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Előszó

Történelemből,egyháztörténetbőlazt tanítjuk, Luther németrefordította a Bibliát,
mertaztakarta, hogyazIge elérhető legyenazoknyelvén,akikhezszól.Mindez nem
okozott volna földcsuszamlásszerűátalakulást, nemváltott volnaki szellemipezsgést
vagyéppentársadalmi átformálódást, haazúj gondolatoknemterjedhettek volna el
széleskörben,korabeli mércévelmérvefutótűzként.
Luther számáramagátólértetődő volt, hogykora változásait értve a korszak„high

tech”-jét,azakkormindösszenéhányévtizedesmúltra visszatekintő könyvnyomtatást
használjaközvetítőközegként.Hasonló ahelyzetünkma,amikoraziskolai tanterem,
anyelvvizsgaközpontbeköltözik a lakásunkba„app”-oksegítségével.Mivel ezekáltal
– vagyéppenbefolyásolására– zajlik azételrendelés,azútvonaltervezésésahangszer-
hangolás,a„digitális” jelzőmamárnagyonszélesértelmezésitartományt érint.

„A kötet,melyetazolvasóa kezébentart, azELTE fiatal szakembereinekmunkáját
dicséri” -hangzottvolnaakárcsaknéhányéveissablonosméltatómondat.Csakhogyma
márnemszükségszerűenkönyvformátumúezakötet– természetesenlehetneazis–, és
nemszükségszerűenakezünkbentartjuk, miközbenolvasunk: ülhetünk monitor előtt
vagyakár utazhatunk is telefonnal a kézben.Ilyenformán kézikönyvünk szerepeis át-
értelmeződik.Tartalmazgyakorlatokat– amelyeketnemelsajátítani, hanemkipróbálni
érdemes,ésamelyeketmindenérdeklődővagyszakemberadaptálhat amagahelyzetére,
interpretálhat sajátszakmaiköreiben.Tartalmazkimunkált ésösszegyűjtöttelméleteket
aszakirodalomból,vizsgállehetségeserőforrásokat éscélokat is.
Amikor digitális módszertantemlítünk, tudatábankell lennünk: attól, hogyvalaki

digitális eszközsegítségéveljelenik mega tanulás – tanítás összetett ésmindenkor
sokoldalúfolyamatában,attól apedagógianemleszdigitális. A 20.századközúti köz-
lekedésétpéldáulnemazforradalmasította, hogygumiabroncsotszereltekalovaskocsi
kerekére,hanemaz,hogyelterjedt atömeggyártássalkészített gépkocsi.Ahhoz tehát,
hogyadigitális világbankorszerűpedagógiávaljelenjenmegegyszakember,egypeda-
gógus,tudatos önfejlesztésre, a környezettől pedigelfogadó–befogadó attitűdre van
szükség.A Digitális módszertanikézikönyvehheznyújt segítséget.Hasznosulásának
előfeltétele egyszerű:legyünkőszintékmagunkhoz.Mondjuk ki, merjükkimondani,
hol tartunk adigitális pedagógiamegismerésében,elsajátításábanéstudatostervezésé-
ben:vállaljuk fel ahelyzetünket– éslegyünkkíváncsiak!
Ezt akíváncsiságotkívánjuk akönyvmindenleendőolvasójának!

azEPSZTI munkatársai
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A Digitális módszertani kézikönyv
kontextusa az evangélikus digitális
stratégiában

Az egyházi iskolafenntartás az intézményeknek lehetőség,a fenntartóknak misszió
éselsősorbanfelelősség.Abban azidőszakban, amikor a jóléti ésfejlett országokban
mindenüttélesviták zajlanakazoktatáskorábbimodelljénekfenntarthatatlanságáról,
emlékeznünkkell arra, hogya legendásevangélikusiskolaügysikertörténetei mindig
a pedagógiaiinnovációra nyitott, a klasszikus tudásértékeket korszerű eszközökkel
közvetítő, valamint a társadalmimobilitást ésszolidaritást alapértékként kezelősze-
mélyiségek,intézmények,eszmeiségrévénformálódtak.
Az egyik kulcs azoktatásmegújításábana digitális ésa technológiai jelleg sikeresés

arányos,újmódszertantigénylőmegvalósítása,amit köznyelvi fordulattal digitális átál-
lásnak,egyszerűsítvepedigdigitalizációnak isneveznek.Tudom,hogysokanbelefásul-
tak, hiszen lépten-nyomonhallják ennekismételgetését.Ez a hozzáállásazonbannem
befolyásoljamagátadigitalizációt, ahogyandiákjaink világfelfogását,életmódjátsem.Ők
nemvárjákmegadeklarációkat,vereteskinyilatkoztatásokat minderről, egyszerűencsak
adigitális eszközökvilágábanélik azéletüketésszerzikazismereteiket.Így vanezakkor
is,haaziskolai munkájukbanesetlegnemeztkaphatják. Intézményhálózatunk korsze-
rűségénekésehhezkapcsolódóvonzerejének, szakmaihatékonyságánakmegtartásaér-
dekébenszükségestehátaszakszerűentámogatott,tudatosdigitális átállás.
A világjárványos 2020-21-esévsokkja egybenvilágszerte lehetőségeket,új utakat

iskínál ebben.A koronavírushatásáraeszkalálódottátalakuláskényszererávilágított
arra, hogyadigitális infrastruktúra viszonylagosfejlettségemellett a tartalomfejlesz-
tésbenésmódszertaniváltásbansemmaradhatleazevangélikusiskolahálózat.Azegy-
ház vezetéseezért gyors forrásteremtéssel nagyszabásúkezdeményezéstindított: az
EvangélikusDigitalizációs Programot. Ennek keretébenzajlott azaszakmaimunka,
aminekegyik, méltán nagyraértékelt eredményea Digitális módszertanikézikönyv
címűkötetis.
Álljon itt néhánygondolat,amelykontextusbahelyeziakönyvlétrejöttét, felvillantja

azEvangélikusDigitális Programfőbbproblémáit.A programegészeatartalom– kö-
zösség–módszertanhármasságjegyébenépül fel.
Másfélszáz,a középiskolaioktatásbanközvetlenülhasználhatódigitálisan rögzített

tartalom készült, köztük tizenöt e-learningestananyagevangélikus iskolai tanárok
gondozásában,magasszínvonalú szakértői közreműködéssel.Itt különösen fontos,
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hogyamunkasorán a pedagóguskollégákmegismertékadigitális tartalomfejlesztés
fogásait, lehetőségeit. Ezzel ők egyszerreösztönzői is lehetnek a pedagógusközös-
ségekbenadigitális oktatási önfejlesztésnek,tájékozódásának.Hasonlóan inspirációt
adhat az a 130 tudományos kisfilm, amelyben szintén több evangélikus pedagógus
működött közre. Ezek fejlett animációs megoldásokkal tudományosan is igényes,
ugyanakkorérdekes,figyelemfelkeltő vizualizációkként válhatnak oktatási eszközzé.
Elsődlegesenazevangélikusiskolák STEM (science, technologyandmathematics)
képzéseitérinti atematika, dekisebbrészbenbölcsészetiterületenésahittanoktatás-
banishasználhatófilmekkészültek.
Reménységszerint a rövid, másfél-kétpercesoktatási-tudományosismeretterjesztő

klipeket egymássalismegosztjáka diákok, hiszen ebbena korosztályban a közössé-
gi információs tájékozódásrendkívül erős.Ezért is indítottuk el a programmásodik
komponensenkéntegyevangélikusközösségiapplikáció fejlesztését.Ennek elsődleges
célja,hogyelsősorbanazevangélikusiskolákdiákjai számáravonzó,adigitális eszköz-
használatéskultúra trendjeibe illeszkedőmegoldásokkaltámogassaésmotiválja azis-
kolai tanulmányokat segítőtudástartalmak elérését,megosztásátésaközösségekszer-
veződését.Emellett ésezzelegybefonódvaplatformot kínál a különféle evangélikus
közösségek,hálózatok, információszolgáltatások számárais. Az új applikáció tehát
gyakorlatilagegyházihálózatkéntfunkcionál, amelybenatagoktartalmakat kapnakés
kapcsolatokatépítenekegymássalalcsoportokat alkotva.
Mindezen kezdeményezéseksorán is kiemelt szempontkéntvettük figyelembeaz

evangélikusiskolákpedagógusainakbevonását,akérdéshálózatunkonbelüli társadal-
masítását, a faktorok aktivizálását, a szakmai-módszertanifejlesztésektámogatását.
Ennek fontosságátmutatja,hogyaprogramharmadikpilléreként egyolyanmódszer-
tani bázist felépítését indítottuk el,amiapedagógia-pszichológialegkorszerűbbmeg-
oldásait teszihozzáférhetővéésfolyamatosanfrissíthetővé digitális felületekenmegva-
lósulóoktatásszámára.
Ehhez avállalkozáshozsikerült megnyerniazEötvös Lorándt TudományegyetemPe-

dagógiaiésPszichológiai Karának szakembereit,akikkel konzultálva megformálódott
egyakadémiai ésgyakorlati értelemben is versenyképeskutatás célkitűzése. Szakmai
konzultációink abbólabelátásbólindultak ki, hogyadigitális oktatási fordulatról ren-
geteg,közhely terjedt el, deezekgyakrannélkülözik a legfrissebbtudományoskutatá-
sokeredményeit.Nemvéletlenül: adigitális transzformációaligfél évtizedehasználatos
azoktatásban,ésitt is elsősorbana hardverekelterjesztését értik rajta. Az e-learning
magyarországialkalmazása(elsősorban afelsőoktatásban ésfelnőttképzésben,szakkép-
zésben)hazánkbanévtizedek óta jelen van, a módszertantudatosítása, köznevelésbeli
interpretálása, deadigitális átállás ennéljóvalmélyebbésátfogóbbfolyamat.
Ennek a felismerésneka jegyébentűzték ki célul a kutatók elsőlépésbenazt,hogy

széleskörűenelemzik a legfrissebb nemzetközi szakirodalmat, ennek legmarkánsabb
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elméletivonulatait összegzikis.Ezt amunkát,amintakötetismutatja,kiváló színvo-
nalon elvégezték.Azonban a szakmaikonzultációk nyománennél jóval továbbmen-
tek: olyan eredeti, módszertanábanésszemléletébenegyaránt korszerű, színvonalas
anyagotkészítettek,melynekcélszerűfelhasználásávaliskoláink adigitális oktatási va-
lóságélvonalába kerülhetnek. Természetesenehheznélkülözhetetlen pedagógusaink
érdeklődése,involváltsága ésaktív közreműködése.Módszertani tréningek ésworks-
hopok, folyamatosanműködőtudásmegosztóinformációs bázis, interaktív megoldá-
sokkal– ezeklehetnekerreamegfelelőformák.A könyvmindateoretikus megisme-
réshez,mindatervezettésgyakorlati felvetésekkeltámogatottdigitális feldolgozáshoz
kiválóalapotkínál.
Hogy miért volt éslesz érdemesezt a közösmunkát befektetni ésmiért fenntar-

tói stratégia is enneka rendszerbe-hálózatba építése ésszervezése?Elsősorban az
önmagunkkal szembeni szakmai-pedagógiai igényesség,a minőségelvének érvénye-
süléseköveteli meg,hogya digitális átállás necsakmegtörténjenvelünk, hanemala-
kítói legyünk.A diákokkal szembenkötelezettségünksegybenjól felfogott személyes
érdekünk is, hogy értsük a világukat, a nyelvüket, megtaláljuk a számukrareleváns
befogadáshozvezetőhatékonycsatornákat ésmódszereket,amelyekkelsajátönálló ta-
nulási kezdeményezéseiketis tudatosíthatják, társaikkal éstanáraikkal közösenmeg-
határozhatjákegyénitanulási útjaikat. Az evangélikusoktatási hagyományésjövőkép
egyarántezekettételezi, smindezszerencsésenesikegybeintézményi érdekeinkkel is.
Hiszen mindezzelazevangélikusiskolarendszerahazaioktatási rendszerbenélenjáró,
nemzetköziszintenisvállalható fejlesztéseerősödikmeg.
Ezen reménységgelésbíztatással köszönömmegazegyházvezetésnevébenaközre-

működőkeddigimunkájátsajánlomakiadványt valamennyipedagógusunkfigyelmé-
be.A témávalfoglalkozókollégakéntpedigfontosnaktartomkifejezni őszinteörömö-
met,hogyevangélikuségiszalatt ilyen minőségűszakmaiteljesítményt mutathatunk
fel.

Dr. FábriGyörgy
egyházkerületifelügyelő
MEE ÉszakiEgyházkerület

habilitált egyetemidocens
ELTE PedagógiaiésPszichológiaiKar
Felnőttképzés-kutatási
ésTudásmenedzsmentIntézet
TársadalmiKommunikációsKutatócsoport
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Hogyan használjaezt a könyvet?

Jelenmódszertanikézikönyvcélja, hogyatanulási-tanítási folyamatokbanmegvalósu-
ló adhoc jellegűdigitális tevékenységekenésakevésbétudatosantervezett technoló-
giai integrációsmegoldásokontúlmutatóan erősítseatudatosdigitális eszközhaszná-
latot bizonyítékokon alapuló tényekésalegfrissebbkutatási eredményekgyakorlatba
ültetéseáltal.
Kiadványunk minden pedagógusnakértékes segítséglehet, aki fontosnak tartja,

hogypedagógiaimunkájasoránadigitális eszközökintegrációja éshasználatatudato-
san,a tanulási eredményességettámogatvavalósuljon meg.Elsődleges célközönségét
természetesenazoka digitális pedagógiábanjártas képzőkalkotják, akik a területen
kevésbémagabiztos kollégáik fejlődését hatékonyan és célzottan kívánják segíteni.
Számukra a könyv segítségetkínál ahhoz,hogy a tartalmat egyvagy több fejlesztő
alkalom keretébeninteraktívan, feladatokkal kiegészítvedolgozzákfel E pedagógus-
közösségekbenmegvalósulómódszertani továbbképzések,workshopokalapjául szol-
gálókézikönyvünk célja, hogyazérintett pedagógusokkörébenlehetőségetteremtsen
a differenciálásra, ésígy megfelelőszintű elméleti ésgyakorlati támogatástnyújtson
a különböződigitális jártassággalrendelkezőkollégáknak.Amennyiben nemkijelölt
tréner vezeti a továbbképzést,javasoljuk, hogya tanári karbanazoktatástechnológiai
eszközökalkalmazásaésadigitális pedagógiaterén leginkábbjártas kollégavagykol-
légáktámogatásávaltörténjen akézikönyvajánlott tartalmának feldolgozása.
A háromnagyobbegységretagolhatókönyvelsőrészeegynemzetköziadatokonala-

puló friss kutatás1 eredményeitmutatjabegyakorlati megfontolásokkalegyütt. Ezen
kutatás szolgála további két fejezetalapjául, melyekelsősorbantevékenység-közpon-
túan, egyéni éscsoportos feladatok példáin, a differenciálás lehetőségeit figyelembe
vévemutatjákbeatudatos,hatékonytechnológiai integráció elméletétésgyakorlatát.

Akönyvfejezetei:
1. A legfrissebbtémaspecifikusnemzetközikutatási eredményekbemutatása;
2. A kutatási eredményekrealapozott, alegfontosabbmegállapításokhozkapcsoló-

dópedagógiaimegfontolásokgyakorlati vonatkozása;
3. Az oktatástechnológia tudatos integrálásának gyakorlatba ágyazott komplex

megközelítése– elméleti ésgyakorlati szempontokmenténegyaránt.

1HorváthLászló,Káplár-KodácsyKingaésMisleyHelga(2020):Digitális transzformációaközoktatásban:Atechnológiai
integráció lehetőségeiéskihívásai. KUTATÁSIJELENTÉS.KészültazEvangélikusPedagógiaiIntézetmegbízásából.
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A könyvagyakorlati hasznosíthatóságotszemelőtt tartva azalábbivizuális megol-
dásokkaltámogatjaatrénert/oktatót abban,hogygördülékenyenigazodjonelakönyv
egyesegységeiben:

Ikon Jelentés

Gyakorlati feladat – a workshoprésztvevői által elvégezhető feladat, amelyet
atréner előkészít,ismertet ésmoderál

Tippek,kiegészítőtanácsok,alternatív megoldásilehetőségek

Esetleírás–Elméletiháttér

Esetleírás – Pedagógiaicélok

Esetleírás –Munkaformák

Esetleírás –Alkalmazhatódigitáliseszközök

Esetleírás – Tanulásitevékenységésértékelés



13

Amódszertanikézikönyvnemcsupánapandémiaokoztaveszélyhelyzetbenmegva-
lósuló távolléti vagyhibrid oktatáskörülményei között lehet hasznos:a szerzőkcélja
azvolt, hogyolyanjövőbemutató,hosszútávonalkalmazhatótechnológiai integrációs
megoldásokat,pedagógiaimegfontolásokatmutassonbe,amelyekafolyamatosanvál-
tozóoktatási környezetbenéselvárásrendszerbenis hatékonyansegíthetik a tudatos
pedagógiamunkát.

Reméljük, hogya könyv tartalmának közösfeldolgozásahozzásegítiÖnöket a ha-
tékony éshosszútávon fenntartható fejlődéshezazoktatástechnológiai eszközökin-
tegrálásaterén.

Sok sikert éskitartást kívánunktudatospedagógiaimunkájukhoz!
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Foglalkozásterv-előkészületek

Akövetkezőkbenajánlásokat,lehetségesgyakorlatimegoldásijavaslatokatgyűjtöttünk
összeamódszertani segédanyagfoglalkozás/workshop keretébentörténő feldolgozá-
sához.E tartalom elsődlegesenamódszertani segédanyagpedagógusokáltal történő
feldolgozásáttámogatóéssegítőtrénernek/oktatónak szól,aki foglalkozás/workshop
formájábankívánjamegismertetniasegédanyagszemléletétéstartalmi elemeit. 2

1.Mégamódszertanisegédanyagfeldolgozásátszolgálófoglalkozások/workshopokmegtervezéseés
megszervezéseelőtt fontostisztázniéslátni,hogyarésztvevők

• pontosanhányanlesznekafoglalkozáson,
• milyenformábanlesznekjelenafoglalkozáson(jelenléti, online,blended,hibrid),
• összesenmennyiidőttudnakszánniafoglalkozásra,
• egyszervagytöbbalkalmasworkshopformájábantudnak/kívánnakrésztvenni,
• milyeniskolaiszintentanítanak,milyentantárgyakat/tudományterületeket,
• milyenelőzetesIKT-sismeretekkel/digitális kompetencia-szinttelvágnaknekiaworkshopnak.

2. Amennyiben ismerjük akereteket, úgysokkal rugalmasabban,a résztvevők igényeihez alkalmaz-
kodvatudjukkialakítaniafoglalkozás/workshopfelépítését ésmenetét.Ahatékonyságkulcsalehet
afoglalkozásravonatkozóalapvető információk, tanulási célokátgondolásaésrögzítése,mi-
előttnekilátunkakonkréttevékenységekkiválasztásának.Ehhezafoglalkozásalapvetőinformációit
összefoglalótáblázathasználatátkínáljuklehetőségként(Mellékletek: 1.számúmelléklet).

3. Azalapvető célokrögzítését követőenszükséges,hogyátgondoljuk,melyek amódszertani segéd-
anyagokatleginkábbszolgálótevékenységek!Afoglalkozás/workshoptevékenységeit érdemes
apedagógiaitervezéskapcsánjólismertésbevált RJR-modell2menténfelépíteni (Mellékle-
tek:2.számúmelléklet).

4. Amódszertanisegédanyagháromegységénektartalmi elemei hatékonyantölthetik kiazRJR-
modell egyesszakaszait. Ezek felépítése, vagyis azelméleti egységekés azazokhozkapcsolódó
gyakorlatitevékenységekegymásraépítkezőkiválasztásaatréner feladatát képezi.Ehhezazalábbi,
arésztvevőkigényeihezmérten rugalmasanalakítható irányokat javasoljuk(1.táblázat)

2 BárdossyIldikó,DudásMargit, PethőnéNagyCsillaésPriskinnéRiznerErika(2002):Akritikai gondolkodásfejlesztése.
Azinteraktív ésreflektív tanulás lehetőségei.Tanulásisegédletpedagógusokéspedagógusjelöltekszámáraasaját élményű
tanuláshoz. PécsiTudományegyetem,Pécs–Budapest. 172-174.
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1.táblázat: AzRJR-modell egyes fázisaihozfelhasználható tartalmi egységek

“Ráhangolódás” szakasz
lehetséges tartalmi egy-
ségei,tevékenységei

• Mitmondanemzetköziszakirodalom-rövidprezentáció/előadás az
elméleti egységből(15perc)

• 1.feladat:Aváltozásokbanérintett érdekcsoportokkezelése(20perc)
• 2.feladat: Tanáriénhatékonyság-kérdőív(15perc)
• 3.feladat:Anevelőtestület digitálispedagógiaikompetenciájánakfej-

lesztése szakmaiközösségben(30perc)
• 5.feladat – MilyenszintenállokaTPACK-modellegyeselemeinek te-

kintetében? (10perc)

“Jelentésteremtés” sza-
kaszlehetséges tartalmi
egységei,tevékenységei

• Pedagógiai megfontolások - rövid prezentáció/előadás az elméleti
egységből (15perc)

• 4.feladat – Tervezzüktudatosanadigitális technológiákintegrációját
aSAMR-modellel! (15perc)

• 5.feladat– Milyendigitális eszközöket,felületeket ismerek,amelyek
a pedagógiaimunkámatés a diákokhatékony tanulását segíthetik?
(15perc)

• 6. feladat – Hogyanfejleszthetők adiákok21.századikompetenciái?
(25perc)

• 7.feladat – Gondoljuk át saját pedagógiai tervezési munkánkat!
(5-10perc)

• 8.feladat:Határozzukmegatanulásicélokat! (30perc)
• 9.feladat: Ismerjükfelazálhíreket ésakamuweboldalakat!(10-15perc)
• 10.feladat – Hogyan értékeljük a tanulók digitális produktumait?

(25perc)

• Esetkártyák - digitális pedagógiai problémahelyzetek megoldása
(30 perc/feldolgozás+15perc/megbeszélés)
⬥ 1.ESET Tanulóiegyüttműködésreépülőmodell (Student Collabo-

rationModel)
⬥ 2.ESET Tanulóikutatásraépülőmodell(Student ResearchModel)
⬥ 3.ESET Produktumraépülőmodell(Product Model)
⬥ 4.ESET Külső szereplőkkel való együttműködésre épülőmodell

(OutsideCollaborationModel)
⬥ 5.ESET A tanulási környezetkiterjesztésére épülőmodell (Ope-

ningupSchool-basedLearning)
⬥ 6.ESET Atanulásmély,személyreszabásáraépülőmodell(Perso-

nalizedandDeepLearning)
⬥ 7.ESET Az informális tevékenységek bevonására épülő modell

(AcrossFormalandInformalSettings)
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“Reflexió” szakaszlehet-
séges tartalmi egységei,
tevékenységei

Areflexiós fázishoza résztvevői csoport igényeihez, a képzésfókuszához
kapcsolódótevékenységeket is tervezhetünk. Ilyenek lehetnek például az
alábbiak:

• Miazaháromdolog,amitmagaddalviszelaworkshopról?
• Milyen háromúj dolgottanultál aworkshopon?Ezt a tudást hogyan

tervezedvisszaforgatniamindennapipedagógiaigyakorlatba?
• Miaz,amitki fogszpróbálniaworkshoponmegismertmódszerek,fe-

lületek közülésezthogyan,kikkeltervezed?
• 3dolog,amitaworkshopontanultam;2kérdésematanultakkal kap-

csolatosan;1visszajelzésatrénernek/oktatónak.
• Készítsünkközösszófelhőtaworkshopsoránmegtanultlegfontosabb

fogalmakból!
• Készítsünkközösgondolattérképet aworkshopsorán tanultak alap-

ján!

A résztvevők reflexióit gyűjthetjük valamilyen, a workshoponmegismert
digitálisfelületen is(pl.Padlet, GoogleDokumentum,Mentimeter(szófelhő,
nyíltvégűválasz)).

Tipp:Amennyibentovábbi reflexiós gyakorlatot emelne bea fog-
lalkozászárásaként,úgytekintseátSzivákJudit (2014):Reflektívelméletek,
reflektív gyakorlatokcíműkönyvét!

5. Amennyibenúgyérzi, szívesenhasználnaegyalapként is szolgálhatókonkrétmegoldási javaslatot
afoglalkozás/workshopmegvalósítására,úgytekintse átaʼMellékletek̓-benelérhető F̓oglalkozás-
tervpéldaasegédanyaggyakorlatifelhasználására̓ táblázatot(Mellékletek: 2.számúmelléklet)!

Mielőttnekilát…
• Hatrénerként úgyítélimeg,hogyaworkshoponrésztvevőpedagógusokigényeihezésafoglalko-

záscéljaihozjól illeszkedikazalábbifoglalkozásterv,akkorhasználjafel atervezéshez ésameg-
valósításhoz!

• Habizonyostevékenységeket (vagy akár ateljes folyamatot) azÖnfoglalkozásánakcéljai függ-
vényébenésarésztvevőktekintetébennemtartideálisnak,hatékonynak,javasoljuk,hogycserélje
leafenti táblázatbanfelsorolt lehetőségekegyikérevagyhagyjael,alakítsaát!

• Biztatjuk arra is,hogyarésztvevők igényeihezésa foglalkozás/workshopcéljaihozmérten akár
sajátmagaalakítsonkiegyújfoglalkozástervet!


