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Ta nu lá si ered mé nyek szem lélet- 
és gya kor lat-ös  sze füg gé se 
a fel sô ok ta tás ban

Vá mos Ág nes

� Eb ben a ta nul mány ban a ta nu lá si ered mé nyek té ma kör ében vég zett ku ta tás ered mé nyei rôl
szá mo lunk be, mely 2010-ben zaj lott le az EL TE PPK Ne ve lés tu do má nyi In té ze té ben a Tempus
Köz ala pít vány tá mo ga tá sá val. Cél ja volt an nak fel tá rá sa, hogy a ma gyar or szá gi fel sô ok ta tá si
in téz mé nyek re men  nyi re jel lem zô a ta nu lá si ered mé nyek (Learning Outcomes = LeO) ala pú
ok ta tás, azok ho gyan sza bá lyoz zák az in téz mé nyek ben fo lyó mun kát, to váb bá hogy mi lyen
a Bo lo gna -rend szer imp le men tá lá sá nak elô re ha la dott sá ga, s me lyek a ta nu lá si ered mé nyek
szem lé let- és gyakorlatbeágyazását gát ló, il let ve azt tá mo ga tó kö rül mé nyek. Az el sô ered -
mé nye ket ki ad vány ban ös  sze gez tük (Vá mos, 2011), mely online is el ér he tô a Tempus
Köz ala pít vány honlapján.1 A ku ta tás bô sé ges adat- és in for má ció ál lo má nya le he tô vé tesz
olyan to váb bi elem zé se ket, mint a je len ta nul mány ban ös  sze fog lal tak. Ez út tal an nak az okta -
tói kör nek a mé lyebb vizs gá la tát vé gez tük el, amely nek meg ha tá ro zó több sé ge a bo lo gnai
fo lya mat ban meg szü le tett ter vek vég re haj tó ja. Ér de kes nek és fon tos nak tart juk meg is mer ni,
hogy ôk ho gyan gon dol kod nak a most zaj ló fo lya ma tok ról. Elem zé sünk ben en nek az
almintának a fel sô ok ta tás sal, an nak funk ci ó já val kap cso la tos at ti tûd je it mu tat juk meg, abban
is ki tün te tet ten a hall ga tók hoz va ló vi szonyt. A hall ga tók ról al ko tott ké pet a kom pe ten cia -
fej lesz tés re vo nat ko zó vé le mé nyek tük ré ben vizs gál juk. A fel sô ok ta tás nak mint tár sa dal mi
al rend szer nek a „vi sel ke dé se” ös  sze függ azok nak a né ze te i vel, akik a rend szer nek tag jai. �

1 http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=229
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A rend szer ta nu lá sa 

A bo lo gnai fo lya mat egyik kér dé se, hogy a tra di ci o ná lis, sok he lyen ki mon dot tan aka dé mi kus
be ál lí tott sá gú, a hall ga tó kat te kint ve ún. elit kép zés hez szo kott ok ta tók mi ként al kal maz kod nak
a fel ső ok ta tás ban zaj ló in no vá ci ós fo lya mat hoz. Az in no vá ció egyik fon tos té te le, hogy nem
elég sé ges a sze rep lők nek tá mo ga tást nyúj ta ni ah hoz, hogy meg vál to zott sze re pük kel azo no -
sul ni tud ja nak, ké pes sé is kell vál ja nak en nek be töl té sé re. A fel ső ok ta tás ban a kép zé si ki me net -
hez meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek, az ún. ta nu lá si ered mé nyek al kot ják az egyik sa rok pon tot
a bo lo gnai fo lya mat ban. A ta nu lá si ered mé nyek szem lé let- és gyakorlattérnyerése 2005-től da -
tá ló dik, ami kor a Bergeni Nyi lat ko zat ös  sze kap cso ló dott a kva li fi ká ci ós re form mal (Adam,
2008). Az utób bi nak a lé nye ge ugyan is a vég zet tek től Eu ró pa-szer te el vár ha tó kom pe ten ci ák
le írá sa, majd en nek or szá gon kén ti „le for dí tá sa” a nem ze ti ok ta tá si rend sze rek sa já tos sá ga it
figye lem be vé ve (Derényi, 2010; Fa lus, 2010; Lász ló, 2010). Jól le het a kom pe ten ci ák ki in du -
ló pont jai vol tak en nek a mun ká lat nak, ugyan ak kor a fo lya mat ered mé nye vis  sza ha tott an nak
a gon dol ko dás mód nak az erő sö dé sé hez, amely a tu dás hoz ve ze tő úton a ta nu lás és nem a ta ní -
tás pri má tu sát te kin ti meg ha tá ro zó nak, s eb ben az ér te lem ben erő sí tet te a kom pe ten cia ala pú sá -
got a fel ső ok ta tás ban. A ta nu lá si ered mé nyek ugyan is azt fo gal maz zák meg, amit egy ta nu ló -
nak tud nia kell, amit ké pes lesz el vé gez ni, meg ol da ni, ami lyen at ti tű dök kel, disz po zí ci ók kal,
önál ló ság gal ren del ke zik majd adott ta nu lá si te vé keny ség ered mé nye kép pen (Ken nedy, 2007).
A rend szer ben a vál to zás gyor sa sá ga at tól is függ, hogy ez a tu da to so dá si, ta nu lá si fo lya mat
mi lyen gyor san s mi ként megy vég be, ez a fel ső ok ta tá si tu dás nö ve ke dés kul csa. 

Az ál lam igaz ga tás ból ki in du ló re for mok gya ko ri hi bá ja, hogy ma gá ra a ter ve zés re for dí ta -
nak el ső sor ban fi gyel met, s a ter ve zé si sza kasz le zá rul tá val be fe je zett nek te kin tik a mun kát.
Az ered mé nyek azon ban csak rész ben múl nak a ter ve zé sen. Az ok ta tás ban be kö vet ke ző vál to -
zá sok si ke res sé gé hez a meg va ló sí tás me ne dzse lé se el en ged he tet len. Eh hez pe dig az egyik leg -
fon to sabb in for má ció az, hogy a sze rep lők ho gyan gon dol kod nak ma gá ról a vál to zás ról,
hogyan tud ják ma gu kat „el he lyez ni” ben ne, men  nyi re van nak be vo nód va a fo lya mat ba, mi
mo ti vál ja őket a vál to zás el fo ga dá sá ban. 

A mo dern ta nu lás el mé le tek egyik ins pi rá ci ó ját Argyris és Schön (1974, 1978, 1996 – idé zi
Smith, 2001) ku ta tá sai je len tik, me lyek ar ra ke res tek vá laszt, hogy mi képp kap csol juk ös  sze
a gon do la ta in kat és a cse lek vé se in ket. A fo lya mat mo dell sze rin tük öt elem ből áll: 1. Ér té kek,
ame lyek a cse lek vé se in ket irá nyít ják; 2. cse lek vé si stra té gi ák; 3. a cse lek vé si fo lya mat nak az
„én”-re vo nat ko zó szán dé kos és nem szán dé kos kö vet kez mé nyei; 4. ugyan en nek „má sok”-ra
vo nat ko zó szán dé kos és nem szán dé kos kö vet kez mé nyei, és vé gül 5. a cse lek vé si stra té gi ák
ha té kony sá gá hoz va ló vis  sza csa to lás. Ar ra a meg ál la pí tás ra ju tot tak, hogy a ta nu lás ál lan dó
kor rek ci ó val kí sért fo lya mat, amely csak ak kor lesz tar tós és adap tív, ha nem csak a kí vánt ered -
mény hez ve ze tő cse lek vés kor ri gá lá sa tör té nik, ha nem azok nak az irá nyí tó ele mek nek, ér té -
kek nek a fe lül vizs gá la ta és kor rek ci ó ja is, ame lyek az adott cse lek vés hez ve zet tek. A konst ruk -
ti viz mus, majd a szo ci á lis konst ruk ti viz mus el mé le te a ki lenc ve nes évek ben, nap ja ink ban
a szo ci á lis-há ló za tos ta nu lás, az egy más tól ta nu lás, a szer ve ze tek ta nu lá sá nak jel lem ző je ként
tart ják szá mon azt, ami kor a szer ve zet kor ri gál cél ja i nak el éré se ér de ké ben. Az utób bi év ti zed -
ben a rend szer ben vég be me nő ta nu lás ku ta tá sa is fo lyik, ahol a ta nu lást olyan fo lya mat nak te -
kin tik, amely komp lex rend sze rek ben megy vég be oly mó don, hogy fel dol goz zuk az ezek ből
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a komp lex rend sze rek ből – ese tünk ben a fel ső ok ta tás ból – ér ke ző ha tá so kat, il let ve ma ga
a rend szer is vá la szo kat ad. A ku ta tá sok sze rint a rendszerintelligens em be rek és az in tel li gen -
sebb rend sze rek ha té ko nyab bak (Hämäläinen–Saarinen, 2004, 2007, 2008). Ezen el mé le tek
sze rint a rend sze rek asze rint ta nul nak, ahogy a komp lex és di na mi ku san vál to zó kör nye zet ben
sa ját vis  sza csa to lá si fo lya ma tu kat mű köd te tik.

A ku ta tás be mu ta tá sa

Hi po té zi sek, alap so ka ság, min ta, va la mint az al kal ma zott mód sze rek 

A Be ve ze tő ben jel zett és a Learning Outcomes ki fe je zés ből LeO név vel azo no sít ha tó 2010. évi
ku ta tás több hi po té zi se kö zül je len ta nul mány az zal a fel té te le zés sel fog lal ko zik, mely sze rint
a lé nye gi és mély vál to zá sok ös  sze függ nek a ta ní tás ban az is me ret köz pon tú ok ta tás tól a kom -
pe ten cia köz pon tú fe lé tör té nő el moz du lás sal. 

A ku ta tás az ös  szes fel ső ok ta tá si in téz ményt meg ke res te le vél ben azon a 909 szak fe le lő -
sön ke resz tül, akik 2010-ben kép zé si prog ra mok fe le lő se ként vol tak nyil ván tart va, s mely nek
ös  sze té te le egy év vel ko ráb bi ku ta tás nak volt ered mé nye (Fischer–Halász, 2009). Meg ke re sést
kap tak a rek to rok, dé ká nok s egyéb in té zet ve ze tők is, kér ve őket ar ra, hogy to váb bít sák a ku ta -
tás online kér dő ív ét a fel ső ok ta tá si in téz mény ben dol go zó ok ta tók hoz. A ku ta tás esz kö ze it és
mód szer ta nát a ku ta tás em lí tett kö te te rész le te zi (Vá mos, 2011). A ta nul má nyunk szem pont já -
ból fon tos kér dő íves vizs gá lat ok ta tói min tá ja 822 ele mű ként vég le ge sült. En nek rep re zen ta ti vi -
tá sát nem tud tuk vizs gál ni, mi vel az alap so ka ság ról nem ren del ke zünk in for má ci ó val. Az ok ta -
tói min tát vizs gál tuk a re le váns nak vélt di men zi ók men tén, mint kép zé si te rü let, a fel ső ok ta tá si
in téz mény szék he lye, fenn tar tó ja, fő is ko la-egye tem, több szin tű-osz tat lan kép zésmeg osz lás.
A kér dő íves vizs gá lat ból je len ta nul mány ban csak né hány kér dést hasz nál tunk fel az elem zés -
hez (1. táb lá zat). Ezek al kal ma sak ar ra, hogy a vá la szo lók fel ső ok ta tá si fel ada tok hoz va ló vi -
szo nyát meg ítél hes sük, az at ti tű dö ket be mu tas suk, va la mint a nyílt kér dé sek kel il luszt rál ni
tud juk a kvan ti ta tív ered mé nye ket. Az ös  sze füg gé sek fel tá rá sá ra Spearman’s rho kor re lá ció -
szá mí tást vé gez tünk, s Pearson Chi-Square pró bát al kal maz tunk. A to váb bi ak ban né hány főbb
szig ni fi káns ös  sze füg gést (p<0,0,5, ezen be lül a p = 0,000=**) mu ta tó ered ményt mu ta tunk be.

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 35

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 35



FÓKUSZ

1. táb lá zat. Az ere de ti ok ta tói kér dô ív bôl ta nul má nyunk ban fel hasz nált kér dé sek
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A lét re jött ok ta tói min ta be mu ta tá sa

A vá la szo ló ok ta tók 94%-a ál la mi fel ső ok ta tá si in téz mény ben, 6%-a egy há zi és ala pít vá nyi
fenn tar tá sú in téz mény ben dol go zik, 78% egye te men, 22% fő is ko lán ta nít. Az in téz mé nyek
31%-a Bu da pes ten van. A vá la szo lók 44%-a 10 vagy an nál ke ve sebb éve ta nít, 29% ta ní tá si
ide je 11–20 év kö zött van. Va gyis a több ség nek nincs rend szer vál to zás előt ti ok ta tói ta pasz ta -
la ta, leg fel jebb hall ga tó ként vett részt a fel ső ok ta tás ban. A vá la szo lók 41%-a olyan hall ga tó kat
is ok tat, akik még az egy sé ges (2006 előt ti) kép zés ben kezd ték ta nul má nya i kat. Olyan nem
volt, aki ki zá ró lag a 2006 előtt be ke rült hall ga tók kal fog lal ko zott vol na. A bo lo gnai rend szer -
ben is osz tat lan kép zés ben ta nít 21%. Ami az ok ta tói ter he lést il le ti, 32%-uk he ti 14 órá nál,
9%-uk he ti 18 órá nál töb bet ta nít. A vá la szo lók 19%-a PhD-hallgató vagy ta nár se géd, 53%
adjunk tus és do cens, 7% egye te mi ta nár, a töb bi ek óra adók vagy az egyéb ka te gó ri á ba tar toz -
nak. Az ok ta tók 45%-a egy hó nap nál rö vi debb időt töl tött kül föld ön, 33%-a ke ve sebb mint hat
hó na pot, leg alább egy évet 1%. A vá la szo lók több sé ge tehát nem ren del ke zik hos  szabb nem -
zet kö zi ta pasz ta lat tal. A vá la szo lók kép zés te rü le ti meg osz lá sát az 1. áb ra mu tat ja (a pe da gó -
gus kép zést önál ló an nem je le ní tet tük meg). 

1. áb ra. Az ok ta tói min ta szá za lé kos meg osz lá sa kép zés te rü let sze rint (N = 822)
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A ku ta tás ered mé nyei

A ku ta tás egyik te ma ti kai irá nya a vá lasz adók at ti tűd je i nek és né ze te i nek fel tá rá sát cé loz ta
meg, mert ezek a múlt ta pasz ta la tai alap ján dol gok hoz ren de lő dő vi szo nyu lá si min ták ér té ke lő
és szo ci á lis iga zo dá si funk ci ó juk ré vén ér ték ren det, ma ga tar tás min tát és cso port hoz tar to zást
fe jez nek ki, s meg ha tá ro zó ak a vi sel ke dés kor és az in tel lek tu á lis be ál lí tó dás ban. 

A fel sô ok ta tás ról, ok ta tói sze re pek rôl va ló gon dol ko dás

A fel ső ok ta tás funk ci ó já ról va ló gon dol ko dás meg is me ré se köz vet ve a sze rep lők sa ját fel ada -
tuk ról, mun ká juk ról va ló gon dol ko dá sát mu tat ja. Kö rül mény ként fon tos meg em lí te ni, hogy az
ok ta tók „vég re haj tói” funk ci ó ban van nak: 91%-uk sem mi lyen ér te lem ben nem volt ágens
az em lí tett fo lya ma tok ala ku lá sá ban, nem töl tött be ve ze tői po zí ci ó kat, nem szak fe le lős. 

Több kér dés is irá nyult az ok ta tók fel ső ok ta tá si funk ci ó val kap cso la tos at ti tűd jé re, az egyik
a fel ső ok ta tás ról al ko tott vé le mény ki fej té sé re adott le he tő sé get (lásd 1. táb lá zat). A vá la szok
alap ján az ok ta tói mun ká ban köz vet le nül le csa pó dó egyik leg na gyobb prob lé má nak a tö meg -
ok ta tás tű nik. Ezt egye sek a több szin tű kép zé si szer ke zet ve le já ró ja ként ér tel me zik, má sok
a fi nan szí ro zás sal kap csol ják ös  sze. Meg je le nik olyan vé le mény is, amely a tár sa dal mi fo lya -
ma tok kö vet kez mé nye ként ír ja le, pél dá ul az élet hos  szig tar tó ta nu lás esz mé jé vel vagy ál ta lá -
nos el vá rá sok kal össze füg gés ben a mun ka adók ré szé ről a mind ma ga sabb is ko lai vég zett ség
iránt, an nak el le né re, hogy e paradigmatikus vál to zás Eu ró pa-szer te zaj lik a hat va nas évek től, 
s nem füg get len az eu ró pai gaz da ság ver seny ké pes sé gét nö vel ni szán dé ko zó cé lok tól. Ma gyar -
or szá gon a fel ső ok ta tás ka pu i nak szé les re nyi tá sa nem hos  szú ide ig tar tó szer ves fej lő dés
(„evo lú ció”) út ján, ha nem gyors pa ra dig ma vál tás („re vo lú ció”) út ján ment vég be, így egy-
más fél év ti zed alatt le zaj lott ugyan az a fo lya mat, amely más nyu gat-eu ró pai or szág ban 40–50
év alatt ment vég be (2. áb ra). A hall ga tók ará nya drasz ti ku san emel ke dett, s az év ti zed vé gé re
el ér te a nyu ga ti or szá gok ban fel ső ok ta tás ban ta nu lók ará nyát (Polónyi, 2009). 

A gyors vál to zást – ahogy Polónyi em lí ti (uo.) – a fel ső ok ta tás rend sze re nem tud ta ke zel ni
a hát rá nyok kom pen zá lá sa ré vén. Ku ta tá sunk is azt mu tat ja, hogy az ok ta tók egy ré sze nem
tud ja ilyen rö vid idő alatt fel dol goz ni a vál to zá so kat. Azt lát tuk, hogy sze re pe ik, ame lyek a fel -
ső ok ta tás ban alap ve tő en a ku ta tói és az ok ta tói én hez kap cso lód nak, so kak nál konf lik tus ba
kerül tek, ami a vál to zá sok el uta sí tá sá hoz ve zet. 

„Olyan hall ga tók tö me gei jár nak a fel ső ok ta tás ba, akik nek sem mi he lyük ott. En nek
kö vet kez té ben csök kent az ok ta tók ide je és ener gi á ja, hogy mi nő sé gi mun kát vé gez -
ze nek, ku tas sa nak és szín vo na las elő adá so kat, órá kat tart sa nak.” (Me gye szék he lyi
egye tem – tár sa da lom tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

„Az el vá rá so kat be vál tot ta (a bo lo gnai rend szer – V. Á.), de nem va gyok meg győ ződ -
ve ró la, hogy ezek min den szem pont ból he lye sek. A ma gyar fel ső ok ta tás ré gi ér té kei
(pl. a ta nít vá nyok »körülállják a mestert«) nem va ló sul hat nak meg. Nem ad le he tő sé get
a te het sé gek kel va ló fog lal ko zás ra, leg in kább ni vel lá lás ra ösz tö nöz. Az alul tel je sí tők
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ki ej té se a rend szer ből – fő leg fi nan szí ro zá si okok ból – szin te le he tet len. Eb ben a rend -
szer ben csak az egyé ni ok ta tói am bí ci ók (kül de tés tu dat) je lent het nek elő re lé pést.
Az olyan ok ta tó, aki csak a rend szer ál tal meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sí té sét
tekin ti fel ada tá nak, ma ga is csu pán fo gas ke rék a gé pe zet ben.” (Me gye szék he lyi egye -
tem – böl csé szet tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

2. áb ra. A fel sô ok ta tás ban ta nu lók lét szá má nak ala ku lá sa 1950—2008 kö zött

For rás: Polónyi, 2009 

A fel ső ok ta tás ban fo lyó mun ká ban a pe da gó gi ai meg kö ze lí tés ös  sze függ az zal, aho gyan
az ok ta tók a vál to zá sok hoz vi szo nyul nak. Akik nem ér te nek egyet az zal az ál lí tás sal, hogy „aki
a fel ső ok ta tás ban dol go zik, az pe da gó gi ai mun kát vé gez”, azok nak 70%-a nem, vagy in kább
nem ért egyet, mint egyet ért az zal, hogy „a fel ső ok ta tás új fel ada tok előtt áll, ami hez az ok ta tók
nem tud nak elég gé al kal maz kod ni”. Kö rük ben olyan vá la szo ló nem volt, aki ez zel egyet ér te -
ne. Ez utób bi ál lí tás hoz va ló vi szony a vá la szo lók in téz mé nyé nek szék he lye sze rint szig ni fi -
kán san kü lön bö zik. 

Az ok ta tói sze re pek ről va ló gon dol ko dás vizs gá la tá hoz az 1. táb lá zat 2. so rá ban ol vas ha tó
ál lí tá sok ból in dul tunk ki, azon be lül azok ból, ame lyek az elő ző ek ben fel ve tett, tö meg ok ta tás ra
vo nat ko zó né ze te ket rej tik. Úgy vél tük, hogy a ta nu lás köz pon tú ság, a ta nu lá si ered mé nyek
mint kép zé si ki me ne ti irá nyok el fo ga dá sa vagy el uta sí tá sa at tól is függ, hogy mit gon dol nak az
ok ta tók a hall ga tók kö ré ben szük sé ges sé vá ló dif fe ren ci á lás ról. Az ada tok le kér de zé se kor azt
ta lál tuk, hogy szig ni fi káns a kü lönb ség az ok ta tók óra szá ma sze rint. A he ti 17 órá nál ma ga sabb
óra szám ban ta ní tók 77%-a egyet ért az zal, hogy a hall ga tók kö zöt ti dif fe ren ci á lás egy re fon to -
sabb, míg ugyan ez zel a he ti 10 órát ta ní tók 55%-a ért egyet (p = 0,003). Akik nem ér te nek egyet
az zal az ál lí tás sal, hogy „a fel ső ok ta tás ban is egy re fon to sabb, hogy az in téz mény ve gye fi gye -
lem be a hall ga tók kö zöt ti egyé ni kü lönb sé ge ket”, azok nak több sé ge (64%) nem vagy in kább
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nem ért egyet, mint egyet ért az zal, hogy „a fel ső ok ta tás új fel ada tok előtt áll, ami hez az ok ta tók
nem tud nak elég gé al kal maz kod ni”. A dif fe ren ci á lás egy re fon to sabb jel le gé vel tel je sen egyet -
ér tők 66%-a va la mi lyen mér ték ben egyet ért az zal, hogy „a fel ső ok ta tás új fel ada tok előtt áll,
ami hez az ok ta tók nem tud nak elég gé al kal maz kod ni” (3. áb ra).

3. áb ra. A fel sô ok ta tás ban szük sé ges sé vá ló dif fe ren ci á lás és a vál to zá sok hoz va ló al kal maz ko dás kap cso la ta
(N = 822; p = 0,000) 

A vál to zá sok hoz va ló vi szony, ben ne a hall ga tók kal va ló meg vál to zott bá nás mód be lá tá sa,
ös  sze függ az zal, ahogy az ok ta tók sa ját fel ada ta ik hoz, sze re pe ik hez vi szo nyul tak. Nem meg le -
pő ered mény, hogy az ok ta tók sze re tik ok ta tá si fel ada ta i kat. A prob lé ma ab ból adó dik, hogy
a több ség (83%) ku tat ni is sze ret, s még az ok ta tás ku ta tást is 79% na gyon szí ve sen vagy szí ve -
sen csi nál ja (4. áb ra).

4. áb ra. A fel sô ok ta tá si fel ada tok ked velt sé ge az ok ta tók kö ré ben (N = 821)

40 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2011_4_:press 2012.06.29. 11:47 Page 40



Tanulási eredmények...

A tu do mány te rü le ti ku ta tás hoz va ló hoz zá ál lás sze rint erősen** szig ni fi káns a kü lönb ség
an nak meg íté lé sé ben, hogy a fel ső ok ta tás ban el ső sor ban tu do mányt kell-e mű vel ni, va gyis
fon to sabb a ku ta tás, mint az ok ta tás; akik na gyon szí ve sen vagy szí ve sen ku tat nak, azok nak
86%-a tel je sen egyet ért ez zel, s kö zü lük töb ben fo gad ják el a dif fe ren ci á lás fon tos sá gát. A dif -
fe ren ci á lás el fo ga dá sa és az ok ta tás fej lesz tés, a kép zé si prog ramin no vá ció ked velt sé ge kö zött
szoros** az ös  sze füg gés. Akik az ok ta tói sze re pük kel in kább azo no sul nak és/vagy ked ve lik az
ok ta tás szer ve zést, azok nál ez a né zet mar kán sabb, mint akik eze ket nem ked ve lik. A dif fe ren -
ci á lás hoz va ló vi szony kép zés te rü le ten ként erősen** szig ni fi káns: tel je sen vagy in kább tel je -
sen el fo gad ják a böl csé szet tu do mány kép zés te rü le ten ok ta tók, ugyan ez sok kal ki sebb ará nyú
az ag rár kép zés te rü le ten (nem szá mít va a nem zet vé del mi és ka to nai kép zés te rü le tet). A mű vé -
sze ti kép zés te rü le ten van nak a leg töb ben a dif fe ren ci á lás fo ko zott fon tos sá gá val tel je sen
egyet ér tők (5. áb ra).

5. áb ra. A fel sô ok ta tás ban a hall ga tók kö zöt ti dif fe ren ci á lis bá nás mód fon tos sá gá val va ló egyet ér tés kép -
zé si te rü le tek sze rint (N = 803; p = 0,000)

Hall ga tók ról al ko tott kép, kulcs kom pe ten ci ák 

Az ok ta tók a fel ső ok ta tás el tö me ge se dé sé ből fa ka dó hall ga tói fel ké szült ség szó rá sá val hoz zák
ös  sze füg gés be a ta ní tás so rán egy re in kább szük sé ges dif fe ren ci á lást. Az 1. táb lá zat 4. so rá ban
jel zett kér dés re adott vá la szok ban so kan pa nasz kod nak a hall ga tói ké pes sé gek re, mo ti vált ság -
ra, azo kat ala csony szin tű nek tart ják. Meg fo gal ma zó dik, hogy a fel ső ok ta tás tól el várt ered mé -
nyes ség hez mind ne he zebb út ve zet. Új fel adat nak tart ják, hogy nem csak a képzésspecifikus
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kom pe ten ci ák, ha nem az ún. kulcs kom pe ten ci ák fej lesz té sé re is erő fe szí té se ket kell ten ni ük,
mi köz ben ez a kö te le ző ok ta tás, a köz ok ta tás alap fel ada ta len ne. A kulcs kom pe ten ci ák ké pe zik
a szak kép zés ben, a mun ka vi lá gá ban vagy a fel ső ok ta tás ban fo lyó ta nu lás alap ját, rá juk épül -
nek a spe ci á lis, szakmaspecifikus kom pe ten ci ák. Fej lő dé sük egész éle ten át tart, azon ban a fel -
ső ok ta tás nem igen is me ri fel a fej lesz té sük kel kap cso la tos fel ada tát. 

So kan a ta nu lá si ered mé nyek el éré sé nek aka dá lyát egyes hall ga tói kulcs kom pe ten ci ák fej -
let len sé gé ben lát ják, fő leg az anya nyel vi és a ta nu lá si kom pe ten ci át te kint ve. A töb bi kulcs kom -
pe ten cia fej lesz té se kü lön bö ző mér ték ben van je len, ha bár en nek az ok ta tók nem fel tét le nül
van nak tu da tá ban. A kulcs kom pe ten cia az is me re tek, kész sé gek és at ti tű dök transz fe rál ha tó,
több funk ci ós egy sé ge, amely a sze mé lyi ség ki tel je se dé sé nek, a tár sa dal mi be il lesz ke dés nek és
fog lal koz ta tás nak az alap ja. A kulcs kom pe ten ci ák egy más sal ös  sze függ nek, egy más ra hat nak,
rend szert al kot nak, s nem füg get le nít he tők a sze mé lyi ség jel lem ző i től és a tár sa dal mi kon tex -
tus tól. A köz ok ta tás ban már 2001-ben meg fo gal maz ták, hogy: „Meg kell ta lál ni a vá laszt ar ra
is, mi a sze re pe az alap ok ta tás utá ni ta nu lás nak. Ha ugyan is a kész sé gek re és a kom pe ten ci ák -
ra az élet kü lön bö ző idő sza ka i ban van szük ség, és ha a kü lön fé le kész sé gek kü lön bö ző mó don
ke ve red nek egy más sal egy-egy új élet sza kasz ban, ak kor nyil ván va ló an sok kal na gyobb sze re pe
van a nem for má lis ta nu lás nak, a ta nu lá si stí lu sok nak és az élet kor ok nak. Vagy pe dig meg kell
ad ni a le he tő sé get ar ra, hogy az em be rek az éle tük kü lön bö ző sza ka sza i ban vis  sza-vis  sza tér je -
nek a for má lis ta nu lás hoz” (Rychen–Salganik, 2001). 

Az a kér dés, hogy az ok ta tók ho gyan lát ják a kulcs kom pe ten ci ák meg lét ét és fej lesz té sét
a hall ga tók ese té ben. Az ok ta tói kér dő ívek 1. táb lá zat ban je lölt nyílt kér dé se i re adott vá la szok -
ból vett pél dák kal be mu tat juk az egyes kulcs kom pe ten ci ák fel ső ok ta tás ba át to ló dott prob lé -
má it és fej lesz té sé nek né hány jel lem ző jét. A kulcs kom pe ten ci ák aláb bi rö vid le írá sá nak alap ja
az eu ró pai re fe ren cia ke ret (Ok ta tás és kép zés, 2010). 

Anya nyel vi kom mu ni ká ció
(Szó be li és írás be li ki fe je zés, va la mint a meg fe le lő szin tű ér tel me zés ké pes sé ge. Nyel vi érint ke -
zés re va ló al kal mas ság a tár sa dal mi és kul tu rá lis kon tex tu sok tel jes ská lá ján.)

Az anya nyel vi kom mu ni ká ció mint kulcs kom pe ten cia fel hasz ná lá sá ra a ta nul tak ér tel me zé se -
kor, meg ér té se kor, a tu dás írás be li és szó be li pre zen tá lá sa kor van szük ség. En nek a szint jét ál -
ta lá ban igen ala csony ra te szik az el vég zen dő fel ada tok hoz ké pest. A ku ta tá si ered mé nyek azt
a ta pasz ta la tot je le ní tik meg, mely sze rint a fel ső ok ta tás nem kap ja meg a köz ok ta tás tól a to -
vább épí tés re al kal mas kom pe ten cia ala po kat, ezért funk ci ó ját át ven ni kény sze rül: alap ve tő
szó be li és írás be li ki fe je ző kés zsé get, a prob lé ma meg ol dást, a lé nyeg ki eme lés ké pes ség min tá -
za ta it kény te le nek fej lesz te ni, hogy a spe ci á lis szak te rü le ti kom pe ten ci ák hoz va ló hoz zá fé rés
esé lye it ja vít sák. 

„Igyek szem nö vel ni a hall ga tók tel je sí tő ké pes ség ét, mert fő is ko lai ta nul má nya ik
meg kez dé se kor még nem ké pe sek 45 perc nél to vább kon cent rál ni.” (Fő vá ro si egye -
tem – gaz da ság tu do má nyok kép zés te rü let ok ta tó ja)

„A di á kok na gyobb tu dás szint kü lönb sé gei mi att oly kor úgy kell sze mi ná ri u mot ve zet -
ni, mint egy osz tat lan is ko lá ban, ahol kü lön bö ző ko rú ta nu lók nak kell az órát tar ta ni. 
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Az az nem le het min den ki től azo nos tel je sít ményt el vár ni, idő kell a fel zár kóz ta tás -
hoz.” (Me gye szék he lyi egye tem – böl csé szet tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

„...nagyobb ré sze saj nos nem ju tott el az abszt rakt gon dol ko dás igé nyé ig és ké pes sé -
gé ig a fel ső ok ta tá si in téz mé nye ink be ke rül ve. En nek kö vet kez té ben az ös  sze füg gé sek
na gyobb és mé lyebb ré szét nem ér ti.” (Me gye szék he lyi egye tem – or vos- és egész ség -
tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

Az ok ta tók kö zött pe da gó gi a i lag na gyok a kü lönb sé gek ab ban, aho gyan ezt az el ma ra dást
or vo sol ni pró bál ják: kö zép is ko lai esz kö zö ket al kal maz nak, reflektív tech ni kák kal ope rál nak,
az egy más tól ta nu lást hasz nál ják fel. 

„...Interneten el ér he tő pél da tá rat és meg ol dás kö te tet ké szí tet tem. Az alap ve tőbb kér -
dé se ket ala po sab ban el ma gya rá zom, mert sok kal ke ve sebb tu dás sal bí ró hall ga tó kat
kell ta ní ta nom. Az elő adá so mon sok szor ki té rek az adott rész rö vid ös  sze fog la lá sá ra
és a leg fon to sabb ré szek hang sú lyo zás ára, mert egye dül nem megy ne kik. A vizs ga té -
te lek ben rész le te sen le írom, hogy mi ről kel le ne a vizs gá zó nak be szél nie.” (Me gye -
szék he lyi egye tem – ter mé szet tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

Ide gen nyel vi kom mu ni ká ció
(Az ide gen nyel vi kom mu ni ká ció a gon do la tok, ér zé sek és té nyek szó ban és írás ban tör té nő
meg ér té sé nek, ki fe je zé sé nek és ér tel me zé sé nek ké pes sé ge a tár sa dal mi és kul tu rá lis kon tex tu -
sok meg fe le lő ská lá ján – a mun ka he lyen, ott hon, a sza bad idő ben, az ok ta tás ban és kép zés ben –
az anya nyelv től kü lön bö ző nyelve(ke)n, il let ve az is ko la ta ní tá si nyel vén az egyé ni igé nyek és
szük ség le tek sze rint.)

Az ide gen nyel vi kom mu ni ká ció el várt szint je és fej lesz té sé nek fel ada ta szin te alig je le nik meg
a vá la szok kö zött. A szak nyel vi kép zé sek ben vagy az ide gen nyelv sza ko kon hang sú lyos a köz -
vet len fej lesz té si cél, de szö veg sze rű en csak a nyel vi tesz tek íra tá sa, kül föl di nyelv gya kor lás
sze re pel. A ma gyar nyel vű kép zés ben ide gen nyel vű szak mai anya gok for dí tá sa, recenzálása,
ös  sze fog la lá sa, ide gen nyel vű ta nul má nyok ki vo na to lá sa el várt. 

Az „Erasmus” ki fe je zés há rom szor je lent meg a 822 ok ta tó vá la sza i ban, eb ből ket tő a köve-
tel mé nyek ma gyar hall ga tók kal va ló egy sé ge sí té sét fo gal maz ta meg, egy pe dig kri ti kát az ok -
ta tók irá nyá ba:

„Túl ma gas azon ok ta tók ará nya, akik a mai na pig úgy gon dol ják, hogy ki zá ró lag az ő
tár gyuk (kur zu suk, sza kuk, szak irá nyuk stb.) a lé nye ges, és az is ki zá ró lag ab ban a for -
má ban, ahogy azt ők ok tat ják. Ez is rész ben az oka egyes di á kok kül föl di prog ra mok -
ban (pl. Erasmus) va ló rész vé te lé vel kap cso la tos ne ga tív dön té sé nek.” (Fő vá ro si
egye tem – böl csé szet tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

A hall ga tók nyelv tu dá sa le he tő ség a nem zet kö zi tér ben va ló moz gás ra. 

„Na gyon fon tos vál to zás, hogy a hall ga tók az eu ró pai egye te me ket el tud ják ér ni. Fon -
tos cél – és ezt a bo lo gnai fo lya mat elő nyé nek/kö vet kez mé nyé nek tar tom –, hogy jó 
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nyelv tu dás sal nem zet kö zi szín té ren vá lo gat has sa nak az in téz mé nyek, sza kok és ta ná -
rok kö zött, hogy mi nél ma ga sabb szin tű tu dást sze rez ze nek.” (Fő vá ro si egye tem – tár -
sa da lom tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

Di gi tá lis kom pe ten cia 
(Az elekt ro ni kus mé dia ma ga biz tos és kri ti kus al kal ma zá sa a mun ká ban, sza bad idő ben és
a kom mu ni ká ció so rán. Lo gi kus és kri ti kus gon dol ko dás hoz, ma gas szin tű in for má ció ke ze lé si
ké pes ség hez kap cso ló dik. A kom pe ten cia alap ve tő en a mul ti mé di ás tech no ló gi á jú in for má ci ók
ke re sé sét, ér té ke lé sét, tá ro lá sát, lét re ho zá sát, be mu ta tá sát és át adá sát, va la mint az internetes
kom mu ni ká ci ó ban tör té nő rész vé tel ké pes sé gét fog lal ja ma gá ban.)

A ta nu lás szer ve zés új nak tar tott mód sze rei és mun ka for mái, de még az ér té ke lés te rén is ve ze tő
sze re pet ját szik a di gi tá lis kom pe ten cia. Ez zel kap cso lat ban az ok ta tók nem je lez tek hall ga tói el -
ma ra dást. Mind a hall ga tók, mind az ok ta tók hasz nál ják az e-learninget, a moodle-t, a coospace-t.
Ter jed a kö zös sé gi fe lü le ten fo lyó fel adat meg ol dás, a mun ka vi lá gá val va ló kap cso lat tar tás nak
ez a for má ja. A ppt tech ni ka al kal ma zá sa igen gya ko ri. Van olyan ok ta tó, aki több száz di át ké -
szít a kur zu sa i hoz, s igen so kan a hall ga tók tól is el vár ják ezt. Ha bár mind az ok ta tók, mind
a hall ga tók erő sen el kö te le zet tek nek lát sza nak e té ren, a fej lesz tés el ső sor ban az in for má ció ke -
re sés hez, információmegosztáshoz, az in for má ci ók, tu dás be mu ta tá sá hoz, az internetes kom -
mu ni ká ci ó hoz, in for má ció ke ze lé si ké pes ség hez lát szik kö tőd ni, s ke vés bé a lo gi kus és kri ti kus
gon dol ko dás fej lesz té sé hez. 

„E-learning mo dul sze rű en al kal maz ha tó ok ta tá si se géd anyag ok. Fo lya ma to san hoz -
zá fér he tő, tutoriális ala pon szer ve zett gya kor lá si le he tő ség. Tan szé ki hon lap ra fel tett,
fo lya ma to san kar ban tar tott óra váz lat ok, gya kor la ti út mu ta tók van nak.” (Vá ro si fő is -
ko la – ag rár kép zés te rü let ok ta tó ja)

Ma te ma ti kai, ter mé szet tu do má nyi kom pe ten cia
(Az ös  sze adás, ki vo nás, szor zás, osz tás, a szá za lé kok és a tör tek hasz ná la tá nak ké pes sé gét fog -
lal ja ma gá ban fej ben és írás ban vég zett szá mí tá sok so rán, a ter mé sze ti je len sé gek meg is me ré -
sé nek és minennapi élet ben va ló fel hasz ná lá sá nak ké pes sé ge.) 

En nek a kom pe ten ci á nak a szín vo na la a ku ta tás ban exp li cit mó don nem je lent meg. 

A ta nu lás ta nu lá sa 
(Az önál ló an és cso port ban tör té nő is me ret szer zés ké pes sé gét je len ti. Ré sze a ha té kony idő be -
osz tás, a prob lé ma meg ol dás, az új tu dás el sa já tí tá sá nak, fel dol go zá sá nak, ér té ke lé sé nek és be -
épí té sé nek, va la mint az új is me re tek és kész sé gek kü lön bö ző kon tex tu sok ban tör té nő al kal ma -
zá sá nak ké pes sé ge. E kom pe ten cia szint jé től függ, hogy az egyén men  nyi re ké pes sa ját szak mai
pá lya fu tá sá nak irá nyí tá sá ra.)

Az ok ta tók je len tős erő for rá so kat for dí ta nak a hall ga tók fel ső ok ta tá si ta nul má nya i nak tá mo ga tá -
sá ra, a rend sze res, au to nóm ta nu lás ra szok ta tás ra, a ta nu lás hely szí ne i nek, te re i nek és for má i nak
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szí ne sí té sé re. Ez utób bi ak kö zött a for má lis, köz vet len fel ső ok ta tá si hely szín mel lett meg szer -
ve zik a gya kor la ti he lye ken, il let ve az ott ho ni, táv ok ta tás for má já ban fo lyó ta nu lást. Eh hez ké -
pest erő sek a kri ti kai hang súly ok a hall ga tók ta nu lá si ké pes sé ge i ről. Ál ta lá nos a vé le ke dés,
hogy a hall ga tó nak el kel lett vol na jut nia a ta nu lás „ér tel mé nek” meg ér té sé ig, ta nu lá sát már
auto nóm mó don kel le ne szer vez nie. Az az az ön sza bá lyo zó ta nu lás nak leg alább a nyo ma je len
kel le ne le gyen a kö zép is ko lai ta nul má nyok vé gén, hi szen ez a to vább ta nu lás alap ja. Ez nincs
így, ezért ez a fel adat a kö zép is ko lá ból át ke rült a fel ső ok ta tás ba. Az ön kri ti ka, ön ér té ke lés fej -
lesz té sé ért és ezek ta nu lás szol gá la tá ba ál lí tá sá ért tett erő fe szí té sek ről ol vas ha tunk. Az ok ta tók
sze rint, míg ko ráb ban mo ti vált hall ga tók kal kel lett fog lal koz ni, ad dig most a si ker vágy, az am -
bí ció és a ta nu lá si ered mé nyek el is me ré sé nek vá gyát is a fel ső ok ta tás kell fel éb res  sze a hall ga -
tó ban, s új fel adat fo ko za to san emel ni a ta nu lá si igény szin tet. Ez azt je len ti, hogy a ta nu lá si
kom pe ten cia fej lesz té se na pi fel adat tá vált. A hall ga tók kulcs kom pe ten ci á i ban meg lé vő nagy
kü lönb ség pe dig sok szor ál lít ja az ok ta tó kat vá lasz tás elé: ok ta tói-ku ta tói mun ka ide jük ben
tehet ség gon do zást vé gez ze nek, a ta nu lás ban el kö te le zett, szak ma i lag ma ga san tel je sí tő hall ga -
tók kal fog lal koz za nak, vagy ok ta tói mun ka ide jük ben tö re ked je nek a le sza ka dás meg aka dá lyo -
zá sá ra, vé gez ze nek egyé ni leg tá mo ga tott fej lesz tést, ön kén tes túl mun ká ban kor re pe tá lást,
pótló fog lal ko zá so kat. 

A hall ga tó „...önálló ta nu lás ra kép te len, bár ren del ke zé sé re áll na egy könyv tár nyi iro -
da lom, de ok ta tói se gít ség nél kül nem tud ja ren de sen hasz nál ni. A je len le gi ok ta tás fő
sze rep lő je az a lel ki is me re tes, sznobériától men tes ok ta tó, aki vi lá gos, ért he tő, sta bil
in for má ci ó kat tar tal ma zó elő adást vagy gya kor la tot tart. Nél kü löz he tet len ugyan is
a fo lya ma tos, ma gas ren dű, gya kor la ti as ta nár-di ák kap cso lat, ami a tu dás köz vet len,
na pi el len őr zé sé re kell, hogy épül jön. Az így szer zett ér dem jegy nek van va lós ér té ke
csu pán. A töb bi ön- és közbecsapás!„ (Me gye szék he lyi egye tem – or vos- és egész ség -
tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)

Sok ok ta tó fo gal maz za meg a ta nu lás hoz fű ző dő ne ga tív at ti tű döt, a ta nu lá si mo ti vá ció hi -
á nyát új je len ség ként. Ok nak a fel ső ok ta tás hoz va ló in gye nes hoz zá ju tást, a lét szám ala pú fel -
ső ok ta tás-fi nan szí ro zást tart ják. Úgy vé lik, hogy e kö rül mé nyek nem ked vez nek az ér tel mi -
ség kép zés nek, a fel ső ok ta tás ban fo lyó ta nu lás meg ta nu lá sá ra ösz tön zés nek és pa zar lás fo lyik
az ok ta tói hu mán erő for rás ok kal. Meg ol dás ke re sés ként hol a hall ga tók órák ra va ló „be csa lo ga -
tá sá val”, hol az at tól va ló tá vol ma ra dás szank ci o ná lá sá val ope rál nak (he ten te írat nak dol go za -
tot). A plusz órák, a tutorrendszer – nem csak te het ség gon do zó – vál to za tai is meg je len nek. 

„Ren ge teg önál ló, ott hon vagy óra ren di ke re te ken túl el vég zen dő mun kát adunk ki.
Min den hall ga tót be lép te tek az EISZ-be, alap szin ten meg kö ve te lem hasz ná la tát
(kuta tás mód szer tan, szakdolgozatok)... A gya kor la ti órá kon sa ját fel mé ré se ik ada ta it
hasz nál juk, nem »elvont« példákat… A lé nyeg: ér de mes az órá im ra jár ni és ak tív nak
len ni, a fél év so rán mu ta tott tel je sít mé nye ket, ese ten ként a hoz zá ál lást min den kép pen
be szá mí tom.” (Vá ro si egye tem – sport tu do mány kép zés te rü let ok ta tó ja)
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Sze mély kö zi, interkulturális és szo ci á lis kom pe ten ci ák, va la mint ál lam pol gá ri 
kom pe ten ci ák
(A sze mély kö zi kom pe ten ci ák hoz tar toz nak mind azok a vi sel ke dés for mák, ame lye ket az egyén -
nek el kell sa já tí ta nia ah hoz, hogy ké pes le gyen ha té kony és konst ruk tív mó don részt ven ni
a tár sa dal mi élet ben, és szük ség ese tén meg tud ja ol da ni a konf lik tu so kat. A sze mély kö zi kom -
pe ten ci ák nél kü löz he tet le nek a ha té kony sze mé lyes és cso por tos érint ke zés ben és mind a köz-,
mind a ma gán élet te rü le tén. Az ál lam pol gá ri kom pe ten ci ák át fo gób bak, mint a sze mély kö zi ek,
mi vel tár sa dal mi szin ten mű köd nek. Azok nak a kom pe ten ci ák nak a hal ma za ként ír ha tók le,
ame lyek az egyén szá má ra le he tő vé te szik az ál lam pol gá ri sze rep vál la lást.)

A hall ga tói lét szám emel ke dé se el mé le ti leg hoz zá já rul na ah hoz, hogy a hall ga tók kul tu rá lis
sok szí nű sé ge fo ko zód jon. Er re néz ve sem mi lyen jel zés nem ér ke zett. A nem zet kö zi kap cso la -
tok ala csony szint je, be le ért ve a hall ga tói mo bi li tást is, szin tén gyen gí ti e kom pe ten cia fej lesz -
tés le he tő sé ge it. Az ál lam pol gá ri kom pe ten ci ák köz ve tett je len lé te, mint az adó fi ze tők pén zén
fo lyó pa zar ló hall ga tói élet vi tel, a bu kás li mi tá lás kvá zi el tör lé se a fe le lős ál lam pol gár rá ne ve -
lés le he tő sé ge i nek kor lát ja ként je le nik meg. 

Vál lal ko zói kom pe ten cia
(A vál lal ko zói kom pe ten ci á nak egy ak tív és egy pas  szív összetevője van: egy részt a vál to zás ki -
vál tá sá ra va ló tö rek vés, más részt a külső tényezők ál tal ki vál tott újí tá sok üd vöz lé sé nek és tá -
mo ga tá sá nak a ké pes sé ge. A vál lal ko zói kom pe ten cia ré sze a vál to zás hoz va ló po zi tív vi szo -
nyu lás, az egyén sa ját [po zi tív és ne ga tív] cse le ke de tei irán ti felelősségvállalása, a cé lok
kitűzése és meg va ló sí tá sa, va la mint a si ker ori en tált ság.)

Ez a kom pe ten cia köz vet le nül nem je le nik meg. A fel ső ok ta tás ban va ló sa já tos ta nu lás és élet -
mód, a hall ga tói lét tel és fel ada tok kal va ló szem be né zés és ezek ke ze lé se hoz ha tó ve le ös  sze -
füg gés be. 

„A fel ső ok ta tás sal nagy prob lé ma nin csen. A lus ta és mé dia ve zé relt di ák ság gal akad -
nak gon dok, de ők le mor zso lód nak. Aki ma rad, az pe dig jól tud ér vé nye sül ni eb ben
a rend szer ben. A kreditszisztéma és a na gyobb sza bad ság az ön fe gye lem mel nem ren -
del ke ző hall ga tók el bu ká sát se gí ti elő. Bár ta lán nem ez lett vol na a cél ja, még is a vég -
ered mény ha son ló a po ro szos előz mé nyek ben már is mert szi gor ha tá sa i hoz.” (Fő vá -
ro si egye tem – in for ma ti ka kép zés te rü let ok ta tó ja)

Kul tu rá lis kom pe ten cia
(A gon do la tok, él mé nyek és ér zé sek kü lön fé le mó don – töb bek kö zött ze ne, tánc, iro da lom,
szob rá szat és fes té szet – történő kre a tív ki fe je zé sé nek fon tos sá gát fog lal ja ma gá ban.)

A mű vé sze ti és mű vé szet köz ve tí té si kép zé si te rü le te ket ki vé ve nyo mok ban je le nik meg ez
a szem pont. 
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Tanulási eredmények...

A ku ta tás ered mé nye i nek ki ér té ke lé se, kö vet kez te tés

A ku ta tás sal kö ze lebb ke rül tünk an nak meg ér té sé hez, hogy mi se gí ti elő és mi aka dá lyoz za
a ta nu lá si ered mé nyek szem lé let- és a kom pe ten cia ala pú gya kor lat ter je dé sét a fel ső ok ta tás bo -
lo gnai rend sze rű fo lya ma tá ban. A ta nul mány ban be mu ta tott ku ta tás az ok ta tó kat vizs gál ta,
mint olyan sze rep lő ket, akik a fel ső ok ta tás ban zaj ló tar tal mi és szer ke ze ti vál to zá sok „vég re -
haj tói”, hi szen meg ha tá ro zó több sé gük nem tölt be ve ze tői, szak fe le lő si sze re pet. A mo dern ta -
nu lás el mé le tek – s kü lö nö sen a szer ve ze ti és rend szer ben va ló ta nu lás el mé le tei – sze rint a cé -
lok el éré sé ben meg ha tá ro zó az, ahogy a sze rep lők sa ját fel ada tuk ról gon dol kod nak. 

Azt lát juk, hogy a vá la szo lók sze rep konf lik tust él nek meg a szak te rü le ti tu do má nyos ku ta -
tói, va la mint a tu do mány köz lé sét vég ző és a mun ka vi lá gá ba hall ga tót ki bo csá tó ok ta tói én jük
kö zött. A tu do má nyos ku ta tást pre fe rá lók sze rint a tu do mány mű ve lé se fon to sabb, mint az ok -
ta tói fel ada tok. Az ok ta tók meg ha tá ro zó több sé ge sze re ti az ok ta tói fel ada tot, de a hall ga tók kal
va ló bá nás mód ban a dif fe ren ci á lás nö vek vő szük sé ges sé gét so kan ta gad ják. Vé le mé nyü ket
szá mos vál to zó be fo lyá sol ja, pl. az in téz mény szék he lye és az a kép zé si te rü let is, ame lyen ok -
ta tói-ku ta tói fel ada ta i kat el lát ják. A dif fe ren ci á lás sal együtt el uta sít ják a fel ső ok ta tás ban zaj ló
vál to zá sok hoz va ló al kal maz ko dást. Az ok ta tók tól kér dő ív út ján nyert vé le mé nyek sze rint 
e mö gött fel ső ok ta tá si diszfunkciókat lát nak (fi nan szí ro zá si prob lé mát, ok ta tói túl ter he lést
a nagy hall ga tói lét szám ok mi att). Ál ta lá nos, hogy a tö me ge se dő fel ső ok ta tás ni vel lá ló ha tá sát
ér zik, ezt mint ve szélyt ész le lik a ta nu lá si ered mé nyek hez ve ze tő úton. A hely zet tel va ló azo -
no su lást aka dá lyoz za, hogy a hall ga tók nál alap ve tő ké pes ség be li, kész ség be li és is me ret be li,
va la mint mo ti vá ci ós, at ti tűd be li hi á nyos sá go kat lát nak, amely nek ala kí tá sát nem tart ják a fel -
ső ok ta tás fel ada tá nak, ha nem ezt a köz ok ta tás ból át hú zó dó aka dály ként ér tel me zik. A kulcs -
kom pe ten ci ák kö zül az anya nyel vi és a ta nu lá si kom pe ten cia el ma ra dott sá gát hang sú lyoz zák.
A hi ány szem lé let mi att a hall ga tók ról al ko tott ál ta lá nos ké pük a be lé pés kor elő í té le tes; a ve lük
va ló bá nás mód ban in kább a ne héz sé ge ket lát ják, mint sem az ugyan csak idő igé nyes te het ség -
gon do zást. Ugyan ak kor az ada tok ból az lát szik, hogy a dif fe ren ci á lás hang sú lyá nak erő sö dé sét
az ok ta tók nagy cso port ja lát ja. A tu do mány pri má tu sát az ok ta tás sal szem ben val lók nem
a kor re pe tá lást lát ják a dif fe ren ci á lás ban, ha nem a te het ség gon do zást. Vé gül is mind ket tő el ve -
zet het a kép zés vé gé re meg fo gal ma zott ta nu lá si ered mé nyek hez. 

A ku ta tás azt mu tat ja, hogy az ok ta tók szem be sül tek az zal, hogy erő fe szí té se ket kell ten ni
an nak ér de ké ben, hogy a vál to zó kö rül mé nyek kö zött is el ér jék a kép zé si cé lo kat, de so kan
még az el uta sí tást és nem a meg küz dést vá laszt ják. Bi zony ta la nul mo zog nak e té ren, s ál ta lá -
ban a fel ső ok ta tás ban mint komp lex és fo lya ma to san vál to zó rend szer ben. Hely ze tük nél fog va
ne héz meg ér te ni ük a fo lya ma tok, struk tú rák és szi tu á ci ók di na mi ká ját, de a mi nél több be épí -
tett vis  sza csa to lá si fo lya mat hoz zá já rul hat a te vé keny sé ge ket, cse lek vé se ket irá nyí tó né ze tek -
nek, ér té kek nek a vál to zá sá hoz.  
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