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LS4VET

CSOPORT 
MEGSZERVEZÉSE, CÉL 

KIJELÖLÉSE

TANULMÁNYOZÁS
ÖNÁLLÓAN ÉS EGYÜTT

TANÍTÁSI (KUTATÁSI)  
ÓRA TERVEZÉSE

KUTATÁSI ÓRA, TANÍTÁS 
ÉS MEGFIGYELÉSELEMZÉS ÉS 

MEGBESZÉLÉS

ISMÉTLÉS: KUTATÁSI ÓRA  
ÁTTEKINTÉSE, JAVÍTÁSA, 

TANÍTÁSA, MEGFIGYELÉSE, 
ELEMZÉSE ÉS MEGBESZÉLÉSE

REFLEXIÓ & 
DISSZEMINÁCIÓ



Lesson Study ciklus: (előkészítés) szervezés, 
tanulmányozás; tervezés (megvalósítás), tanítás és 
megfigyelés (fejlesztés) átdolgozás (fenntartás) 
reflexió és terjesztés.

Oktató(k) és diák(ok): Tanulás és szakmai 
fejlődés kritikus reflexió, vizsgálódás, mély 
együttműködés és a határátlépés révén. 

Iskolai intézmény(ek): Egyéni oktató/heterogén 
oktatói csoport (iskolán belül/iskolák között/ iskolák és 
gazdasági partnerek között) több csapat (iskolán 
belül/iskolák között) 

Gazdaság: Korszerű tudás, innovációk és fejlesztések. A 
legfrissebb tartalmak tanulmányozása, konzultáció és/vagy 
együttműködés a külső szakértővel/szakértőkkel.

Szakképzési rendszer: Körülírja az LS4VET egyes 
elemei megvalósításának módját. Meghatározza az 
iskola és a gazdaság közötti együttműködés feltételeit.



Meta iskolai LS4VET közösség 
megszervezése, LS vízió tervezése az 

iskolában, LS logisztikai tervezése 
(hely, idő, együttműködési eszközök az 
LS  csoporton belül és a közösséggel), a 

tanárok többletidő-ráfordításának 
jutalmazása.

Logisztika biztosítása, 
erőforrások és adminisztratív 

segítség biztosítása (pl. 
hozzáértők 

toborzása/szerződtetése), 
szakmai segítségnyújtás 

Ha vannak meghívott 
vendégek a kutatóórára 

(tanár kollégák vagy iskolán 
kívüli meghívottak, stb.)  a 

logisztikai feladatok 
támogatása

Megfigyelőként részt 
vehet a kutatási óránVéleményt és javaslatot 

fogalmazhat meg

Ismétlés

Fenntarthatósági 
stratégia kialakítása,  az 

iskolákon belüli és közötti 
megosztás elősegítése

CSOPORT 
MEGSZERVEZÉSE, 

CÉL KIJELÖLÉSE

TANULMÁNYOZÁS
ÖNÁLLÓAN ÉS 

EGYÜTT

TANÍTÁSI (KUTATÁSI)  
ÓRA TERVEZÉSE

KUTATÁSI ÓRA, 
TANÍTÁS ÉS 

MEGFIGYELÉSELEMZÉS ÉS 
MEGBESZÉLÉS

ISMÉTLÉS: KUTATÁSI 
ÓRA  ÁTTEKINTÉSE, 
JAVÍTÁSA, TANÍTÁSA, 

MEGFIGYELÉSE, ELEMZÉSE ÉS 
MEGBESZÉLÉSE

REFLEXIÓ & 
DISSZEMINÁCIÓ

LS4VET 
csoport

szakképző 
intézmény

„Egyedül nem <úgy> 
megy”

A LS4VET-modell intézményi 
implementációjának két 

szintje 



A facilitátor személye, 
teendőinek átfogó leírása

„A facilitátor különböző szerepeket tölt be a Lesson Study-ciklus során mint olyan személy, aki
ismeri a a Lesson Studyt és tapasztalt benne. Az LS4VET-modellben a facilitátor hídszerepet tölt be
az LS és az iskolai LS4VET-közösség között. Jól ismeri az ILSK által meghatározott víziót, tudja, hogy
mire van szükség a facilitálás tekintetében (ismeri az ILSK által erre kidolgozott szabályokat), és
biztosítja, hogy a facilitálás megtörténjen. Tekintettel a szakképzési rendszer összetettségére (pl.
az oktatók heterogenitása, a szakma körülményei és a tanulók kiemelt szerepe), ajánlott, hogy e
szerepet egy iskolai alkalmazott töltse be, aki teljes mértékben a feladatára tud koncentrálni, és
nem kettős szerepben van jelen.

Ha az LS-facilitátor külső személy, akinek nincs közvetlen kapcsolata és hozzáférése az iskolához, e
feladatokat az LS4VET-csoport egy kvázi vezetője vagy ügyvivője töltheti be a 4. modul 4.5.
fejezetében leírtak szerint.”



A facilitátor szerepe a Lesson Studyban és az 
LS4VET képzésben I. (Lénárd Sándor összefoglalója)

Mire jó a facilitátor, melyek a legfontosabb feladatai?

• LS4VET-csoport irányítása, a csoportban résztvevők horizontális munkakapcsolatának 
megőrzésével: összefogás, inspirálás

• A csoportos munka koordinálása:  a csoportos együttlétek  helyének, idejének tervezése, a 
közös munka folyamatának irányítása

• A munkafolyamat  dokumentálásának támogatása:  sablonok megosztása, rendszerezés, az 
elkészült anyagok feltöltése a felületre

• Szervezés: a kutatási óra és az utána lévő  megbeszélés logisztikai teendőinek koordinálása.
• Kapcsolattartás: Intézményen belül, és a projekt vezetésével, a felmerült, kérdések, dilemmák 

jelzése, átbeszélése
• Eredmények kommunikálása: A disszemináció folyamatának dokumentálása, az elkészült 

anyagok feltöltése a moodle felületre



A facilitátor szerepe a Lesson Studyban és az 
LS4VET képzésben II.

A) Folyamatos feladatok/lehetőségek

• LS4VET-csoport irányítása, a csoporton belüli horizontális munkakapcsolat 
megőrzésével: összefogás, inspirálás

• A csoportos munka koordinálása:  a csoportos együttlétek  helyének, idejének 
tervezése, a közös munka folyamatának irányítása

• Kapcsolattartás: Intézményen belül, és a projekt vezetésével, a felmerült, kérdések, 
dilemmák jelzése, átbeszélése

• A munkafolyamat  dokumentálásának támogatása:  sablonok megosztása, 
rendszerezés, az elkészült anyagok feltöltése a felületre



A facilitátor szerepe a Lesson Studyban és az 
LS4VET képzésben III.

A facilitátor minden munkalépésben a csoporttal együtt dolgozik, de egyes lépésekben külön szerepe is van/lehet. 

B) Egyes LS lépésekhez kapcsolódó speciális feladatok/lehetőségek

-> 1. lépés – A csoport megszervezése 
-> A facilitátor megbeszéléseket folytat az LS4VET csoporttal a probléma/téma/kérdés azonosításáról, a 
tevékenység pedagógiai céljáról

-> 2. lépés – Vizsgálódás önállóan és együtt
-> A facilitátor megosztja a Lesson Study munkatervét az iskolavezetővel.

-> 3. lépés – A kutatási óra megtervezése
-> A facilitátor a kutatási óra és az utána lévő  megbeszélés logisztikai teendőit 
koordinálja.

-> 5. lépés – A kutatási óra megbeszélése
-> A facilitátor a kutatási óra utáni megbeszélés útmutatóját követve vezeti a megbeszélést.

-> 7. lépés – Reflektálás és elterjesztés
-> Az LS4VET-csoport a facilitátor vezetésével jelentést ír, amely dokumentálja a
Lesson Study teljes folyamatát; az LS4VET-csoport és a facilitátor terjeszti a Lesson Study tapasztalatait

és eredményeit az iskolai közösségben és azon kívül is (Moodle stb.).


