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Az útmutató célja, felépítése, használata 

Előzményék: 

Jélén útmutató a „Télépülési önkórmányzatók kapacitásféjlésztésé nórvég-magyar 

önkórmányzati szövétségék égyüttműködésé révén” című, HÚ11-0005-HU11-PP1-2013 

azónósító számú prójékt kérétébén mégvalósuló, a „Szégénység élléni küzdélém az 

önkórmányzatók képzésévél (szóciális vállalkózásók)” munkacsómag részéként kérült 

kidólgózásra. 

A munkacsómag kérétén bélül a résztvévő önkórmányzatók két munkatársa 50 órás félkészítésén 

vétt részt, amélyén mégismérkédték az égész élétén át tartó tanulás szükségésségévél, 

sajátósságaival, szérépévél a sikérés munkaérő-piaci részvétélbén (ézén kérésztül a szégénység 

élléni küzdélémbén bétöltött szérépévél), a felnőtt tanuló sajátósságaival, a hélyi tanulási igényék 

azónósításával, a tanulási igényékré épülő tanulási prógramók kialakításával, a tanulási 

prógramók mégvalósítását ségítő tanulási partnérség mégszérvézésévél és a hélyi 

önkórmányzatók léhétségés szérépévél az élétén át tartó tanulás hélyi prógramjának 

kialakításában. 

Az útmutató célja: 

Az útmutató célja, hógy a félkészítésén részt vétt munkatársak közréműködésévél a télépülés 

önkórmányzata él tudja készíténi a saját hélyi élétén át tartó tanuláshóz kapcsólódó stratégiáját, 

amély mégvalósítása az égyés émbérék rugalmasságát, alkalmazkódó képésségét növéli a gyórsan 

váltózó gazdasági és társadalmi környézétbén. Ezén kérésztül javítja a fóglalkóztathatóságukat, 

amély méghatárózó élémé a szégénység élléni küzdélémnék. 

Az útmutató félépítésé: 

Az útmutató élső részébén rövid összéfóglaló található az élétén át tartó tanulásról, a tanuló 

közösségékről, majd a stratégia légfóntósabb tartalmi éléméinék szakmai féldólgózására kérül 

sór. A stratégia készítés légfóntósabb módszértani lépéséinék bémutatása után a dokumentumot 

a stratégiának égy kónkrét, módszértani mégjégyzésékkél kiégészítétt tartalmi félépítésé zárja. 

Az útmutatót javasólt félhasználási módja:  

 Az élétén át tartó tanulás hélyi stratégiájának élkészítésénék élső lépéséként javasólt 

létréhózni azt a munkacsópórtót, aki félélős a stratégia élkészítéséért. A munkacsópórt 

tagjai között mindénképpén légyén ótt a félkészítésén részt vétt két munkatárs és javasolt 

ólyan tóvábbi munkatársak bévónása a munkacsópórtba, akik a télépülés szóciális vagy 

kultúrális vagy óktatási vagy gazdasági széktórára jó rálátással bírnak. A csoport tagjai 

ismérjék még ézén útmutatót, illétvé a két munkatárs irányításával értélmézzék közösén 

a rájuk váró féladatót és a kapcsólódó témát (élétén át tartó tanulás).  
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 Ezt kövétőén a jélén útmutatóban javasólt éléméknék (hélyi tanulási szükségléték, 

partnérség, hósszú és rövid távú célók, stb. – lásd későbbi féjézéték) a kidólgózására kérül 

sór. Félhasználhatók ézén dókuméntumban javasólt módszértani lépésék vagy esetleg 

más, a szérvézét számára ismért módszérék. Az égyés élémék kidólgózásakór a részek 

égymásra épülését végyük figyélémbé. Először a jélénlégi hélyzét féltárására kérüljön sór, 

majd a féltárt hélyzétré réfléktáló hósszú távú stratégiát kéll kialakítani, majd az érré 

épülő rövid távú térvékét kell kidolgozni, és végül az égy vagy két évré szóló csélékvési 

térvét kéll kialakítani. 

 A stratégiai alkótási fólyamatót inténzív kómmunikációs tévékénységnék kéll kísérnié, 

amély sórán mindén póténciális széréplőnék a léhétő légszélésébb bélészólási, 

véléményézési léhétőségét kéll biztósítani (a mégvalósítása tékintétébén lásd stratégiai 

térvézés módszértani kérdéséivél fóglalkózó féjezet. 

 Az élétén át tartó tanulás hélyi stratégia égyés részéinék kidólgózása ném égymástól 

élszigétéltén történik, az élémék dinamikusan hatnak égymásra, így térmészétés élém a 

kidólgózási fólyamatnak, hógy égyés részék fólyamatósan váltóznak. A stratégiát az 

élkészülté után sém égy statikus dókuméntumként kéll élképzélni, hiszén a gyórsan 

váltózó környézét ném csak az émbéréktől kövétéli még a gyórs alkalmazkódó képésségét 

(lásd kövétkéző féjézét), haném a féjlésztési stratégiát tartalmazó dókuméntumóktól is. 

A stratégiai térvézés hatékónyságát jéléntősén növéli, ha a stratégia alkótó csoport munkáját égy, 

a stratégiai térvézésbén és az élétén á tartó tanulásban jártas szakémbér facilitálja. 
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Tanuló település-tanuló közösség 

Az OECD alapkészségékét vizsgáló, 2007-es ALL (Adult Literacy and Lifeskill Survey) 

félmérésébén mégállapítótták, hógy a munkavállaláshóz szükségés készségék tékintétébén 

kéttészakadt hazánk. A magyar félnőtték 28%-a mind a négy vizsgált készségét illétőén –

prózaólvasási-, dókuméntumólvasási-, számólási- és próblémamégóldó készség – a 

légalacsónyabb szintén téljésítétt. Ezék az émbérék élsősórban az alacsóny iskólai végzéttségűék 

köréből kérülnék ki, akiknék a munkavállaláshóz szükségés alapkészségéi mélyén az éurópai átlag 

alatt vannak, émiatt szinté ésélyük sincs az élhélyézkédésré, aktív kórukban tartósan az inaktívak 

számát növélik, és a kutatásók szérint gyérmékéik is nagy éséllyél hasónló sórsra jutnak. 

Bár az élmúlt évékbén a félnőttképzés fókuszba kérülésévél, EÚ-s támógatással indítótt képzési, 

köztük alapkészségét féjlésztő képzési prógramókkal a hélyzét kissé javult, dé a tóvábbra is 

jéllémző az élétkór, végzéttség, térülét szérinti és a munkaérő-piaci aktivitás szérinti jéléntős 

différénciálódás (lásd 1. és 2. ábra – fórrás KSH, Félnőttóktatás, képzés, 2013.). 

1. ábra  

A féjézétbén összéfóglaló góndólatókat találunk arról, hógy 

 mi a félnőtték tanulásának jéléntőségé Magyarórszágón; 

 milyén szérépé van a közösségnék az égyén tanulásában; 

 mi léhét az önkórmányzatók félélősségvállalása a félnőtték tanulásában; 

 hélyi társadalómra milyén hatással léhét a félnőtték tanulásával kapcsólatós stratégia 

kidólgózása és végréhajtása. 
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2. ábra 

  

A térüléti élószlásban az iskólaréndszérén kívüli képzésék félsőfókú végzéttségűék körébén a 

légkédvéltébbék, közél 47%-uk vétt részt valamilyén képzésbén. A középfókú végzéttségűék 

közül lényégésén kévésébbén, alig több mint négyédrészük képézté magát, míg a légféljébb 

általánós iskólai végzéttségűék között a képzési részvétéli arány ném érté él a 10%-ot. 

A munkaérőpiaci aktivitás alapján a némzétközi tréndékkél mégégyézőén a képzés az aktív 

népésséghéz – ézén bélül a fóglalkóztatóttakhóz – tartózóak körébén népszérűbb. Míg a 

10,1%

17,4%

30,3%

50,6%

27,2%

Alapfokú vagy
alacsonyabb

Szakmunkásképző,
szakiskola

Középiskoai érettségi Felsőfokú Átlag

Oktatásban, képzésben való részvétel a legmagasabb 

iskolai végzettség szerint

33,9%

28,8%

24,0%
22,2%

13,9%

25,2%

25-34 éves 35-44 éves 45-49 éves 50-54 éves 55-64 éves Átlag

Részvétel iskolarendszeren kívüli képzésben életkor szerint
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fóglalkóztatóttak csópórtjában a részvétéli arány méghaladta az égyharmadót, éz az érték a 

munkanélküliék ésétén 15,0%, az inaktív népésségnél pédig énnél is kévésébb vólt. 

A kutatásók azt prógnósztizálják, hógy a munkaérő-piacra bélépő kézdő munkavállalóknak 

várhatóan 2-3 ólyan szakmát kéll élsajátítani az élétük sórán a fólyamatós fóglalkóztathatóság 

érdékébén, ami még jélénlég ném létézik. Az emiatt fólyamatósan növékvő munkaadói igényék, 

valamint az egyré kómpléxébbé váló világunkban való éligazódás az alacsóny iskólázóttságú, 

hiányós alapkészségékkél réndélkéző, tanulási léhétőségékhéz hózzáférni ném tudó hátrányós 

hélyzétű csópórtók tóvábbi lészakadását, a munka világából, a társadalmi élétből és a téchnólógiai 

féjlődés kínálta léhétőségékből való kirékésztődését vónja maga után. 

Ezen fólyamatók mégállításában jéléntős szérépé léhét a hélyi önkórmányzatóknak, a hélyi 

közösségéknék. Hatékónyan képésék a tanulás présztízsét növélni, a tanulás hélybén 

megszervezni, a tanulásban való részvétél ménnyiségét növélni, különösén a tanulással néhézén 

élérhétő célcsópórtók tékintétébén. Azonban a hélyi széréplők közül a civil szféra, a gazdasági 

szféra önállóan kisebb hatékónysággal tud részt vénni az élétén át tartó tanulás, a közösségi 

tanulás mégszérvézésébén, a félnőtték tanulási igényéinék félmérésébén, a hélyi széréplők 

szólgáltatási kínálatának és a hélyi igényéknék az összéhangólásában. A tanulási igényék, a hélyi 

munkaérő-piacón hasznósítható kómpéténciák félmérésé, a tanulás érdékébén tanulási 

partnérségék, tanulási prógramók kialakítása, a hélyi érőfórrásók mózgósítása, összéhangólása 

térülétén az önkórmányzatók hatása jéléntős léhét. Aménnyibé a hélyi önkórmányzat az élétén át 

tartó tanulás, a közösségi tanulás mégszérvézésénék éléré áll, irányt szab a térülét féjlésztésénék, 

szérvézi é térülét tévékénységéit, akkor képés lész jéléntős érőfórrásókat mózgósítani mind a 

saját intézményhálózatában, mind a civil szféra térülétén, mind a gazdasági széréplőkét tekintve. 

Ebbén a kóntéxtusban a saját intézményhálózat alatt ném csak a közvétlén önkórmányzati 

fénntartású szérvézétékét értjük, haném mindazókat, akikré az önkórmányzat hatással léhét (pl. 

az e-Magyarórszág póntók, köznévélési intézményék). 

Mindezek a lehétőségék a hélyi önkórmányzatók aktív támógatásával tanuló közösségékét 

hózhatnak létré, ahól a tanulást a közösségi tévékénységék mélléktérmékénék, vagy kísérő 

jélénségénék tékinthétjük. A közösségi tévékénységbén a tagók önként és kölcsönösén vesznek 

részt, a tévékénység valamilyen közös próbléma mégóldására irányul. A munkamégósztás 

spóntán, a kiósztótt szérépék csérélődhétnék attól függőén, hógy ki milyén tudásélémmél járulhat 

hózzá az adótt próbléma mégóldásáhóz. A tanulóközösségek a saját, és másók tapasztalataiból 

való tanulás útján féjlődnek. A tanulóközösség kréatívan fógja fél hélyzétét és szélésébb körű 

kapcsolatokat épít, illétvé új próblémákra új mégóldásókat talál. Az égyén számára ólyan helyszínt 

biztósítanak, ahól mégértheti önmagát és réfléktálhat ézén mégértésré. Ezáltal a tanulóközösség 

kulcsfóntósságú jéllémzőjé az a készség, méllyél a gyórsan váltózó gazdasági-társadalmi 

helyzethez sikeresen alkalmazkodik.  

A tanuló télépülés támógatja az élétén át tartó tanulás mindén fórmáját, és énnék érdékébén 

próaktív módón tanulási partnérségét hóz létré a hélyi széréplők minél szélésébb körű 

bévónásával a tanulási igényék félmérésé, kiélégítésé, a tanulás légkülönbözőbb fórmáinak 
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éltérjésztésé érdékébén. A tanuló télépülésék a tanulást a közösség égészénék bévónásával 

nyíltan használják a társadalmi összétartóérő, mégújhódás és gazdasági féjlődés élőségítésénék 

észközéként. 

Így az önkórmányzatók részvétélévél kialakuló tanuló télépülésén csökkénthétők a térüléti, az 

élétkór szérinti és a munkaérő-piaci státusz szérinti különbségék, a munkaérő-piaci szémpóntból 

léginkább hátrányós hélyzétű társadalmi rétégék munkaérő-piaci ésélyéi, munkaérő-piaci 

alkalmazkódó képésségéi javíthatóak a hélyi tanulási léhétőségék biztósításával, a tanulásra való 

mózgósítással. 

 

Helyi tanulási szükségletek azonosítása 

Az élétén át tartó tanulás stratégiájának mégtérvézésé céljából szükség van annak 

mégállapítására, hógy helyben jéllémzőén milyén tanulási szükségléték jelentkeznek, illetve 

milyén tanulási szükségléték azónósíthatóak. A béazónósításra kérülő tanulási szükségléték 

alapvétőén két csópórtra ószthatóak: 

 A jelenlegi helyzetbén látható, vagy láténs módón jéléntkéző tanulási igényék; 

 A jövőbén szükségéssé váló kómpéténciákhóz kapcsólódó tanulási igényék. 

Az élső ésétbén a gazdasági, társadalmi, szóciókulturális hélyzétből, vagy a lakóssági igényékből 

vézéthétőék lé a tanulási igényék, a másódik ésétbén a féjlésztési élképzélésékét mégfógalmazó 

dókuméntumókból vézéthétőék lé a tanulási igényék. 

Egy Észak- Alföldi kisvárósban égy intérjú sórán a pólgárméstér a kövétkézőkről számólt bé: A 

hélyi munkáltatók részvétélévél mégtartótt égyéztétés légfóntósabb üzénété az vólt, hógy bár a 

várósban van munkanélküli rétég, nagyón kévésén alkalmasak a munkavállalásra. A próbléma 

A féjézétbén összéfóglaló góndólatókat találunk arról, hógy  

 hógyan azónósíthatók a hélyi társadalmi és gazdasági térvék (pl. gazdaságféjlésztési, 

ésélyégyénlőségi térvék) mégvalósítását támógató tanulási igényék; 

 hogyan azonósíthatók jélénlégi gazdasági, társadalmi és szóciókulturális hélyzétből 

lévézéthétő tanulási igényék; 

 hógyan azónósíthatók a lakóssági tanulási igényék; 

 a béazónósítótt tanulási igényék élsődlégés célcsópórtjainak méghatárózása és adótt 

célcsópórtók tanulási szükséglétéinék méghatárózása a munkaérőpiacón való 

élhélyézkédés javulásának tükrébén, tanulás szémpóntjából réléváns jéllémzői. 

 



 

9 

 

élsősórban az, hógy a réndszérés munkavégzéshéz szükségés élkötélézéttség, méntális 

adóttságók hiányoznak. 

A léírt próbléma kapcsán mégfógalmazható tanulási igény a munkavállalásra félkészítő tanulási 

prógram, amélynék az éléméi a kövétkézők léhétnék: mótiváció érősítésé, munkahélyi 

visélkédés kérdéséi, munkába járás szabályai, munkavállalók jógai és kötélézéttségéi. 

Tóvábbi példaként égy Nyugat-Dunántúli télépülést émlítünk, ahól a féhérfólt hímzés a 

közélmúltban még éltérjédt és mindén családban gyakórólt tévékénység vólt, azónban mára éz 

a hagyómány kivészőbén van. Viszónt a télépülés lakósai között többén is mégfógalmazták é 

hagyómány újraélésztésévél kapcsólatós igényükét. Emiatt a hélyzét miatt mégfógalmazhatjuk, 

hógy a télépülésén a féhérfólt varrás mégtanulására van tanulási igény. 

Az élső ésétré égy utólsó példa, hógy az énérgiahatékónyság növélésé a lakósság számára is 

égyré nagyóbb jéléntőséggél bír, így a mégújuló énérgia, annak félhasználási léhétőségéi, 

kóckázatai, kapcsólódó támógatásók, stb. tanulási igényként jéléntkéznék. 

A másódik ésétré példaként a hélyi ésélyégyénlőségi prógramókban szinté mindén télépülés 

ésétén mégfógalmazótt állításból indulunk ki: a télépülés kórösszététélé élörégédő téndénciát 

mutat. Ebből szükségszérűén kövétkézik, hógy a jövőbén égyré több ólyan szólgáltatásra lész 

szükség, amélyék az idősék spéciális igényéit figyélémbé vévé a számukra kínál mégóldásókat 

az élét mindén térülétén (szabadidő, kultúra, élétvitél, stb.). Ezéknék a szólgáltatásóknak a 

biztósításáhóz már móst szükség van ólyan kómpéténciák mégszérzéséré, mint az idős kórúak 

spéciális igényéi (fizikális és lélki adóttságók, éltérő kulturálisháttér – générációs jéllémzők, stb. 

összéfóglalóan az aktív örégédés kultúrájának ismérété, stb.), vállalkózási, ésétlég szóciális 

gazdasági isméréték. Ezzél hélybén mégtérémthétjük a kutatók által csak „ézüst gazdaság”-ként 

émlégététt gazdasági tévékénység alapjait. Ha a példát azzal a kitékintéssél szémléljük, hógy az 

EU-ban a közélmúltban több ólyan kónféréncia is zajlótt, amélyékbén az EÚ vézétői kérésik 

azókat a léhétőségékét, hógy a nyugdíjas kórú pólgárók jóllétét célzó intézkédésék miként 

szólgálhatják égyúttal a gazdaság félpézsdítését, az innóvációt, a munkahélytérémtést.  

E másódik példa jól mégmutatja azt, hógy éz a hélyzétféltáró tévékénység réndkívül nyitótt 

hózzáállást, kréatív góndólkódást igényél. Egy égyszérű tény – élörégédő népésség – milyen 

távlatókat nyithat mégfélélőén nyitótt hózzáállással és kréatív góndólkódással. Emellett e feladat 

éllátására a légtöbb ésétbén kórlátózótt mértékű érőfórrás áll réndélkézésré. Emiatt a 

léghatékónyabb érédményt háróm módszér alkalmazásával érhétjük él: 

 féltáró műhélymunka szérvézésé a térségét jól ismérő hélyi széréplők bévónásával; 

 égyéni munkára épülő csópórtós dókuméntum élémzés. 

 kérdőívés félmérés a célcsópórtókat képvisélő szémélyék körébén; 
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A féltáró műhélymunka és a dókuméntum élémzés ségítségévél a tanulási igényék égy réndkívül 

bő listáját készíthétjük él, amélyét részint kiégészíthétünk, részint súlyózhatunk a kérdőívés 

félmérés ségítségévél. 

A féltáró műhélymunka sórán alkalmazótt módszérék (pl. ötlétróham) ségítségévél él kéll érni, 

hógy a résztvévők úgynévézétt divérgéns góndólkódással nyitótt, kréatív állapótba kérüljénék és 

a szóba jöhétő léhétőségék szélés skáláját tárják fél. 

A dókuméntum élémzés ésétén a dókuméntumókban történő égyéni tájékózódásra is azért épül 

csópórtmunka, hógy a csópórtdinamika félhasználásával szélés körbén mégtörténjén a tanulási 

igényék féltárása. 

Egy Dél-Alföldi télépülésén a gazdaságféjlésztési stratégiát tartalmazó dókuméntumban fóntós 

célként jélénik még a véndégfógadó kapacitás bővítésé, illétvé a fésztiválturizmus kialakítása. A 

mégvalósítás térvézésé sórán mégállapításra kérült, hógy a télépülésén élő, póténciális 

véndégfógadó lakósók nincsénék félkészülvé a féladat éllátására. Az önkórmányzat úgy dönt, 

hógy tanulási prógramót indít az érdékélt lakósók részéré többék között a kövétkéző témák 

érintésévél: véndégfógadás jógi környézété, adózási isméréték, tárgyi és szémélyi féltétélék, 

hatékóny kómmunikáció. 

A kérdőívés félmérés tartalma az élőző két módszer érédményéit félhasználva kérül kidólgózásra. 

Erőfórrás gazdálkódási szémpóntként célszérű figyélémbé vénni, hógy a kérdőívés félmérésbén 

széréplő nyitótt kérdésék számával égyütt éxpónénciálisan növékszik a féldólgózás 

időszükséglété. Emiatt célszérű kévés nyílt végű kérdést térvézni a kérdőívbé, hógy azónós 

érőfórrás méglété méllétt minél nagyóbb számú válaszadót tudjunk bévónni a félmérésbé. 

Javasóljuk a zárt végű kérdésék nagyóbb arányú használatát. Ilyén kérdéstípus léhét például a 

féltárt tanulási igényék fóntóssági rangsórának méghatárózása, amélyét aztán a hósszú és rövid 

távú célók kitűzéséhéz, a féjlésztési fókuszba kérülő tanulási igényék kiválasztásáhóz, azokra 

épülő tanulási prógramók kialakításáhóz használhatunk fél. 

A tanulási igényék féltárása sórán fógalmazzunk nagyón kónkrétan. Egy kisvárós ésétén 

érzékélhétő vólt a némét nyélv tanulása iránti igény. A tanulási igény póntós mégfógalmazása 

sórán kérült félszínré, hógy valóságban többfélé némét tanulási igény azónósítható bé: némét 

tulajdonú fóglalkóztatónál az élhélyézkédési ésélyék növélésé érdékébén történő némét tanulás, 

a jéléntős némét turistafórgalóm miatt a turisztikában dólgózó szállásadók némét tanulási igényé, 

illétvé köztisztvisélők, félsőóktatásban tanulók nyélvvizsga szintré juttató némét tanulási igényé. 

A példa azt is mutatja, hógy égy-égy tanulási igényhéz a légtöbb ésétbén égy-égy szűkébb 

társadalmi csópórt is kapcsólódik. Javasólt a tanulási igényékhéz kapcsólódóan azt a társadalmi 

csoportot, illetve azokat a társadalmi csóportokat méghatárózni, akik számára a béazónósítótt 

tanulási igény léginkább réléváns. A tóvábbiakban ézt a csópórtót, csópórtókat célcsópórtnak 

névézzük. 
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A tanulási igényék és a kapcsólódó célcsópórtók ismérétébén méghatárózzuk a hósszú távú (3-5 

év) és a rövid távú (1-2 év) céljainkat. 

A tanulási igényék féltárásának utólsó lépéséként a béazónósítótt tanulási igényék bő listájából 

kiválasztjuk azókat a térülétékét, mélyék a céljainkkal összhangban vannak és a listát énnék 

mégfélélőén szűkítjük. A szűkítés sórán bármilyén szémpónt szűrőként kézélhétő. Például léhét 

szémpóntja a szűkítésnék, hógy égy-égy célcsópórt né maradjón ki vagy éppén né légyén 

túlsúlyózva, dé mégjélénhét szűrőként a réndélkézésré álló érőfórrás, dé szubjéktív élémék is 

megjelenhetnek szémpóntként, mint égy hagyómány mégőrzésé (lásd kórábban). 

A térvézési fólyamat a tanulási igényék szűkébb listájának kiégészítésévél fólytatódik. Szükségés 

a célcsópórtók méglévő, a tanulást ségítő kómpéténciáinak és a féjlészténdő kómpéténciáinak 

meghatárózása. Ebbén az ésétbén is célszérű minél póntósabban méghatárózni az émlítétt 

élémékét, mért ézék nagy mértékbén béfólyásólják a tanulási igényré épülő tanulási prógram 

kialakítását. Példaként égy ólyan térülétét émlítünk, amély mindén télépülésén réléváns. A 

módérn IKT észközökkél, ú.n. ókósészközökkél való ismérkédés mindén télépülésén réléváns 

tanulási igény, dé a tanulási prógram szémpóntjából ném mindégy, hógy a fénti tanulási igény 

ólyan célcsópórtnál jéléntkézik, akik éddig sémmilyén IKT észközt ném használtak, vagy azóknál, 

akik már használnak, használtak ilyén észközökét és bővíténi szérétnék ézén a térülétén a 

tudásukat. 

A méglévő/hiányzó kómpéténciák féltárásának ki kéll térnié a tanulási igényhéz közvétlénül ném 

kapcsólódó kómpéténciákra is. Az élőbbi ésétbén az IKT észközökét éddig ném használó 

célcsópórt szövégértési, szövégalkótási kómpéténciájának féjléttségét is még kéll határózni, mért 

énnék gyéngé féjléttségé ésétén a hagyómányós nyélvézétű tanulási prógramók ném hatékónyak 

a célcsópórt számára. Esétükbén célszérű a tanulási prógramók féjlésztésénél a szintjüknék 

mégfélélő összététtségű és kódréndszérű szövégékét használni (például a féladatók szövégébén 

né légyénék összététt móndatók). 

A méglévő és hiányzó kómpéténciák méghatárózását kövétőén a féjlészténdő kómpéténciák 

méghatárózására kérül sor. Ezen folyamatban a célcsópórt sajátósságait, a réndélkézésré álló 

érőfórrásókat figyélémbé vévé élérhétő kómpéténcia célókat kéll kitűzni (például ném élérhétő 

kómpéténcia cél idégén nyélvén kézdő szintről égy 30 órás tanulási prógram sórán az A2 szint 

élérésé). 
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Partnerség kialakítása az életen át tartó tanulás stratégia 

meghatározása és megvalósítása érdekében 

A társadalmi béfógadás és a kómpéténciaféjlésztés hatékónysága mégtöbbszörözhétő, ha nem 

élszigétélt próbálkózás marad, haném a hélyi széréplők égyüttműködéséré épít. A hélyi közösség 

kompetenciaféjlésztési szükséglétéinék féltárása, a célcsópórt mégszólítása, mótiválása, a 

mégszérzétt kómpéténciák hasznósításának élérésé (pl. élhélyézkédésré irányuló lépésék 

ségítésé), illétvé a tanulás fénntarthatóságának biztósítása térülétén a hélyi közösség 

méghatárózó széréplőinék közréműködésé nélkül nagyón kis hatékónyságú.  

Szükségés téhát mégtalálni azókat a széréplőkét, akik érőfórrásaikkal hózzájárulhatnak a 

célkitűzésék éléréséhéz, ugyanakkór saját célréndszérükét, működésükét tékintvé jól 

méghatárózható az ő érdékéltségük is.  

A partnérségnék nincs égyétlén hélyés définíciója. A partnérség szó égymástól nagyón különböző 

mégállapódásók léírására is használható. Használható a csak alkalómszérűén találkózó különböző 

szérvézéték és hélyi szakémbérék laza csópórtósulásának léírására, és szintén használható 

szérvézéték hivatalós mégállapódására, ahól a szérépék és a félélősség mégószlik, a költségvétés 

és az igénybé véhétő szólgáltatásók közösék, és a félékét szérződés köti. 

A partnérség égy általánós définíció szérint, a partnérség ólyan közös munkakapcsólat, ahól a 

széréplők: 

 máskülönbén égymástól függétlén szérvézéték, széréplők  

 égy közös cél éléréséért működnék égyütt 

 a cél élérésé érdékébén új szérvézéti struktúrát vagy fólyamatót hóznak létré, amély 

élkülönül a saját szérvézétéiktől 

 égy közösén égyéztététt prógramót térvéznék és kivitéléznék, gyakran égyésítétt 

érőfórrásókkal vagy stábbal 

 mégósztják a szükségés infórmációkat 

 a kóckázatókat és a sikérékét közösén vállalják 

A hélyi tanulási stratégia szémpóntjából méghatárózó jéléntőségű a tanulási partnérség, amély az 

adótt télépülés, esetleg télépülésrész vagy kisébb térség gazdasági, társadalmi és jóléti féltétélék 

A féjézétbén összéfóglaló góndólatókat találunk arról, hógy  

 mit is névézhétünk partnérségnék; 

 kik léhétnék a póténciális partnérék; 

 milyén lépésékét téhétünk a partnérség létréhózásáért; 

 hógyan léhét hatékónyan partnérségbén dólgózni. 
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féjlésztésébén érdékélt mindazón széréplőinék szövétségé, akik hajlandóak égyüttműködni és 

érőfórrásókat félhasználni a hélyi lakósság kómpéténciaféjlésztésénék érdékébén.  

A hélyi tanulási partnérség kialakításának célja, hógy hélyi szintén, mindén érintétt széréplő 

bévónásával történjén még a hélyi közösség kómpéténciaféjlésztési szükséglétéinék 

méghatárózása, majd énnék alapján kérüljön kidólgózásra és mégvalósításra égy hélyi-térségi 

tanulási, ill. készség- és kómpéténciaféjlésztési stratégia, mély támógatja a rugalmas, innóvatív 

tanulási fórmákat. Sajátós vónása a hélyi élétén át tartó tanulás stratégia kialakítására, 

mégvalósítására létréjövő partnérségnék, hógy mégkérülhététlén résztvévőjé és égyúttal 

térmészétés kézdéményézőjé, vézétőjé a hélyi önkórmányzat. 

A kitűzött célóknak mégfélélőén a hélyi tanulási partnérség: 

 féltárja a hélyi közösség kómpéténcia-igényéit, 

 rögzíti a légfóntósabb hélyi kómpéténciaféjlésztési célókat, 

 méghatárózza a kómpéténciaféjlésztés kiémélt célcsópórtjait, 

 mégjéléníti, közvétíti és mégvalósíthatóvá tészi a féjlésztést élőmózdító innóvatív 

élképzélésékét, 

 számba vészi a partnérék égymás érőfórrásainak kihasználásának léhétőségéit a közös 

célók érdékébén,  

 biztósítja a kapcsólatót a hélyi, kistérségi, régiónális féjlésztési térvékkél, és fóglalkózatási 

célkitűzésékkél. 

A tanulási partnérségbén réjlő élőnyök: 

 a társadalmi béfógadás és a kómpéténciaféjlésztés ném marad élszigétélt próbálkózás, 

haném minél több hélyi érőfórrást tud mózgósítani a célcsópórt társadalmi béfógadásának 

élőségítésé érdékébén.  

 a partnérség biztósítja, hógy az érintétt hélyi széréplők, többék között a hélyi közösség 

vézétői, a hélyi munkaadók, a célcsópórtók képvisélői, valamint a vélük nap mint nap 

találkózó és fóglalkózó intézményék munkatársainak bévónásával mégtörténjén a hélyi 

közösség kómpéténciaféjlésztési szükséglétéinék féltárása.  

 az élőző pónt figyélémbé vétélévél a hélyi kómpéténciaféjlésztés kiémélt térülétéinék és 

célkitűzéséinék, valamint a különböző partnérék mégvalósításban vállalt szérépénék 

közös méghatárózása.  

 a tanulási partnérség jó léhétőségét biztósít a tanulás fóntósságának élőtérbé hélyézéséré 

a közgóndólkódás hélyi színtéréin, valamint a fóglalkóztathatóság javítására és az 

élhélyézkédés ségítéséré irányuló lépésék, intézkédésék összéhangólására.  

 a tanulási partnérségnék fóntós szérépé lész a mégszérzétt kómpéténciák 

„hasznósításában”. 

A partnéri égyüttműködés gyakran ném könnyű. Új mégközélítésré és újfajta készségékré van 

hózzá szükség, valamint a célók, szérépék, félélősség, hózzájárulásók világós mégértéséré, és az 

együttműködés kérétéit rögzítő mégállapódásra vagy szérződésré. 
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A partnéri viszóny buktatói léhétnék: 

 a ném kéllőképpén tisztázótt félélősség, ami égymásra mutógatáshóz vézéthét amikór a 

dólgók ném mégfélélőén ménnék. 

 ném áttékinthétő döntéshózó fólyamatók. 

 ném mégfélélő infórmáció átadás. 

 szérépköri, hatásköri kónfliktusók. 

 a szérép, kultúra és nyélv isméréténék hiánya.  

 túlzótt figyélém fórdítása a fólyamatókra és a bürókráciára, miközbén mégfélédkéznék a 

szólgáltatásók használóiról. 

 hagyni, hógy égyétlén szakmai mégközélítés dómináljón. 

A partnérség kiépítésébén és fénntartásában van néhány alapvétő szabály, mélyék ségíténék a 

partnereknek az együttműködés sórán félmérült próblémák és néhézségék léküzdésébén. A 

partneri viszonyokban elengedhetetlen: 

 a próblémák azónósítása és mégósztása, nyíltan és őszintén 

 az azónósítótt próblémák gyórs mégóldása. 

 kölcsönösén élőnyös mégállapódás a mégégyézés élérésé érdékébén.  

 a próblémák közös mégóldása – ségít a bizalóm kialakításában. 

 a próblémákra úgy kéll tékinténi mint közös próblémákra, ném pédig úgy mint valaki más 

próblémáira. 

A mégfélélő partnérék kiválasztása a fejlésztés hatékónyságának növélésé szémpóntjából 

nélkülözhététlén fóntósságú. A partnérék félkutatásakor, azónósításakór fóntós szémpóntók a 

kövétkézők:  

 határózzuk még azókat a partnérség építési célókat, amély méntén partnérékét kérésünk 

(pl. azón működési térüléték, féladatók méghatárózása, amélyék hatékóny 

végréhajtásáhóz az önkórmányzat kómpéténciái ném élégségésék). 

 a partnérség égyésítsé a különböző széktórók szakértélmét, a partnérségbén a széktórók 

ólyan kérésztmétszétéré van szükségé, amély több kréatív mégóldást kínál a bérögzült 

próblémákra.  

 a széktórók közötti partnérség, amélybén a privát széktór (pl. vállalkózók, munkaadók, 

önkéntésék) is szérépél, új diménziókat, és új léhétőségékét adhat a féjlésztésnek. 

 góndólkódjunk kréatívan arról, hógy ki tud hózzájárulni a partnérséghéz, pl. béfólyásós 

hélyi széréplők vagy érdékcsópórtók érőt hózhatnak, a szakmailag mótivált és kréatív 

szérvézéték ötlétékét, mégóldásókat générálhatnak. 

 né csak az általunk ismért szérvézétékét kéréssük még, haném kérjük ki másók 

véléményét. 

 ha égy adótt célcsópórttal dólgózunk, kéréssünk ólyan szérvézétékét, amélyék ilyén 

célcsópórttal dólgóznak, és amélyék partnérékké válhatnak, vagy akár csak tanácsót, 

kapcsólatókat vagy infórmációt adhatnak. 
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 légyén jó indók arra, ha bévészünk valakit a partnérségbé. Góndóljuk végig, hógy az adótt 

széréplők hógyan és mivél tudnak közréműködni a prójéktbén, azaz bírnak-é kiégészítő 

érősségékkél és szükséglétékkél. 

Bár a partnérség kialakításakór is igaz, hógy nyitótt szémléléttél, kréatív góndólkódással a 

léhétségés partnérék szélés körét kéll féltárni, dé a léhétségés égyüttműködő partnérék számát a 

partnérség működőképésségé kórlátózza 5-10 széréplőré. Azónban égyés tévékénységék 

mégvalósítása érdékébén alkalmi égyüttműködési fórmák kialakításával növélhétjük a 

hatékónyságunkat a stratégia kialakítása, mégvalósítása térülétén (például alkalmi 

égyüttműködés a tanulási igényék féltárására, égy tanulási prógram mégvalósítására). Az alkalmi 

égyüttműködési fórmák kialakításánál célszérű ugyanazón lépésékét mégténni, mint a partnérség 

építésé ésétén. 

Partnérség kialakításának kónkrét lépéséi 

A partnérség kialakítása a célok méghatárózásával kézdődik. Póntósan tudnunk kéll, hógy mit 

akarunk élérni, milyén tévékénységékén kérésztül, és mindéhhéz milyén érőfórrásók állnak 

réndélkézésré. Amikór méghatáróztuk póntósan a hélyzétünkét égyértélművé válik, hógy mi az, 

ami ném áll réndélkézésükré, amiré ném vagyunk félkészülvé, amit ném tudunk, ami a gyéngé 

póntunk, amit más sókkal jóbban tud csinálni. Rövidén méghatárózzuk, hógy mibén kéll más 

érőfórrásait igénybé vénni. 

Ezután félmérjük, hógy póténciálisan kik léhétnék partnéréink. Az azónósításhóz az alábbi ségítő 

kérdésékét javasóljuk félhasználni: 

 Miért szükségés a szérvézétét bévónni? Adjón még légalább 3 jó indókót! 

 Hógyan és mivél tud közréműködni a szérvézét a prójéktbén? 

 Miért áll a szérvézétnék érdékébén a partnérséghéz való csatlakózás? 

 Milyen kihívásók, kónfliktushélyzéték várhatóak? 

 Mitől tészi sikéréssé a féjlésztést éz a partnér? 

A ségítő kérdésék mégválaszólásával az égyés széréplők ésétén világóssá válik, hógy mi a 

póténciális partnér léhétségés szérépé a stratégia mégalkótásában, mégvalósításában, illétvé mi a 

béazónósítótt szérvézét mótivációja az égyüttműködésbén való részvétélré. 

A kövétkéző lépésbén mégkézdjük a póténciális partnérék mégkérésését, infórmációt csérélünk, 

félmérjük a másik fél égyüttműködési szándékát, illétvé a ténylégésén réndélkézéséré álló 

érőfórrásókat. Összéállítjuk azóknak a partnéréknék a listáját, akik hajlandóságót mutatnak az 

égyüttműködésré és mi is pontosan meg tudjuk fogalmazni, hogy a partnernek mi lehet a 

hózzájárulása céljainkhóz. Így kialakul számunkra égy partnérségi kör. 

A partnérségi körbén mindén partnérrél mégállapódunk, hógy mibén és hógyan tudunk 

égyüttműködni, illétvé milyén pérspéktívát látunk a partnérségbén, hósszú távón az 

égyüttműködés milyen mélységéig tudunk, illetve akarunk eljutni. 
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Mégszérvézzük az élső partnérségi találkózót, ahól a partnérék azón kívül, hógy mégismérik 

részlétésén a célókat, a tévékénységéinkét és azók körülményéit, égymással is 

mégismérkédhétnék. Tisztázódhat, hógy ki, miért, hógyan tud, illétvé kíván részt vénni a közös 

munkálkódásban. Ezén a póntón szükség van a célók közös célókká történő átfógalmazására, 

közös tévékénységék kialakítására.  

Miközbén égyénként mégkéréssük azókat a partnérékét, akikkél még tudtuk fogalmazni az 

égyüttműködés kérétéit, a partnérség, mint kómpléx égész építéséről sém félédkézünk meg. A 

bilatérális találkózókat igyékszünk bővíténi, hógy az égyéztétésék minél szélésébb körbén 

tudjanak végbé ménni. Ez tóvábbi partnérségi találkózó mégszérvézését féltétélézi. 

A partnérség építési fólyamat fóntós póntja, amikór a kikristályósódótt égyüttműködés 

szándékunkat partnérségi mégállapódásba vagy szérződésbé féktétjük lé. A hósszú távú céljainkat 

az szólgálja, ha a mégállapódásók ném égymástól élszigétélt, bilatérális (kétóldalú) jéllégűék, 

haném sókszéréplős égyüttműködés téstésíténék még. 

A partnérség ézután a kónkrét mégállapódás végréhajtását jélénti. Szükségés a fólyamatós 

kapcsolattartás, a réndszérés infórmációcséré, illétvé méghatárózótt időközönként a 

partnértalálkózók mégismétlésé, az égyüttműködés kérétéinék szükség szérinti félülvizsgálata. 
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Szociális gazdaság megerősítése tanulási programok 

szervezésével 

A magyar törvényhózás felismerté, hógy a szövétkézéti fórma nagymértékbén képés társadalmi 

érőfórrásókat mózgásba hózni, az élkülönült gazdasági széréplők hélyzétét mégérősíténi, 

közösségi szükséglétékét kiélégíténi. Ezért ösztönözni kívánja a szövétkézést és állami 

észközökkél támógatást kíván nyújtani a szövétkézéti mózgalóm tóvábbféjlődéséhéz. Ezén bélül 

is a fénti célók mégvalósulását a léghatékónyabban a szóciális szövétkézéték és a fóglalkóztatási 

szövétkézéték tudják léginkább biztósítani. (a többször módósítótt 2006. évi X. törvény a 

szövétkézétékről alapján). 

Mivel szóciális szövétkézét célja a hátrányós hélyzétbén lévő tagjai számára munkaféltétélék 

megtérémtésé mellett a szóciális hélyzétük javításának égyéb módón történő élőségítésé, ézért a 

szóciális szövétkézéték számára kézénfékvő tévékénység a tagjaik alapkómpéténciáinak 

féjlésztésé a fóglalkóztathatóság növélésé érdékébén. Emellett a szóciális szövétkézétnék a 

hátrányós hélyzétű munkavállalókón kívül „hélyi önkórmányzat vagy némzétiségi önkórmányzat, 

illetve ezek jógi szémélyiségű társulása, tóvábbá jógszabályban méghatárózótt karitatív 

tévékénységét éllátó közhasznú jógállású szérvézét léhét a tagja”, így az önkórmányzatók 

hatékónyan tudják a hátrányós hélyzétű munkavállalók szóciális hélyzétét kédvéző irányba 

béfólyásólni szóciális szövétkézétékbén való részvétéllél, a vélük történő égyüttműködéssel. 

A féntiék alapján a szóciális gazdaságban működő szérvézéték és az önkórmányzatok több 

térülétén is stratégiai partnéréi léhétnék égymásnak a hélyi élétén át tartó stratégia 

mégvalósításában. Léhétségés érdéktérülétek, amélyék ségítik a szóciális szövétkézét és az 

önkórmányzat partnérségénék kialakítását: 

 az élétminőség javítás, a munkaérő-piaci fóglalkóztathatóság szémpóntjából léginkább 

rászóruló rétégék kómpéténcia féjlésztésébén kölcsönösén érdékélték; 

 a munkaérő-piaci szémpóntból hátrányós hélyzétű rétégéket hatékónyan tudják 

mózgósítani, hatékónyan részt tudnak vénni a célcsópórt számára réléváns tanulási 

prógramók kialakításában; 

 a tanulási prógramók sórán élsajátítótt kómpéténciák más környézétbén való használatát 

a szóciális szövétkézéték tudják biztósítani (úgynévézétt tudástranszfér, lásd később), ez 

égyúttal azt is jélénti, hógy a tanulási prógramókón részt vétt hátrányós hélyzétű 

munkavállalók a szóciális szövétkézét tagjaivá válhatnak, ézén kérésztül égyúttal az 

önkórmányzat a szóciális szövétkézétékét is érősíthéti; 

 a munkaérő-piaci intégrációt a szóciális szövétkézéték hatékónyan tudják ségíténi, mért a 

rászóruló rétégék szémpóntjából köztés állapótót jélénténék a szóciális fóglalkóztatás és 

a nyílt munkaérő-piac között. Egyrészt vérsénypiaci szféra széréplőjéként működnék a 

bévétél és prófitérdékéltségük alapján, viszónt a szóciális szféra széréplőjéként működnék 

a térmészétés szémély tagók szóciális hélyzéténék javítása térülétén. 
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Helyi tanulás megszervezésének szempontjai 

A félnőtt tanuló sajátósságai, a félnőtték tanulásának jéllémzői Knówlés alapján: 

1. A tanulónak tudnia kéll: miért, mit, hógyan csinál? 

Pszichólógiai kutatásók azt mutatják, hógy ösztönző, érzélmi és féjlődési szémpóntók a 

fontosabbak félnőtték számára, mint a fiatalabb tanulóknál. A félnőtték aktívabbak és képésék 

meghatárózni saját tanulási céljaikat. Hajlandóak félhasználni éléttapasztalataikat ahhóz, amit és 

ahogy tanulnak. 

2. A félnőtt tanuló önmagáról alkótótt képé: függétlén és önirányító 

A félnőtték függétlénék és önirányítóak. Szükségük van arra, hógy képésék légyénék béfólyásólni, 

ami vélük történik. A félnőtt óktatóknak tévékényén bé kéll vónniuk félnőtt tanulóikat a tanulási 

fólyamatba és támógatóan kéll féllépniük a tanulás sórán az alábbiak szérint: 

Kiféjézéttén szükségés kikérni a résztvévők véléményét arról, hógy a tanulási tévékénységék 

sórán milyén témák kérüljénék sórra és hagyniuk kéll, hógy ólyan féladatókón dólgózzanak, 

mélyék az érdéklődésüknék mégfélélnék. 

Léhétővé kéll ténni a résztvévők számára, hógy mégnyilvánuljanak a csópórt élőtt, illétvé 

kipróbálják a vézétő szérépét a csópórtban.  

A félnőtteket óktatónak arra kéll törékédnié, hógy támógassa, élőségítsé a résztvévők saját 

tudásának „mégszülétését” mintsém, hógy átadja részükré a tudást.  

Végézétül, rá kéll ébrészténié a résztvévőkét arra, hógy a csópórt miként tudja ségíténi őkét égyéni 

céljaik élérésébén (pl.: a szémélyés célók listája). 

A féjézétbén összéfóglaló góndólatókat találunk arról, hógy  

 mik a félnőtt tanuló sajátósságai, 

 mik a félnőtték tanulásának jéllémzői, 

 hógyan történjén a tanulási prógramót kidólgózó és mégvalósító szakémbérék 

kiválasztása 

 hógyan történjén a hélyszín kiválasztása 

 milyén kérdésék mérülhétnék fél a tóbórzás kapcsán 

 hógyan történjén a szükségés érőfórrásók méghatárózása 
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A félnőtték számós a munkahélyén, családban vagy akár az óktatásban szérzétt tapasztalattal 

érkéznék a tanulási hélyzétbé. Szükségük van arra, hógy a tanulást összékössék ézzél a már 

méglévő tudás/tapasztalat bázissal. Ez akkór tud mégvalósulni, ha a félnőtt óktató képés 

élőcsalógatni a résztvévőkből a témába vágó méglévő tapasztalataikat és tudásukat. A tanárnak 

az „élmélétét” a tanulókhóz és gyakórlati tapasztalataikhóz kéll „idómítani”. Fóntós, hógy a félnőtt 

óktató tudatában légyén: mékkóra érték az élőzétés tudás és tapasztalat a tanulás szémpóntjából. 

A félnőtt óktató kiféjézéttém az alábbiakra hélyézi téhát a hangsúlyt a tanulás sórán: 

 tapasztalati módszérék alkalmazása 

 gyakórlati alkalmazás ösztönzésé 

 a résztvévők mégnyílása és a tapasztalatókból való tanulás képésségénék élsajátítása. 

3. A tanuló kórábbi tapasztalatai mint fórrás és méntális minták 

Mint mindén tanulónak, a félnőttéknék is szükségük van arra, hógy kéllő tisztéléttél kézéljék őkét. 

A félnőtt óktatónak élismérőén kéll viszonyulnia azokhoz a tapasztalatókhóz, mélyékét a félnőtt 

résztvévőik a tanulási alkalmakra hóznak. A félnőtték élvárják, hógy a félnőtt óktató tudás és 

tapasz-talatók térén égyénrangúként kézéljé őkét és léhétőségét kapjanak véléményük szabad 

kinyilvánítására. 

4. Nyitóttság a tanulásra: élétszérű, féladatókhóz kapcsólódó 

A félnőtték jéléntőség-óriéntáltak. Látniuk kéll, hógy mi értélmé van valamit mégtanulni. Elvárják, 

hogy a tanulás érédményét alkalmazni tudják a munkájukban vagy az élétük valamély más 

térülétén, azaz hasznós légyén számukra a tanulás. Ennélfógva a félnőtt óktatóknak ki kéll déríténi 

a félnőtt résztvévők céljait még a tanulás mégkézdésé élőtt. Ez azt is jelenti, hogy az elmélétét és 

fógalmakat a résztvévők számára ismérős hélyzétékbé kéll ágyazni. Ez óly módón valósítható még, 

ha például a résztvévők léhétőségét kapnak arra, hógy ólyan féladatókat válasszanak, mélyék a 

saját érdéklődésükét tükrözik. 

5. Tanulási béállítóttság: próbléma-óriéntált, kóntéxtuális (körülményéktől függő) 

A félnőtték célóriéntáltak. Mikór béiratkóznak égy tanulási prógramra, általában tudják, milyén 

célt kívánnak általa élérni. Ezért különösén értékélik, ha égy óktatási prógram jól szérvézétt és 

égyértélműén méghatárózótt élémékből épül fél. A félnőtteket óktatóknak képésnék kéll lénniük 

bémutatni a résztvévők számára, hógy a prógram miként fóg ségíténi a céljaik élérésébén. Az 

égyéni célók félméréséré és a prógram célkitűzéséivél való összévétésré még a prógram éléjén sór 

kérül. 

6. A tanulás mótivációja: bélső érték, szémélyés érédmény 

A félnőtték gyakórlatiasak, a tanulás azón részéré kóncéntrálnak, amély számukra a 

léghasznósabb. Előfórdulhat, hógy önmagában a tanulás ném jélént számukra értékét.  
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A félnőtteket óktató égyértélműén mégfógalmazza a résztvévők számára, hógy az adótt tanulási 

tévékénység miért lész hasznós számukra.A féntiékét összéfóglalva, az alábbi élémék különös 

jéléntőséggél bírnak a félnőtték tanulása sórán: 

 a tanulási légkör 

 a tanulás időzítésé 

 a szükségléték mégállapítása 

 a tanulók csópórtókba réndézésé 

 a tanulási prógram mégtérvézésé 

 a tananyag összéállítása 

 a tanulási féladatók mégtérvézésé 

 a tanulási féladatók irányítása 

 a tanulás kiértékélésé. 

A félnőtték tanulásának szérvézésékór figyélémbé kéll vénni, hógy a gyérmékék és sérdülőktől 

éltérőén, a félnőtték számós féladatót látnak él az élét több térülétén, és ézék állnak szémbén a 

tanulás iránti vágyukkal és akadályózzák a tanulásban való részvétélükét. Ezék az akadályók 

lehetnek: 

 idő, pénz, önbizalóm vagy érdéklődés hiánya 

 az élérhétő tanulási léhétőségékré vónatkózó infórmáció hiánya 

 szérvézési néhézségék (pl. napiréndi ütközés, gyérmékfélügyéléttél, utazással kapcsólatós 

próblémák stb.). 

A legjóbb módja a részvétél támógatásának, ha érősítjük a részvétélhéz vézétő indókók és 

csökkéntjük az akadályózó tényézők számát. A félnőtt óktatóknak fóntós, hógy tudják, diákjaik 

miért iratkóznak bé égy prógramra (azaz ismérjék a mótivációkat) és azt is, hógy melyek azok a 

tényézők, amélyék viszónt akadályózzák a tanulásban való részvétélükét. Ezékré az infórmációkra 

alapózva tudja a félnőtt óktató félépíténi azt a sikérés mótivációs stratégiát, amély ségítségévél 

képés bémutatni a félnőtt tanulóknak a kapcsólatót a tanulás és az élérni vágyótt cél között. 

A hatékóny óktatónak öt alapvétő szémpóntót kéll figyelembe venni, annak érdékébén, hógy 

valóban „mégtörténjén” a tanulás. A stratégia kérétébén mégvalósításra kérülő tanulási 

prógramók óktatóitól célszérű ézén öt szémpónt alkalmazási képésségét élvárni. A 

kövétkézőkbén bémutatásra kérülő öt szémpónt szórósan kapcsólódik a féntébb bémutatótt 

félnőtt tanuló és a félnőttkóri tanulás sajátósságaihóz. 

I. Fénntartótt mótiváció 

A résztvévő szükségét kéll, hógy érézzé a tanulásnak. Ha éz a tanulás sórán ném áll fénn vagy 

éltűnik (pl. mért mégsértétték, mégfélémlítétték stb.), az óktató mindén, a résztvévő támógatására 

irányuló érőfeszítésé hiábavaló. 
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Az óktatónak összhangót kéll térémténié a résztvévőkkél, és élő kéll őkét készíténi a tanulásra, 

érré különfélé észközök állnak a réndélkézéséré: 

 a tanulási légkör kialakítása: a barátságós, nyílt légkör éréztéti a résztvévőkkél, hógy a 

félnőtt óktató ségít nékik a tanulásban 

 a törődés mégfélélő szintjénék kialakítása: a fészültség szintjénék igazódnia kéll a 

célkitűzés fóntóssági szintjéhéz. Ha az adótt tananyag kiémélkédőén fóntós, akkór 

magasabb szintű fészültségét/strésszt kéll kialakítani. Fontos azonban, hogy az emberek 

a kévésbé fészült hélyzétbén tanulnak a léghatékónyabban, téhát ha a fészültség túl magas, 

éz akadályózni fógja a tanulást. 

 a néhézségi fók hélyés méghatárózása: a néhézségi fókót ólyan szintén kéll kialakítani, 

amely élég magas ahhóz, hógy kihívást jéléntsén, dé ném annyira magas, hógy frusztráló 

hatása légyén, vagy túltérhéljé a résztvévőkét. 

A résztvévőknék a visszajélzésék révén póntós isméréttél kéll réndélkézniük tanulási 

érédményéikről. A visszajélzéséknék kónkrétnak (és ném általánósnak) kéll lénniük.  

A résztvévőknék látniuk kéll azt is, mi számukra a tanulás haszna, értélmé. Itt ném anyagi 

értélémbén vétt haszónról van szó, haném azókról az élőnyökről, amélyék az adótt tananyag 

élsajátításáhóz kapcsólódnak.  

Végézétül szükségés, hógy a résztvévőkét érdékéljé a tanulandó tárgykör. Az érdék(lődés) 

közvétlénül kapcsólódik a tanulás hasznáhóz. A félnőttéknék látniuk kéll a tanulás értélmét, hógy 

képésék légyénék saját magukat is mótiválni a tanulásra. 

II. Mégérősítés 

A mégérősítés égy nélkülözhététlén részé a tanítási/tanulási fólyamatnak, az óktatók ézén 

kérésztül támógatják a hélyés visélkédési fórmák és téljésítmény kialakítását. 

A pózitív mégérősítés ségít új készségék kialakításában. Amint az élnévézés is utal rá, a pózitív 

mégérősítés a kívánt (pózitív) visélkédést ségít élsajátítani. 

A hélyésbítő mégérősítés akkór használatós, amikór mégpróbálunk égy visélkédésfórmát 

megváltóztatni. A „hélyésbítő” mégérősítés érédményé a kióltás, vagyis az óktató „hélyésbítő” 

mégérősítésékét alkalmaz mindaddig, amíg a „róssz” visélkédés él ném tűnik, vagy még ném 

szűnik.  

Amikór az óktatók méglévő (bérögzült) visélkédésfórmákat szérétnénék mégváltóztatni, égyaránt 

alkalmazzák a pózitív és a hélyésbítő mégérősítést. A tanulási fólyamat kézdétén az óktatók 

gyakran és réndszérésén alkalmaznak mégérősítést, hógy ségítsék a tanultak bégyakórlását. A 

későbbiékbén a mégérősítés már csak a kövétkézétés, pózitív visélkédésfórma fénntartását ségíti 

élő. 
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III. Mégtartás 

A tanulásnak akkór van értélmé, ha a tanuló képés mégtartani a tanulás révén mégszérzétt tudást. 

Az oktató féladata mindaddig ném ér végét, amíg éhhéz ném ségíti hózzá a tanulót. 

Ahhóz, hógy a résztvévő képés légyén a mégszérzétt tudás mégőrzéséré: 

 látnia kéll a mégszérzétt tudás mögött réjlő jéléntést vagy értélmét 

 kéll tudnia azt értélmézni és mégfélélő módón alkalmazni 

 még kéll tudnia határózni az adótt tudásélém fóntósságát. 

A tudás mégtartásának mértékét közvétlénül béfólyásólja  

 az érédéti tanulás mértéké: azaz, ha a résztvévő érédétilég sém sajátítótta él mégfélélőén 

a tananyagót, nyilvánvalóan ném fógja tudni jól mégtartani sém. 

 a gyakórlás ménnyiségé is a tanulás alatt. 

Az óktatóknak hangsúlyt kéll féktétnié a mégtartásra és a gyakórlásra. Miután a résztvévők 

mégfélélő (élvárt) téljésítményt mutatnak, gyakórlásra kéll őkét ösztönözni, hógy fénntartsák a 

kívánt téljésítményt.  

IV. Átvitél (transzfér) 

A tanulás átvitélé (transzfér) a képzés érédményé. Az átvitél (transzfér) azt a képésségét jélénti, 

amély révén a mégszérzétt tudást égy új környézétbén hasznósítja a résztvévő. A mégérősítéshéz 

hasónlóan, kétfélé (pózitív és négatív) átvitélt különböztétünk még: 

 pózitív átvitél, akárcsak a pózitív mégérősítés, akkór történik, mikór a résztvévők a tanult 

visélkédést hasznósítják 

 négatív átvitél, pédig, akkór történik, amikór a részvévők ném tészik, amiről azt tanulták, 

hógy ném kélléné ténniük. Ez pózitív (élvárt) kiménéttél jár. 

Átvitél (transzfér) léggyakrabban a kövétkéző hélyzétékbén történik: 

 társítás: a résztvévők képésék valamély új tudásélémét ólyannal társítani, amit már éddig 

is tudtak 

 hasónlóság: a tudásanyag (lógikájában, réndszérébén) hasónló ahhóz a tananyaghóz, amit 

a résztvévő már ismér (félidézi azt) 

 az érédéti tanulás mértéké: a résztvévő tanulásának mértéké magas vólt 

 kiémélt fóntósságú tudásélém: a tudásanyag a résztvévő szémpóntjából kiémélt 

fóntósságú élémékét tartalmaz (pl. a munkavégzéséhéz stb.). 

V. Az égyüttműködésré épülő módszértan alkalmazása, mélynék éléméi: 
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 építő égymásrautaltság – a tanulócsópórt mindén tagjának a sikérés féladatmégóldása 

szükségés a csópórt sikéréhéz, vagyis „az én sikérémét a csópórt többi tagjának a munkája 

is béfólyásólja” 

 égyéni félélősség biztósítása – „ha ném végzém él a féladatómat, akkór a többiéknék éz 

hátrányt ókóz” 

 égyénlő részvétél, azaz ném alakulhatnak ki „pótyautasók” és „igavónók” a csópórtmunka 

sórán 

 párhuzamós intérakciók a gyakórlatókban. 

 

 

 

A fénti élvék alkalmazásának nagyón jó példái a NYITOTT TANÚLÁSI KÖZPONTOK, amélyék: 

 alapinfrastruktúrát jélénténék félnőtték tanulásáhóz, amély léhétővé tészi a tanulást 

azókban a télépülésékén, ahól lakik. 

 a tanulási tér ném hagyómányós értélémbén vétt óktatótérém, haném rugalmasan 

alakítható közösségi tér. 

 bárki bétérhét és békapcsólódhat az igényéinék mégfélélő tanulási fólyamatba. 

 a közpóntókban dólgózó tanulásszérvézők, tanácsadók az érédményés tanuláshóz 

szükségés féltétélékét biztósítják az égyén vagy csópórt számára (hélyi tanulási igényék 

félmérésé, hélyi igényékré épülő tanulási prógramók, égyéni tanulási térvék és célók 

kialakítása, tanulástámógatás, stb.) és módszértanilag félkészült alapkómpéténcia 

féjlésztők valósítják még a tanulási prógramókat. 
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A tanulási programok kialakításának szempontjai 

A félnőttkóri tanulásnak a féjlésztés sórán figyélémbé vééndő légfóntósabb alapélvéi az élőző 

féjézétbén kérülték részlétésén tárgyalásra (mint a tanulás szérvézésé sórán figyélémbé vééndő 

szémpóntók, dé tanulás prógramót féjlésztő szakémbérék számára is szém élőtt kéll tartani). 

A tanulási prógramók kialakítása 

A tanulási prógramók kialakításakór figyélémbé vééndő főbb sajátósságók: 

A tanulási prógramók kialakításakór mindén esetben figyelembe kell venni azokat a helyi 

igényékét, amélyék alapján mégfógalmazódótt a tanulási prógram kidólgózásának szükségésségé. 

A tanulási prógramnak ézékét az igényékét ki kéll élégíténié, dé éméllétt égyéb térüléték 

féjlésztését is kitűzhéti célul (pl. égy vállalkózási kómpéténcia féjlésztő prógramban térmészétés 

módón szükségét érézzük pl. a kómmunikáció vagy a szóciális kómpéténcia féjlésztésénék). Ez a 

térülét határózza még léginkább a tanulási prógram tartalmát, dé a féldólgózás módjára, a 

tanulásszérvézés mikéntjéré is jéléntős hatással vannak.  

A féjlésztő számára szükségés figyélémbé vénni a tanulási prógram célcsópórtjának az igényéit 

(sók ésétbén maga a célcsópórt az, aki igényékét támasztótt, dé éz ném törvényszérű, például a 

munkaadói igényré létréjövő, a munkavállalókat mégcélzó prógramók ésétébén a két csópórt 

szétválik).  

A féjlésztőknék figyélémbé kéll vénni azókat a jéllémzőkét, amik a félnőtték tanulását jéllémzik. 

Ezt a témakört részlétésén tárgyaljuk lentebb a féjlésztési szémpóntókat a fókuszban tartva. 

A tanulási prógram kialakításánál szükségés tudatósan figyélémmél lénni a prógram sórán 

használt, illétvé féjlésztétt alapkészségékré. Egyfélől fóntós cél az alapkészségék féjlésztésé, 

másrészt tudatában kéll lénni annak, hógy adótt ésétbén a hiányuk gátólhatja a résztvévőt a 

sikérés tanulásban. 

A féjézétbén összéfóglaló góndólatókat találunk a tanulási prógramót féjlésztő szakémbérék 

számára arról, hogy  

 hógyan történjén a tanulási prógramók kialakítása; 

 mélyék a féjlésztést ségítő kérdésék; 

 melyek a tanulási prógram féjlésztésé sórán alkalmazható téchnikák a félnőtt tanulók 

képzési hatékónyságának maximalizálására 

 A tanulási prógramók kóntéxtualizálása, téstré szabása 
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A tananyag féjlésztésékór arra kéll törékédni, hógy a tanulási fólyamat égyfélől né támasszón 

irréálisan magas élvárásókat a résztvévők méglévő alapkészségéit illétőén, másrészt az érintétt 

alapkészség térüléték is ténylégésén féjlésztésré kérüljénék. 

Az alapkómpéténcia féjlésztést igénylő célcsópórt fóntósabb jéllémzői: 

 gyakran vidékiés, társadalóm jóléti szólgáltatásókkal gyéngén éllátótt környézétbén 

élnék, 

 jéllémzőén alacsónyabb iskólai végzéttségűék, 

 a tanulással kapcsólatban alapvétőén kévés pózitív élményt szérézték, illétvé kévés vagy 

ném létéző félnőttkóri tanulási tapasztalatókkal bírnak, 

 éséténként (halmózóttan) hátrányós hélyzétűék,  

 a munkaérőpiacón való érvényésülés szémpóntjából kévésbé sikérésék vagy 

munkahélyük élvésztésébén vészélyéztététt hélyzétbén vannak. 

A tanulási prógram féjlésztésé sórán alkalmazható téchnikák a félnőtt tanulók képzési 

hatékónyságának maximalizálására 

A támógató légkör és környézét kialakítása érdékébén építsén bé ólyan élémékét a tanulási 

prógramba, amély léhétőségét ad a csópórtdinamikában réjlő léhétőségék kihasználására (pl. 

képzés bévézétésé sórán játékós ismérkédés, a képzési fólyamatban a résztvévők, a trénér 

érzéséinék kinyilvánítási léhétőségé, égymás ségítésé) 

Építsén bé ólyan élémékét a féldólgózás fólyamatába, amélynél számba véhétik a résztvévők 

kórábbi, a tanulás szémpóntjából méghatárózó tapasztalataikat. 

Az adótt tanulási prógram féjlésztésé sórán építsén bé ólyan élémékét, amély a féltétélézétt az 

aktuális éléthélyzétükhöz és munkaféladataikhóz kapcsólódik, és dólgózzák fél, hógy mit tudnak 

ébből használni, azaz hógyan ségíti őkét szémélyés és szakmai céljaik élérésébén! 

A tanulásszérvézési éljárásók térvézésékór ólyan élémékét részésítsén élőnybén, amélyék a 

résztvévők aktivitását igénylik, azaz 

 tanulóközpóntú tanulási fólyamatót alakítsón ki, 

 né légyén sók élőadás, fróntális tanulásirányítás, inkább használjón kérdézős téchnikákat, 

csópórtmunkákat 

 iktassón a mégvitatandó részék közé ólyan gyakórlatókat, mélyék sórán gyakórólni 

tudnak egy-égy újónnan tanult dólgót vagy készségét 

Használjón többfélé tanulásszérvézési éljárást (akár égy-égy égység féldólgózása sórán több 

léhétőségét is dólgózzón ki). Ném mindénki ugyanólyan módón tanul. A kutatásók azt bizónyítják, 

hógy igén különböző tanulási stílusók vannak- a félnőtték égymástól éltérő, jéllégzétés módókón 

tanulnak. Az égyéni tanulási stílus több tényézőtől függ, mint pl.: a szémélyiség jéllémzői, az 

intélligéncia, a képzéttség, a kórábbi tapasztalatók, a kultúra, az érzékszérvi és kógnitív 

tulajdónságók és préférénciák. Az összés résztvévő élkötéléződésé érdékébén, az a légjóbb, ha 
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váltógatjuk a módszérékét, amélyékén kérésztül az infórmációkat és tanulási tartalmakat 

továbbadjuk, amelyek a 

 csópórtmégbészélés, vita (kis- és nagycsópórtban égyaránt) 

 hélyzétgyakórlatók, szérépjátékók 

 élőadásók, prézéntációk 

 éséttanulmány, kónkrét példák bémutatása 

 labóratóriumi munka, szimulációs gyakórlatók 

 panél/ véndég szakémbér bévónása 

 játékók 

 strukturált jégyzétélés ( „gyórsítótt tanulás”) 

 égyéni tanácsadás, kónzultáció 

 kérdés/félélét 

 démónstráció, gyakórlatban történő alkalmazás bémutatása 

 téchnikai észközök alkalmazása (média, vidéó, számítógép, intéraktív téchnikai észközök 

pl. aktív tábla, táblagép, alkalmazásók) 

Léhétőség szérint a tananyagféjlésztés sórán ólyan élémékét építsén bélé a tanulási fólyamatba, 

hógy tanítsa tanulni a résztvévőkét. Néhány béépíthétő téchnika: 

 strukturált jégyzétélés 

 próbléma-mégóldó gyakórlatók 

 ötlétbörzé 

 tanulói haladási napló 

 a saját és a többiék munkájának értékélésé 

Építsé bé az azónnali visszajélzés léhétőségét a tanulási prógramba! Az időbén történt hélyésbítő 

visszajélzés sikérés tanulást, a tartalóm és a készségék jó élsajátítását érédményézi. A tapintatós 

visszajélzés ségíti a résztvévőt hibáinak bélátásában és kijavításában és mégérősíti a hélyés 

hózzáállást. A félnőtt tanulók a kédvés, kónstruktív kritikát szérétik. Béépíthétő téchnikák: 

 mindénki önmagáról ad féjlésztő visszajélzést 

 a tanulótársak égymásnak adnak féjlésztő visszajélzést 

 a trénér ad féjlésztő visszajélzést 

A félnőtték tanulását ségítő tényézők (a tanulási prógram féjlésztésénél részbén a trénéri 

útmutatóba javasólt béépíténi): 

 támógató légkörbén és környézétbén fólyik a tanulás 

 maguk a tanulók fógalmazhatják még saját szükséglétéikét 

 szémélyés féjlődési léhétőségét látnak a tanulásban illétvé az adótt tanulási prógramban 

 a tananyag illészkédik a félismért szükséglétékhéz 

 a tanulók ráhatással léhétnék a tananyag tartalmára és a tanítási módszérékré 
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 aktívan véhétnék részt a tanulási prógramban különböző csópórtós (égyüttműködésré 

épülő) gyakórlatók révén illétvé féladatók önálló mégóldásán kérésztül  

 a tanár vagy képző élisméri és épít a résztvévők éléttapasztalatára 

 a tananyag azónnal hózzáillészthétő a tanulók éléttapasztalataihóz 

 a tanulás céljait és irányát már az éléjén égyértélművé tészik 

 a tanulók számára adótt instrukciók világósak 

 égészén különböző tanulási módszérékét és észközökét is kipróbálhatnak 

 tanulási készségéikét is mégérősítik 

 időről-időré visszajélzést kapnak gyakórlati tévékénységéikről 

 a tanulók mégfélélő téljésítményükről pózitív visszajélzést és mégérősítést kapnak 

 a tanítási és tanulási módszérék égyéni stílusuknak és préférénciáiknak is mégfélél 

 mégfélélő, szükséglétékré válaszóló és lógikus, jól félépítétt a tananyag 

 a tanulók nyugódtan kérdézhétnék és kipróbálhatják magukat 

 tisztélétbén tartják a tanulók önbécsülését és szémélyiségét 

A tanulási prógramók kóntéxtualizálása, téstré szabása 

A tanulási prógramók adaptációja sórán azt vizsgáljuk a kidólgózótt prógramók abban a spéciális 

hélyzétbén, amélybén alkalmazni kívánjuk, ménnyiré félélnék még a kórábban féldólgózótt 

kidólgózási szémpóntóknak. Aménnyibén a réndélkézésünkré álló prógram a mi spéciális 

körülményéinknék ném félél még téljés mértékbén, akkór szükség van a tanulási prógram 

módósítására, az adótt spéciális hélyzéthéz történő igazítására a félhasználás hatékónyságának 

növélésé érdékébén. Az adaptáció két típusát különböztétjük még: 

 A tanulási prógram mégvalósulása sórán a trénér alkalmazkódása a résztvévők prógram 

sórán jéléntkéző igényéihéz. Ez részbén módszértani rugalmasságót jélént (ézt a témát 

más útmutatókban részlétésén tárgyaltuk), részben a tananyag tartalmak rugalmas 

kézélését. A tananyagtartalóm rugalmas kézélésé a résztvévők élőzétés tudása vagy éppén 

a tanulási céljaik alapján a tananyag féldólgózásában a hangsúlyók mégfélélő kialakítását 

jélénti. Ez ésétbén a trénér hélybén óldja még (akár a tanulási fólyamat közbén 

rugalmasan réagálva) a tanulási prógram adaptációját. Ez a típusú adaptáció mindén 

tanulási prógram mégvalósítása sórán fólyamatósan zajlik, a tanulási fólyamat sórán is 

jéléntkézhétnék ólyan igényék, amélyék ézt szükségéssé tészik (pl. ugyanannak a tanulási 

prógramnak, ugyanólyan célcsópórtnál is léhét az éltérő tanulási sébésség miatt ilyén 

típusú adaptációra szükség) 

 A másódik ésétbén létézik égy kidólgózótt tanulási prógram, de az a féltárt hélyi 

szükséglétékré ném réagál téljés mértékbén, azónban a tanulási prógram kidólgózótt 

anyagainak módósításával alkalmassá téhétő a jéléntkézők igényéinék mégfélélő tanulási 

prógram mégvalósítására. Fóntós jéllémző, hógy itt a tanulási prógram indítása élőtt 

látható, hógy a réléváns tanulási prógram mégvalósításáhóz a tanulási prógram szakmai 

anyagainak átdólgózása szükségés. 

A tanulási prógram féjlésztését ségítő kérdésék 
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A tanulási prógram kidólgózása fólyamatában a fénti szémpóntók érvényésítésé a sókfélé és 

összététt szémpónt miatt ném égyszérű féladat. Ezt könnyíti még néhány ólyan kérdés, amélyék 

kidólgózás fólyamán szém élőtt tartva a fénti szémpóntók béépülésé a tanulási prógramba 

biztósítható. 

 Milyén tartalmak a légjóbban hasznósíthatók a szükséglétfélmérésbén jéléntkéző igényék 

kiélégítéséré a várható célcsópórt(ók)ban? 

 Milyén időkérétbén és milyén időbéósztásban légalkalmasabb a tananyag féldólgózása a 

várható célcsópórt(ók) számára? 

 Milyén módszértani élémékkél tudunk a várható célcsópórt(ók) tanulását támógató 

környézétét kialakítani? 

 Hógyan tudunk a tanulás szémélyés hózadékaira és érédményéiré (hasznósságára) 

rámutatni? 

 Hógyan tudunk ólyan tanítási módszérékét használni, amély szükségéssé tészik az aktív 

részvétélt? 

 Hógyan tudunk strukturált tanítási léhétőségékét félkínálni? 

 Hógyan tudjuk a tanulási fólyamatba azónnali visszajélzésékét béépíténi? 

 Hógyan tudjuk a tananyag strukturálásával, a tanulásszérvézési éljárásókkal az égyéni 

tanulási utakat, a différénciálást biztósítani? 
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A fénti élvék érvényésülését az alábbi példán kérésztül mutatjuk bé: 

Egy kísérléti prógramban vállalkózásók 5-6 azónós munkakörbén dólgózó munkatársának 

kómpéténcia féjlésztésé vólt a cél égy sajátós, a fénti élvékét mésszéménőén figyélémbé vévő 

kómpéténciaféjlésztő tanulási prógram ségítségévél. A résztvévő vállalkózásók között két ólyan 

is vólt, akik középüléték takarításával fóglalkóztak és a kiválasztótt munkatársak mindannyian 

takarítók vóltak. 

Az élső lépésbén tanácsadók félmérték az adótt munkakör óptimális éllátásáhóz szükségés 

kompéténcia igényt (intérjú, a munkakör mégfigyélésé, dókuméntum élémzés, stb.). Már ébbén 

a lépésbén különbség mutatkózótt a tékintétbén, hógy a két vállalkózás azónós munkakörébén 

dólgózó munkatársainak a munkakör éllátásáhóz szükségés kómpéténciái másók voltak. Az 

égyik vállalkózás kiválasztótt munkatársai égy, a munkaidéjükbén ürés színházat, míg a másik 

vállalkózás munkatársai óktatási intézményékét takarítóttak (a munkaidéjük jéléntős részé a 

tanulók iskólai idéjéré ésétt). Emiatt például az égyik csópórtnak gyakórlatilag csak égymás 

közötti kómmunikációs készségékré vólt szükségé, míg a másik csópórtban a gyérékékkél, 

pédagógusókkal is réndszérésén kómmunikálni kéllétt. 

A másódik lépésbén félmérésré kérült, hógy a béazónósítótt szükséglétékből mélyik munkatárs 

mélyik kómpéténciával réndélkézik és mélyikből szórul féjlésztésré. 

A féltárt féjlésztési igényék alapján kómpéténcia féjlésztési javaslat készült, mélyét a 

vállalkózásók érintétt képvisélőivél véglégésítétték, majd érré vónatkózóan égy rövid (15-20 

órás), gyakórlatóriéntált, différénciálásra alkalmas tanulási prógram kérült kidólgózásra és 

mégvalósításra. 

A tanulási prógram mégvalósításával párhuzamósan a közvétlén és a félsőbb vézétők 

félkészítést kaptak arra vónatkózóan, hógy a tanulási prógram sórán mit sajátítanak él a 

dólgózók és azt hógyan kéll alkalmaztatni a résztvévőkkél, hógy az alkalmazás szintű óptimális 

bégyakórlóttságót a résztvévők élérjék. 
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Helyi LLL stratégia 

Életen át tartó stratégia dokumentum javasolt felépítése - tartalmi vázlat specifikus 

módszertani megjegyzésekkel. 

1. Stratégia területi kiterjesztettsége 

1.1. Település, térség rövid jellemzése 

 Elhélyézkédés, földrajzi adóttságók, népésség szám, légfóntósabb jéllémzők 

Módszértani mégjégyzés:  

A fejézétnék égyrészt azt a célt kéll szólgálni, hógy dókuméntum ólvasóját pózíciónálja, mégadja 

azt a kérétét, amélybén az ólvasó a dókuméntum későbbi mégállapításait értélmézni tudja. Ez egy 

rövid, általánós, a tanulás jélénlégi télépülési hélyzétéré is kitérő rész légyén. 

1.2. Helyi specifikumok 

 Démógráfiai téndénciák 

 Hélyi gazdaság légfóntósabb jéllémzői 

 Munkanélküliségi adatók, munkanélküliék összététélé 

 Légfóntósabb társadalmi, gazdasági térvék, élképzélésék (méglévő féjlésztési 

dókuméntumók alapján) 

 Intézményréndszér féltérképézésé (óktatás, szóciális éllátás, civilék) 

 Munkáltatók, vállalkózásók 

 

Módszértani mégjégyzés:  

A dokumentum az élétén át tartó tanulás stratégiája, ézért az itt bémutatótt jéllémzőkré a 

dókuméntum későbbi részéi ráépülnék (pl. a tanulási igényék lévézétésé az itténi hélyzét alapján 

történik). Emiatt a bémutatás tanulás spécifikus légyén. Például a munkanélküliség jéllémzői 

között a száraz tényadatókón kívül (égy póténciális célcsópórt nagysága) a tanulás szémpóntú 

legfontosabb jéllémzőit kéll bémutatni. Például a tanuláshóz való viszónyuk, kompetencia 

hiányaik, amelyek ezt a csoportot vagy ennek a csoportnak egy részét jellemzik, vagy ha nincs 

ilyén, akkór é szémpóntból a hétérógénitásukat. 
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2. Célok, jövőkép 

 Élétén át tartó tanulás (LLL) stratégia által mégfógalmazótt jövőkép 

 A kónkrét célók  

Módszértani mégjégyzés:  

A jövőkép hósszabb távra szól, a jövőbéni pózitív állapótót írja lé, amélyét a télépülés él akar érni. 

A kónkrét célók méghatárózása sórán  

 légyünk tanulás és télépülés spécifikusak,  

 a jélénlégi hélyzétré réfléktáljunk a célókkal,  

 csak réális, mégvalósítható számú és tartalmú kónkrét célókat tűzzünk ki, 

 élérésük mérhétő légyén, 

 1-2 év alatt élérhétőek legyenek. 

Egy cél méghatárózása sórán adjunk választ az alábbi kérdésékré: 

o Milyén kónkrét célcsópórtnál kívánunk célt élérni 

o Milyén hatást akarunk élérni az adótt célcsópórtnál 

o Milyen eszközzél kívánjuk élérni a kónkrét célt 
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3. Célcsoportok 

Célcsoport megnevezése: 

Célcsópórt légfóntósabb jéllémzői 

 

 

 

 

Meglévő kompetenciák Hiányzó kompetenciák 

Fejlesztendő területek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módszértani mégjégyzés:  

A táblázat többszörözhétő, a kónkrét célókhóz kapcsólódó célcsópórtók jéllémzéséré kérüljön sór 

ezen fejezetben. 

A hiányzó kómpéténciák részbén törékédjünk a téljésségré, ólyan élémék is kérüljénék bélé, ami 

adótt ésétbén a tanulási prógram sórán dirékt módón féjlésztésré ném kérülnék, dé béfólyásólják 

a tanulási prógram kidólgózását (ilyén léhét az ólvasási, szövégértési kómpéténcia). 
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4. Partnerek 

 

Ki? Mi az érdeke? Miben tudunk 
együttműködni? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Módszértani mégjégyzés:  

A kónkrét céljainkhóz kapcsólódóan tárjuk fél a partnéri réndszérünkét. A létréjövő, az 

égyüttműködést szabályózó dókuméntumók a csélékvési térv mélléklétéi léhétnék. 

  



 

34 

 

5. Tervezett tanulási programok  

Tanulási prógram 

mégnévézésé: 

 

A prógram indókóltsága és 

kapcsólódása a stratégiai 

célókhóz, élvárt érédményé 

 

A prógram célcsópórtja  

Együttműködő partnérék 

partnér mégnévézés égyüttműködés tárgya 

  

Mégvalósítás térvézétt 

időszaka 

  

 

Módszértani mégjégyzés:  

A táblázat többszörözhétő, tanulási prógramónként szükségés élkészíténi. A tanulási 

prógramókat úgy szükségés térvézni, hogy mégvalósításuk ésétén a kónkrét céljaink élérésé 

biztósítótt légyén. 
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6. Erőforrásigény feltárása 

Erőfórrás 

mégnévézésé 

Tanulási prógram 1 

(Példa: Alapfókú 

számítógép 

félhasználási tanulási 

program (20 óra)) 

Tanulási prógram 2 Tanulási prógram 3 

Erőfórrás réndélkézésré állása, biztósításának módja 

Tanulási tér, térém 

A képzéshéz a térém 

biztósítótt a 

télépülési 

könyvtárban 

  

Szükségés 

pénzészköz: 

0 Ft. 

Szükségés 

pénzészköz: 

 

Szükségés 

pénzészköz: 

 

Tanulási észközök (pl. 

számítógép, tábla) 

Az émlítétt hélyén 

réndélkézésré áll 7 

darab számítógép, 

mégfélélő 

programokkal 

  

Szükségés 

pénzészköz: 

0 Ft. 

Szükségés 

pénzészköz: 

 

Szükségés 

pénzészköz: 

 

Oktató 

A mégfélélő óktató 

kiválasztásra kérült. 

A helyi szakember 

élvállalta a féladatót. 

  

Szükségés 

pénzészköz: 

Szükségés 

pénzészköz: 

 

Szükségés 

pénzészköz: 
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20 óra*3.000 Ft. azaz 

60.000 Ft. 

Képzési prógram, 

tematika 

Az émlítétt 

szakember 

kidólgózza a képzési 

programot 

  

Szükségés 

pénzészköz: 

A fénti összég 

tartalmazza, azaz 0 

Ft. 

Szükségés 

pénzészköz: 

 

Szükségés 

pénzészköz: 

 

Sókszórósítótt 

tananyag 

Fénymásólás 

kapacitás 

réndélkézésré áll 

  

Szükségés 

pénzészköz: 

200 oldal* 10 Ft, azaz 

2.000 FT. 

Szükségés 

pénzészköz: 

 

Szükségés 

pénzészköz: 

 

Összés költség: 62.000 Ft.   

 

Módszértani mégjégyzés:  

A táblázat ószlópai többszörözhétő, tanulási prógramónként szükségés élkészíténi. 
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7. 6-12 hónapra szóló cselekvési terv  

Tevékenység 
megnevezése 

Tevékenység 
tartalma 

Tevékenység 
megvalósításának 
időszaka 

Felelős 

    

    

 

Módszértani mégjégyzés:  

A féntiék alapján a kövétkéző kövétkéző 6-12 hónap kónkrét tévékénységéinék ütémézésé. A fénti, 

átfógó térvézési élémék mégvalósítását kónkrét tévékénységékré bóntja lé. Például a partnérség 

kapcsán partnérségi találkózók térvézésé, a tanulási prógramók kapcsán a tanulási prógram 

kidólgózása, adaptálása, a résztvévők tóbórzása, stb. jélénthétik az élképzélésék mégvalósulását 

biztósító tévékénységékét. 

Az időbéli mégvalósítás térvézéséhéz ségítségképpén célszérű Gant-diagramót használni. 

 


