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A felnA felnőőttkttkéépzpzéésben dolgozsben dolgozóó tantanáárok rok 

szakmai kompetenciszakmai kompetenciáái i 



A workshop témakörei

A tanA tanííttáásisi--tanultanuláási paradigma, az andragsi paradigma, az andragóógiai giai 
munka vmunka vááltozltozáássáának alapjanak alapja

VVááltozltozóó pedagpedagóógusgus--andragandragóógus szerepekgus szerepek

A kiemelt cA kiemelt céélcsoportokkal vallcsoportokkal valóó foglalkozfoglalkozáás s 
andragandragóógiai kgiai kéérdrdéései sei 

FelnFelnőőttkttkéépzpzéés s éés felss felsőőoktatoktatááss
A hA háátrtráányos helyzetnyos helyzetűű csoportok felzcsoportok felzáárkrkóóztatztatáásasa
ÚÚj szerepek az j szerepek az ee--learninglearning vilviláággáábanban



A problémafelvetés indokai

Az Az éélethosszig tartlethosszig tartóó tanultanuláás kihs kihíívváásai, a sai, a 
kapcsolkapcsolóóddóó EUEU--s s éés hazai dokumentumoks hazai dokumentumok
A kompetencia alapA kompetencia alapúú kkéépzpzéés igs igéénye nye 
A pedagA pedagóógusokkal gusokkal éés andrags andragóógusokkal szembeni gusokkal szembeni 
kköövetelmvetelméények vnyek vááltozltozáásai sai 
A hA háátrtráányos helyzetnyos helyzetűű csoportok kcsoportok kéépzpzéésséének nek 

prioritprioritáásasa
A tudA tudáásmunksmunkáások ksok kéépzpzéésséének prioritnek prioritáása. A sa. A 
Bolognai folyamat Bolognai folyamat -- EurEuróópai Felspai Felsőőoktatoktatáási Tsi Téérsrséég g 
KKéépespesííttéési Keretrendszere si Keretrendszere 



A tanítási-tanulási paradigma



Küldetés és célok
A tanítási paradigma - a tanulási paradigma

OktatOktatáási (szolgsi (szolgááltatltatáás) s) 
nynyúújtjtáása sa 
A tudA tudáás s áátadtadáása a sa a 
tantanáártrtóól/intl/intéézmzméénytnytőől a l a 
tanultanulóóhozhoz
Kurzusok Kurzusok éés programok s programok 
ajajáánlnláása sa 
Az oktatAz oktatáás mins minőőssééggéének nek 
javjavííttáása, gazdagsa, gazdagííttáása sa 
MinMinéél tl tööbb (kbb (küüllöönbnböözzőő) ) 
tanultanulóó beiskolbeiskoláázzáása

TanulTanuláási folyamat si folyamat 
lléétrehoztrehozáásasa
ElEléérni, hogy a tanulrni, hogy a tanulóó maga maga 
fedezze fel fedezze fel éés konstrus konstruáálja lja 
a tuda tudáástst
HatHatéékony tanulkony tanulóói i 
kköörnyezet lrnyezet léétrehoztrehozáásasa
A tanulA tanuláás mins minőőssééggéének nek 
javjavííttáásasa
A tanulA tanulóók sikeressk sikeressééggéének nek 
eleléérréésesa se



A siker kritériumai 
A tanítási paradigma - a tanulási paradigma

Az intAz intéézmzméény minny minőősséége, ge, 
az oktataz oktatááss
Bemenet Bemenet éés ers erőőforrforráásoksok
A belA belééppőő didiáákok minkok minőősséégege
Curriculum fejlesztCurriculum fejlesztéés, s, 
expanziexpanzióó
Az erAz erőőforrforráások sok 
mennyismennyiséége ge éés mins minőősséégege
A beiratkozottak A beiratkozottak 
szszáámmáának nak éés a bevs a bevéételnek telnek 
a na nöövekedvekedéésese

A tanulA tanulóók mink minőősséége, ge, 
a tanula tanuláás s 
A tanulA tanuláási si éés tanuls tanulóói i 
eredmeredméényessnyesséég kilg kilááttáásaisai
A kilA kilééppőő didiáákok minkok minőősséége ge 
A tanulA tanuláási technolsi technolóógigiáák k 
fejlesztfejlesztéése, expanzise, expanzióó
MinMinőősséégi gi éés mennyiss mennyiséégi gi 
kilkilááttáásoksok
A tanulA tanuláási nsi nöövekmvekméény ny éés a s a 
hathatéékonyskonysáág egyg együüttesettese



A tanítás-tanulás struktúrája
A tanítási paradigma - a tanulási paradigma

Atomisztikus, a rAtomisztikus, a réésztsztőől az egl az egéészigszig
Az idAz időő konstans, a tanulkonstans, a tanuláás vs vááltozltozóó
45 perces 45 perces óórráákk
A kurzus ideje fix, a tanulA kurzus ideje fix, a tanulóó
alkalmazkodikalkalmazkodik
Egy tanEgy tanáár r –– egy osztegy osztáályly
FFüüggetlen diszciplggetlen diszciplíínnáákk
LefedLefedőő tananyagtananyag
OktatOktatáás szerinti csoportok/ls szerinti csoportok/léépcspcsőők k 
az osztaz osztáályon bellyon belüüll
EgyEgyééni ni éértrtéékelkeléés s 
Az elAz eléért szint, fokozat kredit rt szint, fokozat kredit 
akkumulakkumuláácicióó alapjalapjáán tn töörtrtéénnőő
megmegáállapllapííttáásasa

Holisztikus, az egHolisztikus, az egéésztsztőől a rl a réészekigszekig
A tanulA tanuláás konstans, az ids konstans, az időő vvááltozltozóó
TanulTanulóó kköörnyezetrnyezet
A kA köörnyezet krnyezet kéész amikor a hallgatsz amikor a hallgatóó
éérkezik,  rkezik,  
BBáármilyen tanulrmilyen tanuláási tapasztalati si tapasztalati 
munkamunka
KapcsolKapcsolóóddóó diszcipldiszciplíínnáák, oktatk, oktatóói i 
egyegyüüttmttműűkkööddééseksek
Specifikus tanulSpecifikus tanuláási eredmsi eredméényeknyek
KKüülslsőő éértrtéékelkelééss
Csoportos Csoportos éértrtéékelkelééss
Az elAz eléért szint, fokozat rt szint, fokozat 
demonstrdemonstráálhatlhatóó tudtudáás s éés ks kéépesspesséég g 
alapjalapjáán tn töörtrtéénnőő megmegáállapllapííttáása sa 



Tanulási teória
A tanítási paradigma - a tanulási paradigma

A tudA tudáás s „„kkíívvüül ll lééteztezőő entitentitááss””
A tudA tudáást bitek szolgst bitek szolgááltatjltatjáákk
A tanulA tanuláás kumulats kumulatíív v éés lines lineáárisris
„É„Éllőő tantanáárr””, , „é„éllőő didiáákk””
szszüükskséégeltetikgeltetik
Az osztAz osztáályterem lyterem éés a tanuls a tanuláás s 
versenyszellemversenyszelleműű éés egys egyééni ni 
jellegjellegűű (kompetit(kompetitíívek vek éés s 
individuindividuáálisak)lisak)
A tehetsA tehetséég g éés a ks a kéépesspesséég g 
(adotts(adottsáág) ritkag) ritka

A tudA tudáás minden egyes szems minden egyes szeméély ly 
elmelmééjjéében ben „„belbelüül ll lééteztezőő”” entitentitááss
A tudA tudáás oktats oktatóók k ááltal ltal ééppüül, jl, jöön n 
lléétre (alkottre (alkotóódik)dik)
A tanulA tanuláás tanuls tanulóókköözpontzpontúú éés s 
tanultanulóó ááltal kontrolltal kontrolááltlt
„é„éllőő tantanáárr”” nem, csak aktnem, csak aktíív v 
tanultanulóó szszüükskséégeltetik geltetik 
A tanulA tanulóó kköörnyezet rnyezet éés a tanuls a tanulóó
kooperatkooperatíív, kollaboratv, kollaboratíív v éés s 
ttáámogatmogatóó
A tehetsA tehetséég g éés a ks a kéépesspesséég g 
(adotts(adottsáág) bg) bőősséégesges



A szabályok természete
A tanítási paradigma - a tanulási paradigma

A tanA tanáári kar elsri kar elsőősorban sorban 
elelőőadadóókbkbóól l áállll
A tanA tanáári kar ri kar éés a dis a diáákok kok 
egymegymááststóól fl füüggetlenggetlenüül l 
dolgoznakdolgoznak
A tanA tanáár osztr osztáályozza lyozza éés mins minőőssííti ti 
a dia diáákokatkokat
A szemA szeméélyzet a tanlyzet a tanííttáás s 
folyamatot folyamatot éés a tantests a tantestüületet letet 
szolgszolgáálja lja 
Minden tapasztalat tanMinden tapasztalat taníít, de a t, de a 
hozott tapasztalatot kevhozott tapasztalatot kevéésssséé
veszik figyelembeveszik figyelembe

A tantestA tantestüület elslet elsőősorban tanulsorban tanuláás s 
mmóódszertani dszertani éés ks köörnyezeti rnyezeti 
terveztervezőőkbkbőől l áállll
A tanA tanáárok rok éés a dis a diáákok team kok team 
munkmunkáában dolgoznak egymban dolgoznak egymáással ssal éés s 
a szema szeméélyzet egylyzet egyééb tagjaivalb tagjaival
A tanA tanáát fejleszti minden dit fejleszti minden diáák k 
tehetstehetsééggéét, kt, kéépesspessééggéétt
A szemA szeméélyi lyi áállomllomáány valamennyi ny valamennyi 
tagja tagja „„nevelnevelőő””,  hozz,  hozzáájjáárul a rul a 
tanultanuláási folyamathoz si folyamathoz éés az s az 
eredmeredméényessnyessééghezghez
A kA kéépesspesséé ttéévvőő (empowering) (empowering) 
tanultanuláás kihs kihíívváás jellegs jellegűű éés komplexs komplex



Új pedagógiai-andragógiai 
paradigma



Változó pedagógus-andragógus 
szerepek



A szerep változás oka a többek 
között a tanulási színterek 
gazdagodása: lifelong és lifewide 
learning



A tanári professzionalizmus jegyei 
az OECD szerint:

SzakSzakéértelemrtelem
PedagPedagóógiai knowgiai know--howhow
A technolA technolóógia gia éértrtéésese
Szervezeti kompetencia Szervezeti kompetencia éés team munkas team munka
RugalmassRugalmassáágg
MobilitMobilitááss
NyitottsNyitottsáágg

ForrForráás: OECD Education Policy Anaysis Paris 1998.s: OECD Education Policy Anaysis Paris 1998.
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Az oktatási és képzési rendszerek fejlesztésének 
három stratégiai célja (Európai Tanács 2001. évi 

márciusi stockholmi ülés)
1. Az eur1. Az euróópai oktatpai oktatáási si éés ks kéépzpzéési rendszerek minsi rendszerek minőőssééggéének nek éés hats hatéékonyskonysáággáának javnak javííttáása.sa.

A tanA tanáárok rok éés oktats oktatóók kk kéépzpzéésséének fejlesztnek fejlesztéése. se. 
A tudA tudáás alaps alapúú ttáársadalom rsadalom ááltal megkltal megkíívváánt knt kéészsszséégek gek éés ks kéépesspesséégek gek 

fejlesztfejlesztéése. se. 
Az informAz informáácicióós s éés kommuniks kommunikáácicióós technols technolóógigiáákhoz (IKT) valkhoz (IKT) valóó hozzhozzááfféérréés s 

biztosbiztosííttáása mindenki szsa mindenki száámmáára. ra. 
A termA terméészettudomszettudomáányi nyi éés a ms a műűszaki tanulmszaki tanulmáányok vonznyok vonzóóbbbbáá ttéétele. tele. 
Az erAz erőőforrforráások legjobb kihasznsok legjobb kihasznáálláása.sa.

2. Az oktat2. Az oktatáási si éés ks kéépzpzéési rendszerekhez valsi rendszerekhez valóó hozzhozzááfféérréés megks megköönnynnyííttéése mindenki se mindenki 
szszáámmáára.ra.
Nyitott tanulNyitott tanuláási ksi köörnyezet biztosrnyezet biztosííttáása. A tanulsa. A tanuláás vonzs vonzóóbbbbáá ttéétele. tele. 
Az aktAz aktíív v áállampolgllampolgáársrsáág, az egyenlg, az egyenlőő eseséélyek lyek éés a ts a táársadalmi kohrsadalmi kohéézizióó

ttáámogatmogatáása.sa.
3. Az oktat3. Az oktatáási si éés ks kéépzpzéési rendszerek megnyitsi rendszerek megnyitáása szsa széélesebb klesebb köözzöönsnséég szg száámmáára.ra.

A kapcsolA kapcsolóóddáási pontok ersi pontok erőőssííttéése a munka se a munka éés a kutats a kutatáás vils viláággáával, valamint a val, valamint a 
ttáársadalommal rsadalommal ááltalltaláában. ban. 

A vA váállalkozllalkozóó szellem fejlesztszellem fejlesztéése. Az idegennyelvse. Az idegennyelv--tanultanuláás fejleszts fejlesztéése. se. 
A mobilitA mobilitáás ers erőőssííttéése. Az eurse. Az euróópai egypai együüttmttműűkkööddéés ers erőőssííttéése. se. 



Kulcskompetenciák
Az új pedagógus profil kialakításának igénye 1.
A tudA tudáás, a technols, a technolóógia gia éés az informs az informáácicióó menedzselmenedzseléése. Fse. Fel el 

kell kkell kéészszüülni lni 
az ismeretek megszerzaz ismeretek megszerzéésséére, elemzre, elemzéésséére,  re,  
éértrtéékelkeléésséére re éés s áátadtadáássáára, ra, 
a rendelkeza rendelkezéésre sre áállllóó technoltechnolóógigiáák k 
alkalmazalkalmazáássáára. ra. 
A szakmai kA szakmai kéészsszséégeknek meg kell felelni a geknek meg kell felelni a 
tanultanulóóbarbaráát kt köörnyezet megteremtrnyezet megteremtéésséére re éés s 
menedzselmenedzseléésséére irre iráányulnyulóó igigéényeknek, nyeknek, 
az innovaz innováácicióóra ra éés a kreativits a kreativitáásra. sra. 



Kulcskompetenciák
Az új pedagógus profil kialakításának igénye 2.

EgyEgyüütt munktt munkáálkodlkodáás ms máásokkalsokkal
•• A pedagA pedagóógus szakma a tgus szakma a táársadalmi kohrsadalmi kohéézizióó

éértrtéékein, a tanulkein, a tanulóók kk kéépesspesséégeinek fejlesztgeinek fejlesztéésséén n 
alapszik. alapszik. 

•• IsmerniIsmerniüük kell az emberi fejlk kell az emberi fejlőőddéést, st, 
•• KKéépesnek kell lennipesnek kell lenniüük egyk együütt dolgozni a tt dolgozni a 

tanultanulóókkal, mint egykkal, mint egyéénekkel, nekkel, éés ts táámogatniuk kell mogatniuk kell 
őőket abban, hogy a tket abban, hogy a táársadalom aktrsadalom aktíív tagjaivv tagjaiváá
vvááljanak.ljanak.



Kulcskompetenciák
Az új pedagógus profil kialakításának igénye 3.
A tA táársadalommal rsadalommal éés a ts a táársdalomban valrsdalomban valóó egyegyüüttmttműűkkööddééss, , 

nemzeti, eurnemzeti, euróópai pai éés globs globáális szintenlis szinten
EU EU áállampolgllampolgáársrsáágra tgra töörtrtéénnőő felkfelkéészszííttééss
Az EU mobilitAz EU mobilitáás s éés koopers kooperáácicióó elelőősegsegííttéésese
InterkulturInterkulturáális klis kéészsszséégek, meggek, megéértrtéés fejleszts fejlesztéésese
A tanulA tanulóók kultk kultúúrráájjáának sokfnak sokféélesleséége ge –– kköözzöös s 
éértrtéékekkek
HatHatéékony egykony együüttmttműűkkööddéés a helyi ks a helyi köözzöössssééggel ggel 
(sz(szüüllőők, intk, intéézmzméények, nyek, éérdekcsoportok)rdekcsoportok)



Pedagógus-andragógus szerepek és 
kompetenciák az ezredfordulón. 
ELTE PPK Neveléstudományi Doktoriskola 
2005.



A kutatás célja

EurEuróópai pai éés hazai forrs hazai forráások elemzsok elemzéése, se, 
Egy Egy úúj, a kj, a köözoktatzoktatáásban sban éés a felns a felnőőttkttkéépzpzéésben sben 
dolgozdolgozóók tevk tevéékenyskenysééggéét modellezni kt modellezni kéépes elmpes elmééleti leti 
szerepszerep-- éés kompetencia modell ks kompetencia modell köörvonalazrvonalazáása sa 
Empirikus kutatEmpirikus kutatáás kerts kertéében megvizsgben megvizsgáálni gyakorllni gyakorlóó
pedagpedagóógusok gusok éés andrags andragóógusok tudgusok tudáássáát, t, 
vvéélekedlekedééseit e szerepekrseit e szerepekrőől l éés  kompetencis  kompetenciáákrkróól.l.



Kutatási alapelvek 1.

A pedagA pedagóógusgus--andragandragóógus szerepek gus szerepek éés s 
kompetencikompetenciáák a LLL kork a LLL koráában a ban a 
kultkultúúrakraköözvetzvetííttééss szszéélesebb lesebb 
öösszefsszefüüggggéésséében vizsgben vizsgáálandlandóók. k. ÍÍgygy

a forma formáális, lis, 
A non formA non formáális lis éés s 
Az informAz informáális terlis terüületeken.leteken.



Kutatási alapelvek 2.

A tanA tanííttóói, a tani, a tanáári ri éés a felns a felnőőttoktatttoktatóói munka i munka 
egylegyléényegnyegűű mestersmesterséégkgkééntnt íírhatrhatóó le.le.
A pedagA pedagóógus szerepekgus szerepek ttööbb kevesebb bb kevesebb 
mmóódosdosííttáással ssal kiterjeszthetkiterjeszthetőőkk a kulta kultúúrakraköözvetzvetííttőők k 
szszéélesebb villesebb viláággáára ra 
A hagyomA hagyomáányosan jnyosan jóól kl köörrüülhatlhatáárolt, stabil rolt, stabil 
pedagpedagóógus szerepgus szerep--egyegyüüttes ttes éés a hagyoms a hagyomáányosan nyosan 
nyitottabb andragnyitottabb andragóógus szerepgus szerep--egyegyüüttes ttes szszáámos mos 
ponton kponton köözeledni lzeledni láátszik. tszik. 



Kutatási alapelvek 3.

Az andragAz andragóógus karrier sorgus karrier soráán a n a 
szereptszereptáársrsííttáások sok éés a hozzs a hozzáárendelt tudrendelt tudáások sok 
éés kompetencis kompetenciáák ma gazdagabbak k ma gazdagabbak éés s 
gyorsabban vgyorsabban vááltoznak, mint korltoznak, mint koráábban.bban.



A közoktatási és felnőttképzési 
gyakorlat legfőbb közös jellemzői

a va vááltozltozáásokhoz valsokhoz valóó gyors alkalmazkodgyors alkalmazkodááss,,

a a folyamatos reflexifolyamatos reflexióó szszüükskséégessgesséége a ge a 
ttáársadalmi rsadalmi éés a szakmai ks a szakmai köörnyezetre, az rnyezetre, az úúj j 
tudomtudomáányos eredmnyos eredméényekre,nyekre,

a szakadatlan a szakadatlan ddööntntééshozatal shozatal a  tana  tanííttááss--
tanultanuláás folyamats folyamatáának minden pillanatnak minden pillanatáában.ban.



A változásokhoz való gyors 
alkalmazkodás

A hagyomA hagyomáányos nyos tanttantáárgyi, a mrgyi, a móódszertani, a neveldszertani, a neveléési si 
(oszt(osztáályflyfőőnnööki) szakember, valamint a vezetki) szakember, valamint a vezetőő
szerepek mellett ma szerepek mellett ma nnőő aa jelentjelentőősséégege aaz egyz egyééb b 
szerepeknek (szerepeknek (terveztervezéési, innovsi, innováácicióós, tans, tanáácsadcsadóó, , 
gyermek gyermek éés ifjs ifjúússáágvgvééddőő,, szabadidszabadidőő szervezszervezőő stb.).stb.).
A pedagA pedagóógusok szerepeiket a vgusok szerepeiket a vááltozltozóó vilviláág  g  
kihkihíívváásainak megfelelsainak megfelelőően gyorsan en gyorsan éés rugalmasan s rugalmasan 
kell vkell vááltoztassltoztassáák.k.



A pedagógus-andragógus munka fő
jellemzője: az állandó döntéshozatal

A folyamatos dA folyamatos dööntntééshozatal jelentishozatal jelenti
az elmaz elmééleti ismeretrendszer folyamatos leti ismeretrendszer folyamatos 
szembesszembesííttéésséét a gyakorlattal,t a gyakorlattal,
A pedagA pedagóógiai eljgiai eljáárráások, msok, móódszerek, rutinok dszerek, rutinok 
folyamatos gyakorlati megvalfolyamatos gyakorlati megvalóóssííttáása kapcssa kapcsáán az n az 
elmelmééletre tletre töörtrtéénnőő reflektreflektáálláást, feed backst, feed back--et.et.

A dA dööntntéési folyamatok eredmsi folyamatok eredméényeknyekéént nt úúj j 
pedagpedagóógiai, andraggiai, andragóógiai tudgiai tudáások jsok jöönnek lnnek léétre.tre.



A szerep-rendszer

A szerep A szerep éés kompetenciarendszert virtus kompetenciarendszert virtuáális lis 
halmazkhalmazkéént modelleztnt modelleztüük, ahol k, ahol 

a a szerepszerepek ek éés feladatok kapcsols feladatok kapcsolóódnak, dnak, kköözzöös s 
rréészhalmazszhalmazokatokat alkothatalkothatnak,nak, áátmehetnek tmehetnek 
egymegymáásba.sba.
Az egyes szerephez tartozAz egyes szerephez tartozóó feladatok feladatok éés s 
kompetencikompetenciáák tk tööbb szerep megvalbb szerep megvalóóssííttáássáában ban 
kköözremzreműűkköödnek, tdnek, tööbb helybb helyüütt jelentkezhetnek tt jelentkezhetnek 
kköövetelmvetelméényknykéént. nt. 
A kompetenciA kompetenciáák pedig k pedig –– jellegjellegüüknknéél fogva l fogva ––
transzefertranszeferáábilisek, bilisek, áátvihettvihetőők az egyik munkk az egyik munkáával val 
kapcsolatos helyzetbkapcsolatos helyzetbőől a ml a máásikba.sikba.



A tízes pedagógus-andragógus 
szereprendszer
A pedagA pedagóógusok sorrendjegusok sorrendje
DDööntntőőnek tekintettnek tekintettéék k 

a tanta tantáárgyi rgyi 
a nevela neveléési si 
a ma móódszertani dszertani 

szakember szerepeketszakember szerepeket

Az andragAz andragóógusok sorrendjegusok sorrendje
tanttantáárgyirgyi
mmóódszertanidszertani
nevelneveléési

JJóóval kisebb a fontossval kisebb a fontossáágaga

az iskolavezetaz iskolavezetőő--szervezszervezőő
az innovaz innováácicióóss--vváállalkozllalkozáási si 
a terveza tervezéési si 
a ma méérréésisi--éértrtéékelkeléési si 
a tana tanáácsadcsadóó
az ifjaz ifjúússáágseggsegííttőő
a szabadida szabadidőő szervezszervezőő

szakember  szerepeknek.szakember  szerepeknek.
Ezeket Ezeket mméégg a ha háátrtráányos helyzet nyos helyzet 

kapcskapcsáán n semsem emlemlíítetttettéék.si k.



A pedagA pedagóógus szerintgus szerint
kommunikkommunikáácicióós ks kéészsszséégekgek
problprobléémamegoldmamegoldááss
egyegyüütt dolgoztt dolgozáás ms máásokkalsokkal
sajsajáát tanult tanuláás s éés teljess teljesíítmtméény javny javííttáása, sa, öönknkéépzpzééss
kreativitkreativitáás.s.

Az iskola szerintAz iskola szerint
kommunikkommunikáácicióós ks kéészsszséégekgek
egyegyüütt dolgoztt dolgozáás ms máásokkalsokkal
problprobléémamegoldmamegoldááss
sajsajáát tanult tanuláás s éés teljess teljesíítmtméény javny javííttáása, sa, 
öönknkéépzpzééss
alkalmazkodalkalmazkodóókkéépesspesséég, rugalmassg, rugalmassáág, g, 
lehetlehetőősséégek megragadgek megragadáása.sa.

A szA szüüllőők szerintk szerint
kommunikkommunikáácicióós ks kéészsszséégekgek
nyelvtudnyelvtudááss
öösszpontossszpontosííttáás az eredms az eredméényessnyesséégregre
sajsajáát tanult tanuláás s éés teljess teljesíítmtméény javny javííttáása, sa, öönknkéépzpzééss
alkalmazkodalkalmazkodóókkéépesspesséég, rugalmassg, rugalmassáág, g, 
lehetlehetőősséégek megragadgek megragadáása.sa.

A munkaerA munkaerőőpiac szerintpiac szerint
kommunikkommunikáácicióós ks kéészsszséégekgek
nyelvtudnyelvtudááss
szszáámmííttáástechnikai, informstechnikai, informáácicióófeldolgozfeldolgozáási si 
kkéépesspesséégekgek
kreativitkreativitááss
problprobléémamegoldmamegoldáás.s.



A kiemelt célcsoportokkal való
foglalkozás andragógiai kérdései 

Felnőttképzés és felsőoktatás



A BOLOGNA FOLYAMAT

LINEÁRIS KÉPZÉSI SZERKEZETE

6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA

2-5 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS



A Bolognai folyamat

MunkaerMunkaerőőpiacra orientpiacra orientáált felslt felsőőoktatoktatáási si 
minminőősséégbiztosgbiztosííttáás, ms, műűkkööddéés korszers korszerűűssííttéés, (terms, (terméék k 
portfoliportfolióó menedzsment bevezetmenedzsment bevezetéése),se),
kreditkredit--monitoring monitoring éés ps páályaklyaköövetvetéés, a diploms, a diplomáák k 
mobilitmobilitáása (EUROPASS oklevsa (EUROPASS oklevéél melll mellééklet)klet)
MegMegéélléénknküült a pedaglt a pedagóógiai paradigmavgiai paradigmavááltltáás s 
folyamata folyamata éés  szs  száámos kutatmos kutatáás szs szüületett letett (Deseco, (Deseco, 
PISA, PIRS, magyarorszPISA, PIRS, magyarorszáági kompetenciamgi kompetenciaméérréések,)sek,)
a pedaga pedagóógia gia éés az andrags az andragóógia vilgia viláága kga köözeledikzeledik



Európai ajánlások a nemzeti 
stratégiák számára 1.
1.1. A pedagA pedagóógus rendelkezzgus rendelkezzéék k felsfelsőőfokfokúú vvéégzettsgzettsééggel.ggel.
2.2. A pedagA pedagóóguskguskéépzpzéés s öölelje fel a felslelje fel a felsőőoktatoktatáás mindhs mindháárom bolognai rom bolognai 

ciklusciklusáátt, annak , annak éérdekrdekéében, hogy megfelelben, hogy megfelelőő helyet kapjon az helyet kapjon az 
EurEuróópai Felspai Felsőőoktatoktatáási Tsi Téérsrséégben, gben, éés hogy a szakmai fejls hogy a szakmai fejlőőddéés s éés s 
mobilitmobilitáás lehets lehetőősséége biztosge biztosíítva legyen.tva legyen.

3.3. ElElőő kell segkell segííteni teni a kutata kutatáás s éés a ts a téényeken alapulnyeken alapulóó gyakorlatgyakorlat
szerepszerepéének nnek nöövelveléésséét az oktatt az oktatáásrsróól l éés ks kéépzpzéésrsrőől megszerezhetl megszerezhetőő tudtudáás s 
gyarapgyarapííttáássáábanban

4.4. ÖÖsztsztöönnöözni kell zni kell az iskolaz iskoláák, a gazdask, a gazdasáág, a kg, a kéépzpzőőintintéézmzméények nyek 
szorosabb egyszorosabb együüttmttműűkkööddéésséét at a magas szintmagas szintűű kkéépzpzéés ts táámogatmogatáássáára, ra, 
éés a helyi s a helyi éés regions regionáális innovlis innováácicióós hs háállóózatok fejlesztzatok fejlesztéésséére.re.

5.5. A pedagA pedagóógusok szgusok száámmáára is ki kell alakra is ki kell alakíítani tani az egaz egéész sz ééleten leten áát tartt tartóó
tanultanuláás strats stratéégigiáájjáátt (form(formáális lis éés informs informáális tanullis tanuláás).s).



Európai ajánlások a nemzeti 
stratégiák számára 2.
7.7. Minden pedagMinden pedagóóguskguskéépzpzéési programban tsi programban táámogatni kell mogatni kell mobilitmobilitáási si 

projektekprojektek kialakkialakííttáássáát a kt a kéépzpzéés szerves rs szerves réészekszekéént.nt.
8.8. A kA kéépzpzéési programokban biztossi programokban biztosíítani kell a tantani kell a tanáárok szrok száámmáára ra az euraz euróópai pai 

kooperkooperáácicióóval kapcsolatos ismereteketval kapcsolatos ismereteket éés tapasztalatot, hogy tiszteljs tapasztalatot, hogy tiszteljéék a k a 
kulturkulturáális sokszlis sokszíínnűűssééget, get, éés felks felkéészszíítstséék a tanulk a tanulóókat az EU kat az EU 
áállampolgllampolgáársrsáágra. gra. 

6.6. A felkA felkéészszííttőő éés tovs továábbkbbkéépzpzéési programok tartalmsi programok tartalmáának tnak tüükrkrööznie kell a znie kell a 
tanultanuláás s interdiszciplininterdiszciplinááris ris éés kollaborats kollaboratíív megkv megköözelzelííttééseitseit..

7.7. TTáámogatni kell valamennyi kmogatni kell valamennyi kéépzpzéésben sben az idegen nyelv tanulaz idegen nyelv tanuláástst, bele, beleéértve rtve 
a szaknyelvet isa szaknyelvet is

8.8. PrioritPrioritáást kell adni Eurst kell adni Euróóppáában a ban a pedagpedagóógus kgus kéépespesííttéések sek áátjtjáárhatrhatóóssáággáánaknak, , 
a ka köölcslcsöönnöös elismers elismeréés s éés a mobilits a mobilitáás ns nöövekedvekedéése se éérdekrdekéében.ben.

A fA főő iriráány egny egéész Eursz Euróóppáában: tanban: tanáári oklevri oklevéél csak a ml csak a máásodik ciklusban sodik ciklusban 
szerezhetszerezhetőő



Az Európai Unió oktatási és képzési 
rendszerekkel kapcsolatos elvárásai

(1) Eur(1) Euróópa az oktatpa az oktatáás s éés ks kéépzpzéés ters terüületletéén kn kéépviselje a legjobb pviselje a legjobb 
minminőőssééget get –– oktatoktatáási si éés ks kéépzpzéési rendszereinek, intsi rendszereinek, intéézmzméényeinek nyeinek 
minminőősséége ge vilviláágszerte referencigszerte referenciááulul szolgszolgááljon.ljon.
(2) Az eur(2) Az euróópai oktatpai oktatáási si éés ks kéépzpzéési rendszerek legyenek kellsi rendszerek legyenek kellőően en 
kompatibilisekkompatibilisek ahhoz, hogy lehetahhoz, hogy lehetőővvéé tegytegyéék az k az áállampolgllampolgáárok szrok száámmáára ra 
az az áátjtjáárhatrhatóóssáágot got éés a sokszs a sokszíínnűűsséég kiakng kiaknáázzáássáát.t.
(3) Az EU b(3) Az EU báármely rmely tagtagáállamllamáában szerzett vban szerzett véégzettsgzettséégeket, geket, tudtudáást st éés s 
ismeretet az ismeretet az áállampolgllampolgáárok karrierjrok karrierjüük vagy tovk vagy továábbi tanulbbi tanuláásuk sorsuk soráán n 
legyenek klegyenek kéépesek pesek elismertetni az EU egelismertetni az EU egéész tersz terüületletéénn..
(4) Az eur(4) Az euróópaiak elpaiak előőtt korukttt koruktóól fl füüggetlenggetlenüül l áálljon lljon nyitva az nyitva az éélethosszig lethosszig 
tarttartóó tanultanuláás lehets lehetőősséégege..
(5) (5) EurEuróópa legyen nyitott az Eurpa legyen nyitott az Euróóppáán kn kíívvüüli rli réégigióókkal valkkal valóó
egyegyüüttmttműűkkööddéésre sre a ka köölcslcsöönnöös haszon s haszon éérdekrdekéében, mikben, miköözben Eurzben Euróóppáának nak 
preferpreferáált clt céélláállomllomáássssáá kell vkell váálnia a villnia a viláág mg máás rs réégigióóibibóól l éérkezrkezőő didiáákok kok 
éés kutats kutatóók szk száámmáára.ra.



Az Európai Tanács ország-specifikus 
ajánlása Magyarország számára

Az alkalmazkodAz alkalmazkodóókkéépesspesséég ng nöövelveléése se 
(foglalkoztat(foglalkoztatááss--barbaráát bt béérfolyamatok).rfolyamatok).
A munkavA munkaváállalllaláás s –– a mindenki sza mindenki száámmáára elra eléérhetrhetőő
vváálasztlasztáási lehetsi lehetőősséég (a munkavg (a munkaváállalllalóók aggasztk aggasztóó
egegéészsszséégi gi áállapotllapotáának nak éés a munkaks a munkaköörrüülmlméények nyek 
javjavííttáása).sa).
BeruhBeruháázzáás a hums a humáán tn tőőkkéébe (a lifelong learning be (a lifelong learning 
stratstratéégia keretgia keretéében csben csöökkenteni a lemorzsolkkenteni a lemorzsolóóddáást, st, 
nnöövelni a tanulvelni a tanulááshoz valshoz valóó hozzhozzáájutjutáás s 
egyenlegyenlőőssééggéét).t).



A kiemelt célcsoportokkal való
foglalkozás andragógiai kérdései

A hátrányos helyzetű csoportokkal 
való foglalkozás néhány kérdése



A felzárkóztató programok  
andragógiai tanulságai  1.

A tanulA tanuláás egyre inks egyre inkáább kilbb kiléép az iskola p az iskola 
alrendszeralrendszeréébbőől, l, 
a hangsa hangsúúly a tanly a tanííttáásrsróól l ááttevttevőődik a tanuldik a tanuláásra, sra, 

KKöözzééppontban az egyppontban az egyéének tanulnek tanuláási ksi kéépesspesséégeinek geinek 
kialakkialakííttáása sa éés fejleszts fejlesztéése se áállll
ErErőőssöödik a non formdik a non formáális lis éés informs informáális terlis terüületeken leteken 
valvalóó tanultanuláás jelents jelentőősséége, megnge, megnőő az itt szerzett az itt szerzett 
tudtudáások munkaersok munkaerőőpiaci piaci éértrtééke.ke.



A felzárkóztató programok  
andragógiai tanulságai  2.

Az irAz iráánynyíított tanultott tanuláásrsróól csak akkor tl csak akkor téérhetrhetüünk nk áát az t az 
öönirniráánynyííttóó tanultanuláásra, ha a felnsra, ha a felnőőtt tanultt tanulóó rendelkezikrendelkezik

az az öönmeghatnmeghatáározrozáás s éés orients orientáácicióó
a va váálogatlogatáás s éés ds dööntntééss
az eszkaz eszkööztudztudááss
az az öönnáállllóó tanultanulááss
az az öönszerveznszervezéés ks kéészsszsééggéévelvel

RRéészesszesíítstsüük elk előőnyben a formatnyben a formatíív v éés diagnosztikus s diagnosztikus 
éértrtéékelkeléést, a szummatst, a szummatíív vizsga tv vizsga tíípuspusúúakkal szembenakkal szemben
Rugalmas kRugalmas kéépzpzéési idsi időő alkalmazalkalmazáása az sa az ééletvitel letvitel 
ismeretismeretéébenben



A felzárkóztatás sikerének kulcsa: 
felnőttképzési mentorok képzése, 
alkalmazása

A felnA felnőőttkttkéépzpzéési mentor a szocializsi mentor a szocializáácicióót segt segííttőő, t, táámogatmogatóó, , 
megermegerőőssííttőő szemszeméély, akinek tudatosan kily, akinek tudatosan kiééppíített tett 
mmóódszertdszertáára van a hra van a háátrtráányos helyzetnyos helyzetűű csoportok csoportok 
problprobléémmááinak felismerinak felismerééssééhez, hez, 
feladatfeladatáának tekinti, hogy a hnak tekinti, hogy a háátrtráányos helyzetnyos helyzetűűekkel tekkel töörtrtéénnőő
partnerkapcsolat kipartnerkapcsolat kiééppííttéésséével, vel, 
informinformáácicióókkal kkal éés tans tanáácsokkal szolgcsokkal szolgááljon e problljon e probléémmáák k 
megoldmegoldáássáához. hoz. 
Autentikus Autentikus éés modells modelléértrtéékkűű szemszeméélyislyiséégkgkéént segnt segííttőő éés s 
prevenciprevencióós feladatokat ls feladatokat láát el, ezt el, ezááltal sikeresebbltal sikeresebbéé teszi teszi éés s 
felgyorsfelgyorsíítja a ttja a táámogatott szemmogatott szeméély ly éés a kisks a kisköözzöösssséég g 
alkalmazkodalkalmazkodáássáát a vt a vááltozltozóó vilviláág kihg kihíívváásaihoz.saihoz.



A mentori szerep
A mentori kapcsolat A mentori kapcsolat a mentora mentoráált szemlt szeméély egyly egyééni elkni elkíísséérréésséét t 
jelentijelenti. . 
A mentori szerep A mentori szerep ––az andragaz andragóógus szerepekhez hasonlgus szerepekhez hasonlóóan an ––
öösszetett tevsszetett tevéékenyskenyséég egyg együüttes, amelyben a szerepek akttes, amelyben a szerepek akáár r 
konfliktusba is kerkonfliktusba is kerüülhetnek egymlhetnek egymáással. ssal. 
AlapvetAlapvetőő kkéérdrdéés a mentori szerep, a mentori azonosuls a mentori szerep, a mentori azonosuláás s 
kompetenciahatkompetenciahatáárainak meghatrainak meghatáározrozáása. (A mentor nem sa. (A mentor nem 
szociszociáális seglis segíítstséégnygnyúújtjtóó éés nem pszichols nem pszicholóógus, pszichigus, pszichiááter.)ter.)
A mentor legfA mentor legfőőbb szerepe a segbb szerepe a segííttéés, de ez js, de ez jóól l 
megkmegküüllöönbnbööztethetztethetőő mmáás segs segííttőő szerepektszerepektőől (szl (szüüllőő, tan, tanáár, r, 
barbaráát, idt, időősebb testvsebb testvéér stb.).r stb.).
A mentor az A mentor az „ú„útmutattmutatóó ttááblabla”” metaformetaforáájjáával val íírhatrhatóó le le 
(M(Méészszááros 2007, Szivros 2007, Sziváák 2003), azaz megmutat, ajk 2003), azaz megmutat, ajáánl nl 
egyfajta megoldegyfajta megoldáási utat egy adott problsi utat egy adott problééma felmerma felmerüülléése se 
esetesetéén, de dn, de döönteni nteni éés az utat  vs az utat  véégigjgigjáárni magrni magáának a segnak a segíített tett 
szemszeméélynek kelllynek kell



Kistérségi mentorok a felzárkóztató
programokban

A futamidA futamidőő alatt valamennyi calatt valamennyi céélszemlszeméélyt, egylyt, egyéénre szabott, nre szabott, 
mindenkor elmindenkor eléérhetrhetőő, egy, egyééni tanulni tanuláási, foglalkoztatsi, foglalkoztatáási si éés s 
ééletvezetletvezetéési mentori tsi mentori táámogatmogatáással segssal segíítetttettéék. k. 
ÍÍgy a cgy a céélszemlszeméélyek a foglalkoztatlyek a foglalkoztatáás s éés tanuls tanuláás ideje alatt s ideje alatt 
problprobléémmááikkal nem maradnak magukra, segikkal nem maradnak magukra, segíítstsééget kaptak a get kaptak a 
munka vilmunka viláággáában valban valóó eligazodeligazodáásukhoz. sukhoz. 
A mentorok megmutattA mentorok megmutattáák k éés ks kéészsszséégszintre emeltgszintre emeltéék a k a 
kköözszolgzszolgááltatltatáásokhoz valsokhoz valóó hozzhozzááfféérréést st éés ms máások sok 
hozzhozzááfféérréésséének segnek segííttéésséét,t,
FejlesztettFejlesztettéék az erkk az erköölcsi integritlcsi integritáást, az st, az éérdek artikulrdek artikuláácicióót t éés s 
éérdekvrdekvéédelmet. . delmet. . 

„„Kompetencia alapKompetencia alapúú mméérréési, ksi, kéépzpzéési, foglalkoztatsi, foglalkoztatáási, valamint mentorozsi, valamint mentorozáási programsi program”” ccíímműű, HU 0305, HU 0305--0303--
0101--0010 Perseus sz. projekt (Barcs 0010 Perseus sz. projekt (Barcs éés kists kistéérsrséége)  ge)  

NKFP 5/035/04 NKFP 5/035/04 „„MagyarMagyar--szlovszlováák k öösszehasonlsszehasonlííttóó komplex kkomplex kéépzpzéési program a romsi program a romáák felzk felzáárkrkóóztatztatáássáéáértrt”” c. c. 
projekt (Zemplprojekt (Zemplééni ni éés Kirs Kiráályhelmeci kistlyhelmeci kistéérsrséég)g)



A mentori munka elvei
A mentori munka szA mentori munka száámos foglalkozmos foglalkozáás s éés hivats hivatáás ismerets ismeret--
éés kompetenciarendszers kompetenciarendszeréére re ééppííthetthetőő, hivat, hivatáásnak tekinthetsnak tekinthetőő
tevtevéékenyskenyséég. g. 
A segA segííttőő, tan, tanáácsadcsadóó mmóódszerek megtanulhatdszerek megtanulhatóók, a k, a 
szemszeméélyes tlyes töörrőőddéés s éés odafigyels odafigyeléés ks kéépesspesséége fejleszthetge fejleszthetőő..
partneri egypartneri együüttmttműűkkööddéésen alapulsen alapulóó szimmetrikus kapcsolatszimmetrikus kapcsolat, , 
amely a kamely a köölcslcsöönnöös bizalomra s bizalomra ééppüül. A szeml. A szeméélyes kapcsolat lyes kapcsolat 
sorsoráán a cn a céélszemlszeméély ly -- mméég kg küüllöön megern megerőőssííttéés ns néélklküül is l is --
magatartmagatartáási mintsi mintáákat vesz kat vesz áát a mentort a mentorááttóól, ami segl, ami segíítheti az theti az 
eredmeredméényes beilleszkednyes beilleszkedéést.  st.  



A mentor munka céljai

a ha háátrtráányos helyzetnyos helyzetűű csoportok kcsoportok köörréében ben 
jelentkezjelentkezőő nehnehéézszséégek megismergek megismeréése, se, 
felmfelméérréése, mse, móódszerek dszerek éés eljs eljáárráások ezek sok ezek 
semlegessemlegesííttéésséére, re, 
SegSegííttéés tans tanáácsadcsadáással (ssal (ééletvezetletvezetéési, tanulsi, tanuláási, si, 
munkahelyi problmunkahelyi probléémmáák, konfliktusok)k, konfliktusok)
Munka szocializMunka szocializáácicióó
prevenciprevencióó



A mentorok feladatai
VVáálasz a clasz a céélcsoport napi iglcsoport napi igéényeire nyeire 
Az Az éértrtéékek tisztkek tisztáázzáása sa 
A munkacsoporton belA munkacsoporton belüüli magatartli magatartáási szoksi szokáások, elvsok, elváárráások ismertetsok ismertetéése se 
VisszajelzVisszajelzéés a viselkeds a viselkedéésrsrőől, a teljesl, a teljesíítmtméényekrnyekrőőll
PPééldamutatldamutatáás a szerepekben, magatarts a szerepekben, magatartáásban sban 
A szerepek tisztA szerepek tisztáázzáása, sa, öönnéérvrvéényesnyesííttéés a csoportban s a csoportban 
A munkahelyi kapcsolatok kialakA munkahelyi kapcsolatok kialakííttáása sa 
VVéédelem a tdelem a táámadmadáásoktsoktóól l 
FelkFelkéészszííttéés a munkaks a munkakööri feladatok ellri feladatok ellááttáássáára ra 
A beilleszkedA beilleszkedéési terv egyeztetsi terv egyeztetéésese
TanTanáácsadcsadáás s éés visszajelzs visszajelzéés a munkafeladatok kapcss a munkafeladatok kapcsáán n 
Az egyAz egyééni cni céélok, amblok, ambíícicióók, kk, kéépesspesséégek gek áátbesztbeszéélléése. Informse. Informáálláás, s, 
ttáájjéékoztatkoztatáás lehets lehetőősséégekrgekrőőll



A mentorok kompetenciái 1.

Az empAz empáátia: tia: a sega segííttőő kapcsolat fontos eleme kapcsolat fontos eleme az az éérzelmi rzelmi 
visszatvisszatüükrkröözzééss: a seg: a segíített szemtett szeméély aktuly aktuáális, emocionlis, emocionáális lis áállapotllapotáának nak 
felfogfelfogáása, megsa, megéértrtéése se éés visszajelzs visszajelzéése a bizalmi lse a bizalmi léégkgköör megerr megerőőssííttéésséét t éés s 
a hata hatéékony mentkony mentáális tlis táámasznymasznyúújtjtáást szolgst szolgááljljáák k 

Az elfogadAz elfogadáás: s: Az elfogadAz elfogadáás s feltfeltéétlentlenüül ml műűkköödikdik. Nem f. Nem füügg a gg a 
ccéélszemlszeméély magatartly magatartáássááttóól, viszonyull, viszonyuláássááttóól, tulajdonsl, tulajdonsáágaitgaitóól, a mentor l, a mentor 
ezektezektőől fl füüggetlenggetlenüül mindig a cl mindig a céélszemlszeméély mellett ly mellett ááll. ll. 

A kongruencia:A kongruencia: hathatéékony egykony együüttmttműűkkööddéést eredmst eredméényeznyezőő, az , az 

adott helyzetnek megfeleladott helyzetnek megfelelőő kommunikkommunikáácicióó, , aa segsegííttőő szakember szakember 
hiteles megnyilvhiteles megnyilváánulnuláása. Azt jelenti, hogy a verbsa. Azt jelenti, hogy a verbáális lis éés a nem verbs a nem verbáális lis 
kköözlzléések szinkronban vannak egymsek szinkronban vannak egymáással. ssal. 



A mentorok kompetenciái 2.

A mentor kA mentor kéépes a hpes a háátrtráányos helyzetnyos helyzetűűek kek köörréében ben 
oly gyakori emocionoly gyakori emocionáális feszlis feszüültsltséégek gek 
cscsöökkentkkentéésséére. re. 
Az azonnal hatAz azonnal hatóó, elfogad, elfogadóó, c, céélirliráányos segnyos segííttőő
kapcsolat a ckapcsolat a céélszemlszeméély szly száámmáára egyfajta kontrollt ra egyfajta kontrollt 
biztosbiztosíít, lehett, lehetőőssééget nyget nyúújt az jt az éérzrzéések szabad sek szabad éés s 
kköözvetlen kifejezzvetlen kifejezéésséére, ami mre, ami máár rr röövidtvidtáávon is a von is a 
feszfeszüültsltséég csg csöökkenkkenéésséét t éés a kontaktusks a kontaktuskéépesspesséég g 
javuljavuláássáát eredmt eredméényezi.nyezi.



A mentorok kompetenciái 3.
Ismeri Ismeri éés alkalmazni tudja a csoports alkalmazni tudja a csoport-- éés hs háállóózatzatééppííttéés, az s, az 
egyegyüüttmttműűkkööddéés s ááltalltaláános folyamatnos folyamatáát, technikt, technikááitit
ProblProbléémamaéérzrzéékenyskenyséég jellemzi, rendelkezik a problg jellemzi, rendelkezik a problééma azonosma azonosííttáássáának nak 
kkéépesspessééggéével vel éés ismeri a megolds ismeri a megoldáási lehetsi lehetőősséégeket, a problgeket, a probléémakezelmakezelőő éés s 
feszfeszüültsltséégg-- éés konfliktusmegolds konfliktusmegoldóó techniktechnikáákat. kat. 
KKéépes a csoportot pes a csoportot éés az egys az egyééneket rneket rááhangolni, animhangolni, animáálni klni köözzöös cs céélok, lok, 
feladatok megfogalmazfeladatok megfogalmazáássáára, megvalra, megvalóóssííttáássáárara
EmpEmpáátia tia éés szocis szociáális lis éérzrzéékenyskenyséég, multikulturg, multikulturáális llis lááttáásmsmóódd
KKéépes bizalmi lpes bizalmi léégkgköört teremteni, a csoportot a hrt teremteni, a csoportot a hááttttéérbrbőől befolyl befolyáásolni, solni, 
iriráánynyíítani.tani.
AdaptAdaptáácicióós ks kéészsszséégek, kreativitgek, kreativitáása rsa réévvéén kn kéépes gyorsan alkalmazkodni pes gyorsan alkalmazkodni 
a va vááltozltozóó helyzetekhez helyzetekhez éés ezt ks ezt kéépes kpes köörnyezetrnyezetéében kisugben kisugáároznirozni
felelfelelőősssséégvgváállalllalááss



Ki lehet mentor?

Helyi, hiteles szemHelyi, hiteles szeméélyly
aki a helyi kaki a helyi köözzöösssséégen belgen belüül elismertsl elismertséégnek gnek 
öörvend rvend 

szakmai szakmai éés ms móódszertani felkdszertani felkéészszüültsltséége,ge,
emberi magatartemberi magatartáása,sa,
éérdekelrdekelőőddéése, empatikus szemse, empatikus szeméélyislyiséége, ge, 
szociszociáális lis éérzrzéékenyskenyséége rge réévvéén, n, 

az az úújdonsjdonsáágok irgok iráánt nyitottsnt nyitottsáága garanciga garanciáája lehet a ja lehet a 
program sikeressprogram sikeressééggéének.nek.



Kitekintés az e learning világára 1.
Változó szerepek az e learning területén



Kitekintés az e learning világára 2.
Változó szerepek az e learning területén



Köszönöm a figyelmet!

További információ:
szokolym@ppk.elte.hu
Pedagógus-andragógus szerepek és kompetenciák az 
ezredfordulón 
ELTE Eötvös Kiadó Bp. 2006.


