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BEVEZETÉS  

Gyorsan változó világunkban a digitális átalakulás új kihívásokat hozott a munkakörnyezetbe. A technológiai 

változások átalakítják mindennapjainkat, és ennek kapcsán nem kerülhetjük meg azt a kérdést, hogy a technológia 

milyen hatással van arra, ahogyan tanulunk és dolgozunk. Lehet, hogy csak felvettünk néhány új szokást, de az is 

lehet, hogy teljesen másképp állunk hozzá bizonyos dolgokhoz: a technológia megváltoztatta a munkánkat és azt, 

ahogyan a munkánk elvégzéséhez szükséges információkat keressük. A TransIT projekt ezeket a változásokat kívánja 

kezelni. A projekt célja az Ipar 4.0-ra való átállás levezényléséhez szükséges munkaalapú transzverzális kompetenciák 

fejlesztése, ezen belül pedig egy koncentrált, munkaalapú képzési csomag létrehozása a KKV-k műszaki hátterű 

középvezetői számára. Az alapvető, átfogó képzési egységek - innovatív gondolkodás és a motiváló vezetés - további 

modulokat/egyéb kompetenciákat foglalnak magukban, melyek közül a vállalkozások igényeiknek megfelelően 

választhatnak „csomagokat". Célunk az innováció és a motiváció fokozása, mert ezek nélkül a siker elképzelhetetlen. 

A munkaerőből a legjobbat kell kihozni, ösztönözni kell az innovációt és optimálisan ki kell használni a HR-potenciált 

– képzésünk pontosan ehhez nyújt segítséget. Az Útmutató a TransIT projekt keretében készült, és a „Módszertan" 

címet viseli. Az Útmutató célja, hogy bemutassa a tanulási módszerek elméleti hátterét, a különböző generációk főbb 

jellemzőit és szokásait, és javaslatokat fogalmazzon meg a különböző tanulási utak magvalósításához és a tananyag 

egyéni tanulási stílusokhoz igazításához. 

AZ IO1 ÖSSZEFOGLALÓJA – MÁSODELEMZÉS ÉS HELYSZÍNI KUTATÁS   

A TransIT projekt keretében már elkészítettük az átálláshoz szükséges transzverzális készségek elemzését és a 

kapcsolódó kompetencia-katalógust és mátrixot, amelyek az X, Y és Z generációk szerint differenciált másodelemzés 

és helyszíni kutatás eredményein alapultak.  

Az i4.0-hoz ajánlott vezetői kompetenciák kvalitatív helyszíni elemzése három fő osztályozási csoportot azonosított. 

Ezeknek megfelelően a kutatás során a kompetenciákat műszaki, vezetői és személyes kategóriákba soroltuk. 

MŰSZAKI KOMPETENCIÁK  

Műszaki kompetenciák: „valamennyi ismeret és készség, ami a munkavégzéssel kapcsolatos, például 

médiaismeretek, kódolási készségek, tudásmenedzsment és statisztikai ismeretek. A műszaki készségek olyan 

képességek, amelyeket gyakorlat és tanulás útján szerezhetők meg".  

Kritikus gondolkodás 

A különböző területek, például az informatika, a mérnöki tudományok és a biológia összetettsége és 

összekapcsoltsága miatt nagy lesz a kereslet azok iránt, akik képesek az adatokat hasznosan értelmezni. 

Szolgáltatás-központúság 

Nagy lesz a kereslet azok iránt, akik tudják, hogy az ügyfeleknek szolgáltatások és segítségnyújtás formájában 

értékeket kell kínálni, mivel a vállalkozások megoldásokat szeretnének nyújtani a társadalom problémáira. Az 

emberek és a robotok közötti együttműködés fontossága ezen a területen várhatóan növekedni fog, amit figyelembe 

kell venni az ügyfelek kiszolgálása során.  

Műszaki vállalkozókészség 

Sokféle készség tartozik ide, például a kockázatvállalás, a kitartás, a marketing és a kódolás terén való jártasság.  
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Műszaki készségek 

Az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges képességek és ismeretek. Ezek a készségek gyakorlati jellegűek, és 

gyakran mechanikai, informatikai, matematikai vagy tudományos feladatokhoz kapcsolódnak. Néhány példa: 

programozási nyelvek, mechanikai berendezések vagy szerszámok ismerete. 

IT biztonság 

A kiberbiztonság, mint terület ismerete. A dinamikus és folyamatosan változó elektronikus kommunikációs 

technológiák teljesen új lehetőségeket kínálnak minél több információ minél gyorsabb megszerzésére és az integrált 

csatornákon keresztül történő kommunikációra. Ugyanakkor ez a dinamikus jelleg új kihívásokat és aggodalmakat is 

felvet az elektronikus kommunikáció biztonságával kapcsolatban. Az ágazati szabályozó hatóságoknak és a politikai 

döntéshozóknak mind nemzeti, mind nemzetközi szinten az elektronikus hírközlés biztonságával kapcsolatban egyre 

újabb fenyegetésekkel kell szembesülniük, miközben megpróbálnak alkalmazkodni a konvergenciához és az 

internetprotokoll-alapú („IP") digitális hálózatok egyre terjedő használatához. A kiberbiztonság olyan területeket ölel 

fel, mint: 1. Biztonságtechnika 2. Titkosítás 3. Behatolás-érzékelés és a behatolásra való reagálás 4. Tűzfalfejlesztés 

5. Sebezhetőségi elemzés 6. Behatolás-vizsgálat 7. Biztonsági információ- és eseménykezelés 8. Kiberbiztonság: 

HTTPS, SSL és TLS 9. Végponti fenyegetésérzékelés és adatvesztés-megelőzés (DLP) 10. Adatvesztés-megelőzés (DLP) 

Rendszer készségek 

A társadalmi-technikai rendszerek megértésére, nyomon követésére és fejlesztésére használt kifinomult 

képességek. 

Kutatási készségek 

Képesség a tanult témához kapcsolódó információk felkutatására, megtalálására, összegyűjtésére, elemzésére, 

értelmezésére és értékelésére. 

Kognitív analitika 

Az analitikának az a területe, amely úgy próbálja meg leutánozni az emberi agyat, hogy a meglévő adatokból és 

mintákból, illetve tudásbázisok alapján következtetéseket von le, majd az így létrehozott információt visszahelyezi a 

tudásbázisba a jövőbeli következtetésekhez (öntanító visszacsatolási hurok). 

Tartalmi készségek 

A tartalmi készségek, más néven műszaki, munka-specifikus vagy szakmai készségek azok, amelyek kifejezetten az 

adott személy munkaköréhez kapcsolódnak. 

Adatelemzés 

Döntéshozatalhoz szükséges adatok strukturált gyűjtésének és elemzésének, valamint az ezt támogató megfelelő 

eszközök használatának képessége.   

Motiváltság a tanulásra 

Motiváció az új dolgok megtanulására, valamint a tudás és a készségek bővítésére való hajlandóság. 
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VEZETŐI KOMPETENCIÁK  

Vezetői kompetenciák: "A problémamegoldáshoz és döntéshozatalhoz szükséges valamennyi készség és képesség, 

így például az elemző és kutatói készségek, konfliktus- és problémamegoldás, kreativitás, valamint képesség az üzleti 

döntések meghozatalára és a beosztottak vezetésére. Tárgyalási taktika és válaszadási magatartás".  

Rugalmasság 

Kognitív rugalmasság: Képesség a különböző gondolkodásmódok közötti váltásra és a saját gondolkodás 

megváltoztatására. A rugalmasság magában foglalja azt a képességet is, amikor valaki több tudományág 

eredményeit integrálva képes dolgozni, és különböző területekről képes átvenni a gondolatokat. A bal és a jobb 

agyfélteke egyenrangú használatát feltételezi. 

Belső rugalmasság: Multifunkcionális, egyben hatékony problémamegoldás, valamint az alkalmazottak 

hozzájárulása az alaptevékenységekhez kreatív és hatékony megoldások és több vállalati részleg bevonásával zajló 

innovációs tevékenységek révén. Adott személy munkaköre/szerepe a tényleges igények és a munkavállaló 

képességeinek függvényében változhat. Új funkciókat is létrehozhatók, amelyek különböznek a korábbi szerepektől. 

A folyamatos változások a munka szerves részét képezik. 

Bizonytalanság eltűrése 

Képesség a hatékony munkavégzésre bizonytalan környezetben is. 

Adaptív gondolkodás 

A várható változásokhoz igazított kommunikáció, nyitottság a technológiai és módszertani változásokra. 

Fenntartható gondolkodás 

Hajlandóság a fenntarthatósági kezdeményezések támogatására. 

A legújabb információs és folyamatok megértése 

Adott terület adott időben, modern módszerek eredményeként elért fejlettségi szintjének ismerete (eszközök, 

eljárások, folyamatok, műszaki vagy tudományos eredmények). A vállalati folyamatok és azok kölcsönhatásainak 

mélyreható ismerete. 

Multidiszciplináris oktatás, transzverzális készségek 

Sokoldalú tudás, mely műszaki, vállalkozói (önképviseleti), kommunikációs, projektmenedzsment, adatvédelmi 

ismereteket is magában foglal. Folyamatos képzést, kíváncsiságot, tanulási hajlandóságot feltételez.  

Megfelelő imázs kiépítése 

Minden vezető egyben a szervezet szakmai színvonalának példaképe is. Az új generációk számára a pozitív példakép 

még inkább számít, hiszen őket a hierarchia kevésbé érdekli. A vezetőknek valódi vezetővé kell válniuk, inspirálniuk 

kell a munkatársaikat, normákat kell meghatározniuk (szakmai viselkedés, hozzáállás, kommunikáció, EQ, szemlélet 

stb.), képviselniük kell a szervezet célkitűzéseit és kultúráját, akkor is meg kell őrizniük integritásukat, ha 

konfrontálódnak, és magabiztosságot kell mutatniuk. 
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Integritás 

A vezető magatartása a szervezet viselkedésének tükörképe. A vezetőnek meg kell őriznie az integritását, bármilyen 

kihívás merüljön is fel. A kudarcokból való tanulás és a hibák beismerése vezetőként is az integritás része. Az az 

integritás kulcsa a transzparencia.  

Horizontális és vertikális érzékelés 

A multidiszciplináris, többcélú és rugalmasan változó munkafeladatok megkövetelik a fő folyamatok, vállalati célok 

átfogó ismeretét. Mind a rendszerszerű, mind a konkrét (technikai) ismeretekre szükség van. 

Komplex gondolkodás és problémamegoldás 

Mentális rugalmasság az előre nem látható problémák megoldásában, és képesség az ilyen problémák és a gyorsan 

változó és egyre összetettebbé váló környezethez közti kapcsolatok felismerésére. Analitikus és kreatív készségeket 

egyaránt magában foglal. Az analitikus vagy logikus gondolkodás olyan készségeket foglal magában, mint az 

összehasonlítás, az értékelés és a kiválasztás. A komplex gondolkodás logikai keretet biztosít a 

problémamegoldáshoz. A vezetőknek képesnek kell lenniük megkülönböztetni a tényeket, a véleményeket, a 

feltételezéseket és az értelmezéseket.  

A komplex gondolkodás szabályozott pszichológiai folyamatok és tevékenységek gyűjteménye, amelyek egy 

dinamikus környezetben olyan célok eléréséhez szükségesek, amelyek rutintevékenységekkel nem érhetők el. A 

komplex problémák megoldása általában rengeteg tudást és különböző részlegek/személyek közötti 

együttműködést követel. 

Vállalkozói gondolkodás 

Nem hagyományos, kísérleti gondolkodás.  

A vállalkozói gondolkodás készségei a piaci lehetőségek azonosítására, valamint a piaci lehetőségek kihasználásának 

legmegfelelőbb módjának és idejének meghatározására vonatkoznak. Ez a készségcsoport olyan lelkiállapotként 

fogalmazható meg, ahol nyitottak vagyunk új lehetőségekre. 

Rangsorolás 

Képesség az alapvető munkák elvégzésére, szem előtt tartva az elérendő célt, függetlenül attól, hogy mennyire 

összetett vagy szerteágazó a helyzet/feladat, miközben az alkalmazkodáshoz szükséges változtatásokról sem 

feledkezünk meg. A vezetőknek a hosszú távú célokra kell fókuszálniuk, és teljesíteniük kell a kapcsolódó feladatokat, 

ugyanakkor meg kell határozniuk és ki kell adniuk a részfeladatokat is. Gyorsan változó, sokszínű 

munkakörnyezetekben ez a képesség alapvető érték. 

Az emberek irányításának új módszerei 

A hagyományos menedzseri/vezetői keretrendszerek és módszerek fokozatosan veszítenek jelentőségükből, és 

modernizálásra szorulnak. Új vezetési stílusra van szükség (pl. transzformációs vezetés). A hatékony kommunikáció 

és a csapaton belüli együttműködés képességeit minden iparágban kiemelten veszik figyelembe a toborzás során. 
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Kreativitás és innováció 

Képesség az újszerű megközelítésre, a rejtett minták és a látszólag független jelenségek közti kapcsolatok 

felfedezésére, és a megoldásokat létrehozására. A robotok manapság számos területen a segítségünkre lehetnek, de 

az emberi kreativitást nem helyettesíthetik. Ahhoz, hogy a változásokat a hasznunkra fordíthassuk, kreatívnak kell 

lennünk. 

Adatelemzés 

Az adatelemzés a statisztikai és/vagy logikai technikák szisztematikus alkalmazásának folyamata az adatok leírására 

és illusztrálására, kondenzálására és összegzésére, valamint értékelésére. Az adatintegritás biztosításának lényeges 

eleme a kutatási eredmények pontos és megfelelő elemzése. Ez a következőket foglalja magában: 1. Adattisztítás és 

-előkészítés, 2. Adatelemzés és -feltárás, 3. Statisztikai ismeretek, 4. Vizualizáció 5. Táblázatok és/vagy jelentések 

készítése, 6. Íráskészség és kommunikációs készségek, 7. Elmélyült tudás, 8. Problémamegoldás. 

SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK  

Szociális kompetenciák: „az egyén szociális értékei és motivációi, a tudás átadásának képessége, vezetői képességek, 

csapatban való munkavégzés képessége, kapcsolatépítés a jövőbeli interakciókra vonatkozó elvárásokkal, saját 

viselkedés reális érzékelése". 

Érzelmi intelligencia 

Az érzelmi intelligenciához kapcsolódó tulajdonságok, mint például az empátia és a kíváncsiság, a jövőben fontos 

szempontként jelennek majd meg az állásinterjúk során. Az érzelmi intelligencia elemei az önismeret, az 

önmenedzsment, a belső motiváció, az empátia és a szociális készségek. Az IQ és a CQ mellett az EQ nagy 

jelentőséggel bír. A szervezeten belüli társas kapcsolatok kiépítésére és ápolására, valamint az érzelmi reakciók 

asszertív és megfelelő módon történő kezelésére vonatkozó képesség, ami lehetővé teszi a részlegek, korcsoportok 

és nemzetek közötti különbségeken túlmutató együttműködést és a csapatmunkát.  

Együttműködés 

A szervezeteknek különböző kultúrájú emberekkel, különböző területeken és időzónákban kell együtt dolgozniuk. 

Emellett az interdiszciplináris és generációk közötti együttműködés is fontos. A vezetőknek meg kell teremteniük a 

közösségi érzést, képesnek kell lenniük kapcsolatokat teremteni másokkal, és a belső lojalitást, elkötelezettséget és 

együttműködést új szintekre kell emelniük. 

Sokszínűség és befogadás kezelése 

A változatos kialakítású munkacsoportok rendkívül értékesek a szervezetek számára. A vezetőknek képesnek kell 

lenniük a munkahelyi dinamikák felismerésére és a pozitív változások ösztönzésére. Össze kell hozniuk a különböző 

csoportokat, ki kell választaniuk és össze kell hangolniuk a csapattagok készségeit, valamint segíteniük kell a 

különböző megközelítések befogadását. 

Nyitott gondolkodás 

Fogékonyság az új ötletekre, megoldásokra, megfontolásokra – melyek néha egészen mások, mint a régi jó 

szokásaink vagy megközelítéseink. A feladatok innovatív, kreatív, újszerű teljesítését feltételezi. Az erősen 

technológia-központú, gyorsan változó vagy változatos feladatokkal és nagyszámú lehetséges megoldással jellemzett 
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munkakörnyezetekben rendszeresen új megoldásokat, eszközöket és módszereket kell alkalmazni és a munka 

különböző projektcsapatokban, változatos csoportokban zajlik. 

Szociális intelligencia és médiaismeret 

Közösségi és nem formális platformok alkalmazásának és az okos média használatának képessége. A megfelelő 

platformokat időben fel kell ismerni. Meg kell érteni, miért van szükség ezekre a felületekre és hogyan kell őket 

használni, illetve azt, hogy milyen kapcsolódási lehetőségeket képviselnek az innováció és a kreatív 

kapcsolatteremtés területén.  

Emberismeret – „Boldogság coaching” 

Függetlenül attól, hogy hány munkahelyet automatizálnak, és mennyire lesz fejlett a mesterséges intelligencia, 

mindig az alkalmazottak fogják képviselni a legértékesebb erőforrást. Az emberek kreatívak, „olvasnak egymásban”, 

és átveszik egymás ötleteit, ami pótolhatatlan. Ugyanakkor az emberek betegek, demotiváltak vagy dekoncentráltak 

is lehetnek, ezért fontos, hogy a menedzserek és a csapatvezetők tisztában legyenek azzal, hogyan motiválhatják 

csapatokat, hogyan maximalizálhatják a termelékenységüket és hogyan reagálhatnak az igényeikre. Ehhez tudniuk 

kell, hogyan kell a feladatokat a rendelkezésre álló erőforrásoknak megfelelően delegálni és megtervezni, mindig az 

üzleti igényekhez igazodva. Figyelembe kell venni továbbá az erőforrások megfelelő felhasználását, az igények és 

szükségletek kielégítését, valamint az erőforrások megtartását is. 

Konfliktuskezelés 

A szervezeti konfliktusok elkerülése, az esetleg mégis fellépő konfliktusok azonosítása és megoldása kulcsfontosságú 

vezetői készség, mely érzelmi érettséget, önkontrollt és empátiát igényel. Ez a készség fejleszthető és gyakorolható. 

Interkulturális készségek 

A különböző kultúrák, különösen az eltérő munkamódszerek megértése a globális keretek közt zajló munkavégzés 

során. 

Nyelvi készségek 

Képesség a globális partnerek és ügyfelek megértésére és a velük való kommunikációra. 

Hálózatépítési készségek 

Kapcsolatteremtés és erős kapcsolatok kiépítésének képessége. 

Stresszkezelés 

Nyomás és stressz kezelése pozitív megküzdési mechanizmusokkal.  

A TransIT projekt által végzett kvantitatív kutatásból (interjúk) eredményei szerint a vezetők és a munkavállalók 
esetében a következő kompetenciákra van szükség ahhoz, hogy a vállalat zökkenőmentesen átállhasson az Ipar 4.0-
ra: 

• Kommunikáció  

• Együttműködés 

• Csapatirányítás 

• Problémamegoldás 

• Vezetés 

• Átadási képesség 

• Tárgyalás  

• Kezdeményezés 
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• Változás-kezelés 

• Innováció 

• Rugalmasság  

• Empátia 

• Együttműködő intelligencia 

• Kreativitás 
• Megértés 

• Konfliktuskezelés 

• Meggyőzés 

• Tolerancia 

• Mentorálás  

 

A generációs különbségek tekintetében a válaszadók szerint a következő készségek a fiatalabb generációk számára 

nehezebbek (ezért nagyobb kihívást jelentenek), mint az idősebb generációk számára:  

• Konfliktusmegoldás 

• Kommunikációs készségek 

• Tudásátadás képessége 

• Vezetői képességek 

• Csapatmunka 

Mivel az üzleti és technológiai környezet gyorsan változik, az agilis menedzsmentnek készen kell állnia rá, hogy 

érzékelje és felismerje, ha befektetései, tapasztalata és tudása „elavul", és új erőforrások megszerzésébe válik 

szükségessé. Fennáll a veszélye annak, hogy „a meglévő tudás és befektetések megmentése érdekében a szervezet 

figyelmen kívül hagyja az új munkamódszereket, vagy az új technológiát, ami katasztrófához vezethet". 

A tanulmányok és az előrejelzések szerint az i4.0 szakembereket a következők fogják jellemezni: 

• multidiszciplináris és rugalmas képzés,  

• új eszközök használatának ismerete,  

• különböző nyelvek ismerete  

• fejlett érzelmi készségek  

• képesség az új üzleti kultúrához való gyors alkalmazkodásra  

• változatos munkafeladatok kezelésének képessége 

• képesség a feladatok és az új problémák innovatív megközelítésére, a mélyebb összefüggések meglátására 

• rugalmasság és stresszkezelés 

• képesség arra, hogy a kihívásokat természetes jelenségként, a napi rutin részeként, érdekességként, 

tanulási lehetőségként kezeljék 

• jó szociális készségek a közös munka elvégzéséhez. 

Az i4.0 világának legfontosabb alkalmazotti készségei:  

• csapatmunka; 

• képesség a robotokkal való együttműködésre; 

• együttműködés; 

• megfigyelés; 

• hibaérzékelés; 

• döntéshozatal; 

• karbantartás megelőzése  

• empátia  

• pozitivitás  

• konformitás  

• inspiráció 
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KÜLÖNBÖZŐ GENERÁCIÓK  TANULÁSI VISELKEDÉSE  

A globális világban, a csúcstechnológiát alkalmazó gazdaságokban a fenntartható versenyelőny elsődleges tényezője 

a munkavállalóknak, vagyis a szervezet egyetlen valóban egyedi értékének a stratégiai fejlesztése. Jelenleg azonban 

négy generáció van aktívan jelen a munkaerőpiacon, és bár a munkavállalók fejlesztésének egyik legfontosabb 

módszere, a webalapú tanulás egyre jobban elterjed, a vállalati képzés nem tartott lépést a 21. század sokgenerációs 

munkavállalói populációinak igényeivel. Legfontosabb feladatunk, hogy képzési programokat hozzunk létre négy 

generáció különböző technológiai készségekkel bíró, és valószínűleg eltérő tanulási stílusokat preferáló alkalmazottai 

számára. Ahhoz, hogy a tanulók eltérő igényeinek megfelelő tanterveket készíthessünk, meg kell értenünk a 

generációkat jellemző különböző tanulási stílusokat. 

A NÉGY GENERÁCIÓ JELLEMZŐI  

BABY BOOMER GENERÁCIÓ:  

• 1946-1964 közt születettek 

• Jelenleg a nemzeti munkaerő 48%-a 

• Művelt, független, optimista, minimális tolerancia a hatalommal és a tekintéllyel szemben. 

• Alacsony szintű szervezeti hűség, elkötelezettség és munkával való elégedettség (meg kellett küzdeniük a 
munkahelyekért). 

• Élvezik az „önsegélyezést", az örök fiatalságot, a kényelmet és a személyes kielégülést. 

• Az iskolában és otthon megtanulták a „csapatmunkát" (sokan nagycsaládban nőttek fel) 

• Jutalmak: pénz, cím, elismerés 

Baby Boomer személyiség:  

• Hajlandó erőn felül teljesíteni 

• Optimista 

• Pozitív 

• Egyszerre gyűlöli és szereti a tekintélyelvűséget 

• Idealista 

• Mindent meg akar szerezni 

• Elhivatott - ugyanezt várja el másoktól is 
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X GENERÁCIÓ :  

• 1965-1980 közt születettek 

• Jelenleg a nemzeti munkaerő 6%-a  

• Kevésbé lojálisak vagy elkötelezettek a szervezetek iránt, nagymértékben „techno írástudók", függetlenek, 

önzőek, figyelemhajhászók, faji szempontból sokszínűbbek – „munka az életért". 

• Szkeptikusok; kritikusak mindennel szemben 

• Alkalmazkodók 

X generációs személyiség: 

• Hevesen törekszik a függetlenségre 

• Eredményorientált 

• Szkeptikus 

• Munka és magánélet egyensúlyára törekszik 

• Önálló 

• Pragmatikus 

 MILLENNIUMI GENERÁCIÓ:  

• 1981-2000 közt születettek  

• Háromszor népesebb, mint az X generáció 

• A „Ctrl Alt Del" olyan alapvető számukra, mint az „ABC", úgynevezett „digitális" generáció. 

• A megkeresett pénzt azonnal fogyasztásra költi 

• Előbb tiszteletet akarnak kapni, csak utána tisztelnek másokat  

• Mindent megkérdőjeleznek (miért?) 
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Millenniumi generációs személyiség: 

• Idealista 

• Magabiztos 

• Hisz a kollektív erőfeszítésben 

• Szociálisan gondolkodó és aktív 

• Teljesítményorientált 

• Strukturált 

 Z GENERÁCIÓ :  

• 1997 és 2012/15 közt születettek 

• 68 millió ember 

• hiper-összekapcsolt nemzedék- az okostelefon a preferált kommunikációs módszerük 

• fiskálisan konzervatívabb megközelítés 

• szorgalmasak és stabilitásra törekszenek 

• a Z generáció okkal fogyaszt 

Z generációs személyiség: 

• Pragmatikus 

• Versengő 

• Összekapcsolt 

• Társadalmi felelősségvállalás 

• Be van csatlakoztatva 

• Önmagára támaszkodik 

TANULÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA  

Az alkalmazottaknak képesnek kell lenniük arra, hogy képességeiket a gyorsan változó üzleti környezetekben a 

szervezet stratégiájának támogatásához igazítsák. A szervezetek a változó igényekkel úgy fognak tudnak lépést 

tartani, ha meghatározzák a várható jövőbeli követelményeket, és megtervezik az üzleti célokat támogató, hatékony 

tanulást. 

A „képzés" és a „tanulás" fogalmakat az „embertan” területén tágan értelmezik és időnként fel is cserélik. Jelentésük 

a következők szerint foglalható össze: 

„A képzés oktató által vezetett, tartalmakra épülő tevékenység, amelynek célja a készségek vagy a viselkedés 

megváltoztatása." 
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A fejlesztés hosszabb távú vagy szélesebb körű folyamatot feltételez, vagyis a készségek vagy tudás megszerzését 

jelenti különböző eszközök, például coaching, formális és informális tanulási tevékenységek, oktatás vagy tervezett 

tapasztalatszerzés révén. 

Ahhoz, hogy egy adott tanítási módszer megfelelően és hatékonyan működjön, összhangban kell lennie a tanuló 

jellemzőivel és azzal a tanulási típussal, amelynek megvalósítását célul tűzte ki. Olyan tanítási módszereket kell 

tervezni és kiválasztani, amelyek nem csak a tantárgy tartalmát vagy jellegét veszik figyelembe, hanem a különböző 

generációs jellemzőket is.  

A tanítási módszerek nagy vonalakban tanárközpontú és a tanulóközpontú (konstruktivizmus) megközelítésekre 

oszthatók. A tanárközpontú megközelítésben a tanárok tekintendők a fő tekintélynek. A tanulókra úgy tekintenek, 

mint akiknek elsődleges szerepe az információk passzív befogadása (előadásokon és közvetlen oktatáson keresztül), 

a végcél pedig a megfelelés a teszteken és értékeléseken. A tanárok elsődleges szerepe, hogy a tudást és az 

információt átadják a tanulóknak. Ebben a modellben a tanítás és az értékelés két különálló egységnek minősül. A 

tanulást objektíven értékelt tesztekkel és értékelésekkel mérik. A tanulóközpontú megközelítésben a tanárok és a 

tanulók egyformán aktív szerepet játszanak a tanulási folyamatban. A tanár elsődleges szerepe az, hogy a tanulók 

tanulását és az anyag általános megértését segítse és megkönnyítse. A tanulás eredményeit formális és informális 

értékeléssel mérik, ideértve a csoportos projekteket, portfóliókat és az órai részvételt is. A tanítás és az értékelés 

összekapcsolódik; a tanuló tanulását az oktatás során folyamatosan mérik. Az általánosan használt tanítási 

módszerek közé tartozhat az órákon való részvétel, a szemléltetés, a felolvasás, a memorizálás vagy ezek 

kombinációi. 

Khan's1 (2001) módszereket és stratégiákat összefoglaló listája 20 fő „természetes típusra" összpontosít, amelyeket 

a „pedagógiai" címszó alatt ad meg a tanulás nyolc összetevőből álló keretrendszerében: 

• Prezentáció 
• Személtetés 
• Demonstráció 
• Gyakorlás 
• Oktatóanyagok 
• Játékok 
• Történetmesélés 
• Szimulációk 
• Szerepjáték 
• Megbeszélés 

 

• Facilitáció 
• Együttműködés 
• Vita 
• Tanulmányi kirándulások 
• Gyakornoki képzés 
• Esettanulmányok 
• Generatív fejlesztés 
• Motiváció  
• Interakció 
• Modellezés 

 

Mi az univerzális tanulás tervezésének elméletét használjuk. Ez a megközelítés többek között a technológia tantermi 

használatát és az oktatás digitális korhoz igazítását is magában foglalja. Néha nehezebb kitalálni, hogyan juttassuk el 

az információkat a tanulókhoz, mint magát a megosztani kívánt tartalmat. Ennek oka az, hogy egy-egy oktatónak 

számos különböző oktatási módszert kell tartania az „oktatási tarsolyában”, hogy az órától, a tanulóktól és a témától 

függően mindig a legjobbat tudja alkalmazni. Éppen ezért szükséges áttekinteni a különböző pedagógiai 

megközelítéseket, hogy képesek legyünk lekötni, motiválni és elérni a tanulókat, legyen szó akár személyes, akár 

online tanulásról.  

                                                                 

1 Kahn, Badrul H. (2001) A Framework for Web-Based Learning - 

https://www.academia.edu/259746/A_Framework_for_Web_Based_Learning?auto=download 
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TANÍTÁSI MÓDSZEREK ÉS STRATÉGIÁK TÖRTÉNE TI ÁTTEKINTÉSE  

BEHAVIOURIZMUS 

A behaviorizmus szerint minden tanuló „tiszta lappal kezd", és viselkedését az érzelmek alakítják. Az emberek 

reagálnak az ingerekre, a reakciókra, valamint a pozitív és negatív megerősítésre. Az behaviorizmus legnépszerűbb 

teoretikusainak egyike Ivan Pavlov volt, akit sokan a kutyákkal végzett kísérletei révén ismerhetnek. (A kísérleti 

kutyák etetéskor csengőszót hallottak, és később már a csengőszó is elég volt az adott reakciók kiváltásához) Pavlov 

az elképzelést az emberekre is alkalmazta. A behaviorizmus irányzatának nagy nevei közé tartozik még B. F. Skinner 

és Albert Bandura. 

SZOCIÁLIS KOGNITÍV ELMÉLET  

A szociális kognitív elméletet jellemzően a kisgyermekkori tanulásra alkalmazzák, mivel a kritikus gondolkodással 

kapcsolatos, és alapvetően a játéka összpontosít. A kognitivizmus legnépszerűbb és első teoretikusa Piaget. Piaget 

1918-ban megalkotott kognitív fejlődési elméletének négy szakasza van. Minden szakasz megfelel a gyermek egy-

egy fejlődési szakaszának a csecsemőkortól a tinédzserkorig. Az első szakasz az úgynevezett szenzomotoros szakasz, 

amely a születéstől 18 hónapos korig tart. Ezt azért tekintik kognitív fejlődésnek, mert az agy szó szerint a 

felfedezések kapcsán fejlődik, például a csipogós játékok használatán keresztül, ahogy a gyermek felfedezi magát a 

tükörben, vagy ahogy a szőnyegen vagy a járókában pörgethető játékokkal játszik; szokások kialakításával (például 

azzal, hogy egy bizonyos takaróval alszik), reflexekkel (például fáradság esetén szemdörzsölés vagy 

hüvelykujjszopás); és azzal, hogy megpróbálja értelmezni az emberi hangokat. A második (műveletek előtti) szakasz 

2 és 7 éves kor között zajlik, amikor a kisgyermekek kezdik megérteni a körülöttük lévő szimbólumokat és 

összefüggésbe hozni őket a valósággal. Ilyenkor sokat kérdeznek, elkezdenek mondatokat és beszélgetéseket alkotni, 

de még nem alakult ki náluk a perspektíva, emiatt az empátia még nem fejlődött ki teljesen. Ez az a szakasz, amikor 

a gyerekek hajlamosak „túl őszinték lenni”, zavarba hozva ezzel a szüleiket, hiszen még nem tudják cenzúrázni saját 

magukat. 7 és 11 éves kor között a gyerekeknél megjelenik a problémamegoldás képessége. Képesek beszélgetni az 

őket érdeklő dolgokról, tudatosabban alkalmazzák a logikát. A konkrét műveleti szakaszban fejlődik az empátia. Az 

utolsó szakasz, a formális műveleti szakasz, bár definíció szerint 16 éves korban véget ér, ezen az életkoron túl is 

folytatódhat. Ekkor alakul ki a mélyebb és az absztrakt gondolkodás. A fiatalok ekkor nem pusztán rákérdeznek a 

dolgokra, hanem állást is foglalnak velük kapcsolatban. Amikor új életszakaszokba lépnek, például megkezdik a 

középiskolát, az egyetemet vagy a munkát, sokan megismétlik a Piaget által meghatározott szakaszokat, ezért az 

ebből az elméletből származtatott stratégiák az oktatás minden szintjén alkalmazhatók. 

TÖBBSZÖRÖS INTELLIGENCIA ELMÉLET  

A többszörös intelligencia elmélete szerint az embereknek nem kell minden egyes tudományágban kiválónak lenniük 

ahhoz, hogy a papíralapú intelligencia teszteken jól teljesíthessenek. Jobb, ha ehelyett egy adott tudományágban 

jeleskedünk, ami kivételessé tesz bennünket. A nyolc különböző intelligencia-típust 1983-ban a Pennsylvania 

állambeli Scranton iskolai körzetének egykori igazgatója alkotta meg. Azóta további két típus felvétele is szóba került, 

de ezek még hivatalosan nem képzik részt az elméletnek. Az eredeti nyolcba tartozik tehát a zenei, a térbeli, a nyelvi, 

a matematikai, a mozgási, a társas, a személyes és a természeti intelligencia. A legtöbb emberre egy domináns 

intelligencia jellemző, a többi csak utána következik. Aki zenei tehetséggel bír és akár hangszeres játékban, akár 

énekben tökéletes eltalálja a hangokat, kottát tud olvasni, vagy könnyen tud zenét alkotni, az zenei intelligenciával 

rendelkezik. Aki egy egyszer látott dolgot képes fejben vagy a valóságban újragondolni és átrendezni, az térbeli 

intelligenciával bír, aki pedig tehetséges a nyelvben, jól ír vagy lelkeses olvas, azt nyelvi intelligencia jellemzi. A 

mozgási intelligencia a test anatómiai vagy sportolás közbeni működésének megértésére utal, a természeti 
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intelligencia pedig a természet és az ökoszisztéma elemeinek megértését jelenti. Az utolsó intelligencia-típus a 

személyes interakciókhoz kapcsolódik. A személyes intelligencia önmagunk, korlátaink és belső énünk megismerését 

jelenti, míg a társas intelligencia azt jelenti, hogy tudjuk, hogyan kezeljük a másokat konfliktusok nélkül, vagy tudjuk, 

hogyan oldjuk meg azokat, ha mégis fellépnének.  

KONSTRUKTIVIZMUS 

A konstruktivizmus - Piaget másik elmélete - számos más oktatási elmélet és stratégia alapja, mivel magára a tanulás 

módjára összpontosít. Az elmélet szerint a tapasztalatainkból tanulunk. A tanulás legjobb módja az aktív tanulás, 

ahol az ismereteinket összekapcsoljuk a korábban megszerzett tudással, majd az információt saját módszerünkkel 

dolgozzuk fel. A tanulóközpontú tanulás (a tanárközpontú tanulás ellenében) erre az elméletre alapul. 

UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (TANULÁSI KÖRNYEZET EGYETEMES TERVEZÉSE, UDL )  

Az utolsóként bemutatott módszer a tanulási környezet egyetemes tervezése (UDL), amely az 1980-as évek közepén 

David H. Rose által kezdeményezett bevezetése óta újradefiniálta az oktatási közösséget. Az elmélet arra 

összpontosít, hogy az oktatóknak hogyan kell a tanulók számára megfelelő tanterveket kialakítaniuk. Megközelítése 

az idegtudományokon alapul, arra kérdésre összpontosítva, hogy az agy hogyan dolgozza fel az információkat és 

hajtja végre a feladatokat és milyen módon hozza izgalmi állapotba a tanulás. Az elmélet szerint az információt 

többféleképpen kell tálalni, hogy minden tanuló megérthesse; és ennek megfelelően az értékelést is több különböző 

módszerrel kell elvégezni, hogy mindenki követni tudja, meddig jutott el az információk befogadásában. Meg kell 

ismerni továbbá a tanuló saját érdeklődési köreit és az eredményeket ki kell használni az oktatásban, mert ez 

motiválja a tanulást. Az elmélet kitér a technológia osztálytermi kihasználására, és a digitális kor diákjainak 

bevonására is. 

TANULÁSI STÍLUSOK  

A tanulási stílusok azokat a módokat jelentik, ahogy a tanulók a leghatékonyabban tanulnak. Akdeniz szerint a 

legnépszerűbb típusok a látásalapú (vizuális), a hallásalapú (audio) és a mozgáskultúrára alapuló (kinesztetikus) 

tanulás, valamint az írás-olvasás, bár többen a globális tanulást is ide sorolják. Egyesek számára ezek magától 

értetődőnek tűnhetnek. A vizuálisan tanulók úgy tanulnak leghatékonyabban, ha látják, amit meg kell tanulniuk 

(bemutatók stb.) Aki hallásalapon tanul, annak hallania kell az információt. A kinesztetikus módon tanulók 

cselekvéssel tanulnak (gyakorlati tanulás). Aki az írás/olvasást részesíti előnyben, az tankönyveket olvas és 

jegyzeteket készít. A globálisan tanulóknak arra van szükségük, hogy az anyagot a valós életben alkalmazhassák. Az 

oktatók többféle tevékenységet ajánlhatnak fel, melyek segítségével a tanulók kideríthetik, hogy melyik típusba 

tartoznak. A legtöbb tanulónak van egy preferált stílusuk, és majdnem ugyanolyan hatékony második legkedvesebb 

módszerük, vagyis egy bizonyos módon tanuljanak a leghatékonyabban, de képesek az anyagot egy másik módon is 

elsajátítani. Ha az oktató ismeri a tanulóit és azt, hogy melyik típusokba tartoznak, akkor képesek lesznek az oktatási 

tevékenységeket és kiadott feladatokat az adott tanulási típusoknak megfelelően differenciálni. 

Számos különböző módszertan és stratégia létezik, de valamennyien egységesen arra alapoznak, hogy ismernünk 

kell a tanulóinkat, mert így leszünk képesek olyan órákat tervezni, amelyek szórakoztatóbbak, tartalmasabbak és 

hatékonyabbak, hiszen igazodnak a tanulók igényeihez. 
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MODERN KÉPZÉSI MÓDSZEREK 

A BLOOM TAXONÓMIA  

A Bloom taxonómia a tanuláshoz kapcsolódó különböző kognitív készségek hierarchiája, más szóval olyan tanulási 

eredmények sorozata, melyek meghatározott sorrendben érhetők el, mert minden új szint az alatta lévőkre épül. A 

Bloom taxonómia nagy segítséget jelent mind az oktatóknak, mind a tanulóknak a tanítási és tanulási folyamatok 

során, a legkülönbözőbb területeken: 

VIZUÁLISAN 

TANULÓK 

HALLÁS 

UTÁN  

TANULÓK 

OLVASÁSSAL /  

ÍRÁSSAL 

TANULÓK 

TAPASZTATTAL, 

ÉRZÉKELÉSSEL 

TANULÓK 
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• óratervezés az oktatás bármely területén 

• tanulók értékelése  

• tananyag-térképek tervezése tanfolyamokhoz  

• projekt alapú tanulás támogatása 

• tanulók önértékelése 

Mint az a fenti listából is látható, a Bloom taxonómia, mint keretrendszer különböző célokra használható, mert 

segítségével a tanulók sokféle kognitív viselkedése megerősíthető. A hierarchia révén az oktatók olyan tananyagokat 

dolgozhatnak ki, melyek mind az órákhoz, mind a teljes óratérképhez illeszkednek. A taxonómia szintjeit az alábbi 

ábra mutatja be:  

 

Az emlékezés (remember) a tanulás első lépcsőfokát képviselő alaptudás eredménye, és olyan képességekhez vezet, 

melyekre magasabb szintű kognitív készségek alapozhatók. Az emlékezés az a folyamat, mikor korábban megtanult 

tényeket és alapfogalmakat hívunk elő a memóriánkból. 

Ha a tanulók megtanulták az alapfogalmakat, egyéb tényeket és jelenségeket is képesek lesznek megérteni 

(understand). Képesek lesznek felismerni a hasonlóságokat és osztályozni az információkat, valamint bemutatni 

tudásukat másoknak is. 

Ha már kellő mélységben értik a különböző információkat, akkor ezeket új helyzetekben alkalmazni (apply) is képesek 

lesznek. Ez az a helyzet, amikor megtanulunk egy matematikai képletet, majd egy új feladatot ennek segítségével 

meg tudunk oldani. 

Ezek után a tanulók megtanulják, hogyan elemezzék (analyze) az információkat és helyzeteket. Képesek lesznek 

megvizsgálni a megoldásokat és előzetes tudásuk alapján tesztelni a hipotéziseket, megkülönböztetni az 

információkat, a működő és nem működő kimeneteket és felismerni az ok-okozati összefüggéseket. 

 teremts új vagy erede  művet
tervezz, állíts  ssze, építs, javíts,  ntsd  ormába, légy a szerzője, nyomozd kialkosd

 igazold az álláspontot vagy a döntést
értékelj, vitass, védelmezz, bíráskodj, válassz ki, támogass, dicsérj, kri zálj, 
mérlegelj

értékeld

 kapcsold össze az ötleteket
kül nb ztess meg, szervezz, vonatkoztass, hasonlíts  ssze, állíts 
ellentétbe, kül níts el, vizsgálódj, kísérletezz, kérdezz, tesztelj

elemezd

 használd az információt új helyzetekben
hajtsd végre, teljesítsd, oldd meg, használd, mutasd be, 
értelmezd, műk dtess határidőt, készíts vázlatot

alkalmazd

 fejts ki ötleteket vagy koncepciókat
osztályozz, írj le, vitass meg, magyarázz, azonosíts, 
lokalizálj, ismerd  el, készíts jelentést, válassz ki, 
 ordítsd le

értsd meg

 idézz fel tényeket és koncepciót
határozd meg, másold le, sorold  el, 
memorizáld, ismételd, állítsd

emlékezz rá
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Az értékelés (evaluate) szintjén a tanulók megtanulnak választani a lehetőségek közül, és kifejlődik döntési 

képességük is. Tudásuk és saját megfigyeléseik alapján képesek lesznek megjósolni saját és mások cselekedeteinek 

eredményeit. 

A taxonómia csúcsán az alkotás (creation) helyezkedik el. A tanulók tudásuk és tapasztalataik alapján eredeti 

terveket kidolgozva új dolgokat, sőt, akár kísérleti elméleteket hoznak létre. 

Az alábbiakban a különböző korszerű képzési módszereket soroljuk fel: 

1. GAMIFIKÁCIÓ, GAMIFICATION (JÁTÉKOS ALAPOKRA HELYEZÉS)  

A gamification magával ragadó és hatékony módja a tanulók elérésének. A pozitív tanulási élményen alapul, ami 

dopaminlöketet vált ki. Azért hatékony, mert kielégít néhány elsődleges emberi ösztönt, mint például: önkifejezés, 

verseny önmagunkkal és másokkal, elkötelezettség, motiváció, hűség, együttműködés egy szociális szférában és 

egyéni vagy csoportos problémamegoldás. 

A gamifikáció pszichológiai hátterében a játék okozta eustressz 2 áll. A játékok során megpróbálják a játékost Flow-

ban tartani, a nyeremények a Skinner-doboz 3  elvét valósítják meg játékosan, és a játék aktiválja az alapvető 

motivációkat. 

A tanulók több mint 80%-a szerint a gamification a munkahelyen javítja a termelékenységet, az elkötelezettséget és 

a légkört. 

A gamification a játéktervezési elemek és játék-alapelvek alkalmazása játékkörnyezeteken kívül. Meghatározható 

úgy is, mint olyan problémamegoldó tevékenységek és folyamatok összessége, amelyek a játékelemek jellemzőire 

támaszkodnak.  

" A gami ication során  ogunk valamit, ami nem játék, majd játékmechanizmusok alkalmazásával n veljük a 

 elhasználók elk telezettségét, boldogságát és lojalitását!" 

Ez azt jelenti, hogy a gamification a játéktervezés elemeiből és a játékmenetet meghatározó általános elvekből és 

elméletekből merít ötleteket, és ezeket más kontextusokban alkalmazza.  

A gamification-t általában problémák megoldására alkalmazzák, a munkahelyi elkötelezettség problémáitól kezdve 

a választói apátiáig. Íme, egy nem tejes körű lista azokról a problémáról, amelyek megoldásához a gamification 

hozzájárulhat: az értékesítési személyzet teljesítménye; a házimunka és hétköznapi feladatok elvégzésének 

képessége; teljesítmény az edzőteremben; szervezeti termelékenység; a „flow"-ba való belépés képessége; 

tudásmegőrzés; crowdsourcing: toborzási problémák; ügyfélmegtartás… 

                                                                 

2 Az eustressz, vagyis pozitív stressz annyiban hasonlít a negatív stresszre, hogy a szervezet adrenalint termel és megnöveli a véráramlást az agy 
figyelemirányító központjaiban. Mivel az állapot önkéntes, a megszokott feszültséget érzelmi hajtássá alakítja, ami optimista lökést eredményez. 
Valójában, amikor egy akadályt leküzdünk, vagy egy rejtvényt megoldunk, az agy dopamint szabadít fel: a boldogság neurotranszmitterét, amelyet 
gyakran a függőségekkel kapcsolatban emlegetnek.  

3 Skinner viselkedéspszichológus volt, aki az inger-válasz folyamatát tanulmányozta, és megalkotott egy elméletet az úgynevezett operáns 

kondicionálásról, vagyis arról, hogy a jutalmazott viselkedések előfordulási gyakorisága megnő, a büntetett viselkedéseké pedig csökken. A 
Skinner-doboz nevű kísérletben, a dobozba zárt egér megtanulja, hogy ha lenyom egy kart, akkor kap egy darab sajtot. Ugyanez a mechanizmus 
az embernél is megfigyelhető: az embernél javul a helyes válaszok gyakorisága, ha a megerősítési programot megmagyarázzák. Ez az elv az alapja 
a játékokban használt visszacsatolási rendszernek. A szabályokban tisztázzuk, melyek a nyerés feltételei, ami hatékonyabbá teszi a teljesítményt. 
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A módszer fontos az egyéni és a szervezeti célok összehangolásában. Más szavakkal, fontos „a nehéz feladatokat 

elfogadhatóbbá tenni". 

Ez alatt azt értjük, hogy a játékmechanizmusok - pontok, szintek, díjak - segítenek szórakoztatóbbá tenni az unalmas 

feladatokat. A gamification kihasználja a státusz, a teljesítmény, a versengés és a közösséghez való tartozás iránti 

vágyainkat, így növelve az elkötelezettségünket. 

Sok modellben a kívánt feladat elvégzéséért a felhasználó jutalmat kap, és felkerül egy ranglistára, ami további 

fejlődésre ösztönzi. Ezekkel az elemekkel olyan gamification platform hozható létre, ami magas szintű 

elkötelezettséget biztosít. A gamification serkenti a felhasználók aktív érdeklődését, megváltoztatja a 

viselkedésüket, és jelentősen befolyásolja a szokásaikat. 

A gamification két fő építőeleme a dinamika és a mechanika. Ha a társasjátékokhoz hasonlítjuk a módszert, azt 

mondhatjuk, hogy a dinamika a játékszabálynak felel meg, míg a mechanikát a társasjáték darabjai (pl. a kockák, 

figurák stb.) képviselik.  

A mechanika a gamification megközelítésben a rendelkezésre álló általános elemeket és funkciókat jelenti, amelyek 

minden környezetben felhasználhatók. Az alapvető mechanikák a pontok, szintek, jelvények, eredmények, 

ranglisták, kihívások és a virtuális valuta.4 

Csikszentmihályi Mihály5 pszichológus elmélete szerint a boldogságnak létezik egy olyan különleges típusa, amit Flow 

élménynek nevezünk.  

 

 

 

 

 

Érzelmek: apátia, aggodalom, szorongás, izgalom, 
áramlás, kontroll, unalom, nyugalom.  

 

Index: intenzív érintettség, optimizmus, az időérzék 
elvesztése és fokozott koncentráció. 

 

 

                                                                 

4 Tretola, Giancarlo & Sorice, Francesco & Gatta, Valerio. (2015). A Gamification approach to promote positive behaviours in Urban Logistics. 

https://www.researchgate.net/publication/282609851_A_Gamification_approach_to_promote_positive_behaviours_in_Urban_Logistics 

5 Roungas, Bill. (2016). A Model-driven Framework for Educational Game Design. International Journal of Serious Games. 3. 
10.17083/ijsg.v3i3.126. 
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A gamification is egyik legjeentősebb szakértője Yu-Hai Chou 6 , aki 2003-ban Octalysis néven létrehozta az a 

gamification alapelveiek első keretrendszerét. 

• Értelem és magasztos cél – Nagyívű történet, jó befejezés 

• Fejlődés és teljesítmény - Pontok, jelvények, ranglisták, folyamatjelző sávok, bónuszok, kihívások és 

küldetések 

• Az alkotás és a visszajelzés hatalma - Avatarok személyre szabása, kreatív kísérletezés, külső visszajelzés 

• Tulajdon – Jelvények és virtuális áruk 

• Közösségi befolyás- Csoportos küldetések, csoportos problémamegoldás, kapcsolatteremtés 

• Hiány - Idő- vagy erőforráshiány, időben behatárolt küldetések, korlátozott ajánlatok, napi kihívások 

• Kiszámíthatatlanság - Sorshúzás, nyereményjátékok, szerencsejátékok 

• Elkerülés - Verseny, küldetések, szintek és minden olyan dinamika, amely veszteséggel jár. 

 

2. VIDEÓ ALAPÚ SZEMLÉLTETÉS  

A videó alapú szemléltetés nagyon érdekes eszköze az információátadásnak. Szórakoztató értékén túlmenően ez a 

modern tartalomszolgáltatási módszer kimutatható előnyökkel is jár. Azt is vegyük figyelembe, hogy az emberi agy 

a képeket 60 000-szer gyorsabban dolgozza fel, mint a szöveges információt: a videó és az egyéb képes tartalmak 

ideális eszközök a tudás befogadására. 

A videós szemléltetés a hagyományos oktatásba is beépíthető, motivációs eszközként használható a vegyes 

módszertanú képzéseken, és akár az információ átadásának fő módszere is lehet. Számos meta analízis kimutatta, 

hogy a technológia képes fokozni a tanulás hatékonyságát. Az elemzések szerint a videó rendkívül hatékony oktatási 

eszköz lehet. Ahhoz azonban, hogy a videó alapú szemléltetés a tanulási élmény produktív részévé váljon, a videós 

tartalmak tervezésénél és megvalósításánál három szempontot mindenképp figyelembe kell venni7: 

 

 

Az oktatási anyagok, így a videók készítésekor az egyik elsődleges szempont a kognitív 

terhelés. 

Az érdeklődés felkeltését befolyásoló nem-kognitív elemek (informális stílus; viszonylag 

gyors és lelkes beszéd; az anyag keltsen olyan érzést, mintha kimondottan az adott 

osztálynak készült volna, és illeszkedjen a modalitáshoz).  

Az aktív tanulást elősegítő jellemzők (irányított kérdések; interaktív funkciók, amelyek a 

tanulók számára lehetővé teszik az irányítást; kérdések integrálása a videóba; videó, mint 

nagyobb házi feladat része). 

  

                                                                 

6 "Yu-kai Chou - Actionable gamification : beyond points, badges, and leaderboards 2015. ISBN 978-1-5117-4404-1. 

7 https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/effective-educational-videos/ 
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Vegyük például a TED előadásokat. Ez a viszonylag új, online és alkalmazásokon keresztül is hozzáférhető kulturális 

és oktatási megoldás kihasználja a videó alapú tanulás iránti növekvő közönségigényt. A TED előadások rendszerében 

a felhasználóra van bízva, hogy mit, mikor és hol szeretne tanulni. 

A felvételek és oktatási előadások gyűjteménye televízión, videón vagy számítógépen és egyéb eszközökön 

tekinthető meg. A képi anyag a tanulóval megérteti a képzés alapgondolatát és célját, és gyakorlati példákat is 

bemutat. 

3. KÖZÖSSÉGI MÉDIA  

A közösségi média hatással lehet a képzésre és át is formálhatja azt, különös tekintettel a munkaerőpiacra most 

belépő fiatalabb generációkra, melyek a közösségi 

médiatartalmakon nőttek fel. 

Ha az ezredfordulós generációval a saját közegükben szeretnénk 

foglalkozni, aktívan fel kell kutatnunk azokat a megoldásokat, 

melyekkel a közösségi média felhasználható a képzés 

támogatására, a tanulási közösségek kialakítására, valamint az 

online viták és együttműködés ösztönzésére. 

A közösségi média elősegíti az önálló tanulást, ami felkészíti a 

tanulókat a válaszok önálló megkeresésére és a független 

döntéshozatalra. Ha a jó megoldásokat tantermi környezetben 

megerősítjük, a közösségi média készségek irányíthatók és 

finomíthatók, ez pedig jobb tanulási eredményeket és a kritikus 

információkezelésen alapuló tudatosságot eredményez. A 

közösségi média beépítése a hagyományos tanulási környezetbe 

kibővítheti a tanulók kreatív szabadságát, és keményebb munkára és erősebb elköteleződésre ösztönözhet. A 

közösségi média rendszere folyamatosan változik, és eleve hatással van a tanulásra és az osztálytermen kívüli 

interakciókra, ezért osztálytermi alkalmazási lehetőségei mindenképp bővülni fognak. 

4. VIRTUÁLIS VALÓSÁG  

Az animációs és a multimédiás eszközök tanulási célú felhasználása a teljes egészükben virtuális valóságra alapuló 

tanulási környezetek biztosításával még tovább bővült. Ez rávilágít arra, hogy a webalapú tanulás a hagyományos 

multimédia kínálta lehetőségeket maga mögött hagyva egy sokkal magával ragadóbb, interaktívabb, intuitívabb és 

izgalmasabb, virtuális valóságra alapuló tanulási környezet felé mozdult el, az interaktív, elmélyülést biztosító, a 

tanulók fantáziájára is ható 3D modellek alkalmazásával.8 

A 3D modellezés ösztönzi az együttműködő játékokat és a vállalati csapatépítést, továbbá valós munkahelyi 

viszonyokat bemutató gyakorló környezeteket biztosít. Ezekben a környezetekben például a tanulók berendezéseket 

szerelhetnek össze virtuálisan, vagy veszélyes munkahelyi helyzeteket tapasztalhatnak meg úgy, hogy közben nem 

kell tartaniuk az esetleges hibák kellemetlen valós következményeitől. Vegyük például az elsősegélynyújtó 

képzéseket. A tűzoltók vagy pilóták számára a 3D modellezés virtuális, de valósághű környezetet biztosít a 

felkészüléshez és a gyakorláshoz, még mielőtt a valós életben, veszélyes területeken tennék próbára magukat. A 

                                                                 

8 Hsiu-Mei Huang, Ulrich Rauch, Shu-Sheng Liaw, Investigating learners’ attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a 
constructivist approach, Computers & Education, Volume 55, Issue 3, 2010 
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szimulációs képzés többnyire számítógépen vagy VR berendezésben zajlik. A szoftver vagy technológia 

kifejlesztésének magas kezdeti költségei ellenére a szimulációra szükség lehet a veszélyes vagy nagy kockázatú 

területeken dolgozók képzésében.  

Az ilyen típusú képzés ráadásul rendkívül hatékony és megbízható, és lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy 

folyamatosan és saját tempójukban fejlődjenek. 

A modern képzési módszerek, mint például a gamification, a videó alapú szemléltetés, a közösségi média, a virtuális 

valóság és a 3D modellezés átalakíthatják az alkalmazottak képzését, mivel javítják a tanulási élményt, növelik az 

elkötelezettséget a tartalom megjegyzése iránt, ráadásul még szórakoztatóak is. 

5. COACHING VAGY MENTORÁLÁS  

A coaching vagy mentorálás hasonló lehet a gyakorlati képzéshez, de az ilyen típusú munkavállalói képzésben a 

hangsúly a munkavállaló és egy tapasztaltabb szakember, például felettes, coach vagy tapasztalt kolléga közötti 

kapcsolaton van. 

A személyes mentorálás olyan kapcsolatot teremt az alkalmazottak között, amely a képzés után is fennmarad. 

Lehetővé teszi továbbá, hogy a munkavállaló olyan dolgokra is rákérdezzen, amikről egy tantermi, oktató által 

vezetett képzésen nem szívesen érdeklődne. A képzés személyesen vagy virtuálisan, online coaching találkozók 

formájában történhet. 

A mentorálás ugyan előnyös, a munkavállalói munkaórák számát tekintve viszont elég költséges megoldás, ezért a 

kapcsolódó költségek csökkentése érdekében helyesen kell alkalmazni. A coaching néha hatékonyabb lehet, de a 

mentorálásban oly értékes kapcsolatépítés ekkor elmarad. 

6. SZEREPJÁTÉK  

A csoportos megbeszélésekhez hasonlóan a szerepjátékokban kifejezetten arra kérik a munkavállalókat, hogy egy 

ellenőrzött forgatókönyv szerint dolgozzák fel munkájuk egy-egy aspektusát. A szerepjáték során különböző 

nézőpontokat kell figyelembe venniük, és önállóan kell gondolkodniuk. 

Más csoportos tevékenységekhez hasonlóan a szerepjáték is rendkívül hatékony, viszont egyszerű, könnyen 

megérthető témák esetében nem feltétlenül van rá szükség. Emellett több időt igényel a dolgozóktól, és a képzés 

lefolytatása potenciálisan egy teljes részleget leköthet.9 

7. TÖRTÉNETMESÉLÉS  

A történetmesélés, mint tanítási és a tanulási módszer a tanárok, orvosok és diákok megélt tapasztalataira épül. A 

történetmesélés évszázadok óta erőteljes kommunikációs eszközként ismert. Az ápolók képzésében hasznos eszköz 

az önbecsülés fokozására, a kritikai gondolkodás fejlesztésére, a viselkedések modellezésére, valamint a kulturális 

érzékenység fejlesztésére és a kommunikációs készségek tanítására.  

A történetmesélés az egyik legjobb tanítási stratégia, mert egyidejűleg több célt is szolgál, így pl. a tanulás iránti 

érdeklődés motiválását, a tanulók viselkedési problémáinak, ellenállásának és szorongásának kezelését, valamint a 
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tanulók és a tanárok közötti erős kapcsolat kiépítését (Melanie, 2004) A technológia fejlődésével, különösen a fejlett 

info-kommunikációs eszközök alkalmazásával a tanításban és a tanulásban ez a stratégia még hatékonyabbá vált. 

A digitális történetmesélés olyan személyre szabott multimédiás tartalmakra épül, amelyeket az emberek maguk 

készíthetnek el. Az asztali számítógépekhez ma már például „szériatartozék” a video szerkesztő, hogy a képes 

tartalomhoz hangot is lehessen rendelni (Daniel Meadows, Cardiff University, 2008). Gere (2002) definíciója a 

történetmeséléshez: „színes nyelv- és gesztushasználat sorba rendezett jelenetek létrehozására." A digitális 

történetmesélés használata a tanárok oktatási vagy oktatói tudását is jelzi. (Krauskopf, Zahn, & Hesse, 2011) A 

digitális történetmesélést a tanárok szórakoztatásra és motiválásra is használják, hogy a tanulók végig tudják ülni az 

órát. (Hobbs, 2006) A történetmesélés nem csak a tanulás eszköze lehet, hanem a diákok motiválására és 

elköteleződésének biztosítására is használható, hogy teljes mértékben be lehessen vonni őket az adott tantárgyakba. 

(Mello, 2001) A digitális történetmesélés az ötletek és tapasztalatok közlésének technikája, mely hozzáadott értéket 

teremt a tanuláshoz. A tanárokat nem csak a tanításban segíti, hanem a különböző kultúrák és társadalmak 

értékeinek és viselkedésmódjainak átadásában is, hogy a diákjaik versenyképesek legyenek a modern világban.10 

Az elmesélt történet lehet személyes sztori vagy kitalált történet az adott fogalom vizuális, multimédiás 

megtanítására. A jó történet, amellett, hogy szórakoztató, felkelti és fenntartja a figyelmet, mivel fontos, életre szóló 

leckéket tanít. A történetmesélés napjainkban különösen fontos az oktatásban, mivel fejleszti az érzelmi 

intelligenciát, a kulturális tudatosságot és mások jobb megértésének, valamint a társadalmi befogadásnak 

képességét. Különösen hatékonyan használható az elbeszélő és a hallgató közötti (akár érzelmi alapú) kötődés 

létrehozására. Egy jól előadott történet áthidalja az életkori és kulturális szakadékokat, fenntartja az érdeklődést, és 

magával ragadja a hallgatóságot, melynek tagjai akkor is emlékezni fognak rá, mikor más történeteket már 

elfelejtettek. A történetmesélés egyszerű, élvezetes és szórakoztató tanítási eszköz, ráadásul szinte semmibe nem 

kerül (egy saját történet elmesélése pedig tényleg ingyen van). Tökéletes eszköz arra is, hogy az oktató és a tanulók 

közti bizalom kiépüljön. A történetmesélés minden más tanítási eszköznél sikeresebben teremti meg az 

összetartozás nagyon fontos (és tartós) érzését a hallgatóságban.  

TANULÁSI ÚTVONALAK  

Gyakorlatilag korlátlan mennyiségű információhoz férünk hozzá. A megfelelő oktatástervezés befogadja a minden 

irányból érkező információt, és struktúrát épít fel körülötte. Ez a struktúra azokra a fogalmakra összpontosít, amelyek 

összhangban vannak az emberek tanulási szokásaival. A hagyományos oktatásban ez olyan makro-tanulási 

lehetőségeken keresztül valósult meg, mint az osztályok, diplomák és tantermi képzési programok. 

A technológia fejlődése két radikális újdonság megjelenését tette lehetővé: ezek a mikrotanulás és a személyre 

szabott tanulás. Ezek a fejlesztések elsősorban az oktatási vezetők és a tanulási-fejlesztési (L&D) szakemberek 

érdeklődésére tartanak számot, akik arra törekszenek, hogy alkalmazottaikat a legrelevánsabb információkkal lássák 

el, miközben csökkentik a munkaerő-fejlesztésre fordított időt, vagyis végső soron pénzt takarítsanak meg. 

Ugyanakkor a dolgozók olyan aszinkron oktatási formákat keresnek, amelyek mindig az aktuális tudásukhoz 

igazodnak, és a képzés végére biztosítják az adott terület teljes elsajátítása. 

Az interaktív tananyagok használata során a tanulók olyan információkhoz és eszközökhöz férhetnek hozzá, amelyek 

segítségével személyre szabott átmenetek hozhatók létre a hozzáférhető információk és saját kognitív struktúrák 

között. A tanulók az interaktív tananyagban navigálva megismerkedhetnek a különféle tartalmakkal. Az interaktív 

                                                                 

10 Bulletin of Education and Research June 2015, Vol. 37, No. 1 pp. 1-26 Use of Digital Storytelling as a Teaching Tool at National University of 
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környezet felfedezése során a tanulási útvonalak (learning pathway) a tanulási pályákat (learning trail) is feltárják. 

Mivel a tanulók tapasztalatai és képességei alapján kialakuló saját tudásstruktúrák egyediek, az interaktív tananyag 

üzenetei mindenki számára különböző módon érhetők el, és kölcsönhatásaik, egymáshoz kapcsolódásuk módjai is 

eltérőek. Az útvonalakkal kapcsolatos tanulmányok segítenek feltárni és megmagyarázni az emberi viselkedést a 

tanulási folyamatok során (Jih 1996). 

A modern oktatástervezés egyik legfontosabb szempontja, hogy a hagyományos „univerzális” megközelítést, ahol 

minden tanuló ugyanazt a tartalmat, ugyanabban a sorrendben, lineárisan előrehaladva dolgozza fel, egy olyanra 

cserélje, ahol a tartalom rugalmas és személyre szabott „tanulási útvonalak" szerint szerveződik. 

Az emberek szeretik tudni, hogy pontosan merre vezet a fejlődés útja. Ez a körülményektől függetlenül igaz. Van, aki 

a karrierjét építgeti, de a hobbitevékenységek fejlesztésére, a tehetség kibontakoztatására legalább ugyanekkora az 

igény. A modern oktatás világában a fejlődést tanulási útvonalak teszik lehetővé. Rughinis (2013) szerint a tanulási 

útvonalak a tanulók számára egyszerre biztosítanak tanulási pályákat és tanulási feltételeket, azaz segítenek a 

tanulóknak abban, hogy lássák, honnan jöttek, és valószínűsíthetően merre vezet a tanulási útvonaluk. 

A munkaerő képzése esetében az ideális tanulási útvonal a képzésben részesülők aktuális szükségleteire és karrier-

elképzeléseire összpontosít, illetve arra, hogy a vállalat milyen készségek meglétét várja el tőlük. A megfelelő tanulási 

útvonalak létrehozása megköveteli, hogy az eLearning tervezése a képzésben részesülők számára is lehetővé tegyen 

egy bizonyos szintű irányítást. A tanulóknak meg kell határozniuk saját céljaikat, és ezek eléréshez a többféle 

lehetőség közül ki kell választaniuk a számukra legmegfelelőbbet. 

A tanulásnak ugyanúgy van életciklusa, mint egy békának vagy egy pillangónak. Ez a ciklus három szakaszból áll: a 

képzést megelőző, a képzési és a képzés utáni szakaszból. A szakirodalomban különböző elnevezésekkel 

találkozhatunk a hasonló tanulási utakra, például a mikrotanulásban a szerzők a készenléti, felfedező és megerősítő 

fázisokról beszélnek. 

A tanulási útvonalak főbb jellegzetességei: 

1. A tanulási útvonalhálózat (roadmap) rugalmas, mivel a szakmai fejlődésben részt vevő minden egyes 

alkalmazott maga választhatja meg a saját útvonalát. 

2. Multidiszciplinárisak, mert a munka is multidiszciplináris, és az embereknek több területen is rendelkezniük 

kell a megfelelő kompetenciákkal. 

3. Holisztikusak és teljes körűek; ezért a tanulók több időt töltenek az útvonal teljesítésével, mint egy-egy 

különálló modullal. 

4. Végül pedig összetettek és személyre szabottabbak, hogy a tanuló a kezdő szinttől eljuthasson egészen a 

szakértői szintig. 

3 TANULÁSI ÚTVONAL BEMUTATÁSA  

MIKROTANULÁS   

Bár a mikrotanulásnak nincs hivatalos definíciója, minden mikrotanuláson alapuló képzésnek van egy közös 

jellemzője: a rövidség. Ez a tanulási egységek kis méretén vagy tanulási tevékenység korlátozott hosszán alapulhat. 

A mikrotanulás rövid, tömör tartalmakat biztosít a tanulók számára, hogy azok saját belátásuk szerint tanulhassanak. 

A tartalom sokféle formát ölthet, a szövegtől a minden igényt kielégítő interaktív multimédiás anyagig, de mindig 

rövidnek kell lennie. 
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Ha a tantervben mikroelemeket alkalmazunk, a tanulók kiválaszthatják azokat a részeket, amelyek a munkájuk és 

tapasztalati szintjük szempontjából a legfontosabbak - végső soron tehát a képzés személyre szabott élményt fog 

biztosítani. 

Íme, néhány példa a mikrotanulásban használt tartalmakra: 

• Szövegek (mondatok, rövid bekezdések) 

• Képek (fotók, illusztrációk) 

• Videók (rövid videók) 

• Hanganyagok (rövid szöveges- vagy zenei részletek) 

• Tesztek és kvízek 

• Játékok (pl. egyszerű egyképernyős feladványok) 

 

Ritka kivételektől eltekintve az igazán nagy hatású képzések létrehozásakor ezt a három kritériumot kell 

használnunk. 

A mikrotanulással kapcsolatos legfontosabbnak tartott tulajdonság - a rövidség – valószínűleg az első két 

kritériumból fakad. Ha a modult stratégiailag úgy alakítjuk ki, hogy a tevékenység egy konkrét cél elérésére 

összpontosítson, akkor a hagyományoshoz képest a képzés rövidebb lesz. 

Miközben a mikrotanulás a rugalmasság és az agilitás szempontjából kiváló módszert képvisel, a kiváló, célzott 

tartalom fejlesztéséhez gyakran ugyanannyi, sőt, még több időre van szükség, mint a hosszabb, de átfogóbb 

tematikájú képzések esetén. 

A mikrotanulás a tanulási ciklus bármelyi szakaszában - a felkészüléstől a felfedezésen át a megerősítésig –vagy akár 

az összesben is hasznos szerepet játszhat. Ha a tanulókat még a konkrét képzés megkezdése előtt be kívánjuk vonni 

a tanulásba, olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, mint a videók vagy a játékok. A mikrotanulás hasznos lehet a 

képzés céljának bemutatásakor, motiválja az alkalmazottakat a részvételre, hasznos eszközöket biztosít az átfogó 

tanterv számára, de az összes fenti megállapítás egyszerre is érvényes lehet. 

Miután a tanulók átléptek a felfedezési szakaszba, az egyes képzések segíthetnek nekik abban, hogy azokra a konkrét 

viselkedésekre fókuszáljanak, amelyeken változtatniuk kell, vagy azokra az információkra, amelyeket tudniuk kell. 

Ezeket az eszközöket önmagukban használva vagy a hagyományos képzésekkel kombinálva a folyamat hatékonyabbá 

és pontosabban követhetővé válik. A mikrotanuláshoz leggyakrabban az utolsó szakaszt, a megerősítést társítják, és 

nem véletlenül. A rövid megerősítő képzések gyakoriságának növelésével a tanulók sokkal tovább fognak emlékezni 

az információkra és az elvárt viselkedésekre. 

A mikrotanulás 

fogalma három 

elemre épül.  

 

1. 

A mikrotanulás adott, 

teljesítménnyel 

kapcsolatos célra 

irányul 

2. 

A mikrotanulás 

célzott tanulási 

tevékenységet foglal 

magába 

3. 

A mikrotanulás 

általában egy 

nagyobb stratégia 

része 
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KÉSZENLÉT  

Az egyik legnagyobb kihívás minden képzés esetében az, hogy a tanulókkal megértessük a „miérteket". A tanulóknak 

nem mondhatjuk azt, hogy a képzésre „szükség van, és kész”. Motiválnunk kell őket arra, hogy igényeljék és keressék 

az új ismereteket, és elkötelezzék magukat a tanulás és a megtanult információ aktív használata mellett. Ehhez fel 

kell ismerni az igényeket, és meg kell határozni azt a referencia-teljesítményt, amelyhez képest fejlődést kell elérni. 

Azonosítani kell továbbá azokat az objektív tudáscélokat is, amelyeket el kell érni. A világosan meghatározott 

tudáscél segít a tanulóknak megérteni, mit ad majd nekik a képzés. 

A mikrotanulás már a képzés megkezdése előtt elkötelezetté teheti a tanulókat. Nem csak arról van szó, hogy 

elmondjuk az alkalmazottaknak, mit fognak tanulni a képzés során, hanem arról is, hogy elérjük, hogy részt akarjanak 

venni a képzésen. A képzés előtti elköteleződés videók, diagnosztikai kvízek, infografikák és egyéb, a tanulók 

felkészítésére szolgáló mikrotartalmak segítségével motiválható. 

FELFEDEZÉS  

Ha a tanulók már készen állnak a képzés megkezdésére, nem lehet egyszerűen beleönteni a fejükbe az információt. 

A képzésnek önmotiváltnak és a gyakorlatiasnak kell lennie, megfelelő visszajelzési rendszeren kell alapulnia, a 

tanulóknak pedig lehetőséget kell biztosítani az új készségek értékelésére és gyakorlására. A megtanultak gyakorlati 

hasznának azonnal nyilvánvalónak kell lennie, amit úgy érhetünk el, hogy a tanulók számára lehetővé tesszük az új 

készségek felfedezését és maximális kihasználását. 

A felfedezés során a mikrotanulás egy adott teljesítménycélra összpontosítva rövid tartalmakat biztosít a tanulók 

számára, így a célzott viselkedésváltozás ott érhető el, ahol arra szükség van.  

MEGERŐSÍTÉS  

A tanulóknak tartozunk annyival, hogy segítjük őket az új készségek elsajátításában. Hajlamosak vagyunk a 

képzéseket egyfajta „vákuumban” létrehozni, részben vagy teljesen megfeledkezve a nyomon követési stratégiákról, 

márpedig ilyenkor a „miértek" sokszor érthetetlen válnak a tanulók számára. Azok a tanulók, akiknek lehetőségük 

van arra, hogy az új készségeket átültessék a munkájukba, választ kapnak ezekre a „miértekre”.  

Az oktatók a mikrotanulás segítségével személyre szabhatják és felülvizsgálhatják a tanulást, referenciaeszközöket 

biztosíthatnak, vagy teljesítménymutatókat dolgozhatnak ki. Megerősítés nélkül az információ gyorsan elfelejtődik, 

de a tanulók nem akarnak csak azért újracsinálni egy hosszabb tanfolyamot, hogy egy adott információt 

megszerezhessenek. Itt jön a képbe a mikrotanulás. Az egyszerű mikrotanulási eszközökkel a képzés sokkal inkább 

kielégítheti az egyedi igényeket. 
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A MIKROTANULÁSI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA  

A mikrotanulási stratégia kidolgozása a következő négy lépésen alapul. 

 

MELYEK A MIKROTANULÁS ELŐNYEI?  

1. Gyorsabb 

2. Olcsóbb 

3. Rugalmas 

4. A tanulóknak jobban tetszik 

5. A megszerzett információra a tanulók hosszabb ideig emlékeznek 

6. A tanulók szabadságát növeli 

A MIKROTANULÁS HÁTRÁNYAI 

A mikrotanulást nem nevezhetjük egyszerűen jobbnak vagy rosszabbnak, mint a hagyományos eLearninget. A 

megítélés mindig a témától függ. Általánosságban: 

1. A mikrotanulás nem igazán alkalmas a komplex témák feldolgozására 

2. A mikrotanulás nem igazán alkalmas a részletekbe menő információ-átadásra 

Ha valamilyen komplex és részletes témakört kell megtanulni, a mikrotanulás nem biztos, hogy a legjobb megoldás. 

A mikrotanulás például alkalmas lehet a társalgási német tanulására, de nem a német irodalom tanulmányozására 

nem feltétlenül. Ugyanakkor sok esetben - különösen az üzleti képzések esetén – éppen, hogy rövid, önálló 

tanfolyamokra van szükség. 

E-TANULÁS (E-LEARNING) 

Az e-tanulás úgy határozható meg, mint különféle a tanulást segítő és teljesítményt javító megoldások használata 

számítógépes és internetes technológiákon keresztül. Az e-tanulás az internet forradalmának egyik legfontosabb 

terméke, mely a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy szinkron és aszinkron módszerekkel egyaránt hatékonyan 
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gyűjtsék a tudást, megfelelve annak az igénynek, hogy a termelési környezetekben gyorsan elsajátítsák a naprakész 

ismereteket. 

A vállalati képzésekben résztvevőknek vannak bizonyos, a nappali tagozatos hallgatókra jellemzőktől eltérő 

tulajdonságaik, amelyek befolyásolják a tanulási programok kialakítását. Különösen fontosak a következők: 

• tudniuk kell, milyen előnyöket fog számukra jelenteni képzés (miért kell megtanulniuk valamit); 

• szeretnek tapasztalati úton tanulni; 

• a tanulást problémamegoldásként közelítik meg; 

• jobban tanulnak, ha látják a tartalom azonnali értékét és alkalmazását; és 

• szívesebben tanulnak a számukra megfelelő időben, helyen és tempóban. 

Az e-tanulás fejlesztése költségesebb, mint a tantermi anyagok elkészítése és az oktatók képzése, különösen, ha 

multimédiás vagy jelentős részben interaktív módszereket használnunk. Az e-tanulás megvalósítási költségei 

(beleértve a webszerverek és a technikai támogatás költségeit) azonban lényegesen alacsonyabbak, mint amikor a 

tantermi eszközöket, az oktatók idejét, a résztvevők utazási költségeit és a tantermi foglalkozásokon való részvétel 

miatt kieső munkaidő költségeit kell megfizetnünk. 

Ráadásul az e-learning szélesebb célközönséget ér el, mert olyan tanulókat is meg tud szólítani, akik egyébként a 

következő okok miatt nehezen tudnak részt venni a hagyományos tantermi képzéseken: 

• földrajzilag szétszórtan élnek, és az utazáshoz korlátozott idő és/vagy erőforrások állnak rendelkezésükre; 

• munkahelyi vagy családi elfoglaltságok miatt nem tudják megoldani, hogy a megadott időpontokban és 

időbeosztással vegyenek részt a tanfolyamokon; 

• konfliktussal sújtott területen tartózkodnak, és biztonsági okokból korlátozott a mobilitásuk; 

• kulturális vagy vallási meggyőződésük miatt nem vehetnek részt a tantermi foglalkozásokon; 

• nehézségeik vannak a valós idejű kommunikációval (pl. idegen nyelvet tanulók vagy nagyon félénk tanulók). 

Az e-tanulás hatékony oktatási módszereket kínálhat, mint például a gyakorlás sok visszajelzéssel, az együttműködés 

és az önálló tanulás kombinálása, egyéni tanulási útvonalak kialakítása a tanulók igényei alapján, valamint a 

szimulációk és játékok használata. 

Ezen kívül minden tanuló azonos minőségű képzésben részesül, mivel a képzés nem az oktatótól függ. 

A képzési program különböző típusú készségeket fejleszthet: 

1. kognitív készségek, amelyek a tudást és a megértést (pl. tudományos fogalmak megértése), az utasítások 

követését (eljárási készségek), valamint a módszerek alkalmazását új helyzetekben a problémák 

megoldására (gondolkodási vagy mentális készségek) foglalhatják magukban; 

2. interperszonális készségek (pl. aktív hallgatással, előadások megtartásával, tárgyalással stb. kapcsolatos 

készségek); valamint 

3. pszichomotoros készségek, amelyek a fizikai észlelések és mozgások elsajátítását foglalják magukban (pl. 

sportolás vagy autóvezetés). 

Mivel az e-learning nem minden célra ideális, nem valószínű, hogy adott szervezetnél teljesen kiválthatja a tantermi 

képzést. Az e-learning legköltséghatékonyabb alkalmazása a hagyományos képzés kiegészítése lehet, hogy minél 

több tanulót érhessünk el. 
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Az e-tanulásnak két általános megközelítése van: az önálló időbeosztáson alapuló és a támogatott/oktató által 

vezetett e-tanulás. 

Az önálló időbeosztással tanulók egyedül és teljesen önállóan tanulnak, míg a támogatott és oktató által vezetett e-

learning tanfolyamok esetében a tanuló a tanároktól és oktatóktól különböző szintű támogatást kap, valamint az 

utóbbiak a tanulók közötti együttműködést is biztosítják. 

Amint láttuk, az egyes e-tanulási megközelítésekben különböző komponensek, így pl. az alábbiak kombinálhatók: 

(a) e-tanuláshoz készült tartalom: egyszerű tanulási források; interaktív e-tanórák; elektronikus szimulációk és 

munkasegédletek. 

(b) e-tutoring, e-tréning, e-mentorálás: egyéni támogatás és visszajelzés a tanulóknak online eszközök és facilitációs 

technikák segítségével. 

(c) együttműködő tanulás: az együttműködő tevékenységek a megbeszélésektől és a tudásmegosztástól a közös 

munkáig terjednek. A tanulók közötti online együttműködéshez olyan közösségi platformokat használnak, mint a 

chat szobák, a vitafórumok és a blogok 

(d) virtuális osztályterem: a hagyományos tantermi képzéshez leginkább hasonló oktatási módszer, ahol a teljes 

képzés az oktató vezetése alatt zajlik. 

Az e-learning tevékenységek szinkron vagy aszinkron jellegűek lehetnek. A szinkron események valós időben 

zajlanak. A két ember közötti szinkron kommunikáció megköveteli, hogy egy adott időpontban mindketten jelen 

legyenek. A szinkron tevékenységekre példa a chat és az audio/videokonferencia. 
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Az aszinkron események időfüggetlenek. Az aszinkron e-tanulás egyik példája a saját időbeosztáson alapuló tanulás, 

mivel ebben az esetben a tanuló akkor tanul, amikor szeretne. Az e-mail vagy a vitafórumok tipikus aszinkron 

kommunikációs eszközök. 

Az e-tanulás minősége a következőkkel javítható: 

 

 

VEGYES (BLENDED) TANULÁS  

A vegyes tanulás különböző képzési médiumok (pl. technológiákat, tevékenységeket és eseményeket) 

kombinálásával egy adott célközönségre optimalizált képzési programot hoz létre. A „kevert" azt jelenti, hogy a 

hagyományos, oktató által vezetett képzést elektronikus megoldásokkal egészül ki.11 

1. Programme flow modell: A tanulási tevékenységek lineáris sorrendben követik egymást, és a 

tanulóknak a különböző feladatok teljesítésére határidőket írnak elő. Hasonló a hagyományos 

képzéshez, de a tevékenységek egy része online zajlik. 

2. Core-and-spoke modell: A tanulóknak egy fő képzés (e-learning vagy F2F), és egy sor ezt kiegészítő 

anyag áll rendelkezésére; utóbbiak használata opcionális és nem ütemezett. 

Az e-learning tanfolyamok tervezésére és előállítására tett erőfeszítések optimalizálása érdekében az e-learning-hez 

tervezett anyagokat az oktatók a tantermi foglalkozásokhoz és a képzési műhelymunkához adaptálva újra 

felhasználhatják. Az olyan médiaelemek, mint pl. az illusztrációk és diagramok vagy a szöveges tartalmak az 

oktatóknak szánt prezentációkban és a tanulóknak szánt anyagokban hasznosíthatók. 

                                                                 

11 Bersin J. (2004). The Blended Learning Book. San Francisco: Pfeiffer. 

INTERAKTIVITÁS 



 

  

 

   33 

 Példa a vegyes tanulásra:      

Minden képzési programtípus esetében alapvető fontosságú a jó kialakítás, az e-learning projektek esetében pedig 

a tervezés még a szokásosnál fontosabb. A hagyományos oktatásban a legnagyobb erőfeszítést a képzések 

megtartása jelenti, míg az e-learning rendszerében az olyan strukturált anyagok tervezése és fejlesztése, amelyeknek 

önmagukban is hasznosíthatóak és folyamatos módosítások nélkül többször is felhasználhatók. 

HAGYOMÁNYOS TANULÁS  

A hagyományos tanulás tantermi környezetben zajlik. Az információ- és tudásáramlást az oktató moderálja és 

szabályozza, aki azt is elvárja, hogy a résztvevők otthon, írásbeli feladatok elkészítésén keresztül tovább mélyítsék a 

tudásukat. Manapság a technológia egyre inkább részévé válik az osztálytermi munkának, a frontális oktatási 

forgatókönyvekben azonban az elsődleges információforrás még mindig az oktató. 

A tantermi tanulás segít a tanulóknak és a tanároknak abban, hogy jobban megismerjék egymást. A tanárok jobban 

megismerhetik a diákokat, felmérhetik erősségeiket és gyengeségeiket, mentorként működnek közre a 

munkájukban, és a tanulókat különböző karrierlehetőségek felé irányítják. 

A hagyományos tanteremben a tanulók közvetlenül megoszthatják nézeteiket és tisztázhatják kérdéseiket a tanárral, 

melyekre azonnal választ is kapnak. A hagyományos tanulás elsősorban az osztálytermi oktatásra összpontosít, 

amely előre meghatározott időre és helyre korlátozódik; a diákoknak jelen kell lenniük és részt kell venniük az 

előadásokon és csoportos megbeszéléseken, és hozzá is kell szólniuk. Ez szociálisabbá és kezdeményezőbbé teszi 

őket, és a tanár felügyelete alatt az egész tanulási folyamat ellenőrzött környezetben zajlik. 

A hagyományos tanulás összefoglalása: 

1. Tipikus személyes tanulási interakciók, amelyek adott fizikai helyszínen zajlanak.  

2. Olyan helyzetekre jellemző, ahol a tanulók elsősorban az oktatótól („az okos okosít") és/vagy olyan 

forrásokból tanulnak, mint pl. könyvek, folyóiratok, hang- és videofelvételek.  

3. A tanulás olyan előadásokon alapul, ahol a tanárok oktatják a diákokat.  

4. A tanulást a tanár által irányítja, olyan környezetben, ahol a képzés alapja a személyes interakció. 
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A HAGYOMÁNYOS ÉS AZ E-TANULÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA  

 Az online tanulás és a hagyományos tanulás előnyeit és hátrányait a legegyszerűbben úgy vehetjük sorra, ha 

összehasonlítjuk a két megközelítést:  

Online tanulás Hagyományos tanulás 

Online zajlik Offline zajlik 

Bármikor, bárhol  Meghatározott idő és hely - zárt rendszer, 

Rugalmas tempó Meghatározott tempó 

Egyedül is lehet tanulni Kollégákkal együtt kell tanulni 

Támogatja az önálló tanulási stílust Egymástól és egymással is lehet tanulni 

Az elsődleges információforrás az online tartalom Az elsődleges információforrás az oktató 

Korlátozott interakció Kiterjedt interakció az oktatók és a résztvevők között 

A TRANSIT SZÁMÁRA AJÁNLOTT KÉPZÉSI PROGRAM  

A résztvevők mélyrehatóan megismerkedhetnek a big data és a mesterséges intelligencia, az Ipar 4.0, a digitális 

biztonság, az új üzleti modellek kialakítása, a nyílt 

innováció, valamint a kommunikáció és az emberközpontú fejlesztés használatában rejlő technológiai és üzleti 

lehetőségekkel. 

A képzési anyag elkészítésének utolsó 2 évében olyan változások történtek, amelyek alapvetően befolyásolják az 

oktatás lehetőségeit. A COVID járvány az online környezetekre helyezte át a hangsúlyt.  

Az online környezetben végzett tanítás módszertana sok tekintetben különbözik a hagyományos oktatási 

módszerektől. 

Annak érdekében, hogy a projektben kifejlesztett oktatási anyag mindkét környezetben (online-offline) működjön, 

összegyűjtöttük a legfontosabb módszertani ismereteket az online környezetben alkalmazandó technikákról. 

ONLINE 

TANULÁS 

HAGYOMÁNYOS 

TANULÁS 
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ONLINE KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK 

Az online tanfolyamok vagy virtuális képzések kihasználják a facilitációs technikákat, és hozzáadott értéket 

hozhatnak létre az online tanfolyamok zsúfolt piacán, ahol egy gondosan megtervezett és jól moderált képzés 

valóban segíthet kitűnni a tömegből! 

A nem helyi csapatoknak tartott tanfolyamok vagy képzések valószínűleg sok aszinkron tanulást és az 

együttműködést elősegítő eszközök használatát fogják igényelni. Egyes online tanfolyamok előre felvett anyagokat 

és oktatószoftvereket használnak, és megrendelés esetén azonnal elvégezhetők. Bár nyilván tudjuk, hogy mi az adott 

célközönség és a megvalósítandó képzés szempontjából mire van a legnagyobb szükség, mindig extra értéket fog 

képviselni, ha a fogalmakat a csapattal együtt, valós időben dolgozzuk fel, vagy személyesen tartjuk meg a követő 

foglalkozásokat. 

Fontos, hogy az általunk tartott képzések élőben zajló elemeit megfelelően moderáljuk, és jól megtervezzük- mivel 

a személyes találkozásra szánt idő korlátozott, minden egyes lehetőség a kapcsolatteremtésre számít, és akár a 

képzés sikerét is eldöntheti.  

MELYEK A VIRTUÁLIS MŰHELYMUNKA KIHÍVÁSAI?  

A távolból végzett munka jellegzetes kihívásokat képvisel, legyen szó bármilyen projektről vagy feladatról. A virtuális 

csapatok mindegyikének megvan a maga legjobb gyakorlata, mellyel a munkanapok hatékonyabbá tehetők, ide 

tartozik például az együttműködést biztosító eszközök használata vagy jól kidolgozott munkafolyamatok alkalmazása 

is. 

A műhelymunka eleve az együttműködésre épít, és a hatékonyságának biztosítása változatos technikák és 

folyamatok alkalmazását igényli. De vajon ezek hogyan fognak működni online vagy a távolból? Lássuk tehát a 

távértekezletek és a virtuális foglalkozások és képzések lebonyolításának kihívásait, amelyeket az online workshop 

megtervezésekor és lebonyolításakor mindenképp figyelembe kell vennünk.  

MŰSZAKI PROBLÉMÁK  

A távmunka és az online foglalkozások vagy virtuális megbeszélések során kapcsolódási vagy egyéb műszaki 

problémák léphetnek fel. A gyenge audió- vagy videófelszerelés, az akadozó internetkapcsolat vagy a hangos 

munkavégzés a résztvevők környezetében mind szerepet játszhatnak a digitális műhelymunka nem megfelelő 

minőségében. 

Soha nem lehetünk biztosak abban, hogy nem lépnek fel műszaki problémák, de lépéseket tehetünk annak 

érdekében, hogy a hatásukat megelőzzük vagy korlátozzuk. Fogalmazzuk meg egyértelműen, hogy műszaki téren 

pontosan mire lesz szükség, és adjunk időt a résztvevőknek, hogy olyan helyszínről jelentkezhessenek be, ahol jó az 

internetkapcsolat, és megfelelő a felszerelés. 

Ha rendszeres online megbeszéléseket tervezünk a kollégákkal, kérjük meg a vállalatot, hogy segítsen biztosítani a 

megfelelő felszerelést minden távolról bejelentkező résztvevő számára. A hangminőség javítása és a külső zajok 

korlátozása segíthet abban, hogy a megbeszélést zavartalanul lefolytathassuk. 

Érdemes minden további igényt - szoftverekre, linkekre, egyéb követelményekre vonatkozóan - világosan és jóval a 

foglalkozások vagy a találkozók előtt közölni. Ha a részvételhez új eszközök használatát kell megtanulni, vagy új fiókot 

kell létrehozni pl. egy videokonferencia-alkalmazáshoz, gondoskodjunk róla, hogy ez még a kezdés előtt 
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megtörténjen. Ha a foglalkozás elején tizenöt perc kell hozzá, hogy mindenki becsatlakozzon, az tönkreteheti az 

egész napirendet vagy megtörheti a lendületet.  

MEGOSZTOTT VIZUÁLIS TÉR HIÁNYA  

Az élőben végzett foglalkozások elengedhetetlen eszközei a kulcsfogalmak és következtetések szemléltetésére 

használt a táblák és flipchartok, a rengeteg post-it jegyzet, és azok a tevékenységek, amikor a csoport a saját 

erőforrásait vagy prototípusait papíron megtervezi. Ezeket az erőforrásokat sokszor a foglalkozás teljes időtartamára 

megőrizzük, hogy a későbbi gyakorlatok során hivatkozhassunk rájuk, vagy továbbfejleszthessük őket. 

Ezeknek a megoldásoknak valós környezetben csak a felhasználható felület szab határt, és óriási előnyük a tapintható 

térbeli elrendezés: a táblát körbe lehet járni, a tematikusan csoportosított papírhalmokat mozgatni lehet. Online 

környezetben a távolból dolgozó facilitátornak sokkal tudatosabban oda kell figyelnie arra, hogyan használja ki a 

rendelkezésre álló helyet és hány tárgyat vagy nyomtatványt ad k a résztvevőknek. Ha egy távoli résztvevőt arra 

kérünk, hogy nézzen meg egy megosztott képernyőt vagy dokumentumot, vagy járuljon hozzá egy közös tábla 

tartalmához, az valószínűleg nem lesz produktív. 

Számos online eszköz ál rendelkezésre a megosztott vizuális terek létrehozásához az online foglalkozások vagy 

távértekezletek során. Ugyanakkor ne feledkezzük meg a vizuális túlterhelés hatásairól, és arról sem, hogy összes 

ilyen eszköz egyidejű használata a résztvevőket összezavarhatja.  

LASSULÓ ESZMECSERE  

Még a legjobban felépített online megbeszéléseken vagy távfoglalkozásokon is kihívást jelenthet a dialógusok vagy 

sokszereplős beszélgetések lefolytatása. 

Az online beszélgetésből hiányoznak azok a nonverbális jelzések, amelyeket a valóságban egyébként valamennyien 

adunk és kapunk, és amelyek pontosítják számunkra, mikor/hogyan kell válaszolnunk az adott beszélgetés során. Az 

online kommunikációs folyamatot ezen kívül a technikai problémák, a nagy létszámú csoportok vagy a hangminőség 

is lassíthatják.  

A probléma azzal orvosolható, hogy a beszélgetést bizonyos szegmensek alatt korlátozzuk, vagy úgy, hogy mindenki 

csak meghatározott ideig beszélhet, vagy úgy, hogy a kérdéseit a chat-ben előzetesen mindenki begépeli a 

moderátornak, aki ezután kiválasztja a legfontosabbakat. 

A csoport mérete, a műhelymunka formátuma és a résztvevők rendelkezésére álló technika minősége fogja 

meghatározni, hogy a probléma megoldására melyik megközelítés a legjobb. 

A tervezési szakaszban próbáljunk meg olyan módszerekben gondolkodni, amelyek kevesebb élő beszélgetést és 

több egyéni ötletelést és kiscsoportos munkát igényelnek, vagy támaszkodjunk gyakorlati tevékenységekre, például 

tartsunk pontszavazást (dot voting) a hatékony időbeosztás és a nem kapcsolódó viták minimalizálása érdekében. 

BEVONÁS, ELKÖTELEZETTSÉG, RÉSZTVEVŐK FIGYELMÉNEK LEKÖTÉSE  

A műhelymunka sikere a résztvevők elkötelezettségén múlik. Itt a főszereplő a facilitátor, akinek olyan technikák 

alkalmazásával kell megterveznie és megtartani a foglalkozásokat, amelyekkel az összes résztvevő bevonható. 
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A távértekezletek vagy távfoglalkozások esetében a résztvevők figyelmének lekötése igazi kihívást jelenthet. Ha a 

foglalkozást nem tervezzük meg előre, és többórás előadásokat tartunk gyakorlati tevékenységek vagy jól 

megtervezett folyamatok nélkül, az emberek gyorsan elunják magukat, és a figyelmük elkalandozik. 

A távoli résztvevők figyelmét sok minden elterelheti, így egy másik képernyőn zajló események vagy a fizikai 

környezetük, ezért fontos - akárcsak az élőben zajló találkozók esetében - bizonyos alapszabályok megbeszélése, 

hogy a résztvevők az adott témára fókuszáljanak. 

A távfoglalkozásokon a résztvevők lekötésének kulcsa az interaktív, változatos és csapatokra szabott folyamatok 

megtervezése. Használjunk olyan feladatokat és technikákat, amelyek a kreatív és a kritikus megközelítést egyaránt 

megkövetelik, akárcsak az élőben tartott foglalkozásokon.  

BREAKOUT GROUP (ELKÜLÖNÜLŐ CSOPORTOK) HASZNÁLATA VAGY KISCSOPORTOS ME GBESZÉLÉS  

A távoktatás megtervezésének és lebonyolításának legjobb megközelítése az, ha igyekszünk a lehető legnagyobb 

mértékben reprodukálni az élő foglalkozások élményét.  

Ha különböző méretű csoportokban zajlik a kommunikáció, az különösen a hosszúra nyúló foglalkozások esetében 

segíti elő a sikert. A változatosság a csoport számára is előnyös. A megoldás alkalmazása távfoglalkozások esetében 

kihívást jelent, ezért a lehetőséget már a tervezési folyamat korai szakaszában figyelembe kell venni.  

Ne feledjük, hogy a távfoglalkozások nem teszik lehetővé ugyanazt a szintű nonverbális kommunikációt, mint az 

élőben zajló találkozók: a testbeszéd értelmezése például nehézkes vagy egyáltalán nem lehetséges online 

környezetben. A szünetekben zajló informális beszélgetések vagy a kisebb csoportokra válás biztosítása szintén 

nehezen oldható meg. 

A szünetben zajló spontán beszélgetések és a kiscsoportos megbeszélések biztosítása és gyakorlati megvalósítása 

kihívást jelent. 

A Zoom például támogatja a beszélgetést a szünetben. Alternatív megoldásként több kisebb tárgyalóterem 

kialakítását is kérhetjük a videokonferenciához használt szoftvertől. Ez nehézkes lehet, és a csapatok szétválása majd 

újbóli egyesítése problémát jelenthet.  

CÉLOK ÉS KIMENETEK MEGHATÁROZÁSA A TÁVFOGLALKOZÁSOK ELŐNYEINEK ÉS HÁTRÁNYAINAK 

FIGYELEMBEVÉTELÉVEL   

Minden foglalkozáshoz meg kel határozni a célokat és az eredményeket - ezeket a távoli résztvevők közti 

együttműködés kihívásait és előnyeit szem előtt tartva kell megvitatni. Egy összehangoló megbeszélésnek más céljai 

vannak, mint a problémamegoldó műhelymunkának vagy a tervezési sprintnek, és bár ezek mind megvalósíthatók 

távértekezletek formájában, a kívánt eredmények eltérő megközelítést igényelhetnek, vagy adott esetben 

kiigazításra szorulhatnak.  

MEGFELELŐ GYAKORLATOK KIVÁLASZTÁSA   

A facilitációs folyamat gyakran több gyakorlat vagy tevékenység bevonását igényli annak érdekében, hogy a 

csapatokat hatékonyan végig vezethessük egy folyamaton, és rávehessük a résztvevőket az innovatív vagy kreatív 

gondolkodásra. Kiváló gyakorlatok, játékok és módszerek állnak rendelkezésre, de ne feledjük, hogy ami egy élő 

foglalkozáson működik, nem biztos, hogy online is működni fog. Azok a nagycsoportos játékok, ahol mindenkinek 
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ugyanabban a helyiségben tartózkodva kell adott fizikai feladatokat elvégeznie, nyilvánvalóan nem alkalmazhatóak 

a távfoglalkozásokon, de néhány gyakorlat esetében az alkalmazhatóság korlátai nem ennyire nyilvánvalóak. 

A nagycsoportos megbeszéléseket igénylő gyakorlatok nehézkesek lehetnek online környezetben, a facilitátor 

számára pedig nem egyszerű a szünetben zajló beszélgetések támogatása, vagy épp a beszélgető csoportok közti 

„mozgás”. Az egyéni munka rövid prezentációkkal és csoportos visszajelzésekkel ugyanakkor nagyon hatékony lehet. 

Bár a távfoglalkozások követelményeinek megfelelő gyakorlatok keresgélése nagy kihívást képviselhet, ezek 

megtalálása mégis létfontosságúak lehet a sikerhez. Válasszunk gondosan, és a módszereket igazítsuk a távoli 

résztvevők igényeihez. 

Ne feledjük, hogy a feladatok online végrehajtása gyakran hosszabb időt vesz igénybe, ezért ennek megfelelően kell 

terveznünk. Az utasítások átadása is nehézkesebb, próbáljunk meg tehát olyan távoli tevékenységeket és 

gyakorlatokat használni, amelyek egyszerűek és könnyen elmagyarázhatók. Ha a feladat rajzolást vagy toll és papír 

használatát igényli, ezt még a foglalkozás megkezdése előtt mindenképpen közöljük a résztvevőkkel.  

TÁVFOGLALKOZÁS JELLEGZETESSÉGEIHEZ IGAZODÓ IDŐBEOSZTÁS  

Az online megbeszélések gyakran fárasztóak, és könnyen letörheti a lelkesedést, ha a résztvevőknek szünet nélküli, 

órákon át a képernyő előtt kell ülniük. Tervezzünk olyan időbeosztást, amely sok szünetet foglal magában, és sokféle 

feladatot tartalmaz, hogy a résztvevők ne unják el magukat. 

Próbáljunk meg lehetőséget biztosítani arra, hogy a számítógépet otthagyva a résztvevők mozoghassanak egy kicsit. 

Gondoljuk át alaposan, hogy mi a legfontosabb a távfoglalkozás napirendjében, és felesleges elemekkel ne terheljük 

a többieket. A facilitátorok többsége szerint az online foglalkozásoknak eleve rövidebbnek kellene lenniük, mint az 

élő műhelymunkának, és érdemesebb egy sorozat rövidebb távfoglalkozást tartani, mint egy hosszú menettel 

mentálisan lefárasztani a résztvevőket.  

MŰSZAKI SZEMPONTOK GONDOS FIGYELEMBEVÉTELE  

Az online találkozóknál mindig fennáll a technikai problémák kockázata, és bár nem szabad hagynunk, hogy ezek 

határozzák meg az időbeosztásunkat, mindenképp érdemes előre tervezni az ilyen problémák előfordulásával. 

Jó előre küldjük el a résztvevőknek a távfoglalkozás vagy a távértekezlet létrehozásának technikai követelményeit. A 

találkozó napján küldjünk ki emlékeztetőket, a napirendet viszont úgy alakítsuk ki, hogy a későn érkezők számára is 

maradjon néhány perc idő. A komolyabb technikai felkészültséget igénylő feladatokra hagyjunk elég időt, vagy 

keressünk könnyebben megvalósítható alternatívákat. 

Ha hibrid értekezletet tartunk eltérő fizikai helyszíneken lévő csoportokkal, fontoljuk meg a kapcsolódó műszaki 

feladatok delegálását, hogy a moderálásra koncentrálhassunk. A workshop előtt ellenőrizzük az összes felszerelést 

és szoftvert, mert semmi nem olyan kínos, mint amikor a vezeték nélküli mikrofon lemerül, vagy az foglalkozás 

közepén frissíteni kell a szoftvert. Ha már a tervezési és lebonyolítási szakaszban figyelembe vesszük a technikai 

szempontokat, a későbbiekben is kevésbé lesznek valószínűek a problémák. 

NEM KELL TÚLGONDOLNI…  

Ne bonyolítsuk túl a távfoglalkozást: a hagyományos foglakozások legtöbb feladata (csoportos megbeszélés 

moderálása, gyakorlatok, játékok, bemelegítő feladatok, új termék vagy eszköz bemutatása) online eleve 

nehezebben kivitelezhető!   
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ÖTLETEK A VIRTUÁLIS FOGLALKOZÁSOK LEVEZETÉSÉHEZ  

TARTSUNK RENDSZERES SZÜNETEKET!  

A képernyő bámulása gyakran több mentális energiát emészt fel, mint egy személyes találkozó. Az online munka 

során könnyen elveszíthetjük az időérzékünket, és órákra leragadhatunk a gép előtt. Tervezzük meg a napirendet 

úgy, hogy szünetek is legyenek benne. Ne engedjünk a 

kísértésnek: a szüneteket nem szabad kihagyni! Ha a 

csapatnak adunk egy kis időt a feltöltődésre, az fokozza a 

foglalkozás hatékonyságát. A személyes részvétellel zajló 

foglalkozásokon többnyire két-három óránként 

„szusszannak egyet”, de a távfoglalkozások esetében 

gyakrabban is szükség lehet a szünetekre. Azt is tegyük 

világossá, hogy szükség esetén bárki nyugodtan tarthat 

szünetet! 

Érdemes megjegyezni, hogy az online energizáló 

tevékenységek, valamint a csoportos megbeszélések és az 

egyéni munka kombinálása szintén enyhítheti az online 

foglalkozás során fellépő fáradtságot! 

Bátorítsuk a résztvevőket arra, hogy szünetben álljanak fel a 

géptől, menjenek ki a szabadba, meditáljanak, vagy 

harapjanak valamit. Mindegy, mivel kapcsolódnak ki, lényeg 

az, hogy az agynak kell egy kis pihenőidő, ha sikeres foglalkozást szeretnénk tartani és meg kívánjuk őrizni a 

résztvevők teljesítőképességét.  

HASZNÁLJA MINDENKI A  WEBKAMERÁT  

A hatékony kommunikáció nem csak a szavakról szól - a testbeszéd, az arckifejezések és a hangos visszajelzések 

mind-mind hozzájárulnak a megbeszélések sikeréhez.   

Ha az online megbeszélésen gondoskodunk róla, hogy mindenki láthassa egymást, (webkamera) akkor növelhető az 

elköteleződés, és a résztvevők valósabbnak érzékelik a kapcsolatukat. 

Ne feledjük jó előre tudatni a résztvevőket a webkamera használatára vonatkozó elvárásunkról, és ennek 

megfelelően fel kell készülniük, hogy mindenki kényelmesen érezze majd magát. 

Ez nem azt jelenti, hogy az otthonról dolgozókra rá kell szólni, ha a gyerekeik vagy a háziállataik besétálnak a képbe, 

hanem azt, hogy megfelelő tanácsokkal kell ellátni őket a workshop sikere érdekében. 

Bármely munkaszituációban előfordulhatnak „húzós” események. Rendkívüli körülmények fellépésekor, vagy ha 

hirtelen újra kell szervezni a munkát, fontos, hogy előzékenyek és empatikusak maradjunk! 

LEGYÜNK KEDVESEK!   

Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy az online foglalkozások és a távmunka sokak számára újdonságot 

jelentenek. A hagyományos környezetben zajló munkavégzésnek megvannak a maga szabályai és etikettje, ehhez 

képest az otthonról történő munkavégzésre és az online találkozókra való áttérés nehézkes lehet. 

ONLINE 

WORKSHOP 
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Legyünk kedvesek, előzékenyek és türelmesek! Időbe telik, amíg el tudunk igazodni a távértekezletek és 

távfoglalkozások világában. Ha biztosítjuk az összes szükséges eszközt és felvázoljuk az elvárásainkat, az már fél siker, 

de ne feledkezzünk meg az empátia fontosságáról sem! 

Mutassunk jó példát, valljuk be, ha nehézségekbe ütközünk vagy idegenkedünk a helyzettől, és haladjunk együtt a 

többiekkel. Ha sikerül beletanulni, a távmunka és az online megbeszélések mindenki számára hatékonyak lehetnek 

- a felkészülés során és a kezdeti időszakban pedig próbáljunk meg kedvesek és együttérzők lenni. 

HA CSAK LEHET, MINDENKI KÜLÖN ESZKÖZT HASZNÁLJON !  

Amennyire lehetséges, minden résztvevőnek legyen külön eszköze, hogy hozzá tudjanak járulni a beszélgetéshez és 

tudjanak kérdezni, lássák a szükséges diákat vagy anyagokat, és szükség esetén le tudják némítani magukat. 

A saját eszköz használata a hallgatóság tagjainak egyedi kezelését is megkönnyíti, és beszéd közben a résztvevők 

jobban tudnak koncentrálni. Ha a foglalkozás kialakítása egyéni munkát igényel, a külön eszközök biztosítása 

kötelező követelmény is lehet. 

KEZELJÜK MEGFELELŐEN  AZ AUDIÓ ESZKÖZÖKET!   

Az online értekezletekhez használt legtöbb eszköz lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy az résztvevők 

hangját egyedileg szabályozzák. Nyilván érdemes megkérni a résztvevőket, hogy hogy a hangerőt saját maguk is 

szabályozzák, vagyis némítsák le a mikrofonjukat, amikor nem beszélnek, legyenek tisztelettudóak egymással, és 

lehetőleg ne beszéljenek másokkal párhuzamosan, de azért nem árt, ha rendelkezésünkre állnak azok az eszközök, 

amelyekkel mindenki elnémítható, illetve lehetővé teszik az audió körülmények általános szabályozását. 

A jó facilitálás lényege, hogy a csoportot egy folyamaton keresztül irányítjuk, és elősegítjük a hatékony 

kommunikációt. Ha ezt gyorsan és hatékonyan tudjuk megtenni, máris megtettük az első lépést a siker felé. 

AHOL INDOKOLT, A RÉSZTVEVŐKET VONJUK BE NAGYCSOPORTOS VITÁKBA! 

A műhelymunka együttműködésen alapul, és úgy kell megtervezni, hogy mindenkit be tudjunk vonni és le tudjuk 

kötni a résztvevők figyelmét. Szinte természetes, hogy a távfoglalkozás során a résztvevők meg akarnak szólalni és 

bizonyos dolgokat meg akarnak osztani a csoporttal, de gondoljuk át, hogy ezt milyen formában szeretnénk 

megengedni. 

Nyilván nem lesz hatékony, ha mindenki egyszerre beszél, ezért gondolkodjunk el a szöveges chat használatán, hogy 

a kérdéseket előre megszűrhessük és a csoportban csak a leglényegesebbeket bocsássuk vitára. Ha olyan élő 

megbeszéléseket tartunk, ahol mindenki beszélhet, határozzunk meg mindenki számára egy kijelölt időkeretet, és 

ezt tartassuk is be a résztvevőkkel.  

MINDEN SZAKASZ LEGYEN ÁTLÁTHATÓ!  

A gyakorlatok és tevékenységek a foglalkozások és a csoportmunka sava-borsa. A különböző tevékenységek 

kombinálása a távfoglalkozások facilitálása során is segíthet a csoport elkötelezettségének és energiáinak 

fenntartásában. 
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ÜGYELJÜNK AZ IDŐBEOSZTÁSRA! HA KELL, MINDENKINEK BIZTOSÍTSUNK KÜLÖN IDŐABLAKOT!  

Az időbeosztás betartása mindig fontos, ezért figyelembe kell venni, hogy a megbeszélések és egyéb tevékenységek 

online környezetben gyakran hosszabb ideig tartanak. Az időbeosztás meghatározása és megfelelő moderáció nélkül 

fennáll a veszélye, hogy a strukturálatlan beszélgetések a végtelenbe nyúlnak, és a csoport nem lesz képes haladni. 

Határozzuk meg a tevékenységek és a nyílt megbeszélések időbeosztását, hogy senki ne veszítse el a fonalat és 

mindenki megfelelően összpontosíthasson. Határozzunk meg olyan alapszabályokat az élő megbeszélésekhez, 

amelyek révén mindenki megőrizheti a koncentrációját. Használjunk a szöveges chat funkciót vagy olyan 

módszereket, mint például a gyorsválasz, hogy mindenki szóhoz jusson, de a műhelymunka mégis folyamatos 

maradhasson.  

HASZNÁLJUNK KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁST ÉS NÉVTELEN SZAVAZÁST!  

A résztvevők körében végzett közvélemény-kutatás hatékony módja lehet a szükséges visszajelzések gyors és 

hatékony megszerzésének. A távolból végzett facilitálás a személyes interakciók egyes részeinek egyszerűsítését és 

áttervezését igényli, hogy ezek online „egyenes adásban” hatékonyabban működhessenek. 

A műhelymunka egyes vonatkozásai online pontosan ugyanúgy működnek, mint valós körülmények közt, míg mások 

egyszerűen túl sok időt vesznek igénybe, vagy újra kell gondolni őket. 

A csapat munkáját és a résztvevők együttműködését úgy kell megoldani, hogy közben ne vesszünk el a részletekben. 

A hatékonyság növelésére használjunk online eszközöket, például online közvélemény-kutatást, és fontoljuk meg az 

anonim szavazás lehetővé tételét is, ha az emberek nehezen akarnak megszólalni.  

ÚTMUTATÓ AZ OKTATÁSI  PLATFORMHOZ  

A programot multimédia és digitális oktatás támogatja és három fő modulból áll: 

1. modul: Innovációs gondolkodás 

2. modul: Motiváció 

3. modul: Technikai együttműködés 

A tanulóknak különböző lehetőségek  állnak rendelkezésre, itt felsorolunk néhányat közülük: 

1. Rövid, 10-15 perces tanulási egységek - napi használatra javasolt (úgynevezett "mikrotanulás ") 

2. 1-2 órás tanulási egységek - heti használatra javasolt (úgynevezett e-learning) 

MODUL 1 

Innovációs 

gondolkodás 

MODUL 2 

Motiváció 

MODUL 3 

Technikai 

együttműködés 
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3. Hagyományos képzés kiegészítve egy online képzési platformmal "kevert" tanulásban (hagyományos 

tanulás) 

A tanuló idejétől, elérhetőségétől, tanulási stílusától, generációjától stb. függően, alapvetően mind abból, amit eddig 

leírtunk, a tanuló maga választja meg a saját tanulási  útját.  

A konzorcium a TransIT projektben egy új képzési megoldást fejlesztett ki, amely lehetővé teszi a tanulási ritmus 

egyéni beállítását és megválasztását, felhasználóbarát tanulási felületet biztosítva, ahol az egyének lehetőségeikhez, 

szokásaikhoz és igényeikhez igazíthatják a képzést.  

Az útmutató gyakorlati megközelítésére alapozottan a platform három különböző tanulási útvonalat kínál: 

Mikrotanulás, E-tanulás és hagyományos tanulás.  

A következő fejezetben a TransIT platform használatát mutatjuk be. 
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TRANSIT PLATFORM 

 

ELŐKÖVETELMÉNYEK  

A platformhoz való hozzáféréshez 

először új fiókot kell regisztrálni. 

Kattintson a képernyő bal felső 

sarkában a Language (Nyelv) 

mellett található Registration 

(Regisztráció) gombra. Adjon meg 

egy e-mail címet és egy jelszót, és a 

megfelelő négyzet bejelölésével 

fogadja el az Adatvédelmi 

nyilatkozatot. 

 A Guide (Útmutató) gombra 

kattintva a TransIT oktatási 

platform hivatalos útmutatója 

jelenik meg, amely segít a platformon 

való navigálásban.  

Az elfelejtett jelszót a Forgot your password? (Elfelejtette a 

jelszavát?) gomb megnyomásával kérheti újra.  

Regisztráció után kattintson a Log In (Bejelentkezés) gombra, 

majd az azonosító adatok megadása után lépjen be a 

platformra. 

A regisztációkor csak a név és az email megadása 

kötelező, semi egyéb kötelezettség nincs.  
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 NAVIGÁCIÓ  

A platformra belépve a képernyő közepén található három tanulási útvonal (learning pathway) közül választhat, 

vagy a képernyő jobb felső sarkában található lila Archives (Archívum) ikonra kattintva megtekintheti az archívumot. 

Kijelentkezni a bal felső sarokban található Log out (Kijelentkezés) gombbal lehet.. 

MIKROTANULÁS  

Ez a tanulási útvonal rövid animációk sorozatát kínálja, amelyek segítségével elsajátíthatóak a TransIT 

tananyagokban foglalt ismeretek. Az animációk rövidek (1-2 percesek), egyszerűek, és bemutatják az egyes fejezetek 

lényegét. Minden animáció egy-egy ORB-ben, a képernyő jobb oldalán megjelenő digitális kapszulában található. A 

kapszula alatt megjelenő ORB bemutatja az adott animáció központi témáját. Erre az ORB-re kattintva megjelenik 

egy indítómenü, amelyből az animáció indítása előtt további információt tudhat meg. 
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 A prezentáció elindításához kattintson a Start gombra. Az előző menübe az Exit (Kilépés) gombra kattintva juthat 

vissza.  

  

Ez egy megnyitott ORB menüje  
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E-TANULÁS  

Ez az útvonal moduláris megközelítést alkalmaz, ahol a tanulók a három fő témakör (Innovációs gondolkodás, 

Motiváció, Technikai együttműködés) közül választhatnak, és egy sor leckén keresztül fedezhetik fel a vonatkozó 

tartalmakat. A tanulási útvonalhoz önértékelő eszközök is tartoznak, melyek révén a tanulók megkaphatják a 

modulok elvégzéséhez szükséges visszajelzéseket.  

 

 

 

 

 Kattintson a képernyő bal oldalán megjelenő legördülő menüben bármelyik fejezet címére. Ekkor további altémák 

jelennek meg, melyek szabadon felfedezhetők.  

A tanulási útvonal kiválasztásának menüjébe az Exit (Kilépés) gombra kattintva juthat vissza.  

  

Az önértékelés bármikor elvégezhető, de azt javasoljuk, 

hogy mielőtt megpróbálná kitölteni a teszteket, 

tanulmányozza át a fejezeteket, mivel így sokkal 

könnyebben fog tudni válaszolni a kérdésekre. 
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EGYÉNI TANULÁS  

Akik a tanulási folyamat teljes egészét kézben kívánják tartani, az Egyéni tanulás útvonalon a TransIt teljes képzési 

anyagát megkapják, mindeféle megkötés nélkül. Ezen az útvonalon a tanuló megkapja a három fő fejezet összes 

anyagát, az önértékelő eszközöket és a tanulási élményt támogató összes tartalmat.  

 A további menüpontok felépítése ugyanolyan. A kívánt fejezet eléréséhez kattintson a három kép valamelyikére. A 

megjelenő menü három műveleti gombot fog tartalmazni. Ezeket az alábbiakban ismertetjük. 

  
I. II. III. 
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 Az első műveleti gomb hozzáférést biztosít a kiválasztott fejezethez, amely az ikonra kattintva PDF formátumban 

jelenik meg. Az önértékelő eszközök és a segédanyagok is hasonló módon érhetők el. 

A tanulási útvonal kiválasztásának menüjébe az Exit (Kilépés) gombra kattintva juthat vissza. A SELECT A CHAPTER 

(Fejezet kiválasztása) menü eléréséhez kattintson a Return (Enter) gombra. 
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ARCHIVUM 

Amikor a látogató először belép a platformra, a TransIt-univerzum átfogó történetének egyik epizódja fogadja. Ez a 

történet csak a kezdet, hiszen számos felfedezésre váró fejezet található a platformon. Minden egyes összegyűjtött 

történet egy lila mappába kerül, mely az Archívumban kerül tárolásra. 

Ha az archívumban kíván navigálni, kattintson a SELECT A CHAPTER (Fejezet kiválasztása) képernyő jobb felső 

sarkában megjelenő Archives (Archivum) műveleti gombra. 

 



 

  

 

   50 

Ahányszor csak új ismeretanyagot fedez fel, a felhasználót egy felugró üzenet figyelmezteti. A feloldott fejezet 

elolvasásához navigáljon át az Archívumba. 

ÖSSZEFOGLALÁS  

A projekt keretében érdekes anyagokat készítettünk, amelyek egy innovatív és felhasználóbarát platformon 

keresztül érhetők el.  

A platform kialakítása 3 tanulási útvonal követését teszi lehetővé:  

1. Mikrotanulás/ prezentációkkal  

2. E-tanulás 

3. Hagyományos tanulás 

A platformot és az anyagokat különböző módon lehet használni. Minden tanár vagy önállóan tanuló résztvevő maga 

választhatja ki, hogy milyen módon kíván tanulni és milyen útvonalon akar haladni a tanulás során. Néhány 

javasolható pedagógiai módszer:  

Napi időbeosztás (15 perc) – egyéni online tanulás 

• Mikrotanulás (pl. presentációk, videók, infografikák),  

• Gamification 

• Mindfulness (éber figyelem) gyakorlás 

Heti időbeosztás (2 óra) – egyéni online tanulás 

• E-learning -alapú tanulás 
• Gamification 

Havi időbeosztás (1 nap) – vegyes tanulás 

• Forgatókönyv-alapú tanulás 

• Technológiailag támogatott tanulás 

• Játékalapú tanulás 

• Probléma alapú tanulás 

• Jó gyakorlatok 

• Pedagógiai, pszichológiai tanácsok  

A képzési anyagok a fenti pedagógiai megközelítések módszertani horizontján belül kimondottan az online képzési 

platform számára készülnek.  
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