
MellearN

Felnőttek alapkészségeit fejlesztő tanárok számára készülő 
online MOOC-tananyag innovációjának tanulságai 

Reflections upon the Development of MOOCs Developing Professional Skills of Basic 
Skills Teachers

MELLearN – Intenzív Műhely_2022_12_15
Dr. habil Németh Balázs PhD, egyetemi docens

Fodorné Dr. Tóth Krisztina, PhD, egyetemi adjunktus
Kovács Edina, egyetemi tanársegéd/doktoranda

https://basicskills.eu/, 
https://basicskills.eu/projects/

https://basicskills.eu/
https://basicskills.eu/projects/


MellearN

https://mailchi.mp/unesco/marrakech-framework-
consultation?e=83e4e16040

Az  ENSZ fenntarthatósági célok és a CONFINTEA VII 
folyamat kontextusa
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CONFINTEA VII  - Marrakech Framework for 
Action/Marrakesh-i Cselekvési Keretprogram (MFA) 

Priorities and principles/célok és elvek:

- ALE within a lifelong learning perspective/Felnőttkori tanulás az LLL perspektívában

- Role of ALE in creating humanistic responses/Felnőttoktatási szerep a humán reflexiók 
megalkotásában 

- Recognizing literacy/Az alfabetizáció jelentőségének elfogadása

- Future of work/A munka jövője

- Digital learning environments/ Digitális tanulási környezet

- Climate action/ Klíma-orietált cselekvés

- Culture of lifelong learning/ Az LLL kultúrája

https://mailchi.mp/unesco/marrakech-framework-
consultation?e=83e4e16040

https://mailchi.mp/unesco/marrakech-framework-consultation?e=83e4e16040
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Erasmus+ EBSN 
PDS4BST/professzió-
fejlesztés 
alapkészségek 
fejlesztésében 
résztvevő tanárok 
számára: 
A projekt célja, hogy kollaboratív
módszerrel segítse az 
alapkészségek fejlesztésben 
résztvevő tanárok kompetenciái 
folyamatos szakmai megújítását 
(CPD) az Európai Bizottság 
képesség-fejlesztési 
programjának ajánlásai alapján 
(EC’s Upskilling Pathways)
recommendations)

Tervezett projekt-eredmények:
1 x Desk Research/ adatokra támaszkodó elméleti 
szintetizáló trend és folyamat-elemzés
6 x On-line Micro-credentials/mikro-kreditek
6 x Open Education Resources/Nyitott képzési 
források (OERs)
2 x Project Publications/ min. két elemzés/publikáció 

Projekt célok:
Upskill Basic Skills Teachers in novel way: small 
focused online courses/speciális témákat érintő

Basic Skills: Literacy, Numeracy and Digital Skills
Critical to fairer, more inclusive society (EC, 2020)
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Projekt partnerek és feladat-elemek/work-packages

1. Desk Research/ trend- és adatelemzés 

-Themes for MCs. 6/12 chosen.

1. Co-Design MC & OERs /Mikro-kredit alapú nyílt 
oktatási/képzési források tervezése

-Content developed across partners MC workshops

1. Piloting Phase/ tesztelési fázis

-4/6 MCs piloted & data evaluated

1. Implementation Phase/Megvalósítási fázis

-Redesign MCs & disseminate release March 2023

1. Recognition/RVA-folyamatok

-Exploring potential pathways to accreditation

1. Sustainability/fenntarthatóság

Plans for self paced MCs hosted on partner LMS (Learning 
Management Ssystem) and on the project website
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PDS4BST MOOC fejlesztés – EBSN kurzusok pedagógusoknak 
és felnőttképzőknek

European Basic Skills Network rendszerben:

▪ 6 kurzus:

▪ Approaching Digital Teaching & Learning

▪ Basic Literacy

▪ Diversity & Interculturalism

▪ Empowering Adult Learners of Basic Skills

▪ Digital Basic Skills Programs for Adults

▪ Facilitating the Learning Process

▪ MOOC struktúra/EREDETI (pilot): 

▪ 4 hét/ Ez most nyolc hétre terül szét!

▪ 20 óra

▪ 2 webinárium

▪ 3 video/hét

▪ tesztek, kérdőívek, fórumok és alkotó feladatok
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Full on-line fejlesztési folyamat uniós 
együttműködési szinten

-Heti micro-kredit alapú workshopok - blue printing -
storyboarding - MC Template - LMS integration

Párhuzamos/többirányú fejlesztési folyamatok

-interkulturális kommunikáció szerepe

-workflows, ütemezés, több egyetem bevonása
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PDS4BST MOOC fejlesztés – EBSN kurzusok pedagógusoknak 
és felnőttképzőknek

Célcsoportok: Basic Skills Teachers / Tutors 
/ Adult Literacy Instructors / Adult Educators

Célkitűzések: 
▪ Basic skills célcsoportok meghatározása
▪ Folyamatok és módszerek 
elemzése, alkalmazása
▪ Aktív tanulás
▪ Learning by doing
▪ Saját tapasztalatok felhasználása 
és elemzése

Fő tartalomtípusok:
▪ Sparks
▪ Welcome és reflektív videók
▪ Esettanulmányok
▪ Infografikák
▪ Padletek
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1. Carpe Diem folyamat

A tanfolyam 
elvégzése 
révén a 
tanuló képes 
lesz..

Tanulás célok

Tanulási tevékenységek

Értékelés

Hogyan értékeljük a 
tanulót?
MCQ/Több-választós 
kérdés
Creative portfolio

A kitűzött célok 
elérése végett a 
tanuló milyen 
lépéseket tesz?
objectives?

Eszmecsere, eset-
tanulmány, feladatok
quiz, külső értékelés,, 
stb.

2. Konstruktív

eligazodás

Partnerségre 
épülő 

On-line 
kurzus

design

3. Story-boarding
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PDS4BST MOOC fejlesztés – EBSN kurzusok pedagógusoknak 
és felnőttképzőknek

Fenntarthatóság:

▪ OCW/ Open Course Ware – Nyitott kurzusok tárháza

▪ Egyéni tanulási útvonalak

Fő előnyök:

▪ A képzők felkészítése atipikus célcsoportok oktatására

▪ A célcsoport tagjainak felismerése ‚buying persona’-ként

▪ A csoporton belüli diverzitási minták kezelése

▪ A tanuló közösség dinamikájának alkalmazása

▪ Az aktív és sokoldalú módszertani megközelítés

alkalmazása magukban a MOOC-okban

▪ Vizualizációra és a tanulói aktivitásra épülő virtuális tanulási 
környezet
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Minőség-eszközök - De mire is gondolunk?/Quality instrument – What do
we mean?

- Felnőttoktató és képző szakemberek oktatása, képzése, tovább-képzése/CPD/ - Professional 
development of adult educators

- Innovációk a tanulási teljesítmény mérése és értékelése terén/ Innovations in evaluating
and assessing learning performance

- Új tanulási környezetek és formák azonosítása/ Identifying new environments and forms of 
learning

- Releváns pedagógiai és andragógia módszerek alkalmazása+ kulcs-kompetencia-mérési 
modellek fejlesztése/ Implication of relevant pedagogical and andragogical methods+Devel. 
of Key Competence Assessment Models (CAS)

- Előzetes tudásmérés és értékelés rendszerszintű fejlesztése és alkalmzása/ Systemic devel. 
and application of RVA 

- Tanulási tanácsadás és útmutatás felnőtt tanulók számára/ Guidance and counselling
services for adult learners

- Életpálya tanácsadás és karrier-fejlesztés felnőttek számára/ LLG and career development
services for adults with ALE focus

- Minőség-standardok (pl. kredit-rendszer) fejlesztése felnőttoktatási és szakképzési 
környezetben/ Quality standards to be applied in AE and cVET

- A felnőttképzési rendszer hatékony monitoringja/ Effective monitoring of ALE

- A részvétel növelése a digitális tanulási eszközök és módszerek révén/ Raising participation
by means and methods of digital learning for adults

- Több K+F+I a felnőttképzésben/ More RDI in ALE

- Stakeholder collaborations
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Köszönöm a figyelmet!
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