TÁJÉKOZTATÓ
Tanulásieredmény-alapú tanulói/pedagógiai értékelés
Engedélyszám: 12-76/2019.
Óraszám: 30 óra
A részvétel feltétele:
Tanító, bármely szakos tanár szakképzettség.
A továbbképzés célja, rövid leírása:
A képzés célja, hogy elvégzését követően a pedagógusok a tanulásieredmény alapú
szemlélettel végezzék szakmai feladataikat: ismerjék a tanulásieredmény-alapú
tervezés lehetőségeit; a tanulásieredmény-alapú tananyagfeldolgozás és -tervezés
algoritmusát; a mérés-értékelés és a tanulási eredmények kapcsolatát, így képesek
legyenek a mindennapi munkájukban alkalmazni a megközelítést.
A képzésen elsajátítható szemlélet pozitív irányú változást, attitűdváltást
eredményezhet a pedagógiai gyakorlatban, a tanulás-tanítás folyamatában,
szervezésében és a pedagógiai értékelés módszerében egyaránt.
A képzést az Oktatási Hivatal munkatársa tartja. A továbbképzés időtartama 30 óra,
amelyből 10-10 óra kontaktalkalmak formájában valósul meg két kontakt nap
alkalmával. A két alkalom között távoktatásban 10 órás e-learning tananyag gazdagítja
a résztvevők ismereteit.
A továbbképzés tartalmi elemei:









A tanulási eredmény szerepe a tervezésben
A jó tanulásieredmény-alapú leírás
A tanulási eredmények az oktatást szabályozó dokumentumokban
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR)
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) – különös tekintettel a
köznevelésre
Validáció és köznevelés
Fejlesztő értékelés
Praktikum pedagógusoknak: a tanulásieredmény-alapú tervezés a
gyakorlatban

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei:
1. A kontaktalkalmak 90%-án való részvétel.
2. Az e-learning tananyag határidőre történő feldolgozása (két kontaktalkalom között,
de legkésőbb a záródolgozat leadásáig).
3. Egy tanóra pedagógiai tervének tanulásieredmény-szemléletű elkészítése. A
záródolgozatot a tanfolyamot követő harmadik héten belül szükséges beadni. A
dolgozat egy 45 perces, tanulásieredmény-alapú szemlélettel tervezett tanóra
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pedagógiai terve (a tanórai tevékenységekhez kapcsolódó tanulásieredményszemléletű értékelési módszerekkel kiegészítve). Formai követelmények: Times New
Roman, 12-es betűméret, terjedelem: minimum 2 oldal.
Értékelési szempontok:
1. Gyakorlati megvalósíthatóság
1.1. A tanórára tervezett tanulási cél/célok reális/reálisak, az óra keretében
elérhető/elérhetők.
1.2. A tanórai tevékenységekhez kapcsolódó tanulási cél/célok reális/reálisak,
a tevékenységhez rendelt idő keretében elérhető/elérhetők.
1.3. A tanórára tervezett tanulási cél/célok eléréséhez hozzájárulnak az egyes
tanórai tevékenységekhez kapcsolódó tanulási célok.
1.4. Az egyes tanórai tevékenységekhez kapcsolódó tanulási célok
összességükben biztosítják a tanóra tanulási céljának/céljainak elérését.
2. A módszerek összhangja a tervezett tanulási eredményekkel
A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei:
A résztvevő pedagógus:
- értse a tanulási eredmények fontosságát a pedagógiai munka tervezésében,
- ismerje és értse a tanulásieredmény-alapú szemléletet,
- ismerje fel a kapcsolatot a tanulásieredmény-alapú szemlélet és a
kompetenciaalapú szemlélet között,
- képes legyen tanulási eredményt megfogalmazni és ahhoz kapcsolódó értékelési
módszert alkalmazni,
- legyen képes a pedagógiai munkájához kapcsolódó tanulási eredmények
megírására,
- legyen képes elemezni saját mérés-értékelési gyakorlatát a tanulási eredmény
szemlélete alapján.
Sikeres teljesítés esetén 30 órás pedagógustovábbképzési program elvégzéséről
szóló tanúsítványt állítunk ki.
Sikertelen teljesítés esetén nem ad ki tanúsítványt a továbbképzés szervezője a
következők szerint:





Ha a kontaktalkalmon a hiányzás mértéke meghaladja a 10%-ot, akkor nem
adható ki tanúsítvány.
Ha az e-learning tananyag feldolgozása nem valósul meg a záródolgozat
benyújtásáig, akkor a tananyagfeldolgozás további 30 nap alatt pótolható.
Tanúsítvány kiadása csak az elektronikus anyag feldolgozása után lehetséges.
Ha a résztvevő nem nyújt be záródolgozatot, vagy nem megfelelő minőségű a
dolgozat, akkor pótlására egy alkalommal van lehetőség a záródolgozat eredeti
határidejétől számított 30 napon belül.
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A programból való kimaradás illetve visszalépés jogkövetkezményei:
A programból való kimaradás és visszalépés esetén a résztvevő nem kap tanúsítványt
és igazolást, valamint az Oktatási Hivatal követelheti a tanulmányi szerződés szerint
visszafizetendő 18.000 Ft összeget.

További információért keresse munkatársunkat az eqf-ncp@oh.gov.hu e-mailcímen.

Továbbképzési csoportok indítása:
A képzést minimum 15 fő jelentkezésétől indítjuk maximum 25 fő részvételével.
Előre egyeztetett időpontokban a trénerek iskolai helyszínre mennek. Ehhez terem
biztosítása szükséges.
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