
 

 

Menekültek szakképzése egy befogadóbb Európáért 

Erasmus+ projekt az ERIFO vezetésével–  

n° 2016-IT01-KA202-005445 

 

 

 

 

MUNKAALAPÚ GYAKORNOKI PROGRAM 

KÉZIKÖNYV (IO6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektpartnerek: 

 

 



 

2 
 

Tartalom 

Bevezetés ................................................................................................................... 2 

1. A nem formális és az informális tanulás értékelése hátrányos helyzetű felnőttek 

számára ...................................................................................................................... 4 

2. A készségek értékelése a munkakörnyezetben: elméleti alap ............................. 6 

3. Milyen hozzájárulást nyújthat egy jó munka alapú ............................................... 1 

gyakornokság? ........................................................................................................... 1 

4. Hogyan vezetjük hatékonyan a WBL felhasználót ............................................... 9 

5. Hogyan tervezzünk munkaalapú gyakornoki programot .................................... 12 

6. Hogyan értékeljük a tanulás eredményét ........................................................... 13 

7. Bibliográfia ......................................................................................................... 16 

Melléklet ................................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

Bevezetés 

A kézikönyvet a partnerszervezetek tapasztalatai és ismeretei alapján 

fejlesztettük ki, és a tesztelési tevékenységek végrehajtása során 

összegyűjtött bizonyítékoknak köszönhetően továbbfejlesztettük. A REVALUE 

hatodik kiadása az utolsó lépés a bevándorlók, menedékkérők és menekültek 

segítése érdekében. Ez a kézikönyv számos módszertani és gyakorlati 

információt nyújt a hasonló projektek megtervezéséhez és megvalósításához, 



 

3 
 

amelyek lehetőséget adnak a felhasználók számára a már meglévő ismeretek 

kiértékelésére, és növelik a lehetőségeket arra, hogy új foglalkoztatási 

lehetőségeket találjanak a fogadó országban. 

Ennek a kézikönyvnek az a célja, hogy erősítse a Revalue módszer 

alkalmazásában érdekelt szereplők azon képességét, hogy segítséget és 

tájékozódást nyújtsanak azoknak a menekülteknek és menedékkérőknek, 

akik első munkahelyi tanulási tapasztalataikat kezdik el, és fontos 

eszközöket biztosítsanak számukra társadalmi beilleszkedésük és a 

munkaerőpiacra való belépés lehetővé tétele felé. 

A Revalue megközelítés szerint, a munkahelyi gyakornoki programok 

stratégia jelentőségűek a migránsok számára. A cél, hogy azonnal 

elinduljanak a projekt keretében megszerzett ismeretek, készségek és 

kompetenciák beépítése útján. Ennek a megközelítésnek az alapja 

összekapcsolódik azzal a szükségességgel, hogy a kezdetektől kezdve 

közvetlenül a felhasználók munkakörnyezetben megszerzett tapasztalatokat 

kapjanak, azokat megértsék, megtanulják, hogyan kell kapcsolatba lépni 

kollégáikkal és a civil társadalom többi szereplőjével. 

Az információk és eszközök biztosításának köszönhetően, amelyek segítenek 

a felhasználóknak a migránsok munkahelyén megszerzett kompetenciáinak 

és készségeinek értékelésében, ez a kézikönyv lehetővé teszi, hogy 

önéletrajzokat és portfóliókat készítsenek, amelyek segítik a felhasználókat 

abban, hogy a lehető legjobban profitálhassanak a többi projekt outputjából, 

csökkenti a kockázatát annak, hogy a kulturális akadályok és a 

szkepticizmus ronthatják kirekesztési helyzetüket. 

A gyakornoki programi tevékenységekben való aktív részvétel lehetővé teszi 

a résztvevők számára, hogy: 

- Növeljék csapatmunkájuk képességét problémamegoldó megközelítéssel és 

jobb kommunikációs képességgel 
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- Munkahelyi gondolkodásmód kidolgozása, amelynek célja annak 

megértése, hogy mely stratégiák támogathatják őket a munkaerőpiacra 

történő beilleszkedésükben 

- Tudja meg jobban, hogyan lehet támogatást kérni, és jobban megismerje a 

különféle helyzetek dinamikáját, amelyekben új lehetőségeket keresnek. 

 Ezt a megközelítést Magyarországon, Olaszországban, Franciaországban és 

az Egyesült Királyságban tesztelték, amelyek részletes információkat 

szolgáltatnak a projekt keretében elvégzett tesztelésről, és részletes és 

hatékony információkkal segítik a munkáltatókat a projekt lehetséges 

adaptációjában. 

1. A nem formális és az informális tanulás értékelése hátrányos 

helyzetű felnőttek számára 

A munkaalapú tanulást kialakító útvonal olyan folyamatként értelmezhető, 

amelyet egy meghatározott indulási és érkezési pont jellemez. A kiindulási 

pontot minden olyan értelemben kell érteni, amelyet az egyén ismeri egy 

életének egy adott pillanatában, és amelyet a korábbi tapasztalatai során 

elért tudás, a személyes tulajdonságok és törekvések alkotnak. Az érkezési 

pontot a megszerzett ismeretek fokozott öntudatossága és gyakorlati 

felhasználása jelenti, amely alapvető lépés a stabil munkahely 

megtalálásának további lehetőségeinek garantálásához. 

A legfontosabb kérdés: hogyan lehet a menekülteket támogatni abban, hogy 

jobban megértsék munkájukon alapuló tanulási eredményeiket, figyelembe 

véve az összes olyan tényezőt, amely bonyolultabbá teheti számukra a 

teljesen új társadalmi helyzetbe kerülést? 

Ebben a kézikönyvben két fontos szempontra összpontosítunk: 

- a kompetenciák egyensúlya; 

- a tanulás érvényesítésének eljárásai; 
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Ennek a stratégiának az a célja, hogy értéket biztosítson az indulási és az 

érkezési pont között feltekeredő tanulási útvonalnak. Ezt az utat az összes 

olyan tevékenység alkotja, amely a tanulás olyan formáját generálja, amely 

hasznos lehet a szakmai célkitűzés eléréséhez, valamint a megtanultak 

értékének tudatosítása. 

A kompetenciák megfelelő egyensúlyának megteremtése segíthet nekünk a 

megszerzett tanulás és személyes tulajdonságaink megfelelő értékelésében, 

megértésében, és új helyzetben történő adaptálásában. Ez elősegíti 

számukra, hogy több információt szerezzenek arról a munkáról, amelyet 

szeretnének elvégezni, és megértsék, hogyan válhatnak képessé az 

elvégzésére. 

Hasonló módszer segít ezeknek az egyéneknek a munkaorientációs 

folyamatban, valamint a jobb szakképzésben és oktatásban való 

részvételben, lehetővé téve számukra új szakma elsajátítását. Az üzemeltető 

feladata az, hogy a felhasználót hatékonyan irányítsa olyan szolgáltatások 

felé, amelyek jobban alkalmazkodnak a munkavállalók szakmai ambícióihoz, 

segítve őket a lehetőségeiknek megfelelő integrációs és kommunikációs 

projektek kidolgozásában. 

Itt konkrét esetekkel nézünk szembe: 

- Hogyan lehet egy hátrányos helyzetben lévő felhasználót támogatni egy 

olyan munka megtalálásában, amely iránt érdeklődik, vagy amely már tudja, 

hogyan kell részben vagy teljesen elvégezni (a nem formális és az informális 

tanulás valorizálási eljárásai) 

- Hogyan lehet támogatni / orientálni egy hátrányos helyzetben lévő 

felhasználót annak megértéséhez, hogy melyik munkát ésszerűen 

elvégezheti, és milyen intézkedésekre van szükség e cél eléréséhez (a 

kompetenciák egyensúlya). 
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2. A készségek értékelése a munkakörnyezetben: elméleti alap 

Minden olyan folyamat, amely az újonnan megszerzett nem formális 

kompetenciák átláthatóságához vezet, kettős eredményt eredményezhet: 

1) A formázó jóváírások egy sorának elismerése. Szigorúan szabályozott 

folyamat, amelyen keresztül az egyéni igények alapján a formális, a nem 

formális és az informális tanulást ki kell értékelni, a felvételi követelmények 

és a tanulási eredmény egységek elemzésének köszönhetően. 

2) A kompetenciák tanúsítása olyan eljárás, amelyet nemzeti vagy regionális 

alapon szabályoznak, és amely lehetővé teszi az egyén számára, hogy 

bármilyen kontextusban (különösen munkahelyi környezetben) előzetes 

kurzuson való részvétel nélkül megszerezze a szakmai képesítést az elért 

tanulási eredmények alapján. ). 

 

Minden munka- és élettapasztalat igazolható tanulást generálhat, amely 

fontos lehet a képesítés szempontjából, vagy ahhoz, hogy hozzáférjen egy 

személyre szabott tanulási úthoz. Ezt két különböző kritérium alapján lehet 

értékelni: 

- Érték: a tapasztalatot igazoló bizonyítékok / bizonyítékok fajtája alapján 

- Relevancia: a követelmények relevanciája és teljessége alapján, az 

érvényesíthető kompetencia előtt. 

TANULÁS 
ÉRÉTKELÉSE

FORMÁLIS 
KÖRNYEZET

NEM 
FORMÁLIS 

KÖRNYEZET

INFORMÁLIS
KÖRNYEZET
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Ahogy már vártuk, a tanulás minden formáját olyan eljárások sorozatával 

lehet értékelni, amelyek jogilag elismert bizonyítványhoz vagy képesítéshez 

vezethetnek; ez egy eredmény, amelyet könnyen lehet elérni és a 

munkahelyre fordítani. 

A kompetenciák tanúsítása azon az elven alapul, hogy a tanulás nem csak 

formális (oktatási intézmények, iskolák, stb.) Kontextusban történik, hanem 

informális kontextusban (mindennapi életben, szabadidejében stb.) És nem 

formális kontextusban (munkakörnyezet). ). A fő gondolat az, hogy az 

élettapasztalatok, a hozzájuk kapcsolódó különféle körülményekkel együtt, 

fontos tanulási lehetőségeket képviselnek, összehasonlítva a hagyományos 

tanulási helyzetekre jellemzőkkel. Ez a feltevés megkönnyíti a hagyományos 

nézet leküzdését, miszerint az azonosításra és validálásra képes egyetlen 

olyan tanulás, amelyet a hagyományos helyzetekben lehet elérni. 

 



 

 

3. Milyen hozzájárulást nyújthat egy jó munka alapú  

gyakornokság? 

• A munkahelyi gyakornoki program célja, hogy támogassa a 

felhasználókat a személyes tevékenységek során megtanultaik 

megvalósításában. A pozitívan beállított WBL lehetővé teszi a 

tanulók számára, hogy felfedezzék és növekedjenek egy 

kockázatmentes környezetben, a mentor által meghatározott 

forgatókönyvek sorozatában meghatározott körülmények 

között megfigyelve és meghozva a döntéseket. 

• A munkakörnyezet felállításához és a valósághű, integrált 

tanulási tapasztalatok garantálásához fontos ellenőrizni, hogy 

a tanulóknak lehetősége van: 

• Kövesse a szokásos munkahelyi eljárásokat; 

• Dolgozzon konkrét ütemtervekkel a határidők kezelésének 

megtanulása érdekében; 

• Csapatmunka kollégákkal; 

 

• Kezelje az ügyfelekkel és kollégákkal folytatott 

kommunikációt; 

A TACIT TUDÁS 

FONTOSSÁGA 

 

A közelség és az interakció két 

alapvető tényező egy olyan 

tudáskészlet fejlődésében, amely 

alapvető fontosságú lehet az egyén 

növekedése és a cég sikere 

szempontjából. Ily módon az egyének 

automatikusan cserélnek tudást és 

bizalmi kapcsolatokat építnek fel, 

növelve a kapcsolat belső szintjét 

(Schilling, 2016).  

(Schilling, 2013) 
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• Tanulja meg a leggyakoribb problémákat, 

amelyekkel a munkahelyen szembesülhetnek; 

• Tanuljon meg több feladatkészlet kezelését és rangsorolását; 

• Segítséget nyújthat más egyéneknek a már megszerzett 

ismeretek hasznosítása révén.



 

 

4. Hogyan vezetjük hatékonyan a WBL felhasználót 

A mentorok alapvető szerepet játszanak abban, hogy támogatják a 

felhasználókat gyakornokii tapasztalataik során. A hatékony mentori 

folyamat meghatározása érdekében fontos szem előtt tartani a következő 

részeket: 

 

- AZONOSÍTSA A MÓDSZER FELELŐSÉT – Az út sikerének garantálása 

érdekében fontos egy mentor azonosítása, aki megfelelő kompetenciával 

rendelkezik a felhasználóval folytatott nyílt párbeszéd folytatására. Alapvető 

fontosságú a nyelvi és társadalmi kulturális készségek figyelembevétele 

- KÉPEZZE RENDSZERESEN A MENTOROKAT - A mentornak a 

felhasználónak kell vezetnie, de a jobb eredmények elérése érdekében 

támogatásra lehet szüksége. 

AZONOSÍTSA A MÓDSZER 
FELELŐSÉT

KÉPEZZE 
RENDSZERESEN 

A MENTORT

JELÖLJÖN KI 
EGYÉRTELMŰ 

GYAKORNOKI CÉLOKAT

TERVEZZEN 
ÁLLANDÓ 

MONITOROZÁST

RENDSZERESEN 
EGYEZTESSEN A 
GYAKORNOKKAL

ÉRÉTKELJE A 
MÓDSZERTANT
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- JELÖLJÖN KI EGYÉRTELMŰ GYAKORNOKI CÉLOKAT - nyilvánvalónak tűnik, 

de alapvető fontosságú, hogy a WBL-útvonal szempontjából világos, mérhető 

és elérhető eredmények maradjanak. 

- Tervezzen állandó monitorozást - A mentoroknak folyamatosan és 

egyértelműen figyelniük kell az általuk követett tevékenységeket, 

rendszeresen ellenőrizve az elvégzést 

- Rendszeres egyeztessen a gyakornokokkal - Győződjön meg arról, hogy a 

mentor rendszeres és nyílt párbeszédet folytat a felhasználóval, segítve őt a 

lehető legjobb tapasztalatok kiaknázásában. 

- Értékelje a módszertant - A felhasználóval és a mentorral folytatott 

konzultáció lehetővé teheti az út sikerének felmérését, az előrehaladás és az 

esetleges hiányosságok ellenőrzését. 

Az Európai Képzési Fórum (2012) szerint három konkrét szempont van, 

amelyeket a jó munkaalapú tanulási tapasztalatok felállítása képessé tesz: 

• Kemény készségek, műszaki szakértelem és hallgatólagos tudás: A 

megfelelően felállított WBL arra készteti a bevándorlót, hogy fejlessze azokat 

a készségeket és kompetenciákat, amelyek csak a munkahelyen találhatók 

meg, a megfigyelés és a cselekedet révén történő tanulásnak köszönhetően. 

A legfontosabb kompetenciák egyike valójában azok, akiket a hallgatólagos 

tudáson keresztül fejlesztenek ki, közvetlenül a tapasztalatok alapján 

megtanult gyakorlati készletek reprodukciójának köszönhetően. 

• Puha készségek, egyéb kompetenciák és magatartás: Az új munkaerőpiacra 

való integrációhoz fontos a kulcskompetenciák (kommunikáció, csapatmunka 

képesség, ügyfélkapcsolati képességek) és más kapcsolódó készségek 

fejlesztése. problémamegoldó vagy projekt-alapú gondolkodás. 

• Szocializáció: Annak ellenére, hogy gyakran figyelmen kívül hagyják, a 

szocializáció fontossága alapvető fontosságú a WBL tapasztalatának sikere 
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szempontjából, segítve az egyént a fogadó országban jellemző „munkahelyi 

kultúra” jobb megértésében és az önismeret fokozásában. 
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5. Hogyan tervezzünk munkaalapú gyakornoki programot 

A formáló projekt a munkatapasztalat igazolványa. A formáló projektben a 

munkahelyi gyakornoki program céljait és tartalmát kell leírni, különös 

tekintettel az elvégzendő tevékenységekre és a tanulók által elsajátítandó 

ismeretekre / készségekre. Más szavakkal: a gyakornoki programnak 

garantálnia kell a lehetőséget, hogy elérje a tanulási eredmény egységet, 

amelyet ki kell értékelni és validálni. 

A kialakító projekt, ha jól épül fel, alapvető eszköz lehet a tapasztalatok 

helyes beállításához és megvalósításához, mivel lehetővé teszi a műszaki-

szakmai és transzverzális kompetenciák értékelését (és lehetséges 

validálását), amelyek támogathatják a felhasználó foglalkoztathatóságát. 

 

A műszaki-szakmai kompetenciákat a munkaerőpiacon létező szakmai profil 

alapján lehet értékelni, a kapcsolódó kompetenciák elfogadható szintű 

szabványosítása mellett. A jövedelmezőség érdekében egy gyakornoki 

programot egy meghatározott munkakörnyezetre kell fejleszteni, egy vagy 

több tanulási egységre hivatkozva. Ilyen módon a felhasználó kipróbálhatja a 

professzionális teljesítményt biztonságos és védett környezetben. 

 

Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a professzionális teljesítmény elvárt 

eredményt igényel, vagyis egy adott termék / szolgáltatás megvalósításának 

szükségességét, egy jól meghatározott szintű felelősségvállalással és 

autonómiával. A várt eredmény valóban a kompetencia. Minden kompetencia 

olyan tudás-készségekre épül, amelyeket elsajátításukhoz mozaiklapokként 

kell összekapcsolni, mindegyiknek megvannak a saját tanulási eredményei. 

 

A tanulási eredmény egység a formáló út didaktikai eleme, mind tapasztalati, 

mind osztálytermi alapú. A tudás és készségek olyan csoportjából áll, 

amelyeket ki lehet értékelni és validálni lehet. Ha az egységet progresszív és 

halmozott módon lehet felhasználni a legértékesebb eredményre, akkor az 

aktiválható kompetenciaegység (UFC) lesz. Az UFC egy önállóan jelentős 

kompetenciakészlet, amelyet a tanulási út részeként lehet azonosítani. 

 

A tőkésítés fogalma azt jelenti, hogy minden megszerzett tudást, készséget 

és kompetenciát kognitív tőkébe kell fordítani. Ebből a célból olyan 

megközelítést kell elfogadnunk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy 

minden formális, nem formális és informális tanulást összegyűjtsünk és 

átadjunk értékük növelése érdekében. 

 

Ez azt jelenti, hogy annak jelentősége érdekében a gyakornoki programot 

szabványosított szakmai profil alapján kell fejleszteni, tőkésíthető tanulási 

egységekkel. 
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A kodifikálható ismeretek validálásának elősegítése érdekében a gyakornoki 

programot ki kell fejleszteni annak érdekében, hogy a kompetenciák 

egyértelműek és egyértelműek legyenek a következő értelemben: 

• A szükséges készségek és tudás szempontjából 

• A készségek és tudás aktiválásának módja 

• Az eljárás során, amely a cél megvalósulásához vezet, és amely 

meghatározza a kompetenciát a cselekvés során. 

 

A gyakornoki program meghatározásához vezető lépések, amelyek validálása 

és tanúsítása (ha releváns), a következők: 

1) A kapcsolódó kompetencia azonosítása 

2) Az értékelési kritériumok meghatározása 

3) A végső tesztek meghatározása 

 

 

Néhány gyakorlati tanács 

 

Az első lépés, hogy meghatározzák a nemzeti vagy regionális kompetenciakeretben 

azt a szakmai alakot vagy a termelési folyamatot, amelybe a gyakornoki programot 

rögzíteni kívánják (vagy a teljes formációs folyamatot, amelynek része a gyakornoki 

program). 

Minden nemzeti keretrendszer rendelkezik kompetenciákkal, amelyeket el kell érni a 

kompetenciák fejlesztése érdekében. Ezeket a kompetenciákat mindig a várt 

tanulási eredményekhez viszonyítják. Számos repertoárban megtalálhatók azok a 

formáló szabványok is, amelyek meghatározzák a tanulás minimális tulajdonságait, 

és irányt mutatnak az experenciális folyamat fejlesztésében. 

 

Nem fontos, hogy az összes tervezett tanulási eredményt gyakornoki programban 

fejlesszék. Lehetőség van egy vagy több tanulási eredményre is összpontosítani. 

Fontos az, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a nemzeti keret / repertórium 

továbbra is a legfontosabb inspirációs forrás a projekt megírásában. 

 

A repertóriumban olyan kompetenciaszintet is megtalál, amely a képesítéshez 

szükséges minden szakmai személy számára, az Európai Képesítési Keretrendszer 

(EQF) alapján. Ez épül: 

a) három leíró dimenzióban: tudás, készségek, autonómia / felelősségvállalás 

b) nyolc szinten, amelyeket az elért tanulás egyre komplexebb jellege jellemez, 

összehasonlítva a fent említett dimenziókkal. 

 

 

 

 

 

 

6. Hogyan értékeljük a tanulás eredményét  

Az eredmények megfelelő értékelésének figyelembe kell vennie a tanuló 

útjában végzett tapasztalatait és igazolnia kell a megszerzett tanulást, hogy 

Minden nemzeti keretrendszer rendelkezik kompetenciákkal, 
amelyeket el kell érni a kompetenciák fejlesztése érdekében. Ezeket 

a kompetenciákat mindig a várt tanulási eredményekhez 
viszonyítják. Számos repertoárban megtalálhatók azok a formáló 

szabványok is, amelyek meghatározzák a tanulás minimális 
tulajdonságait, és irányt mutatnak az experenciális folyamat 

fejlesztésében. 
 

Nem fontos, hogy az összes tervezett tanulási eredményt 
laboratóriumban fejlesszék. Lehetőség van egy vagy több tanulási 

eredményre is összpontosítani. Fontos az, hogy megbizonyosodjon 
arról, hogy a nemzeti keret / repertórium továbbra is a legfontosabb 

inspirációs forrás a projekt megírásában. 
 

A repertóriumban olyan kompetenciaszintet is megtalál, amely a 
képesítéshez szükséges minden szakmai személy számára, az 

Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) alapján. Ez épül: 
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minden, a profilja iránt érdeklődő vállalkozás vagy szervezet értékelni tudja 

az egyén potenciális hozzájárulását egy munkakörnyezet. 

 

A tanulási eredmények értékelése egy jó értékelésből származik, és az 

értékelés validálásának szükséges feltétele. Ez egy folyamat, amelyet az 

egyes nemzeti és helyi hatóságok jól szabályoznak, és lehetővé teszi a 

képesítésekhez való hozzáférést a formális, nem formális és informális 

tanulás rekonstrukciója és értékelése alapján. Ez a lehetőség a kompetenciák 

tanúsítási rendszerének integrált részét képezi: ennélfogva a nem formális / 

informális kompetenciák azonosítása, érvényesítése és tanúsítása a formális 

képesítési útvonal tökéletes alternatívájaként értelmezhető. 

 

Az értékelés megköveteli a pontos megközelítés kiválasztását annak 

érdekében, hogy világos és jól definiált tanulási eredmény egységek 

legyenek, valamint módszert kapjanak azok eredményes elérésére. Ebben az 

összefüggésben a minősítés és a pontosság, amellyel a tanulási 

eredményeket leírják, fontosak a megfelelő értékeléshez. 

 

Íme néhány javaslat a kritériumokkal kapcsolatban, amelyek lehetővé teszik a 

kialakító út értékelését: 

 

ELSŐ SZABÁLY: MEGFELELŐSÉG 

Az értékelésnek kizárólag a tanulmányi eredmények elérésére (vagy sem) kell 

összpontosítania, amelyekről a projekt megvalósításának szakaszában 

megállapodtak. Az értékelési eljárásokat hozzá kell igazítani a gyakornoki 

program környezetéhez, hosszához és céljához. 

 

MÁSODIK SZABÁLY: A TANULMÁNYOK RENDELKEZÉSÉNEK CSOPORTJÁBAN 

Fontos, hogy az értékelési teszteket helyes feladatok alapján végezzék el, 

hogy: 

• Hagyja lehetővé egy jó projekt meghatározását megfigyelések és 

szimulációk alapján 

• A gyakorlati helyzetteszttel könnyebbé tegye az értékelést 

• Könnyítse meg az értékelési kritériumok elfogadását 

• Megkönnyíti a munkát az értékelők számára 

Működési szempontból minden egyes tanulási egységnél fontos megtalálni 

egy elvégzendő feladatot annak értékelése érdekében, hogy a tanuló 

megszerezte-e a kapcsolódó kompetenciákat megfelelő szintű autonómiával. 

 

HARMADIK SZABÁLY: AZ ÉRTÉKELÉSI KRITÉRIUMOK ÁTLÁTHATÓSÁGA 

A megfelelő átláthatóság biztosítása érdekében fontos, hogy minden 

értékelési eljárás a következő információkat tartalmazza: 

a) Fókusz (az egyes tanulási eredmények értékelése elválasztva van a 

többitől) 

b) Módszerek (az értékelés elvégzésének módja: teszt, megfigyelés, portfólió 

stb.) 
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c) Háttér és feltételek (az elvégzendő feladatok fajtája, a munkakörnyezet, az 

alkalmazandó anyagok és eszközök) 

d) Értékelő profilja (képesítés, szakmai profil, funkciók stb.) 

e) Az értékelési folyamat minőségbiztosítása 
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17 
 

• Ígéretes gyakorlatok tárolása - Ez az adatbázis elősegíti a menekültek és 

menedékkérők társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának, valamint a 

készségeknek a leghatékonyabb politikáinak kölcsönös tanulását és átvitelét 

az EU tagállamai között. 
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• A munkaadók együtt az integrációért - 2017. május 23-án a Bizottság a 

készségekkel és a migrációval kapcsolatos európai párbeszéd második 

ülésének alkalmával indította el a munkaadók integrációjára irányuló 

kezdeményezést, hogy láthatóvá tegye, mit tesznek a munkaadók a 

menekültek és más bevándorlók a munkaerőpiacra. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-

migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en   
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Melléklet 

a. Készségértékelési kérdőívek 

b. Portfólió sablonja; 

c. Részvételi igazolás sablonja 

d. A részvételi lista sablonja 
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A. melléklet - Készségértékelési kérdőív: 

 

A következő kérdőívet a felhasználónak ki kell töltenie a munka alapú 

gyakornoki program végén. Ennek célja, hogy segítsen nekünk megérteni a 

felhasználó észlelését az általa megvalósított együttműködési tevékenységek 

hasznosságáról. Ez az önértékelés elősegíti a bevándorló tanulók számára a 

gyakornoki programi tapasztalatok során megszerzett puha készségek és 

munkával kapcsolatos készségek azonosítását, az erősségek és a fejlesztési 

területek megértését, lehetővé téve számukra, hogy megértsék, mely 

területeket szeretnék tovább javítani. 

 

A kérdőív szabadon szerkeszthető és módosítható minden olyan szereplő 

igénye szerint, aki a REVALUE módszertant alkalmazza. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az utolsó szakaszt ki kell tölteni annak 

megfelelően, hogy milyen REVALUE útvonalat követett (szociális 

vállalkozásvezető; migráns szolgáltató). 

 

Gyakornok neve 

 

Mentor neve 

 

Fogadó intézmény 

 

A gyakornoki munka roved összefoglalás 

 

Kárdőív a gyakornoknak 

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 
Igen Közepesen Nem 

Elégedett-e azzal a tapasztalattal, amelyet a munkahelyi 

gyakornoki programban szerzett? 
   

Ha nem, miért nem? 

Gondolod, hogy megfelelően követik és támogatják Önt a 
gyakornoki programi tapasztalat során? 

   

Ha nem, miért nem? 

A gyakornoki programi tapasztalataik eredményei 

összhangban voltak-e azzal, amit a mentorral kezdetben 

meghatároztak? 

   

Ha nem, miért nem?: 



Refugees Empowerment through VET for an inclusive Europe 
Erasmus + project initiated by ERIFO - n° 2016-IT01-KA202-005445 

 
 

20 
 

Úgy gondolja, hogy az általad elvégzett feladatok és 

tevékenységek összhangban állnak azzal, ami segíthetne 

Önnek a munkakeresésben? 

   

Ha nem, miért nem? 

A gyakornoki programban kijelölt feladatokkal 

kapcsolatban úgy érzi, hogy a tudás és készségek szintje 

általában megnőtt ezen tapasztalat végén? 

   

Ha nem, miért nem? 

A felelősség szintje megfelel-e a korábbi elvárásoknak?    

Ha nem, miért nem? 

Úgy gondolja, hogy a REVALUE modulokban 

tanulmányozott tartalom hasznos volt az Ön számára? 
   

Ha nem, miért nem? 

Úgy gondolja, hogy az új nyelv ismerete javult a labor 

tapasztalatai után? 
   

Ha nem, miért nem? 

A labor után pozitívabbnak érzi magát abban a 

lehetőségében, hogy ebben az országban munkát találjon? 
   

Ha nem, miért nem? 

PROBLÉMA MEGOLDÁS 
Igen Közepesen Nem 

Gondolod, hogy javult a munkahelyi környezetben 

felmerülő problémák megoldásának képessége? 
   

Ha nem, miért nem? 

Gondolod, hogy javult az a képessége, hogy információt 

olvasson egy probléma megoldására? 
   

Ha nem, miért nem? 

Gondolod, hogy megnőtt az a képessége, hogy megértse a 

meghozott döntések lehetséges következményeit? 
   

Ha nem, miért nem? 

Gondolod, hogy most jobban képes nyomást gyakorolni 

egy bonyolult kérdés előtt, mint korábban? 
   

Ha nem, miért nem? 
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KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK 
Yes 

Modera 

tely 
No 

Gondolod, hogy megnőtt az a képessége, hogy kifejezze 

igényeit munkakörnyezetben? 
   

Ha nem, miért nem? 

Gondolod, hogy nőtt a kollégáiddal folytatott 

kommunikáció képessége? 
   

Ha nem, miért nem? 

Gondolod, hogy nőtt az a képessége, hogy üzeneteket írjon 

egy munkakörnyezetben? 
   

Ha nem, miért nem? 

Gondolod, hogy javult az a képessége, hogy nyugodtan és 

pozitívan fejezzen ki egyet nem értést kollégájával? 
   

Ha nem, miért nem? 

CSAPATMUNKA KÉSZSÉGEK 
Igen Közepesen Nem 

Gondolod, hogy javult az a képessége, hogy kövesse a 

kollégáival megvitatott cselekvési tervet? 
   

Ha nem, miért nem? 

Gondolod, hogy most jobban meg tudod osztani az 

ötleteket egy csapatmunka során? 
   

Ha nem, miért nem? 

Gondolod, hogy javult a felettese koordinációjával végzett 

munkaképessége? 
   

Ha nem, miért nem? 

Gondolod, hogy most már jobban tudna segíteni kollégáit 

valami megcsinálásában, mint korábban? 
   

Ha nem, miért nem? 

MUNKÁVAL KAPCSOLATOS KÉPESSÉGEK - Migráns 

szolgáltató 
Igen Közepesen Nem 

Megértette jobban annak megértését, hogy miként lehetne 

támogatni egy olyan migránst, akinek orientációra van 

szüksége a bürokratikus eljárások követéséhez? 

   

Ha nem, miért nem? 
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Fokozta-e a bevándorlók / menedékkérők adminisztratív 

eljárásaival kapcsolatos munkával kapcsolatos ismereteit? 
   

Ha nem, miért nem? 

Fejlesztette a hallgatói képességeit, amikor támogat egy 

felhasználót? 
   

Ha nem, miért nem? 

Fokozta-e a képességét, hogy megértse, milyen konkrét 

kérelmet nyújt a felhasználó, és értékes megoldást kínáljon 

neki? 

   

Ha nem, miért nem? 

Fejlesztette-e képességeit az adatbázis-lapon való munka 

során? 
   

Ha nem, miért nem? 

Javította-e azon képességét, hogy elégedettségi kérdőíveket 

küldjön az Ön által segített felhasználóknak? 
   

Ha nem, miért nem? 

Fokozta-e azon képességét, hogy az önöktől eltérő 

kulturális hagyományokkal rendelkező felhasználókkal 

dolgozzon? 

   

Ha nem, miért nem? 

Fokozta-e ismereteit a tanácsadást kérő ügyfelek 

támogatásának különböző módjairól? 
   

Ha nem, miért nem? 

MUNKÁVAL KAPCSOLATOS KÉPESSÉGEK – Társadalmi 

vállalkozás vezető 
Igen Közepesen Nem 

Gondolod, hogy javultak-e tudásod arról, hogyan járulhat 

hozzá az adománygyűjtő tevékenység megvalósításához? 
   

Ha nem, miért nem? 

Gondolod, hogy most már jobban megérti, hogyan lehet 

megfelelő ajánlati felhívást / pályázatokat találni? 
   

Ha nem, miért nem? 

Most már jobban tudja olvasni és megérteni egy pénzügyi 

dokumentumot? 
   

Ha nem, miért nem? 
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Növekedett a társadalmi vállalkozás elindításának 

megértése? 
   

Ha nem, miért nem? 

Növekedett a társadalmi vállalkozás irányításának 

megértése? 
   

Ha nem, miért nem? 

Megértette jobban, milyen szolgáltatásokat kell nyújtani az 

újonnan érkező bevándorlónak? 
   

Ha nem, miért nem? 

Képes-e megérteni azokat a különféle ágazatokat, 

amelyekben a szociális vállalkozás működik? 
   

Ha nem, miért nem? 

Megértette jobban a projektek koordinálásának módját?    

Ha nem, miért nem? 

 

 

B melléklet – Portfolió Minta 

 

 

A következő dokumentum egy testreszabható portfólió, amelyet mind a 

vállalkozások, mind a felhasználók felhasználhatnak arra, hogy megemlítsék 

azokat a készségeket és ismereteket, amelyeket a gyakornoki programi 

tapasztalataik során megszereztek. A WBL tapasztalata mentorának feladata 

a dokumentum kitöltése, beleértve az összes hasznos információt. Ezek a 

portfóliók, amelyeket be lehet építeni a tanulók önéletrajzába, hasznos és 

hatékony önpromóciós eszközöket jelentenek mind az álláskeresők, mind az 

önálló foglalkoztatott egyének, lehetővé téve számukra a tudás, készségek és 

kompetenciák gyors bemutatását, amelyeket az együttműködő gyakornoki 

programok során szereztek. 
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PORTFOLIÓ 

Szerződéses adatok 

gyakornok neve 

Születési hely, idő 

Lakcím 

KApcsolat 

Legmagasabb fokú tanulmányok 

 

Munkatapasztalat 

A munkáltató / foglalkoztató szervezet neve 

• Székhely és a foglalkoztatási tapasztalat időszaka 

• A szerződés tipológiája 

• Tevékenységi ágazat 

• • Szakmai körzetszám és hivatkozás a Nemzeti Képesítési 

Repertóriumra 

Tevékenység leírása 

 

Kompetenciák 

Kulcskomepetenciák 

Transzverzális kompetenciák: 

Technikai-szakmai kompetenciák 

Tudás 

 

KÉszságek 
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hely, datum        Cég jogi képviselője 

aláírás, pecsét
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Template of a certificate of attendance 

 

 

 

      

 

 

RÉSZVÉTELI IGAZOLÁS 

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy 

Keresztnév vezetéknév 

Részt vett a 

Social Enterprise Manager/Migrant Service provider 

Munkahelyi gyakornoki programban 

 

KA2 - Együttműködés az innovációért és a bevált gyakorlatok cseréje 

Stratégiai partnerségek a szakoktatás és szakképzés területén 

programban 

 (Menekültek továbbfejlesztése a szakképzés révén egy inkluzív 

Európában) 

Projekt száma: 2016-1-IT01-KA202-005445 

dátum, hely 
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Részvételi lista 

Társadalmi vállalkozás vezető 

Keresztnév 

 

Vezetéknév E-Mail Aláírás 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Részvételi lista 

Migráns szolgáltató 
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Keresztnév 

 

Vezetéknév E-Mail Aláírás 
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Kapcsolat: 

erifoproject@gmail.com 

https://erasmuspro.wixsite.com/revalue 

 

 

 

 

 

 

"Az Európai Bizottság e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem 

jelenti a tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők véleményét tükrözi, és 

a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk bármilyen 

felhasználásáért." 

 

mailto:erifoproject@gmail.com
https://erasmuspro.wixsite.com/revalue

