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Az eszköztárról 
 
 
 

Az EPALE eszköztárának második része az EPALE platformon elérhető 

segédanyagokat tárja fel azon szakemberek számára, akik szeretnének új 

készségeket elsajátítani és arra törekednek, hogy továbbfejlesszék 

szakértelmüket. 

E segédanyagok egy részét kifejezetten felnőttoktatóknak és -képzőknek 

szánták, azoknak, akik bővíteni kívánják ismereteiket (Segédanyagok 

oktatók és képzők részére), másik részét az egyéb területeken dolgozó 

szakemberek is használhatják, hogy új ismereteket szerezzenek, vagy 

elmélyítsék már megszerzett tudásukat (Segédanyagok szakmai 

fejlődéshez). 

A humán készségektől kezdve a technológiáig, az oktatási eszközöktől a 

virtuális szabadegyetemekig és képzésekig rengeteg lehetőséget vár 

felfedezésre. Válassza ki, mire van szüksége, majd gondolja újra szakmai 

pályafutását, és készüljön fel a jövő kihívásaira! 
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SEGÉDANYAGOK OKTATÓK ÉS KÉPZŐK RÉSZÉRE 
 
 

 

Traumaelbeszélés és expresszív művészet: hogyan    
foglalkozzunk migránsokkal az innovatív technikák segítségével? 
[https://epale.ec.europa.eu/en/blog/inclusion-sociale-des-migrants-le-mooc-exuli-est-en-ligne] 

 
Az Erasmus+ EXULI nevű projektje olyan oktatóknak, tanároknak, 
szociális munkásoknak, mediátoroknak és pszichológusoknak szánt 
virtuális szabadegyetemet hozott létre, akik a migránsokkal végzett 
munkájukhoz szükséges készségeiket szeretnék fejleszteni 
történetmesélési technikák segítségével. 
A négy európai ország (Olaszország, Franciaország, Spanyolország és 
Görögország) szervezeteiből álló konzorcium által végzett projekt olyan 
megközelítést javasol, amely a nem formális oktatási gyakorlatok és a 
Lacan-féle pszichoanalitikai megközelítés szinergiájából született. 
Az EXULI csapata az expresszív művészetből eredő kommunikációs 
eszközök segítségével történő traumaelbeszélés pedagógiai és 
pszichoanalitikai alkalmazásán alapuló oktatási stratégiát fejlesztett ki. Ez 
a megközelítés lehetővé teszi a nyelv használata során olyan akadályok 
leküzdését, mint a részletek és az árnyalatok hiánya. 
A regisztráció után ingyenesen elérhető virtuális szabadegyetem nyolc 
modulból áll, ezek között vannak elméleti jellegűek, amelyek a 
módszertani és ismeretelméleti kereteket vázolják fel, valamint 
gyakorlatorientált modulok, amelyek konkrét példákat adnak meg, és 
eszközöket biztosítanak ahhoz, hogy tevékenységeket lehessen tervezni 
az eltérő helyi viszonyoknak megfelelően. 
A virtuális szabadegyetemet egy „Szakmai közösség” egészíti ki, 
amelyben további tanulási módszereket osztottak meg elmélet is 
gyakorlati szakemberek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fotó: Nicola Fioravanti, unsplash.com  
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Elektronikus távoktatási platform a matematikatudás 
fejlesztéséhez 
[https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/online-healthcare-assistants-course] 

 
Az EDUCATE nevű Erasmus+ projekt részeként fejlesztették ki ezt az 
elektronikus távoktatási platformot, amelynek célja, hogy támogassa a 
tanárokat abban, hogy összes diákjukat be tudják vonni a nehéz 
feladatokba, valamint hogy felkészítse a tanárképzőket arra, hogy 
segítséget nyújtsanak ebben a tanároknak. Az oktatási anyag öt 
különféle modult tartalmaz a tanároknak és öt kiegészítő modult a 
tanárképzőknek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kódolás és robotika a szakképző iskolákban: Robot4All  
eszköztár 
[https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/robot4all-manual] 

 
Ezt az eszköztárat a Robot4all Erasmus+ projekt részeként fejlesztették 
ki. Egy tanári kézikönyvet, valamint képzési anyagokat tartalmaz, 
amellyel egy kezdő programozói és robotika-tanfolyamot lehet 
összeállítani a szakképző iskolákban. A projekt azoknak az oktatóknak is 
szól, akik nem rendelkeznek infokommunikációs szaktudással, de részt 
vennének abban, hogy a szakképző iskolákban kódolást és a robotikát 
tanítsanak. Ezzel is hozzájárulnak a társadalmi kirekesztés, az 
előítéletek és a tanulási különbségek leküzdéséhez. 
 

 
 
 
 
A nemek közötti egyenlőség kezelése az oktatásban 
[https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/addressing-gender-equality-and-
diversity-teaching-training-and-research] 

 
A SAGE (Rendszerszintű fellépés a nemek közötti egyenlőségért) 
Horizont 2020 projekt részeként kidolgozott tanfolyam címe: „Hogyan 
alakítsunk ki a nemek közötti egyenlőség szempontját figyelembe vevő 
intézményt”. A tanfolyam a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséhez 
és a nemek közötti egyenlőség szempontját fokozottan figyelembe 
vevő munkahelyi kultúra megteremtéséhez kínál módszereket és 
stratégiákat elsősorban oktatóknak.  
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Online egészségügyi asszisztens képzés 
[https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/online-healthcare-assistants-course] 

 
A VEThealth nevű Erasmus+ projekt célja, hogy támogassa és fejlessze 
az egészségügyi szakképzést (különös tekintettel az idősgondozásra), 
ugyanakkor hozzájáruljon egy stabil szakmai életpálya kialakításához. 
E tágabb célkitűzés keretein belül a projektpartnerek (Málta, 
Spanyolország és Németország) egy online egészségügyi asszisztens 
képzést dolgoztak ki, amelynek célja a résztvevők készségeinek 
fejlesztése, valamint át- és továbbképzésük elősegítése. 
A regisztráció után ingyenesen elérhető képzés angolul és spanyolul is 
elérhető, és azt egészségügyi szakmai online (angol és német) 
nyelvtanfolyamok egészítik ki, amelyek célja a résztvevők funkcionális 
készségeinek bővítése, valamint mobilitási lehetőségeik és idegen 
nyelvű kommunikációs készségük javítása. A platform lehetővé teszi a 
résztvevők számára, hogy a korábbi, tapasztalatokon alapuló ismereteik 
a nem formális és informális tudásukat és kompetenciáikat érvényesítsék 
elektronikus akkreditáció segítségével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotó: Ani Kolleshi, unsplash.com 
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Oktatási platform a projektciklus-menedzsment témájában 
[https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/educational-platform-project-cycle-
management] 

 
A Generativity nevű Erasmus+ projekt részeként létrehozott oktatási 
platform célja, hogy növelje a szociális és oktatási intézmények 
kapacitását annak érdekében, hogy hatékony, innovatív és 
fenntartható projekteket dolgozzanak ki és valósítsanak meg, főként 
európai szinten. A hat nyelven elérhető platform tartalmaz egy online 
bibliográfiát, hat online képzési modult, amelyek a munkatársak és a 
tanulók projektmenedzsmenttel kapcsolatos önállóságát hivatottak 
javítani, valamint oktatóanyagokat. 

 
 
 
 
 
Digitális transzformáció tanulási eszköztár a kkv-k számára 
[https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/digital-transformation-learning-tool-
sme] 

 
A Digitális átalakulás nevű Erasmus+ projekt keretében kifejlesztett 
online tanulási eszköz, amely öt nyelven érhető el, gyakorlati és analitikai 
tanulási és tervezési anyagokat kínál a kkv-k számára ahhoz, hogy 
kidolgozzanak egy a digitalizációra történő átállás elősegítését célzó 
stratégiát. A tanulási anyagok közé tartoznak a következők: önellenőrző 
eszköz; rövid tanulási modulok, amelyek lehetővé teszik a tanulók 
számára, hogy megértsék a legfontosabb aktuális technológiai 
fejleményeket; valamint olyan instrukciók, amelyek lépésről-lépésre 
végigvezetik a felhasználókat a stratégia kidolgozásának folyamatán. 

 
 
 

 
Segédanyagok az otthoni tudás és készségfejlesztéshez 
[https://epale.ec.europa.eu/en/content/give-learninghome-go-unionlearn] 

 
A „Learning@home Campaign” („Tanulj otthon!” kampány) honlapot a 
Unionlearn dolgozta ki a Covid-19 nyomán kialakult veszélyhelyzetben, 
hogy támogassa azokat a munkavállalókat, akik jelenleg otthonról 
dolgoznak vagy kényszerszabadságon vannak. A kampány online 
képzési, tanulási segédanyagokhoz biztosít hozzáférést, és hasznos 
tippeket ad az otthoni tanuláshoz. 
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