Műszaki képzés
biztosítása
“WELDONE módon”
Alternatív pedagógiai megközelítések
alkalmazása és a kulcskompetenciák
fejlesztésének beágyazása a műszaki
tantárgyak oktatásába

Miért a WELDONE?

01

Az oktatásban dolgozók nem rendelkeznek elegendő ismerettel az új pedagógiai megközelítésekről
és módszertanokról, amelyek felhasználhatók az EWF képzési rendszerben és általában a STEM
képzésben, a munkaerő jobb felkészülését elősegítő kulcskompetenciák fejlesztésének
beágyazására;

02

Új szemléletmód kialakításának ösztönzése egy, az aktív és tapasztalati tanulást valamint
projektmunkát elősegítő oktatási megközelítés irányába, hogy segítsék a hallgatókat a
legmegfelelőbb kérdések és a legjobb válaszok felkutatásában és azonosításában;

03

Rugalmasságra van szükség az oktatók körében a különféle témákhoz és tartalmakhoz
alkalmazkodó, digitális eszközök maximalizálását magában foglaló különféle pedagógiai stratégiák
kidolgozásában egy olyan iskolai környezet kialakítása érdekében, ahol ösztönzik a kreativitást és a
kockázatvállalást, és ahol a hibákat tanulási lehetőségekként értékelik.

Célcsoportok
- Az EWF hálózatához tartozó, jóváhagyott képzési
testületek (ATB-k) oktatási munkatársai
- Matematika, Természettudomány, Műszaki tudományok
és Informatika (MTMI/STEM) oktatók és tanárok

Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatta. Ez a kiadvány csak a szerző nézeteit tükrözi,
és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk bárminemű felhasználásáért.”
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WELDONE célkitűzések

A. Ösztönözni az aktív tanulási megközelítés alkalmazását az EWF oktatási rendszerében és általában a STEM
képzésben;
B. Ösztönözni az alternatív pedagógiai megközelítések használatát a műszaki oktatók és tanárok körében;

C.

Ösztönözni a STEM terület oktatóit, hogy építsék be saját oktatási forrásaikba a hallgatók
kulcskompetenciáinak fejlesztését;

D. Az információk kutatására, kiválasztására, elemzésére, szervezésére és bemutatására képes vállalkozó
szellem előmozdítása az európai polgárok körében ;
E. Fejleszteni a magasabb szintű szakképzést, növelve a szakképzés vonzerejét és relevanciáját;
F. Olyan értékelési keret előmozdítása, amely segíti az oktatók és a tanárok munkáját a WELDONE módszer
kiértékelési kihívásainak kezelésében.

WELDONE eredmények
IO1: ToT Tanterv - Egy hét kompetenciaegységből (CU) álló oktatói tanfolyam tanterve, amely lehetővé teszi az
oktatók és tanárok számára, hogy a WELDONE módszerrel biztosítsák a műszaki képzést:
CU1 | Többszörös
intelligenciák és
tanulási s�lusok

CU2 | Tanulóközpontú didak�ka

CU5 | Új média didak�ka: a
közösségi média használata,
mikro-tanulás

CU3 | Játékon alapuló
tanulás

CU6 | Személyes,
társadalmi és tanulási
kompetencia

CU4 | Digitális
kompetenciák és a digitális
források felhasználása

CU7 | Vállalkozói
kompetencia

IO2: Fogalmi Kézikönyv - Az alternatív megközelítések alkalmazása mögött húzódó érvelés a műszaki képzésben
IO3: A WELDONE megvalósítása - eszközkészlet a WELDONE ToT tanterv megvalósításához a Workshop Modell
segítségével
IO4: Értékelési módszerek – A WELDONE módszernek megfelelő formatív és összegző értékelési módszerek és
eszközök halmaza
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PARTNEREK:

IO5: Pedagógiai iránymutatások az EWF képzési rendszeréhez - Iránymutatási javaslat az EWF képzési
rendszerében alkalmazott pedagógiai megközelítés változásának elősegítésére

