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LEONIE
Tanulás Európában
A nemzeti és nemzetközi változások figyelése és elemzése
Idõtartam: 2003. március - 2005. február
Fõ célkitûzések

A LEONIE projektben két,
a tanulás nemzeti és európai fejlõdését elõrejelzõ
kutatás folyt párhuzamosan, egy Delphi-kutatás
és egy gyengejel-kutatás (weak signals survey).

meghatározni a gazdasági és társadalmi változások legfõbb
mozgatóit, amelyek hatással vannak az oktatás és a képzés
jövõbeni állapotára;
azonosítani és kialakítani az oktatási és képzési rendszerekben
zajló, a meghatározó szereplõk által irányított, megújítási
folyamatok megfigyelésének a módját;
kialakítani olyan indikátorokat és érvényességüket igazolni,
amelyek lehetõvé teszik az oktatást és a képzést érintõ
változási folyamatok idõbeli és országok közötti
összehasonlítását;
kialakítani azt a képességet, amellyel megjósolhatóvá válnak
az oktatás és a képzés jövõbeni változásai;
kiépíteni egy többszintû, többszereplõs partneri
kapcsolatrendszert, hogy a validált megfigyelések elemei
közép- és hosszútávon fenntarthatók legyenek.

A gyengejel-kutatás
A Delphi-kutatás
A LEONIE keretében lezajlott Delphi-kutatásnak,
amelyben az oktatás és a képzés nagy tudású, európai
szakembereit szólították meg, az volt a célja,
hogy összegyûjtse három egymást követõ szakaszban
az európai oktatási rendszereket érintõ változásokra
vonatkozó véleményeket. A Delphi a konszenzusos
elõrejelzés kialakításának a módszere:
a jövõbeni eseményekre vonatkozó, független
véleményekre épít, s az eltérõ, anonim válaszok
visszacsatolásával, a válaszok közelítésével alakítja ki
az adott kérdezési szakasz eredményét. Ezen folyamatok
jelentették az egyeztetés második és harmadik körét,
amiben az volt a cél, hogy eljussunk egy mind teljesebb
konvergencia felé.

A gyenge jelek olyan történések, amelyek a felszín alatt
húzódnak meg, nem fordítanak rájuk figyelmet,
és mégis nagy változások jelei lehetnek. Mindazonáltal
a legtöbb jövõszempontú megközelítés nem vesz róluk
tudomást, mert az értékelési technikák az erõs trendekbõl
indulnak ki. A gyengejel-kutatás során a résztvevõk
véleményét bekövetkezõ események leírásának formájában
kérik ki. A következõ szakaszban a résztvevõk azokat a jeleket
értékelik, amelyeket ilyen módon õk maguk alakítottak ki.
A gyengejel-módszer mint egy megfordított jövõkutatás,
a sajátos szakmai 'gyakorlati' közösségekre
(communities of practice) és a gyakorlatukból vagy
eljárásaikból eredõ tudásukra, illetve a kulturális alapon
meghatározott helyi közösségekre (life worlds),
például tanulókra, szülõkre stb., és az õ meg nem fogalmazott,
gyakorlati tudásukra irányul.
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