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1 | ELŐSZÓ

Napjainkban egyre nő azoknak a hátrányos társadalmi helyzetű embereknek a száma,
akik vagy nem rendelkeznek szakképzettséggel, vagy csak nehezen találnak eredeti
szakmájukban állást. A felnőttképzés ezeknek az embereknek kíván lehetőséget nyújtani arra, hogy különböző tanfolyamokon vegyenek részt.
Európa különböző régióiból származó tapasztalatok és kutatások eredményei szerint
a felnőttképzés és az élethosszig tartó tanulás ajánlotta lehetőségekkel azok élnek,
akik már rendelkeznek valamiféle szakképzéssel. A szociálisan hátrányos helyzetűek
közül különösen kevesen vesznek részt ilyen képzéseken és gyakran nehézséget okoz
számukra a kurzusok elvégzése. Ennek a rétegnek a szociális és személyes készségek
hiánya jelenthet akadályt. A szaktudás és gyakorlati tudás mellett a szociális és személyes kompetenciák olyan alapvető felnőttkori készségek, amelyek előfeltételei az intézményes és önképzésnek, a továbbtanuláshoz való hozzáférésnek és a tanulmányok
sikeres befejezésének. Ezen kívül ezek a tényezők fontosak az egyén társadalmi és
kultúrális identitásának fejlesztésében és megszilárdításában is, valamint elengedhetetlen feltételei az egészséges életvitelnek.
A fent említett készségek sajnos ritkán kerülnek be a felnőttképzési tantervekbe, így
a felnőtteknek kevés lehetőségük adódik, hogy biztonságos körülmények között kipróbálják és gyakorolják őket.
A Pro-Skills projekt ezt a hiányt kívánja pótolni. Ennek a képzési koncepciónak az a
célja, hogy a támogassa a felnőtteket személyes és szociális készségeik kialakításában, hiszen ezek az élethosszig tartó tanulás előfeltételei. E cél érdekében a Pro-Skills
projektben résztvevők különféle területekről szerzett szaktudással gazdagítják a programot: szociálisan hátrányos helyzetű emberekkel való foglalkozás, felnőttoktatás és
a sporthoz kötődő munka során felhalmozott tapasztalatokat kapcsolják össze szociális és személyes készségekkel, az egészséges életmód kialakításának és a szenvedélybetegségek megelőzésének érdekében.
Ez a tájékoztató nem általános
képzési programot kínál, hiszen ez
ellentétben állna a projekt azon céljával,
hogy a lehető legszélesebb körben,
különböző szociális és kultúrális háttérrel rendelkező célcsoportokhoz jusson el az anyag. A
képzési koncepció elméleti alapokra épül, különös tekintettel különféle oktatási módszerekre, valamint a célcsoport helyzetére és szükségleteire.
A kiadvány magját a képzés különféle moduljai
és potenciális tartalma képezi. Ezen kívül nagy
hangsúlyt fektet a képzés fontos, alapvető jellemzőire, valamint a módszerek és feladatok
kiválasztására.
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A projektet összeállító csapat különböző országokban négy próbaképzési pilóta programot indított el, melynek során szociálisan hátrányos helyzetű emberekkel dolgoztak
és számos új tapasztalattal gazdagodtak. Ezeknek a képzéseknek az eredményei és
tanulságai az olvasó számára konkrét betekintést engednek a képzési koncepcióba és
hozzásegítik a saját képzési módszereinek kialakításához.
Mivel ez a kiadvány csak vázlatos információkat nyújt, és az összes anyag kinyomtatása
kivitelezhetetlen feladat, további információkat tudhatnak meg a projektről és a pilóta
programokról a www.proskills.eu honlapunkon. Ezen az oldalon általunk használt feladatokat, anyagokat, hasznos linkeket és bibliográfiát is találnak.
A projekt megvalósításában fontos szerepet játszott az Európai Bizottság és a projekt
résztvevőinek anyagi támogatása. Külön köszönet illeti mindazokat az embereket és
intézményeket, akik bármi módon segítették a munkánkat és visszajelzéseket adtak.
Reméljük, hogy ez a kiadvány új lendületet ad és arra ösztönöz, hogy alapvető készségeket biztosítsunk azért, hogy a felnőttoktatás és az élethosszig tartó tanulás során
valóban azokat a célcsoportokat vonják be az oktatási rendszerbe, akiknek különösen
nagy szükségük van rá.

A Pro-Skills munkatársai
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2 | ELMÉLE TI HÁT TÉR

Az alapvető készségek fejlesztése és fontosságának elismertetése során nem
szükséges az alapoktól indulnunk. Az elmúlt évtizedekben az oktatás, a pszichológia
és a szociális munka területein számos kiváló módszer látott napvilágot, amely munkánkhoz segítséget nyújt. Ez a fejezet áttekintést ad azokról a módszerekről, amelyek
megfelelőek és hasznosak a képzés céljainak megvalósítása szempontjából. Először
az élethosszig tartó tanulást mutatjuk be, hiszen ennek az elterjesztése a legfontosabb
célunk. Ezzel kapcsolatban szó lesz a legalapvetőbb készségekről, valamint az önszabályozó, a produktív, a kooperatív, és a tapasztalat alapú tanulásról. A honlapunkon
(www.pro-skills.eu) átfogó bibliográfia és további internetes honlapok gyűjteménye
található melyek segítségével alaposabban meg lehet ismerni egy-egy témát.

2.1 Az élethosszig tartó tanulás
2000 márciusában az Európa Tanács meglehetősen ambíciózus célt tűzött ki maga
elé, miszerint az Európai Közösség váljon „ [...] a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás-alapú gazdasági övezetévé,” olyan gazdasági övezetté, amely
[...]több és jobb munkalehetőséget teremtve, illetve nagyobb társadalmi összefogást
elősegítve képes a fenntartható gazdasági fejlődésre.” (Európa Tanács, 2000) Az élethosszig tartó tanulást az Európa Tanács alapvető fontosságúnak tartja e cél elérése
érdekében, „[...]nemcsak a versenyképesség és foglalkozathatóság tekintetében,
hanem társadalmi beilleszkedés, aktív állampolgári magatartás és egyéni fejlődés
szempontjából is.”
Ez a cél rámutat arra, milyen jelentős szerepet tölt be az élethosszig tartó tanulás a
társadalom formálása és fejlesztése során. De mit is jelent valójában ez az oktatási
módszer, mellyel szemben igen nagyok az elvárások?
Az élethosszig tartó tanulás „[...]az egyén egész életén át tartó tanulást jelenti,
amely a tudás, képzettség és készségek fejlesztésére irányul és személyes, civil közösségi, társadalmi vagy foglalkoztatással kapcsolatos célból történik.”
(Európai Bizottság, 2006)
Ez a meghatározás a tanulási körülmények, módszerek és célok széles skáláját foglalja
magába. Az élethosszig tartó tanulás átível az egyén egész életén az óvodás kortól
egészen a nyugdíjas évekig. Mind elméleti, mind gyakorlati tudást jelent és felöleli a
különböző készségek megszerzését, fejlesztését, illetve kiszélesítését. Ezek a tevékenységek három nagy kategóriába sorolhatók:
Intézményes keretek között történő /formális/ tanulás: iskolákban, egyetemeken és más oktatási intézményben történő képzés, amelyet meghatározott tanulási célok, időtartam, és módszerek jellemeznek, és ami államilag elfogadott bizonyítványhoz vagy diplomához vezet.
Intézményen kívüli /non-formális/ tanulás: okatási intézményeken kívül történő,
bizonyos célok elérése érdekében történő tanulás, mely bizonyítványt nem biztosít.
Például nyelvtanulás, hangszeres zenei képzés, sport, továbbképzések, stb.
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“Amikor egy évre tervezel,
ültess kukoricát, Amikor
egy évtizedre, akkor fát.
Amikor egy életre tervezel,
akkor oktass és nevelj embereket.”
Kínai közmondás
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Kötetlen /informális/ tanulás: hétköznapi tapasztalatok és élmények által megszerzett tudás, mint például generációk közötti tudásátadás (szülők gyermekeiktől
tanulják a számítógép használatát) vagy szervezési stratégiák gyakorlása összejövetelek szervezése során, stb.
Az élethosszig tartó tanulás csaknem minden típusú tudást felölel. Ennek megfelelően,
a tanulás életen át tartó folyamata mindenkinél személyre szabott, egyéni szükségletek, érdeklődés és élethelyzet alapján.
Az élethosszig tartó tanulás lehetővé teszi, hogy az állampolgárok tevékenyen részt vegyenek a társadalmi és gazdasági életben, így pedig lényeges hatást gyakorolnak arra
a közösségre, ahol élnek. A képzett munkaerő gazdasági előnyei mellett, az élethosszig tartó tanulás elsősorban a társadalmi beilleszkedést segíti elő, ami pozitívan befolyásolja a társadalmi összefogást, valamint az egyén mentális egészségét is. A WHO
(2001) szerint a mentális egészség „olyan egészséges állapot, amelyben az egyén
maximálisan ki tudja aknázni képességeit, kezelni tudja az átlagos szintű stresszt és
feszültséget, eredményesen és hatékonyan tud dolgozni, és közreműködik a helyi
közösség életében.” A tanulás, az egyén környezetével való aktív kapcsolata és az a
készség, hogy az ember a saját kezébe vegye önképzésének irányítását, mind fontos
jelei a pszichés egészségnek. Ebben az értelemben összefonódik az egészséges életmód támogatása illetve a tanulásra való ösztönzés.
Az Európai Bizottság célja, hogy minden egyes állampolgárának legyen lehetősége
az élethosszig tartó tanulásra. Ahhoz, hogy hozzájáruljunk e cél eléréséhez, megvizsgáljuk az alapvető készségeket, valamint az élethosszig tartó tanulás során betöltött
szerepüket.

2.2 Alapvető készségek és az élethosszig
tartó tanulás során betöltött szerepük
Hogyan lehet megvalósítani az élethosszig tartó tanulást? Az élethosszig tartó tanulás
meglehetősen összetett dolog: a tanulónak fontos és reális célokat kell kitűznie maga
elé, a lehetőségeknek és ajánlatoknak utána kell járnia, ki kell választania a legmegfelelőbbet, esetleg intézményekkel, tanárokkal, oktatókkal is fel kell vennie a kapcsolatot, sikeresen meg kell állnia a helyét a tanulás során, fenn kell tartania a motivációját,
valamint meg kell birkóznia a felmerülő nehézségekkel és akadályokkal. Alapvető
készségek és megfelelő eszközök nélkül nagyon nehéz, sőt, csaknem lehetetlen megszervezni és megvalósítani ezeket a folyamatokat.
Az általános alapkészségek, mint például a személyes és szociális készségek és az
önmenedzselés készsége már azelőtt fontos szerepet kapnak, mielőtt akár a hallott és
írott szöveg megértésére vagy a számítógépkezelésre szükség lesz. Ezek a készségek
képezik az alapját mindenféle tanulási folyamatnak és egyéni fejlődésnek. Egy konkrét,
bizonyos tárgyhoz kötődő továbbtanulás elengedhetetlen feltételei a szakmához kapcsolódó kulcsfontosságú készségek, ugyanakkor az alapvető készségek is rendkívül
nagy szerepet játszanak a folyamatban (1. ábra).
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1. ábra: Alapvető, kulcsfontosságú és szakmai készségek (Pro-Skills 2008)

Szakmai
készségek

Speciális feladat
és munka

Kulcsfontosságú
készségek

A szakképzés és
továbbtanulás alapja

Önmenedzselési készségek
Személyes készségek
Szociális készségek

A tanulás
legáltalánosabb alapja

Sajnos egyre több emberből hiányoznak ezek az elengedhetetlenül szükséges készségek. Vagy nem alakult ki bennük a fejlődés korai szakaszában, vagy életük során
romlottak meg ezek a készségeik. Különösen a társadalmilag hátrányos helyzetű
emberek esetében tapasztalható az alapvető készségek hiányossága. Az alapvető
készségek hiánya még a szakmákhoz kapcsolódó készségek hiányánál is súlyosabb
akadálya annak, hogy valaki tanulni kezdjen és sikeresen megvalósítsa tanulási célkitűzéseit. Ez lehet az oka annak, hogy a társadalmilag hátrányos helyzetű emberek
közül rendkívül kevesen vesznek részt a felnőttképzésben. Természetesen vitathatatlan, hogy a lakhatási körülmények, a társadalom felépítése és szabályai, valamint a
társadalmi környezet szintén fontos elemei a társadalomba való beilleszkedésnek. Ez a
projekt azonban az egyénre helyezi a hangsúlyt, nem pedig az egyébként igen jelentős
befolyást gyakorló külső tényezőkre.
A személyes, társadalmi és önmenedzselő készségek a tanulással, illetve a közösségbe való beilleszkedéssel kapcsolatos motivációra is kihatnak. A motiváció érzelmi
és kognitív folyamatok bonyolult kölcsönhatása. Új helyzetek új érzéseket kelthetnek,
például a kíváncsiságot vagy a szorongást. Az ember a vélhető elvárásoknak megfelelően méri fel a készségeit és képességeit, valamint mérlegeli az alternatív megoldások
sikerességének lehetőségeit is (önhatékonyság). A sikeres megvalósítás értékelése
szintén megtörténik: Megéri-e befektetni a szükséges időt és energiát? Fontos-e
számomra a végeredmény? Milyen jelentősége van ennek az egyén önmegvalósítása
szempontjából? Amint megszületett a döntés egy bizonyos cél elérése érdekében,
készségekre van szükség, hogy a szándékot konkrét tettekre váltsuk, és hogy a folyamat során végig fenn tudjuk tartani a motivációt (2. ábra).
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2. ábra: Az alapvető készségek, az önhatékonyság, a motiváció és az élethosszig tartó
tanulás közötti összefüggés (Pro-Skills 2008)

Személyes
készségek

Szociális
készségek

Önhatékonyság
Motiváció és
kitartás

Élethosszig
tartó tanulás

Menedzsment
készségek

a) Önhatékonyság
Az önhatékonyság azt a meggyőződést és elvárást jelenti, amely az egyén képességeire és találékonyságára alapul, arra a tudatra, hogy sikeresen képes feladatokat elvégezni és terveket megvalósítani.
Az ember önhatékonyságáról kialakult kép rendkívül szubjektív, amely nincs feltétlenül
összhangban az egyén valós készségeivel. Az önbizalom alacsony szintje vagy korábbi
kudarcélmények miatt az emberek hajlamosak lehetnek saját képességeik és tehetségük nagyon is negatív értékelésére. Ennek ellenére, az önhatékonysággal kapcsolatos elvárás jelentősen befolyásolja az alternatív cselekvési lehetőségek közötti választást, az erőfeszítés és a kitartás mértékét, és így közvetve, a siker mértékét is. Ez végül
egy ördögi körhöz is vezethet: Az az ember, akinek önhatékonyságával kapcsolatban
alacsonyak az elvárásai, kevesebb erőfeszítést fog tenni egy feladat elvégzése érdekében. Ez aztán kudarchoz és csalódáshoz vezethet, ami igazolja és tovább erősíti az
egyén negatív önértékelését. Ezzel ellentétben viszont, az önhatékonyságukkal kapcsolatban magas elvárásokat támasztó emberek rengeteg energiát fektetnek be egy
bizonyos cél elérése érdekében, vállalják a kihívásokat, ami, ha sikerül megoldaniuk a
feladatot, jelentősen növeli az önbizalmukat. Az ő önhatékonysággal kapcsolatos elvárásaikat további sikerek is megerősítik.
Egyértelmű tehát, hogy a szubjektív önhatékonyság megerősítése jelentősen hozzájárulhat az élethosszig tartó tanulás sikerességéhez. Önbizalom és önhatékonysággal
kapcsolatos elvárások nélkül bármilyen tanulási folyamat kudarcra van ítélve. Ezért a
Pro-Skills központi elemeinek egyike az önhatékonysághoz hozzájáruló, hatékonyságot növelő alapvető készségek megerősítése.
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b) Motiváció és kitartás
Az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos motiváció az egyén szándékaiból és
szükségleteiből adódik. Ezek a tényezők mindenkiben másként vannak jelen, és idővel
változhatnak is.
A motiváció megteremtésének legfontosabb előfeltétele tehát az, hogy az
egyén felfedezze szükségleteit és céljait, valamint, hogy magában meghatározza azokat. Sokan nem is töprengenek a vágyaikon, és fogalmuk sincs
arról, milyen lehetőségek lennének számukra megfelelőek. Ezeknek az embereknek először is vágyaik és szükségleteik felmérésével kellene foglalkozniuk.
ÖnA motiváció korlátai jól illusztrálhatók a szükségletek hierarchiájának
megvalósitás
maslowi elméletével (1954). Abraham Maslow pszichológus öt szükséglet-kategóriát állapított meg, és feltételezte, hogy a magasabb szintű szükségletek csak akkor válnak fontossá, ha az emberek már
kielégítették alapvető szükségleteiket. Például, csekély érdeklődést mutat az oktatás iránt az az ember, aki megélhetési problémákkal küzd vagy egy éppen zátonyra futó kapcsolatban
él. Ez hatalmas kihívást jelent az élethosszig tartó tanulás
szempontjából. Ha valakinek alapvető nehézségekkel kell
megbirkóznia, nehéz tisztán látnia, hogy a képzés vagy
továbbtanulás hosszú távon hozzájárulhat problémáinak megoldásához.

Önbecsülés

Valahová tartozás
Biztonság
Túlélés
3. ábra: Maslow (1954)

A puszta szándék nem elég ahhoz, hogy valóban tegyünk is valamit egy cél érdekében.
A tanulás megtervezéséhez és felvállalásához szükséges motiváción kívül hatalmas jelentősége van a szándék megvalósításának és a motiváció fenntartásának a folyamat végrehajtása során. Ezt értjük kitartás alatt. A kitartás során bizonyos elemekaktivizálódnak: a figyelmet egy feladatra összpontosítják, mozgósítják a rendelkezésre
álló képességeket, segítenek átvészelni a felmerülő nehézségeket illetve kitartani a cél
mellet, amint azt sikerül kitűzni. Mindehhez metakognitív stratégiákra (a gondolkodási
és tanulási folyamat vizsgálatára és értékelésére) van szükség az egyén részéről annak
érdekében, hogy fenntarthassa a motivációját, megbirkózzon váratlan nehézségekkel
és más lehetőségekkel szemben igazolni tudja szándékát.

“Nem azért lettem sikeres, mert
különösebben erős,
állhatatos vagy
merész lennék.
Úgy kezdtem,
hogy megértettem,
mit is csinálok.”
Reinhold Messner,
extreme mountaineer

A fent említett szempontokat önmenedzselő-készségeket fejlesztő képzéseken lehet
kifejteni.

c) Érzések és identitás
A motiváció nem csak az egyetlen olyan kognitív folyamat, amely magában foglalja a
szándékot és a stratégiákat, hanem az érzésekkel is szorosan összefügg. Minden új helyzetet annak alapján értékelünk, hogy hogyan tudunk megbirkózni vele. Egy képzésen
való részvétel vagy más tanulási helyzet sok ember számára új és ismeretlen. Helyzetértékelésünket befolyásolják a hatékonyságunkkal kapcsolatos elvárásaink, a kihívással való sikeres szembenézés lehetősége. A helyzetértékelés készségeink, a rendelkezésre álló eszközök és a társadalmi erőforrások felmérésén, hasonló helyzetekből
adódó élményeinken alapul. Ezt az értékelési folyamatot különböző érzések kísérhetik. Minél kevésbé tartja magát alkalmasnak valaki az elvárások teljesítésére, annál
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bizonytalanabb és feszültebb lesz. Ezzel ellentétben, az, aki meg van róla győződve,
hogy meg tud oldani egy új feladatot, pozitív kihívásként értékeli a helyzetet, és ez ösztönzőleg hat rá. Az egyén érzelmi állapota mindkét esetben logikailag érthető szerepet
játszik, testileg és lelkileg is felkészíti az illetőt, hogy saját helyzetértékelésének megfelelően reagáljon. Ha az egyén pozitívan értékeli készségeit és találékonyságát, vagyis
erősen hisz a hatékonyságában, az ehhez kapcsolódó érzelmei – fokozott éberséggel,
összpontosítással, az agy és az izmok megfelelő vérellátásával együtt – hozzájárulnak
a probléma megoldásához. Ellenben, az, aki nem tartja megfelelőnek a képességeit, a helyzettel kapcsolatos negatív érzelmei (bizonytalanság, szorongás, a megfutamodásra való hajlam, stb.) miatt el fogja kerülni a szituációt. Ezek az asszociációk
olyan ősi folyamatokon alapulnak, amelyek annak idején az embert menekülő magatartásra vagy harcra késztették. Emellett, sok helyzetnek társadalmi összefüggésben
van jelentősége. Ha másokkal együtt vagyunk egy helyzetben, például egy képzésen
veszünk részt, mások is megfigyelik és értékelik a viselkedésünket. Ez vérmérséklettől
és önértékeléstől függően ösztönözheti vagy elriaszthatja az embereket. Ugyanakkor
mások segíthetnek a feladatok és helyzetek megoldásában. Így az, hogy milyennek
látunk egyes társadalmi helyzeteket, szubjektív értékelési folyamatoktól függ. Mindezt
figyelembe véve, nemcsak szükséges, hanem hasznos is, hogy felismerjük és megértsük saját érzéseinket, valamint, hogy feldolgozzuk őket az adott (társadalmi) szituációban.
4. ábra A motiváció fontos elemei

Metakogníció
Stratégiák
Az egyén gondolatainak, érzéseinek és értékeinek végiggondolása

Identitás
Megismerés
Helyzetek
felmérése
fenyegetettség
és kihívás
szempontjából

Érzés
Félelem vagy
nyugalom

A tanuláshoz,
annak
tartalmához és
módszereihez
kapcsolódó
kultúrális és
társadalmi
értékek

A motiváció egy további eleme az egyén értékrendjére és önérzetére vonatkozik. Ha a
tanulás és oktatás semmit sem jelent számunkra, aligha leszünk arra ösztönözve, hogy
időt és energiát fektessünk bele. Az értékrend általában kultúrális és társadalmi csoportokban alakul ki, ami azt jelenti, hogy nagy társadalmakban és szűk szubkultúrákban egyaránt gyökerezhetnek. Ha a tevékenységünk összhangban van az értékrendünkkel, akkor ez egyfajta önkifejezés is. Ha viszont saját értékrendünkkel szemben
kell cselekednünk – és így saját személyiségünk ellenében -, a cselekvésre ösztönző
motiváció meglehetősen csekély lesz.
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A hátrányos helyzetű emberek értékrendszere gyakran eltér a társadalmilag elfogadottól, vagy egyenesen ellentétes azokkal. Ez a jól elkülöníthető értékrendszer hozzájárul az önérzet/önértékelés és emberi méltóság fenntartásához a hátrányos helyzetű csoportokban. A tanulásnak és oktatásnak tisztelnie kellene az értékeknek és
személyiségeknek ezt a másságát. Az oktató számára különösen nagy kihívást jelent
az élethosszig tartó tanulás értékeinek beépítése ennek a célcsoportnak az értékrendszerébe. Több a motiváció a tanulásra, illetve arra, hogy új helyzetekben próbálja
ki magát az ember, ha a tanulás céljai és módszerei összeegyeztethetőek az egyén
személyiségével. Az egyéni értékek azonban akadályt is jelenthetnek, különösen, ha
valaki negatív tapasztalatokat szerzett a hagyományos okatatási renszerekben. Ezek
az emberek gyakran elkerülik a tanulási helyzeteket azért, hogy elkerüljék a kudarcot,
és megóvják az önértékelésüket. Ilyen körülmények között játszanak fontos szerepet
a hagyományostól eltérő okatási módszerek. Hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ember
megvizsgálja a hozzáállását és viselkedését, és ez által új lehetőségeket, illetve ösztönzést találjon a tanulásra. Nyilvánvaló, hogy ezeknek az új tanulási lehetőségeknek
összhangban kell lenniük a tanuló kialakult személyiségével. A különböző személyiségek mellőzésének különösen elrettentő példája, ahogyan a bennszülöttekkel bántak
a múltban. Végeredményben a társadalmi és kulturális identitás szintén felhasználható
eszköze a tanulásnak, és fontos alapja lehet az egészséges önbecsülésnek, ha megfelelően és tiszeletteljesen kezeljük a képzés során.

2.3 Oktatási irányzatok
Több okatási irányzat kínál olyan értékes mószereket, amelyek illeszkednek képzési
stratégiánkhoz. Ezek a különféle irányzatok a következők:
önszabályozó tanulás
produktív tanulás
kooperatív tanulás
tapasztalat alapú tanulás
A fent említett irányzatokat az alábbiakban mutatjuk be. Alaposabb tanulmányozásukra
honalpunkon (www.pro-skills.eu ) van lehetőség, ahol a témára vonatkozó irodalomjegyzék és internetes oldalak gyűjteménye található.

2.3.1 Önszabályozó tanulás
Az élethosszig tartó tanulás sikerének alapvető előfeltétele az önszabályozó tanulás
képessége. A tanuló csak akkor tudja a változó körülményekhez és fejleményekhez
igazítani terveit és erőfeszítéseit, ha képes önállóan, tanároktól és szakértőktől
függetlenül megtenni a tanulási folyamat által kijelölt lépéseket.
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Miért olyan fontos az önszabályozó tanulás?
Az ismeretek mennyiségének robbanásszerű növekedése: Az elmúlt évtizedek technológiai, tudományos és társadalmi fejlődése az ismeretanyag rendkívüli
bővülését és bizonyos ismeretek gyors elavulását eredményezte. Ebből a helyzetből
adódik az igény a folyamatos tanulásra, amellyel a hagyományos oktatási mószerek
és rendszerek képtelenek megbirkózni.
Új információs és kommunikációs technológiák: Különösen az internetnek és a
multimédiás eszközök elterjedésének köszönhetően a tanulók óriási ismeretanyaghoz és tudáshoz juthatnak, és lehetővé teszik, hogy a tanulás időtől és tértől függetlenné váljon. Annak érdekében, hogy a tanuló hatékonyan ki tudja használni ezeket
a lehetőségeket, megfelelően kell megszerveznie és irányítania a tanulási folyamatot.
Az önszabályozó tanulás megfelel a felnőtt tanulók igényeinek: A felnőttek
nem szeretik, ha kívülálló ellenőrzi őket. Saját maguk szeretik megszervezni és megtervezni a tanulást.
Az önszabályozott tanulás tehát azt jelenti, hogy a tanuló maga tervezi és ellenőrzi az
egész tanulási folyamatot és saját maga felelősségére cselekszik, amikor a következő
tanulási kérdésekben meghozza a szükséges döntéseket.
A tanulás céljai (Mi okból és mi célból?)
A tanulás tartalma (Mit? Milyen tartalommal?)
Eszközök és anyagok (Mivel?)
Tanulási módszerek és stratégiák (Hogyan?)
Idő (Mikor és mennyi ideig?)
Áttekintés (A cél elérése és a tanulási stratégia esetleges módosítása)

A döntésnél négy fontos elemet kell figyelembe venni:
Motiváció (belső motiváció, önhatékonysággal kapcsolatos elvárások, akarat)
Megismerés (tanulási stratégiák, tudás alkalmazása és átadása, a tanulási folyamat
áttekintése és módosítása)
Meglévő eszközök, források használata
Együttműködés (társadalmi források használata)
Az önszabályozó tanulás az önmegvalósítás fontos eleme. A tanulót arra ösztönzi, hogy
saját maga szervezze meg a tennivalóit és álljon ki a jogaiért és érdekeiért.

2.3.2 Produktív tanulás
Az eredményes tanulás a tanulás egy új formája, amely egyre inkább átveszi a hagyományos gyakorlat szerepét. Ennek lényege, hogy az ember valódi élethelyzetek tapasztalataiból tanul.
Ez közvetlen kapcsolatot létesít a tanulási folyamat és a tanuló élete között, illetve hangsúlyozza a tanuló élettapasztalatainak jelentőségét.
A tanulót korábban megszerzett gyakorlati tapasztalatainak elemzése hozzásegíti,
hogy később ezekre a tapasztalatokra támaszkodjon, és hogy későbbi tetteit tökéletesítse. Ez a fajta tanulás több tanulótípusnak is lényegesen könnyebben megy mint az
absztrakt, elméleti tanulás. Ugyanakkor a tanuló ráébred, hogy képességeit hasznos
cél szolgálatába állíthatja és el is érheti azt. Íly módon megtapasztalja saját erősségeit
és leleményességét. Ez a tanuláshoz belső motivációt nyújt, és megerősíti az önhatékonyságot is. Ugyanakkor az ember saját gyengeségeivel is szembesül és foglalkozik velük.
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“Ne félj attól,
ha lassan nő.
De óvakodj attól,
ha csak csendben
álldogál.”
Kínai közmondás

17

Az eredményes tanulás három fontos kapcsolattípust hoz létre:
Személyes kapcsolat magával a tanulóval: Hangsúlyozni kell a tanulás, illetve a
tananyag fontosságát a tanuló személyisége és fejlődése érdekében, valamint az
erősségei és szükségletei vonatkozásában. Így a tanulóból a tanulási folyamat aktív
résztvevője válik, aki maga alakítja a tanulási folyamatot. A tanulás ezen formája nagyon személyes jellegű, gyakorlatorientált, és éppen ezért nagyon sikeres.
Gyakorlati kapcsolat: A tanulás alkotó, termelő tevékenységből adódik, és így a két
folyamat kölcsönösen erősíti egymást. Ennek következtében a tanulás mindennapi
folyamatokhoz, struktúrákhoz és bizonyos tevékenységekhez kötődik, ami igazán
megkülönbözteti az eredményes tanulást a hagyományos tanulási körülményektől,
hiszen ott többnyire elméleti tudást nyújtanak a tanulóknak, amit nem kapcsolnak
össze a gyakorlattal.
Kultúrális kapcsolat: Az egyes témákra jellemző folyamatok mellett mindegyik tanulási helyzet olyan társadalmi és kultúrális közegben fordul elő, amelyből a tanuló
szintén profitálhat. Ezeknek a kultúrális kapcsolatoknak a kialakítása hozzájárulhat
az egyén társadalmi beilleszkedéséhez.

2.3.3 Kooperatív tanulás
“Minden sikeres
ember mögött
más sikeres
emberek állnak.”
Kínai közmondás

A kooperatív tanulás olyan tanulási helyzetekre vonatkozik, amelyekben a párosvagy csoportmunka folyik. Általában véve a kooperatív tanulás egyidőben vagy időeltolódással történő, összehangolt és közös erőfeszítést igénylő tevékenységeken alapul, valamint szükséges hozzá a résztvevők közös munkára és együttműködésre való
hajlandósága. A kooperatív tanulás alapvető célja az, hogy közös megoldást találjon
egy bizonyos problémára, vagy pedig mindenki által elfogadott véleményt alakítson ki
egy helyzetről.
A kooperatív tanulás során a feladatok közösek, minden résztvevő – vagy helyzettől
függően kis csoport – egy részfeladatot végez, és ezeknek a részeredményeknek az
együtteséből áll össze végül a megoldás.
A kooperatív tanulás természetéből adódik, hogy minden csapattag felelős mind a
saját, mind az egész csoport tanulásáért.
A felelősségnek két szintje jelenik meg a kooperatív tanulás során: Az egyik az egész
csoport felelőssége, hogy eljussannak a kitűzött célhoz, a második pedig minden egyes csapattag személyes felelőssége a munka ráeső részéért.
A kooperatív tanulás során a résztvevők különféle kommunikációs készségekre tesznek szert, mint például kérdésfeltevés, szövegértés, magyarázat, valamint új ötletek
és megoldások megvitatása. Emellett azonban az együttműködéshez elengedhetetlen
készségeket is elsajátítanak azáltal, hogy megtanulják tisztelni a másikat illetve más
véleményét, és hogy a tanulási folyamat közös élménnyé válik. A kognitív és a szociális
tanulás így összefonódik. A kooperatív tanulás lehetővé teszi a résztvevők számára,
hogy tudásukkal és ötleteikkel tevékenyen hozzájáruljanak a munka eredményességéhez, ami növeli a motivációjukat, és pozitív hatást gyakorol az egész tanulási folyamatra.
A kooperatív tanulás során mindenféle korú résztvevő megtapasztalja, hogy a tanulás
aktív, fontos és hosszan tartó folyamat. Ez a fajta tanulás elsősorban a tanulás módjára
koncentrál, és a tananyag csak másodlagos szerepet tölt be. Célja a kíváncsiság felkeltése és az örömszerzés a tanulás és tanítás során. A tanuló felismeri, hogy ő maga
is meg tudja határozni tanulási céljait és befolyásolhatja a tanulás menetét.
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Az „oktató” feladata a kooperatív tanulás légkörének megteremtése, melyenek legfontosabb jellemzői:
Pozitív függőségeket alakít ki: közös a csoport célja vagy közösen alkotnak, valamint
az anyagok, eszközök és információk igazságos elosztása jellemzi
Hangsúlyozza az egyéni felelősséget: az egyén felelősséget vállal az egész csoport
tanulásáért
Elősegíti a közvetlen együttműködést: a résztvevők szorosan és közvetlenül együtt
dolgoznak azért, hogy tanulhassanak egymástól
Fejleszti a szociális készségeket: a csoport tagjai beszélgetnek, információkat
cserélnek, és együtt hoznak döntéseket
A résztvevők értékelik a csoportmunkát: a csoport tagjai megbeszélik, mit tanultak
és min lehetne javítani
A Pro-Skills képzési koncepciójának szempontjából a kooperatív tanulás előnye az,
hogy összekapcsolja az egyéni és közös tanulást, így a gyakorlatban fedi fel, támogatja
és erősíti meg mind a személyes, mind a szociális készségeket.

2.3.4 Tapasztalat alapú tanulás
A tanulás mindig is konkrét tapasztalatokkal függött össze, és különösen a felnőtt tanulók hasonlítják össze az új helyzeteket korábbi tapasztalataikkal, meglévő tudásukkal
és kognitív sémákkal. David A. Kolb és Roger Fry (1975) kifejlesztett egy olyan, tapasztalatokra épülő tanulási modellt, amely még ma is alapvetően hozzájárul a felnőttkori
tanulás megértéséhez. A modell négy tanulási szakaszra épül.

“Jó tanárrá az
tesz valakit, ha nem
feledi a régi dolgokat
és hagyja, hogy
új dolgok nőjenek
ki belőlük.”

5. ábra: Kolb és Fry (1975) tanulási-folyamat modellje
Confucius (551-479 BC)

Konkrét
tapasztalatok

Fogalmak
kipróbálása

Megfigyelés és
átgondolás

Absztrakt fogalmak
kialakítása

19

Konkrét tapasztalat: A tanulási folyamat elején a tanuló általában elvégez egy cselekvést, és egy konkrét helyzetben megtapasztalja annak következményeit.
Megfigyelés és átgondolás: A tanuló megfigyeli, visszamenőleg átgondolja a helyzetet, és közben felismeri az okozati összefüggéseket. A tanulásnak ebben a szakaszában a tanuló képes megjósolni mi fog történni, ha hasonló helyzetekben ugyanazt
teszi.
Absztrakt fogalmak kialakítása: Ha több hasonló tapasztalat összegyűlik, a tanuló
párhuzamok alapján általánosítani kezd, majd az így megszerzett tudást más szituációkban is alkalmazza.
A fogalmak felülvizsgálata és átvitele: Amint a tanuló megértette az alapelveket, elkezd velük kísérletezni, variálja őket, valamint új helyzetekben és más feltételek mellett
is megpróbálja őket alkalmazni. Ha valóban megtörtént a tanulási folyamat, a tanuló
képes különböző helyzetekben is megjósolni az egyes tevékenységek következményeit. A tanuló így saját céljainak és érdeklődésének megfelelően alakítja a helyzetet.
Kolb és Fry (1975) szerint a tanulás körkörös folyamat. A tanuló új helyzetekben
számba veszi a korábbi tapasztalataiból származó fogalmakat és újonnan megszerzett tapasztalatai alapján átalakítja őket.
A hagyományos oktatási rendszerek gyakran úgy közvetítik az ismereteket és készségeket, hogy először elméleti fogalmakat tanítanak, amelyeket aztán a tanulónak
valódi élethelyzetekben kell alkalmaznia. Kolb és Fry szemléletmódja viszont azoknak
a tanulóknak hasznos, akiknek konkrét, gyakorlati tapasztalatokra van szükségük új ismeretek és készségek elsajátításához. A tapasztalat alapú tanulási folyamatból kiindulva Kolb és Fry rámutat, hogy többféle tanulótípus létezik. Vannak olyanok, akik kézzelfogható, konkrét tapasztalatokat szerezve, cselekvés közben tanulnak. A tanulók másik
csoportja inkább kognitív szemlélettel közelít az új anyaghoz. Ők azok, akik mélyen
elgondolkodnak a megtanulandó anyagról, és absztrakt következtetéseket vonnak le.
Mindkét esetben konkrét tapasztalatok, valamint újonnan megszerzett információk és
készségek a már meglévő tudással együttesen irányítják a tanulási folyamatot, és ez a
szemléletmód sokkal elfogadhatóbb a tanulók számára, mint a hagyományos tanulási
módszerek.

2.4 A célcsoport
A Pro-Skills képzési koncepciójának célcsoportját olyan szociálisan hátrányos helyzetű - különösen fiatal - emberek képezik, akiknek még az alapkészségeik is hiányoznak.
De mit is értünk pontosan a „szociálisan hátrányos helyzet” alatt? Az alábbiakban ezt
fejtjük ki, és megvizsgáljuk magát a célcsoportot, életkörülményeit és a továbbtanulással kapcsolatos álláspontját.
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2.4.1 Meghatározás: a szociális hátrány és a
szociálisan hátrányos helyzetűek
A szociálisan hátrányos helyzet mindazokra az emberekre vonatkozik, akiknek alapvető, anyagi és/vagy kultúrális szükségletei nincsenek biztosítva, és akiknek képességei
és lehetőségei nincsenek feltárva.
Szociális hátrány akkor alakul ki, amikor valaki egyenlőtlen társadalmi helyzeteknek van kitéve a társadalom többi tagjához képest, ezért különösen társadalmi környezetében nehezen fér hozzá az erőforrásokhoz és eszközökhöz (Izzo
2000; De Leonardis 2000).
A szociálisan hátrányos helyzet számos tényezőn és ezek kölcsönhatásain alapul,
amelyek megnehezítik a hátrányos helyzetű emberek bevonását a társadalomba (De
Leonardis 2000).

2.4.2. A szociálisan hátrányos helyzet tényezői
Gazdasági tényezők:
A legfontosabbak a munkanélküliség, különösen a hosszan tartó munkanélküliség, valamint a gazdasági instabilitás, ami bizonytalanságot és rossz munkakörülményeket
teremt. Ilyen helyzetekben a megélhetéshez szükséges jövedelem, egyéb források,
illetve fontos társadalmi kapcsolatok nincsenek biztosítva.

Kultúrális tényezők:
A társadalmilag hátrányos helyzetnek kultúrális szempontból számos oka lehet: kultúrális és kognitív források és képességek hiánya, az oktatási rendszer egyenlőtlen
hozzáférhetősége, valamint az információáramlás és a társadalmi kapcsolatok kialakításának korlátai. A többség értékrendszerétől eltérő és más kultúrális identitással
rendelkező kisebbségi csoporthoz vagy etnikai kisebbséghez való tartozás is diszkriminációhoz és társadalmi kirekesztettséghez vezethet.

Politikai és intézményi tényezők:
Minden olyan ember, aki nem képes részt venni a társadalom életében, szociálisan
hátrányos helyzetű. Ez abban az esetben állhat fenn, ha az illető állampolgári vagy politikai jogait, valamint a legalapvetőbb jogokat, úgymint az egészséghez, oktatáshoz és
társadalmi biztonsághoz való jogot, megtagadják tőle.
A szociálisan hátrányos helyzet okai emellett lehetnek fizikai vagy mentális problémák,
nemi hovatartozás és bizonyos életszakaszok, például gyermekkor vagy időskor.

2.4.3 A szociálisan hátrányos helyzet egyes elemei
Érdemes megemlíteni, hogy a szociális hátránynak szélsőséges és kevésbé súlyos
hatásai is lehetnek. Egyrészt vannak szélsőségesen hátrányos helyzetű emberek,
akik a legelemibb anyagi és egyéb forrásokat nélkülözve és egyenesen személyiségi
jogaikban sértve élnek. Másrészt, a szociálisan hátrányos helyzet tarthat rövid vagy
közepesen hosszú ideig, jelenthet rejtett társadalmi kirekesztettséget, a társadalmi
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életben való részvétel iránti passzivitást és a civil társadalomtól való elidegenedést,
amikor az ember nem gyakorlolja állampolgári jogait. Mindezek bizonytalan, bonyolult
helyzetekkel kapcsolódnak össze, melyekkel az embereknek általában hirtelen, felkészületlenül kell megküzdeniük.
Több tanulmány (vö. Castel 1995) is rámutat arra, hogy a szociálisan hátrányos helyzet
az egyén vagy egy bizonyos társadalmi csoport nem állandó élethelyzete, hanem az
egyre növekvő veszteségek spirálszerű dinamikus folyamata, amelyben a különféle
társadalmi tényezők összeadódnak, hatnak egymásra, és így megsokszorozódnak
vagy kölcsönösen megerősítik egymást.

Castel a társadalom három rétegét különbözteti meg:
Az integrációs réteg: amelyben az emberek biztos munkával és erős társadalmi háttérrel rendelkeznek.
A sebezhető réteg: olyan emberek tartoznak ide, akiknek nincs biztos munkájuk vagy
labilisak a társadalmi kapcsolataik és kevés társadalmi támogatást kapnak.
A kirekesztettek rétege: ebbe csúszhatnak le az emberek az integrációs és a sebezhető rétegből.
A társadalom bármely rétege, még az úgynevezett „normális”, átlagos életet élők is
részesei lehetnek olyan folyamatoknak, amelyek végül szociálisan hátrányos helyzethez vezetnek, így lényegében az egész népességet fenyegetheti ez a veszély.
Ulrich Beck (1992) Risikogesellschaft (Kockázati társadalom) című könyvében azt vallja, hogy a modern társadalom által okozott kockázatok a társadalom által létrehozott
jólét logikus következményei.
A modern társadalmi fejlődéssel együtt jár a kockázat, és társadalmunk át van itatva a
bionytalanság érzésével. Ez pedig egyre inkább meghatározza az emberek kapcsolatait, társadalmi helyzetét és magánéletét. A társadalmi kiszolgáltatottság mindig abból
adódik, hogy a család, a közösség vagy a munkahely szerkezete felbomlik és kevés
védelmet nyújt. Az instabilitás, a változékonyság és az egyén magánéletének bizonytalansága manapság sokkal nagyobb kockázatot jelent, mint régebben.
Egyre több embernek kell élete során olyan válságos helyzeteket megoldania, mint
például a munkahely, családi kapcsolatok vagy társadalmi támogatás elvesztése. Ezek
a helyzetek nagyfokú stesszt és komoly betegségeket, valamint további problémákat
és hátrányokat okozhatnak, ha az illetőnek nincsenek meg a problémák megoldásához
szükséges egyéni és társadalmi eszközei és forrásai.
A többféle módon jelentkező szociális hátrány leküzdéséhez új módszerekre és stratégiára van szükség. Emellett azonban olyan programokat és projekteket is be kell indítani, amelyek hozzásegítik az embereket ahhoz, hogy tevékenyen részt vehessenek a
hátrányos helyzetből való kitörésben. Ez azt jelenti, hogy jogaik érvényesítése, a döntéshozatal és a változások megvalósítása érdekében új módszereket és képességeket
kell elsajátítaniuk (Sen 1992; Basaglia 1984; Rotelli 1999).
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2.4.4 A szociálisan hátrányos helyzetűek élethosszig tartó tanulására vonatkozó kutatások
Rendkívül kevés szociálisan hátrányos helyzetű felnőtt vesz részt az élethosszig tartó
tanulásban vagy a felnőttoktatásban. Az amerikai kutatási eredmények (lsd. Courtney,
1992) arra utalnak, hogy a továbbtanulásban leginkább a jó tanulmányi eredményű
és magas jövedelmű családokból származó fiatalok vesznek részt. Úgy tűnik, a jelenlegi felnőttoktatás a már meglévő, magasfokú képzettségre épít, és nem az egyéni
hiányosságok kiküszöbölése a célja.
McGivney (1993) szerint az alábbi különböző társadalmi csoportok nem, vagy
alig vesznek részt a felnőttoktatásban:
iskolázatlanok vagy csekély iskolázottsággal rendelkezők
alapvető készségekkel nem rendelkezők
alacsony jövedelműek
szakképzetlen munkások
etnikai kisebbségek tagjai
idősek
kisgyermekes anyák
mozgássérültek és értelmi fogyatékosok
vidékről és szegény régiókból származók
Általában azok az emberek a legérdektelenebbek a felnőttoktatás iránt, akik negatív
tapasztalatokat szereztek az iskolában, és így idegenkednek a tanulási helyzetektől.
A pszichoszociális korlátok, mint például a tanulás hasznával kapcsolatos kételyek,
a kudarctól való félelem és az önbecsülés alacsony mértéke, sokkal általánosabbak
a szociálisan gyenge társadalmi rétegekben, aminek következményeképpen ezek az
emberek nem veszik igénybe a továbbtanulás nyújtotta lehetőségeket.
A szociálisan hátrányos helyzetű felnőtteknek általában az alábbi okok miatt
nehéz folytatni a tanulmányaikat (Beder, 1990; Schwänke, 1990):
alacsony a motivációjuk a továbbtanulásra
az alapfokú oktatásból kimaradtak
sohasem kezdtek el vagy fejeztek be szakképzettséget nyújtó tanfolyamot
elavult szakképzettséggel rendelkeznek
tanulási problémákkal küzdenek
a célcsoport társadalmi környezetében a továbbtanulásnak nincs értéke
más, élethelyzetből adódó nehézségek (pl. anyagi nehézségek, beilleszkedési problémák, társadalmi kapcsolatok elvesztése, függőség, stb.)
A tanulásra és továbbtanulásra ösztönzésben a szociális környezet, ezen belül is a
szülők és a család hatása a legfontosabb (Schräder-Naef, 1997). Bizonyos helyzetekből adódó tényezők, illetve külső hatások azonban megváltoztathatják a továbbtanulási hajlandóságot. Emellett a tanulás sikerességében rendkívül fontos szerepet
játszik az oktató és tanuló pozitív kapcsolata, mivel ez lényegesen megerősítheti a tanulás és a tanagyag iránti érdeklődést (Gieseke, Janofsky és Lüken, 1989).
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2.4.5 Hogyan lehet megszólítani a szociálisan
hátrányos helyzetű embereket?
A Pro-Skills képzési stratégia alkalmazásának és a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megszólításának érdekében két szempontot kell figyelembe
venni:
Az első az, hogy a célcsoport tagjai gyakran kerülnek kapcsolatba társadalmi vagy kultúrális intézményekkel. Ezért különösen fontos az együttműködés ezekkel az intézményekkel annak érdekében, hogy:
információkat szerezzünk a célcsoport szükségleteiről és jellemzőiről
tudatosítsuk a célcsoport tagjaiban az alapvető készségek fontosságát
feltárjuk a képzés céljait és módszereit
közösen kialakítsunk egy, a célcsoportra szabott koncepciót
közösen kidolgozzuk,hogy a képzés értékrenszerét hogyan lehetne elismertetni a
célcsoport társadalmi környezetével
A második szempont a célcsoport motivációjára vonatkozik. Nagyon fontos olyan
képzést előkészítő találkozók megszervezése, amelyek során a résztvevőktől egyenként megtudhatjuk:
szükségleteiket és érdeklődési körüket
a képzéssel kapcsolatos elvárásaikat
a készségeikkel és képességeikkel kapcsolatos véleményüket, és hogy szeretnék-e
fejleszteni őket
az életükről kialakult véleményüket és érzéseiket
a képzéshez, illetve a másokkal együtt végzett, csoportos munkához való hozzáállásukat
Az előkészítő találkozás során az oktató adjon információt:
az alapvető készségekről
a képzés céljairól és módszereiről
a képzés szabályairól, időtartamáról, napirendjéről és helyéről
önmagáról, és a képzés során betöltött szerepéről
Nagyon fontos felmérni, mennyi változásra van szükségük az egyes embereknek, hogyan éreznek eziránt, hogyan lehet támogatni az újfajta gondolkodásmódot és érzéseket, milyen széleskörű és mélységű legyen a képzés tananyaga és hogy milyen más beavatkozásokra illetve forrásokra és eszközökre
lesz szükség.
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3 | A képzés koncepciója

Az alábbiakban szeretnénk bemutatni az európai projektcsoport által kidolgozott
Pro-Skills képzési koncepciót. Mint ahogy már említettük, programunk nem standardizált képzési program. A hátrányos társadalmi helyzetű emberek nagyon különböző
jellemzőkkel és szükségletekkel bírnak, és ezeket figyelembe kell venni az oktatási
folyamatban és annak megtervezésében, valamint az anyagok kiválasztását és a feladatokat szükséges ehhez igazítani. Ez a képzési koncepció jó elméleti alapot ad, de
vezérfonalként szolgál a Pro-Skills céljai, a tartalma és általános kerete tekintetében is.
Ennek gyakorlati illusztrációja a következő fejezet, ahol négy próbaképzés leckéinek
magyarázatai találhatóak.

3.1 Képzési célok
A Pro-Skills képzési koncepció a következőket szeretné elérni a résztvevőkkel:
Motiváció: a képzés szeretné érdekeltté tenni a résztvevőket az élethosszig tartó
tanulásban.
Emberi jogok: a résztvevők megismerik a tanuláshoz való jogukat, és azt, hogy
mindenkinek egyforma joga van a tanulási lehetőségekhez.
A saját lehetőségek felismerése: a résztvevők megismerik azon lehetőségeket,
amelyek elősegíthetik a továbbtanulásukat és az életük megváltoztatását.
Személyes felelősségvállalás: a résztvevők a későbbiekben elvesztik bűntudatukat és nem érzik magukat a társadalom áldozatainak; megtanulják elutasítani ezt a
szerepet, melyet mások osztottak rájuk.
Saját képességek és értékek felismerése: A résztvevők felismerik már meglevő
képességeiket és értékeiket, valamint új ötletekkel gazdagodnak annak érdekében,
hogy ezeket a képességeket és értékeket továbbfejlesszék, illetve újakat szerezzenek.
Készségek elsajátítása: a résztvevők aktívan fejlesztik készségeiket, és lehetőséget kapnak arra, hogy új képességeket és magatartásformákat próbáljanak ki a
képzési folyamat védett környezetében.
Önértékelés és önhatékonyság: a képzés fontos célja, hogy fejlessze a résztvevők önértékelését, és beléjük nevelje az önhatékonyság érzetét, mert ezek alapvető
fontosságúak a tanulási folyamat további részében.
Felkészítés az önszabályozó tanulásra: a résztvevőket arra buzdítjuk, hogy saját
maguk, önállóan tervezzék és valósítsák meg tanulásuk folyamatát.
Egyenlő hozzáférés a képzési lehetőségekhez: a résztvevők segítséget kapnak,
hogy hozzájuthassanak az intézményes képzési lehetőségekhez, illetve a kötetlen
tanulási lehetőségekhez.
Tartsuk tiszteletben az eltérő értékeket!
Az oktatónak tiszteletben kell tartania a résztvevők értékeit. Feladata, hogy kapcsolatot teremtsen az élethosszig tartó tanulás értékei, valamint a résztvevők
értékei és előzetes tapasztalatai között, és hogy ne erőltesse rájuk saját
erkölcsi elképzeléseit.

26

“Nem taníthatunk az
embereknek semmit;
csak segíthetünk,
hogy megtalálják
magukban a tudást.”
Galileo Galilei (1564-1642)
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3.2 A képzés tartalma
A képzés egyedi tartalma a kérdéses célcsoport tulajdonságaitól, szükségleteitől és
előzetes tudásától függ. Épp ezért a Pro-Skills olyan képzési modulokat ajánl, melyek
tananyagai és feladatai lehetővé teszik, hogy a különféle témákat több szempontból is
feldolgozzák.
A következőkben a három alapvető képzési modul leírása következik. A leírásokhoz mellékelt “eszköztárak” gyűjtik össze azokat a projektpartnerek által jónak ítélt tananyagokat és feladatokat, amelyek jó gyakorlati példáknak bizonyultak. Minden vonatkozó tananyag letölthető a Pro-Skills weboldaláról [http://www.pro-skills.eu]. Szívesen állnak
rendelkezésre a különböző országokban élő projektpartnerek is, akik az adott ország
anyanyelvén biztosítanak további tananyagokat.
Szeretnénk előrebocsátani, hogy sok alapkészség kapcsolódik egymáshoz, ezért csoportosításuk (személyes, szociális és önmenedzselő készségek) nehéz, a csoportok
nem mindig különíthetőek el egyértelműen.

Személyes készségek
Személyes készségek alatt olyan belső fogalmak és folyamatok végiggondolásának és
szabályozásának képességét értjük, mint az érzelmek, ismeretek és az identitástudat.
6. ábra: Személyes készségek

Érzelmek és az
érzelmek
szabályozása

Megismerés korlátok
és erőforrások
felismerése

Identitástudat
és önbecsülés

A személyes készségek aspektusai:
Érzelmek és az érzelmek szabályozása: az érzelmek felfogása, kifejezése és megfelelő kezelése;
Megismerés: önmagunkról gondolkodás, reális önértékelés, problémamegoldás,
vágyak és célok, valamint korlátok és erőforrások felismerése, célkitűzés és döntéshozás;
Önszabályozás, önértékelés, önbizalom, önhatékonyság;
P ro - S kills eg y éni képességek es z kö z tára :
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Önszabályozás/ önmagunkról való
gondolkodás

Célkitűzés/döntéshozás

Önértékelés

Érzelmek

Önbizalom

Szociális készségekkel kombinált
tananyagok
http://www.pro-skills.eu

Szociális készségek
A szociális készségek olyan képességek és viselkedések összessége, amelyek hozzásegítik az egyént, hogy saját viselkedését másokéhoz igazítsa. A szociálisan megfelelő viselkedés kombinálja az egyén céljait a társadalmi csoportok céljaival és értékeivel.
7. ábra: Szociális készségek
Kooperációs és
csoportmunkához
szükséges képességek

Kommunikációs
készség

Konfliktuskezelés

Csoportdinamikai
folyamatok

A szociális készségek aspektusai:
Az együttműködéshez és a csoportmunkához szükséges képességek: nyitottság és tolerancia, kapcsolatteremtő képesség, társadalmi erőforrások használata,
tárgyalókészség, vezetői képességek, a kultúrák közötti kapcsolatteremtés képessége;
Kommunikációs készség: nyelvi készségek, aktív figyelem, visszacsatolás, empátia, elismerés és az elismerés elfogadásának képessége;
Konfliktuskezelés: kompromisszumkészség;
Csoportdinamikai folyamatok

P ro - S kills s z ociális kés z ségek es z kö z tára :
Kapcsolatteremtés /
megismerkedés

Empátia

Kommunikáció

Magabiztos fellépés

Együttműködés

Konfliktuskezelés

Szerepjáték

Megbízhatóság
http://www.pro-skills.eu
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Önmenedzselési készség
Az önmenedzselési készségeknek döntő szerepük van a sikeres tervezésben és a tevékenységek végrehajtásában. Minden egyes tevékenység – akár szándékos, akár
akaratlan – kognitív és aktív lépések sorozatán alapul. Különböző pszichológiai elméletek behatóbban foglalkoznak a kognitív folyamatokkal.
8. ábra: Önmenedzselési készség

Célkitűzés
Az erőforrások és korlátok felmérése
A hatékony munkafolyamat-tervezés

A megvalósítás lépései
A motivációs egyensúly megtartása

A tanulási folyamat tekintetében a következő lépések különíthetők el:
Célkitűzés: Az egyénnek ki kell tűznie maga elé egy konkrét tanulási célt. Meghatározó cél lehet a megélhetés biztosítása, magasabb életszínvonal, vagy magasabb
szintű képzettség megszerzése. Fontos, hogy meghatározzuk a végső cél eléréséhez szükséges közbülső célokat, melyek további kognitív és aktív folyamatokat
követelnek meg.
Az erőforrások és korlátok felmérése: Az egyénnek fel kell mérnie olyan erőforrásokat, mint az idő, pénz, társadalmi támogatás, és meg kell oldania olyan gyakorlati problémákat, mint például a gyerekfelügyeletet a képzés alatt, vagy hogyan ér
el a találkozóhelyre, stb. Az erőforrások és a korlátok felmérése befolyásolja a célok
kiválasztását is.
A munkafolyamat hatékony tervezése: Az egyén kidolgoz valamiféle munkatervet és hozzá egy olyan reális időbeosztást is, ami figyelembe veszi a rendelkezésre
álló erőforrásokat és a meglévő korlátokat.
A megvalósítás lépései: A tevékenység megtervezett lépéseit megfelelő sorrendben kell végrehajtani. E tevékenység végéig mobilizálni kell az erőforrásokat,
le kell küzdeni az akadályokat és ragaszkodni kell az időbeosztáshoz és a határidőkhöz. Előfordulhat a későbbiekben, hogy újabb akadályok merülnek fel, melyekkel előzőleg nem számoltunk, és kérdések bukkannak elő, melyekkel nem foglalkoztunk. Az egyénnek rugalmasan alkalmazkodnia kell ezekhez a körülményekhez,
amikor a közbülső célok elérése érdekében kiválasztja a megfelelő módszereket és
felhasználja az erőforrásokat.
A motiváció fenntartása: a tevékenység lépéseinek gyakorlati megvalósítása
időt vesz igénybe, s közben felül kell kerekedni a váratlan akadályokon. Az eredmény eléréséhez az egyénnek türelemre, kitartásra és folyamatos motivációra van
szüksége.
P ro - S kills önmened z selési kés z ség es z kö z tára :

30

(Ön)értékelési folyamat

A tanulási folyamat tervezése

Lépésről lépésre történő
megvalósítás

Célkitűzés, az erőforrások és
a korlátok felmérése
http://www.pro-skills.eu

3.3 A képzés előfeltételei és kerete
A szociálisan hátrányos helyzetűek képzése nem különbözik jelentősen másfajta
képzésektől, ha a modern didaktikai alapelveket figyelembe vesszük. Ennek ellenére
ez a célcsoport mégis nagyobb didaktikai és tanítási tapasztalatot követel meg az oktatótól. Esetükben sokkal nagyobb jelentősége van a motivációnak, a csoportdinamikának, a kommunikációnak és a kulturális aspektusoknak. Az oktatónak különösen az
erőegyensúlyra kell odafigyelnie, hisz olyan egyéneket próbál erővel felruházni, akiket
meglehetősen gyakran bélyegeznek meg az erőtlenséggel.
A képzési folyamat három komponense – az oktató, a résztvevők és maga a képzés –
kölcsönösen hat egymásra. Ráadásul a szereplők mellett a szituáció összefüggéseit
sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezen komponenseket az alábbiakban részletesebben is kifejtjük.
9. ábra (Morand-Aymon, 2007)

A képzés

Kontextus
és keret
Az oktató

Résztvevő

3.3.1 Az oktató
A következő oldalakon szeretnénk részletesebben kifejteni azokat az oktatói készségeket, tulajdonságokat és feladatokat, melyek szerintünk fontosak a szociálisan
hátrányos helyzetűek pozitív és sikeres oktatásában. Tudjuk, hogy a legoptimálisabb
megoldást mutatjuk be, és a legmagasabbra állítottuk a mércét. Fontosnak tűnik, hogy
a jó minőségű képzés érdekében a legideálisabb létszámú személyzetet alkalmazzuk
– nem felltétlenül a lehető legtöbbet, de nem is a minimumot. Mégsem szeretnénk lebeszélni a kisebb intézményeket, hogy az itt ismertetett képzést beindítsa.
Mielőtt az oktató tulajdonságaival foglalkoznánk, fussuk át az oktatók ideális számának
kérdését.

“A tanári tudomány
legfelsőbb foka
az, amikor valaki
fel tudja tárni az
élvezetet a kreatív
kifejezőkészsége
és tudása által.”
Albert Einstein
(1879-1955)

Egy oktató vagy oktatók csoportja?
Vajon elég egyetlen szakember a képzés lebonyolításához, vagy inkább egy csoportra
van szükség?
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A képzési koncepciónk különböző készségterületek fejlesztését tűzi ki céljául,
különböző módszerek felhasználásával, és ez az oktatótól sokféle készséget követel
meg. Mi azt ajánljuk, hogy legalább két emberből álló oktatói csoport vezessen bármilyen képzést.

Ennek több oka is van:
Egy interaktív képzés lebonyolítása és a csoport koordinálása meglehetősen nagy
munka, különösen, ha a képzést olyan érdekesre kell tervezni, hogy képes legyen a
résztvevők motivációját fenntartani. Senki sem képes 100%-os teljesítményre egy
teljes napon át.
A képzés lebonyolítása és a résztvevők csoportjának koordinálása nagyon különböző
képességeket és ismereteket követel meg. Senki sem tökéletes – a több oktatóból
álló csoport tagjai kiegészítik egymás erősségeit és speciális képzettségét.
Ahhoz, hogy a képzés rugalmasan legyen megtervezve, és hogy a képzés a résztvevők szükségleteinek és erőforrásainak figyelembevételével készüljön, szükséges
áttekinteni az események és folyamatok sorrendjét a csoportdinamika viszonylatában.
Mint minden ember, az oktatók és a résztvevők is ki vannak téve olyan hatásoknak,
mint a szimpátia és az ellenszenv. Sajnálatos lenne, ha a képzés azért nem érné el a
célját, mert a résztvevők nem jönnek ki az oktatójukkal. Az oktató team alkalmazása
lehetővé teszi, hogy minden résztvevő megtalálja azt a személyt, akiben megbízik.

Optimálisnak tűnik
Egy olyan interdiszciplináris team, amelyben a különböző szakértői csoportok kiegészítik egymás képességeit és szakértelmét;
Egy olyan oktatói csapat, amely különböző egyéniségeket tartalmaz és amelyben
mindkét nem képviselteti magát;
Olyan személy bevonása, aki jól ismeri a célcsoportot és annak életkörülményeit.
Mondanunk sem kell, az ideális team kialakítása soha nem egyszerű, különösen, ha a
képzésnek egy kis intézmény ad otthont. Ebben az esetben segítséget jelenthet egy
másik intézménnyel való együttműködés.
Amikor a továbbiakban az oktatóról beszélünk, az alatt természetszerűleg az oktatói
csoportot is értjük.

Készségek és ismeretek
A képzés hatékony és sikeres lebonyolításához az oktatóknak számos alapvető készséggel és megfelelő háttértudással kell rendelkezniük. Ezen készségek jó része bármilyen képzéshez szükséges lenne, de rendkívül nagy jelentőséget kapnak, amikor a
célcsoport a szociálisan hátrányos helyzetűekből áll, különösen ha már eleve nincsenek kedvező tapasztalataik a hagyományos oktatási rendszerekkel kapcsolatban.
Képzési koncepciónkban a következő képességeknek, készségeknek és ismereteknek tulajdonítunk nagy fontosságot:
a kulturális aspektusokra való nyitottság (különösen a célcsoport szociális kultúrájára)
kommunikációs készségek
közvetítői és szervezői készségek
a csoport tagjaival való együttműködés képessége
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a csoportdinamikai folyamatok ismerete
a résztvevők motivációja fenntartásának és fokozásának képessége
megfigyelőkészség (a csoportdinamika és a képzés egészének áttekintése)
megfelelő rugalmasság ahhoz, hogy a képzést a tényleges résztvevőkhöz és igényeikhez igazítsa
az (interaktív) oktatási irányzatok beható ismerete (lásd a 2.3 fejezetet)
az élethosszig tartó tanulás beható ismerete
a résztvevők bátorításának képessége, melynek segítségével bevonhatja őket a
képzésbe és aktív részeseivé teheti őket
az oktatási folyamat tervezési módszereinek ismerete
tapasztalat a képzések lebonyolításának gyakorlatában
mások értékeinek felismerése
Összegzésképpen megállapítható, hogy az oktatónak alapvető oktatási, szociális nevelési és pszichológiai ismeretekkel kell rendelkeznie.

A célcsoportról szerzett tapasztalatok és a hozzájuk kapcsolódó attitűdök
A kulturális hattér iránti érzékenység az oktatókkal szemben támasztott másik fontos
követelmény. A képzés összehangolása az adott célcsoporttal megköveteli az oktatótól,
hogy komoly ismeretekkel rendelkezzen a célcsoport életkörülményeiről, szükségleteiről és erőforrásairól. Ha mégsem lennének tapasztalatai a célcsoportról, akkor nagyon
hasznos lehet egy olyan személy, aki a célcsoport érdeklődéséhez közel áll, sőt, célszerű lehet őt bevonni az oktatói csapatba. A képzés megkezdése előtt néhány nappal
már ki kell alakítani személyes kapcsolatot a képzés résztvevőivel, és egyfajta interjú
során fel kell mérni a résztvevők képzéssel szemben támasztott elvárásait.
Ezek alapján az oktató kialakíthatja a célcsoportnak megfelelő empatikus kapcsolatot. Az oktatónak ugyanis ki kell alakítania magában bizonyos mértékű szimpátiát és
érdeklődést a célcsoport iránt, és toleránsnak kell lennie a résztvevők élettapasztalataival és értékrendjével ahhoz, hogy hatékonyan tudjon együtt dolgozni velük. Az önszabályozó tanulást úgy lehet megvalósítani, ha az oktató nem erőszakolja rá a saját
érétkrendjét és szemléletmódját a résztvevőkre. Ehelyett a résztvevőket a saját “térfelükön” kell bevonni a képzésbe, hogy képesek legyenek felhasználni a saját tapasztalataikat. Az oktató megoszthatja velük a saját véleményét és megismertetheti velük a
saját értékrendszerét, de ezt sohasem teheti úgy, mintha ez lenne az egyetlen lehetséges nézőpont.
Az oktató segíti a résztvevőket abban, hogy új célokat találjanak és új képességeket fejlesszenek ki; egyfajta edzőnek, és nem vezetőnek kell lennie. Fontosnak tűnik számunkra, hogy a résztvevők és az oktató között megmaradjon az erőegyensúly. Ehhez az
oktatónak folyamatosan figyelnie kell a saját befolyásos pozíciójára és a résztvevők
szociálisan hátrányos helyzetére.

Az oktató feladatai
Az oktató a kurzus alábbi általános részleteiért felelős:
A képzés világosan meghatározott keretéért és azért, hogy a tisztán és reálisan meghatározott célok a résztvevők számára is átláthatóak legyenek.
Az oktatónak a résztvevők erőforrásaival kell dolgoznia, és a képzést a tapasztalataikhoz és az előzetes ismereteikhez kell alakítania.
Figyelemmel kell kísérnie és értékelnie kell a képzést, és a résztvevők igényeihez kell
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igazítania, ha az szükséges.
A résztvevőknek érteniük kell a képzés folyamatát, így jobban értékelhetik a csoportban szerzett tapasztalataikat.
Az oktatónak tisztában kell lennie a feladatával, különösen a korlátaival, amelyekkel
a képzés alatt szembesülhet (pl. oktatás és terápia viszonya).
Ha szükséges, együtt kell működnie más szervezetekkel, illetve kapcsolatot kell létesítenie intézményekkel és szakemberekkel, amik/akik képesek támogatni a résztvevőket céljaik elérésében, és meg tudják válaszolni kérdéseiket.

3.3.2 A képzés folyamata
A képzésnek olyan alapelveket kell követnie, amelyek megfelelnek a résztvevők igényeinek, illetve biztosítják a pozitív és produktív légkört.

Bizalom
Fontos, hogy a résztvevők érezzék, hogy elfogadják őket, és hogy bizalom alakuljon ki
bennük az oktató és a képzés iránt.
Ezt a következőkkel lehet elősegíteni:
A képzésnek mindig egy ismert szervezet vagy intézmény égisze alatt kell folynia,
nem pedig egy oktató egyszemélyes felelőssége kell, hogy legyen.
Nagyon hasznos lehet, ha a résztvevők a képzés megkezdése előtt megismerkednek az oktatóval és a helyszínnel. Ennek eredményeképpen már ismerős lesz nekik
a környezet, és magabiztosabban indulhatnak neki a képzésnek. Akik nem bíznak
magukban eléggé, “arcvesztés” nélkül kiszállhatnak a képzésből.
A résztvevőknek előzetesen részletes információt kell kapniuk a képzés tartalmáról,
módszereiről és szabályairól.

Elfogadottság és a jó légkör
A sikeres képzés beindításához elengedhetetlen a csoporton belüli jó légkör és egymás
kölcsönös elfogadása, különösen ha olyan célcsoportról van szó, aminek tagjai már
találkoztak elutasítással és társadalmi kirekesztettséggel.
Ehhez számos szabályra van szükség:
A csoportlégkörnek elsőbbsége van mindennel szemben. A résztvevők közötti konfliktusokat azonnal meg kell oldani. Ezek a szituációk még alkalmat is adnak a szociális készségek gyakorlására.
Már a képzés elején meg kell állapodni az alapszabályokban, például a visszajelzés
szabályában, a különböző vélemények és tapasztalatok elfogadásában, stb. A csoporttól és az időtényezőtől függően ezeket a szabályokat a résztvevőkkel együtt is ki
lehet alakítani.
A képzés legyen örömforrás. Elegendő időt kell hagyni szünetekre, lazításra vagy
játékokra és a mozgásra, hogy felszabadultabbá tegyük a légkört (ezekhez ötletek:
MoQuaVo 2004).
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“Hallok és felejtek.
Látok és emlékezek.
Teszek és megértek.”
Confucius
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A résztvevők szükségleteinek figyelembe vétele
A képzésnek figyelembe kell vennie a résztvevők szükségleteit és eltérő tulajdonságait:
A képzés elején lehetőséget kell adni a résztvevőknek, hogy kifejezhessék igényeiket és elvárásaikat.
A résztvevőket aktívan be kell vonni a képzés megtervezésébe. A képzés alatt pedig
segíteni kell nekik, hogy meghatározhassák tanulási céljaikat.
A képzés tervének és módszereinek egységet kell képeznie a célcsoport kulturális
és társadalmi hátterével. A résztvevőknek képesnek kell lenniük kulturális identitásuk
kifejezésére.
A képzés tartalmának és módszereinek kapcsolódnia kell a célcsoport korábban
megszerzett ismereteihez és mindennapi életéhez.
A résztvevőket motiválni kell és bátorítani, hogy újonnan tanult ismereteiket a mindennapi életbe is átvigyék, és hogy valós helyzetekben is kipróbálják őket.
A képzés lépéseit úgy kell megtervezni, hogy az ismerőstől az ismeretlen, az
egyszerűtől a több kiíhívást jelentő anyagig haladjon. Az oktató feladata, hogy a
résztvevők képesek legyenek követni a kurzust.
A résztvevők kérdéseit mindig meg kell válaszolni.
Ha lehetséges, a résztvevők a tanfolyam után is folytathassák a tanulási folyamatot. Ez lehet például egy következő tanfolyam, vagy csoporttalálkozók, ahol információkat lehet cserélni.
A tanfolyam alatt született eredményekből és elért siekerekből mindig le kell vonni
a megfelelő tanulságot. Először is tiszteletben kell tartani a résztvevők eredményeit,
másodsorban kapniuk kell valamilyen bizonyítványt vagy más írott tanúsítványt, amit
fel tudnak használni a későbbiekben (pl. álláskeresésben).

3.3.3 A résztvevők
Nemcsak az oktatóknak és a tanfolyamnak, de a résztvevőknek is eleget kell
tenniük néhány alapfeltételnek:
Ha a résztvevők tényleg profitálni akarnak a képzésből, akkor rendelkezniük kell legalább egy csöppnyi kommunikációs, megértési és tanulási készséggel, például bizonyos szintű nyelvi készséggel, hogy kommunikálni tudjanak.
A résztvevőknek motiváltnak kell lenniük a tanfolyamon való részvételhez és az előttük álló feladatokhoz. Fel kell készülniük arra, hogy új dolgokat fognak megtanulni,
és arra az új lehetőségre, hogy kézbe vehetik a saját fejlődésüket és változásukat.
Előfeltétel, hogy a résztvevők önkéntesen vegyenek részt a képzésben.
Van egy kérdés, amit nem lehet kategorikusan megválaszolni: a csoport homogén
vagy heterogén legyen. A homogén csoportot könnyebb kezelni, a tanfolyam tartalmát a többséghez, vagy akár az egész csoporthoz hozzá lehet igazítani. Másrészt
a heterogén csoportban a résztvevők hasznosíthatják mások eltérő tapasztalatait és ismereteit, és tanulhatnak azokból. Az tűnik a legelfogadhatóbbnak, ha a
különbözőséget és a hasonlóságot egyensúlyban tartjuk, és miközben igyekszünk
biztosítani azt, hogy a résztvevők otthon érezzék magukat a csoportban, nem feledkezünk meg a szociális képzési célról sem.
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Hasonlóképpen nem lehet egyértelmű kijelentést tenni arról, hogy a résztvevők ismerjék–e egymást vagy sem. Ha a résztvevők nem ismerik egymást, szabadabban
beszélhetnek és viselkedhetnek, mivel a többieknek nincsenek prekoncepcióik velük szemben, és nem kell aggódni amiatt, hogy bárki viselkedése a tanfolyam alatt
korábban kialakult kapcsolatokat zilál össze. Másrészt viszont szabadabban működnek együtt egy olyan csoport tagjai, akik jól ismerik egymást, hiszen kevésbé lassítják és kölcsönösen segítik egymást a tanfolyam ideje alatt. Az oktatónak fel kell
mérnie a függőségi viszonyokat és az erős csociális kapcsolatokat a csoportban,
és úgy kell szerveznie a kurzust, hogy az a legmegfelelőbben biztosítsa az egyéni
fejlődést.
Feltétlenül meg kell adni a képzésből való kizárás kritétiumait. A tanfolyam céljaitól
függően, fizikai vagy mentális betegségek, függőség, droghasználat, stb. ellehetetlenítheti a képzésen való részvételt.

Az oktató és a csoport közti megállapodás
Nagy segítség lehet, ha az oktató megállapodást köt a résztvevőkkel. A megállapodás
rögzíti a képzés fő céljait, az alapvető szabályokat és rendelkezéseket (pl.: részvételi
feltételek, ponntosság, stb.), valamint azt, hogy a két fél mivel járul hozzá a képzéshez.
Az ilyenfajta megegyezés már az elején biztosítja, hogy a résztvevők felelősséget vállaljanak a tanfolyamon való részvételért.
Egy ilyen megállapodás mintája megtalálható a Pro-Skills eszköztárban a www.proskills.eu weboldalon.

3.3.4 A képzés kontextusa
Számos tényező befolyásolja a képzés folyamatát. A helyszínnek különleges
jelentősége van. A helyszínnek:
könnyen elérhetőnek kell lennie a célcsoport számára (utazási költség és távolság)
a résztvevők által ismertnek és elfogadottnak kell lennie
minden szükséges erőforrást biztosítani kell a képzés számára
ingyenes vagy olcsó étkezési- és szálláslehetőséget kell biztosítania, ha szükséges
Függetlennek kell lennie olyan intézményektől, amelyekhez a résztvevőket valamilyen kötelezettség fűzi (pl.: gyógykezelési központ, munkaügyi hivatal, rendőrség).
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3.4 Pro-Skills eszköztár:
gyakorlati példák
Az európai projektpartnerek egy gyűjteményt hoztak létre az ajánlott tananyagokból és
feladatokból, mellyel az alapvető készségek fejlesztését célozták meg. Az alábbiakban
jellemző példákat sorolunk fel a teljesség igénye nélkül.
Ennek oka az, hogy a teljes példatárat a www.pro-skills.eu weboldalunkon megtalálhatják. A Pro-Skills partnereink is szívesen látják, ha felveszik velük a kapcsolatot, hisz ők
is sok anyaggal szolgálhatnak, ráadásul anyanyelvükön. A kontaktszemélyek neve és
elérhetősége a kézikönyv 4.2 fejezetében található.
A következőkben egy áttekintést szeretnénk nyújtani a Pro-Skills Eszköztárak
témáiból és tartalmából, valamint egy példát is bemutatunk.

P ro - S kills s z emély es kés z ségek :
Önszabályozás / önmagunkról
való gondolkodás

Célkitűzés / döntéshozás

Önértékelés

Érzelmek

Önbizalom

Mind a személyes, mind a
szociális készségeknek
megfelelő tananyagok
P ro - S kills s z ociális kés z ségek :

Kapcsolatteremtés /
megismerkedés

Empátia

Kommunikáció

Magabiztos fellépés

Együttműködés

Konfliktuskezelés

Szerepjáték

Megbízhatóság

P ro - S kills önmened z selési kés z ségek :
(Ön)értékelési folyamat

A tanulási folyamat tervezése

Lépésről lépésre történő
megvalósítás

Célkitűzés, az erőforrások és
a korlátok felmérése
http://www.pro-skills.eu

Az alábbiakban a Pro-Skills eszköztárak feladatainak szerkezetére találhatnak példát.
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Modul: Szociális képességek; Szakasz: Kooperáció
A mágikus bambus z bot
Időkeret: ~ 20 perc

Helyszín: teremben vagy odakint

Csoportméret: 6 személytől

Anyagok:
Egy kb. 2m-es könnyű bambuszbot (6-8 személyre egy bot
kell, ebből következik, hogy nagyobb csoporthoz több botra van szükség)
A feladat:
A résztvevők két, egymással szembenéző sorban állnak.
Mindkét karjukat úgy nyújtják előre, hogy a mutatóujjuk
előremutat. A tréner ráhelyezi a bambuszbotot a résztvevők
mutatóujjára. A feladat az, hogy úgy tegyék le közösen a
földre a botot, hogy közben végig mindegyikük mutatóujján
maradjon.
A feladatot általában nem sikerül elsőre végrehajtani (a bot
vagy lecsúszik, vagy nem mindenki ér végig hozzá), a csoport próbálkozásait tanácsokkal kell segíteni.
Cél:
A feladat könnyűnek tűnik, de nem az. A résztvevőknek
egyszerre kell leengedniük a botot, különben vagy valakinek
az ujja távolodik el a bottól, vagy akár a bot is megbillenhet
és leeshet. Amíg a csoport a feladatot hajtja végre, addig az
oktató nyomon követi az eseményeket, megfigyeli, hogy ki
irányítja a csoportot, ki szervezi a “munkát”, stb..
Kérdések a feladatot követő megbeszéléshez:
Könnyű volt–e a bot letétele?
Miben állt a feladat nehézsége?
Végül miért sikerült?
Hogyan kommunikáltatok?
Irányított–e valaki?
Forrás:
PFIFF játékgyűjtemény, Hochschule Fulda,
University of Applied Sciences
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4 | PILÓTA TRÉNINGEK / PRÓBAKÉPZÉSEK

A Pro-Skills csapatának munkája természetesen nem ért véget a képzési koncepció
kialakításával. A partnerek számára az is fontos volt, hogy különböző országokban és
környezetben, valamint különféle célcsoportok közreműködésével a gyakorlatban is
kipróbálják elképzeléseiket, hogy kiderüljön, megfelelnek-e a célnak. A képzési tervet négy ország Pro-Skills partnerei ültették át a gyakorlatba, melynek során különféle
célcsoportokkal dolgoztak:
Wilde Bühne – A Pro-Skills elemeit drámapedagógiai elemekkel ötvözte kábítószerfüggők képzése során
MEKKA – klasszikus Pro-Skills képzési terv megvalósítása roma származású fiatalok felzárkóztatására
PROTASI – klasszikus Pro-Skills képzési terv megvalósítása különféle társadalmi
helyzetű fiatal munkanélküliek számára
Hochschule Fulda – a Pro-Skills elemeit sport és testnevelés kurzusokba építi be
szakképzésre felkészítő alapképzés során
Az alábbiakban bemutatjuk e négy kísérleti képzés koncepcióját, tartalmát és különféle jellegzetességeit, hogy az olvasó bepillantást kapjon megvalósításukba, és hogy
segítséget nyújtsunk a képzés szemléletmódjának kialakításához.
A részvevők számára egy egységes kérdőívet készítettünk, amellyel mind a képzés
kezdetekor, mind a végén értékelték a kísérleti projektet. A kérdőív magában foglalja a
Pro-Skills koncepció legfontosabb céljait, nevezetesen a személyes, szociális, önmenedzselő és tanulási képességre irányuló készségek fejlesztését, valamint az önmegvalósítás lehetőségeit. A konkrét képzéssel kapcsolatos kérdések és elégedettség is
helyet kaptak a kérdőívben. Egy másik kérdőívben pedig az oktatók munkáját értékelték a résztvevők. A kérdőíveken kívül számos szóbeli és kreatív visszajelzési módszert
is alkalmaztunk. Az értékelés módszereiről és eszközeiről további információk találhatók a www.pro-skills.eu honlapon. Az alábbiakban összegezzük a négy kísérleti képzés
kérdőíveinek és visszajelzéseinek értékelését.

4.1 Wilde Bühne
Wilde Bühne szocio-kultúrális képzést nyújt, amelynek során kábítószerfüggőségből
kigyógyuló résztvevőkkel dolgoznak drámák felhasználásával. A napi munka középpontjában az identitás áll. Ezért alkalmazza a Wilde Bühne a Pro-Skills képzés elemeit
dráma projektjeinek keretében.
A kísérleti projekt nagyon egyedi környezetben zajlott. A dráma kurzus alábbi bemutatása rávilágít arra, hogyan lehet a képzés elemeit más tevékenységekkel összehangolni. A projekt célja a személyes és szociális készségek tudatosítása.

A. A projekt felépítése
Célcsoport és konkrét célok:
A dráma projekt mind a kilenc résztvevője kábítószerfüggőség miatt állt kezelés alatt,
és mindannyian a rehabilitációs intézményben laktak.
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“Még az ezer
mérföldes utazás
is egy lépéssel
kezdődik.”
Confucius
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A képzés konkrét célja a szociális készségek fejlesztése és bővítése volt. A résztvevők új készségeket sajátítottak el, amelyeket később, a rehabilitációs intézmény elhagyását követően kreatívan és aktívan alkalmazni tudtak.

Időtartam:
A képzés öt napot, összesen 40 órát vett igénybe.

Oktatók és eszközök:
Három oktató vett részt a képzés megvalósításában:
egy drámapedagógiai és pszichiáteri képzettséggel rendelkező szociális munkás
egy drámapedagógusi végzettséggel is rendelkező tanár
egy társadalomismeret és drámapedagógusi végzettségű tanár
A projekt a rehabilitációs intézményen kívül, egy nagy próbateremben zajlott. A projekt
során CD lejátszót és videókamerát használtak, valamint minden egyes résztvevő naplót írt.

B. Tartalom
A képzés során a Macbeth című népszerű, klasszikus drámát dolgozták át. A résztvevők egyéni erősségeit és a színjátszást különböző módszerek segítségével ötvözték.

Színjátszás
Mivel a résztvevők semmilyen tapasztalattal nem rendelkeztek a drámákat illetően, a
színjátszást egyéni és szociális készségek kialakítását és fejlesztését célzó feladatok
egészítették ki. Például, a színészeknek bizonyos mozdulatokat és gesztusokat kellett
megjeleníteni, miközben arra is figyelniük kellett, milyen üzeneteket közvetít a testtartásuk. Más esetekben bizonyos témájú drámai helyzeteket jelenítettek meg. A dráma
egyes jeleneteit lépésről lépésre dolgozták fel, olyan elemeket hangsúlyozva bennük,
mint például a magabiztosság vagy az érzelmek kifejezése.
A drámát a rehabilitációs intézményben mutatták be.

Visszacsatolás
A projekt során a résztvevők erősségeit, hozzáállását, érzéseit és kapcsolatait visszajelzések, megbeszélések és elsősorban a résztvevők naplói alapján ismerték meg.
Mindegyik modul végén megkérdezték a résztvevők véleményét bizonyos kérdésekről:
Hogyan érzem magam, amikor a szerepemet játszom? A többiek tudatában
vannak-e az érzéseimnek?
Mi közös és mi különböző bennem és az általam megformált személyiségben?
Az általam játszott karakter milyen jellemzői hiányoznak belőlem?
A résztvevők először maguk gondolkodtak el ezeken a kérdéseken, majd ötleteiket és
véleményüket egymással is megbeszélték.

42

A dráma projekt a Pro-Skills koncepció következő szempontjait és készségeit foglalja
magába:

Személyes készségek:
önértékelés: a darab, a szerep, valamint a saját készségek és érzések értékelése,
elemzése naplók, beszélgetések és visszajelzések segítségével.
Érzések és irányításuk: a Machbeth tartalmának és a csoportdinamikai folyamatoknak kölcsönhatásai a próbák során számos lehetőséget teremtettek az érzelmek megbeszélésére, kifejezésére, feldolgozására, és mások érzéseinek megismerésére.
Korlátok és egyéni erőforrások feltárása: a dráma feldolgozása kiváló lehetőséget teremtett új magatartásformák kipróbálására, az egyes résztvevők új erősségeinek felfedezésére, az egyéni korlátok feltárására és a korlátok leküzdésére.
Önértékelés és önkép: a színpadi játék, a szereptanulás, a lámpaláz és a „Képes
vagyok rá” tudata pozitívan befolyásolta az önértékelést. A részvevők a közös munka
és közös értékelések során megismerték önmagukat.
Önbizalom: a színpadi játék során.
Testbeszéd: egy-egy szerepben új személyiséggel azonosult a résztvevő.

Szociális készségek
Együttműködés, illetve csapatmunkában való részvétel képessége: A színészi
munkát nem lehet önállóan végezni – a színpadon nagyon fontos a szereplőgárdával
való együttműködés és a kölcsönös bizalom.
Kommunikáció: az egyes jelenetek kidolgozása és próbái közben.
Visszajelzés nyújtása és elfogadása: a darab próbái, valamint a naplók megbeszélése során.
Konfliktuskezelés és kompromisszumkészség: az egyes jelenetek kidolgozása és
próbái során.

Önmenedzselési készségek
A darab színpadra állításának során a részvevőknek többféle lehetőségük nyílt önmenedzselési készségeik kipróbálására, illetve fejlesztésére:
A feladatok és készségek egyeztetésével reális célok kitűzése a szereplőgárda
számára: a résztvevőknek meg kellett egyezniük abban, melyik szerep melyikükre
illett a legjobban, és hogyan jelenítik meg a karaktert a színpadon.
A feladatok lépésről lépésre történő megvalósítása: a csapat minden egyes
próbával közelebb került a céljához, miközben úrrá kellett lenniük a nehézségeken,
esetlegesen változtatniuk kellett az eredeti elképzeléseken vagy reálisabb célokat
kellett kitűzniük.
A motiváció fenntartása: Mind a csoport, mind az egyes szereplők motivációját
szinten kellett tartani a nehézségek ellenére is.
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C. Az értékelés eredményei
A dráma projekt elején és végén kiadott kérdőívekre adott válaszokból kiderül, hogy
a Wilde Bühne résztvevői felfigyeltek a változásokra, különösen személyes készségeik vonatkozásában (10. Ábra): nőtt az önbizalmuk és a hatékonyságukba vetett hitük,
társadalmi szituációkban pedig csökkent a szorongásuk. Saját képességeik és készségeik iránti érdeklődésüket is sikerült felébreszteni.
10. ábra: A Wilde Bühne változásai (N=9)

a projekt előtt
a projekt végén

5

4,33
4,04

3,95

4
3,60
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3

2

1
Önbizalom

Önhatékonyságba
vetett hit

Sociális
szorongás

Készségorientáció

A Wilde Bühne részvevőinek nyitott kérdésekre adott válaszai az alábbi új, vagy
eddig ismeretlen képességeket tartalmazták:
saját érzések kifejezése és feldolgozása
önbizalom és bátorság a saját vélemény kinyilvánításához
mások iránti bizalom és segítség elfogadása másoktól
a színdarab, mint örömforrás
annak felfedezése, hogy a tanulás érdekes és szórakoztató
Az oktatók azt is megfigyelték, hogy a résztvevők önbizalma és gesztusnyelve fejlődött,
illetve azt, hogy a dráma és a folyamat értékelése milyen erősen hatottak egymásra. A
napló rendkívül hasznosnak bizonyult a résztvevők saját problémáinak értékelésében,
valamint abban, hogy a résztvevők a darabban is felfedezték ezeket a problémákat és
kifejezték őket a karakterek megformálása során.
A projekt résztvevői három héttel a projekt befejezése után pszichiátereiktől újabb
kérdőívet kaptak, mely megerősítette a korábbi kérdőívek eredményeit. Különösen az
önértékelés, önbizalom és az érzelmek feldolgozása tekintetében igazolta a fejlődést. A
pszichiáterek szerint a kilenc résztvevőből hét esetében tartósnak bizonyult a fejlődés.
Ezek szerint mindenféle képpen fontos lenne további dráma projektek beindítása.
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D. Megjegyzések a képzési koncepcióhoz /
a továbbfejlesztés lehetőségei
A tömörített, intenzív, ötnapos kurzus bizonyította eredményességét.
A további képzésekre vonatkozóan az oktatók javasolják, hogy a kurzus időtartamára a résztvevőket ki kellene emelni a rehabilitációs intézményből (éjszakára
is), hogy az intézet napirendje ne befolyásolhassa a munkát. Az is kiderült, hogy
a napló nagyszerű eszköze az értékelésnek.

E. Egyéb megjegyzések
A képzést irányító oktatók és a résztvevők pszichiáterei találkoztak egymással a
próbák és a bemutató között. A pszichiáterekkel való együttműködés rendkívül
fontosnak bizonyult.

4.2 MEKKA
A Mekka olyan regionális szervezet, melynek célja a szociálisan hátrányos helyzetből adódó egészségügyi egyenlőtlenségek minimalizálása. Ennek a programnak az egyik fő célcsoportja a Nyíregyházán élő roma közösség.
Az alábbiakban bemutatjuk hogyan érvényesül a Pro-Skills koncepciója a
képzési programban, valamint konkrét példákkal illusztráljuk, hogyan hasznosultak a Pro-Skills által javasolt módszerek a projekt megvalósítása során.

A. A projekt felépítése
Célcsoport és konkrét célok
Egy speciális, felnőtteket képző általános iskolából tizenöt roma fiatal vett
részt a kísérleti képzésben.
A résztvevők kiválasztásához az oktatók kapcsolatba léptek az iskola igazgatójával és interjúkat készítettek az érdeklődő fiatalokkal. Tizenöt fiatalt választottak ki a jelentkezők közül.
A képzés fő céljai a következők voltak:
a romák kultúrájával összeegyeztethető képességek fejlesztése
a mindennapi élethez szükséges készségek fejlesztése
az emberi jogokkal és az egészségneveléssel kapcsolatos új információk átadása és új képességek megtanítása
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Időtartam:
A képzés három napot vett igénybe, mely tartalma alatt a résztvevők számára biztosítva
volt az éjszakai szállás.
ELSŐ NAP
Reggel:

- A résztvevők üdvözlése, a Pro-Skills projekt és a képzés
bemutatása
- A képzést megelőző kérdőív kitöltése
- Szabályok és a résztvevők elvárásainak rögzítése
- Ismerkedés és csoportalkotás

Délután:

- Megismerkedés a tanulás, az élethosszig tartó tanulás
és a tapasztalat alapú tanulás, stb. fogalmaival
- Az első nap értékelése

Este:

- Dráma/szerepjáték
MÁSODIK NAP

Reggel:

- Bemelegítő feladatok
- A személyes készségek bemutatása
- Személyes készségek a gyakorlatban

Délután:

- A szociális készségek bemutatása
- Szociális készségek a gyakorlatban
- A második nap értékelése

Este:

- A dráma/szerepjáték folytatása
HARMADIK NAP

Reggel:

- Bemelegítő feladatok
- Önmenedzselési készségek: gyakorlat

Délután:

- Értékelő kérdőív kitöltése a képzés végén
- Végső értékelés
- Játék a képzés zárásaként

Oktatók és eszközök:
A kísérleti képzést négy oktató vezette:
egy szociálpolitikus
egy szociális munkás
egy mentálhigiénikus egészségfejlesztő szakember
egy drámapedagógus
A képzés a Mekka épületének két termében történt. A képzés során jegyzetfüzeteket,
projektort, CD lejátszót, poszterpapírokat, fényképeket, papírt és tollakat használtak
fel.
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B. Tartalom
Módszerek
Előadások: A Pro-Skills projekt és képzés bemutatása; a személyes, szociális és
önmenedzselési készségek bemutatása
A képzés szabályainak megbeszélése: pontosság, egymás meghallgatása, mobil telefonok kikapcsolása, a képzés ideje alatt alkoholtól való tartózkodás, stb.
Elvárások fája: a résztvevők elvárásai és félelmei
Csoportalkotás: megismerkedés fényképek és különféle feladatok segítségével
„Bölcsesség Fórum” csoportbeszélgetés a tanulás, élethosszig tartó tanulás, a tapasztalat alapú tanulás, stb. témájában
A Pro-Skills által javasolt módszerek közül az alábbiakat alkalmaztuk a képzés
során:

Személyes készségek:
Fotó fantáziák módszer (önkép, önbizalom, önértékelés, érzelmek felismerése és
kifejezése)
Belső értékek hajója (saját értékek, erősségek értékelésének megbeszélése)
Dráma/szerepjátékok (önkontroll, önhatékonysággal kapcsolatos elvárások)

Szociális készségek:
Gordiuszi csomó (kapcsolatok, empátia, tolerancia, konfliktusmegoldás kialakítása)
Pingvinek a jégen (együttműködés, kommunikáció, empátia, tolerancia, öntudat,
konfliktusmegoldás)
Cseréljünk helyet! (interperszonális magatartás, együttműködés)
Szerepjátékok (interperszonális magatartás, együttműködés, empátia, tolerancia,
magabiztosság)

Önmenedzselési készségek:
Nyisd ki az öklöd (értékelési folyamatok, erőforrások és korlátok felmérése, hatékony
folyamattervezés, lépésről lépésre történő megvalósítás, motiváció fenntartása)
Bekötött szemek (értékelési folyamatok, erőforrások és korlátok felmérése, hatékony folyamattervezés, lépésről lépésre történő megvalósítás, motiváció fenntartása)
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C. Az értékelés eredményei
A résztvevők különösen a társadalmi együttműködés terén tapasztaltak változást (11.
Ábra). Jelentősen növekedett hajlandóságuk, hogy társadalmi helyzetekben kimutassák érzéseiket. Fejlődtek a csapatmunkával kapcsolatos készségeik és a képzés
végére a kooperatív tanulásra is nagyobb hajlandóságot mutattak.
11. ábra: MEKKA változások (N=15)
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Csoportmunkával
kapcsolatos készségek

Kooperativ tanulás

A nyitott kérdésekre adott válaszokban a résztvevők különösen az alábbi készségekkel kapcsolatban tapasztaltak fejlődést:
önértékelés, önmegismerés, önmagukról alkotott kép, egyre pozitívabb kép saját
magukról
érzéseik felismerése és kifejezése
beilleszkedés a csapatba, támogatás nyújtása és elfogadása
szolidaritás és csoportorientáció
annak a felismerése, hogy a tanulás örömforrás is lehet és nem feltétlenül nehéz
Az oktatók a szociális készségek feljődését is megfigyelték, valamint azt, hogy a résztvevők egyre készebbnek mutatkoztak elfogadni mások segítségét. Az oktatók szerint
a résztvevők jelentős lépéseket tettek a reális önértékelés és a pozitív önkép kialakításának irányába.

D. Megjegyzések a képzési koncepcióhoz /
a továbbfejlesztés lehetőségei
Az oktatók annak ellenére is újra szerveznének bennlakásos tanfolyamot, hogy rengeteg energiát igényelt a megvalósítás. A képzés szempontjából rendkívül hasznos volt,
hogy a résztvevőket teljesen kiemelték megszokott környezetükből.
Mind a résztvevők, mind az oktatók egyetértettek abban, hogy a készségek fejlesztésére több időt kell áldozni. Szerintük az ötnapos képzés lenne ideális.
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“Összejönni a kezdet.
Együttmaradni a folytatás.
Együtt dolgozni a siker.”
Henry Ford (1863 - 1947)
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E. Egyéb megjegyzések
A képzés egyik leglényegesebb eredménye a csoporttagok közös feladatok során kialakult összetartása lett, amelyet a résztvevők a képzést követően is fenntartanak. Ezen
szociális kapcsolatrendszer fennmaradásának érdekében létrehoztak egy klubot, amelyben a résztvevők az első hat hónap során hetente egyszer találkoznak, hogy ötleteket
cseréljenek, és hogy tovább folytassák a képzésen felmerülő témák megbeszélését.

4.3 PROTASI, egy új életstílus kialakítása
A PROTASI a produktív tanulási irányzat alapján, önkéntesek bevonásával szenvedélybetegségek megelőzése érdekében dolgozik fiatalokkal, valamint kreatív szabadidős
programokat szervez iskoláskorú gyermekek számára.

A. A projekt felépítése
Célcsoport és konkrét célok
Tizenkét munkanélküli fiatal vett részt a képzésben.
A résztvevők körülbelül negyedének családja Ausztráliából, Kanadából, Nigériából és
Albániából vándorolt be. Mindegyik résztvevő alacsony jövedelemmel rendelkezett, és
főként állami segélyből élt. A résztvevők egyike egyedül neveli gyermekét, öten túlsúlyosságuk miatt nem jutottak munkához, négyen elváltak, és többüknek mentális
problémái voltak. A résztvevők többsége rendelkezett érettségivel és szakképzettséggel, sőt, még bizonyos mértékű szakmai tapasztalattal is.
A képzés azt tűzte ki célul, hogy a résztvevőket tevékenyen bevonja az élethosszig tartó tanulás folyamatába és készségeiket fejlessze annak érdekében, hogy új
munkát találjanak. A képzés további céljai:
saját szükségletek és készségek feltérképezése
a résztvevők személyiségének támogatása alapvető készségek elsajátítása által
a résztvevők önértékelésének és önhatékonyságának megerősítése
az emberi jogokkal, egészségneveléssel, tervezéssel és visszatekintéssel kapcsolatos információk és ismeretek biztosítása
a résztvevők bevonása a PROTASI önkéntes csoportjaiba

Időtartam:
A képzés két napon át, összesen 18 órában zajlott.

Oktatók és eszközök:
A képzést egy tanárnő vezette, aki tanári munkája mellett a PROTASI kreatív tevékenységekkel foglalkozó központjának vezetője is. Két szociális munkás gyakornok
és az Achaia központ egy munkatársa megfigyelőként vett részt a képzésben.

50

A képzés két tanteremben folyt: a nagyobb teremben az interaktív feladatok megvalósítása történt, míg a kisebb a csoportmunkára volt alkalmasabb. A képzés során
PowerPoint előadásokat, dokumentumokat tartalmazó irattartókat, videókamerát, kérdőíveket, valamint rajz- és kollázskészítésre alkalmas eszközöket használtak fel.

B. Tartalom
A képzés kisebbik része elméleti alapokkal foglalkozott, melyeket tömör PowerPoint
előadások során ismertettek. A képzés nagyobbik részében a gyakorlati tapasztalatszerzés, interaktív feladatok, játékok és módszerek álltak a középpontban. Az oktató
változatos módszereket alkalmazott, például szerepjátékokat, kooperatív csoportmunkát, vitákat, csoportdinamikai képzés elemeit, ötletgyűjtést, ön- és csoportértékelést,
kérdőívet és videófilmeket.
A Pro-Skills eszköztárából az alábbi anyagokat és módszereket alkalmaztuk:

Személyes készségek
Jó reggelt (bemelegítő feladat)
Ez vagyon én (ismerkedés)
Családi címerek (kommunikációs módszerek)
Munkanélküliség (készségek és szükségletek felmérésének stratégiája)
Piranják és krokodilok (lazító gyakorlat)
Hogy érzem magam, hogy nézek ki, hogyan szeretném érezni magam, hogyan
szeretnék kinézni (önbizalom-fejlesztő feladat)
Az elefánt (relaxációs feladat)
Hogyan érzek (értékelési módszer)

Szociális és önmenedzselési készségek:
Vágyak, lehetőségek és döntések (döntéshozási módszer)
Szükségletek felismerése (módszer)
Készségek gyakorlása (módszer)
Döntéshozás (módszer)
Folytatódó mondatok (önbizalom-fejlesztő feladat)
Nekem is ugyanolyan van (relaxációs feladat)
Emberi jogok (önbizalom-fejlesztő módszer)
Akvárium (információkezelés, szervezés és érzelmi szerepjáték)
Visszajelzés (módszer a végiggondolásra)

C. Az értékelés eredményei
A felmérés eredményei azt mutatják, hogy sikerült felébreszteni a résztvevők érdeklődését saját készségeik és képességeik iránt (12. Ábra). Projekttervezéssel kapcsolatos új készségeket is elsajátítottak. Jelentősen sikerült növelni a saját képességeikbe
vetett hitüket a tanulási folyamat irányítására vonatkozóan.
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12. ábra: PROTASI változások (N=12)
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A nyitott kérdésekre adott válaszokban a résztvevők az alábbi új készségeket
említették:
saját magukkal kapcsolatos új tapasztalatok és tanulságok
pozitív hozzáállás és az erősségekre koncentrálás
érzelmek és félelmek felismerése és kifejezése
vélemény kinyilvánítása és kiállás a saját érdekekért
Az oktatók és megfigyelők szerint a képzés során nőtt a résztvevők önbizalma és az
életszemléletük is sokkal pozitívabbá vált. Az oktatók és megfigyelők különösen fontosnak ítélték azt, hogy nőtt a résztvevők motivációja a felnőttoktatásban való részvételt
illetően, és sikerült meggyőzni néhányukat arról, hogy önként belevágjanak.

D. Megjegyzések a képzési koncepcióhoz /
a továbbfejlesztés lehetőségei
Mind az oktatók, mind a résztvevők egyetértettek abban, hogy ilyen interaktív képzésekre több idő szükséges. A résztvevők kérték a képzés folytatását, valamint azt, hogy
biztosítsanak számukra további, személyre szabott tanácsadást. Nyilvánvalóvá vált,
hogy a képzés csak a kezdet, és a célcsoport további támogatásra szorul.
A résztvevők többsége először vett részt interaktív képzésben, és visszajelzéseik alapján nagyon jó benyomást tett rájuk a felnőttképzésnek ez a formája.

E. Egyéb megjegyzések
A résztvevők legnagyobb gondja a munkakeresés volt. A rendelkezésre álló rövid időn
belül a képzés természetesen erre a problémára nem tudott megoldást nyújtani. Viszont egy biztosító cég, ami a sajtóból értesült a képzésről, néhány résztvevőnek biztosítási ügynöki munkát ajánlott.
A résztvevők közül hárman azonnal beiratkoztak egy további önkéntes PROTASI programba, és mára aktív résztvevői a szervezet önkéntesprogramjának.
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4.4 Hochschule Fulda,
University of Applied Science
A Fulda Tudományegyetem és a Szakképzési Intézet közösen szervezte ezt a képzést.
A Szakképzési Intézet munkanélküi fiatalokat készít fel, hogy különféle tanfolyamokat
kezdhessenek el, vagy a munkaerőpiacon érvényesülhessenek.
Ebben az esetben a Pro-Skills képzési koncepció egy már létező és folyamatban levő
oktatási programba lett beágyazva, amely a sportra és a testmozgással kapcsolatos
elemekre épül.

A. A projekt felépítése
Célcsoport és konkrét célok
Évente három, tizenhat fős csoport végzi el a Szakképzési Intézet oktatási programját, melynek résztvevői 18-30 év közötti fiatalok. A résztvevők körülbelül fele Oroszországból, Lengyelországból, Csehországból, Törökországból, Afganisztánból,
Albániából, Spanyolországból, Eritreából és az USÁ-ból származó bevándorló. A résztvevők eltérő iskolázottsága jelentősen különböző. Legtöbbjük már részt vett különféle
képzéseken.
Sok résztvevő a helytelen táplálkozási szokások és a mozgásszegény életmód miatt
kialakult problémákkal küzd. Ennek eredményeképpen sokan túlsúlyosak, illetve az állóképességük sem megfelelő. Több résztvevő is testi és/vagy szellemi fogyatékkal él.

Időtartam:
A sportfoglalkozások március és augusztus között, hetente egy alkalommal zajlottak,
ami általában heti 1.5 – 2.5 órát vett igénybe. Ezen kívül több speciális sporteseményen is megjelentek a képzés résztvevői.

Oktatók és eszközök:
A képzést egy vagy két oktató vezette, akik szociális neveléssel vagy sporttudományokkal kapcsolatos szakképesítéssel rendelkeztek.
A képzés helyszínei a Fulda Tudományegyetem sportlétesítményei voltak. Sporteszközök és játékok széles skáláját alkalmazták a képzés során.

B. Tartalom
A képzés sportgyakorlatokon és –játékokon alapult, és élménypedagógiai elemeket
is tartalmazott. A modulok során kooperatív és tapaszalat alapú tanulási módszereket is alkalmaztak. Az oktató a tanár és egyben a moderátor szerepét is betöltötte,
és gondoskodott a biztonságról az élménypedagógiai elemeket tartalmazó modul
során. A képzés lényeges céljául tűzte ki, hogy a résztvevők átéljék a közös sportolás
élményét.
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Szociális készségek
Mivel a résztvevők többségének problémái voltak a szociális viselkedéssel (pl. megfelelő viselkedés csoportban, másokra nem voltak tekintettel, nem követték a szabályokat, alacsony frusztrációs küszöb, stb.), a képzés középpontjába a szociális készségek
játékokkal történő megtanítása került. A résztvevők segítséget kaptak ahhoz, hogy
másokkal kapcsolatba kerüljenek, kommunikáljanak és együttműködjenek. A sport
által a résztvevők többféle szociális tanulási élménnyel gazdagodtak, mind például a
játékszabályok elfogadása és betartása, vagy a partnerek figyelembe vétele. Esetenként megtanulták félretenni saját szükségleteiket, valamint azt, hogy a kudarcokra ne
agresszióval és negatív hozzáállással reagáljanak.
A résztvevők szociális készségeinek elősegítése és fejlesztése érdekében eleinte kooperatív sportjátékokra fektették a hangsúlyt, melyek aztán a képzés során újra és újra
előfordultak. Különösen nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a résztvevők elfogadják
és betartsák a szabályokat anélkül, hogy állandóan meg kelljen magyarázni őket, hiszen sok résztvevőnek pontosan ez jelentette a sikeres kommunikáció legnagyobb
akadályát.

Személyes készségek
Mivel a szociális magatartás kialakulása észlelésen, motorikus tevékenységeken, testtudaton és sikerélményen alapul, a személyes készségek fejlesztése és a résztvevők
önbizalmának erősítése nagy hansúlyt kapott.

C. Az értékelés eredményei
Szervezési okok miatt a próbaképzés résztvevői nem töltötték ki az értékelő kérdőívet.
Az oktatók értékelése szerint a résztvevők rengeteg hasznos tapasztalatot szereztek a
kooperatív tanulási módszerek segítségével. Emellett nőtt a résztvevők önbizalma, és
egyre több megértést tanúsítottak egymás iránt.

D. Megjegyzések a képzési koncepcióhoz /
a továbbfejlesztés lehetőségei
A Szakképzési Intézet sajnos jelenleg átszervezés alatt áll, és a megfelelő személyzet
hiánya azt jelenti, hogy a Pro-Skills képzést egyelőre nem tudják folytatni. Jó hír azonban, hogy számos állami és civil szervezet jelezte érdeklődését a Pro-Skills képzési
koncepciója iránt.

E. Egyéb megjegyzések
A különféle szakterületeken dolgozók szoros együttműködése elengedhetetlen ennek
a sport- és egészségorientált programnak a sikeres megvalósításához. A játékok, a
sport és a gyakorlatok érzelmi és szociális szinten is lehetővé teszik a tapasztalatszerzést a résztvevők számára. A nonverbális kommunikáció, amelynek kulcsfontosságú
szerepe van ebben a képzésben, számos akadály legyőzésében segít.
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4.5 Konklúziók
A célcsoportok és körülményeik változatossága miatt mindegyik kísérleti képzés önálló életre kelt. A Pro-Skills képzési koncepció más és más elemei kaptak hangsúlyt a
különféle megvalósítások során.

A képzés körülményei
Az egyik próbaképzést sikerült hosszú távon megvalósítani azáltal, hogy beágyazták
egy már meglévő képzési formába. Szervezési okok miatt a másik három próbaképzés
pár napos, tömörített kurzusok során valósult meg. A rövid, intenzív képzések résztvevői és oktatói egyetértettek abban, hogy a rendelkezésre álló idő nem volt elegendő,
és hogy mindenképpen kívánatos lenne a képzés folytatása. Ezzel együtt az is kiderült,
hogy a tömörített programok rendkívül intenzív tanulási folyamatot igényeltek, amelyet
a résztvevők pozitívan értékeltek. Visszatekintve, a legjobb módszernek a hosszútávú,
folyamatos képzés tűnik, melyet egy többnapos, intenzív periódusnak kell indítania.

Oktatók
Mindegyik oktató alapos pedagógusi képzésben részesült, és korábban mindegyikük
dolgozott már a célcsoporttal.
A több személyből álló oktatói csoport nélkülözhetetlennek bizonyult a képzés során.
Míg két oktatói csoport tagjai szaktudás szerint felosztották a munkát és felváltva dolgoztak, a másik két képzés során egy-egy oktató vállalta a fő felelősséget. Ez utóbbi
esetekben a többi oktató támogatta a vezető oktatót, illetve nagy hangsúlyt fektettek
a célcsoport megfigyelésére, hogy felismerjék és kezelni tudják a csoportban zajló
folyamatokat. A megfigyelők rendkívül fontos szerepet töltöttek be a képzés során, de
a várakozásoknak megfelelően, a vezető oktatókat terhelte meg leginkább a képzés
irányítása, hiszen rájuk hárult a munka oroszlánrésze.

Résztvevők
A próbaképzésekben a szociálisan hátrányos helyzetű embereknek három nagyon
különböző csoportja vett részt, például korábbi droghasználók, munkanélküliek és romák. A Fulda szakképzésre felkészítő programjának résztvevői bizonyos szempontból
szintén szociálisan hátrányos helyzetűnek mondhatóak, többek között a bevándorlói
háttér, valamint a testi és szellemi fogyatékosságok miatt.
A képzéseken mindenki önkéntesen vett részt, és mindegyikük előzetes tájékoztatást
kapott a képzés tartalmáról és céljairól. A rövid, tömör képzések esetében a képzés
kezdete előtt mindegyik résztvevővel egyenként elbeszélgettek, hogy megismerjék indítékaikat és elvárásaikat.

A képzések tartalma és módszerei
A tartalom és módszerek tekintetében mindegyik próbaképzés másra koncentrált. A
Wilde Bühne drámaprojektje különösen nagy hansúlyt fektetett az identitástudatra és
a szociális készségek átadására. Ebben a folyamatban a dráma feldolgozása rendkívül
hasznos eszköznek bizonyult. A dráma karaktereihez való kötődés és a napló által
elősegített visszatekintés elősegítette, hogy a résztvevők intenzíven elgondolkodjanak
önmagukról és a bennük kavargó érzésekről. Ugyanakkor a közös munka és a darab
közös előadása számos lehetőséget nyújtott a szociális készségek fejlesztésére a ko55

operatív tanulás alkalmazásával. A napló és a visszatekintést ösztönző modulok pedig
a tapasztalat alapú tanulást segítették elő. A résztvevők először csak pusztán színházi
szempontból ismerkedtek meg a drámával és néhány drámai gyakorlattal, de aztán
saját tapasztalataikra alapozva sikerült visszatekinteniük saját viselkedésükre, valamint
saját személyiségük bizonyos elemeire, és új tapasztalatokat és ismereteket is tudtak
szerezni.
A MEKKA szervezet roma származású fiatalok számára indított próbaképzése rámutatott, milyen nehézségek merülnek fel, amikor a célcsoport rendkívül erős kultúrával
és értékrendszerrel rendlekezik, nap mint nap éreztetik vele a másságát és ennek a
másságnak nagyon is tudatában van. A képzés nagyon sokat köszönhet annak, hogy
az oktatók többéves gyakorlattal rendelkeznek a célcsoporttal kapcsolatban, és hogy
egy oktató – leginkább megfigyelői státuszban – maga is a roma etnikai kisebbséghez
tartozik. A képzés leginkább a kooperatív tanulásra koncentrált, és a kialakuló csoportfolyamatok segítségével fejlesztette a szociális készségeket. A roma kultúrának és a
bentlakásos képzésformának köszönhetően erős csoportkohézió jött létre a képzés
során, amely a tanfolyam végeztével is fennmaradt és a résztvevőknek új szociális erőforrást jelent. Bár a legtöbb résztvevő nem ismerte egymást a képzés előtt, kölcsönös
nyitottság és kiváló visszajelzési kultúra alakult ki a csoportban, amely nagyszerű alapot nyújtott az egyének önértékelésének megerősítéséhez és ahhoz, hogy a résztvevők magukra tudjanak koncentrálni.
A PROTASI próbaképzés középpontjában a személyes és önmenedzselési készségek
álltak. A képzés során azonban szükségessé vált a résztvevők önképének illetve az
önszabályozó tanuláshoz való hozzáállásának fejlesztése is. A munkanélküli résztvevők számára a legnagyobb kihívást az önbecsülés alacsony foka, valamint az önhatékonysággal kapcsolatos csekély elvárások jelentették. A résztvevők hozzáállásának
javítása mellett a produktív tanulási módszereket is hasznosították a képzés során. A
feladatok a résztvevők mindennapi élethelyzeteit használták fel, hogy fejlesszék a tervezési és önmenedzselési képességeket.
A Fulda Tudományegyetem sportot, kooperatív tanulást és tapasztalat alapú tanulást integráló programja különösen sikeresen tudta fejleszteni a résztvevők szociális
készségeit. Rengeteg játék során javították a résztvevők együttműködési és konfliktuskezelő készségeit, valamint gyakorolták a szabályok betartását. Ezek a készségek a
legmeghatározóbbak abból a szempontból, hogy a szakképzés-előkészítő tanfolyamok résztvevői további képzést vagy munkát kapnak-e. Ebben a próbaképzésben igen
jelentős szerepet játszott a különféle szakterületek, az oktatás, a sport és az egészségügy szakértőinek együttműködése.

A képzések eredményei
A képzésre rendelkezésre álló idő rövidsége miatt, a kezdetektől fogva világossá vált,
hogy sok résztvevő számára a képzés csak kiindulópontot jelent, és számukra hosszútávú képzés lenne kívánatos ahhoz, hogy hosszan tartó hatása legyen. Az értékelés eredményei azonban egyértelműen bizonyítják, hogy még ezek a rövid ideig tartó
képzések is eredményesek voltak, különösen a résztvevők önképükhöz és a felnőttképzéshez való hozzáállását illetően. Ezzel együtt, a gyakorlati készségek terén is megfigyelhetők voltak a képzés hatásai. Több héttel a képzés befejezése után a résztve-
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vők pszichiátereivel készült interjúk is igazolták, hogy a dráma projekt középtávon is
hatásos volt. Rendkívül hasznosnak bizonyult a résztvevők pszichiátereinek bevonása
a képzésbe, hiszen ők tovább tudták követni azokat a folyamatokat, amelyek a dráma
projekt során indultak el, és így biztosítani tudták a képzés fenntarthatóságát. A magyar és a görög intenzív tanfolyamok során is lehetőség nyílt a résztvevők számára,
hogy pszichiátriai segítséget vegyenek igénybe azért, hogy ne maradjanak magukra
újonnan megszerzett ismereteikkel és a bennük elkezdődött változásokkal. A Fulda
program résztvevőinek ez a fajta szolgáltatás eleve rendelkezésre állt, mivel integrált
részét képezte a szakképzés-elkészítő programnak.
Az a tény, hogy a résztvevők kivétel nélkül pozitívan és kellemes meglepetéssel reagáltak a képzés során alkalmazott tanulási módszerekre és irányzatokra azt jelzi, hogy
mennyire ritkán jelennek meg ezek az irányzatok a hagyományos oktatás keretein belül. Ezen kívül egyértelmű, hogy ezek az irányzatok vonzó és hatásos eszközök lehetnek a szociálisan hátrányos helyzetű, sőt, bármilyen tanulók tanulással kapcsolatos
pozitív hozzáállásának kialakításában és fejlődésük elősegítésében.
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Centre de prévention
des toxicomanies (CePT)
8-10, rue de la Fonderie
L-1531 Luxemburg
Tel.: +352 497777-1
www.cept.lu
Kapcsolattartók: Therese Michaelis / Aliette Lauff / Astrid Godart / Dr. Carlos Paulos
A Centre de Prévention des Toxicomanies (CePT) nonprofit szervezet, mely a szenvedélybetegségek megelőzését koordinálja a luxemburgi Duchy-ban. A CePT szerint az
egészséges életmódra nevelést a szenvedélybetegségek megelőzésének sarkalatos
pontja. A szervezet széleskörű ismeretterjesztést végez szemináriumokon, workshopokon és médiakampányokon keresztül.

Zentrum für empirische pädagogische Forschung (zepf)
(Centre for Educational Research)
Bürgerstraße 23
D-76829 Landau
Tel.: +49 6341 906197
www.zepf.uni-landau.de
Kapcsolattartók: Dr. Uwe Fischer / Claudia Jung
A Zepf a Koblenz-Landau-i Egyetem jelentős kutatóintézete. Négy kompetencia- centrumában oktatási és egészségnevelési programok és projektek tervezésével, tudományos monitorozásával és értékelésével foglalkoznak.

Azienda Sanitaria Locale (ASL) Milano
Attivita di prevenzione specifica
Via Ippocrate 45
I-20161 Milano
Tel.: +39 28578 2953
www.asl.milano.it
Kapcsolattartó: Dr. Cristina Bergo
Az Attivita di prevenzione specifica Milánó közegészségügyi rendszerének része. A
szervezet az egészségnevelés terén szorosan együttműködik kereskedelmi vállalkozásokkal és cégekkel, bevándorlókkal dolgozik és szabadidős tevékenységekre
irányuló projekteket valósít meg.
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Irti Huumeista Ry - Vaasan kaupunki, A-neuvola
Mariankatu 13 A 1
FIN-00170 Helsinki
Tel.: +358-400-937 128
www.irtihuumeista.fi
Kapcsolattartó: Ann-Mari Bergström
Az Irti Hummeista ry – Drogoktól mentesen a legrégebbi civil, nonprofit szervezet Finnországban, mely a droghasználók családjainak nyújt tanácsadást és segítséget. Deklarált céljuk a megelőzés, a drogfogyasztás csökkentése, valamint következményeinek enyhítése. Az intézmény működése nagyrészt önkéntes munkán alapul.

MEKKA - Megyei Egészség Kultúrát Koordináló Alapítvány
Bethlen G.u. 25
HU-4400 Nyiregyháza
Tel.: +36 3030 32776
Kapcsolattartók: Hegyiné Gombkötő Éva / Bogdándi István
A MEKKA regionális szervezet, melynek célja a hátrányos szociális helyzetből adódó
egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése, és a marginalizálódott emberek életminőségének javítása.

Hochschule Fulda - University of Applied Sciences
Marquardstraße 35
D-36039 Fulda
Tel.: +49 661 9640 170
http://www.hochschule-fulda.de
Kapcsolattartó: Dr. Jan Ries
A Hochschule Fulda – Fulda Tudományegyetem tevékenykedik a sporttudományok és
a munkahelyi egészségnevelés terén, valamint a sport drogprevenciós eszközként való
alkalmazásában, illetve diákok sportoktatásban és edzők képzésében is részt vesz.

Protasi- Mozgalom egy más életformáért
Sarantaporou St. 20
GR-26223 Patra
Tel.: +30 2610 451 790
http://www.forthnet.gr/protasi
Kapcsolatartó: Angela Passa
A PROTASI olyan fiatalokkal dolgozó civil szervezet, melynek munkája a produktív tanulási irányzaton alapul. A szervezet ezen kívül szabadidős tevékenységeket szervez
az iskolás korosztály számára, lebonyolításukba pedig szenvedélybetegségek megelőzésével foglalkozó önkénteseket von be.

59

“Utrip” Kutatási és Fejlesztési Intézet
Trubarjeva cesta 13
SI-1290 Grosuplje
Tel.: +386 31 880 520
Kapcsolattartó: Matej Košir
Az Utrip civil, magánkézben lévő intézet, melynek fő tevékenysége olyan programok
tervezése, kutatása, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése, amelyek megelőzik a
fiatalkori, egészségügyi kockázatot jelentő viselkedés kialakulását, népszerűsítik az
egészséget és az egészséges életmódot, valamint csökkentik a társadalom generációi
közötti feszültségeket.

Wilde Bühne
Ostendstraße 106a
D-70188 Stuttgart
Tel: +49 711 466060
http://www.wilde-Bühne.de
Kapcsolattartó: Dorothée Nägele
A Wilde Bühne civil, nonprofit szervezet. Korábbi droghasználók szocio-kulturális
fórumaként működik, amely drámapedagógiai módszerekkel akadályozza meg a
drogfüggőség kialakulását, valamint droghasználóknak, fiataloknak, tanároknak és
szülőknek tart önismereti foglalkozásokat.

Kooperációs partner:

Swiss Federation for Adult Learning (Svájci Felnőttoktatási Szövetség)
FSEA
Ch. des Plantaz 11a
CH - 1260 Nyon
Tel: +41 22 994 20 12
http://www.alice.ch
Kapcsolattartó: Bernadette Morand-Aymon
A Svájci Felnőttoktatási Szövetség (FSEA) általános és szakképzettséget nyújtó felnőttoktatási szervezetek szövetsége. Tagjai között vannak magán és állami iskolák, szervezetek, kantonszintű felnőttoktatási vezetők, vállalati képzési osztályok, és felnőttoktatási dolgozók. A FSEA támogatja a felnőttoktatási szervezetek együttműködését, a
felnőttoktatás fontosságának propagálását és a szervezet tagjainak tevékenységét.
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