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Bevezetés 

 

A munkalapú tanulás módszerének elterjedése, illetve széleskörű alkalmazhatósága mára kedvelt 

témája a szakirodalomnak, gyakorlati haszna pedig akadémiai és gazdasági területen is igazolt. 

Ugyanakkor a kifejezés multidiszciplánirs tartalma és a módszer komplex természete a mai napig 

bizonytalanságokat szül a képzésekbe való beágyazhatóság tekintetében. A duális képzések 

bevezetésével a zavar enyhült némileg, új perspektívát nyitva a segítő szakmák számára. A felsőoktatás 

átalakulása folyamatos, csakúgy, mint a szociális ellátórendszeré. Míg ez előbbi egyre szűkíti 

kapacitásait, a másik oldalon megállíthatatlanul növekszik az igény képzett, minden szempontból 

megfelelő készségekkel és képeségekkel felvértezett, lehetőleg gyakorlati tapasztalattal is rendelkező 

szakemberekre. Sem a duális képzés, sem a munkalapú tanulás módszere nem jelent gyógyírt a 

jelenlegi problémákra, mégis olyan innovatív megközelítésként tekinthetünk mindkettőre, melyek a 

munkavállalói és a munkaadói oldal együttes motiválásával képesek javítani a kialakult helyzeten. 

 

A felsőoktatásban tanuló hallgatók száma lényegesen csökkent az elmúlt évtizedben. Ez csak részben 

magyarázható demográfiai trendekkel, a fő ok a korábban jelentős szerepet játszó levelező képzés 

visszaszorulása. A munkaterhek növekedése, az egzisztenciális bizonytalanság és a jövő 

tervezhetőségének csökkenése, országból történt elvándorlás is - amely az utóbbi évtizedet és azon 

belül éppen a fiatal felnőtt korosztályt érintette érzékenyen - együttesen járultak hozzá a beiratkozási 

hajlandóság mérséklődéséhez. További ok lehet, hogy a munkahellyel rendelkezők közül sokan vették 

igénybe a szakképzés nyújtotta lehetőségeket, valamint olyan helyi, célzott képzéseket, amelyek az 

adott munkahelyekhez kötődtek és csak egy-egy részismeretre vagy készségre fókuszáltak.  

A felsőoktatás egészét tekintve a nappali hallgatók száma az elmúlt évtized első felében a korosztály 

csökkenő népessége ellenére növekedést mutatott, azonban a trend a jelenlegi évtized elején 

csökkenésbe fordult. Drámaibb a helyzet a társadalomtudományok, azon belül is a szociális képzések 

területén. A jelentős létszámcsökkenés/csökkentés kedvezőtlenül befolyásolja a hazai munkaerőpiaci 

kilátásokat. A szakemberhiány már ma is nyomasztó (több ágazatban, különösen a beruházások és 

gazdaságfejlesztés húzóágazatai körében), ráadásul a szakma vonzerejét a bérszínvonal 

versenyképességének hiánya is tovább gyengíti. 

 

A szociális munka (és általában a szociális szakmák) öndefiníciója hangsúlyozza az elmélet és a 

gyakorlat együttes jelenlétét (A definíciót az IFSW és az IASSW fogadta el 2014-ben) Különösen az 

európai felsőoktatásnak a bolognai rendszerre való áttérése óta tapasztalható a kontinensen a szociális 

munkás képzések konvergenciája, melyen belül megerősödött az elméleti képzés szerepe, de – 

általánosan – fennmaradt a képzés gyakorlatorientáltsága. Mint Lorenz megjegyzi, az új struktúra miatt 
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sürgős feladatot jelent az elméleti és gyakorlati képzés viszonyának újragondolása. (Lorenz, W. 2005) 

A képzés hazai újjálesztése során a 90-es évek elején még az elmélet-és gyakorlatorientáltáság 

egyensúlya mellett döntött a szakmai közösség, de ez az elképzelés már az évtized végére revizióra 

szorult. Ahogy arra Budai (2010) is rámutat, a lezajló társadalmi változások eredményeképpen a 

képzőintézmények eltávolodtak a terepintézményektől és felbomlott az ideális szakember 

eszményképéről alkotott konszenzus is. A Bologna-rendszer bevezetése egyszerre javított és rontott a 

képző- és a gyakorlóintézmények viszonyán. Az alapképzés a „gyakorlatigényes” besorolást kapta, 

ugyanakkor folyamatosan növekedett az akadémiai követelmények szigorúsága. A felvételi 

követelmények között megjelent az emeltszintű érettségi, amely jelentősen szűkítette a bemenetet a 

felsőoktatásba, amit a finanszírozás rendszerének átalakításával már kész katasztrófaként hatott. A 

terepintézményekkel megmaradt vagy újonnan kiépített kapcsolatokat mára jórészt a személyes 

kötelékek tartják életben, a munkaerőpiaci kínálat és kereslet összehangolása pedig sürgős 

szemléletváltást igényel. 

A képzés és a munkaerőpiac kapcsolata számos tekintetben nem különbözik más területektől, bizonyos 

kérdésekben azonban jelentősége van a speciális összefüggéseknek. Mivel a felsőoktatásban az a 

törekvés vált dominánssá, hogy csak kevés alapképzési szak létesüljön, melyek széles körben 

alkalmazható szakembereket bocsátanak ki, a további (szint vagy kompetenciaterület) szerinti 

specializáció a mesterképzési szakokra, illetve a szakirányú továbbképzésekre várt. Azonban a 

mesterképzésekre történő bejutás feltételrendszere, illetve az önköltség magasabb volumene miatt az 

ilyen végzettséggel rendelkező szakemberek száma alacsonyabb, a szakirányú továbbképzések 

népszerűsége pedig, hiába a széles kínálati paletta, csekély. Tovább árnyalja a képet az a tény, hogy 

viszonylag gyenge a megfeleltetés a felsőoktatásban szerezhető szociális szakképzettségek és a 

munkaköri képesítési feltételek között, azaz nem szabályozott kellőképpen, hogy milyen végzettséggel, 

mit lehet művelni. A szociális munkások tágabb körén belül alig differenciálódik az egyes 

szakképzettségekkel és a különböző szintű szakképzettségekkel betölthető munkakör; (A szociális 

szolgáltatások területén nincs tiszta rendszere ennek, hogy mi számít általános kompetenciák 

birtokában ellátható feladatkörnek, és mi tekintendő csak speciális kompetenciát igénylő feladatnak. 

Még mindig adós a szabályozás az alapszakon szerzett, és a mesterszakon szerzett végzettségnek a 

szakma gyakorlatában történő megkülönböztetése terén.) A többféle szakképzettséggel betölthető 

munkakörök esetében kétséges, hogy valóban olyan tevékenységről van szó, mely megkívánja 

valamely konkrét szakma kompetenciáinak alkalmazását. (A szociális szolgáltatások számos 

munkaköre sokféle szakképzettség birtokában ellátható, melyek olykor nagyon eltérő képzési 

területekről származnak. Ezek esetében még az is kétséges, hogy szakmai tevékenységet jelentenek-e, 

hiszen nagyon eltérő kompetenciával rendelkező személyek is elláthatják.  
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A fenti helyzet ismeretében nehéz a képzésekben a gyakorlat ideális mértékét, illetve azokat az 

ismereteket, kompetenciákat meghatározni, amelyek megfelelően reflektálnak a munkaerőpiac eltérő 

igényeire, akár egy-egy szakterületen belül is. A duális képzések bevezetése más megvilágításba helyezi 

az elmélet és a gyakorlat viszonyát, teret engedve olyan újszerű módszereknek is, mint a gyakorlat- 

vagy munkaalapú tanulás. 

 

A gyakorlat-orientált kooperatív képzésnek Németországban nagy hagyománya van. A felsőoktatásban 

mintaként használt képzési modell a 70-es évek gépipari nagyvállalataihoz köthető, akik partnerek 

voltak egy olyan flexibilis képzési forma megalapozásában, amely a vállalatok igényeihez igazodva 

került kialakításra, és rendkívüli előnye, hogy gyorsan képes reagálni a munkaerő-piaci igényekre és 

azok változásaira. Ez a modell az akadémiai (inkább elméleti) és a vállalati (inkább gyakorlati) 

tudásszintek egyesítésével képes növelni a képzés színvonalát, emellett lényeges vonzó tényező, hogy 

a képzés költsége megoszlik a társadalom és a gazdaság szereplői között. A duális képzés keretében a 

teljes képzési ciklus a gazdasági/közszolgálati/civil partnerrel együttműködésben valósul meg. A 

hallgató terhelése ebben az esetben nagyobb, mint egy sima képzés során, de a vállalatnál töltött idő 

alatt fizetést kap a cégtől, csakúgy, mint más munkavállalók. A hallgató a képzés végére referenciával 

és gyakorlattal is rendelkezik, gyakran pedig a cégnél helyezkedik el főállásban is.  

A műszaki és gazdasági képzési területektől számos szempontból eltérő felsőfokú szociális képzések 

esetében szintén indokolttá vált a duális képzési forma bevezetése, ugyanakkor fontos szem előtt 

tartani, hogy a szociális szféra nem rendelkezik olyan tőkeerős intézményi vagy vállalati háttérrel, mint 

a duális képzésben úttörő szerepet vállaló gépipar. A döntően önkormányzati, állami finanszírozású 

szociális szférában a duális képzés finanszírozása nehézségekkel terhelt, ráadásul a végzettség 

megszerzésére fordított idő-, energia- és pénzráfordítások aránytalanul nagynak tűnhetnek az 

elhelyezkedést követően várható jövedelem mértékéhez képest, nem is beszélve a szakterületre 

jellemző extrém mentális leterheltségről. 

A munkaképes korú lakosság egy jelentős hányadának külföldi munkavállalása, a hanyatló demográfiai 

trendek, kisebb mértékben a közmunka bevezetése és az üzleti várakozások javulása együttesen 

„felpörgette” a munkaerőigényeket, de a Ratkó-korosztály nyugdíjba vonulása következtében tovább 

növekvő munkaerő-kereslet fokozódó munkaerőhiányt jelent. Az ország gazdasága struktúráját 

tekintve eltolódik a magasabb végzettségűek, a műszaki-reál szakmával rendelkezők felé, bár a 

pályaválasztási szokások egyelőre inkább a humán szakterületek választását támogatják, A gyorsan 

változó gazdasági-társadalmi környezet szükségessé teszi, hogy a képzésből kikerülő hallgatók egyrészt 

konvertálható, rugalmasan alkalmazható alapokkal rendelkezzenek, másrészt gyakorlati ismereteik 

legyenek, melyek képessé teszik őket arra, hogy a munkahelyeken rövid idő alatt termelékenyen 

tudjanak dolgozni. A hagyományos képzés ezeket az igényeket nem képes maradéktalanul teljesíteni. 
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További probléma - amely megint csak kiemelten érinti a szociális szakterületet - hogy a jelentős 

jövedelemkülönbségek miatt egyes szakmákból az átlagosnál magasabb az elvándorlás, ezért 

munkaerő-vákuum keletkezik, aminek része, hogy a külföldi munkavállalás által érzékenyen érintett 

ágazatok a jobban fizető országok munkaerőhiányának enyhítését segítik (Főleg Ausztria, 

Németország). 

A duális képzésben részt vevő vállalkozások a duális képzés keretében nagyságrendileg annyit költenek 

egy hallgatóra, amennyibe a hagyományos képzés után munkába lépők munkahelyi felzárkóztatása 

kerül. A duális képzésből kilépő, az adott cégnél tovább foglalkoztatott hallgató esetében a 

felzárkóztató képzésre nincs szükség, a cég nem veszít pénzt, de jelentős időt nyer a teljes értékű 

munkaerőhöz való hozzájutás tekintetében. Ennek hiányában a munkáltatók pótlólagos képzésre 

kényszerülnek és a friss diplomások jelentős időeltolódással válnak érdemi munkaerővé. A fenti 

megállapítás természetesen csak korlátozottan érvényes a szociális területre, de a gyakorlati és 

elméleti tudás párhuzamos megszerzése mindkét fél számára nyereség. Az eddigi tapasztalatok alapján 

(elsősorban műszaki képzési területen) a duális képzési forma sikerei találkoztak azokkal a 

problémamegoldási igényekkel, amelyeket a munkaerőpiac visszajelzett a piacra kikerülő frissen 

végzettek létszámával, szakmai összetételével, munkakezdéskor tapasztalható kompetenciáikkal, 

együttműködési készségükkel, motiváltságukkal stb. kapcsolatban.  

 

 

1. A duális képzés szereplői és elemei 
 

A duális képzés innovációja az, hogy a munkahelyen valósul meg a tanulás, mely a tudás elsajátításának 

helyszíne és maga a tananyag is egyben. Lehetőséget biztosítva a hallgatók számára az elméleti tudás 

azonnali gyakorlati kipróbálására, valamint a készségek, képességek folyamatos fejlesztésére. A 

képzésbe bekapcsolódó szociális intézmények számára lehetőséget teremt a tanterv-, valamint a 

piacképes-, napra kész tudással rendelkező leendő munkavállalók formálására. 

A gyakorlat alapú/gyakorlati tanulás nem egy új koncepció, hanem tradicionális része a szociális munka 

oktatásának a képzések minden színterén. A duális képzés elismeri a tanulás, a szakmai képességek és 

készségek fejlesztésének alapvető jelentőségét a munkahelyeken. A képzés célja, hogy koherensebb 

és koncentráltabb oktatási program valósuljon meg, amely biztosítja a jól képzett, szakmailag 

kompetens munkavállalók jelenlétét a szociális ágazatban, továbbá egyértelművé teszi a résztvevők 

számára a folyamatos fejlődés szükségességét a szolgáltatást igénybe vevők eltérő szükségleteinek 

kielégítése érdekében. 
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A gyakorlat alapú tanulás számos előnyt jelent a hagyományos (tantermi) oktatással szemben, mert a 

tanulás folyamata kapcsolódik a valódi élethelyzetekhez. A tanulók motivációja növekszik, miután 

elméleti tudásukat közvetlenül a gyakorlatban tudják kipróbálni, és nem kell éveket várniuk a 

tapasztalatok megszerzésére. A hallgatóktól erőfeszítést kíván a képzés szerkezete, minthogy a tanulás 

és a munka egyidejűleg valósul meg. A sikeres tanulás attól függ, milyen motivációval rendelkezik a 

hallgató, bizalmat élveznek-e mindkét képzési helyszínén, az intézmények megfelelő tanulási 

környezetet tudnak-e kialakítani, továbbá milyen módon irányítja és támogatja a tanulási folyamatot 

az egyetem és a munkahely.  

 

1.1. A szociális munkások 
 

A hallgatók és a hallgatók szükségletei számos esetben nem elsődlegesek a gyakorlatok helyszínein, 

mert az intézményekben a szolgáltatást igénybe vevők, valamint az ő ellátási igényei élvezik a 

prioritást. Az intézményekben a napi tevékenységek mellett kevesebb idő fordítódhat a hallgató 

problémáinak, dilemmáinak megbeszélésre, a gyakorlati tapasztalatok reflexióira. Ez a megélt 

„hátrányos helyzet” teszi szükségessé a szupervíziót, valamint azoknak a speciális tanulási 

helyzeteknek a kialakítását, ahol a hallgató szakmai személyiségének fejlődésére fókuszál a mentor.  

 

A duális képzés a tanulás, a tapasztalatszerzés, a szakmai kompetenciák kialakításában jelentős 

szerepet szán a munkahelyeknek, ahol egy sokkal koherensebb és koncentráltabb oktatatás valósulhat 

meg, és a gyakorlati tapasztalatok növelik a hallgatók munkaerőpiaci esélyeit is. A társadalmi 

változások, a demográfiai átalakulás együtt és külön-külön is jelentős hatást gyakorolnak a segítő 

tevékenységekre, és a szociális szakma számára is kihívást jelentenek, amelyekre – a lehetőségekhez 

képest – gyorsan és komplex módon szükséges reagálni. A változások közvetlen, gyakorlati 

Feladat:   

 

Foglalja össze korábbi, saját tanulási tapasztalatait a 

terepintézményben! Hogyan érintették (pozitív és 

negatív hatások egyaránt)? Hogyan tanult a 

helyzetekből, tapasztalatai befolyásolták-e tereptanári 

munkáját? 
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megtapasztalása segíti a hallgatót egy dinamikus szakmai szerep elsajátításában, valamint 

nyilvánvalóvá teszik a szakmai fejlődés, megújulás folyamatos szükségességét. 

 

A duális képzés jelentős változást hozott a tanulás, oktatás és az értékelés korábbi rendszereiben, 

hiszen a szociális munkás képzés tartalmát a képző intézmények és a munkahelyek közösen határozzák 

meg: 

- új az oktatási környezet (munkahely) 

- több idő fordítódik a gyakorlati tanulásra, tapasztalatszerzésre 

- a tanulási folyamat a fejlődésre (készségek, képességek, személyes tulajdonságok) fókuszál 

- az elméleti képzésben elsajátítottak szinte azonnal átültethetők a gyakorlatba 

- a kliensekkel végzett közvetlen segítő tevékenység támogatja a szakmai kompetenciák 

fejlesztését 

- a gyakorlat orientált képzés jelentősége a tanulmányok befejezés után is folytatódik a 

szakemberek által választott klienscsoporttal végzett munka során 

  

A hatékony duális képzésnek nemcsak a tanulásra és a kompetenciák megismerésére kell 

összpontosítania, hanem a kettő kohéziójára, különös tekintettel a szakmai képességek dinamikus 

fejlesztésére. A szakmai karrier tulajdonképpen már a képzés megkezdése előtti időszakban 

elkezdődik, amikor a leendő szakember meghozza döntését, valamint kiválasztja a célcsoportot, 

akikkel dolgozni-, és akiktől tanulni szeretne. A tanulás nem fejeződik be a formális tanulás keretei 

között, hanem egy életen át tart. 

A szociális munkásoknak lényeges fejleszteni kompetenciáikat, ismereteik kritikus értelmezésének 

képességét a szakmai értékek mentén. A szükséges képességek: 

- adaptáció-, 

- reflektivitás-, 

Feladat:   

 

Gondoljon vissza pályafutására, és azonosítson három 

képességet és tulajdonságot, amelyek segítették a 

bonyolultabb helyzetek, esetek kezelésében. Hogyan 

fejlesztette ezeket a képességeit és személyes 

tulajdonságait? 
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- rugalmasság-,  

- kreativitás-, 

- problémamegoldó-, 

- team munkára való alkalmasság-,  

- kritikus gondolkodás-, 

- önállóság-,  

- kritikus önismeret-,  

- nyitottság-,   

- tanulásra, önképzésre való képesség. 

 

Barnett és Coate (2005) szerint azok a hallgatók, akik a felsorolt képességeket elsajátították, és a 

gyakorlatban tovább fejlesztették ezeket, hatékony segítő szakemberré válnak, melynek lényeges 

elemei az önálló munkavégzés-, valamint a reziliens működés stabilizálásának képessége. Mindezek 

megvalósítása érdekében szükséges: 

- megőrizni tudásukat, valamint felismerni képességeik hiátusait 

- a motiváció a készségek fejlesztéséhez valamint a tudás aktualizálásához, elmélyítéséhez 

- az újonnan megszerzett tudást a korábbi ismeretek kontextusában értelmezni 

- a tudását adaptálása a hatékony működés érdekében, amikor egy új helyzettel vagy szakmai 

dilemmával találkozik 

- kritikusan szemlélni saját- és mások tevékenységét a szakmai tevékenység fejlesztése 

érdekében 

- a hatékony munkavégzés a munkatársakkal 

- a szakmai alázatosság, a szakmai értékek tiszteletben tartása  

- a nyitottság mások véleményének meghallgatására, tiszteletben tartására. 

 

A hatékony, professzionális oktatók – mind az egyetemen, mind a terepintézményben – feladata, hogy 

támogassák és képessé tegyék a hallgatókat készségeik, képességeik, személyes tulajdonságaik 

azonosítására és értékelésére. A folyamat elősegítése érdekében a kreatív és elfogadó tanulási 

környezet megteremtése elengedhetetlen, annak érdekében, hogy a hallgatók az önálló munkavégzés 

során alkalmazzák a kritikai és a reflektív gyakorlatot. A tereptanároknak kiemelt szerepe van abban, 

hogy a már végzettek a képzés után is folyamatosan fejlesszék szakmai kompetenciáikat. 

A szociális munka tradicionális koncepciójában meghatározták a szakmai képességeket, melynek 

pillére a tudás, a készségek és az értékek. (O’Hagan, 1996) Cree és munkatársai (1998) kritikai 

megközelítésében a modell elkülönülő entitásokat fogalmaz meg, elgondolásuk szerint a három pillér 

közötti interakció valamint egymásra gyakorolt hatásuk a lényeges elem. Nehéz lenne elképzelni azt a 
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helyzetet, amelyben releváns tudás hiányában valósul meg egy szakmai tevékenység. További 

kölcsönhatásnak tekinthető az is, ahogyan értékek determinálják az elméleti tudás értelmezési 

kereteit, valamint az is, ahogyan a készségeket a gyakorlatban alkalmazzák.  

Eraut (1994) szerint a szakmai képességek fejlesztésnek az alapja a professzionális tudás, mely három 

elemet tartalmaz, így a kifejezhető (propozicionális) tudás, a személyes tudás és a tudás létrehozása 

- a kifejezhető (propozicionális) tudás az elméleti tudás: elolvasható, memorizálható 

- a személyes tudás, amit tapasztalataink alakítanak: a tudás nem választható el a megismerő 

személyétől (Polányi, 1994) 

- tudás megteremtése: a tudás használata, ahogyan a tudás hozzájárul a szakmai 

tevékenységhez, a célok eléréséhez. 

 

Eruat elgondolása, valamint Cree és munkatársai által megfogalmazottak között felismerhető a 

hasonlóság. Biggs (2003) is a tudás alapjának tekinti a fentebb említetteket, modellje a szakemberek 

képességeinek fejlesztésére fókuszál. Javaslata, hogy a szakemberek a funkcionális tudásukat 

fejlesszék, mely három lényeges komponenst tartalmaz: 

- a tényekkel kapcsolatos tudást,  

- a cselekvésekkel kapcsolatos tudást,  

- a cselekvések tervezésével (mikor és miért alkalmazzuk) kapcsolatos tudást. 

A funkcionális tudás csak alapos, elmélyült tanulási folyamat során sajátítható el, amelyben a hallgató 

megérti a tudás három formájának kölcsönhatásait, az egyes elemek egymásra gyakorolt hatásait. A 

tereptanárok a tanulási folyamat támogatása során a tanulási helyzetek megteremtésében valamint a 

szakmai képességek kialakításában és fejlesztésében játszanak döntő szerepet. 

 

1.2. A tudás 
 

A szociális munkásoknak – más szakemberekhez hasonlóan – fejleszteniük kell tudásukat, megbízható 

tudással szükséges rendelkezniük a hatályos jogszabályokról, az jelentős és aktuális kutatási 

területekről, elméletekről. Az elméleti tudás meghatározó, de nem szabad megfeledkezni arról a 

folyamatról, ahogyan a tartalmakat megértették, kritikusan elemezték, értékelték és átültették a 

gyakorlati tevékenységükbe. A társadalmi - gazdasági átalakulások következtében folyamatosan 

változik az az ismeret, amely közvetlenül meghatározza a szociális munkás gyakorlati tevékenységét. 

Ennek következtében igen lényeges egy másik tanulási folyamat elsajátítása is, amelyben az 

ismeretszerzésre, a tudás követhetőségére összpontosítanak a hallgatók. A duális képzés 

tananyagában – mind a felsőoktatási-, mind a terepintézményben – a kutatói készségfejlesztést is szem 
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előtt kell tartania, többek között a források elérhetőségének-, az információ feldolgozás-, valamint a 

létrejött tudás alkalmazhatóságának módját a szakmai kontextusokban. 

A duális képzésben résztvevő hallgatóknak esetében ösztönözni kell az alkalmazható tudás, valamint a 

kritikai gondolkodás, az információ kiválasztás és rendezés folyamatának fejlesztését. A 

terepintézmény ideális tanulási környezetet biztosít alkalmazható tudás kialakítására, mert az elméleti 

ismeretek szinte azonnal – idő és tartalomveszteság nélkül – átültethetők a gyakorlati munkába, mely 

lehetővé teszi a szakmai képességek határozott, célratörő fejlesztését. 

 

A tereptanároknak magabiztosnak kell lenniük az alkalmazható tudás kialakítása során, szükséges 

modellezniük a saját maguk által alkalmazott módszereket, azok kritikus elemzésének lehetőségeit. A 

mentorok a különböző tanulási folyamatokban támogatják a hallgatók tudásának-, fejlődésének 

maximalizását, melynek következtében a gyakornokok képessé válnak az ismeretek elemzésére, 

alkalmazására az adott klienscsoporttal végzett munka kontextusában, és nemcsak az információk, a 

tananyag ismétlésére összpontosítanak. A tudás elsajátításának folyamatáról a későbbiekben még lesz 

szó. 

 

1.3. A tevékenység 
 

A gyakorlati tevékenység arra fókuszál, ahogyan a szociális munkások a mindennapokban dolgoznak. 

A munkavégzés módját jórészt a készégeik és képességeik határozzák meg. A hallgatókkal végzett 

munka során a tudás alkalmazása történik meg, az adott helyzet által elvárt igényekhez igazodva. A 

képzés és a gyakorlat képessé teszi a hallgatókat a fejlődésre, a napi tevékenységbe átültetett, 

alkalmazható tudás „elvárja” a kritikus gondolkodás és a saját tevékenység értékelésének képességét. 

A folyamat elősegíti a hallgatók – majd a képzés befejezését követően a gyakorló szakemberek – 

Feladat:   

 

Milyen tanulási környezetet tud biztosítani 

munkahelyén a hallgató kritikai gondolkodásának 

fejlesztése érdekében?  

 

Gondoljon a szociális munka szakos hallgatók, az új 

munkavállalók ismeretszerzési fázisaira, továbbá az új 

esetekre, ezek minént segítik a tanulási folyamatot? 
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számára az ismeretek „finom hangolás” képességének kialakítását a mindennapok gyakorlatában. A 

duális képzés – specialitásaiból adódóan – lehetőséget teremt a fejlődésre a kritikus gondolkodás-, a 

reflektív gyakorlat megvalósításának területén, valamint az alternatív megközelítési módok 

feltérképezésében. A kliensek támogatására, a dilemmák feloldására, a helyzetek megoldására a 

legtöbb esetben nincs egyetlen „elég jó” megoldás. A tereptanárok és a gyakornok közösen tudják 

modellezni a tevékenységek kritikus megközelítési módjait, biztosítva a hallgató számára kritikai 

reflexió a lehetőségét saját gyakorlati tevékenységével kapcsolatban. 

 

1.4. Szakember, mint énkép 
 

A korábbi képzésekhez képest a duális képzésben változik a gyakorlat jelentősége, így a gyakornok 

énképének változásában, kialakulásában a terepen eltöltött idő lesz hangsúlyos. A gyakorlati tanulás 

magában foglalja a fejlődést és a tanulást a magabiztosság, az önismeret, a tudatosság területén, 

fejleszti a reflektivitás képességet, továbbá elősegíti a személyes és a szakmai személyiség 

integrációját, melyek a hatékony szakmai teljesítmény bázisát képezik. 

A tanulást és a tanulást meg kell tervezni, mely támpontot nyújt mind a tereptanár, mind a hallgató 

számára a gyakorlat munka megvalósításában. A tereptanár segíti a hallgatót, hogy kapcsolatot tudjon 

teremteni az eltérő tapasztalatok között, és az egy valós, gyakorlatban alkalmazható tudássá 

transzformálódjon. (Barnett&Coate, 2005) 

 

1.5.  A tereptanár szerepe  
 

A tereptanárok gyakorlati képzésben betöltött szerepeire már eddig is több esetben utaltunk. 

A tereptanárok feladatai három fő területre koncentrálnak: 

Lehetőséget teremt, hogy a gyakorlatban mutassa be az értékelő képességet 

- Megfelelő tanulási környezetet alakít ki az értékelő képesség fejlesztése érdekében. 

- Konzultál a munkatársakkal, a kliensekkel a tanulási helyzetekről, a szükséges erőforrásokról, 

hogy be tudja mutatni az értékelő képességet. 

Feladat:   

 

Mit gondol, milyen szerepe és felelőssége van a 

tereptanároknak? 
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- Nyílt együttműködés a hallgatóval, a közvetlen felettesével, kollégáival, a kliensekkel a tanulási 

folyamat értékelésének minden színterén. 

- Koordinálja a tanulási folyamatot, tájékoztatja az érintetteket, hogy megértsék feladatukat. 

- Kritikusan értékeli, ellenőrzi a munkakörnyezet alkalmasságát. 

- Megfelelő lépéseket tesz a hiányosságok feltárása érdekében, továbbá optimalizálja a tanulás 

folyamatát. 

- Segítse elő a hallgató és az intézmény fejlődését, melynek következtében javulhat a kliensek 

ellátása is. 

 

Tanulási feltételek kialakítása és a gyakorlat szakmai fejlesztése 

- Hatékony munkakapcsolat kialakítása a gyakornokkal, a célok és lehetőségek összehangolása, 

valamint a sikeres tanulási folyamat irányítása (lehetőségek, módszerek, források, határidők). 

- A tanulmányi megállapodás megkötése, a hallgató igényeinek, a tanulási lehetőségek 

megfogalmazása, rendszeresfelülvizsgálata. 

- Az önálló tanulásirányítás képességének kialakítása. 

- A tanulás korábbi formáinak, eredményeinek megbeszélése, az elméleti tudás feltérképezése, 

a tanulásban nyújtott támogatás egyeztetése. 

- Gyakorlati képzési terv elkészítése, melyben a feladatok, a támogatások, az erőforrások 

kerülnek rögzítésre a kívánt fejlődési célok elérése érdekében. 

- Értékelési folyamatterv elkészítése, amelynek segítségével a hallgató előrehaladása 

folyamatosan monitorozhatóvá válik, egyúttal ösztönzi a gyakornokot a fejlődésben, a képzési 

terv szükség szerinti módosításában. 

 

A hallgató étrékelésének irányítása a gyakorlat során 

- A hallgató bevonása az érékelés szempontjainak kidolgozásába. 

- Egyértelmű követelmények megfogalmazása a hallgató értékelési tervében. 

- Az értékelés bizonyítékok alapján valósuljon meg, és világos megfogalmazása segítse a 

megértést. 

- Az értékelési részét képezze a hallgató tevékenység közvetlen megfigyelése. 

- Legyen lehetőség a munka során előforduló konfliktusok feloldására. 

- A hallgató önértékelésének támogatása, kérjen visszajelzést a kliensektől, kollégáktól 

munkájával kapcsolatban. 

- Az értékelés során legyen lehetősége a hallgatónak összegezni fejlődését, az értékelés során 

kerüljön megkülönböztetésre a szummatív és a formatív értékelés. 
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- Az értékelés során kerüljön azonosításra a képzési tervben megfogalmazottaktól való 

elmaradás, a hiányosságok azonosítása. 

- Az értékelési folyamat során legyen lehetőség felmerülő nézeteltérések rendezésére.  

 

A munkahelyi környezet, valamint a hallgatók fogják alakítani a tereptanár szerepének, oktatási 

módszereinek, elgondolásainak kialakítását, fejlesztését, és ebben a folyamatban alakul, változik a 

tereptanár gyakorlati oktatói identitása is. A duális képzés megkezdése előtt már érdemes átgondolni 

a munkahelyi folyamatokat, protokollokat, mert ez kontextusba helyezi a gyakorlati oktatást, továbbá 

segíti a tereptanári szerep azonosítását. 

 

Az értékek lényes elemei a szociális munkának, amelyek befolyásolják a döntéshozatal mechanizmusát, 

továbbá meghatározzák a tevékenységet. A tereptanár által képviselt értékek irányítják a probléma 

megoldást a mindennapi, kliensekkel végzett munkában, valamint hatást gyakorolnak az oktatási 

tevékenységre is. 

 

Feladat:   

 

Gondolja át, a gyakorlati tanulás mely formája valósul 

meg az Ön munkája során?  

 

Milyen tudás, tapasztalat járult hozzá az Ön oktatási 

tevékenységének formálódásához? 

Feladat:   

 

Készítsen egy listát azokról az értékekről, amelyek 

meghatározzák a tevékenységét, mind a kliensekkel 

végzett munka-, mind az oktatási tevékenység során! 

 

Milyen módon befolyásolják az értékek az Ön gyakorlati 

tevékenységeit? 
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Az értékek azonosítása, tiszteletben tartása elősegíti a magas színvonalú szakmai, etikus és 

diszkrimináció mentés képzési program megvalósítását. A szakmai értékek komoly hatást gyakorolnak 

a professzionális segítés folyamatára: 

- Szükséges kérdéseket feltenni saját értékein és előítéleteink azonosítása érdekében, majd az 

önértékelés gyakorlatába ezt átültetni. 

- Érték a folyamatot fejlődés, a tudás megújításának készsége, hogy a hallgatók gyakorlati 

képzése során a lehető legjobb módon tudja a tereptanár elősegíteni a fejlődésüket. 

- A sokszínűség, a különbözőség tiszteletét és értékét a hallgatók esetében is elismeri, és 

mindezek figyelembe vételével történik a munkahelyi oktatás, a gyakornokok erősségeire 

építve, miközben tiszteletben tartják az egyéni tanulási képességeket. 

- A tereptanár elfogadja és tiszteletben tartja a hallgató helyzetét, valamint megérti az 

értékelési folyamatra gyakorolt hatásukat. 

- Az értékelés nem lehet stigmatizáló, nem érintheti hátrányosan a hallgatót. Az értékelés a 

terepmunka során összegyűjtött információk megbeszélésének folyamata, amely a gyakornok 

által elsajátított tudás valamint a megszerzett tapasztalatok áttekintését szolgálják.  Az 

értékelés eredménye formálja, módosítja a munkahelyi tanterv további megvalósítását.  

- A tereptanárnak felelősséget kell vállalnia tevékenységé minőségéért, kritikusan reflektáljon 

saját gyakorlatára, teljesítménye javítása érdekében fogalmazzon meg szabályokat, 

standardokat, amelyek elősegítik a hallgatók fejlődését, szakmai identitásának formálódását. 

 

  

Feladat:   

 

Készítsen egy gondolattérképet, mely területeken kellett 

fejlődnie a tereptanárrá válás során, továbbá összegezze 

milyen módon valósult meg ez a tanulási folyamat! 
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2. A tanulás és az értékelés folyamatának megvalósítási lehetőségei a munkahelyen 
 

2.1. Különböző hallgatók – a tanulásirányítás eltérő megközelítései 
 

A hallgatók egy munkahelyen eltérő módon tehetnek szert tapasztalatokra és ismeretekre, a 

tereptanárok feladata a tanulás összehangolása, melynek során figyelembe veszik a gyakornokok 

képességeit, elvárásait, speciális igényeit. A tereptanárok vezető szerepet töltenek be a tanulási 

folyamatban, azonban motiválni szükséges a hallgatókat, hogy vállaljanak felelősséget saját tanulásuk 

irányításáért. Amikor a hallgatók a munkahelyre, mint gyakorlóhelyre megérkeznek, általában híján 

vannak a bizalomnak, a speciális tudásnak, a kapcsolatoknak, azonban a tanulási folyamatuk 

irányátását ebben a környezetben kell hatékonnyá tenni. A kezdeti időszakban – a legtöbb esetben – 

szükségük van a direkt támogatásra és útmutatásra a megfelelő tanulási tapasztalatok 

megszerzéséhez. A „bedoblak a mélyvízbe” stratégia ritkán tekinthető célravezetőnek, ahol ezt a 

módszert alkalmazzák, ott a gyakornok tanulási folyamata nem lesz hatékony, mindemellett számos 

feszültséggel teli helyzettel kell megküzdenie. Próbáljuk elképzelni, játszunk egy játékot – mellyel 

korábban nem találkoztunk – ahol mindenki más megfelelő készségekkel rendelkezik, ismeri a 

szabályokat, professzionális tudatossággal tervezi a játékát. Bár lehetséges képességet, tudást 

fejleszteni – melyek a játékhoz szükségesek – a „próba szerencse” és megfigyelés útján is, de a tanulási 

folyamat hatékonyabb, kevésbé frusztráló minden résztvevő számára, ha gondosan összehangolt és 

strukturált képzési terv alapján valósul meg. Hasonlóan azokhoz a szakemberekhez – akik új belépők – 

a gyakornokok sokkal hatékonyabban működnek, ha a tanulási folyamat előre megszervezett a kezdeti 

időszakban legalább addig, amíg nem rendelkeznek kellő helyismerettel és megfelelő képességekkel. 

A hallgatók általában képessé válnak részben vagy teljes egészében felelősséget vállalni saját tanulási 

tapasztalataik menedzseléséért. Azonban érdemes szót ejteni arról, hogy még a magabiztos és 

tapasztalt szakemberek is elbizonytalanodnak egy új szerepben. A gyakorlati munka során nem csak a 

megértés és az elfogadás lényeges, hanem meg kell ismerni a hallgatók már meglévő tudását, 

kompetenciáit, valamint szakmai magabiztosságát is. 

 

2.2. A munkahelyi tanulás szervezésének meghatározó szakaszai 

 

A tanulás szervezésének számos lehetősége ismert, azonban a jól koordinált munkahelyi tanulás 

minden formája tartalmaz azonos szervezeti elemeket, így: 

- A tanuló igényeinek biztosítása 

Megfelelő forrásokkal rendelkezik a munkahely annak érdekében, hogy a tanulási 

tapasztalatok megszerzéséhez alkalmas környezetet teremtsenek. 
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- Egyértelmű elvárások 

A résztvevők megértsék szerepüket a tanulási folyamatban, és világos legyen számukra, milyen 

elvárásoknak kell megfelelniük. 

- Hatékony kommunikáció  

Jól működő stratégia kidolgozása, mely elősegíti a hatékony kommunikációt minden érdekelt 

között. 

- Rendszeres felülvizsgálat 

A meghatározott időközönként megvalósuló formális értékelés támogatja a hallgató 

előrehaladását, valamint garanciát jelent a képzés során felmerülő problémák megoldására. 

- Értékelés 

A tanulási folyamat értékelése során nyert információk a jövőbeni munkahelyi képzés tervezési 

folyamatát támogatják. 

 

A sikeres munkahelyi tanulás jelentős részben a tervezés és az előkészítés minőségétől függ. A tanulási 

folyamat tudatos felépítése és kivitelezése elengedhetetlen a tanulási célok elérése érdekében. Nézzük 

az ehhez szükséges lépéseket! 

 

2.2.1. Tervezés és előkészítés 
 

A duális képzés megszervezése egy igen komplex feladat. Amennyiben a tervezés az „utolsó 

pillanatban” történik, nem áll rendelkezésre elegendő idő a megfelelő források felkutatására, amelyek 

képesek a hallgatók igényeit kielégíteni, továbbá az elkapkodott szervezés a folyamat hatékonyságát 

is veszélyezteti. A tervezésre szánt idő rövidsége hatást gyakorol a tanulás minőségére és szerény 

fejlődési lehetőséget biztosít mind a hallgató, mind a munkahely számára.  

A tervezés és az előkészítés akkor kezdődik, amikor először fogalmazódik meg a duális képzés 

bevezetésének gondolata, amikor a felsőoktatási intézmény kéréssel fordul a munkahely felé a közös 

képzés megvalósítása érdekében. A kollégák elé kell tárni az elképzelést, mert számos kérdést 

szükséges tisztázni. 

 

Döntés a tanulás támogatásáról 

A kezdeti és igen lényeges lépés a kollégák bevonása a tervezés és az előkészítés folyamatába, a duális 

képzés bevezetés lehetőségének végig gondolása, az előnyök és hátrányok azonosítása. A megfelelő 

döntés meghozatala érdekében szükséges áttekinteni a szervezet aktuális helyzetét, 

teherbíróképességét, hiszen számos olyan körülmény lehet, amelynek következtében egy intézmény 
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nemet mond a felkérésre. Azonban a képzés bevezetése lehetőséget nyújthat racionális – akár már 

korábban megfogalmazott – változások megvalósítására, melyek a hallgatói igények kielégítését is 

szolgálhatják. 

Hasznos lehet a következők megfontolása: 

- Milyen hatást gyakorol a képzés bevezetése az intézményre, szükséges-e a 

változás/változtatás, rendelkezik-e a szervezet a tanulás támogatásához szükséges 

erőforrásokkal, és megfelel-e a team szükségleteinek? 

- A team rendelkezik-e megfelelő tudással, kapacitással, erőforrással a gyakorlati munka 

megvalósításához, szükséges-e szervezeti változást végrehajtani a tereptanári 

feladatok támogatásához, a változás lehetséges vagy szükségszerű? 

- Milyen tanulási lehetőségeket tud biztosítani az intézmény, a tanulási folyamat 

elmélyítése érdekében más szervezet be tud-e kapcsolódni a munkába? 

- Milyen korábbi oktatási tapasztalatokkal rendelkezik a szervezet? A felhalmozott 

tudás, a meglévő ismeretek milyen módon tudják támogatni a tanulást? 

- Milyen igényei lesznek a hallgatónak, hogy megvalósítsa a tanulással kapcsolatos 

elgondolásait (napra kész tudás, készségek, élmények, tapasztalatok)? 

- A vállalati tanterv kurzusai milyen tanulási lehetőségeket biztosítanak?  (tapasztalati 

tanulás, értékelés folyamata, tereptanár kötelezettségvállalása) 

- Hogyan fognak a kollégák részt venni a képzés folyamatában? A hallgató milyen 

korábbi tanulási tapasztalatokkal rendelkezik?  Képes-e az önálló tanulásirányítást 

megvalósítani? 

 

Abban az esetben, ha a fenti kérdések megválaszolásra kerültek, érdemes emlékezni arra, hogy nem 

minden esetben lehetséges a legoptimálisabb tanulási helyzetet megteremteni. A döntéshozatal során 

biztosan szükséges lesz kompromisszumok megkötésére, de a szervezet számára legelőnyösebb 

helyzetet kell választani. 

 

Feladat:   

 

Gondoljon saját munkahelyére, és válaszolja meg a fenti 

kérdéseket! 

 



20 
 

2.2.2. Az intézményi részvétel 
 

Amennyiben megszületett a döntés, mely szerint az intézmény bekapcsolódik a duális képzésbe, meg 

kell kezdeni a tárgyalásokat a kulcsszereplőkkel, a vezető beosztású munkatársakkal, a kollégákkal, a 

kliensekkel. Lényeges, hogy a képzés előkészítéséért felelős munkatárs feladata a kollégák bevonása a 

tervezés és előkészítés folyamatába. A munkatársak véleményének megismerése, figyelembe vétele 

fogja biztosítani elköteleződésüket és felelősségvállalásukat a duális képzés megvalósításával 

kapcsolatban. A munkatársak bevonása nem egyszerű folyamat, sok energiát és odafigyelést igényel, 

de a jó minőségű képzést csak így lehet biztosítani. A kollégák részvétele nemcsak a tervezés - 

előkészítés során meghatározó, hanem a duális képzés egész időtartama alatt. A klienseket is meg 

lehet kérni arra, hogy támogassák a hallgató fejlődését, adjanak visszajelzést munkájáról, egyúttal 

tudatosítani szükséges a gyakornok jelenlétét az intézményben zajló különböző segítő folyamatokban. 

A vezetők számára világossá kell tenni, hogy a tereptanári feladatok ellátása hatást fog gyakorolni az 

intézmény mindennapi szakmai tevékenységére is, a hallgató mentorálása időigényes feladat, így a 

tereptanár korábbi feladatainak egy részét a kollégák részére kell delegálni. 

A professzionális együttműködés lesz a siker záloga, mely érinti az adott intézményi munkatársak- 

valamint a képzésbe bekapcsolódott partnerek tevékenységét is. 

 

2.2.3. A hallgató bevonása a tervezés- előkészítés folyamatába 
 

A duális képzés kialakítása lehetőséget nyújt a hallgató és a mentor előzetes találkozására, mely 

elősegíti mindkét fél számára a tanulási igények és lehetőségek összehangolását. A megbeszélés során 

Feladat:   

 

Gondoljon a saját munkahelyi környezetére, és 

válaszolja meg az alábbi kérdéseket:  

- Kit/kiket szükséges bevonni a tervezés - 

előkészítés folyamatába? 

- Miért lényeges az Ön által megnevezett 

személyek bevonása? 

- Hogyan lehet biztosítani a felsorolt 

munkatársak részvételét a képzésben? 

- Milyen javaslatokkal látná el őket, hogy 

eredményesen tudják támogatni a hallgató 

tanulási folyamatát? 
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felmerülő elgondolások, ötletek segítik a konkrét munka tervezését, majd a képzés megkezdésekor a 

megfogalmazott tanulási célok folyamatos újragondolását. 

A mentor feladatai közé tartozik a felelősségteljes, önálló tanulásirányítás facilitálása, melynek során 

fejlődik a hallgató kezdeményezőképessége, önbizalma. A közös munka fókuszában a gyakornok által 

önállóan megtervezett tanulási folyamat áll, mely a mentor támogatása és közös értékelése mellett 

valósul meg. (Nyéki, 2016) A felelősségtudatos önálló tanulásirányítás záloga az eredményességért 

való felelősségvállalás, valamint lényeges eleme még a motiváció és a folyamatos monitorozás.  

(Minnaert, 1999) A folyamatos feed-back során a pozitív visszajelzések ösztönzően hatnak, növelik a 

hallgató motivációját, míg a negatív visszajelzés a jelenlegi és a kívánt állapot közti különbségre hívja 

fel a figyelmet. (Carver és Scheier, 2000) 

A hallgatók tájékoztatása, az intézmény bemutatása írásban is megtörténhet, amely információt 

tartalmaz a szolgáltatás igénybe vevőiről, a szervezetről, a szakmai és az oktatási tapasztalatokról, a 

specialitásokról, egy átlagos munkanapról. A tájékoztató elkészítésébe be lehet vonni a korábbi 

gyakornokokat, akik személyes tapasztalataikkal, tanulási folyamatuk lényeges elemeinek 

bemutatásával színesebbé tehetik a kiadványt. Az írásbeli tájékoztató füzet elkészítéséről való döntés 

során szem előtt kell tartani, hogy a dokumentum folyamatos frissítése elkerülhetetlen. 

 

2.2.4. A megfelelő tanulási környezet kialakítása 
 

Az ideális tanulási környezet érzelmileg biztonságos, ösztönző, motiváló, ingergazdag, biztosítja az 

önállóság fejlesztését, valamint alkotó légkört teremt az ismeretek elsajátításához, a készségek, 

képességek fejlesztéséhez. (Barabási, 2001) A megfelelően kialakított tanulási környezet az ismeretek 

elsajátításán túl támogatja a hallgatók önismeretét, a professzionális magatartásformák adaptációját, 

gyakorlását. (Meggyesiné és Nagyné, é.n.) A hallgató pszichológiai és fizikai szükségleteinek kielégítése 

lényeges, ha nem az elvártak szerint alakul a tudás elsajátítása, akkor csökken a képzés minősége, 

valamint a gyakornok elégedettsége, mely kihathat az intézmény duális képzéssel kapcsolatos 

elképzeléseire, a jelentkezők létszámára. (Knowles, 1990) 

 

A munkahelyeken a tanulás többféle helyszínen és többféle helyzetben történik, melynek során a 

hallgató önálló tanulással kapcsolatos tervezési és döntéshozatali folyamata felértékelődik. A tanulási 

környezet kialakításakor nem csak a formális munkahelyi tanterv megvalósításának lehetőségeit 

szükséges figyelembe venni, hanem „rejtett” tanterv működét is. A „rejtett” tanterv élmények és 

tapasztalat sajátos elegyeként jelenik meg a hallgatók tanulási folyamatában. Ebben a speciálisnak 

tekinthető helyzetben a gyakornokok nem szándékosan tanulnak, de hatékonysága akár felül is írhatja 

a tudatos tanulási folyamatot.  
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Lehetséges, hogy a hallgatók az azonos tanulási környezetet eltérő módon érzékelik, ezt számos 

tényező befolyásolja, mint például a tanulás motivációja, a személyes és szakmai értékek, a megelőző 

tanulási tapasztalatok. (Prosser & Trigwell, 1999) A gyakornokok eltérően értelmezhetik a 

„munkahelyet”, vannak, akik szívesen dolgoznak egy térben munkatársaikkal, mások elvárják, hogy 

legyen személyes terük a munkavégzés során. A hallgatók nézőpontja alakítható az intézményben 

szerzett tapasztalatokkal, valamint az előnyök és a hátrányok megbeszélésével. (Williams & Rutter, 

2007) 

Az inkluzív tanulási környezet kialakítása során Tisdell (1995) a következők figyelembevételét javasolja:  

- az egyének különbözőségének elismerése és tisztelete 

- a társadalmi csoportok sokszínűségének és komplexitásának tudatosítása a hallgatóban 

- a hallgatói tevékenység értékelése, a gyakorlati munka reflexiója 

- a hallgató és a mentor teljesítménye közötti különbségek tudatosítása. 

 

Amennyiben a hallgató pszichológiai-, kulturális- és szociális szükségleteit a munkahely nem veszi 

figyelembe, akkor feltehetően negatív hatások fogják érni, marginalizálódik, ami hatást gyakorol a 

tanulási folyamatra. Lényeges része a mentor tevékenységének a támogató, befogadó tanulási 

környezet kialakítása, ahol a hallgató egyéni igényeinek, szükségleteinek figyelembevételével valósul 

meg az ismeretek elsajátítása. Jóllehet nemcsak a tanulók érezhetik magukat marginalizált helyzetben, 

hanem a tapasztalt munkavállalókat is megviselheti az új módszerek megtanulása, melynek 

következtében nem érzik magukat kellően énhatékonynak.  

 

A hallgató megismerése egy lényeges része a folyamatnak annak érdekében, hogy a munkahely 

befogadó és támogató környezetet tudjon biztosítani. Ennek részét képezi a korábbi tanulási 

tapasztalatok megbeszélése, mely segítheti a különböző klienscsoportokkal kapcsolatos sztereotípiák, 

esetleges előítéletek azonosítását, mert ezek megváltoztathatják az elvárásokat és a segítő 

szakemberek viselkedését az adott csoporttal szemben. (Doll et all, 1996) 

 

Feladat:   

 

Gondoljon munkahelyére, emlékszik-e olyan esetre, 

amikor az inkluzív tanulási környezet kialakítása 

érdekében a változtatás mellett döntöttek? 

 



23 
 

A képzési program kezdeti szakasza 

Az adott intézményben dolgozók számára a duális képzés bevezetése értéket képvisel, a program 

gördülékeny bevezetése elismerést vált ki a szakmai körökben.  

A képzés első lépése a munkahelyi környezet, a szervezeti kultúra, a gyakorlati munka alapelveinek, a 

stáb tagjainak megismerése. Az optimális tervezési folyamat biztosítja a szükséges forrásokat, elősegíti 

a motiváció folyamatos fenntartását, valamint növeli a hallgató teljesítményét. A kezdeti időszak a 

hallgatók „alkalmazása” esetében, az első néhány hónapra terjed ki, mely sokkal hosszabb periódus, 

mint amikor egy relatíve rövidebb gyakorlati szakaszt kezdenek meg.  

Az első időszakban ösztönözni kell a hallgatókat szükségleteik azonosításában, azonban azt sem szabad 

figyelmen kívül hagyni, hogy a képzési program megkezdésekor a gyakornokok nem vagy nehezen 

tudják igényeiket, elvárásaikat artikulálni. Ebben a teljesen új helyzetben számos, akár eltérő 

információt, élményt, helyzetet kell a hallgatóknak feldolgozni. A bevezető időszak megtervezése 

során szükséges a beilleszkedés megkönnyítését is szem előtt tartani, például az információ átadás 

ütemezésével, a terhelés fokozatos bevezetésével. (Mullins, 2005) 

 

Világos elvárások – tanulmányi megállapodás 

Minden érintett számára nagyon lényeges az elvárások megértése, valamint saját szerepének 

azonosítása a képzés folyamatában. A feltételek, az elvárások egyértelművé tétele átsegíti a 

résztvevőket az első időszak nehézségein, továbbá segíti a hallgató és a munkahely közötti kapcsolat 

kialakulását. (Neary, 1998) 

Félreértések származhatnak a gyakorlati és szervezeti kérdésekből is, mint a rugalmas munkaidő, a 

tanulásra fordítható idő, de a problémák, viták megelőzhetők, ha a képzési program megkezdése előtt 

egyértelműen rögzítik a tanulási folyamat feltételeit, mint például: 

- tanulási célok 

- a hallgató igényei a tanulási folyamat során 

- a munkahely milyen lehetőségeket tud biztosítani 

- a hallgató támogatása (például: szupervízió, mentor) 

Feladat:   

 

Kérem, gondolja át, milyen tartalmakat, elemeket 

szükséges a duális képzési program bevezető, kezdeti 

szakaszának tartalmaznia? 

Ki és milyen módon valósítja meg ezt a szakaszt? 
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- az értékelés módszere(i), kritériumrendszere 

- munkaszervezési kérdések (például: munkaidő, betegség, közvetlen felettes) 

- tanulási folyamat elakadása esetén követendő protokoll. 

 

Általában elfogadott a tanulási folyamat feltételeinek formalizálása, a tanulmányi megállapodás 

megkötése. A megállapodás minden – a képzésben érintett fél számára – rögzíti a jogokat és a 

kötelezettségeket, melynek aláírása előtt lényeges, hogy a szereplők megértsék annak tartalmát, a 

követelményeket és szerepüket. A megállapodás aláírói – a legtöbb esetben – a mentor, a hallgató, 

valamint a tanszék oktatója. A megállapodás tartalmazza munkahelyi tantervhez illeszkedő tanulási 

folyamat elemeit, a megvalósításhoz szükséges forrásokat, a teljesítés sikerességének kritériumait, és 

az értékelés szempontrendszerét. (Neary, 2000) A megállapodás sokkal hatékonyabban szolgálja a 

tanulási folyamatot, amennyiben azt „munkadokumentumnak” tekintik az aláíró felek. A 

megállapodást meghatározott időnként szükséges áttekinteni, és összevetni a hallgató 

előrehaladásának ütemével, majd ennek megfelelően elvégezni a korrekciót.  

A megállapodás véglegesítése előtt Neary (2000) az alábbi kérdések megfontolását javasolja: 

- a tanulási célok egyértelműek-e mindkét fél számára, életszerűek-e a kitűzött tanulási célok 

- milyen egyéb célkitűzéseket szükséges figyelembe venni 

- elfogadhatók és elérhetők-e a megfogalmazott célok, hatékonynak tekinthető-e az az út, amit 

a megvalósítás érdekében megfogalmaztak 

- egyértelműen került-e megfogalmazásra az értékelés követelményrendszere. 

 

Számos tanulmányi program rendelkezik tanulmányi megállapodással, azonban a duális képzés 

estében ez több sajátos elemet tartalmaz, mint a mentorálás, a szakértői támogatás, a tanulás speciális 

formái. A megállapodás védi a hallgató érdekeit, valamint a munkahelyeket is biztosítja az elvárások és 

az igények egyértelmű megfogalmazásáról.  

 

Feladat:   

 

Milyen előnyöket biztosít munkahelye számára a 

tanulmányi megállapodás?   

Mit gondol, érdemes lenne- e hasonló megállapodást 

kötni az intézményükbe érkező új munkatársakkal is? 
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Kommunikáció 

A legtöbb ember egyetért abban, hogy a nyílt és hatékony kommunikáció tudja megalapozni a sikeres 

munkaalapú képzést, a nem megfelelő kommunikáció félreértésekre ad okot és meghiúsítja az 

információáramlást. A tanulási folyamat során minden érintett fél számára komoly következményei 

lehetnek a hiányos vagy nem megfelelő kommunikációnak. A hallgató helytelenül vagy nem megfelelő 

minőségben teljesíti feladatait, mely kihat a tapasztalatszerzés folyamatára, valamint teljesítményének 

értékelésére is. Továbbá befolyásolja a kliensekkel végzett munkát, mert az érintettek nem tudják 

igénybe venni az elvárt szolgáltatást. 

 

A) Kommunikáció a hallgatóval 

A mentor és a hallgató közötti kapcsolat egyensúlya fogja befolyásolni a kommunikációt (Shardlow & 

Doel, 1996), azonban a kapcsolat változhat/változik a képzés időtartama alatt. A kezdeti időszakban a 

hallgató és a mentor kapcsolata hierarchikus mintázatot mutathat, amely a közös munka 

előrehaladtával szimmetrikussá válhat. 

 

 

 

Feladat:   

 

Önnek, mint mentornak, hogyan szükséges 

kommunikálnia  a tanulási folyamat alatt? 

 

 Mi lesz ennek a kommunikációnak a célja? 

Feladat:   

 

Hogyan fogja biztosítani az őszinte és nyílt 

kommunikációt a hallgatóval folytatott munka során?  

 

Hogyan biztosítja, hogy a hallgató biztonságban érezze 

magát, és a kettőjük kommunikációja kellően 

professzionális legyen? 
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B) Kommunikáció a klienssel 

A munkaalapú tanulási helyzetekben a kliensek a kulcsszereplők, a megfelelő kommunikáció biztosítja 

részvételüket az intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevételében, melyet a hallgatók nyílt 

kommunikációja is képes támogatni. 

 

C) A mentor és a szak képviselője közötti kommunikáció 

A mentor és az egyetemi oktató közös felelőssége a megfelelő kommunikáció folyamatos fenntartása, 

mert ez szolgálja a hallgató érdekét, a képzési program minden elemének zökkenőmentes és 

eredményes teljesítését, valamint a problémák hatékony kezelését. Kemp (2000) vizsgálata 

rámutatott, hogy a felsőoktatási intézmény és a terepintézmény közötti effektív munkakapcsolat nem 

csak kívánatos, hanem létfontosságú, amikor a hallgatók eredményes tanulása a cél. A hatékony 

együttműködés kialakítása és megvalósítása egy bonyolult folyamat, mert két egymással 

kölcsönhatásban lévő tényező, a közös értékek és nyílt kommunikáció jelenik meg. Az együttműködés 

akkor lesz sikeres, ha a terepintézmény és a felsőoktatási intézmény hatékony szakmai kapcsolatot 

ápol, mert ez teszi lehetővé a direkt kommunikációt.  

 

Monitoring 

A monitoring a tanulási folyamat minőségbiztosításának szerves részét képezi, az elméleti és gyakorlati 

tanulási eredmények szempontjából. Habár a tanulási folyamat értékelése a tanulási 

célkitűzések/kompetenciák teljesülését  monitorozza, megmutatva a mentoroknak nemcsak a 

lehetőségeket, hanem azt is, hogy a tanulás helyes irányba halad-e. A mentorok által, az 

ismeretszerzésben betöltött szerep egy igen széles, a gyakorlati képzés minden szegmensére kiterjedő 

funkció, melynek megvalósítása során az alábbi kérdések fogalmazhatók meg: 

- Elég magas szintű ismeretekkel rendelkeznek-e a hallgatók ahhoz, hogy a kliensek 

szükségleteire megfelelő válasz(oka)t adjanak? (a tanulási folyamat védelme) 

- A hallgató által megfogalmazott tanulási-, fejlődési igények teljesültek-e? (a tanuló védelme) 

Feladat:   

 

Kérem, fogalmazza meg, hogyan fogja kiépíteni a 

kapcsolatot a felsőoktatási intézmény és a 

terepintézmény között! 

 

Mit gondol, miért fontos ez Önnek? 



27 
 

- Elég jónak tekinthető-e a tanulási folyamat minősége? (az intézmény fejlődése) 

 

A mentorok számára számos módszer áll rendelkezésre, amit a hallgató előrehaladásának ellenőrzése 

érdekében használni tudnak a tanulási folyamat teljes időtartama alatt, így: 

- formális értékelés 

- informális étrékelés 

- a hallgató írásbeli feladatainak ellenőrzése 

- a gyakorlat megfigyelése 

- visszajelzés (feedback) a kollégáktól, vezetőktől, a kliensektől, hallgatótársaktól. 

 

Feltételezhető, hogy a fenti módszerek kombinációját használják a tanulási folyamat értékelése során, 

továbbá figyelembe veszik az érintettek érdekeit, és a tanulási környezet által nyújtott lehetőségeket 

is. Az ellenőrzési folyamat meghatározó szereplője a mentor, aki a rendelkezésre álló információk 

alapján a hallgatóval közösen értékeli a tanulási folyamat előrehaladását. 

 

Felülvizsgálat 

A rendszeres felülvizsgálat is szerves része a munkaalapú tanulás minőségbiztosításának, mely a 

mentor és a hallgató számára is biztosítja az előrehaladás és a teljesítményértékelés lehetőségét. A 

felülvizsgálat a monitoring folyamat során összegyűjtött információkra támaszkodik, és 

alátámaszthatja, hogy a tanulási folyamat „jó úton halad”. A tanulmányi megállapodás nyújt 

támpontot a felülvizsgálat során, hogy a tervezett tanulmányi célkitűzések megvalósultak-e.  

 

A hallgatók és a mentorok által elvégzendő rendszeres felülvizsgálat mellett a legtöbb oktatási program 

tartalmaz ellenőrzési protokollt, amelynek értelmében előre meghatározott módon és időpontban el 

kell végezni az időszakos értékelést. A szociális munkás képzésben minden gyakorlati blokk végén – de 

gyakran a középidőben is – lehetőség van hallgatói teljesítmény értékelésére. A legtöbb esetben a 

tanulmányi megállapodásban, a gyakorlati periódus megkezdése előtt rögzítik, így minden érintett fél 

Feladat:   

 

Gondolja végig, hogy mentorként hogyan fogja 

monitorozni és felülvizsgálni a tanulási folyamatot! 



28 
 

számára egyértelművé válik az értékelés időpontja. A teljesítmény folyamatos ellenőrzése segíti a 

hallgatót a tanulási célok elérésében, egyúttal biztosítja a képzés megfelelő minőségét is. 

 

A munkaalapú képzésben résztvevő hallgatók nem minden esetben haladnak a kitűzött cél irányába, a 

felülvizsgálatokon általában azonosíthatók azok a problémák, amelyek lassították az előrehaladás 

folyamatát. Optimális esetben a mentor és a hallgató képes közösen kezelni a helyzetet. 

Számos oka lehet annak, hogy a hallgató nem tudja teljesíteni a célokat, például: 

- nem értette meg a tanulási célokat 

- erőforrások szűkössége (eszközök, képzés, kliensek) 

- lehetőség hiánya a kompetenciák meglétének bizonyítására 

- támogatás hiánya: a mentor, a kollégák, a vezetők részéről. 

 

Szükséges a hallgatóval tisztázni az okokat, és a megoldás kidolgozására törekedni. A folyamatba az 

egyetem képviselője is bevonható. A problémák megoldása akkor tud gyorsan megtörténni, amikor 

korai szakaszban sikerül azonosítani, ekkor az ismétlődés kockázata szinte a minimálisra csökkenthető.  

 

Értékelés 

Minden tanulási folyamat, amit megkönnyít a tereptanár, különleges lesz. Minden hallgató és minden 

kurzus, ahol lehetőség nyílik reflektálni a tananyagra, a tapasztalatokra, a mentor szakmai fejlődését 

szolgálja. Ugyanakkor nemcsak a mentorok szakmai fejlődése a cél, hanem az intézményé is, mert 

sokkal hatékonyabb tanulási környezet megteremtésére lesz képes. A tanuló szervezetek egy 

szisztematikus gondolkodást valósítanak meg, melynek következtében egy hatékony szervezetté 

válnak, annak köszönhetően is, hogy a munkatársak tudását integrálják. A tanuló szervezetek 

megfelelő környezetet alakítanak ki a dolgozók számára, melyben rugalmasan és gyorsan tudnak 

reagálni a belső és külső környezet változásaira. A tanuló szervezetben minden egyes munkatárs 

személyes felelősséggel tartozik folyamatos szakmai fejlődéséért.  

Feladat:   

 

Mentorként hogyan tudja azonosítani, ha a hallgató nem 

az elvárt teljesítményt nyújtja? 
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Minden egyes tanulási folyamat értékelhető, és az eredmények beépíthetők a jövőbeni tanulási 

folyamatok tervezésébe. A szervezeti környezet kritikus pontja a gyakorlati tanulás fejlesztésének. 

(Nixon & Murr, 2006) 

Az értékelés folyamata hozzájárul az adott szervezet fejlődéséhez, mert: 

- az értékelési kultúra egy őszinte érdeklődés, 

- a szervezet fejlődésére fókuszál, 

- tudás-alapú gyakorlat. (Shaw, 2004). 

 

Ebben a tekintetben egy szervezetnek lehetővé kell tennie az információáramlást a különböző 

szervezeti szintek között, valamint képesnek kell lennie a fejlődésre, valamint a változás jelentésének 

újra gondolására. (Wenger, 2000). 

 

3. A professziót megalapozó tanulás a munkahelyen 

 

A felsőfokú képzések alapvető célja a szakmai készségek-képességek fejlesztése. E cél elérésében óriási 

szerepe van a gyakorlati kurzusoknak, de még inkább a gyakorlatot biztosító terepintézményeknek, 

vagy vállalatoknak. A kreatív megközelítés, a kompetenciák kialakulását és fejlődését támogató 

környezet bátorítólag hat a leendő szakemberekre, segíti a magabiztos, önálló szociális munkás 

születését. A képzőknek meg kell érteniük a rejtettebb, kevésbé beazonosítható, címkézhető hatásokat 

is, amelyek szerepet játszanak bármilyen professzionális munka esetén – csakúgy mint a megérzés, a 

megfontoltság és óvatosság, ítéletalkotás, kritikai elemzés, értékelés, amely kíséri és magyarázza egyes 

cselekedeteinket. Az ilyen típusú készségek és képességek fejlődésének elősegítése leginkább a 

gyakorlatban lehetséges speciális tanulás támogatási módszerek alkalmazásával. 

A fő alapelvek 

- hatékony munkakapcsolat kialakítása a hallgatóval a szükségletek beazonosítása és kielégítése 

érdekében, valamint a fejlődési- és tanulási folyamat közös monitorozása, a kimeneti 

eredmények értékelése 

- a tanulási/ tanítási aktusok, az értékelés és az elérni kívánt tanulási eredmények közötti 

összhang tudatos létrehozása, figyelembe véve a tanulásnak a kognitív tudományok által 

feltárt sajátosságait. Biggs (2003) elméletében a tanulási folyamat tervezése az alábbi kérdés 

feltevésével kezdődik: „Mit szeretnénk, mire legyen képes a folyamat eredményeként a 

tanuló?”.  Ehhez igazodik minden tanulási és tanítási stratégia, optimalizálva a tanulási 

feltételeket. 
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A folyamat 

Ezek az alapelvek természetesen rugalmasan alkalmazhatóak, kiegészítve egyéb kérdésekkel. Az 

ezekre adott válaszok meghatározzák a kialakítandó tanulási környezet egyes elemeit és lehetőségeit, 

mert olyan információkat tartalmaznak, melyek nélkülözhetetlenek a döntéshozatal szempontjából, és 

amelyek a tanulási szükséglet és cél definiálását is segítik. A következőkben felsorolt kérdések csupán 

mankóként szolgálnak. Nem szükséges feltenni mindet, sőt vannak, melyek közt erős az átfedés, mégis 

segítséget nyújtanak, kreatív felhasználásuk iránytű lehet a tereptanárok számára, legyen szó 

gyakornokok, hallgatók vagy egy új kolléga mentorálásáról, esetleg különböző szakértői csoportoknak 

szóló előadásokról. 

Látnunk kell, hogy a tanulás, nem egy egzakt módon definiálható cselekvés, sokkal inkább egy komplex, 

erősen a szituáció által meghatározott fogalomról beszélhetünk, hiszen a különböző emberek, 

különböző módon tanulnak, de ugyanaz az ember is más és más módon sajátít el ismereteket 

különböző helyzetekben. A legjobb, amit tehetünk, ha megpróbáljuk megérteni a tanulót, a 

környezetét, a szükségleteit és a szervezetet, annak érdekében, hogy a lehető legmegfelelőbb tanulási 

lehetőségeket alakítsuk ki, a lehető legnagyobb támogatás biztosítása mellett. 

A kérdések, melyeket feltehetünk: 

1. Ki a tanuló? – profil, karakter, személyiség 

2. Mit szükséges a tanulónak megtanulnia? – tárgyak, tématerületek 

3. Miért kell mindezt a tanulónak megtanulnia? – a tanuló környezete, motivációi, elvárásai 

4. Mire lesz képes a tanuló a tanulási folyamat végére? – tanulási formák, kimenetek 

5. Hogyan tanul a tanuló? – tanulási módszerek, elméletek, megközelítések 

6. Mi az, amit már tud a tanuló? – elsődleges tudások és készségek 

7. Melyek azok a tanulási folyamatok, oktatási módszerek, melyek a leghatékonyabban segítik elő a 

gyakornok elköteleződését és aktivizálódását? 

8. Milyen visszacsatolási metódusok bátorítják és fejlesztik leginkább a tanuló tanulását? 

9. Mely felmérési-, számonkérési módok motiválják leginkább a tanulót a kitűzött tanulási célok 

elérésében? 

A fenti kérdések megválaszolása segíti az optimális tanulási célok meghatározását és a lehető 

legtámogatóbb tanulási környezet kialakítását. 
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3.1. Ki a tanuló? 

 

A munkaalapú tanulási kontextusban a tanulók természetszerűleg felnőttek lesznek. Knowles (1990) 

alapján számos alapvető karakter sajátosságot meg tudunk határozni a felnőtt tanulók esetében. 

- Vannak korábbi tapasztalataik. 

- Jobban érdekli őket az azonnali- probléma központú megközelítés, mint a tantermi, elméleti 

oktatás. 

- Elvárják, hogy felelősségteljes, érett személyiségként kezeljék őket. 

- Önállóak. 

- A mindennapi rutinjuk során is hasznosítható tudást könnyebben és mélyebben interiorizálják. 

- Motiváltabbak azon tudások megszerzésében, melyet hasznosnak ítélnek meg. 

 

Persze naivitás lenne ezeket a tulajdonságokat feltétel nélkül, egyetemes igazságként elfogadni. A 

szociális munka alapértékei szerint minden emberre individuumként kell tekinteni, és ha ez nem 

történik meg, bármilyen előfeltevés vagy előítélet tévesnek bizonyul, az negatívan befolyásolhatja a 

tanulási folyamat eredményességét, illetve kellemetlen tapasztalatként rögzülhet. 

Feladat:   

Olvassa el a kérdéseket és próbálja meghatározni, mik 

lennének a megfelelő válaszok az Ön esetében! 

 

▪ Mikorra kell ezt tudnom? 

▪ Hogyan tudnám ezt a legegyszerűbben kitalálni? 

▪ Mit használhatnék fel? Kit kérdezhetnék meg? 
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Horwarth (1999) feltár egy sajátosságot melyet közösként feltételez a legtöbb munkahelyi tanuló 

esetében - a szorongást. A tanulók szorongása több okra is visszavezethető: 

- Olyan szituációban vannak, amelyben nem érzik kompetensnek magukat. 

- A reflektív szakemberré válás azt is jelenti, hogy felelősséget kell vállalniuk azért, hogy mit és 

hogyan tanulnak meg, ahelyett, hogy más szakemberek tudására bíznák magukat. 

- A múltbéli és jelenlegi személyes- valamint hagyományos képzésekben szerzett tapasztalataik 

esetleges negatív hatása félelemmel tölti el és sérülékennyé teszi őket egy gyakorlatalapú 

oktatási környezetben. 

- A szociális munka, mint speciális tevékenység eleve fokozhatja a szorongást az arra hajlamos 

tanulóknál. 

 

Attól, hogy valaki magabiztos a magán- és munkahelyi életében, még lehet bizonytalan egy új tanulási 

folyamatban. Szorongás a tapasztalt, komoly gyakorlattal rendelkező szakemberek esetében is 

előfordulhat, amikor új munkakörbe kerülnek vagy a munkaszervezet maga kerül strukturális, 

funkcionális átalakításra. Sokak számára nehézséget jelent elengedni a korábbról ismert, más 

körülmények között már bevált elveket, módszereket és szembesülni a „nem elég a tudásom” érzéssel, 

úgy, hogy korábban kompetensnek érezték magukat egy munkakörnyezetben. Mindezek ismeretében 

tehát szem előtt kell tartanunk azt a tényt, hogy a felnőtt tanulók estében vannak olyan sajátos 

tényezők a korábbi munkatapasztalatokból adódóan, melyek adott esetben negatív hatást 

gyakorolhatnak a tanulási folyamatra. Erős szorongás és bizonytalanság forrása lehet, ha valaki nem 

szokta meg, hogy önmaga menedzselje saját tanulási folyamatát, most pedig elvárásként szembesül 

ezzel. Képzeljünk el például egy évek óta praktizáló szakembert, aki hosszú kihagyás után tér vissza a 

képzésbe. Neki valószínűleg komoly támogatásra lesz szüksége ahhoz, hogy függetlenné válhasson 

ebben az új tanulási környezetben. Még egy hasonlóan tapasztalt szakember, aki már találkozott 

Feladat:   

 

Fogalmazzon meg néhány gondolatot az alábbiakkal 

kapcsolatban 

- A tanuló szociális-, munkahelyi- és egyetemi 

életének mely sajátosságait kell figyelembe 

venni a tanulási folyamat tervezésénél? 

- Miként befolyásolják ezek a sajátosságok a 

tanulási folyamatot? 
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alternatív képzési rendszerekkel (pl. blended- vagy e-learning), sokkal magabiztosabban fog mozogni 

ebben a struktúrában, képes lesz határozottabban irányítani a tanulási procedúrát. A tanuló-centrikus 

megközelítés tehát itt kezdődik, ismerjük meg a hallgatót és körülményeit. 

 

3.2. Mit kell megtanulnia a tanulónak? 

 

A tanulási folyamat tervezésének korai szakaszában be kell azonosítani azokat a sztenderdeket, melyek 

általánosságban határozzák meg az adott képzés kimeneteli követelményeit, azaz mit és hogyan kell 

tudnia a képesítést megszerző szakembernek. Természetesen a hazai jogi szabályozás segítségünkre 

van ebben, hiszen Magyarországon minisztériumi rendelet határozza meg az egyes alap- és 

mesterképzések esetében elsajátítandó kompetenciák körét (18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a 

felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint 

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 

követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról). Szintén figyelembe kell venni a 

tanulót mentoráló intézmény igényeit, illetve az adott szakterület által támasztott sajátos 

szükségleteket. 

A követelmények meghatározása során fontos a prioritások felállítása is, ami tekintettel, a szociális 

képzések kimeneteként felsorolt kompetenciák végtelen listájára, a mentorok fontos, de cseppet sem 

egyszerű feladata. 

 

3.3. Miért kell mindezt a gyakornoknak megtanulnia? Mennyire lesz motivált a tudás 

megszerzésében? 

A tanulásban a motiváció az a kényszer, amely bátorítja és megtartja az egyént a folyamatban (Rogers, 

2002). A tanulók motivációjának kialakításáról és fenntartásáról szóló szakirodalom bőséges. A felnőtt 

tanulók motivációja többnyire belülről fakad, saját reményeikből, vágyaikból vagy éppen 

szükségleteikből. Ugyanakkor a munkaalapú tanulási folyamatban résztvevők motivációja inkább külső 

tényezők által fenntartott, mint például az ösztönzés, a jutalom és a szakmai követelmények. A belső 

motivációs tényezők talán erősebbek és fenntarthatóbbak, de az ún. külső tényezők is könnyen 

interiorizálhatóak és nem biztos, hogy helyes őket elkülönítve tárgyalni. Ha kellő fenntartással kezeljük 

ezt az elméletet, egy szélesebb körű és a hallgató-centrikusságnak jobban megfelelő megközelítéshez 

juthatunk. Ahogy azt már írtuk, a felnőtt tanulók jobban motiváltak olyan tudások megszerzésében, 
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amelyeket hasznosnak ítélnek meg munkájuk vagy leendő munkájuk szempontjából, tehát a fő faktor, 

hogy milyen azonnali, megvalósítható és releváns tanulási célokat tűzünk ki a mentorált elé. 

Több mint egy tanulót mentorálni egy időben vagy egy multidiszciplináris team-munka vezetése 

természetesen komplikáltabb feladat, de ne feledjük, hogy a tanulókat vagy a csoport tagjait is 

valamilyen közös érdek, illetve cél hozta össze. Ilyen esetekben érdemes több időt hagyni az egyéni és 

a csoport érdekek beazonosítására és összehangolására. 

Az „érezd jól magad” faktor és a megfelelő motiváció együttesen mindig kifizetődő. A motivációs 

elemek tényleges érvényesüléséhez a támogató tanulási környezet kialakítása és a demotiváló 

tényezők kiiktatása létfontosságú, bár néhányat ez utóbbiak közül nem, vagy csak nehezen 

irányíthatunk (pl. felesleges adminisztrációs terhek, egyes kollégák negatív attitűdjei és/vagy hiányos 

készségei stb.) 

 

3.4. Mire lesz képes a tanuló a tanulási folyamat végére? 

 

Ideje meghatározni, mire lesz képes a tanuló a tanulási folyamat eredményeként. Formális oktatási 

rendszerekben ezt nevezzük szándékolt kimenetnek. Mint minden kimenet, ez is hierarchizálható. 

Például memorizálni az Etikai Kódex pontjait kevésbé fontos, mint adott esetben követni vagy 

alkalmazni azokat. Bloom 1956-ban megjelent művében hierarchizálta a megértés bizonyos stációit, 

rámutatva arra, hogy a tanulás különböző kognitív folyamatok halmaza, az egyszerű mechanikus 

szinttől egy sokkal magasabb szintig, ahol már képessé válunk az ismeretek analizálására, 

szintetizálására, értékelésére és kritikai reflexiók megfogalmazására is. A magasabb szintek elérése 

mindaddig nem lehetséges, míg egy-egy alacsonyabb szintet nem abszolválunk. 

Bloom a kognitív követelmények következő szintjeit különbözteti meg: 

a) Ismeret 

- Tények és elemi információk ismerete 

Feladat:   

 

Készítsen listát a motiváló és a demotiváló tényezőkről a 

mentorált tanulók esetében! 
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- Fogalmak, törvények, konvenciók és szabályok ismerete 

- Alapelvek, elméletek és rendszerek ismerete 

b) Megértés 

- Egyszerű összefüggések megértése 

- Bonyolultabb összefüggések megértése (értelmezés, átkódolás, transzformálás) 

c) Alkalmazás  

- Alkalmazás ismert szituációban 

- Alkalmazás új szituációban 

d) Magasabb rendű műveletek 

- Analízis 

- Szintézis 

- Értékelés. 

 

Ez egy olyan modell, amelyben a tudáselemek, mint elvárt követelmények jelennek meg – amelyet a 

tanulás folyamatában el kell sajátítaniuk a tanulóknak. A mérések és értékelések során ezek az elemek 

és szintjeik vizsgálhatók. Az új tanulás- és tanításfelfogás szerint a tanulókat tanuló-centrikusan, a 

tanulók tanulási képességeinek megfelelően kell tanítani, és tudásukat is eszerint kell értékelni. Ezért 

fel kell tárni, hogy ma mit tudnak, és mit nem tudnak a tanulók, mire alkalmasak és mire nem a 

megváltozott körülmények között. Ennek a szempontnak a pedagógiai mérésben és értékelésben 

fontos következményei vannak. Egyrészt ki kell tűzni a fejlesztendő területeket, másrészt 

meghatározni, hogy milyen életkorban várható el valamely képesség és készség kialakulása és 

fejlettségének egy meghatározott szintje a tanulóban. Ezek segítik kialakítani az ismeretek, 

képességek, készségek és rutinok rendszerét egy korszerűbb tudásstruktúrának megfelelően. 

Az eredeti taxonómiát 2000-ben Anderson és Krathwohl felülvizsgálták, reflektálva a 21. században 

szükséges képességekre, aktualizálták a taxonómia szintjeit és beemelték a tudásdimenziókat. A 

tudásdimenziók folyamata a konkréttól az absztrakt szintig terjed, melyben a konkrét tudás az első két, 

az absztrakt tudás a harmadik és a negyedik szinten jelenik meg. A tudásdimenziók is hierarchikusan 

felépített rendszerben működnek, ezek a következők: tényszerű, fogalmi, procedurális és 

metakognitív. 

A felsőoktatásban töltött időszak a fiatalok életében intenzív fejlődési szakasz, az életpálya-építés egyik 

kitüntetett korszaka. A képzés időszaka az élethosszig tartó tanulás fontos része, amely nem csak 

ismeretelsajátítást, képességfejlesztést és a szakmai kompetencia építésének alapjait jelenti, hanem 

ideális esetben transzformatív tanulással, önformálással (selfauthorship, Baxter-Magolda, 1998), 

fokozatosan növekvő életvezetési autonómiával is jellemezhető. A személyes- és szakmai fejlődés 
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azonban nem csak a fiatal-, de az idősebb hallgatók számára is kihívás, az önkép számos részletének 

felülvizsgálatára, átalakítására kényszeríti a tanulót.  A mentori munka során gyakran szembesülhetünk 

a hallgatók azon téves elvárásával miszerint a képzés dolga a „megfelelő” elmélet bemutatása és 

átadása. Ez a hozzáállás nyilván sokkal kényelmesebb, mint annak felismerése, hogy számos elmélet 

létezik, melyek mindegyike „megfelelő” egy-egy adott helyzetre vonatkozóan. A felsőoktatási hallgatók 

kognitív fejlődésével kapcsolatban leggyakrabban idézett szerzők kidolgoztak egy-egy fejlődési 

modellt, amelynek menetében a hallgatók az autoritás közvetítette abszolútnak tekintett tudás 

igénylésének állapotából eljutnak a tudás aktív konstruálásának fázisáig. Különböző számú, eltérő 

elnevezésű, de hasonló tartalmú szakaszokban egy fejlődési folyamatot járnak végig. A szerzők 

munkáiban közös, hogy a tudás kezelésének legfejlettebb formája az élethosszig tartó, folyamatos 

fejlődést garantáló, kontextusba ágyazott tudás, amelyben szerephez jut a saját perspektívája is. 

(Flippo és Caverly 2000)  

A fejlődési folyamatot összefoglalóan és általánosítva a következő lépésekben írhatjuk le:  

1. Az első lépcsőn a tanuló az információk passzív befogadója, aki a szakértői tudás birtokosára 

támaszkodik.  

2. A második, bevezetési fázisban megfigyelőként, vezetője utasításait követve a számára még 

ismeretlen területeken óvatosan tájékozódni kezd.  

3. A harmadik fázisban véleményét még alá kell rendelnie az autoritást jelentő szakértők által 

közvetített modelleknek.  

4. Negyedik lépésben, tudása és készségei fejlődésével lehetőséget kap gyakorlatokra a felügyelt 

területeken.  

5. Az ötödik szinten - jelentős előrehaladást mutatva - a mester tanítványaként segédkezhet 

bizonyos kérdések, problémák megoldásában.  

6. A hatodik fejlődési stádiumban válhat önálló, mértékadó szakértővé. 

 

 

 

 

 

Feladat:   

 

Idézze fel személyes tanulási tapasztalatait (iskolai, 

egyetemi, munkahelyi, formális, informális stb.)! 

Azonosítsa be azokat a sarokpontokat, amelyek hatással 

vannak a tanuláshoz/tanításhoz való viszonyára! 
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3.5. Hogyan tanul a gyakornok? 

 

Annak ellenére, hogy az ember, mint e faj egyede, folyamatosan új ismereteket sajátít el és fejlődik, 

maga a tanulás folyamata a mai napig tartogat tisztázatlan mozzanatokat. Rengeteg kutatás helyezte 

fókuszába a tanulást, melyek legtöbbje tudományos szempontból különösen értékesnek bizonyult, de 

a mai napig nem létezik egy átfogó, örök igazságokat tartalmazó elmélet. 

Mielőtt bárki is mentor szerepbe helyezkedik, nem árt, ha tanulóként is megvizsgálja önmagát. A 

tanulás nem valamiféle vákuumban történik, így természetszerűleg hatással vannak annak folyamatára 

és minőségére mindazok a tapasztalatok, előzetes tudások, személyiségjegyek és attitűdök, amiket 

magunkkal hordozunk és amelyekről a korábbi pontokban már említést tettünk. Ugyanezek a tényezők 

a mentori, tanítói tevékenységet is befolyásolják. Magyarországon hosszú évtizedekig tartotta magát 

az a didaktikus képzési struktúra, ahol a tanár, mint szakértő előad, a tanuló pedig passzív 

befogadóként hallgat és memorizál, majd később megváltozott szerepében, ugyanezt a módszert 

követve adja tovább a megszerzett tudást, anélkül, hogy megkérdőjelezné annak hatékonyságát. A 

munkaalapú tanulási környezetben azonban fontos, hogy a mentor megismerje a mentorált korábbi 

tapasztalatait, tudását, motivációit, hogy megfelelő módon reflektálhasson azokra, elősegítve a 

tanulási folyamatot. 

Számtalan elmélet áll rendelkezésre tehát arra vonatkozóan, hogyan is tanulnak, tanulhatnak az 

emberek. A munkahelyi mentor felelőssége, hogy kiválassza a legmegfelelőbb módszert a tanulási 

célok sikeres elérése érdekében. A következőkben bemutatásra kerülő egy-két elmélet és módszer 

csak néhány a legfontosabb és legismertebbek közül, melyek elősegíthetik a stratégia kialakítását és 

megvalósítását. Az elméletek ismertetése vázlatos, de felsorolunk néhány tanítási/tanulási feladatot  

annak szemléltetésére, hogyan is néznek ki a gyakorlatban. 

 

Feladat:   

 

Gondoljon egy munkahelyi feladatra vagy tevékenységre 

és határozza meg az ehhez köthető lehetséges tanulási 

kimeneteleket! 

 

Gondolja végig! Előfordulhatnak nem szándékolt 

kimenetelek is? 
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Behaviorista tanulás elmélet 

A behaviorista megközelítés a megfigyelhető viselkedést bontotta le inger-válasz egységekre. A 

tanulási folyamatok esetében is az ingerre adott válasz kialakulásának a jellegzetességeit, az 

asszociációképzés sajátosságait vizsgálja. A behaviorista nézőpont két fontos elmélete a klasszikus és 

operáns kondicionálás. 

• Klasszikus kondicionálás: Pavlov a kutyákkal folytatott kísérletezés közben figyelt fel arra, hogy 

a kutya nyálelválasztása már az étel látványától vagy az ételt hozó személy látványától 

beindult. A kísérleti szituációt úgy alakította ki, hogy közvetlenül azelőtt, hogy a kutya 

megkapta az ételt, megszólalt egy csengő. A csengő – étel társítást többször megismételte, míg 

a csengőszó önmagában is kiváltotta a nyáladzást. Az étel, mint feltétlen inger kiváltotta a 

feltétlen választ (a nyáladzást), és az ételhez kapcsolódó csengőszó mint feltételes inger a 

társítás után már önmagában is kiváltotta a nyáladzást, amit feltételes válasznak nevezünk. A 

csengőszó után adott étel megerősítette a választ, de amikor elmaradt a megerősítés (étel), a 

válasz hamar elmaradt, azaz kioltódott. Pavlov azt is bebizonyította, hogy hasonló ingerek (pl.: 

sípszó) is ki tudja váltani a választ, ezt generalizációnak nevezte. Ennek az ellentéte a 

diszkrimináció, amikor csak a csengőszóra kap ételt a kutya, a sípszóra nem, így csak a csengőre 

adott válasz erősítődik meg, a sípszó nem vált ki választ. A tanulás a feltételes és feltétlen inger 

ismételt társítása, vagyis az asszociációképzés. Emberek esetében a klasszikus kondicionálás 

az érzelmi reakciók kialakulásában bizonyult jó magyarázóelvnek (Pl.: mit érzünk a fogorvosi 

fúró hangjának hallatán.) (Tóth, 2008; Bernáth, 2004). 

• Operáns kondicionálás: A pavlovi tanuláselméletet több kritikai is érte, leginkább azért, hogy a 

kutya csak elszenvedője volt a folyamatnak, nem aktív részese. Skinner (1973) 

patkánykísérleteiben az összes pavlovi elv megtalálható volt, de az állat aktívan részt vett a 

folyamatban, a pedál lenyomásával maguk alakították a folyamatot. Ezt a tanulási formát 

instrumentális tanulásnak, vagy próba-szerencse tanulásnak is nevezik. Thorndike 

effektustörvénye azt mondja, hogy a jutalmazott viselkedés a következő alkalommal nagyobb 

valószínűséggel jelenik meg, míg a büntetett viselkedés megjelenésének valószínűsége 

csökken. Így több próba után, lassan alakul ki a megerősített viselkedés. A kellemetlen ingerek 

(büntetés) esetében a megerősítés negatív jellegű, vagyis a viselkedést az inger elkerülése 

jellemzi. Pozitív megerősítés (jutalmazás) esetében lassabban alakul ki a viselkedés, de 

tartósabban megmarad a megerősítés elmaradása után, mint a negatív megerősítés esetében. 

Skinner formálásnak nevezte azt a folyamatot, amikor a bonyolult viselkedéseket apró, elemi 

egymásra épülő lépésekre bontott le, és minden jó irányba mutató lépést megjutalmazott. 

Szerinte így minden viselkedés kondicionálható, viselkedésformálással tanította meg a 
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galambokat pingpongozni. Skinner eredményeit a programozott oktatásban érhetjük tetten. A 

tanítás folyamatát sok kis lépésre bontotta le, a következő lépés csak az előző sikeres 

teljesítése után lehetséges. A tanulók válaszait azonnal megerősítik, minden gyerek haladhat 

a saját tempójában. Erre tanítógépeket javasolt, ma a számítógépes programokkal lehet ilyen 

formában tanulni (Tóth, 2008; Bernáth, 2004). 

Ennél a típusnál biztosítsunk rendszeres gyakorlási lehetőséget olyan feladatokkal, melyek alkalmasak 

a készségek bemutatására, visszacsatolással 

Szociális tanuláselmélet 

Miller és Dollard (1941) elmélete szerint egy új viselkedés elsajátításához nem feltétlenül szükséges a 

spontán viselkedés megerősítése, a gyermek úgy is tud tanulni, hogy másokat megfigyel viselkedés 

közben. Ha a megfigyelt tanulást jutalmazzák, akkor a gyereknél is nagy valószínűséggel megjelenik, 

míg a büntetett viselkedést a gyerek nem reprodukálja. Az utánzás segítségével sajátítja el a gyerek a 

viselkedési modell nyújtotta magatartásformákat, cselekvési módokat, normákat, értékeket. A 

modellkövetés magasabb szintje az azonosulás. 

Ennél a típusnál a gyakornok követi és figyeli a szociális munkást és annak viselkedését. Ebben az 

esetben a tanulási folyamat elősegíti annak megértését a gyakornok számára, hogy kinek mi a szerepe 

az adott munkahelyen. A társas interakciók elemi fontosságúak a munkaalapú tanulás módszerében. 

Alaklélektani megközelítés, belátásos tanulás 

Az elmélet nem az inger-válasz kapcsolat kialakulását vizsgálta, hanem a problémamegoldásra helyezte 

a hangsúlyt. Köhler (Pléh, 2000) csimpánzkísérlete a belátás szerepét igazolta a 

problémamegoldásban. Az, hogy a kísérletben a csimpánz belátta a cél és eszköz közötti viszonyt, azt 

bizonyította, hogy nem elszigetelt ingereket tanulunk, hanem ingerek összefüggését egy 

problémahelyzetben. Amikor az összefüggésekre rájövünk, amikor megtaláljuk a megoldást, „aha” 

élményt élünk át. Ha az oktatásra alkalmazzuk az eredményeket, akkor ki kell emelni a hibázás 

lehetőségét, fontos, hogy a pedagógus hagyja a gyereket próbálkozni. A pedagógus ne tálalja készen a 

megoldást, hanem szervezze úgy a tanulást, hogy a gyerek maga jöjjön rá a megoldásra (Tóth, 2008; 

Bernáth, 2004). 

Humanisztikus tanuláselmélet 

A megközelítés a tanulók iskolával, tanulással, pedagógusokkal, önmagukkal kapcsolatos vélekedéseit, 

érzelmeit, valamint a személyiség fejlődését helyezte fókuszba. A humanisztikus elmélet szerint az 

ember eredendően jó, és ha a környezet optimális, a gyermek fejlődése is megfelelő lesz. Maslow 

szerint a felnőtteknek az a feladata, hogy lehetővé tegyék a gyereknek, hogy a fejlődése során a maga 

választotta úton haladjon. A gyerek szükségleteinek kielégülése teszi lehetővé, hogy a gyerek a helyes 
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utat válassza. A humanisztikus pszichológia másik nagy alakja, Rogers a kliensközpontú 

(személyközpontú) pszichoterápiás megközelítésének mintájára írta le a tanulóközpontú oktatást. A 

sikeres oktatás alapfeltétele a pozitív, elfogadó és támogató légkör, amely a személyiség 

kibontakozásának az alapját teremti meg. Fontos, hogy a pedagógus a gyereket feltétel nélkül fogadja 

el, tartsa tiszteletben gondolatait és érzéseit. A pedagógusnak rendelkeznie kell az empátiás megértés 

képességével, hogy képes legyen a tanulók érzéseit megérteni. A pedagógus facilitál, megteremti a 

gyerek fejlődéséhez szükséges feltételeket. Mindez csak úgy működik, ha a pedagógus hiteles 

személyiség (Tóth, 2008). 

Ennél a típusú tanulásnál engedjük meg a gyakornoknak, hogy kidolgozza tanulmányi 

megállapodásának személyes- és szakmai fejlődésére vonatkozó részeit. 

Konstruktivista elmélet 

A konstruktivista tanulás elmélete szerint a tanuló rendszer, specifikusan az emberi agy aktív a 

folyamatban, nem pusztán elszenvedi a külső hatásokat, hanem nagyon is kezdeményezően viszonyul 

az őt érő hatásokhoz, adaptívan részt vesz a folyamatokban, vagyis alkalmazkodás történik. A 

konstruktivista tanulás elmélete szerint az ember minden őt ért hatást értelmez, az értelmezés alapján 

formálja az agy a saját rendszerét. Ebből látható, hogy a tanulás alapja, meghatározó lényege az 

értelmező rendszer és a már birtokolt előzetes tudás. A konstruktivisták szerint a tanulás során 

átfogóbb tudásrendszereink válnak egyre részletesebbé, kidolgozottabbá, differenciáltabbá, ennek 

bizonyítása nem is bonyolult, hiszen csupán az alá és felé rendelt fogalmakra kell gondolni, azonnal 

látszik, hogy az előzőekkel az utóbbiak bonthatók tovább, tehát valóban igaz a tézis. Ez a tanulás során 

egy nagyon jól alkalmazható kognitív eljárás, mindannyian élünk vele, hiszen egyúttal kapcsolatokat is 

generálunk általa a fogalmak közt, amíg ezt fel tudjuk idézni, addig valóban tudásról van szó. (Bruner, 

1960) 

Ennél a típusú tanulásnál kérjük meg a gyakornokot, hogy nézze át egy eset feljegyzéseit, majd 

készítsen cselekvési tervet. 

Tapasztalati tanulás 

Az élménypedagógia és a tapasztalati tanulás kifejezések szinonimaként jelennek meg az angol 

experiental education szóösszetétel fordításaként. Élménypedagógiának a cselekvés általi tanulás és 

fejlődés egyik sajátos változatát nevezzük. Az élménypedagógia sokféle terápiás, nevelési, szabadidős 

és rehabilitációs stratégia szintézisét jelenti, a tapasztalati nevelés egyik formája, egyfajta alternatív 

módszer. Olyan elmélet és gyakorlat, amely eltávolítja a tanulókat az iskolapadtól, kivezeti a tanulókat 

a való világba, hogy próbára tegyék értékeiket, tudásukat, meggyőződéseiket, interperszonális 

képességeiket és kreatív gondolkodásukat. A folyamat során a csoport tagjai különlegesnek számító 
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helyzetekben, de biztonságos, kontrollált körülmények között valós következményekkel járó 

tapasztalatokban részesülnek, és a megszerzett tudással maguk kísérleteznek, ahelyett hogy mások 

tapasztalatait olvasnák vagy hallgatnák, ők maguk felelnek saját tanulásukért. 

A tapasztalati vagy élményalapú tanulás folyamatában, miután megfigyelte a szakembert a klienssel 

való interjúkészítés munkamenetében, a gyakornok kapjon lehetőséget saját interjú felvételére. A 

tapasztalásra épített tanulás során, fontos, hogy a gyakornok reflektáljon az élményekre, képes legyen 

beazonosítani a különböző alapelveket, majd alkalmazni azokat az új helyzetekben. Talán ez az egyik 

legmeghatározóbb tanuláselmélet a munkaalapú tanulás esetében, bár a következő teória sem 

kevésbé releváns. 

Reflektív tanulás 

A reflexió, a reflektív tanítás, a reflektív tanár fogalmát általában Schön nevéhez kötik, s való igaz, hogy 

e fogalmak reneszánszukat Schön könyve megjelenésének (1983) köszönhetik. Az elnevezést azonban 

1903-ban Dewey vezette be. Számára a reflektív tanítás a tudatos tanításnak (amelynek során a tanár 

cselekvéseinek okait és következményeit is számba veszi) a szinonimája, szemben a hagyományok és 

benyomások által vezérelt rutinszerű tanítással. Mára a reflektív szemléletnek jól kialakult álláspontja 

van a gyakorlati tevékenységet, a gyakorlati szakember tudását, a tudás és a cselekvés kölcsönhatását 

és fejlődését, valamint a gyakorlati szakember elméletalkotó szerepét illetően.  

„…reflektív tanításon olyan, a pedagógiai tevékenységet folyamatosan és tudatosan elemző 

gondolkodást és gyakorlatot értünk, mely biztosítja az oktató-nevelő tevékenység folyamatos 

önellenőrzését és ezen alapuló fejlesztését. A reflektivitásnak alapvetően két irányát különböztethetjük 

meg: a tanárnak a tanulók, a tanulócsoport történéseire, illetve a saját személyére, nézeteire és 

tevékenységére irányuló elemzéseket.” (Szivák, 2010, pp 9.) 

A „reflexió”, a „reflektív magatartás” tehát több annál, hogy elgondolkodunk valamin. Szinte 

mindannyian szoktunk olyasmin elmélkedni, hogy mit is csinálunk és ez hogyan hat másokra, de 

gyakran elmarad az a lépés, hogy tervet készítsünk arra nézvést, mit és hogyan csinálnánk másképp. A 

szakmai reflexió szándékos, céltudatos, strukturált, az elméletet és a gyakorlatot összekapcsoló, 

tanulással kapcsolatos, a változást és a fejlődést célzó, egy bizonyos cél elérésére irányuló 

gondolkodás. Olyan eszköz, amelynek segítségével tudatosabbá válik, hogy mit hogyan csinálunk 

munkánk során, és milyen hatása van tevékenységünknek, mennyire eredményes. A nagyobb 

tudatosság pedig megteremti a szakmai fejlődés lehetőségét. 

A gyakorlati tudás kialakulásában, mint az eddigiekben láthattuk, jelentős szerepe van a személy 

kialakult nézeteinek. E nézetek és a gyakorlati tudás együttesen alkotja az egyén értékelőrendszerét 
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(appreciative system), amelynek központi szerepe van a tudás és cselekvés kölcsönhatásában és 

fejlődésében. Az értékelőrendszer a szakember értékei, a szakmával kapcsolatos szerepelvárások s 

korábbi tapasztalatai bázisán alakul ki, majd a továbbiakban lencseként funkcionálva, a gyakorlati 

tevékenység és az elméleti (másoktól származó) ismeretek értelmezését, irányítását végzi. Az 

értékelőrendszer a gyakorlati tapasztalatok és az elméleti ismeretek hatására módosul, s a 

továbbiakban ez a módosult értékelőrendszer tölti be a lencse szerepét. A szakmai fejlődés e reflektív 

folyamatok sorozatának eredménye. (Zeichner & Liston, 1996) 

A reflektív folyamatban például a tanuló, miután felvett egy interjút a klienssel, reflektív naplót készít, 

melyben feljegyzi az események sorrendjét, a megfogalmazott érzéseket, reakciókat és értékeli a 

lehetséges kimeneteleket. Ezek a reflektív naplók további elemzésre és megtárgyalásra kerülhetnek a 

szupervíziók során. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulásról alkotott elképzelések és a tanulási stílus 

Amint az már az előző fejezetben kiderült, a tanulási folyamat eredményességében, egyáltalán 

lefolyásában fontos szerepet töltenek be azok az elképzelések, amelyeket a tanulók magáról a 

tanulásról hordoznak magukban. A kognitív pszichológia és a pedagógia egyik intenzíven kutatott 

területéről van szó, amely nagyon gyakran tanulási stílusok, tanulási elképzelések, személyes 

tanuláselméletek, személyes episztemológiák címszavakkal jelenik meg a kutatásokban (Vermunt 

1992, Biggs 1989, Perry 1988, 1981, Belenky és mts. 1986). A tanuláselképzelések elemzése során 

feltétlenül figyelembe kell vennünk, hogy az adott tanuló hogyan viszonyul saját kompetenciáihoz, 

milyen céljai vannak, s milyen hiteket hordoz magában az éppen tanultakkal kapcsolatban, illetve arra 

is ráirányítja a figyelmünket, hogy vizsgálat tárgyává tegyük, milyen tanulási helyzeteket és milyen 

tanulási tevékenységeket részesítenek előnyben a tanulók. 

Feladat:   

 

Fogalmazzon meg néhány gondolatot az alábbiak 

vonatkozásában: 

- A saját tapasztalatai alapján milyen 

képességeket tart természetből fakadónak (pl. 

intuíció)?  

- Fejleszthetőek-e ezek a képességek a reflektív 

gyakorlat során? 
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A tanulással kapcsolatos elképzelések kategorizálásában kiemelkedő Roger Säljö (1979) munkája, 

amelyben öt személyes tanuláselképzelést ír le:  

- a tanulás, mint memorizálás,  

- a tanulás, mint a tudás növelése,  

- a tanulás, mint a tudás használata,  

- a tanulás, mint az értelmezés absztrahálása  

- a tanulás, mint a valóság megértésének folyamata.  

Marton Ferenc és munkatársai ezt a rendszert egészítik ki egy hatodik elemmel,  

- a személyiség megváltozásával.  

A másik „kezdőpont” D. A. Kolb munkája (1976), amelyben egy rendkívül fontos fogalmat, a tanulási 

stílus fogalmát vezeti be. A fogalmat számtalan formában definiálták már, s a meghatározások sora 

egyben a fogalom értelmezésének változásait is mutatja. Kolb és sok követője számára a tanulási stílus 

azoknak az eljárásoknak, feldolgozási stratégiáknak az összeszervezett rendszerét jelentette, amelyet 

az adott tanulási stílust birtokló tanuló a tanulási folyamatban az információk feldolgozására 

rendszeresen használ. Megközelíthető a fogalom a tanulás általános stratégiái felől is. Marton és Säljö 

felszínes és mély feldolgozást különítenek el, G. Pask holisztikus és szeriális tanulási stílusokat 

különböztet meg. Orientációként is szokás a tanulási stílusokat értelmezni, például így: teljesítés, 

megértés, reprodukálás, és nem-akadémikus stílus (Nahalkáné, Gérnyi & Nahalka, 2004). 

 

3.6. Mi az, amit már tud a tanuló? 

 

A korábbi tapasztalatok (tudás, ismeret, készség) kiváló építőköve vagy kiindulási pontja, de adott 

esetben korlátja is lehet a megtervezett tanulási folyamatnak. A hozott tudás biztonságérzetet nyújt a 

tanulónak, ugyanakkor vonakodóvá is teszi az ismert elméletek és gyakorlatok megkérdőjelezése 

kapcsán. A szándékolt kimenetek elérésének sikertelensége nagyban függ a meglévő tudás 

minőségétől, illetve annak használatától. 

Néhány példa erre: 

A tanulónak hiányzik a megfelelő tudása – nehézségei adódhatnak az egy-egy munkaszakaszban 

felmerülő problémák megoldásában. 
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A tanulónak nincsenek megfelelő képességei ahhoz, hogy a meglévő tudását adekvát szinten 

hasznosítsa – A gyakorlaton lévő mentorált nem tudja kötni a megtanult elméleteket az egyes 

szituációkban. 

A tanulónak nincs meg a megfelelő szakmai háttere, gyakorlati készégei vagy belátása – a mentorált 

képes beazonosítani az egyes elméleteket a személyközi kommunikációk kapcsán, de nincs szakmai 

tapasztalata, ami segíti a kliensekkel való kommunikációban. 

 

A meglévő tudás, értékek és készségek négy szintjét tudjuk megkülönböztetni ebben a kontextusban: 

1. Tudattalan nem tudás: Nem tudhatod, mit nem tudsz – „a tudatlanság áldás” állapot.  

2. Tudatos nem tudás: Tisztában vagy vele, mit nem tudsz. 

3. Tudatos tudás: Tisztában vagy azzal, mit tudsz. 

4. Tudattalan tudás: Képes vagy használni a tudásod, anélkül, hogy gondolkodnod kellene róla. 

(pl. autóvezetés, biciklizés, kötés stb.) 

 

3.7. Melyek azok a tanulási folyamatok, oktatási módszerek, melyek hatékonyan elősegítik 

a gyakornokok elköteleződését és aktivizálását? 

 

Mostanra rengeteg információ áll rendelkezésre mentorált tanulójáról, az ő tudásáról, korábbi 

tapasztalatairól, tanulási igényeiről és úgy általánosságban a tanulás alapelveiről. Most foglalkozzunk 

azzal, mit tehet egy gyakorlati oktató, annak érdekében, hogy a hallgató képes legyen elérni a kitűzött 

tanulási célokat. 

A munkahelyi mentor, tereptanár felelőssége, hogy megtalálja, kritikusan elemezze, majd alkalmazza 

azt a módszert, amely leginkább találkozik a gyakornok szükségleteivel. Természetesen az adott 

Feladat:   

 

Készítsen listát arról, milyen módszerekkel tudná 

beazonosítani mentoráltja korábbi ismereteit, 

tapasztalatait, meglévő képességeit! 



45 
 

módszernek összhangban kell állnia a mentor képességeivel is, hogy megfelelően közvetíthesse a 

szükséges tudást, információkat. Néhány példa a lehetséges munka alapú tanulási módszerek közül: 

Shadowing  

A gyakornokok terepmunkája során - csakúgy, mint a pályakezdők foglalkoztatása során - mind a 

tereptanárok, mind a hallgatók ugyanazon nehézség két oldalával találkoznak: az intézmények a 

munkatapasztalat nélküli fiatal munkahelyi környezetbe való hosszadalmas és nehézkes beillesztését 

szokták említeni, valamint azt, hogy problémát jelent a munkahelyi normák betartatása. A shadowing 

módszer célja, hogy a gyakornokok reális képet kapjanak arról, hogy adott szakterület, munkakör 

esetében milyen elvárásoknak kell megfelelniük, a munkakör betöltése mit jelent a gyakorlatban, és az 

adott szakterületet milyen munkavégzési formák, tevékenységek jellemzik. Egy tapasztalt szakember 

munkakörnyezetben történő követése és megfigyelése láthatóvá tesz bizonyos rejtett képességeket és 

folyamatokat, a hallgatónak pedig lehetősége nyílik a segítő tevékenységet kontextusban szemlélni, 

illetve megalapozni saját szakmai megközelítési módjait. (Shardlow & Doel, 1996). 

Modellezés 

A modellezés egy lépéssel tovább megy a shadowing technikánál, hiszen azon túl, hogy a gyakornoknak 

lehetősége van megfigyelni a mentort munka közben, ahogyan képességeit használja, egy későbbi 

időpontban le is utánozhatja azt. 

Szerepjáték 

Minden olyan tevékenységet szerepjátéknak tekinthetünk a tanulási folyamat során, amikor a 

gyakornok más személyek (akár a szakember, akár a kliens) helyzetébe képzeli magát. A módszer 

kiválóan alkalmas az elméleti tudás „életrekeltésére”, valamint arra, hogy az interperszonális 

készségek fejlesztése úgymond biztonságos szituációkban történjen. 

Reflektív napló 

Ahogy azt már láthattuk, a reflektívitás kulcsszerepet tölt be a hallgatók gyakorlati tanulási 

folyamatában, de magában a tanulás felé való elköteleződés kialakulásában is. A reflektív módszerek, 

technikák számos fajtája létezik. Ezek a módszerek komplexitásukban, az alkalmazás céljában is 

eltérnek. A különböző bonyolultságú technikák módot adnak arra is, hogy fokozatosan fel tudjuk 

készíteni hallgatóinkat a reflektív gondolkodásra. Mivel nem egy automatikusan beinduló folyamatról 

van szó, ezért tudatosan át kell gondolni, hogy milyen módon lehet közel vinni a hallgatókhoz ezeket a 

módszereket és támogatni azt, hogy hosszútávon, a szakmai munkában is igényként és természetes 

tevékenységként megjelenő alkalmazásról legyen szó. 
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A reflektív napló feljegyzések, megfigyelések, gondolatok és egyéb kapcsolódó anyagok gyűjteménye, 

ami egy időszak alatt épül fel és egy tanulmányi időszak eredményét adhatja. A célja az, hogy jobbá 

tegye a tanulást azáltal, hogy a tanulmányi tapasztalatok végigmennek a leírásnak és az átgondolásnak 

a folyamatán. A tanulási napló személyes, tükrözi a személyiséget, azt, hogy a hallgató mit részesít 

előnyben és hogy milyen tapasztalatok érik. 

Esettanulmány 

Az esettanulmány alapú oktatás és módszertan az esettanulmány elemzésén alapszik. Az 

esettanulmány egy adott döntési helyzet vagy probléma értelmezés nélküli leírása. Ez rendszerint egy 

valós történet tényszerű feldolgozása, de (ritkábban) lehet fikció is, vagy valódi eset a releváns 

szereplők, helyszínek, szervezetek átnevezésével – rendszerint az érintett szervezet kérésére. Az 

élethelyzethez/problémához kapcsolódó tények, események időrendben történő leírásán kívül nem 

jelenik meg benne semmilyen elemzés, szubjektív állásfoglalás, vagy konklúzió levonása. Az 

esettanulmány lényegében egy pillanatkép, melynek epicentrumában rendszerint egy 

kulcsfigura/kulcsszereplők áll(nak) egy felelős döntést igénylő helyzetben, egy dilemmával 

szembesülve. Az esettanulmány alapú oktatás alapvető célja, hogy az esettanulmányt elemzők az eset 

főszereplője/főszereplői helyzetébe képzelve magukat szelektáljanak a rendelkezésre álló információk 

között, megkülönböztetve a releváns és irreleváns tényezőket, mérlegeljék az esetben megjelenő 

problémá(ka)t és azok lehetséges feloldását, meghatározzák a döntési opciókat, és stratégiai-taktikai 

javaslatot tegyenek, döntést hozzanak.  

Kritikus incidensek elemzése 

A Critical Incident Analysis az emberi viselkedés megfigyelésére kidolgozott módszer. Azokat a 

viselkedés elemeket rögzíti, amelyek egy cél elérésében jelentőséggel bírnak és megfelelnek egy 

kidolgozott szempontrendszer kritériumainak. Ezeket az elemeket, mint "Incidens"-eket rögzítik, és a 

későbbiekben gyakorlati problémák megoldására vagy átfogóbb pszichológiai elvek kidolgozására 

alkalmazzák. A kritikus incidens az az elem, amely jelentős szerepet játszik - akár pozitív akár negatív - 

egy tevékenység vagy magatartás milyenségében. A Critical Incident Analysis egy rugalmas öt lépésből 

álló módszer:  

- az első lépés, hogy meghatározzuk, mit tekintünk incidensnek,  

- aztán tényeket gyűjtünk, azaz az incidens részleteire vonatkozó kérdéseket teszünk fel a 

résztvevőknek,  

- majd meghatározzuk az elvárásainkat, amelyek lehetővé teszik, hogy eldöntsük, hogy az 

elvárásokat mely módokon lehet teljesíteni,  
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- végül a legfontosabb lépés az értékelés, amelyben megvizsgáljuk, hogy az elvárás teljesítésére 

alkalmasnak ítélt viselkedésminta valóban a szituáció lényegi megoldását jelenti-e és nem 

okoz-e további problémákat. 

Bármelyik módszert is válasszuk, fontos szem előtt tartanunk azt a tényt, hogy az ún. akadémiai tudás 

vagy készségek, mint az elemzés és a kritikai gondolkodás transzferálása a gyakorlatba nem 

automatikusan történik. Habár az említett készségek talán a legkevésbé didaktikusak, fejlesztésük 

mégis határozottan igényli a folyamatos megvitatásokat, annak érdekében, hogy a gyakornok 

megtalálja helyüket és beágyazottságukat a munkakörnyezetben is. A munkaalapú tanulás 

tevékenységei folyamatosan ösztönzik és bátorítják a hallgatókat, hogy kritikusan szemléljék és 

értékeljék saját gyakorlatukat, lehetővé teszik a különböző szemléletek és megközelítések 

megismerését, melyek mind hozzájárulnak a személyes képességek fejlődéséhez. 

 

A tereptanárok és a munkahelyi mentorok nem annyira tanárként, mint inkább egyfajta facilitátorként 

jelennek meg a munkaalapú képzésekben vagy képzési elemekben. Ez a facilitátori szerep csak 

megfelelő partnerség esetén teljesedhet ki, amelyben a szerepek és a felelősségek szintje a kezdetek 

kezdetén tisztázásra kerül, kiküszöbölve ezzel az esetleges félreértéseket a téves elvárásokból 

adódóan. A sikeres mentorálás során a gyakornok és a mentor elég időt tölt együtt ahhoz, hogy a 

mentor felmérje a hallgató szükségleteit, megértse tanulásának céljait, ugyanakkor fejlessze 

tudatosságát és a reflektívitás készségét. Figyelembe véve mindezt, van néhány alapelv, melyek 

követése segíti a gyakornok önálló tanulását: 

- Biztosítani a dolgok felfedezésének és megvitatásának lehetőségét 

- Biztosítani a választás lehetőségét 

- Építeni a meglévő tudásra és tapasztalatokra 

- Rendszeres, korrektív visszajelzés 

Feladat:   

 

Fogalmazzon meg néhány gondolatot írásban arra 

vonatkozóan, hogy annak idején hogyan „tanult bele” 

Ön a szakmába! 

 

Van esetleg egyéb módszer, amellyel kiegészítené a fenti 

példatárat? 
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- Időt szánni a reflektívitásra. 

3.8. Milyen visszacsatolási metódusok bátorítják és fejlesztik leginkább a tanuló tanulását? 

 

A visszacsatolás a tanítási-tanulási folyamatnak pszichológiai kutatások által igazolt, szinte minden 

oktatási módszerben megjelenő eljárása. Visszacsatolásra mind az oktatónak, mind pedig a hallgatónak 

szüksége van.  

„A visszacsatolás a szabályozási folyamatok egyik leglényegesebb, legáltalánosabb törvénye [...]. A 

visszacsatolás a szabályozási rendszerben végbemenő fordított információs folyamat, azaz a rendszer 

irányító eleme által az irányított elemről szerzett információ. [...] Ezt a visszacsatolás eredményeként 

szerzett információt azután felhasználják a szabályozási folyamat korrekciójára, a szabályozott elem 

állapotának a szükséges irányba történő megváltoztatására." Ez a tanulási/tanítási folyamatban azt 

jelenti: hogy „a tanulók tanulási tevékenységét rendszeresen ellenőrizzük; tájékoztatjuk őket 

feladatmegoldásaik helyességéről". (Nagy, 1979. pp 459.) 

A tanulás modern felfogása szerint a tanulás egy konstruktív folyamat, melynek során a tanuló a 

környezettel való interakció révén maga alkotja meg, hozza létre tudását. A tudás ebben az értelemben 

nem egyszerűen egy külső rendszer átvétele, elsajátítása, hanem egy önálló egyéni konstrukció. A 

személyes tudásnak így annyi egyedi formája van, ahány tanuló a sok különböző környezeti 

feltételrendszer között saját tudását megalkotta. Az oktatás e szemléletmódnak megfelelően nem a 

tudás közvetítése, hanem a tanulás személyes, öntörvényű folyamatainak az irányítása, szabályozása. 

A szabályozás lényege az, hogy a folyamat bizonyos pontjain információkat gyűjtünk, és ezeket az in-

formációkat eljuttatjuk azokra a pontokra, ahol a beavatkozásokról a döntések születnek. Az oktatás 

folyamatait tanulmányozva a hatékonyság, eredményesség lényegét ebben az esetben is a 

visszacsatolásban, a szabályozó körök kiépítésében ragadhatjuk meg (Csapó, 2005). A gyakoribb és 

kifinomultabb visszajelzések elkerülhetővé teszik a hiányosságok és lemaradások felhalmozódását; az 

új visszacsatoló körök korábban nem ismert, figyelmen kívül hagyott jelenségek kezelését teszik 

lehetővé.  

A folyamatos visszacsatolás segíti a gyakornokot abban, hogy kontrollálja saját tanulási folyamatát. 

Természetesen nem elegendő visszajelezni a gyakornok erősségeit és gyengeségeit, majd reménykedni 

abban, hogy képes lesz megérteni, hogyan használhatja ezeket az információkat a fejlődéshez. Meg 

kell tanítani, hogyan használja a visszacsatolásokat hídként az eddig elért eredmények és a tanulási 

célok, elvárások között. A megfelelő visszajelzések, akár negatívak, akár pozitívak, hatással vannak az 

önértékelésre és egyfajta választási lehetőséget biztosítanak a gyakornok számára. A destruktív 

visszajelzés demotiváló, hiszen azt az érzetet kelti a hallgatóban, hogy nincs mire építeni, fejlődési 
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iránya nem megfelelő. Talán ennek tudható be, hogy mindig van valamiféle szorongás mind a 

visszajelzés adójában, mind pedig a fogadó félben, ugyanakkor ennek mértéke csökkenthető, ha 

felismerjük, hogy lényegében egy olyan kreatív folyamatról van szó, amely mindkét fél esetében a 

személyes- és professzionális fejlődést szolgálja.  

A megfelelő visszacsatolás jellemzői Sharp és Denbury szerint (1999): 

- Inkább konkrét, mint általános 

- Magára a viselkedésre, cselekvésre reflektál és nem a személyiségre 

- Egyértelmű – egyszerre csak egy üzenet, kevés információ 

- Inkább leíró, mint értékelő 

- Azonnali visszacsatolás, minimalizálva ezzel a felesleges stresszt 

- Hangsúlyozzuk a pozitívumokat, de ne féljünk megfogalmazni a negatívumokat sem 

- Magabiztos 

- Következetes 

- Megfelelően köthető a követelményekhez és a kompetenciákhoz 

- Feljegyzett, így a hallgató bármikor visszakeresheti. 

 

A felsőfokú képzések alapvető célja a szakmai készségek-képességek fejlesztése. E cél elérésében óriási 

szerepe van a gyakorlati kurzusoknak, de még inkább a gyakorlatot biztosító terepintézményeknek 

vagy vállalatoknak. A kreatív megközelítés, a kompetenciák kialakulását és fejlődését támogató 

környezet bátorítólag hat a leendő szakemberekre, segíti a magabiztos, önálló szociális munkás 

születését. A képzőknek meg kell érteniük a rejtettebb, kevésbé beazonosítható, címkézhető hatásokat 

is, amelyek szerepet játszanak bármilyen professzionális munka esetén – csakúgy mint a megérzés, a 

megfontoltság és óvatosság, ítéletalkotás, kritikai elemzés, értékelés, amely kíséri és magyarázza egyes 

cselekedeteinket. Az ilyen típusú készségek és képességek fejlődésének elősegítése leginkább a 

gyakorlatban lehetséges speciális tanulás támogatási módszerek alkalmazásával. A hatékony 

munkakapcsolat kialakítása a hallgatóval a szükségletek beazonosítása és kielégítése érdekében, 

valamint a fejlődési- és tanulási folyamat közös monitorozása, a kimeneti eredmények értékelése 

meghatározó jelentőséggel bír a duális képzésben. A tanulási/tanítási aktusok, az értékelés és az elérni 

kívánt tanulási eredmények közötti összhang tudatos létrehozása, figyelembe véve a tanulásnak a 

kognitív tudományok által feltárt sajátosságait a megszokottól merőben más megközelítést igényel. 

Biggs (2003) elméletében a tanulási folyamat tervezése az alábbi kérdés feltevésével kezdődik: „Mit 

szeretnénk, mire legyen képes a folyamat eredményeként a tanuló?”. A munkaalapú tanulási 

folyamatban ehhez igazodik minden tanulási és tanítási stratégia, optimalizálva a tanulási feltételeket. 

A feltett kérdésre adott válasz determinálja a kialakítandó tanulási környezet egyes elemeit és 

lehetőségeit, mert olyan információkat tartalmaz, melyek nélkülözhetetlenek a döntéshozatal 
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szempontjából, és amelyek a tanulási szükséglet és cél definiálását is segítik. Látnunk kell, hogy a 

tanulás, nem egy egzakt módon szabályozható cselekvés, sokkal inkább egy komplex, erősen a 

szituáció által meghatározott fogalomról beszélhetünk, hiszen a különböző emberek, különböző 

módon tanulnak, de ugyanaz az ember is más és más módon sajátít el ismereteket különböző 

helyzetekben. A legjobb, amit tehetünk, ha megpróbáljuk megérteni a tanulót, a környezetét, a 

szükségleteit és a szervezetet, annak érdekében, hogy a lehető legmegfelelőbb tanulási lehetőségeket 

alakítsuk ki, a lehető legnagyobb támogatás biztosítása mellett. 
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