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1. A RIVER-PROJEKT 

 

E kézikönyv lépésről lépésre mutatja be a RIVER-módszer használatát, amely az azonos 
nevű európai uniós Grundtvig projekt során került kidolgozásra. A projekt három fő témára, 
valamint az ezek között fennálló kapcsolatra összpontosít: önkéntesség, generációk közötti 
tanulás, valamint a tanulás felmérése és elismerése. Ennek megfelelően nem általában véve 
a tanulással foglalkoztunk, hanem a személyi és szociális kompetenciák önkéntes 
tevékenység révén történő fejlesztésével.  
A projekt során a célcsoportnak megfelelően elsősorban a generációk közötti együttműködés 
kompetenciára koncentráltunk, továbbá kilenc kompetenciát adaptáltunk az önkéntes 
szervezeti igényekhez. Mindezek részletes ismertetése a 3. fejezetben olvasható. 
 

Emellett fontos tudni, hogy a RIVER egy felmérési és értékelési módszer, amely az 

önkéntes munka során végbemenő kompetenciafejlődés kimutatására szolgál. A 

módszer az úgynevezett LEVEL5 rendszeren alapul, amely egyfajta megközelítés és 

eszköz a kompetenciafejlődés dokumentálására és vizuális megjelenítésére. 

A rendszert egy szoftver teszi teljessé, amelynek segítségével az elért eredményeket 
tanúsító dokumentumot (tanúsítványt) állíthatunk ki, illetve egy háromdimenziós 
(kocka-) grafikonon ábrázolhatjuk az önkéntesek fejlődését. 

 

2. A RIVER-MÓDSZER - ÁTTEKINTÉS 

2.1 Kinek ajánlott? 

Amellett, hogy a tartalom általánosságban az önkéntességre, a nemzedékek közötti 

tanulásra, vagy a tanulás felmérésére és elismerésére fókuszál, különösen 

érdekesnek fogja találni ezt a kézikönyvet, amennyiben Ön:    

 

- Önkéntes vezető (facilitátor) vagy mentor bármely olyan szervezetnél, amelyik 
fogad vagy küld önkénteseket.   

- Olyan szervezetben dolgozik, amelyik részt vesz az Élethosszig Tartó Tanulás 
programban, a Fiatalok Lendületben programban, illetve a jövőbeli Európai 
Uniós Programban az Oktatásért, Ifjúságért, Kultúráért és Sportért (Erasmus 
+). 

- Ön tanulási, önkéntességi vagy munkavállalási politikai irányelvek kidolgozója.    

- Ön munkavállalási vagy karriertanácsadó, akinek feladata a szakmai 
gyakorlatok lehetőségeinek felkutatása.   

- Ön tutor, mentor, coach vagy tanácsadó bármely nem kormányzati 
szervezetnél vagy az oktatási szektorban, és innovatív módszereket keres a 
tanulási folyamatok elismerésére önkéntes szervezeti környezetben.   

- Ön önkéntes, és keresi, hogy miként lehetne a tanulást és a 
kompetenciaváltozást elismertetni az önkéntes szervezet által.    

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy e kézikönyv elsősorban azok számára készült, akik a 

RIVER-módszert a gyakorlatban kívánják használni, mint például az értékelők és 
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segítőik, illetve azok a személyek, akik az önkéntes szervezetekben a felmérésért és 

értékelésért felelősek. 

 

2.2 Miért érdemes a RIVER-módszert használni  

A RIVER-módszert önkéntes szervezetek, felnőttoktatási intézmények és értékelési 

szakemberek dolgozták ki azzal a céllal, hogy alkalmazása révén az önkéntesek 

további hasznát lássák fontos munkájuknak.  

 

A RIVER-módszer alkalmazása mind az önkéntes szervezetek, mind az egyes 

önkéntesek számára számos előnnyel jár: 

 

Előnyök az önkéntesek szempontjából 
 

 Az tanulás elismerése, az önkéntes tevékenység során végzett tanulás 
láthatóvá válása.  

 A tanulás tanúsítvánnyal történő elismerése.  

 Időskorú önkéntesek számára a tanúsítvány megszerzése motivációt jelent, 
mivel az önkéntes tevékenységük értékének elismerését jelenti.  

 A kompetenciafejlődést igazoló tanúsítvány a fiatal önkéntesek számára is 
előnyt jelent, mivel konkrét célokra is felhasználhatják (pl. állás vagy tanulási 
lehetőség megpályázása).  

 A motiváció és elkötelezettség növelhető.  

 

Előnyök az önkéntes szervezetek szempontjából 
 

 Az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos visszajelzés biztosított.  

 A projekttervezés fejleszthető.  

 A kompetenciafejlődéssel kapcsolatos tudás kiterjeszthető más kontextusokra 
is.  

 Az önkéntesség informális tanulási eredményeinek elismerése fokozza az 
önkéntesek motivációját és elkötelezettségét.  

 A RIVER egy hasznos eszköz az elismerés terén az intézmények és a 
döntéshozó testületek számára is, de hasznos lehet a további 
önkéntestoborzásban is.  

 

2.3 A RIVER-módszer alkalmazásának előkészítése  

A RIVERmódszer használatának megkezdése előtt tudnunk kell, mire lesz 

szükségünk: 
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ERŐFORRÁS 

 

Tudnunk kell, hogy a megközelítés igen összetett, és alkalmazásához időre és 

megfelelő emberi erőforrásra van szükség, de az eredménye mind a szervezetre, 

mind az önkéntesekre pozitív hatással lesz. E kézikönyv lépésről lépésre mutatja be 

a RIVER-módszert, hogy ezzel megkönnyítse a munkát. 

 

MEGFELELŐEN KÉPZETT MUNKATÁRSAK 

 

A kompetenciafejlődés értékelése mindig tapintatot igényel. Emellett a RIVER igen 

hasznos, de egyúttal összetett módszer. Ennek megfelelően alkalmazását csakis 

tapasztalt értékelőkre érdemes bízni. Hasznos továbbá, ha valaki segíti az értékelőt 

és az egész folyamatot. 

 

OFFLINE ÉS ONLINE MUNKA 

 

A RIVER-megközelítés offline is alkalmazható, de ha a fejlődés vizuális 

megjelenítésével kiegészített tanúsítványt kívánunk kiállítani, projektjeinket be kell 

másolnunk a RIVER-szoftverbe. Hogy megkönnyítsük a RIVER-módszer offline 

használatát, tanúsítványsablont is készítettünk. 

Mindenesetre ajánlatos először papíron dolgozni, kitölteni a szükséges rovatokat, és 

a dokumentumokat ezután bevinni a szoftverbe. A függelék tartalmazza a 

papírmunkához szükséges minden formanyomtatványt, a szoftver felhasználói 

útmutatója pedig megtalálható a CD-n. 

 

A CÉLCSOPORT 

 

1. Gyűjtsünk információt célcsoportunkról. 

Minél többet tudunk róluk, annál pontosabban értékelhetjük őket. A RIVER-módszer 

a kompetenciákra és a fejlődésük elismerése összpontosít. Képzeljük hát magunkat 

célcsoportunk helyébe! Milyen kompetenciáik értékelésére kíváncsiak? Milyen 

eredményt várnak? Milyen hatással lehet rájuk értékelésünk? 

 

2. Megfelelően készüljünk fel az önkénteseinkkel való első találkozásra: 
a. Elég alaposan kell ismernünk a megközelítést ahhoz, hogy másoknak 

elmagyarázhassuk.  
b. Az önkéntesekkel való első találkozás megkönnyítésére coaching 

irányelvek is kidolgozásra kerültek, amelyek alább kerülnek 
ismertetésre. 

c. Szerezzünk be minden szükséges eszközt (a következő fejezetekből 
kiderül, melyek azok). 

Biztosítsunk elegendő időt. Nehéz előre megbecsülni, mennyi időre lesz 

szükségünk. Ezt több tényező határozza meg, és tapasztalatunk 

függvényében igen változó.  
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RIVER Coaching irányelvek 

 

Mielőtt elkezdenénk az értékelési, elismerési folyamatot egyéni önkéntesekkel vagy 

önkéntesek egy csoportjával, alapvető fontosságú a RIVER-módszerről, céljairól és 

előnyeiről rendelkezésre álló információk átadása. 

 

A RIVER coaching irányelvek segítenek az önkéntes vezetőknek a megközelítés 

elmagyarázásával, hogy ellássák az önkénteseket a szükséges információkkal az 

értékelésre vonatkozólag. A részletes coaching irányelvek megtalálhatóak a RIVER 

Kézikönyvben.  

 

Általánosságban a coaching megbeszélésnek a következők aspektusokra kellene 

fókuszálnia:  

 

 Az önkéntes vezetőnek át kell adnia alapvető információkat az értékelési, 
elismerési módszerről. Lényeges, hogy a zavar elkerülése érdekében 
megfelelő mennyiségű információt nyújtsanak.    

 Az önkéntes számára világosnak kell lennie, hogy ez nem az önkéntes 
tesztelése, és más önkéntesek teljesítményével sem hasonlítják össze. A 
RIVER elismerési folyamatban való részvétel inkább abban segít nekik, hogy 
kihasználják a teljes potenciáljukat, és megmutassák nekik, mennyi mindent 
tanulhatnak az önkéntes tevékenység alatt.   

 A diszkréciót éppúgy biztosítani kell, akárcsak azt a tényt ismertetni, hogy a 
részvétel önkéntes.   

 Az irányelvek kérdéseket tartalmaznak az időskorú önkéntesek 
élethelyzetéről, ami segít jobban megérteni azokat a területeket, ahol a 
kompetenciáikat fejleszteni szándékoznak, ahol lehetőséget látnak a 
személyes gyarapodásra, és megértethetik a motivációikat. 

 Bizonyos kérdések az önkéntes tevékenységre, az önkéntes már meglévő 
tapasztalataira és motivációjára, lehetséges erősségeire és gyengeségeire 
vonatkoznak az önkéntes munkában végzett számos feladata során. Ezek a 
kérdések segítenek kideríteni, vajon az önkéntes érdeklődik-e egy bizonyos 
kompetencia fejlesztése vagy értékelése iránt.  

 Az önkéntes vezetőnek azt is tisztáznia kell, hogy az önkéntes igényt tart-e 
tanúsítványra az értékelési folyamat végén.   

 Végezetül fontos informálni az önkéntest arról, mennyi időt vesz igénybe az 
értékelési, elismerési folyamat. 

 

Az alábbiakban felsorolt kérdések csupán iránymutatásnak tekintendők, ami annyit 

jelent, hogy nem feltétlenül kell ebben a formában használni őket. Némelyikük túl 

személyesnek vagy érzékenynek tűnhet ahhoz, hogy nyíltan feltegyük az 

önkénteseknek. E tekintetben mindig figyelembe kell vennünk az önkéntes és 
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vezetője közötti mennyire személyes kapcsolat van. A kérdéseket javaslatként kell 

venni, illetve arra szolgálnak, hogy megkezdjük a RIVER-értékelést. 

  

Szemèlyes szint 

 
Tegyünk fel kérdéseket az időskorú önkéntes élethelyzetével kapcsolatban, hogy 
képet kapjunk, milyen téren kívánja fejleszteni kompetenciáját, hol lát lehetőséget 
személyi fejlődésre, és mi motiválja. Ne felejtsük el azonban, hogy a kérdések 
némelyike túlságosan személyes mederbe terelheti a beszélgetést. 
 

 Milyen képzettséggel és munkatapasztalattal bír? 

 Kérem, mutassa be jelenlegi élethelyzetét! 

 Mit tart a legjobbnak az életében, és mit szeretne megváltoztatni benne? 
 

Önkéntességi szint 

 

 Mióta végez önkéntes munkát? 

 Élvezi az önkéntes tevékenységét? 

 Elsősorban mit szeret benne? 

 Mit vár az önkéntes tevékenységtől? 

 Mi motiválja az önkéntes munkára? Miért önkénteskedik? 

 Ha a jelenlegi önkéntes tevékenységre gondol, mi az, ami jól működik?  

 Melyek az Ön erősségei? 

 Vannak olyan feladatok, amelyekkel nehezen boldogul? Mire lenne szüksége, 
hogy megbirkózhasson velük? 

 Van valamilyen meghatározott területe az önkéntes munkának, ahol fejlődni 
szeretne? 

 Hol lát konkrét lehetőséget a fejlődésre? 

 Van olyan kompetencia, amelynek terén szívesen fejlődne? 

 Milyen előnnyel járna az Ön és tevékenysége szempontjából, ha fejlesztené a 
kompetenciáját? Mi változna? 
 

A beszélgetés végére nagyjából tisztában kell lennünk vele, hogy az önkéntesnek 

milyen téren van szüksége, illetve igénye a fejlődésre, és ki kell választanunk, mely 

kompetenciá(k)ra koncentráljunk. 

 

A beszélgetés során megemlítendő előnyök az (időskorú) önkéntes szempontjából: 

 

 A személyes és szakmai előrelépés kihangsúlyozása. 

 Az informális tanulási környezetben elért fejlődés elismertetése. 

 Új készségek elsajátítása, új tapasztalatok szerzése. 

 Képzési és fejlődési lehetőségek. 

 Tanúsítvány megszerzése az informális tanulási keretekben elért 
kompetenciafejlődésről, ami hasznosítható a további önkéntes munkához más 
szervezetekben, illetve a munkaerőpiacon is. 

 Időskorú önkéntesek számára kompetenciafejlődés, különös tekintettel a 
generációk közötti együttműködésre. 
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 Fokozott motiváció és elkötelezettség a jelenlegi és jövőbeni önkéntes 
tevékenység során. 

 

3. A RIVER- MÓDSZER 

 

A módszer számokban kifejezve a következőkből áll: 

 5 lépés, 

 3 dimenzió, 

 5 szint. 

Rövid bevezetésként tudnunk kell, hogy a megközelítés 5 lépésből áll. Ezek az 

alábbiakban egyenként bemutatásra kerülnek. 

 
 

 

1 ábra: A LEVEL5 rendszer lépéseinek áttekintése 

 

Az önkéntesek kompetenciáinak értékelésekor 3 dimenziót veszünk figyelembe: 

 a kognitív (tudásorientált) dimenziót, 

 a cselekvő dimenziót, 

 az érzelmi dimenziót. 

Az értékelés ezen részéről a 15. oldalon olvashatunk bővebben. 

Az önkéntes 

projekt vagy 

tevékenység 

leírása  

 

A kompetencia 

készlet 

kialakítása  

 

Az adott (kompetenciához 

igazított) referenciarendszer 

használata vagy egy új 

kialakítása 

Mérés 

 

Dokumentálás, 

értékelés, 

megjelenítés 
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2 ábra: A kompetenciák három dimenziója 

 

A három dimenzió 5 szintre oszlik, melyek az önkéntes kompetenciafejlődésének 

fokmérői. Bővebb magyarázatuk a 3. lépésről szóló fejezetben (13. oldal) található. 

 
3 ábra: A LEVEL5 kocka modellje a kompetenciafejlődes megjelenitesere 
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Miután tisztáztuk az önkéntes érdeklődési körét, hozzákezdhetünk egy tanulási 

mikroprojekt megszervezéséhez arra a kompetenciára tekintettel, amelyre az 

önkéntes összpontosítani kíván. Az is előfordulhat, hogy az önkéntes éppen 

hosszabb távú önkéntes tevékenységben vesz részt. Ekkor az önkéntessel együtt 

meghatározhatjuk azokat a kompetenciákat, amelyekre e munka során szüksége 

van. 

 

Ahhoz, hogy egy tanúsító dokumentum kiállításához elegendő adatra tehessünk 

szert, speciális mikroprojektet kell szerveznünk pontosan meghatározott kezdési 

és záróidőponttal. A megközelítés ugyanis konkrét idővonalat igényel kezdő és záró 

ponttal. A projektnek néhány napnál hosszabbnak, de hat hónapnál rövidebbnek kell 

lennie. Egy folyamatban lévő önkéntes tevékenység esetén az értékeléshez 

kiválaszthatunk egy bizonyos szakaszt. 

 

1. LÉPÉS: Az önkéntes projekt vagy tevékenység leírása 

 

Egy önkéntes tevékenység végzése során az önkéntes kompetenciájának 

értékeléséhez meg kell határoznunk egy bizonyos tanulási helyzetet. A fejlődés 

felméréséhez ugyanis nélkülözhetetlen a kezdő és záró időpont ismerete. E két 

időpont képezi az értékelés idővonalának alapját. 

 

Az időkeret meghatározása egyes esetekben nem könnyű. Meglehetősen nehéz 

például olyan önkéntest értékelni, aki 15 éve folyamatosan ugyanazon a területen 

dolgozik. Ilyenkor, hogy megkönnyítsük munkánkat, meg kell határoznunk egy 

tanulási helyzetet. Így egy konkrét tevékenységre és időkeretre összpontosíthatunk. 

 

A legszerencsésebb eset, ha az önkéntes újonc. Ekkor a valódi kezdési időpontot 

tekinthetjük az értékelés kezdetének. Ha nem így van, találnunk kell valamilyen 

különleges helyzetet (továbbképzés, újonnan összeállított csapat stb.), amely 

vizsgálatra alkalmas mintát képez/fejlődést eredményezhet. 

 

Ezt a helyzetet pontosan le kell írnunk. Ehhez készült egy formanyomtatvány, amely 

a függelékben található. A csillaggal jelölt rovatokat kötelező kitölteni. A többi rovat is 

hasznos lehet bizonyos esetekben a tanulási tevékenység meghatározása, a 

lehetséges tanulási eredmények számbavétele és az értékelés egésze 

szempontjából. Az 1. lépés végére készen áll a kitöltött projektleírásunk. 

 

Az 1. LÉPÉSHEZ szükségünk lesz: 

 A PROJEKTLEÍRÁS formanyomtatványra, amelyet a függelékben található. 

 Ha nem személyesen felügyeljük az önkéntes tevékenységet, vagy külsősként 
végzünk értékelést, ajánlott olyan személy segítségét igénybe vennünk, aki jól 
ismeri az adott tevékenységet és a célcsoportot. 

 A dokumentum kitöltéséhez mintegy 15-30 percre lesz szükségünk (attól 
függően, hány mezőt hagyunk üresen). 

TIPP: először a kötelező mezőket töltsük ki, és ha van még időnk, a többi közül is 

kiválaszthatjuk a céljainknak megfelelőket. 
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2.LÉPÉS: Témák kiválasztása – a kompetenciakészlet 

 

A RIVER-módszer minden elképzelhető kompetenciára alkalmazható. Az értékelés 

rendkívül fontos lépése a vizsgálni kívánt kompetencia kiválasztásának folyamata. 

Ebbe be kell vonnunk az önkéntest is, hogy biztosan azt jelöljük ki, amelyik neki a 

legmegfelelőbb, illetve amelyik a legtöbb előnnyel jár számára. Ne válasszunk 

kettőnél több kompetenciát! 

 

A legjobb eggyel kezdeni, hogy megismerhessük a folyamatot. 

Egy vagy két kompetencia kiválasztásával egy egyéni  

 

KOMPETENCIAKÉSZLETET alkotunk. A folyamat folytatására három lehetőség áll 

rendelkezésre: 

 

1) Válasszunk ki egyet vagy többet az alább fölsorolt kompetenciák közül. 
Ezekre a kompetenciákra előre kialakított referenciarendszereket találunk a 
függelékben. 
 

2) Válasszunk ki egyet vagy többet az alább fölsorolt kompetenciák közül, és 
határozzuk meg pontosan a célcsoport igényei szerint úgy, hogy fölülírjuk azt. 
Pl.: Rugalmasság  felcserélhető azzal: Rugalmasság az idő kezelésében. 
 

3) Amennyiben az előre kiválasztott kompetenciák egyike sem felel meg a 
célcsoportnak, válasszunk olyan kompetenciát, amely ugyan nincs a listán, de 
megfelelő a célcsoport számára. Ehhez a kompetenciához új 
referenciarendszert kell felállítanunk. Hogy ne szaporítsuk feleslegesen a 
munkánkat, ajánlatos először egy előre kialakított referenciarendszerrel 
dolgozni, és a magunkét csak akkor kidolgozni, amikor már kellő jártasságra 
tettünk szert a RIVER-módszer használatában. 

 

Továbbiakban a választásához szükséges a kompetencia leírását megadni. Hogyan 

definiálnánk a csoportmunkát, problémamegoldást vagy rugalmasságot?1 

A RIVER-konzorcium elkészítette az önkéntes munkához hasznos kompetenciák 

katalógusát: 

 

 

  

                                            
1
Ez segít dönteni, ha tényleg erre a kompetenciára akarunk fókuszálni. 
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1 ábra: a kompetencia-készlet    

 

A RIVER megközelítés kialakításakor fontos szempont volt a tartós használhatóság. 

A kiválasztott kompetenciakészleteket így újra használhatjuk. Ha például a 

csapatmunka és interkulturális kommunikáció kompetenciákat választjuk – mint a 

célcsoportunk számára legmegfelelőbbeket –, egy készletben kombinálhatjuk őket. 

Ennek elsősorban a szoftver szempontjából van jelentősége, hiszen ha a jövőben 

hasonló célcsoporttal dolgozunk, és ugyanazokat a kompetenciákat értékeljük, előre 

meglesz a készletünk, a készletet ugyanis elmentettük. (A magyarázatot lásd a 

szoftver felhasználói útmutatójában, amelyet a RIVER CD tartalmaz.) 

 

A 2. LÉPÉSHEZ SZÜKSÉGÜNK LESZ 

 

 A RIVER-kompetenciakészletre, amely megtalálható fentebb, illetve a 
függelékben. 

 Konkrét elképzelésre, hogy célcsoportunk melyik kompetenciák iránt 
érdeklődik, illetve melyekre van leginkább szüksége. 

 

TIPP: minél több a kompetencia, illetve az önkéntes (feltéve, hogy nem mint 

csoportot, hanem egyénenként kívánjuk értékelni őket), annál több lesz a munkánk. 

Hogy ne fussunk ki az időből, egy vagy legfeljebb két kompetenciát válasszunk.  

3. LÉPÉS: REFERENCIARENDSZER 

 

Kiválasztottunk egy vagy két kompetenciát. Mit kezdjünk hát velük? Ez a lépés a 

legösszetettebb a rendszerben, és megfelelő időbeosztást igényel. Most látni fogjuk, 

miért könnyíti meg a dolgunkat, ha csak egyet választunk a RIVER-kompetenciák 

közül.  

Ahhoz, hogy folytathassuk a RIVER-módszer alkalmazását, szükségünk lesz egyfajta 

mátrixra az értékeléshez. Ez a referenciarendszer. A függelékben (4. függelék) előre 

elkészített referenciarendszereket találunk. Hogy pontosabban megértsük ezek 

mibenlétét, tekintsük meg az alábbi példát.

Lista Az ön által 

specifikált 

kompetencia   

A kompetencia leírása  

Generációk közöttiegyüttműködés   

Interkulturális kommunikáció    

Problémamegoldás     

Csoportmunka     

Virtuális kommunikáció     

Különbözőség kezelése      

Rugalmasság     

Autonómia     

Kapcsolattartás   

Döntéshozatal   
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RIVER-referenciarendszer: Generációk közötti együttműködés 

 KOGNITÍV/TUDÁS  TEVÉKENYSÉG   ÉRZELMI   

 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

L Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó állítás  Mutatók  Szint Címek Egyéni 

leírás/magyarázó 

állítás 

Mutatók  Szint Címek Egyéni leírás/magyarázó 

állítás 

Mutatók  

5 Tudja, hol 

másutt (más 

helyzetekre 

történő 

alkalmazás) 

Annak ismerete, hogyan kell 

alkalmazni az előzetes tudást a 

generációk közötti együttműködésre 

és hogyan lehet a konfliktusokat 

előnyös szituációkká fordítani. 

A generációk közötti együttműködés 

potenciális előnyeinek felismerési 

képessége és használata különböző 

kontextusokban.   

 

 Fejlesztés 

alkotás/ 

Transzfer  

 A nemzedékek 
közötti 
kooperáció 
módozatainak 
kifejlesztésére és 
kidolgozására 
való képesség. 

 Könnyedén 
mozog ismeretlen 
generációk közti 
kooperációs 
környezetben és 
problémamentese
n kezeli a 
korkülönbségeket
.  

  

 belsővé tétel A generációk közötti 

együttműködés 

koncepciójának magáévá 

tétele. 

Az az érzés, hogy 

támogatni kell a 

nemzedékek közti 

kooperációt. Keresi a 

lehetőséget másik 

korosztályokkal való közös 

munkára.   

 

4 Tudja, mikor  

(Implicit 

megértés) 

A gyakorlatban felismeri, mely tudás-, 

viselkedés- és hozzáállásbeli 

különbségeket okoz a generációs 

szakadék, és melyek okozhatnak 

problémát.  

(Megérti a másik generáció érzelmi 

tapasztalatait egy adott kontextusban.) 

 Felfedezés/ 

önálló 

cselekvés 

 Képes új 
stratégiákat 
tesztelni és 
kipróbálni azért, 
hogy elősegítse a 
hatékony 
nemzedékek közti 
kooperációt. 
Megpróbál új 
módszereket 
javasolni az 
intergenerációs 
együttműködésre.  

 Önszabályo

zás 

Visszalép egyéni terveitől 

a generációk közötti 

együttműködés minősége/ 

hatékonysága érdekében   

4 

3 Tudja, hogyan   

 

Tudja, hogy az eltérő szocializációs 

minták, akárcsak a kulturális, 

történelmi és társadalmi valóságok 

milyen hatással vannak az egyének 

szokásaira és életstílusára, ami 

generációs feszültségeket idéz elő.  

 Döntés 

/válo-gatás    

Képesség arra, 

hogy már ismert 

kooperációs 

stratégiákat 

használjon a 

generációkon 

átívelő munkához, 

ismerős 

szituációkban.   

 Elismerés  

 

Az intergenerációs csere 

értékének elismerése az 

összes résztvevő 

számára.   

Pozitív érzéssel/ 

megközelítéssel fordul a 

generációs különbségek 

felé.  

3 
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2 Tudja, miért   

(Távlati 

megértés) 

Tudja, hogy az eltérő szintű 

élettapasztalat miért befolyásolja a 

másik generáció viselkedését és 

gondolkodását. Képes felismerni 

különböző munka- és kommunikációs 

stílusokat és okokat.   

 Használat/ 

Utánzás  

Képesség, hogy 

reagáljon, és 

bizonyos 

esetekben 

alkalmazkodjon az 

együttműködés/- 

dolgozás 

intergenerációs 

különbségeihez. 

Intergenerációs 

irányultságú 

viselkedésre 

képes, ha 

irányítják.  

 Perspektivik

us látásmód  

Nyitott és érdeklődő a 

generációk közötti 

együttműködés iránt.   

 

 

2 

1 Tudja, mit  Tudja, hogy létezik a generációs 

szakadék, és hogy a különböző 

korosztályok egykorú tagjainak eltérő 

elvárásaik vannak.   

 Észlelés Észleli más 

generációk eltérő 

preferenciáit.   

 Egyéni 

(belső) 

vezérlés 

Elismeri a generációk közti 

szakadék létezését 

anélkül, hogy a saját 

helyzetére vonatkoztatná.   

1 
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Itt találkozhatunk a korábban már röviden említett 3 dimenzióval és 5 szinttel. 

 

A három dimenzió 

A három dimenzió koncepciója Johann Heinrich Pestalozzi svájci pedagógus 

holisztikus szemléletére épül, amely szerint a tanulást a kezünkkel, a fejünkkel és 

a szívünkkel végezzük. Ez azt jelenti, hogy a tanulás három elemből épül fel: 

kognitív (fej), cselekvő (kéz) és érzelmi (szív). 

A referenciarendszerekre tekintve láthatjuk, hogy azok három oszlopból állnak: 

kognitív/tudás, tevékenység és érzelmi. E három rész, az ún. dimenziók, 5 szintre 

oszlanak. 

 

Az öt szint 

Öt szintet különböztetünk meg. Az 1-es szint a legalacsonyabb, ahonnan a 

célcsoportunk valószínűleg kiindul, az 5-ös a legmagasabb, amelyet remélhetőleg 

elér. A szintek megnevezése segít megértenünk, miben különböznek egymástól. 

Pl. a kognitív dimenzió 1-es szintje a “tudja, mit”, ami annyit jelent, hogy alapvető 

ismeretekkel rendelkezünk az adott téren. Innen eljuthatunk a “tudja, hol másutt” 

szintre, ahol már képesek vagyunk tudásunkat más területekre is átemelni. 

 

Leírások 

A referenciarendszerekben megtaláljuk az egyes szintek leírását, amely segít 

pontosabb képet alkotnunk önkéntesünk lehetséges értékeléséről. E leírásokat az 

adott helyzethez igazíthatjuk. Amennyiben saját referenciarendszert alkotunk, ezt 

a részét is nekünk kell kidolgoznunk. 

 

Mutatók 

A mutatók az értékelés hasznos eszközei. Általuk könnyebben ellenőrizhetjük, 

hogy az értékelt önkéntes elért-e egy bizonyos szintet. Meghatározásuk nem 

mindig könnyű feladat, de ha már megvannak, nagy segítséget jelentenek. 

 

A 3. LÉPÉSHEZ szükségünk lesz: 

 

3.1 A választott kompetenciához tartozó referenciarendszerre (ezt a 
függelékben találjuk). 

 

TIPP: e lépés időigényes, de ha egyszer már végigcsináltuk, a referenciarendszert 

később hasonló célcsoport esetén újra használhatjuk. Az is elképzelhető, hogy a 

célcsoport céljaihoz és igényeihez kell igazítanunk.   
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4.LÉPÉS: Felmérés 

 

Miután kiválasztottuk vagy céljainkhoz igazítottuk a referenciarendszer(eke)t, a 

következő lépés a megfelelő értékelési mód megtalálása és az értékelés 

elvégzése. Az alábbiakban néhány hasznos tanács olvasható az önkéntesek 

RIVER-módszerrel való értékeléséhez, a fejezet végén pedig egy értékelési 

táblázatot találunk. 

 

IDŐKERET 

Nagyon fontos, hogy az értékelést legalább két időpontban elvégezzük: a 

tevékenység kezdetén és végén. Ennél többször is értékelhetünk, de e kettőre 

mindenképp szükség van. Ha nincsenek meg, a fejlődést nem tudjuk vizuálisan 

megjeleníteni. A kiinduló értékelést célszerű a meghatározott tanulási tevékenység 

tényleges kezdete, a végső értékelést pedig annak befejezése körüli időpontban 

elvégezni. 

 

VEGYÜK KOMOLYAN, ÉS LEGYÜNK DISZKRÉTEK! 

Mások értékelése mindig komoly és összetett folyamat. Végzése során diszkréciót 

követelő adatok is felmerülhetnek az önkéntes személyi fejlődésével 

kapcsolatban, valamint fontos tények, amelyeket az önkéntes későbbi életében 

használhat. Az értékelést ezért a lehető legobjektívebben kell végrehajtanunk. Ez 

egy kevésbé tapasztalt értékelő számára komoly nehézséget jelenthet. 

 

LEGYEN RÖVID ÉS EGYSZERŰ! 

Értékeléskor sokszor problémát okoz a túl bonyolult megfogalmazás. Az így 

megírt dokumentumot senki nem olvassa szívesen, és az önkéntesnek sem sokat 

segít. Ne feledjük: a cél az, hogy mások elolvassák és megértsék az 

értékelésünket. Használjunk rövid mondatokat, és szorítkozzunk a lényegre! 

 

VÁLASSZUNK ISMERT MÓDSZERT! 

A mérési, értékelési koncepciót és módszereket az adott kontextusnak és 

céloknak megfelelően kell kiválasztani.  A RIVER-tesztek során leszűrt 

tapasztalatok alapján mondhatjuk, hogy a mérési fázis a legösszetettebb lépés a 

folyamatban, mivel ki kell választani hozzá a legmegfelelőbb mérési módszert, 

amelyik egyaránt megfelel a környezetnek és az értékelni kívánt személynek és 

csoportnak. A személyi és időkorlátok egy másik olyan aspektus, amit figyelembe 

kell venni a mérési lépés során.  

Az önkéntes tevékenységek és projektek tesztelése során a RIVER-partnerek 5 

olyan módszert/eszközt határoztak meg, amelyek legmegfelelőbbnek tűnnek az 

önkéntes szféra számára.  
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Önértékelés: az önkéntesek a referencianyomtatvány segítségével értékelik 

önmagukat, és röviden megmagyarázzák, hogy miért egy bizonyos szintre 

sorolták be magukat.  

Kortársak értékelése: Az önértékelési folyamatot követi, de pármunkában végzik a 

feladatot, egy másik önkéntessel, vagy az önkéntes vezetővel.   

Fókuszcsoport: Az önkéntesek fókuszcsoport-megbeszélésen vesznek részt az 

értékelőkkel.  Saját profiljukat elemzik a speciális kompetenciák tekintetében, és 

az adott kompetenciák leírását figyelembe véve értékelik magukat.    

Megfigyelés: az önkéntesek társat kapnak a munkájuk során. Fontos, hogy a 

partner csendes legyen, aki figyeli, mit csinál az önkéntes, és hogyan reagál 

különböző szituációkban. Egyfajta napló is vezethető, ahová a megfigyelési 

jegyzeteket beírják.   

Három szék: Az értékelni kívánt személy egy szobában van három székkel. Az 

egyik a kognitívként jelölt, a másik a tevékenységi, a harmadik az érzelmi szék. A 

személyt megkérik, hogy egymás után üljön le a három székre, és közlik vele, 

melyik melyik. Ekkor az önkéntest megkérdezik, hogyan látja önmagát abban a 

dimenzióban, amelyikre éppen fókuszál. Az eredményeket feljegyzik. 

 

A 4. LÉPÉSHEZ SZÜKSÉGÜNK LESZ: 

 

 Megfelelő értékelési módszerre. A fentebb ajánlottakon kívül továbbiakról 
olvashatunk a függelékben található értékelési táblázatban. Emellett, ha az 
önértékelést választjuk, haszonnal forgathatjuk az önértékelési módszerek 
SEALLL-Önértékelési Módszerek a Felnőttek Élethosszig Tartó 
Tanulásában EU PROJEKT során összeállított katalógusát. 

 A függelék néhány minőségi kritériumot is tartalmaz, amelyek áttekintést 
adnak arról, milyen tények befolyásolhatják értékelésünk minőségét. Ezeket 
mindenképpen érdemes megtekinteni, mert felhívják a figyelmet az 
értékelés akadályaira, és minőségbiztosításra szolgálhatnak. 

 

TIPP: az értékelés a folyamat igen érzékeny része. Ha önértékelést végeztetünk 

az önkéntesekkel, figyelembe kell vennünk, hogy nem mindig lesznek objektívek. 

Egyesek túlértékelik, mások alábecsülik önmagukat. Útmutatást kell nyújtanunk 

nekik a folyamat során, és el kell fogadnunk az értékelésüket. Ha az értékelést 

más végzi, félre kell tennie személyes érzéseit, és objektivitásra kell törekednie. 

Egyik módszert sem könnyű alkalmazni, így bármelyik mellett döntünk, komoly 

figyelemre lesz szükség. 
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5. LÉPÉS: Értékelés és dokumentáció 

 

A referenciarendszer(ek) és a kompetenciafejlődés értékelésének eredményei 

alapján három feladatot kell kétszer – a kezdeti és a végső értékelés tekintetében 

– elvégeznünk: 

1. Értékeljünk 1-től 5-ig (ha a szoftvert is használjuk, ezt később 
kockagrafikonon is megjeleníthetjük). Minden önkénteshez, illetve 
kompetenciához egy kocka tartozik a három dimenzióval és a két 
érdemjeggyel. 

2. Indokoljuk az osztályzatot (pl. a mutatókra való hivatkozással) a lap tetején. 
Az indoklást a tanúsítványba is belefoglalhatjuk (opcionális). 

3. A lap alján foglaljuk össze a résztvevő tanulási folyamatát (ez a grafikonon 

nem kerül megjelenítésre). Ezt szintén belefoglalhatjuk a tanúsítványba 

(opcionális). 

Az adatok bevitele után a LEVEL5 szoftver automatikusan elkészíti az önkéntesek 

fejlődésének dokumentációját. 

 

A tapasztalatok szerint gyakran szükségessé válik, hogy visszatérjünk a korábbi 

lépésekhez, és finomítsunk a mutatókon (4. LÉPÉS), sőt néha az egyéni 

leírásokon is (3. LÉPÉS). Ezek a korrekciók fontosak értékelésünk minőségének 

biztosítása és javítása szempontjából. 

 

Néhány hasznos tanács az értékelés dokumentációjának megkönnyítésére: 

 Ne foglalkozzunk túl sok kompetenciával, mert az rendkívül munka- és 
időigényes lenne! 

 Fogalmazzunk röviden (sem a magunk, sem az önkéntes dolgát nem 
könnyítjük meg, ha a leírásunk felér egy regénnyel)! 

 Legyünk pontosak – használjunk világos és a helyzetnek megfelelő 
nyelvezetet! 

 Legyünk pozitívak! A fejlődés nem mindig látványos, az értékeltek helyzete 
pedig nem könnyű. Tegyünk meg mindent azért, hogy értékelésünk valóban 
hasznos legyen, és biztosítsuk az önkéntest, hogy a kis előrelépés is a 
jövőbeni további fejlődés lehetőségének bizonyítéka. 

 Legyünk tekintettel a személyhez fűződő jogokra! Ha egy önkéntes nem 
járul hozzá, hogy eredményeit kívülálló személyek számára hozzáférhetővé 
tegyük, tiszteletben kell tartanunk a kérését. 

 Legyen világos elképzelésünk, hogy mit kezdünk a felméréssel! Csak az 
önkéntes számára készül, vagy a finanszírozó hatóságok és az önkéntes 
szervezet számára is? 

Az alábbi példa szemlélteti, hogy néz ki egy ilyen értékelés 
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Példa az elkészült értékelésre – a kitalált önkéntes, Adler úr generációk közötti együttműködés kompetenciájának 

értékelése: 

 
Intézmény: Az Üzlet Angyalai Hannover 
Résztvevő: Adler úr 
Születési idő: 1942. 10. 27. 
Ország: Németország 

RIVER 1. értékelés Kezdés: 2012. december 2. szint 2013. május Összegzés 

kognitív 3 Adler úrnak komoly ismeretei vannak arról, 

milyen befolyással bír az eltérő társadalmi háttér 

és szocializáció a különböző munkavégzési 

szokásokra.  

4 Tudja, hogy milyen módon profitálhat a 

fiatal vállalkozókkal való 

együttműködésből (pl. új média), és 

hogy milyen tudást és tapasztalatot 

adhat át nekik.  

A projekt kezdetén Adler úr tudása az előzetes 

munkatapasztalatain alapult. A projekt során konkrét 

tudást szerzett az X generáció munkastílusairól, és 

még a fiatalabb korosztályról is; tudja, hogyan 

profitálhat belőlük, és ők hogyan profitálhatnak az ő 

tudásából.   

tevékenységi 3  Az eddigi vezetői tapasztalatait felhasználva 

Aktívan részt vesz a projektben.  

4 A tevékenységeit a projekt 

modalitásaihoz alakítja, és több virtuális 

kommunikációt is használ.   

Adler úrnak a projekt kezdetétől aktív szerep jutott. A 

hónapok során elsajátított új stratégiákat, pl. az új 

média használatát, amelyet a projekt folyamán 

sikeresen épített be a konzultánsi tevékenységeibe. 

  

érzelmi 2 Az Üzlet Angyalai projektben való részvétele és 

a motivációja mutatják az érdeklődését a 

generációk közötti együttműködés iránt.   

4 Érzi annak a fontosságát, miszerint a 

vállalkozói munka keretfeltételei 

megváltoztak az elmúlt évek során, és új 

módszereket kell alkalmaznia. Mr. Adler 

nagyon jól érzi magát mentori 

szerepében.  

A projekt kezdetétől fogva magasan motivált volt arra, 

hogy a fiatalabbakkal dolgozzon, és támogassa őket. 

A projektben eltöltött fél év után szükségét érzi annak, 

hogy saját stratégiáját az új követelményekhez és a 

fiatalok által szívesen használt stratégiákhoz igazítsa.   

 

Értékelési beszámoló 
A projekt kezdetén Adler úrnak széleskörű tapasztalatai és mélyreható ismeretei voltak –, a magánéletéből és az addigi szakmai pályafutásából kiindulva – a más generációkkal való foglalkozásról, de 
a fiatal vállalkozókkal való munka és a vállalkozói témákra való összpontosítás új szituációt jelentettek számára.  A projekt alatt Adler úr sokat megtudott az új munkavégzési stratégiák fontosságáról 
(mint például a virtuális és szociális média); arról, hogyan kell azokat használni, és úgy végezte munkáját, hogy mindkét fél a legoptimálisabb módon profitált az együttműködésükből.    
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A 5. LÉPÉSHEZ SZÜKSÉGÜNK LESZ 

 Referenciarendszerünkre és két értékelésünkre. 

 Az indoklás és értékelés formanyomtatványra (a fenti példa alapján), 
amelyet a függelékben találunk. 

 A RIVER-tanúsítvány formanyomtatványra. 

 

TIPP: Ne felejtsük el a értéket a Megjegyzések rovatban bizonyítékkal 

alátámasztani! Ez rendkívül fontos. Előfordulhat, hogy egy tízes csoport minden 

tagja ugyanazt az osztályzatot kapja, csak az ahhoz fűzött személyes magyarázat 

különbözik 

 

 

Lezárás – Elismerés tanúsítvánnyal 

 

Nagyon fontos, hogy az értékelési folyamat végén záró találkozót tartsunk. Ezen 

megbizonyosodhatunk róla, hogy az önkéntesek el tudják fogadni a helyzetet és 

az értékelést, és felmérhetjük, van-e igény további fejlődésre, illetve összegzésre. 

Egyúttal egy kis ceremónia keretében a tanúsítványokat is átadhatjuk. 
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4. FÜGGELÉK 

 

4.1    Minőségi kritériumok 

4.2    1. LÉPÉS Formanyomtatvány – Projektleírás 

4.3    2. LÉPÉS Formanyomtatvány – Kompetenciakészlet 

4.4    3. LÉPÉS - Előre kialakított referenciarendszerek 

4.4.1 Referenciarendszer: Generációk közötti együttműködés 

4.4.2 Referenciarendszer: Interkulturális kommunikáció 

4.4.3 Referenciarendszer: Problémamegoldás 

4.4.4 Referenciarendszer: Csoportmunka 

4.4.5 Referenciarendszer: Virtuális kommunikáció   

4.4.6 Referenciarendszer: Különbözőség kezelése   

4.4.7 Referenciarendszer: Rugalmasság 

4.4.8 Referenciarendszer: Autonómia 

4.4.9 Referenciarendszer: Kapcsolattartás 

4.4.10 Referenciarendszer: Döntéshozatal 

4.5   4. LÉPÉS: Értékelés – Az értékelési módszerek áttekintése 

4.6   5. LÉPÉS Formanyomtatvány – Értékelés és dokumentáció 

4.7   Formanyomtatvány a RIVER-Tanúsítványhoz (offline) 
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4.1 MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK 

A LEVEL5 rendszer minőségi kritériumai 

 

A megközelítés kidolgozása során újra meg újra élénk viták alakultak ki olyan 

kérdésekről mint az objektivitás, a megbízhatóság és a minőségbiztosítás. 

 

A probléma mindig ugyanaz volt: a rendszer megalkotói egyrészt a lehető 

legpontosabb eredményeket akarták garantálni, másrészt viszont tisztában voltak 

vele, hogy a minőségi kritériumok meghatározásának célja nemcsupán a magas 

színvonal biztosítása, hanem egyúttal segédeszközül kell szolgálniuk az 

értékelést végzők számára. Ennek megfelelően úgy látták, hasznos lehet, ha 

áttekintést adnak a lehetséges nehézségekről és elkerülésük módjáról. 

 

Az alábbiakban a szem előtt tartandó kritériumok listája olvasható. 

 

OBJEKTIVITÁS 

Hogyan biztosíthatjuk az eredmények objektivitását? 

 

Nehézség: a szituáció összetettsége, külső tényezők stb.miatt a teljes objektivitás 

elérése gyakorlatilag lehetetlen.  

 

E probléma interszubjektivitással oldható meg (pl. két értékelőt alkalmazunk, és 

összehasonlítjuk az eredményeiket. Ha ehhez nem áll rendelkezésünkre elegendő 

emberi erőforrás, akkor pl. vegyük figyelembe, hogy az önértékelés szinte 

sohasem objektív). 

 

MEGBÍZHATÓSÁG 

Hogyan biztosíthatjuk az értékelés megbízhatóságát? 

 

Nehézség: a megbízhatóság az eredmények reprodukálhatóságát jelenti. A mérés 

eszköze nem torzíthat az eredményeken. 

Példával megvilágítva: ha ugyanazzal a hőmérővel megmérjük egy tó vizének 

hőmérsékletét, mindkétszer ugyanazt az eredményt kell kapnunk, feltéve, hogy a 

hőmérséklet nem változott. Egy másik hőmérőnek is ugyanazt az eredményt kell 

produkálnia. 

 

HITELESSÉG 

Hogyan biztosíthatjuk az eredmények hitelességét? 

 

 A “hitelesség” kifejezés arra utal, hogy egy mérőeszköz mennyire képes 
hitelesen visszaadni a mérés tárgyát.  
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 Példa: a hőmérő alkalmas egy tó vize hőmérsékletének mérésére, a 
vízmélység megállapítására azonban nem megfelelő eszköz. 

 Ahhoz, hogy a fogalmakat pontosan és mindenki által elfogadott módon 
meghatározhassuk, fontos, hogy minden résztvevővel megvitassuk 
azokat.  

 Lehetőség szerint bevonhatunk “szakembereket” az adott területről, 
vagy összehasonlítást tehetünk elméleti modellekkel. 

 A cél, hogy mindenki egyaránt megértse a referenciarendszert és az 
értékelésünkhöz tartozó mutatókat, indoklást és bizonyítékokat. 

 

 

HATÉKONYSÁG 

Hogyan alakítsuk megfelelően az értékelés költség/haszon arányát? 

 

 A folyamat költség/haszon egyensúlya. 

 Hogyan csökkenthetjük a befektetendő időt anélkül, hogy az az 
eredmény rovására menne? 

 Alaposan gondoljuk végig: 

 hány ember vegyen részt az értékelésben, 

 milyen módszereket alkalmazzunk, 

 milyen alaposan elemezzük a kapott ad atokat, 

 hány kompetenciával foglalkozzunk, 

 mennyi időt szánjunk a találkozókra és az értékelésre. 

 

EREDMÉNYESSÉG 

Fejlődéshez vezethet-e a felmérés?  

 

 Fennáll a veszély, hogy a folyamat során megfeledkezünk annak 
céljáról, az ugyanis informális körülmények között elért fejlődés. 

 Azonosítsunk néhány időközi eredményt, és gondoljuk át: 

 Mennyi derült ki eddig abból, amit meg akartunk tudni? 

 Mennyiben felel meg ez eredeti szándékunknak? 

 Mit tehetünk, hogy a következő lépés eredményesebb legyen? 

 

A KATEGÓRIÁK KÖVETKEZETES MEGÁLLAPÍTÁSA 

Hogyan alakítsuk ki következetesen a kategóriákat? 

 

 Alapprobléma: nehéz úgy megállapítani a szinteket, hogy a köztük lévő 
különbség egyenlő legyen. 

 Következtetés: 

  Az egyes szintek közti különbségnek egyenlőnek kell lennie (ez közel 
lehetetlen). 
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 A szinteknek azonban egyértelmű rangsort kell alkotniuk (így pl. a 2. szintnek 
nyilvánvaló előrelépést kell jelentenie az 1. szinthez képest). 

 
Ellenőrző kérdések a szintek megállapításához: 

     Világosan elkülönülnek a szintjeink? - Nem szabad köztük átfedésnek 
lennie! 

    Leírásaink teljeskörűek, pontosak és konkrétak? - Ne feledjük, hogy a cél 
az érthető értékelés! 

    Mindenre kiterjednek a szintjeink? -  A szinteket úgy kell kialakítani, hogy 
minden lehetséges tanulási fejlődést tükrözhessenek! 
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4.2 LÉPÉS Formanyomtatvány: Projektleírás 

Mutassuk be projektünket, vagy önkéntes tevékenységünket és a 

résztvevőket! 

 
  A RIVER folyamat első lépésének fő funkciói:  

1. Bemutatni az önkéntes projektet/tevékenységet – végiggondolva a tevékenység hátterét, 
kontextusát, a fő elemeket, célokat, folyamatokat és a vágyott kompetenciákat annak 
érdekében, hogy erősödjön a tudatosság, valamint fókuszált legyen az értékelési folyamat.   

2. Támogathatja a RIVER-közösséget, hogy összehasonlítsanak hasonló 
projekteket/tevékenységeket, és tanuljanak egymástól.   

3. A leírás egyes részei beemelésre kerülnek a tanúsítványba, a vonatkozó kérdéseket dőlt 
betűvel jelöltek.   

4. Beazonosítja az önkénteseket az értékeléshez.   
 

Az 1. lépés – a rendszer által adott mintát követve – az informális/nem formális tanulási 

tevékenység leírására vonatkozik, amely jelen esetben egy önkéntes projekt vagy tevékenység.  

Ennek a lépésnek az a célja, hogy segítse a tanulási tevékenységek szisztematikus 

dokumentálását, amelyben a résztvevő(k) kompetenciái értékelésre és elismerésre kerülnek.   

 

Információ az önkéntes projektről vagy tevékenységről (a legfontosabb kitöltendő részek 

csillaggal jelöltek*) 

 

Az önkéntes tevékenység címe*  

 

Projekt- vagy tevékenységleírás*: 

 

Az önkéntes tevékenység kezdetének dátuma:  Az önkéntes tevékenység kezdetének dátuma:  

Helymeghatározás (ország):  

 

 Kik az önkéntesek?   

 

Az önkéntesek profiljának bemutatása: Ismeri az önkénteseket? Vannak speciális szükségleteik, 

preferenciáik stb.?  (Kérjük, jelezze a speciális jellemzőket/szükségleteket!)   

 

 

Miért vesznek részt az önkéntesek a projektben vagy a tevékenységben? Mi a motivációjuk?   

 

Hol zajlik az önkéntes projek/tevékenység? (iskola, szomszédság, klub, otthon stb.)   

 

 

Milyen erőforrásokra van szükség (pl. eszközök), mi áll rendelkezésre?   

- 

Ki kezdeményezte az önkéntes projektet/tevékenységet? Kap külső támogatást?  
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Szándékok/Célok 

Melyek az intézmény céljai az önkéntes projekttel/tevékenységgel?   

 

 

Vannak-e egyéb célok és elvárások az Ön önkéntes projektjével/ tevékenységével kapcsolatban külső 

testületek vagy személyek részéről (adományozók, alapító hatóságok stb.)?   

Fennáll-e ellentmondás vagy eltérés az Ön és a külső szervek céljai között?   

 

Milyen mértékben értik a résztvevők az önkéntes projekt (program) fő céljait, kitűzéseit és 

irányvonalait?  

 

 

 

 

Mi motiválja Önt arra, hogy értékelje önkéntesei kompetenciafejlődését?    

 

 

 

 

 

Az önkéntes projekt/program/tevékenység végrehajtása: 

Milyen tevékenységekben vesznek részt az önkéntesek?  

 

 

 

 

Kik az önkéntes tevékenység vagy projekt támogatói vagy vezetői? Milyen szerepet játszanak, és 

milyen felelősségeik vannak?   

 

- 

Az önkéntes projekt/tevékenység időtartama: Hány órára/napra tervezi bevonni az önkénteseket?   

 

Az önkéntes projekt/tevékenység során mely helyzetek lehetnek tanulási hatással az önkéntesre? 

(Lásd pl.: az informális tanulási mintákat.)  

 

Melyek az önkéntes projekt várható tanulási eredményei az önkéntesre nézve?   

 

Tudás és készségek (van bármilyen extra tudás, amit el kellene sajátítaniuk?)   
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Érzelmi kompetenciadimenzió (viselkedés, hozzáállás változása/fejlődése?) 

 

 

 

Tevékenységszint (a viselkedés megváltozása/mit csinálnak az önkéntes tevékenység során?) 

 

 

 

Értékelési módszer(ek):  

 

Tapasztalatok:  

 

 

Értékelő összefoglalás: 

 

 

 

Jövőbeni perspektívák: 

 

Függelékek: 

 

Csoportleírás 

Itt mutathatja be a kiválasztott csoportot (ennek leírása abban az esetben válik szükségessé, ha 

csoportértékelést akar végezni, egyébként csupán az önkéntesei profiljának további tisztázását 

segíti).   

Név:  

 

Leírás:  

 

Az önkéntesek motivációja:  

 

A projekt célkitűzéseinek és irányvonalainak megértése az önkéntesek részéről:  

 

Csoporttendenciák: 

 

Az egyéni tendenciák összegzése: 
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Az önkéntesek egyéni leírása  

Az 1. lépésnek ebben a részében előkészíti a 4. lépésben végzett értékelés során kapott 

eredmények bemutatását, ezért ezt szükséges kitölteni.  

Információ a kiválasztott önkéntesről* 

Használói név: (az önkéntesek neve vagy kódja, tájékozódás céljából megjelenítve az 5. lépés baloldali 

részében) 

keresztnév*:  

vezetéknév*:  

nem*:  

születés ideje*:  

születés helye*:  

utca:  

irányítószám: 

város 
:  

 

ország:  

telefon:  

e-mail:  

iskolázottság:  

 

foglalkozás:  

 

Értékelési összegezés:  

 

A kísérleti beszámolókhoz másolja át és illessze be a fenti táblázatot az önkéntesek számának 

megfelelően. 

 

Információ a kiválasztott önkéntesről* 

Használói név: (az önkéntesek neve vagy kódja, tájékozódás céljából megjelenítve az 5. lépés 

baloldali részében) 

 

keresztnév*:  

vezetéknév*:  

nem*:  

születés ideje*:  

születés helye*:  

utca:  

irányítószám: 

város 
:  
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ország:  

telefon:  

e-mail:  

iskolázottság:  

 

foglalkozás:  

 

Értékelési összegezés:  

 

A kísérleti beszámolókhoz másolja át és illessze be a fenti táblázatot az önkéntesek 

számának megfelelően. 
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4.3 LÉPÉS Formanyomtatvány – Kompetenciakészlet 

 Válasszon ki egyet vagy többet az alább felsorolt kompetenciák közül. 
Ezekre a kompetenciákra előre kialakított referenciarendszerek állnak 
rendelkezésre a függelékben.    

 Válasszon ki egyet vagy többet az alább felsorolt kompetenciák közül, 
és igazítsa a célcsoport igényeihez úgy, hogy átdolgozza. Pl.: 
Rugalmasság felcserélhető azzal: Rugalmasság az idő kezelésében   

 Amennyiben az előre kiválasztott kompetenciák egyike sem felel meg a 
célcsoportnak, válasszunk olyan kompetenciát, amely ugyan nincs a 
listán, de megfelelő a célcsoport számára. Ehhez a kompetenciához új 
referenciarendszer felállítása szükséges.     

 

Továbbiakban a választásához szükséges a kompetencia leírását megadni. 

Hogyan definiálná Ön a csoportmunkát, problémamegoldást vagy rugalmasságot.2 

A RIVER-konzorcium kifejlesztett egy kompetencia leltárt, amelyekre érdemes 

fókuszálni az önkéntes munka során:  

                                            
2
Ez segít dönteni, ha tényleg erre a kompetenciára akar fókuszálni.  

Lista 
Az ön által specifikált 

kompetencia 
A kompetencia leírása 

Generációk közötti együttműködés   

Interkulturális kommunikáció    

Problémamegoldás     

Csoportmunka     

Virtuális kommunikáció     

Különbözőség kezelése     

Rugalmasság     

Autonómia     

Kapcsolattartás   

Döntéshozatal   
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4.4  ELŐRE KIALAKÍTOTT REFERENCIARENDSZEREK 

4.4.1 Referenciarendszer: Generációk közötti együttműködés   
 

 KOGNITÍV/TUDÁS  TEVÉKENYSÉG   ÉRZELMI   

 2 3 4   2 3 4   2 

L Szint 

Címek 

Egyéni leírás/ 

magyarázó állítás  

Mutatók 

(PÉLDÁK) 

L Szint Címek Egyéni leírás/ 

magyarázó 

állítás  

Mutatók 

(PÉLDÁK) 

L Szint Címek 

5 Tudja, hol 

másutt 

(más 

helyzetekr

e történő 

alkalmazá

s) 

Annak ismerete, 

hogyan kell alkalmazni 

az előzetes tudást a 

generációk közötti 

együttműködésre és 

hogyan lehet a 

konfliktusokat előnyös 

szituációkká fordítani. 

A generációk közötti 

együttműködés 

potenciális előnyeinek 

felismerési képessége 

és használata 

különböző 

kontextusokban.   

 

Tudja, hogyan 

kell bemutatni 

másoknak a 

nemzedékek 

közötti 

kooperáció 

előnyeit.   

5 Tudja, hol 

másutt (más helyzetekre 

történő alkalmazás) 

Annak 

ismerete, 

hogyan kell 

alkalmazni az 

előzetes 

tudást a 

generációk 

közötti 

együttműködé

sre és hogyan 

lehet a 

konfliktusokat 

előnyös 

szituációkká 

fordítani. 

A generációk 

közötti 

együttműködé

s potenciális 

előnyeinek 

felismerési 

képessége és 

használata 

különböző 

kontextusokba

n.   

 

Tudja, hogyan 

kell bemutatni 

másoknak a 

nemzedékek 

közötti 

kooperáció 

előnyeit.   

5 Tudja, hol 

másutt (más helyzetekre 

történő alkalmazás) 

4 Tudja, 

mikor  

(Implicit 

megértés) 

A gyakorlatban 

felismeri, mely tudás-, 

viselkedés- és 

hozzáállásbeli 

Fel tudja 

használni a 

tudását a 

konfliktusok 

Felfedezés/ 

önálló 

cselekvés 

 Képes új stratégiákat 
tesztelni és kipróbálni azért, 
hogy elősegítse a hatékony 
nemzedékek közti 
kooperációt. Megpróbál új 

Hatékonyan 

képes vezetni 

egy már 

működő 

Önszabályozá

s 

Visszalép egyéni terveitől a 

generációk közötti 

együttműködés minősége/ 

hatékonysága érdekében   

Úgy kerüli el a 

konfliktusokat, hogy az 

intergeneráci-ós 

előnyöket támogatja.   
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különbségeket okoz a 

generációs szakadék, 

és melyek okozhatnak 

problémát.  

(Megérti a másik 

generáció érzelmi 

tapasztalatait egy 

adott kontextusban.) 

elkerülésére és 

a teljesítmény 

támogatására  

módszereket javasolni az 
intergenerációs 
együttműködésre.  

intergeneráci-

ós  

csoportot.   

Elfogadja az eltérő 

eredményeket a 

különböző résztvevőktől. 

3 Tudja, 

hogyan   

 

Tudja, hogy az eltérő 

szocializációs minták, 

akárcsak a kulturális, 

történelmi és 

társadalmi valóságok, 

milyen hatással 

vannak az egyének 

szokásaira és 

életstílusára, ami 

generációs 

feszültségeket idéz 

elő.  

Meg tudja 

magyarázni az 

életkor és 

bizonyos 

cselekvések 

közötti 

kapcsolatot.   

Döntés 

/válo-gatás    

Képesség arra, hogy 

ismerős szituációkban  a 

generációkon átívelő 

munkához már ismert 

kooperációs stratégiákat 

használjon.   

Képes 

értékelni és 

reagálni az 

intergeneráci-

ós 

környezettel 

összhangban   

Elismerés  

 

Az intergenerációs csere 

értékének elismerése az 

összes résztvevő számára.   

Pozitív érzéssel/ 

megközelítéssel fordul a 

generációs különbségek 

felé.  

A szimpátia és elismerés 

jelei   

2 Tudja, 

miért   

(Távlati 

megértés) 

Tudja, hogy az eltérő 

szintű élettapasztalat 

miért befolyásolja a 

másik generáció 

viselkedését és 

gondolkodását. Képes 

felismerni különböző 

munka- és 

kommunikációs 

stílusokat és okokat.   

Képes 

beazonosítani a 

kapcsolatot az 

életkor és 

bizonyos 

cselekvések 

között.   

Használat/ 

Utánzás  

Képesség, hogy reagáljon, 

és bizonyos esetekben 

alkalmazkodjon az 

együttműködés/- dolgozás 

intergenerációs 

különbségeihez. 

Intergenerációs irányultságú 

viselkedésre képes, ha 

irányítják.  

Tipikus 

viselkedés-

minták képzési 

kontextusban.   

Perspekti-

vikus látásmód  

Nyitott és érdeklődő a 

generációk közötti 

együttműködés iránt.   

 

 

Kíváncsian és nyitottan 

fordul a másik generáció 

felé.   

1 Tudja, mit  Tudja, hogy létezik a 

generációs szakadék, 

és hogy a különböző 

korosztályok egykorú 

tagjainak eltérő 

elvárásaik vannak.   

Tudja, hogyan 

definiálja a 

generáció 

fogalmát.   

Észlelés Észleli más generációk 

eltérő preferenciáit.   

Képes 

meghatározni 

a generációs 

szakadékot. 

Egyéni (belső) 

vezérlés 

Elismeri a generációk közti 

szakadék létezését anélkül, 

hogy a saját helyzetére 

vonatkoztatná.   

A különbözőség jeleit 

mutatja.  
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4.4.2 Referenciarendszer: Interkulturális kommunikáció (IKK) 

 
 KOGNITÍV/TUDÁS TEVÉKENYSÉG ÉRZELMI  

L Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ 
magyarázó állítás  

Mutatók Szint Címek Egyéni leírás/magyarázó 
állítás 

Mutatók Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó 
állítás 

Mutatók 

5 Tudja, 

hol 

másutt 

(más 

helyzetek

re 

történő 

alkalmaz

ás) 

Tudja, hogyan tereljen 
másokat a helyes 
reakció és 
kommunikáció irányába 
inter- és multikulturális 
helyzetekben. 

 Fejlesztés 

alkotás/ 

Transzfer  

Képes saját IKK stratégiák 
kialakítására. A kommunikációs 
megközelítések széles 
választékát tudja alkalmazni, és 
új módszereket is képes 
kidolgozni. 

 belsővé tétel Ösztönözni kíván másokat, hogy 
tiszteljék és alkalmazzák a 
kulturálisan elfogadott 
kommunikációs módszereket és 
stílusokat. Hajlandó időt szánni 
arra, hogy segítsen másoknak 
kommunikációs stílusukat a 
kontextushoz igazítani. 

 

4 Tudja, 

mikor  

(Implicit 

megértés

) 

Tudja, mikor alkalmazza 
a különböző 
kommunikációs 
stílusokat és 
megközelítéseket az 
egyes személyek 
vonatkozásában a 
csoporton belüli 
kulturális eltéréseknek 
megfelelően. 
 

 Felfedezés/ 

önálló 

cselekvés 

Képes új, az addigiaktól eltérő 
kommunikációs stratégiák 
felkutatására és kipróbálására 
az IKK elősegítése céljából. 
Képes új mintákkal és 
módszerekkel gazdagítani saját 
kommunikációs stílusát. 

 Önszabályozá

s 

Rugalmasabbá kívánja tenni 
saját kommunikációját, és 
fejleszteni IKK-képességét. Kész 
mások kommunikációs 
stílusának átvételére a 
kölcsönös megértés érdekében. 

 

3 Tudja, 

hogyan   

 

Tudja, hogy a kulturális 
háttér milyen hatással 
van a kommunikációra 
(pl. implicit/explicit 
kommunikáció, 
nonverbális 
kommunikáció stb.)  
Képes megfelelően 
reagálni, ha 
különbségek 
mutatkoznak a 
kommunikációs stílusok 
között. 

 Döntés 

/válo-gatás    

Képes a különböző 
kommunikációs stratégiákat 
alkalmazni, figyelembe véve a 
helyzetet és a kultúrákat, 
melyekkel kapcsolatba kerül. 
Képes az alapstratégiák 
alkalmazására az IKK során. 

 Elismerés  

 

Megbecsüli a különböző 
kommunikációs stílusokat, és 
hajlandó a saját 
kommunikációját a kulturális 
kontextushoz igazítani. 
Általánosságban rugalmasan, a 
többiek kulturális hátterének 
figyelembe vételével 
kommunikál. 

 

2 Tudja, 

miért   

(Távlati 

megértés

Tudja, miért 
kommunikálnak eltérő 
módon a különböző 
kulturális háttérrel 
rendelkező emberek. 

 Használat/ 

Utánzás  

Képes a kommunikáció 
különböző módjait eltanulni 
másoktól.  
Tud alkalmazkodni az adott 
kommunikációs helyzethez. 

 Perspektivikus 

látásmód  

Érdeklődik a különböző 
kommunikációs stílusok iránt. 
Hajlandó a sajátjától eltérő 
kommunikációs stílusokat 
kipróbálni és ideiglenesen 
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) Megérti, hogy az egyes 
emberek milyen okok és 
kulturális 
viselkedésminták 
eredményeképpen 
kommunikálnak egy 
bizonyos módon. 

alkalmazni. 
 

1 Tudja, 

mit  

Tudja, hogy a különböző 
kulturális háttérrel 
rendelkező emberek 
különböző módon 
kommunikálhatnak. 

 Észlelés Fel tudja ismerni a különböző 
kommunikációs stílusokat. 
Fel tudja ismerni a 
kommunikáció kulturális 
különbségeit. 

 Egyéni (belső) 

vezérlés 

Közömbösen vagy negatívan 
viszonyul a különböző 
kommunikációtípusokhoz. Nem 
próbálja kommunikációs stílusát 
a többiek kulturális hátteréhez 
igazítani. 
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4.4.3 Referenciarendszer: Problémamegoldás 

 
1.  KOGNITÍV/TUDÁS TEVÉKENYSÉG ÉRZELMI 

L Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ magyarázó állítás Mutatók Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó 
állítás 

Mutatók Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó állítás Mutatók 

5 Tudja, hol 

másutt 

(más 

helyzetekre 

történő 

alkalmazás) 

Képes megoldásokat más, 
ismeretlen problémákra 
alkalmazni, és másoknak 
segíteni, hogy megoldást 
találjanak.  
 

 Fejlesztés 

alkotás/ 

Transzfer  

Képes új 
problémamegoldási 
módszerek kidolgozására, 
addig ismeretlen, akár újító 
jellegű stratégiák, illetve. 
megközelítések 
alkalmazására a különböző 
problémák megoldásában. 

 belsővé tétel Másokat problémáik megoldására 
bátorít, és szükségesnek érzi, 
hogy velük abban együttműködjön. 
 

 

4 Tudja, 

mikor  

(Implicit 

megértés) 

Tudja, mikor állnak rendelkezésre 
különböző stratégiák egy 
probléma megoldására, és képes 
a helyzetnek és a kontextusnak 
megfelelően választani közülük. 

 Felfedezés/ 

önálló 

cselekvés 

Képes különböző megoldási 
módok felkutatására és 
kipróbálására, a megfelelő 
kiválasztására és az 
alkalmazásáért való 
felelősségvállalásra. 
 

 Önszabályo

zás 

Eltökélt, hogy megoldja az adott 
problémát. Hajlandó időt szánni a 
legjobb megoldás felismerésére és 
kipróbálására. Hajlandó 
felelősséget vállalni a sikerért és 
hibáért. 
. 
 

 

3 Tudja, 

hogyan   

 

Tudja, hogyan oldjon meg egy 
adott problémát, hogyan 
birkózzon meg a vele 
kapcsolatban felmerülő 
feladatokkal, és alkalmazza a 
megoldást. 

 Döntés 

/válo-gatás    

Képes az adott/ismert 
problémamegoldási 
módszerek közül választani. 

 Elismerés  

 

Törekszik arra, hogy egy probléma 
megoldására különböző 
módszereket próbáljon ki. Értékeli 
az önálló problémamegoldás 
képességét. 

 

2 Tudja, miért   

(Távlati 

megértés) 

Tudja, hogy egy adott probléma 
miért probléma, és miben 
akadályozza a nagyobb cél 
elérését.  

 Használat/ 

Utánzás  

Képes mások tanácsa vagy 
a mások által alkalmazott 
megoldás utánzása alapján 
megoldani egy problémát. 

 Perspektivik

us látásmód  

Érdeklődik az adott probléma 
megoldási lehetőségeinek 
megtalálása iránt. Hajlandó 
megfogadni mások tanácsát. 

 

1 Tudja, mit  Tudja, hogy egy adott problémát 
egy nagyobb cél elérése 
érdekében kell megoldani, és 
hogy a probléma megoldása nem 
feltétlenül jelenti a cél elérését. 

 Észlelés Képes a problémák 
felismerésére. 

 Egyéni 

(belső) 

vezérlés 

Nyitott a problémamegoldás 
irányába. 
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4.4.4 Referenciarendszer: Csoportmunka   

 
4  KOGNITÍV/TUDÁS TEVÉKENYSÉG ÉRZELMI 

L Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ magyarázó állítás Mutatók Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ magyarázó állítás Mutatók Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ magyarázó 
állítás 

Mutató
k 

5 Tudja, 

hol 

másutt 

(más 

helyzetek

re történő 

alkalmaz

ás) 

Tudja, hogyan hasznosítsa saját 
képességeit a csoportmunka során. 
Képes másoknak segíteni, hogy 
sikeresen dolgozzanak csoportban. Ki 
tudja osztani a feladatokat a 
csoporttagok releváns készségeinek 
figyelembe vételével. 
 

 Fejlesztés 

alkotás/ 

Transzfer  

Képes kialakítani a saját 
együttműködési készségét, és 
segíteni másoknak, hogy 
fejlesszék a magukét. Jól kiismeri 
magát a különböző szerepek 
között. 

 belsővé 

tétel 

Törekszik arra, hogy másokat a 
csoportmunkában való hasznos 
részvételre ösztönözzön. 
Hajlandó időt szánni társai 
csoportmunkára való 
készségének fejlesztésére. 

 

4 Tudja, 

mikor  

(Implicit 

megértés

) 

Tudja, hogyan járuljon hozzá 
konstruktívan a csoportmunkához, s 
hogy mikor kell változtatnia a 
viselkedésén a közös cél lehető 
leggyorsabb elérése érdekében. Képes 
megfelelően tevékenykedni különböző 
csoportokban. 
 

 Felfedezés

/ önálló 

cselekvés 

Képes különböző szerepeket 
kipróbálni és választani a 
csoporton belül. Képes felismerni, 
elemezni és alkalmazni a 
csoportmunkára alkalmassá tevő 
tulajdonságokat és készségeket. 

 Önszabályo

zás 

Törekszik arra, hogy 
hozzájáruljon a jó 
csoportmunkához, és fejlessze 
saját ilyen irányú készségét. 
Hajlandó a csoport 
eredményessége érdekében új 
szerepeket vállalni. 

 

3 Tudja, 

hogyan   

 

Tudja, hogyan cselekedjen egy 
csoportban. 
Részt tud venni egy összehangolt 
munkafolyamatban, melynek során 
számításba veszik a csoporttagok 
készségeit, adottságait és azok határait 
a közös cél elérése tekintetében.  

 Döntés 

/válo-gatás    

Képes a tapasztalatának 
megfelelően hozzájárulni a 
csoportmunkához, 
kezdeményezést mutatva a 
csoporthoz való csatlakozás vagy 
csoportalakítás terén. Fel tudja 
ismerni, milyen szerepben lehet a 
leginkább a csoport hasznára. 

 Elismerés  

 

Hajlandó a pozitív 
együttműködésre. Hajlandó időt 
szánni a csapatépítésre, hogy 
munkatársai megértsék a 
csoportmunka értékét. 

 

2 Tudja, 

miért   

(Távlati 

megértés

) 

Tudja, miért lehet a csapatmunka az 
együttműködés hatékony módja. Tudja, 
miért fontos, hogy az egyének 
összehangolják a közös cél elérése 
érdekében végzett munkájukat. 

 Használat/ 

Utánzás  

Képes a csoportmunkára utasítás 
és/vagy példák alapján. Képes 
megfigyelni és utánozni a 
csoportmunka folyamatát. 

 Perspektivik

us látásmód  

Érdeklődik a csoportmunka 
iránt, és általánosságban 
értékeli azt. 
 

 

1 Tudja, 

mit  

Tudja, hogy a csapatmunka 
együttműködésre épülő munkafolyamat, 
melyben mindenkinek megvan a 
szerepe. 

 Észlelés Képes felismerni a helyzeteket, 
amikor a csoportmunka a 
legcélravezetőbb. 

 Egyéni 

(belső) 

vezérlés 

Nyitott arra, hogy saját személyi 
vagy szakmai előmenetele 
céljából csatlakozzon egy 
csoporthoz. 
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4.4.5 Referenciarendszer:  Virtuális kommunikáció (VK)  

 
 KOGNITÍV/TUDÁS TEVÉKENYSÉG ÉRZELMI 

L Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ magyarázó állítás Mutatók Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó 
állítás 

Mutatók Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ magyarázó 
állítás 

Mutat
ók 

5 Tudja, 

hol 

másutt 

(más 

helyzetek

re 

történő 

alkalmaz

ás) 

Tudja, hogyan adja át saját tudását más 
szektoroknak és felhasználóknak azok 
kommunikációs céljainak és 
tudásszintjének megfelelően. 

 Fejlesztés 

alkotás/ 

Transzfer  

Képes különböző helyzetekre 
VK stratégiát tervezni és 
kidolgozni. Képes másokkal 
megismertetni a VK különböző 
formáit, és segíteni nekik a 
használatuk elsajátításában. 

 belsővé 

tétel 

Hajlandó energiát fordítani arra, 
hogy másokat a VK használatára 
bátorítson. 
Törekszik arra, hogy saját VK-
szakértelmének megosztásával 
ösztönözze kortársait. 

 

4 Tudja, 

mikor  

(Implicit 

megértés

) 

Tudja, mikor és hogyan használja a VK 
különböző formáit, hogy minden 
kommunikációs és együttműködési igényt 
kielégítsen. 

 Felfedezés/ 

önálló 

cselekvés 

Képes információt gyűjteni a 
különböző VK eszközökkel 
kapcsolatban.  
Tud a különböző helyzetekre 
megfelelő VK eszközt 
választani, használni és ajánlani. 

 Önszabályo

zás 

Nyitott a VK új, még ki nem 
próbált formáira. 
Értékeli a VK-szakértelmet és 
tudást. Törekszik arra, hogy 
többet megtudjon róla, és maga 
is szakértővé váljon. 
 

 

3 Tudja, 

hogyan   

 

Képes alkalmazni a VK különböző fajtáit, 
és tudja, hogyan hasznosíthatja azokat. 

 Döntés 

/válo-gatás    

Ki tudja választani a helyzetnek 
megfelelő kommunikációs és 
együttműködési megoldást a 
VK-eszköztárból. 
Alkalmazni tudja a meglévő 
rendszereket és eszközöket. 

 Elismerés  

 

Hajlandó a VK különböző 
kontextusokban való 
alkalmazására. Hajlandó 
megismerni a különböző 
eszközöket, hogy 
összehasonlítási alapra tegyen 
szert. 

 

2 Tudja, 

miért   

(Távlati 

megértés

) 

Tudja, hogy általánosságban miért 
használják a VK-t; ismeri annak előnyeit 
és buktatóit. 
Tudja, miért alkalmazható a VK az ő 
kontextusában. 

 Használat/ 

Utánzás  

Tudja használni a VK-t, ha 
mások vagy a helyzet úgy 
kívánják. 
 

 Perspektivik

us látásmód  

Érdeklődik a VK iránt. Hajlandó 
kipróbálni azt különböző 
kontextusokban, és megtanulni a 
használatát.  

 

1 Tudja, 

mit  

Tud a VK létezéséről, és hogy az a 
kommunikáció és együttműködés 
különböző módjait kínálja, mint pl. e-mail, 
online konferenciák és  hálózatépítés. 

 Észlelés Elismeri a VK létezését. Érzékeli 
a különbséget a VK 
alapeszközei között, de nem 
ismeri azok eltérő használatát. 

 Egyéni 

(belső) 

vezérlés 

Hajlandó elfogadni a virtuális 
kommunikációt egy adott 
helyzetben, amennyiben az 
számára bizonyítottan hasznos. 
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4.4.6 Referenciarendszer: Különbözőség kezelése   

 
 KOGNITÍV/TUDÁS TEVÉKENYSÉG ÉRZELMI 

L Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ magyarázó állítás  Mutatók Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ magyarázó 
állítás 

Mutatók Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ magyarázó állítás Mutatók 

5 Tudja, 

hol 

másutt 

(más 

helyzetek

re 

történő 

alkalmaz

ás) 

Tudja, hogyan kell viselkedni azért, hogy 
értékeljék, tiszteljék és támogassák a 
kulturális különbözőségeket a csoporton 
belül, tudja, hogyan vegyen be más 
csoporttagokat a team elképzeléseibe. . 

 Fejlesztés 

alkotás/ 

Transzfer  

Saját stratégiákat fejleszt ki a 
különbözőség kezelésére, és 
segít a többieknek a 
‘különbözőség kezelése’ 
kompetenciájuk 
fejlesztésében.  
 

 belsővé tétel Fontosnak tartja, hogy másokat 
ösztönözzön a csoportban 
előforduló különbségek tiszteletére 
és elismerésére. Szükségét érzi 
annak, hogy az összes csoporttag 
‘különbség kezelő’ kompetenciáját 
fejlessze.  

 

4 Tudja, 

mikor  

(Implicit 

megértés

) 

Tudja, hogy a különbözőségi aspektusok 
mikor befolyásolhatják a kommunikációt 
és az együttműködést, és tudja, mikor 
és hogyan kell reagálni  a különbségek 
szította problémák esetén a csoportban, 
illetve hogyan lehet ezekre fölkészülni.  

 Felfedezés

/ önálló 

cselekvés 

Kutat és kipróbál különböző 
stratégiákat, képes 
szelektálni és értékelni a 
legmegfelelőbbeket.  

 Önszabályo

zás 

Eltökélten fejleszti saját különbség 
kezelő kompetenciáját.  Önmagát 
a csoportban, amelyiknek egy, a 
csoporttól különböző tagja, 
ugyanolyan különbségkezelésnek 
veti alá.  

 

3 Tudja, 

hogyan   

 

Tudja, hogyan ismerje föl a különböző 
aspektusokon alapuló tevékenységeket 
és viselkedéseket, és hogyan 
különböztesse meg ezeket az egyéb 
aspektusokon alapuló viselkedésektől 
(pl. professzionális ismeretek, 
szakértelem, személyiség).   

 Döntés 

/válo-gatás    

Egy, már ismert kooperációs 
stratégiát alkalmaz a 
különbözőség kezelésében, 
az adott szituációnak 
megfelelően.   

 Elismerés  

 

Fontosnak tartja, hogy a csoport 
minden tagja tisztelje és becsülje 
más társadalmi és kulturális 
csoportok tagjait, és hogy az 
összes csoporttag értékelje a 
különbözőség-kezelést.  

 

2 Tudja, 

miért   

(Távlati 

megértés

) 

Tudja, miért kell figyelembe venni az 
eltérő társadalmi és kulturális háttereket 
(pl. az emberek másként reagálnak az 
irányításra, megegyezésekre, 
kommunikációra, határidőkre stb.)  

 Használat/ 

Utánzás  

Számításba veszi a 
társadalmi és kulturális 
különbségeket a megfigyelt 
viselkedések utánzása által; 
ez a viselkedés negatív is 
lehet.)   

 Perspektivik

us látásmód  

Kíváncsi a csoportban előforduló 
különbözőségi aspektusokra, 
általában hajlandó különbség- 
kezelő megközelítést alkalmazni a 
csoportmunkában. 

 

1 Tudja, 

mit  

Tudja, hogy a csoporttagok társadalmi 
és kulturális háttere szerepet játszik az 
együttműködésben.  

 Észlelés Felismeri, hogy a 
különbözőség (kulturális, 
társadalmi stb.) jelen van a 
csoportban.  

 Egyéni 

(belső) 

vezérlés 

Elfogadja a különbözőséget, de 
csak a saját szituációval való 
kapcsolatban és 
összehasonlításban.  
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4.4.7 Referenciarendszer: Rugalmasság 

 
 KOGNITÍV/TUDÁS TEVÉKENYSÉG ÉRZELMI  

L Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó állítás Mutatók Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó állítás Mutatók Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó 
állítás 

Mutatók 

5 Tudja, hol 

másutt (más 

helyzetekre 

történő 

alkalmazás) 

Ismeri a különböző rugalmassági 
stratégiákat, és tudja, mikor kell 
azokat alkalmazni az egyes 
helyzetekben, hogy a lehető legjobb 
eredményt érje el. 

 Fejlesztés 
/alkotás 
/Transzfer 

Képes saját rugalmassági 
alapelveinek kialakítására önálló 
stratégiák készítésével és 
változatos viselkedésrepertoár 
használatával.  
Képes segíteni másoknak, hogy 
rugalmasabbá váljanak. 

 Belsővé tétel Rugalmasságra kíván 
ösztönözni másokat. 
Kezdeményez és cselekszik 
csoporton belül, hogy segítsen a 
többieknek rugalmasabbá válni, 
illetve megérteni, miért van 
szükség rugalmasságra. 
 

 

4 Tudja, mikor  

(Implicit 

megértés) 

Tudja, mikor lehetséges ill. mikor 
szükséges a rugalmasság. 
Tudja, mikor alkalmazzon 
rugalmasságot, hogy segítse az 
adott társadalmi együttműködési 
folyamatot. 

 Felfedezés/ 
önálló 
cselekvés 

Fel tudja ismerni a rugalmasság, 
viselkedésstratégiák és 
módszerek új típusait, és képes 
megfelelően alkalmazni azokat az 
adott társadalmi együttműködési 
folyamat segítésére. 

 Önszabályozá
s  

Törekszik arra, hogy 
alkalmazkodjon a helyzetekhez, 
és/vagy különböző szempontok 
vonatkozásában rugalmas 
legyen. Hajlandó az 
együttműködés 
minősége/hatékonysága 
érdekében elállni saját terveitől 
és feladni várakozásait. 

 

3 Tudja, hogyan   

 

Tudja, milyen előnyös hatása lehet a 
rugalmasságnak a csoportmunkára 
és más társas tevékenységekre. A 
kommunikáció és együttműködés 
különböző módjait ismeri. 

 Döntés 
/válogatás    

Képes választani az ismert/látott 
viselkedések repertoárjából, a 
rugalmas kommunikációs és 
együttműködési megközelítések 
vagy a rugalmassági alapelvek 
közül, illetve alkalmazni azokat. 

 Elismerés 
 

Értékeli és a rugalmasságot mint 
fontos készséget. Elégedett, ha 
rugalmasság révén jó eredményt 
ér el. Érdekli, mások hogyan 
viselkednek különböző 
helyzetekben. 

 

2 Tudja, miért   

(Távlati 

megértés) 

Tudja miért van szükség 
rugalmasságra bizonyos 
helyzetekben; ismeri a rugalmasság 
előnyeit és buktatóit. 

 Használat, 
utánzás  

Képes rugalmasságra, 
amennyiben arra utasítják, illetve 
mások utánzása révén. 
 
 

 Perspektivikus 
látásmód  

Általánosságban hajlik a 
rugalmasságra egyes 
esetekben. Hajlandó fejleszteni 
rugalmasságát. 

 

1 Tudja, mit  Tudja, mit jelent a rugalmasság, és 
hogy bizonyos helyzetekben 
szükséges. 

 Észlelés Felismeri a rugalmasságot mint 
lehetséges megközelítést 
bizonyos helyzetekben. 

 Egyéni (belső) 
vezérlés 

Nyitott a rugalmasságra, de csak 
passzívan, másoktól várva azt. 
Ő maga ritkán mutat 
hajlandóságot a rugalmasságra. 
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4.4.8 Referenciarendszer: Autonómia 

 
 KOGNITÍV/TUDÁS TEVÉKENYSÉG ÉRZELMI 

L Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó 
állítás 

Mutatók Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó állítás Mutatók Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó állítás Mutatók 

5 Tudja, hol 

másutt (más 

helyzetekre 

történő 

alkalmazás) 

Tudja, hogyan kell 
másoknak prezentálni az 
autonóm tevékenység 
előnyeit. Tudja, hogyan kell 
áthelyezni a stratégiákat és 
módszereket az autonómia 
fejlesztéséhez.  

 Fejlesztés/alko
tás 
Transzfer  

Ki tud fejleszteni és alkalmazni 
tud módszereket és stratégiákat, 
hogy autonóm módon 
megfelelhessen a kihívásoknak, 
másokat segítve/támogatva, hogy 
függetlenek és önállóak legyenek. 

 Belsővé tétel Motivált arra, hogy másokat 
ösztönözzön az autonóm élet 
értékelésére és saját autonómiájuk 
fejlesztésére 

 

4 Tudja, mikor  

(Implicit 

megértés) 

Tudja, mikor előnyös 
önállóan cselekedni, és 
mikor kell saját stratégiákat 
és módszereket alkalmazni 
egy szituáció 
megoldásához.  

 Felfedezés/ 
önálló 
cselekvés 

Önállóan képes tevékenységbe 
fogni, a rendelkezésre álló 
módszerek és stratégiák 
használatával, vagy új, ismeretlen 
módszerek és stratégiák 
kutatásával és kivitelezésével.    

 Önszabályo
zás  

Szilárd elhatározása, hogy 
független életet folytat, és 
autonóm döntéseket hoz a 
különböző kontextusokban.  

 

3 Tudja, hogyan   

 

Tudja, hogyan lehet 
autonóm tevékenységet 
folytatni ismert 
szituációkban/környezetekb
en.  

 Döntés 
/válogatás    

Önállóan képes választ 
kezdeményezni 
elvárásokra/kihívásokra, ismert 
és/vagy kipróbált stratégiákból 
szelektálva.  

 Elismerés 
 

Motivált arra, hogy önállóan 
megtanulja megállni a helyét az 
életben, az autonómiát az egyéni 
szabadság eszközeként értékelve.  

 

2 Tudja, miért   

(Távlati 

megértés) 

Tudja, hogy a 
magánkezdeményezés és 
az autonómia miért 
szükségesek és/vagy 
elvárhatóak. Ismeri az 
autonómiával kapcsolatos 
előnyöket.  

 Használat, 
Utánzás 

Képes másokat, stratégiáikat és 
viselkedésüket utánozni annak 
érdekében, hogy ösztönszerűen 
tudjon önállóan cselekedni, 
szándékos eltervezés nélkül.  

 Perspektivik
us látásmód  

Érdeklődő/kíváncsi rá, hogy 
mások hogyan tudnak önállóan 
boldogulni a saját életükben, 
elismerve függetlenségüket és 
autonómiájukat.  

 

1 Tudja, mit  Tudja, hogy az önálló 
kezdeményezés 
követelmény, és általában 
előnyökkel jár.  

 Észlelés  Felismeri az önálló 
kezdeményezés szükségességét 
bizonyos szituációkban, és föl 
tudja mérni a nem-cselekvés 
hatásait. 

 Egyéni 
(belső) 
vezérlés 

Hajlandó autonóm viselkedésre 
saját meghatározott érdekében  
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4.4.9 Referenciarendszer: Kapcsolattartás  

 
 Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó állítás Mutatók 

L Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ magyarázó 
állítás 

Mutat
ók 

Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó 
állítás 

Mutató
k 

Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ magyarázó állítás Mutató
k 

5 Tudja, 

hol 

másutt 

(más 

helyzetek

re 

történő 

alkalmaz

ás) 

Tudja, hogyan integrálja a hálózati 
munkát az élet különböző területein. 
Tudja, hogyan mutassa be azt mint a 
sikeres cselekvést elősegítő eszközt 
a különböző szervezeti keretekben. 
 

 Fejlesztés/alko
tás 
Transzfer  

Képes világosan meghatározott 
célú hálózatépítési stratégiákat és 
tevékenységeket megtervezni, 
kidolgozni és végrehajtani. Képes 
mások számára megteremteni a 
hálózatépítés lehetőségét. 

 Belsővé tétel Fontos számára, hogy mások is 
megértsék, milyen előnyökkel jár a 
kapcsolattartás. Hajlandó másoknak 
segíteni a hálózatépítésben. 
 

 

4 Tudja, 

mikor  

(Implicit 

megértés

) 

Tudja, mikor alkalmazza a 
hálózatépítés különböző technikáit a 
célnak megfelelően. 
Fel tudja mérni a hálózati munkával 
járó költségeket és hasznot, és 
ennek alapján el tudja dönteni, 
érdemes-e alkalmazni. 

 Felfedezés/ 
önálló 
cselekvés 

Képes felismerni ill. megteremteni a 
lehetőséget a hálózati munkára. 
Képes a célnak megfelelő 
hálózatépítési technikák és 
stratégiák alkalmazására. 

 Önszabályo
zás  

Szükségesnek tartja a proaktív 
hozzáállást a kapcsolattartás 
lehetőségeinek megteremtése terén. 
Fejleszteni kívánja saját hálózatépítési 
képességeit. 

 

3 Tudja, 

hogyan   

 

Tudja, hogyan végezzen hálózati 
munkát a különböző helyzeteknek ill. 
céloknak megfelelően. 
Ismeri a különböző általános 
hálózatépítési technikákat, és tudja, 
hogyan járjon el az eltérő 
hálózatépítési struktúrákban. 

 Döntés 
/válogatás    

Felismeri a különböző helyzetekben 
mások által nyújtott hálózatépítési 
lehetőségeket. 
Képes ismert hálózatépítési 
technikák megfelelő alkalmazásával 
a hálózatok részévé válni. 

 Elismerés 
 

Általánosságban megbecsüli a 
hálózati munkát. 
Lényegesnek tartja a kapcsolattartás 
mint a személyi és szakmai fejlődést 
szolgáló stratégia használatát. 

 

2 Tudja, 

miért   

(Távlati 

megértés

) 

Tudja, miért hasznos a 
kapcsolattartás. 
Tudja, hogy az emberek más és más 
tudással, szakértelemmel és 
kapcsolatokkal rendelkeznek, s hogy 
a hálózatépítés révén tanulhat, 
befolyással lehet a döntéshozatalra 
és hasznos ismeretségekre tehet 
szert. 

 Használat, 
Utánzás 

Képes választ adni a hálózati 
munkára való felkérésekre, és 
ezáltal a hálózat részeként 
cselekedni. 
Képes fenntartani a mások által 
kezdeményezett kapcsolattartás-
lehetőségeket. 

 Perspektivik
us látásmód  

Használni kívánja a hálózati munkát 
mint stratégiát saját személyi és 
szakmai fejlődése érdekében. 

 

1 Tudja, 

hol 

másutt 

(más 

helyzetek

Tudja, hogyan integrálja a hálózati 
munkát az élet különböző területein. 
Tudja, hogyan mutassa be azt mint a 
sikeres cselekvést elősegítő eszközt 
a különböző szervezeti keretekben. 

 Fejlesztés/alko
tás 
Transzfer  

Képes világosan meghatározott 
célú hálózatépítési stratégiákat és 
tevékenységeket megtervezni, 
kidolgozni és végrehajtani. Képes 
mások számára megteremteni a 

 Belsővé tétel Fontos számára, hogy mások is 
megértsék, milyen előnyökkel jár a 
kapcsolattartás. Hajlandó másoknak 
segíteni a hálózatépítésben. 
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re 

történő 

alkalmaz

ás) 

 hálózatépítés lehetőségét. 

 
 

4.4.10 Referenciarendszer: Döntéshozatal 

 KOGNITÍV/TUDÁS TEVÉKENYSÉG ÉRZELMI  

L Szint Címek Egyéni leírás/ magyarázó állítás  Mutatók Szint Címek Egyéni leírás/magyarázó állítás Mutatók Szint 
Címek 

Egyéni leírás/ magyarázó 
állítás 

Mutatók 

5 Tudja, hol 

másutt (más 

helyzetekre 

történő 

alkalmazás) 

Tudja, hogyan kell áthelyezni a 
gyors döntéshozási mintákat új 
szituációkra.  
Tudja, hogyan támogasson másokat 
a döntéshozatalban.  
 

 Fejlesztés/al
kotás 

Képes új stratégiákat tervezni a 
döntéshozatal érdekében, új 
megközelítéseket megvalósítani a 
döntéshozatalban, szervezeti szinten.    

 Mások 
szabályozás
a (másokkal 
szabályozás
)  

Másokat döntéshozatalra 
ösztönöz, és szükségét érzi a 
velük való kooperációnak, hogy 
segítse őket a döntéshozási 
folyamatban.  
 

 

4 Tudja, mikor  

(Implicit 

megértés) 

Tudja, hogyan határozzon meg 
könnyen egy alapvető okot 
problémák megoldásának 
érdekében, és mikor kötelezze el 
magát egy tevékenység mellett, 
mikor hozzon gyors döntéseket.  

 Felfe-dezés/ 
önálló 
cselek-vés 

Képes új, innovatív döntéseket 
javasolni, és megvalósítani őket. 
 

 Érzelmi 
önszabályoz
ás/Empátia 

Képes önállóan döntéseket 
hozni.  Érzékeny mások 
szükségleteire, amikor 
elosztási problémákkal 
foglalkozik. Határozott a 
döntéshozatalban, és a 
végrehajtásáért vállalt 
felelősségben.   

 

3 Tudja, hogyan   

 

Tudja, hogyan azonosítsa és 
kapcsolja össze az információkat 
egy szituáció diagnosztizálására, és 
hogy hogyan javasoljon döntést.   
Tudja, hogyan használja a 
különböző stratégiákat annak 
érdekében, hogy a helyzetnek és a 
kontextusnak legmegfelelőbb 
döntést hozza meg.   

 Döntés 
/válogatás    

Ki tudja választani a helyes döntést a 
különböző megadott vagy ismert 
megoldások/lehetőségek közül, és 
megérti a döntés lehetséges hatásait 
más szervezeti kérdések 
vonatkozásában.  

 Elismerés/ 
Motiváció 
 

Motivált a döntéshozatalra egy 
probléma megoldása 
érdekében. Egy döntés 
végrehajtása előtt szüksége 
van a csapat beleegyezésére.  

 

2 Tudja, miért   

(Távlati 

megértés) 

Felismeri, miért fontos döntést hozni 
bármely speciális helyzetben.  

 Használat, 
utánzás  

Meg tudja magyarázni, miért szükséges 
egy döntés, és  mások tanácsát kéri, 
vagy mások által hozott döntéseket 
utánoz le.  

 Perspektivik
us látásmód 

Kíváncsi és érdekelt egy 
együttműködésen alapuló 
döntéshozatalban. Nem vállal 
felelősséget téves, vagy 
hatástalan döntésekért.  

 

1 Tudja, mit  Tudja, hogy egy adott probléma 
megköveteli a döntéshozatalt a cél 
elérése érdekében.  

 Észlelés Felismeri, és képes leírni azt a 
helyzetet, amikor szükséges döntést 
hozni.  

 Énközpontú Nyitott egy beazonosított 
helyzet megoldására. Elkerüli a 
döntéshozatalt, és másokra 
vár, hogy meghozzák a döntést 
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4.5 4. LÉPÉS: ÉRTÉKELÉS – Az értékelési módszerek áttekintése 

 
 

Szám Megnevezés A módszer leírása; tippek az értékelőnek Célcsoport 

 

Az alábbi öt módszer a RIVER-módszer tesztelése során kipróbálásra került, és az önkéntes szervezeti 

környezetben való használatra igen alkalmasnak bizonyult. 

 

1 Önértékelés:  

 

Az önkéntesek a referencianyomtatvány segítségével 

értékelik önmagukat, és röviden megmagyarázzák, hogy 

miért egy bizonyos szintre sorolták be magukat. 

Egyének 

2 Kortársak 

értékelése:  

 

Az önértékelés folyamatát követi, de pármunkában 

végzik a feladatot egy másik önkéntessel, vagy az 

önkéntes vezetővel. 

Kis csoportok vagy párok 

3 Fókuszcsoport:  

 

Az önkéntesek fókuszcsoport-megbeszélésen vesznek 

részt az értékelőkkel.  Saját profiljukat elemzik az adott 

kompetenciák tekintetében, és felállítanak egy értékelést 

az adott kompetenciák leírására vonatkozólag. 

Csoportok 

4 Megfigyelés:  

 

Az önkénteseket megfigyelik munkájuk során. 

Alapvetően fontos, hogy a megfigyelő ne szóljon bele, 

csak figyelje mit csinál az önkéntes, és hogyan reagál 

különböző szituációkban. Napló is vezethető, ahová a 

megfigyelési jegyzeteket beírják. 

Egyének vagy csoport 

5 Három szék Az értékeléshez 3 székre van szükség. Az egyik a 

dimenzióknak megfelelően kognitívként jelölt, a másik a 

tevékenységi, a harmadik az érzelmi szék. Az 

értékelésben résztvevőt tájékoztatják arról, hogy melyik 

szék melyik dimenziót jelöli, majd megkérik, hogy 

egymás után üljön le a három székre. Az önkéntes a 

dimenziónak megfelelően fókuszál az adott 

kompetenciára, és mond el – az adott kompetenciát 

érintő/bemutató – történetet. Az eredményeket feljegyzik. 

Egyének 

 

További ajánlott módszerek az önkéntesek értékelésére: 

 

6 Reflektív napló Az értékelt személy naplót vezet olyan előre megbeszélt 
témákban, mint pl. “mit tanultam ma”. 

Azok, akiknek elegendő 

idejük és megfelelő 

szellemi képességeik 

vannak a napi 

naplóíráshoz. 

7 Személyes interjú 
 

Az értékelő négyszemközti beszélgetés során előre 
meghatározott nyitott kérdéseket tesz fel a különböző 
kompetenciaszintekkel kapcsolatban. Fontos, hogy 
rögzítsük a beszélgetést, nehogy elvesszen az 
információ! Ne feledjük: így csak azt tudhatjuk meg, a 
kérdezett hogyan látja önmagát. Ezért fontos, hogy valós 

Azok, akiknek kevés az 

idejük. A kvalitatív 

félstrukturált interjú 

különösen az időskorú 

önkéntesek esetében vált 
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helyzetekről kérdezzünk! be, mivel ők szabadabban 

beszélnek önmagukról. 

8 Céltábla Minden értékelt véleményt nyilvánít egy adott 

kompetenciával kapcsolatban (a referenciarendszer 5 

szintje tekintetében). Ennek módja egy cédula 

elhelyezése egy céltáblán. Az értékelés eredménye így 

azonnal látható. Utána megvitathatjuk az eredményeket 

az önkéntesekkel. Kérjük meg őket, magyarázzák meg, 

miért értékelték magukat egy bizonyos módon. A 

tevékenység előtt röviden magyarázzuk el, milyen 

területeken kell pontozniuk. 

Csoportoknál nagyon jól 

bevált, de egyéneknél is 

alkalmazható. 

9 Visszapillantás (pl. “Én és 

a generációk közötti 

együttműködés”) 

1. lépés: a vezető megmutatja a résztvevőknek a 
generációk közötti együttműködés “Hógolyó” módszerrel 
(lásd 12. módszer) általuk kialakított definícióját, illetve az 
állításokat, melyeket a Véleményjáték (lásd 13. módszer) 
során felolvastak. 
 
2. lépés: a vezető felkéri a résztvevőket, mondják el, 

miben változott a véleményük a kérdésben, és 

számoljanak be tapasztalataikról. 

Megtárgyalandó kérdések: 

 mi változott a definíciókban? 
 képes Ön más nézőpontból végiggondolni az 

állításokat? 
 mennyiben gyarapodtak általános ismeretei? 
 mikor gyarapította általános ismereteit? 
 miért? 
 van valami fontos tapasztalata, melyet meg 

szeretne osztani? 
 

Cél: 

A résztvevők végiggondolják, a folyamat során hogyan 

gyarapodtak a generációk közötti együttműködéssel 

kapcsolatos általános ismereteik (mennyiben és miért).  

MEGJEGYZÉS: a módszerrel feltárható a tapasztalat 

“kognitív és cselekvő dimenziója”. 

 

Minden célcsoportnál 

(egyének, kis vagy nagy 

csoportok) használható 

10 Fa vagy csónak 1. lépés: a vezető flip chart táblát mutat be, rajta fával 
vagy csónakkal. 
MEGJEGYZÉS: a rajznak részletesnek és 
felismerhetőnek kell lennie. 
2. lépés: minden résztvevő odarajzolja magát a táblára, 
így jelezve pozícióját, és magyarázatot fűz hozzá. 
 
3. lépés: közösen megbeszélik, milyen elvárásaik 

vannak. 

 

Cél: 

A résztvevők végiggondolják és megbeszéljék, milyen 

elvárásaik vannak az élménnyel szemben, melyben 

részük lesz. 

Csoportok 



   

47 

MEGJEGYZÉS: e tevékenység eredményei a folyamat 

végén,a résztvevők általi értékelés szakaszában is 

használhatók. 

11 Levél önmagamhoz 1. lépés: a résztvevők tollat és papírt kapnak. 
 
A vezető felkéri a résztvevőket, hogy írjanak levelet 

önmaguknak az élményről, amelyben részük lesz. A 

folyamat végén majd felbontják a levelet, amelyet addig 

senki más nem olvashat el. 

 

Cél: 

A résztvevők végiggondolják és megbeszéljék, milyen 

elvárásaik vannak az élménnyel szemben, amelyben 

részük lesz. 

MEGJEGYZÉS: e tevékenység eredményei a folyamat 

végén, a résztvevők általi értékelés szakaszában is 

használhatók. 

Egyének 

12 „Hógolyó“ 1. lépés: a résztvevők tollat, papírt és post-it cédulát 
kapnak. Mindenkinek 3 perce van, hogy a post-itre ráírja, 
mit jelent számára pl. a “generációk közötti 
együttműködés”. 
 
2. lépés: a résztvevők párokat alkotnak, bemutatják 

egymásnak definíciójukat, megvitatják, közös 

szempontokat találnak, és új, közös definíciót alkotnak. 

Minderre 7 percük van. 

3. lépés: a párok négyes csoportokká állnak össze, 

bemutatják egymásnak definíciójukat, megvitatják, közös 

szempontokat találnak, és új, közös definíciót alkotnak. 

Minderre 10 percük van.  

4. lépés: a két csoport egy közös megbeszélés keretében 

bemutatja definícióját. Megvitatják a hasonlóságokat és 

különbségeket. 

Megtárgyalandó kérdések: 

 Milyen volt a folyamat? 
 Milyen volt az együttműködés a csoportban? – 

Mindenki részt vett a munkában? 
 Nehéz volt közös definíciót találni? 
 Önnek megváltozott a véleménye a generációk 

közötti együttműködésről? 
 egyetért a definíciókkal? 
 

MEGJEGYZÉS: a tevékenység célja nem egy végleges, 

mindenki által elfogadott definíció megtalálása, hanem 

annak szemléltetése, hogy a “generációk közötti 

együttműködés” többféleképpen értelmezhető. 

A fenti leírás 8 főre vonatkozik, de a módszer nagyobb 

csoportoknál is alkalmazható. 

 

Cél: 

A résztvevők végiggondolják, MIT jelent számukra a 

Kis csoportok 
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generációk közötti együttműködés, megosztják 

egymással definíciójukat és újrafogalmazzák azt.  

MEGJEGYZÉS: e tevékenység eredményei a folyamat 

végén, a résztvevők általi értékelés szakaszában is 

használhatók. 

13 Véleményjáték 1. lépés: a vezető ragasztószalaggal két részre osztja a 

helyiséget; egyik az “Egyetértek”, másik a “Nem értek 

egyet” oldal. 

2. lépés: minden résztvevő kap egy papírlapot, amelyre 

egy állítást kell írnia azzal kapcsolatban, miért hasznos a 

generációk közötti együttműködés. Az állítást pontosan 

és egyértelműen kell megfogalmazni, és kerülni kell az 

udvariaskodást. 

3. lépés: az állításokat kalapba gyűjtik, és a résztvevők a 

szobát elválasztó vonalra állnak. 

4. lépés: a vezető húz egy lapot a kalapból, és felolvassa 

az állítást. A résztvevők a szoba megfelelő oldalára 

állnak, megmagyarázzák választásukat és megpróbálják 

társaikat a maguk oldalára állítani. 

MEGJEGYZÉS: szükség van még egy vezetőre vagy egy 

önkéntesre, aki lejegyzi az állításokat a flip chart táblára. 

Ennek alapján elkészíthető egy “Állítások handout”.  

5. lépés: közös megbeszélés 

Megtárgyalandó kérdések: 

 Mindenki részt vett a játékban? 

 Volt olyan állítás, amely hatott az Ön érzelmeire? 

 Sikerült világosan megfogalmaznia véleményét? 
 

 Előfordult, hogy oldalt váltott, mert valaki 

meggyőzte?  

Cél: 

A résztvevők végiggondolják, MIÉRT hasznos a 

generációk közötti együttműködés, osszák meg e téren 

tapasztalataikatés elemző, kritikai és rugalmas 

nézőpontból tekintsenek a kérdésre. 

 

MEGJEGYZÉS: e tevékenység eredményei a folyamat 

végén, a résztvevők általi értékelés szakaszában is 

használhatók. 

 

Csoportok 
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4.6 5. LÉPÉS: Értékelés és dokumentáció 

 
 

Intézmény:  

Résztvevő: 

Születési idő: 

Ország: 

Projekt Szint az 1. 

Értékeléskor 

1. értékelés dátuma Szint a 2. 

Értékeléskor 

2. értékelés dátuma  Összegzés 

Kognitív 

 

 

 

     

Tevékenységi 

 

 

 

     

Érzelmi 

 

 

 

      

Értékelési beszámoló 
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4.7 Formanyomtatvány offline készített RIVER-Tanúsítványhoz 
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tanúsítvány 
NÉV születettXX 

XX (dátum) végzett önkéntes tevékenysége során értékelésre került. 

Az értékelés eredmények az alábbiakban láthatók. 
 

 

 

 

 

Megjegyzések 

 

 

 

 

Aláírás       Hely     Dátum 

 

 

 

A RIVER-módszer az EU által támogatott RIVER 2011- 4116/001-001 projekt során került kidolgozásra. 

 

RIVER 1. értékelés Dátuma 2. értékelés Dátuma Összegzés 

Kognitív 

 

     

Tevékenységi      

Érzelmi 

 

     


