TÁJÉKOZTATÓ
A tanulási eredmények alkalmazása a tanulói és pedagógiai értékelés során
a szakképzésben
Engedélyszám igénylése és a képzés akkreditációja folyamatban
Óraszám: 30 óra
A részvétel feltétele:
Fejlesztő pedagógus,
szakképzettség.
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A továbbképzés célja, rövid leírása:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevő képessé váljon tanulási eredmények
megfogalmazására, értékelésének megtervezésére, hogy a tanulásieredmény-alapú
szemléletet önállóan és felelősen alkalmazza a tanórai keretek között a szakképzési
szektorban. Cél, hogy a résztvevő ismerje a tanulásieredmény-alapú tervezés
lehetőségeit, a tanulásieredmény-alapú tananyagfeldolgozás-tervezés algoritmusát, a
mérés-értékelés és a tanulási eredmények kapcsolatát; legyen képes reális tanulási
eredmények meghatározása után a tanulók teljesítményének kiértékelésére.
A képzést az Oktatási Hivatal megbízott 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 tanítási-tanulási folyamat tervezésében
A jó tanulásieredmény-alapú követelmény
A tanulási eredmények a szakképzési dokumentumokban
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR)
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) a szakképzésben
Validáció és köznevelés, szakképzési vonatkozások
Fejlesztő értékelés
Vizsgarendszer a szakképzésben
Praktikum szakképzésben oktatóknak

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. Záródolgozat beadása, melynek témája: Tanulás eredmény alapú követelmények
meghatározása és azokhoz értékelő rendszer kidolgozása.
Választható témakörök: Ágazati alapvizsga gyakorlati vizsgatevékenység; Tanulói
portfólió; (Összefüggő) szakmai gyakorlat; Szakmai tantárgy; Mobilitási gyakorlat;
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Tanulói kiselőadás; Oktatási projekt. Formai követelmények: Times New Roman,
12-es betűméret, terjedelem minimum 2 oldal.
Értékelési szempontok:
1. Gyakorlati megvalósíthatóság
1.1.
A tervezett tanulási eredmények szakma- vagy témaspecifikusak,
megfelelő részletezettséggel kidolgozottak, konkrétak, kontextusba
helyezettek, mérhetőek és értékelhetőek
1.2.
Az értékelés módszere összhangban van a tanulási eredményekkel,
alkalmas azok objektív és megbízható értékelésére
A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei:
A résztvevő:
- értse a tanulási eredmények fontosságát a tanítási-tanulási folyamat
tervezésében.
- ismerje és értse a tanulásieredmény-alapú szemléletet.
- ismerje fel a kapcsolatot a tanulásieredmény-alapú szemlélet és a
kompetencia alapú szemlélet között.
- tudjon tanulási eredményeket megfogalmazni és ahhoz kapcsolódó értékelési
módszert alkalmazni.
- legyen képes adott tantárgyhoz, projekthez, szakmai gyakorlathoz
kapcsolódó tanulási eredmények meghatározására.
- 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 12 fő jelentkezésétől indítjuk maximum 25 fő részvételével.
Előre egyeztetett időpontokban a trénerek iskolai helyszínre mennek. Ehhez terem
biztosítása szükséges.
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