2022. szeptember 16-án az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Karán 44 résztvevővel megtartottuk
az LS4VET Erasmus+ projekt első multiplikációs
rendezvényét. A rendezvényen 16 szakképző
intézményből 30 pedagógus és intézményvezető
vett részt, akik az ország nyolc különböző
városából, Budapestről, Győrből, Balatonfűzfőről,
Gyuláról, Mátészalkáról, Mosonmagyaróvárról,
Szekszárdról, Vácról érkeztek. Rajtuk kívül a
rendezvényen természetesen részt vettek a
szervezők, az ELTE és az iTStudy munkatársai.

A rendezvényt Dr. Győri János az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet professzora és
Hartyányi Mária az iTStudy Hungary Oktató- és Kutatóközpont igazgatója nyitotta meg, majd ezt követte az
„LS4VET — Tanárok együttműködése a szakképzés minőségének javítása érdekében a tanórakutatás módszerének
segítségével” projekt bemutatása (Bükki Eszter, ELTE PPK).
A szakmai nap célja az volt, hogy egyrészt bemutassa a pedagógusoknak a nemzetközi együttműködésben
fejlesztett „Tanórakutatás a szakképzésben” (Lesson Study for VET) című tanár-továbbképzési programot,
másrészt egyben meg is nyissa azt a kevert formában tervezett pilot képzést, amely most mintegy 30
pedagógus számára ingyenes, és 2022. szeptember 19-től 2023 január 20-ig tart.
Délelőtt az eredetileg Japánból származó, ma már világszerte széles körben alkalmazott Lesson Study modelll
szakképzésre adaptált változatával ismerkedhettek meg a résztvevők Dr. Győri János előadásából, majd a
képzési program felépítését, moduljait, illetve a képzés sikeres befejezésének követelményeit Bükki Eszter,
Dr. Lénárd Sándor (ELTE) és Hartyányi Mária (iTStudy) mutatták be.
Ezután következett a szakmai nap egyik legizgalmasabb része: a Neumann János Informatikai Technikum
igazgatója (Menyhárt Erika) és tanárai (Várady Zoltán és Németh Mónika) beszámoltak a saját LS4VET-es
tapasztalataikról, mivel ők már részt vettek az első, angol nyelven zajló kísérleti képzésben. Annak ellenére,
hogy az NJIT tanárai nehezített körülmények között, angol nyelvű online tanulási környezetben dolgoztak,
beszámolójukkal nem riasztották el a jelenlévőket, sőt, sokkal inkább kedvet csináltak a magyar nyelvű
képzésbe való bekapcsolódáshoz.

Az Európai Bizottság által e kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatás nem jelenti a
tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem
tehető felelőssé a benne foglalt információk bármilyen felhasználásáért.
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Az „élménybeszámoló” után aktív tanulás következett: Dr. Lénárd Sándor vezetésével a jelenlévő
pedagógusok csoportokba szerveződve megtartották az első ötletbörzét: milyen célokat tűznek ki maguk elé,
mit vizsgálnának közösen, mi az, ami fontos lenne javítani a tanítási órákon, ha most indulna iskolájukban a
tanórakutatás. A csoportmunkát egy egyéni feladat előzte meg, amely arra ösztönözte a jelenlévőket, hogy
megosszák a többiekkel saját pedagógiai sikereiket, problémáikat. Az aktív tanulást a csoportok által
kidolgozott kutatási témák bemutatása és megvitatása zárta.

Végül a rendezvény utolsó szakaszában azok a pedagógusok kaptak módszertani útmutatást Dr. Győri
Jánostól, akik egy az iskolájukban tervezett tanórakutatásban szívesen vállalnának többletmunkát azzal, hogy
facilitátorként segítik a csoport munkáját.
A rendezvény sikerét a résztvevők visszajelzése egyértelműen igazolja. Az értékelő kérdőívet 30-an töltötték
ki, közülük 24-en kiválóak, 6-an nagyon jónak ítélték a rendezvényt összességében.
A szervezők nevében mindenkinek sok sikert és igazi pedagógiai élményt kívánunk a hazai kísérleti képzésben
részt vevőknek!
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