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Próbálja ki az online nyelvtanulás
leghatékonyabb módját
Beszélgetős órákkal gazdagított ONLINE
angol tanfolyamot indítunk, a világhírű Pearson ESL tananyagait és a My English Lab platformot felhasználva. A kéthetente tartott tanórák között mindenki a saját ütemében, a tanár által kiosztott és nyomon követett feladatok, kihívások teljesítésével a leghatékonyabb
módon fejlesztheti nyelvtudását.
Melyek a BLENDED tanulás előnyei?
A „blended learning” angol fogalom, mely
az internetes tanulás és az osztálytermi tanulás
ötvözéséből álló tanulási formák megnevezésére szolgál. Ez a tanulási forma ma igen elterjedt
a világban, és hatékonyabb is, mint akár az online, akár az osztálytermi oktatás egymagában.
Előnyei:
• Az online tanulási modulokkal idő és energia
takarítható meg. (Csak kéthetente kell az
osztálytermi órán megjelenni.)
• Minden hallgató ideje függvényében a hét
bármelyik napján és a nap bármely órájában
végezheti a tanulási feladatait.
• Az online tanulás önálló fejlődésre, tanulási
készségeink tudatos alakítására ösztönöz.
• Az internetes platform révén a tanár érdekes, naprakész, multimédiás anyagokat tud bekapcsolni a tanulási folyamatba.
• Mindenki a saját ütemében
tanul, és minden tanulási
feladatáról automatikusan
visszajelzést kap az elért
eredményekről.
• Míg teljesen online tanulás
esetén nehéz kitartani, itt egy
tanár segítségét élvezheti, aki
akár naponta válaszol a kérdésekre, és
akivel kéthetente találkozik a csoport, hogy
a beszédet ne online, technikailag problémás környezetben, hanem nyugodt osztálytermi körülmények között gyakorolhassák.
A PEARSON SPEAKOUT tananyagról és a tanulási platformról:
• A Spektrum “blended” nyelvóráján a Pearson oktatási tananyagot és platformját használjuk, mely a világ egyik vezető oktatásfejlesztő és -szolgáltatócége.
• A „My English Lab” nevű platform használata rendkívül egyszerű, a felhasználói kódot
ki-ki a tankönyvével együtt megkapja.

• A tananyag erőssége az élő és naprakész
angol nyelv, melyet a BBC által „az utca
emberével” készített videoanyagok is közvetítenek.
• A tananyagba a legújabb nyelvtanulási vívmányokat építették be, az általunk használt
második kiadás idén, 2016-ban jelent meg.
• A platform automatikusan javítja a megoldott feladatokat, magyarázatokat és alternatívákat kínál, ezért marad idő a tanárral a kreatív, összetett feladatok megbeszélésére.
• A tananyaggal együtt járó DVD letölthető
formában tartalmazza a video- és hanganyagokat. Ezeket letöltheti mobil eszközökre
akár, a hanganyagokat autóvezetés közben
is használhatja.
• A tanulási „expedíción” Zavaszki Annamária
angoltanár kíséri a csoportot, aki tapasztalt
az online tanítás területén, módszerei gyakorlatiasak, motiválóak, nyelvtanítási eredményei kiválóak.
Ajánlott mindenkinek, aki
…nem ér rá heti rendszerességgel, vagy
hetente többször nyelvórára járni.
…tudogat angolul, de nem elég
magabiztos, ha komolyabban
beszélni vagy írni kellene.
…szeretne szakmai partnerei előtt, előadóként vagy
külföldi partnerekkel való tanácskozáson helyes és magabiztos nyelvtudást mutatni.
…próbált már sok online
nyelvtanulási módot, de mindeniket idő előtt abbahagyta.
…érdeklődik az angolszász világ
iránt, és szeretne nyelvtanulás közben
hiteles forrásokból újdonságokat megtudni az angollal érintkező kultúrákról.
…szeretne online közegben tanulási tapasztalatokat szerezni, hogy a jövőben
egyre fontosabb online tanulási lehetőségekkel elboldoguljon.
…nyelvvizsgát tenne, de még túl hiányos a
nyelvtudása ahhoz, hogy a vizsgakövetelményeknek megfeleljen.
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Jó esély a sikerre: innováció és kreatív
problémamegoldás középiskolásoknak
Milyennek kell lenni az oktatásnak, hogy a mai munkaerőpiacra kész, ugyanakkor egészséges és boldog fiatalok kerüljenek
ki az iskolapadokból? Ezt a – minden szülőt és gyermeket foglalkoztató – kérdést nemcsak könyvtárnyi tudományos irodalom
vizsgálja, de számos közönség számára készült kiadvány, értekezés és nem kevés film is. Ezen filmek közül láthatott néhányat
a csíkszeredai közönség az idén ősszel lezajlott Spektrum Oktatási Filmnapokon, többek között a finn oktatási rendszert bemutató  Finn csoda című dokumentumfilmet. E film szakértője Tony
Wagner, aki a Harvard Egyetem pedagógia karán működő Innovation Lab vezetője, a Jó esély a sikerre: gyermekeink felkészítése
az innováció korszakára. (Most Likely to Succeed: Preparing Our
Kids for the Innovation Era) könyv szerzője.  

Sándor Iskolaközpont és a szentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola 20-20 diákja számára egynapos képzést szerveztünk „Vállalkozni tanítunk!” címmel.
Tánczos Levente, a Sapientia EMTE oktatója és Ferencz S.
Alpár, élménypedagógiában jártas tanár irányításával,  tréning-,
élménypedagógia-, illetve játékalapú oktatási módszerek alkalmazásával olyan készségeiket fejlesztették a fiatalok, amelyek
minden sikeres vállalkozó számára szükségesek, de amelyek az
élet minden területén hasznosak és a fiatalok személyes életében is segítségükre lehetnek: célkitűzés (Miért kell célokat kitűznünk, és hogyan határozzuk meg, hogy mi az igazán fontos számunkra?), tervezés (Hogyan segítik a tervek a céljaink elérését?),
csapatmunka (Miért könnyebb együtt, mint egyenként? Milyen

Ebben a könyvében Tony Wagner arra hívja fel a figyelmet,
hogy ha nem fogalmazzuk újra az iskolák szerepét és módszereit,
azok legfeljebb a múltbeli szakmákra lesznek képesek felkészíteni a gyermekeket, nem pedig a jövő kihívásaira. Számos sikeres
vállalat HR-esével készített interjú alapján Tony Wagner úgy látja,
hogy ma a munkahelyeken leginkább szükséges készség az innováció. Ahhoz, hogy innovatív munkaerő váljék belőlük, a gyermekeket a következő hét területen kellene folyamatosan fejleszteni: kritikai gondolkodás és problémamegoldás; együttműködés;
élénkség (mozgékonyság); kezdeményezőkészség és vállalkozói
szellem; hatékony kommunikáció; az információhoz való hatékony hozzájutás képessége; kíváncsiság és képzelőerő.
Bár az iskolai oktatási rendszer jelenleg szűk teret ad ezen
készségek fejlesztésének, úgy látjuk, hogy mifelénk is van számos szakember és sok elérhető, gyakorlatias módszer, amely
ezen készségek hatékony fejlesztését tudná támogatni, ha másként nem, iskolán kívüli nevelés formájában. Ennek  szerettük
volna példáját adni november 11-én, amikor a gyimesfelsőloki
Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum, a csíkdánfalvi Petőfi

csapatjátékos vagy, hogy találod meg a helyed egy csapatban?),
döntéshozatal (Mi alapján hozunk döntéseket? Hogyan mérlegelünk, mielőtt döntéseket hozunk?), időbeosztás (Mi vesztegeti az időnket? Hogyan tudunk megszabadulni az „időrablóktól”?
Mit tartunk szem előtt, ha fontossági sorrendet kell meghatározni a teendőink között?).
A csapatokban elvégzett játékos feladatok megoldása során
összpontosításra, ügyességre, összehangolt együttműködésre,
koncentrációra, gyorsaságra és kreativitásra volt szükség.  A fela
datmegoldások kielemzése során a felsorolt vállalkozói kompeten
ciák elméleti fogalmai is terítékre kerültek, és az alkalmazott stratégiákat a hatékonyság szempontjából kiértékelték az irányítók.
Köszönettel tartozunk a trénerek mellett a Sapientia egyetem hallgatóinak Balázs Kingának, Mezei Ildikónak, Balázs Botondnak, Bege Leventének és Ferencz Gergőnek, akik önkéntesként vettek részt a tevékenységeken, illetve a tanároknak,
osztályfőnököknek, akik elkísérték a diákokat.
A képzésre a PLENTIS című Erasmus+ projekt zárórendezvényeként kerül sor.
ple
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Vállalkozói, sportvállalkozói
készségek fejlesztése
A (szociális) vállalkozói készségeket fejlesztő képzésünk
elsődleges célja, hogy olyan ismereteket, készségeket és képességeket biztosítson, elsősorban (de nem kizárólag) a sport
területén tevékenykedő fiataloknak, akik (szociális) vállalkozásokat szeretnének indítani a közeljövőben, vagy a már működő vállalkozásukat szeretnék fejleszteni.
Az előzetes igényfelmérések eredménye azt mutatta,
hogy elsősorban a következő témák iránt van érdeklődés:
pénzügyi-, idő-, projekt-, üzleti és humán erőforrás menedzsment, könyvelés, marketing, csapatmunka, önkéntesség, fejlesztési stratégia, különböző vezetői készségek
fejlesztése, EU-s és helyi pályázati lehetőségek, kapcsolattartás, üzleti terv készítése.
A tanterv kidolgozásában ezeket a témaköröket vettük
alapul. Így a tananyag tizenkét modulból áll. A tananyagot
november utolsó hétvégéjén teszteltük Csíkszeredában. A
képzésen résztvevő tizennyolc fiatal tudomást szerezhetett
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a szociális vállalkozás előnyeiről, hatékony marketing eszközök használatáról, különböző üzleti modellekről, a csapat
munka fontosságáról, időmenedzsmentről, személyes és
vállalati pénzügyek menedzsmentjéről. A képzés második
felére december elején került sor. Tréner: Tánczos Levente,
a Sapientia EMTE oktatója.

Szakmai gyakorlat külföldön –
csak pár kattintás
A külföldön való továbbképzést, szakmai gyakorlatot
az Európai Bizottság oktatási-nevelési programja az
Erasmus+ jelentős mértékben
támogatja. Ahhoz, hogy ezen
támogatásokat minél többen
igénybe vehessék, megszületett egy online adatbázis, mely
a tanulási, képzési célú mobilitást támogatja. A REMO platform (www.remonetwork.eu)
lehetőséget biztosít minden
szakmai képzésben résztvevő
intézmény illetve személy számára információt szerezni a szakmai mobilitásokról, illetve
segítséget és lehetőséget biztosít szakmai mobilitások megtervezésére és kivitelezésére. A platformra bejelentkezve
információkat kaphat olyan külföldi intézményekről, szakiskolákról, cégekről, amelyek szakmai gyakorlati lehetőséget
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ajánlanak, illetve továbbképzésre, gyakorlatra jelentkezhet
a rendszerben jelen levő cégekhez vagy intézményekhez.
A www.remonetwork.eu weboldalon ingyen regisztrálhat minden olyan személy, intézmény vagy cég, aki/amely
szakmai mobilitásban szeretne részt venni. Fedezze fel és
használja bizalommal!

4. oldal
PROJEKTEK, TANFOLYAMOK

2016. DECEMBER / IX. évfolyam / 4. szám

Információs technológiák
a felnőttképzés szolgálatában
Napjainkban az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használata a felnőttoktatásban egyre inkább
elterjedt. Ez változást és pedagógiai alkalmazkodást feltételez, nemcsak a szükséges
kompetenciák terén, hanem a
képzők képzését illetően is. A
nemzetközi felmérések eredményei azt mutatják, hogy a
21. századi pedagógus/tréner
képes informatikai eszközök-

kel tanítani, de ahhoz, hogy valóban megtegye, folyamatos
ösztönzésre, támogatásra van szüksége.
Az egyik legnagyobb kihívás, ami az IKT eszközök (Web
2.0 –es szolgáltatások, platformok, blogok, portálok, közösségi médiák, különböző oktatást célzó játékok, stb.) használatát illeti a felnőttoktatásban, ezek gyakorlati alkalmazása a
tanulás hatékonyságának növelése végett.
A CERTIC projekt fő célkitűzése támogatni a felnőttképző
trénerek munkáját, elősegíteni a pedagógiai és transzverzális
készségeik fejlesztését célirányos képzéssekkel.
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Spektrum Kuckó Csíkszentdomokoson
A Központunk újabb tanfolyamokat indít december elejétől Csíkszentdomokoson.
Kezdetben abszolváló felkészítő matematikából és angol nyelvű tanfolyamok fognak
indulni felnőttek, illetve gyerekek számára.
Az órákat hétvégeken, pénteken és szombaton tartjuk.
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Januárban induló tanfolyamok
 Blended English Course – Beszélgetős órákkal gazdagított ONLINE angol tanfolyam
 Angol, német, spanyol, francia, olasz és magyar kommunikációs tanfolyamok (60 óra)
 Angol és német rövid tanfolyam külföldön munkát vállalók számára (20 óra)
 ECL vizsgafelkészítő - B1, B2 és C1 szinteken (40 óra)

 Szintentartó kommunikációs tanfolyam felnőttek részére (60 óra)
 Érettségi felkészítő román nyelvből (60 óra)
 Abszolváló felkészítő román nyelvből (60 óra)
 Érettségi felkészítő matematikából (20 óra)
 Akkreditált képzők képzése (20 óra)
 Akkreditált titkár(nő) képző tanfolyam (80 óra)

A Hírlevelünkben bemutatott projekteket az Erasmus + program (KA2 Stratégiai partnerségek,
Innovációt és bevált gyakorlatok cseréjét támogató együttműködések) támogatja.
SPEKTRUM OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 9. szám, 3. emelet,
Hargita megye, Románia
Levélcím: 530220 Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 9, et. 3
jud. Harghita, România
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