 

létezik, de az általános folyamatban minden ötlet lejegyzésre kerül kitalálója által. 

Ezek után minden továbbadásra kerül a következő embernek, aki a leírtakat 

inspirációnak használja, saját gondolataival továbbfűzi. 

Csoport: Számos dolog együttes növekedése vagy egymás melletti megjelenése, 

számos ember vagy dolog összegyűlése 

Csoportos szemináriumok: Valami, ami speciális, sokszor egyéni instrukciót nyújt, 

különösképp: egy könyv vagy tanóra, mely egy különleges területen belül nyújt 

instrukciókat, egy program, amely útmutatást ad egy rendszer vagy szoftver 

használatához. 

Együttműködő tanulás: Egy szituáció, mely során két vagy több ember együtt tanul, 

vagy megkísérel együtt megtanulni valamit. Az individuális tanulással ellentétben, az 

együttműködő tanulásban részt vevő emberek tőkét kovácsolnak egymás forrásaiból 

és képességeiből (információt kérve egymástól, egymás ötleteit értékelve, egymás 

tanulási folyamatát ellenőrizve, stb.). 

E-learning: Valamilyen tanulási, tréning vagy oktatási program átadása elektronikus 

úton. Az e-learning magában foglalja a számítógép- vagy egyéb mobil 

eszközhasználatot (pl. mobiltelefon), hogy azon keresztül biztosítson tréning, 

oktatási vagy tananyagot. 

Elüzletiesítés (kommercializáció): valamely dolog eladása, vagy eladásra elérhetővé 

tétele. Magában foglalja továbbá a laboratóriumból a piacra való elhelyezést is. 

Erős pont: Valami, amiben valaki remekel, erősség  

Értékelés: Az oktatásban a diákok akadémikus felkészültségének dokumentálására, 

fejlődési ütemének, készségelsajátításának és tanulmányi szükségleteinek mérésére, 

kiértékelésére használt eszközök és módszerek széles tárházát értjük alatta. 

ESOMAR-World Association of Opinion and Marketing Research Professionals: 

Vélémény és Marketingkutatási Szakemberek Világszövetkezete - Egy szervezet, 

mely támogatja, előre viszi és felemeli a piackutatást világszinten. 

 Eszköztár: Bizonyos eszközök sora, melyek egy bizonyos cél elérésére lettek 

kidolgozva, létrehozva. 
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Eurostat: Az Európai Unió statisztikai irodája, Luxemburgban. Feladata az EU Európa 

szintű statisztikákkal való ellátása, amely lehetővé teszi az országok és régiók közötti 

összehasonlítást.  

Evaluáció - értékelés: Egy tárgy(kör) értékének, érdemének és fontosságának 

szisztematikus meghatározása egy kritériumrendszer alapján, melyet szabványok 

sorozata határoz meg. 

Facilitátor: Egyéneket és csoportokat segít bizonyos problémakörök 

feltérképezésében és kihívásokban, mindezt különleges eszközökkel és technikákkal. 

Felnőttoktatás: Egy olyan gyakorlat, mely során felnőttek szisztematikus és hosszan 

tartó önálló tanulási folyamatnak a részesei, amely által valamely féle tudás új 

formáját, készségeket, attitűdöket, értékeket tesznek magukévá. Ez jelenthet 

bármiféle tanulási folyamatot a hagyományos iskolarendszer mellett, magába értve 

az alapvető írástudástól egészen a személyes beteljesülésig minden, akár élethosszig 

tartó tanulási folyamatot.  

Fókuszcsoport: Egy kvalitatív kutatási mód, ahol emberek egy csoportját 

megkérdeznek percepcióikról, véleményükről, hitükről, attitűdjeikről egy termékkel, 

szolgáltatással, koncepcióval, hirdetéssel, ötlettel vagy csomagolással kapcsolatosan. 

Formális oktatás: Jellemzően képzett tanárok által közvetített oktatás egy 

szisztematikus szándékos módon egy iskolán, akadémián, főiskolán, egyetemen vagy 

szervezeten belül. 

Grafika: ábrák vagy vizuális konstrukciók valamilyen felületen mint pl. falon, vásznon, 

képernyőn, papíron vagy kövön, mellyel illusztrálni, informálni vagy szórakoztatni 

lehet. 

Gyakorlati közösség: Emberek egy csoportja, akiknek közös a foglalkozásuk / 

művészeti területük. Alakulhat spontán a csoporttagok közös érdeklődéséből 

fakadóan egy bizonyos területen, vagy megalkotható szándékosan tudásmegosztás 

céljából. 

Gyenge pont: Egy tulajdonság mely inadekvát vagy hiányos, a személyiség 

tökéletlensége. 

HR (Emberi erőforrás) Menedzsment: Az emberi erőforrás menedzsment 

legfőképpen emberek igazgatásával foglalkozik a szervezeten belül, irányelvekre és 

rendszerekre fókuszálva. A szervezetek HR részlegei legtöbbször sokféle dologért 

felelnek, mint munkavállalói juttatások tervezése, munkaerő felvétel, "training és 

development" (továbbképzés és fejlesztés), teljesítményértékelés, és jutalmazás (pl. 

a fizetési és juttatási rendszer igazgatása). 
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ICT (Információs és kommunikációs Technológiák / Infokommunikációs 

technológiák): Olyan technológiákra utal, melyek információhoz való hozzáférést 

biztosítanak telekommunikáción keresztül. Elsősorban olyan kommunikációs 

technológiákra fókuszál, melyek internethasználaton, vezeték nélküli hálózatokon, 

mobiltelefonokon és egyéb kommunikációs médiumokon alapszanak. 

iLab2: Európai Élethosszig tartó Tanulás, melynek legfőbb célja a szakoktatás 

minőségének javítása az iLabs (Innovációs Laboratóriumok) használatával a 

didaktikus folyamatokban. 

Informális oktatás: Egy általános kifejezés mellyel azokat az oktatási formákat 

illetjük, amelyek eltérnek a sztenderd iskolai körülményektől. 

Innováció Menedzsment:  A koncepció egy integrált megközelítést nyújt az 

innováció összes dimenziójának igazgatásához, kezdve az termékekben, 

szolgáltatásokban vagy vállalkozásokban megjelenő innovációval, egészen a 

szervezeti és üzleti modellekig, folyamatos figyelés, fejlesztés és javítás mellett. 

Innováció: Egy új ötlet, egy, az eddigieknél hatékonyabb eszköz vagy folyamat. 

Karrier ösvény: A munkánk során bekövetkezett fejlődés útja, módja, akár egy 

álláson belül, akár állások sorozatán keresztül. 

Kedvezményezett: A szó legtágabb értelmében egy természetes személy vagy 

bármilyen hivatalos entitás, aki pénzhez, vagy bármely más előnyhöz jut a 

kedvezményező által. 

Kereslet: A vevő hajlandósága és képessége arra, hogy egy bizonyos összeget 

kifizessen egy bizonyos mennyiségű termékért vagy szolgáltatásért. A kereslet arra 

vonatkozik, hogy milyen mennyiségű termékre / szolgáltatásra van igény vásárlóktól 

különböző árszabások mellett. 

Készség: Tanult képesség, melynek segítségével véghez vihetünk bizonyos 

feladatokat előre meghatározott célokat teljesítve gyakran adott időn belül, adott 

energia felhasználásával, vagy mindkettővel. 

Kihívás elé állítás: A kliensek bíztatása arra, hogy felelősséget vállaljanak, számon 

kérhetőek legyenek cselekedeteikért; a kliensek terv iránti megértésének, 

percepciójának és elköteleződésének validálása, valamint beszámoltatás a 

fejlődésről és következetességről 

Kis és Középvállalatok (KKV / SME): Olyan vállalatok, amelyek alkalmazottainak 

száma, legyen az akár átmeneti, akár teljes mérleg szerinti, bizonyos limit alá esik. A 
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méret megszabásának kritériumrendszere országról országra változik, az EU-ban a 

2033/361-es ajánlásban definiálták. 

Kíváncsiság: A vágy, hogy valamiről vagy valakiről többet tudjunk. 

Knowingness: ravaszság, körmönfontság, józan ész - tudás vagy információ 

birtoklása, valami megértése. Okos éberség és leleményesség, agyafúrtság, világiság. 

Kognitivizmus: A tanulás pszichológiája, mely az emberi kogníciót vagy intelligenciát 

hangsúlyozza mint különleges adottságot, amely lehetővé teszi az ember számára 

hipotézisek gyártását és intellektuális fejlődését. A kognitivizmus kognitív 

fejlődésként is ismert fogalom. 

Konnektivizmus: Tanulási hipotézis, mely a szociális és kulturális kontextus 

fontosságát hangsúlyozza. 

Konstruktivizmus: Azon a hiten alapszik, hogy a tanulás akkor történik meg, amikor a 

tanulók aktív résztvevői az értelemadásnak és tudásgyártásnak, szemben azzal, 

amikor passzívan vannak kitéve az információ befogadásának. A tanulók az értelem 

és a tudás megalkotói. 

Korszerű: A fejlettség (legyen szó eszközről, eljárásról, folyamatról, technikáról vagy 

tudományról) egy bármely adott pillanatban aktuális szintje, melyet a modern 

módszerek segítségével érnek el egy meghatározott időben. 

Költséghatékony: Gazdaságos, a pénzünkért kapott termékek vagy szolgáltatások 

szempontjából. 

Kreatív gondolkodás: Különleges gondolkodási folyamat, amely a kreativitásra való 

képességünket növeli. Egy optimális elmeállapot az új ötletek megfogalmazásához. 

Egy szándékos gondolkodási mód, amely növeli az új ötletek kialakulásának 

lehetőségét. Az agy ötletgenerálási képességének maximalizálása. Egyedi, sokszínű 

és gondosan kidolgozott ötletek kitalálásának képessége. Mentális tevékenységek 

sorozata, melyek változást és fejlődést érnek el a gondolatainkban. A cselekvések 

vagy gondolatok sokféle útjának, azok felfedezésének folyamata. Helyenként 

divergens gondolkodásnak is hívják, minthogy a gondolatmintázatok és 

hitrendszerek tágulnak.  

Kreatív szemléletmód: Ahhoz, hogy kifejezetten kreatívak lehessünk, először 

szükségünk van a megfelelő kreatív szemléletmódra. Beállítódásra, attitűdre és hitre, 

mely megerősít és támogat abban, hogy annyira kreatívak lehessünk, amennyire csak 

lehetséges. E nélkül a kreativitás limitált és veszélyeztetett lesz. Kreatív fókusszal élni 

annyit jelent, hogy megvan a képességük arra, hogy mély személyes szabadsággal, 

céllal és értékekkel gondolkodjunk, érezzünk és cselekedjünk. A kreatív lét 
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megtestesíti az örömöt, hitelességet, a célok kitűzését az életünkben. Ahogy az 

emberek a kreativitás iránt éreznek, meghatározza ahogy bármi más iránt éreznek az 

életben. A kreatív szemléletmód alapozza meg professzionális sikerünket, és biztosít 

hátteret életcélunk megvalósításához. 

Kreativitás: Egy jelenség, mely során valami új és valamilyen módon értékes dolog 

keletkezik. A kreatív tétel lehet kézzel nem fogható (pl. egy ötlet, tudományos 

elmélet, egy zenei kompozíció vagy akár egy vicc), avagy egy egyedi fizikai tárgy (pl. 

egy találmány, egy irodalmi munka vagy egy festmény). 

Kreativitási technikák: Módszerek, melyek támogatják a kreatív cselekvéseket, 

legyen szó akár művészetekről, akár tudományról. A kreativitás sokféle aspektusára 

fókuszál, mint amilyenek az ötletgenerálási és divergens (szerteágazó) gondolkodási 

technikák, probléma újrakeretezési technikák, a hatókörnyezet megváltoztatása, stb. 

Használhatóak a problémamegoldás részeként, művészeti önkifejezésként, vagy 

terápiás eszközként. Némely technika két vagy több emberből álló csoportot igényel, 

míg más technikák egyedül (is) alkalmazhatóak. Ide tartoznak a szójátékok, írott 

feladatok és különféle improvizációk, vagy problémamegközelítő algoritmusok. 

Lead-user (vezető felhasználó): Egy olyan termék vagy szolgáltatás felhasználói, 

amelyek a publikum számára kevéssé ismert igényeket szolgálnak ki. E felhasználók 

nagymértékben profitálnak abból, ha megoldást találnak ezekre az igényekre, Mivel 

a lead userek innoválnak, így a "kreatív fogyasztó" jelenség példáiként emlegetik 

őket, vagyis olyan felhasználókként, akik megváltoztatják, igazítják, transzformálják a 

tulajdonos ajánlatát. 

Learning Management System - Tanulásmenedzsment rendszer: Egy szoftveres 

applikáció adminisztrációhoz, dokumentációhoz, követéshez, riport készítéshez és 

elektronikus oktatási technológiás (e-learning) kurzusok vagy tréningprogramok 

kivitelezéséhez. 

Leonardo da Vinci Program: A Lifelong Learning Program alprogramja, amely 

gyakorlati projekteket támogat a szakképzések területén. 

Lifelong Learning: A tudás folyamatosan és önkéntes alapon történő, önmotivált 

keresése akár személyes akár professzionális célból. Növeli a társadalmi 

beilleszkedést, az aktív állampolgárságot, a személyes fejlődést, az önfenntartást, a 

versenyképességet és munkaerőpiaci alkalmasságot.  

Living Lab: Egy kutatási koncepció, egy felhasználó központú, nyitott innovációs 

ökoszisztéma, gyakran helyi kontextusban működve (pl. város, agglomeráció, régió), 

aktuális kutatásokat és innovatív folyamatokat integrálva a publikus-privát-emberek 

közötti párbeszéden belül. A koncepció a szisztematikus felhasználói közös alkotás 
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megközelítésén alapszik, a kutatásokat és innovációs folyamatokat integrálva. Ezek  

az innovatív ötletek, forgatókönyvek, koncepciók és vonatkozó technológiai 

artifaktumok közös alkotásán, felfedezésen, kísérletezésen és érékelésén keresztül 

valósulnak meg valódi környezetbe helyezve. 

Megálmodás: (Technika). Kliensek bíztatása saját hitrendszerük és érzéseik 

feltérképezésére a coaching témakörében, segítség abban, hogy tiszta képet 

kapjanak arról, mit is szeretnének elérni. Támogatás abban, hogy elképzeljék és 

definiálják, mit is jelent számukra a siker. Bátorítás abban, hogy meg tudják ragadni a 

siker fontosságának lényegét, és hogy világos célokat tűzzenek ki. A sikerhez vezető 

potenciális erőforrások feltérképezésében, és lehetséges akadályok illetve 

kockázatok felismerésében való segítség, valamint a probléma megoldási 

lehetőségek felismeréséhez vezető út egyengetése. 

MI (Mesterséges Intelligencia) kreativitásmodellek: Strukturálatlan, nem 

számszerűsíthető problémák megoldásával foglalkozik. Feladata a tudás képviselete 

és az érvelés, valamint egy intelligens, racionális és autonóm ágensek építése. 

Mind mapping - gondolattérkép: Egy diagram, melyet az információ vizuális 

organizálásához használunk. Egy gondolattérkép gyakran egyetlen koncepció köré 

épül, egy ábraként felrajzolva egy üres lap közepére, amihez később hozzáadunk 

kapcsolódó ötletreprezentációkat, pl. képeket, szavakat, szórészleteket. A fő ötletek 

egyenesen a központi koncepcióhoz kapcsolhatóak, egyéb ötletek ezekből ágaznak 

le.  

Moodle: Egy ingyenes és nyitott forráskódú LMS szoftver PHP-ban megírva, és a GNU 

General Public License (általános publikus licenc) alatt terjesztve, pedagógiai 

alapelvek mentén fejlesztve. A Moodle blended learningben, távoktatásban, 

megfordított tanteremben és egyéb e-learning programban használatos iskolákban, 

egyetemeken, munkahelyeken és egyéb szektorokban. 

Motiváció: Külső és belső faktorok, melyek az emberek vágyát és energiáját 

stimulálják arra, hogy folyamatosan érdeklődőek és elkötelezettek maradjanak egy 

munka, feladat vagy tantárgy iránt, vagy hogy energiát áldozzanak egy cél eléréséért. 

Munkahely: A fizikai helyszín, ahol valaki dolgozik. Egy ilyen hely lehet akár egy 

otthoni munkakörnyezet, de akár egy nagy irodaépület vagy gyár is. 

Nem formális oktatás: (Lazán) szervezett oktatási forma, mely nem része a formális 

oktatásnak, de akár egy formális tanterv is irányíthatja (bár nem feltétlenül) 
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Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization): Az Egyesült 

Nemzetek egy hivatala amely munkaügyekkel foglalkozik, különös tekintettel a 

munkaügyi sztenderdekre, szociális védelemre és egyenlő munkaesélyekre. 

Networking - kapcsolatépítés: Az információ, források, kölcsönös támogatás és 

lehetőségek cseréjének folyamata, mely kapcsolatokon keresztül valósul meg. 

Nyílt forráskódú licenc: Egy ingyenes, szerzői jog korlátozása alá nem eső licenc 

szoftverekhez és egyéb munkákhoz. 

Nyílt forráskódú szoftver: Egy számítógépes szoftver, melynek forráskódja elérhető, 

ezáltal szerzője szabad tanulmányozásra, változtatásra, terjesztésre bocsátja 

mindenki számára, bármilyen célra. Nyílt forráskódú szoftverek publikus, közös 

munkával is létrehozhatóak. 

Nyílt Oktatási Erőforrások: Ingyenesen hozzáférhető, nyílt forráskódú licenc alatt 

bejegyzett dokumentumok és média elemek, melyek tanításhoz, tanuláshoz, 

értékeléshez és különböző célok eléréséhez használhatóak. 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development - Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

Oklevél: Általában egy tárgy, személy vagy szervezet bizonyos karakterisztikájának 

konfirmációjára utal. Ezt a visszaigazolást leggyakrabban, bár nem mindig, valamiféle 

külső felülvizsgáló, oktatási intézmény, értékelő vagy audit bocsátja ki. 

Online Kurzus: Internet alapú kurzus, mely a tanuló bevonására és stimulálására lett 

kifejlesztve, nem csupán egy forrás gyűjtemény. Nagy rugalmasságot rejt, valamint 

lehetőséget arra, hogy saját tempónkban és az általunk választott helyszínen 

tanulunk. 

Osborn lista: Egy egyszerű eszköz az ötletgeneráláshoz. Az Osborn lista egy minden 

részletre kiterjedő kérdéslista ötletekről és problémákról, amely egyénileg és 

csoportosan is használható.   

Out of the box gondolkodás: Egy metafora, mely a másmilyen, nem konvencionális, 

új perspektívából történő gondolkodást jelenti. A kifejezés gyakran újszerű, kreatív 

gondolkodásra utal. 

Önértékelés: Egy folyamat, mely során minden szintű menedzser értékeli saját 

teljesítményének hatékonyságát a felelősségi körük minden területén, és 

meghatározzák, milyen javításokra van szükség. 



SP4CE – Stratégiai Partnerség a Kreativitás és a Vállalkozások szolgálatában 
Grant agreement 2014-1-PL01-KA200-003341 

97 
 

Portfólió: Egy "aktatáska"; valamilyen kollekcióra utal attól függően, milyen kifejezés 

következik utána. Pl. vagyon portfólió, karrier portfólió, elektronikus portfólió, stb. 

Részvényes: Egy ember, csoport vagy szervezet,melynek érdekeltsége van egy 

szervezetben; akik befolyásolhatják a szervezet döntéseit, céljait és irányelveit, 

illetve ezek befolyása alá esnek. 

Rugalmasság: A változó körülményekkel való megbirkózás, és a probléma 

megoldásához vezető új, kreatív utak megtalálásának képessége 

Szakértelem: Különleges képesség vagy tudás, a képesség és tudás amit egy szakértő 

birtokol. 

Szakképzés: Általánosan Karrier és szakoktatás (CTE) vagy Technikai és Szakoktatás 

és Továbbképzés (TVET) néven ismert. Specifikus mesterségekre, szakmákra és 

karrierekre készíti fel az embereket különböző szinteken, a kézművestől és a 

kereskedőtől a magas szakmai szintű praxisokig olyan karrierekben, mint a 

könyvelés, ápolói szakma, stb. A kétkezi munkás képzések jellemzően praktikus, 

gyakorlatias tananyagból épülnek fel, melyek tipikusan nem akadémiaiak, ám egy 

speciális szakmai ágazathoz tartoznak. Gyakran szakoktatásként utalnak rá, mivel a 

tanuló egyenesen bizonyos praktikus technikákból nyeri szakértelmét. A szakképzés 

lehet középfokú oktatási, ezt követő, továbbképzési, vagy főiskolai szinten. 

Szellemi Tulajdonjogok: A kifejezés olyan szellemi termékekre vonatkozik, amelyek 

jogos tulajdonosait monopólium illeti meg használatukkal kapcsolatban. 

Személyes Tanulási Környezetek: Rendszerek, melyek segítik a tanulókat saját 

tanulásuk irányításában, szervezésében. Ez a diákok támogatásában nyilvánul meg az 

alábbi területeken: a saját tanulási céljaik kitűzésében (tanári segítséggel), tanulásuk 

igazgatásában mind a tartalmat mind a folyamatot illetően, valamint a tanulási 

folyamatról való kommunikációban társaikkal. 

Szolgáltató: Egy vállalat, mely szervezeteknek biztosít konzultációs, ingatlan 

tulajdoni, oktatási, kommunikációs, raktározási, feldolgozási, és sok egyéb 

szolgáltatást. 

Tanulási elmélet: Konceptuális keretrendszerek, melyek az információ tanulás 

közbeni befogadásának, feldolgozásának és megőrzésének mibenlétével 

foglalkoznak. 

Tanulási élmény: bármilyen interakcióra, kurzusra, programra vagy bármilyen 

tanulással járó élményre vonatkozhat, adódjon az hagyományos akadémikus 

környezetben (iskola, tanterem), vagy nem hagyományos környezetben (iskolán 

kívüli helyszínek, kültér); tartalmazzon akár hagyományos oktatási interakciókat 
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(diákok a tanártól tanulnak, stb) vagy nem hagyományos interakciókat (diákok 

játékokon és interaktív szoftveres applikációkon keresztül tanulnak). 

Tanulási eredmény: Annak specifikációja, hogy egy adott diáknak melyen eredményt 

kell elérnie egy meghatározott és támogatott képzés bizonyos periódusa alatt. A 

tanulási eredmények sokkal inkább a tanuló által elértekkel törődik, mint a tanár 

szándékával (ami a kurzus vagy modul céljainál van kifejtve). Sokféle formát ölthet és 

természete szerint lehet széles, vagy szűk. 

Tanulást tanuló készségek: Az arra való képesség, hogy valaki kitartóan tanulja saját 

tanulásának szervezését, mely hatékony idő- és információmenedzsmenten alapszik 

mind egyénileg, mind csoportokban. E kompetencia magába foglalja saját tanulási 

folyamataink és szükségleteink tudatosítását, a lehetőségek azonosítását, a 

nehézségekkel való sikeres megküzdést, melynek eredményeképp sikeresen 

tanulhatunk. E kompetencia az új tudás és készség készletmegszerzését, 

feldolgozását és asszimilálását jelenti, valamint az irányítás keresését és 

hasznosítását. A tanulás tanulása bevonja a tanulókat, hogy korábbi tanulási és 

élettapasztalataikat is felhasználják a tudásuk és készségeik széleskörű felhasználása 

során: otthon, munkában, oktatásban és továbbképzésben. A motiváció és 

magabiztosság kulcsfontosságú kompetencia. 

Tanuló központú tanulás: Oktatási programok, tanulási tapasztalatok, instrukciós 

megközelítések, akadémiai támogatási stratégiák egész palettájára utal, melyek arra 

hivatottak, hogy megcímezzék a különböző tanulási szükségleteket, érdeklődéseket, 

törekvéseket vagy kulturális háttereket, melyekkel egyes diákok vagy diákok 

csoportjai rendelkeznek. Ezt a célt elérendő, iskolák, tanárok, tanácsadók és egyéb 

oktatási specialisták sokféle oktatási eszközt alkalmazhatnak, a finomhangolt 

értékeléstől és a tanteremben alkalmazott instrukciós stratégiáktól egészen a diákok 

iskolai csoportosításának és tanításának teljes átszerkesztéséig. 

Társak általi értékelés: Egy olyan folyamat, amely során diákok vagy tanulók 

egymást értékelik a tanár által meghatározott mérce alapján. A gyakorlat időt spórol 

a tanároknak és segíti a tanulók tananyaggal szembeni megértését, valamint javítja 

metakognitív képességeiket. 

Távoktatás: Egy általános kifejezés, mellyel a távolról történő tanulást definiáljuk, 

ami egy módja az oktatás és instrukciók átvitelének, gyakran individuálisan olyan 

tanulóknak, akik nincsenek jelen egy hagyományos oktatási környezetben, mint 

például amilyen egy tanterem.  

Távtanulás: Egy módja az oktatás és instrukciók átvitelének, gyakran individuálisan 

olyan tanulóknak, akik nincsenek jelen egy hagyományos oktatási környezetben, 

mint például amilyen egy tanterem. A távtanulás hozzáférést biztosít a tananyaghoz 
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akkor is, amikor az információ forrása és a tanulók idő, tér, vagy mindkettő által el 

vannak választva. 

Technikai megvalósíthatóság: Azt a kérdést teszi fel, hogy vajon a szóban forgó 

termék vagy szolgáltatás azt a célt fogja-e szolgálni, amire kitalálták. 

Továbbképzési (tréning) tanterv: Oktatási feladatok egész sora, melyek abból a 

célból lettek kidolgozva, hogy a tréningprogram célját elérjék. Három fő elemből áll: 

az átadandó információból, a tanterv szerkesztéséből és a képzés módszertanából.  

Tutorial / szeminárium: Egy lépésről lépésre lebontott cikk, a publikációja segíti a 

tanulókat hogy könnyűszerrel megtanuljanak használni egy szoftvert, 

programnyelvet vagy tudjanak grafikát készíteni. A kifejezést számítógépes 

programokra, prezentációkra is használjuk, ha hasonló célt töltenek be. 

UNE 166000:2006 (standard): Spanyol innováció menedzsment szabványrendszer 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization -  Egyesült 

Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete 

Videó: Elektronikus technológián alapuló képsorozat melyet fel lehet venni, 

feldolgozni, átvinni és reprodukálni, s amely így a mozgás illúzióját adja. 

Virtuális közösség: Hasonló érdeklődésű, gondolkodású, érzületű emberek csoportja, 

akik interneten, vagy egyéb közösségi felülten keresztül kommunikálnak. 

WEB 2.0: A kifejezés a világháló (World Wide Web - WWW) második generációjára 

utal, mely az emberek azon képességére fókuszál, hogy együttműködve 

megosszanak egymással információt online. A statikus HTML honlapokról való 

áttérést jelöli a dinamikusabb webre, mely jobban szervezett és arra épül, hogy 

webes applikációkkal szolgál felhasználóinak, miközben nyitott kommunikációt 

folytat, különleges hangsúlyt fektetve az internetes közösségekre és a még nyíltabb 

információ megosztásra. 

WikiEducator: Egy nemzetközi online közösségi projekt a tananyagok közös 

fejlesztésére, amelyeket az oktatók szabadon felhasználhatnak, adaptálhatnak és 

terjeszthetnek korlátozás nélkül. A WikiEducator 2006-ban indult útjára a nonprofit 

Nyílt Oktatási Erőforrások Alapítvány (OER) támogatásával. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
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