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A KOMPETENCIA KÉRDÉSKÖR JELENTŐSÉGE A
MUNKA ÉS AZ OKTATÁS VILÁGÁBAN

I. BEVEZETÉS
Az Európai Unió által előirányzott tudástársadalomban az oktatási és képzési
rendszerek átfogó megújítása, az egységes európai oktatási térség
kialakítása alapvető feladat. A tudás alapú társadalomban az egész életen át
tartó tanulás központi szerepet tölt be a versenyképesség, a
foglalkoztathatóság, a társadalmi befogadás, az aktív állampolgárság és a
személyes fejlődés fejlesztésének tekintetében.
Az egész életen át tartó tanulás egy új tanulási kultúra kialakítását, a
kompetencia alapú oktatás elterjesztését helyezi a középpontba. Felöleli a
korai szocializációtól és az iskoláskor előtti neveléstől a munkavállalás
szempontjából aktív életkor utánig az egyén teljes életciklusát. Mindenki
számára hozzáférést kíván biztosítani a tanuláshoz, és a tanulás iskolán kívüli
formáit is felöleli. Tehát tanulásnak tekinti az iskolarendszerű formális
kereteken belüli tanuláson túl, a hétköznapi élet bármely más színterén például médián keresztül, a munkahelyen vagy a családban - történő
személyiségformáló tapasztalatszerzést is.
Az egész életen át tartó tanulás koncepciójának egyik alapfogalma a
kompetencia, illetve a kompetencia alapú fejlesztés. E tanulmány ezek
részletes elemzésére és a magyarországi helyzet bemutatására vállalkozik.

II. A KOMPETENCIA ÉS AZ OKTATÁS VILÁGA

1. A kompetencia fogalmának értelmezése
A kompetencia, mint az embernek, illetve az ember cselekvésének leírására
használt fogalom körülbelül másfél évtizede született meg és vált
mindennaposan használttá hazánkban. Habár a kompetenciának már többékevésbé kialakult az értelmezése, nincs a szakirodalomban olyan definíció,
mely magát a fogalmat kimerítően, annak minden aspektusát figyelembe véve
leírná. Mivel nincs elfogadott, univerzális definíció, éveken át az Európai
Tanács szakértője, J. Coolahan 1996-ból származó meghatározását fogadták
el a legszélesebb körben: „A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan
általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a
diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt
ki magában.”

A kompetencia szó latin eredetű, a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint
alkalmasságot, hozzáértést jelent.
A kompetencia, mint az ember cselekvésre való képessége kétféle szemlélet
alapján közelíthető meg.
Az egyik megközelítés képviselői a kompetenciát a cselekvő személy
sajátosságaként, tulajdonságaként határozzák meg, s így elsősorban a forrást
és az eredetet hangsúlyozzák. Azaz a kompetenciákat a személyiség olyan fő
alkotóelemeinek tekintik, amelyek a jártasságok, a készségek, az egyszerű és
komplex képességek továbbá a motívumok hierarchikusan felépített
rendszerét adják. Ennek a nézőpontnak egyik jeles hazai képviselője, Nagy
József kutatásai szerint a kompetencia egy meghatározott funkció
teljesítésére
való
alkalmasságként
értelmezhető.
A
személyiség
vonatkozásában beszél az általános (kognitív, szociális, perszonálisönfejlesztő) és a specifikus – valamely szakma műveléséhez szükséges –
kompetenciák egymást sajátosan átfedő rendszeréről. Ez utóbbi esetben
gyakran használják a kompetencia szinonimájaként a „szakértelem”
megnevezést. (Nagy, 2000)
A másik szemlélet képviselői a cselekvés eredménye, produktuma, a személy
megnyilvánulása, teljesítménye felől közelítik meg a kompetencia fogalmat,
vagyis az ember által elvégezhető tevékenységekhez, megoldható
feladatokhoz kötik a kompetenciákat. E szerint a kompetencia olyan
teljesítményképes tudásként értelmezhető, amely az elsajátított tudás és a
meglévő adottságok, készségek valamely konkrét, életszerű környezetben
való alkalmazásának képességét jelenti (Udvardi-Lakos, 2002).
A hazai pedagógiai szakirodalomban, valamint egyes jogszabályokban (pl.:
Nemzeti alaptanterv, felnőttképzési törvény, közoktatási törvény) található
értelmezések, fogalomhasználat inkább a cselekvés eredete, azaz a tudások
és személyi tulajdonságok alapján való szemlélet definícióit használják.
A felnőttképzési törvény megfogalmazásában a kompetencia „a személy
ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási, viselkedési
jegyeinek összessége, mely által képes lesz egy meghatározott feladat
eredményes teljesítésére”. (A felnőttképzésről szóló 2001 évi CI törvény 29
§)
Más definíciók a különböző összetevői segítségével próbálják meghatározni a
kompetencia fogalmát. Az egyén szintjén az alábbi összetevőket
azonosították:
•
•
•
•
•

az ismeretek, a tudás, az információk, amelyekkel rendelkezik
a készségek, a jártasságok, amelyek bizonyos fizikai és szellemi
feladatok elvégzésére teszik alkalmassá
az önértékelés, a szociális szerepek (például a siker, a karrier stb.),
amelyek személyes értékei mentén szerveződnek;
a személyiségvonásai (vagyis pszichikai, fizikai jellemzői és a
helyzetekre, információkra adott válaszai);
motivációi, amelyek a viselkedését irányítják, befolyásolják,
szelektálják bizonyos célok felé.

Nem csupán a fogalom definiálásának területén ütközünk nehézségekbe.
Nincs olyan általánosan elfogadott és használt kompetenciarendszer, és
nincs a konkrét kompetenciáknak olyan listája, amely minden célra alkalmas
lenne. A meglévő és a szakirodalomban fellelhető modellek, a már
alkalmazott rendszerek, fogalomkészletek rendkívül sokfélék.
Az eddigieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a kompetencia rendívül
népszerű ám sokat vitatott fogalom napjainkban. A fogalmi tisztázás pedig
nem csupán konceptuális szinten, hanem a kompetencia fejlesztése és
értékelése területén is fontos.

2. A kompetencia alapú fejlesztés
2.1 A tudás alapú társadalom
Napjainkban az állandóan növekvő információdömping azt eredményezi, hogy
ötévente megkétszereződik a rendelkezésünkre álló tudás mennyisége
(Celler, 2002). Az ipari társadalom fokozatosan és visszavonhatatlanul átadja
helyét a tudás alapú társadalomnak. Ez azt jelenti, hogy a jövőben kirajzolódó
társadalmi rend alapját a tudás alkotja majd. Most már a tudást nem csupán a
modern gazdaság lényegi alkotó elemeként tartjuk számon, hanem az egész
társadalom szervező elvévé lép elő: így ezt az életformát teljes joggal
nevezhetjük tudás alapú társadalomnak. Ez pedig azt jelenti, hogy egész
életünk és társadalmunk hajtóerejeként a tudást nevezhetjük meg.
A tudás alapú társadalom természeténél fogva az oktatás, a kutatás,
továbbképzés szükségességét és azok gyakorlati alkalmazását sorolja a
legfontosabb feladatok közé. Az exponenciálisan növekvő információ és az
állandó technológiai fejlődés korában az iskolák feladata most már az, hogy a
tanulók átlépjenek a tények passzív befogadóiból abba a helyzetbe, amely
elősegíti, hogy kialakuljanak a gyors és hatékony információszerzés és alkalmazás készségei és képessége (Celler, 2002).
2.2 A kompetencia alapú fejlesztés előzményei az Európai Unióban
A tudományos és a technikai fejlődés hatására bekövetkezett mennyiségi
robbanást (információ, a tudományos kutatás által felhalmozott tudás, tantervi
tartalom) nem követte a tanulási képességek fejlődése. Ebben az új
helyzetben kulcsfeladat, hogy a diákok megtanuljanak eligazodni az
információk özönében. Segíteni kell őket, hogy megtalálják és a saját
tudásukba beépítsék mindazt, amire életük során szükségük lesz (Vass,
2003).
Az Európai Unió oktatásüggyel foglalkozó szakemberei felismerték a
megváltozott helyzetet és az oktatási rendszerek átalakításának
szükségességét.
A
2000-ben
elfogadott
lisszaboni
határozatban

követelményként fogalmazták meg a tagállamok oktatási és képzési
rendszerének megreformálását, a foglalkoztatás növelése és a tudásalapú
társadalom megteremtése céljából.
A lisszaboni memorandum két legfontosabb ajánlása azt fogalmazza meg,
hogy hatékony oktatási és tanulási módszereket kell kifejleszteni, és mindenki
számára lehetővé kell tenni a megfelelő ismeretek és készségek elsajátítását,
illetve felfrissítését bármely életszakaszban.
Nem folytatható tehát az a régi gyakorlat, amikor a tanulási folyamat lezárul
az iskolai tanulmányok befejezésével. A jövőben az életpálya bármely
szakaszában szükségessé válhat annak módosítása. A személyiség
integritásának
megőrzése
azonban
összebékíthető
az
erőteljes
alkalmazkodás követelményével, amennyiben a személyes és szociális
kompetenciák megerősítése és fejlesztése célirányosan és módszertanilag
megalapozottan zajlik a kisgyermekkortól az ifjúkorig tartó oktatási-nevelési
folyamat egészében.
2.3 A kompetencia alapú fejlesztés előzményei Magyarországon
Kutatások és mérési tapasztalatok egyaránt azt támasztják alá, hogy a hazai
oktatás tartalmának és módszertanának átalakítása, a rendszer
megreformálása egy ideje már szükségszerű. A magyar helyzet
tarthatatlanságára legradikálisabban a PISA-vizsgálatok mutattak rá.
2.3.1 A PISA-sokk
2000-ben, az OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) kezdeményezésére 15 éves diákok körében végezték el az
első PISA (Program for International Student Assesment) felmérést, mely
során az olvasás és szövegértés képességét vizsgálták. A vizsgálatban 31
ország vett részt.
A PISA-felmérés a fejlett ipari országok azon felismeréséből indult ki, hogy az
iskolai oktatás akkor tekinthető hatékonynak, ha felkészít az egész életen át
tartó tanulás kihívásaira.
A life-long learning, azaz az élethosszig tartó tanulás szükségessége abból a
tapasztalásból indul ki, hogy a társadalmi-gazdasági változások rugalmas,
folyamatosan képezhető és átképezhető munkaerőt követelnek.
A PISA-vizsgálat nem az iskolai tudás felmérésére irányult, hanem azt
szerették volna kideríteni, hogy 1) mennyire felkészültek a diákok a
munkaerőpiac változó körülményeihez való alkalmazkodásra; 2) mennyire
felkészültek arra, hogy megállják helyüket a mindennapokban; 3) mennyire
készek új ismeretek befogadására.
Ezért az iskolai tananyagtól eltávolodva, életszerű, komplex helyzetekben
alkalmazható tudást mértek.
A PISA-felmérés elmélete szerint csak az értelmes, megértett, átélt tudást
lehet felidézni. A tananyag reprodukálására korlátozódó tudás ugyanis nem
segíti az egyént önmaga fejlesztésében, személyisége kiteljesítésében
(Simon, n.a.).

A olvasás-szövegértés jártasságának bizonyítására a vizsgálatok pl. a
következő területeken zajlottak:
•
•
•
•
•
•
•

általános szövegértés;
információ visszakeresés,
szövegértelmezés;
reagálás a szöveg tartalmára;
hibakeresés (releváns és irreleváns információk megkülönböztetése)
döntéshozatal (információk értékelése, alternatívák mérlegelése);
rendszerelemzés és –tervezés (változók rendszerében való
eligazodás,
új
összefüggések
felismerése,
eredmények
kommunikálása).

A PISA 2000 magyar eredményei összességükben a nemzetközi átlagnál
gyengébbek. A felmérés Magyarországot is szembesítette azzal, hogy a
diákok az iskolában tanultakat nem tudják megfelelően átültetni a gyakorlatba.
Az olvasási teljesítményekben a magyar diákok a résztvevő 32 ország közül a
22. helyen szerepeltek.
A PISA vizsgálat fontos megállapítása volt az is, hogy nálunk az iskolák
színvonala között óriási különbségek vannak. A magyar iskolák a
szociokulturális háttér hiányosságait csak kevéssé vagy egyáltalán nem
tudják kompenzálni. A magyar oktatás tehát az iskolák eltérő színvonala miatt
szegregációt idéz elő, amely tovább növeli a társadalmi különbségeket.
A PISA felmérések során a magyar diákok által elért szerény eredmények
hatására hazánkban PISA-sokkról, kollektív oktatási csődről kezdtek beszélni
és megfogalmazódott az igény a közoktatás szerves átalakítására (Simon,
n.a).
2.3.2 A hagyományos oktatási rendszer gyengeségei
A hagyományos közoktatási
problémákat rejt magában.

rendszer

több

szempontból

is

komoly

A tanárok nem tudnak mit kezdeni az egyéni tanulási sajátosságokból és a
szociokulturális háttér különbözőségeiből fakadó problémákkal. Mivel a
problémát nem kezelik megfelelően, az eltérő tanulási képességű és a
rosszabb szociokulturális háttérrel rendelkező tanulók tartósan és véglegesen
lemaradnak társaiktól, s így folyamatosan újratermelődnek a társadalmi
egyenlőtlenségek.
Nagyon sok a közoktatásból kikerülő fiatal, akik képzése megoldatlan,
életkilátásai nem biztatóak, hiszen képzettség híján csak a munkanélküliek
táborát gyarapíthatják.
A magyar közoktatási rendszer egyik legnagyobb hibája a szelektivitás és az
ismeretátadás kizárólagossága. Az iskolában a gyerekek idejük szinte teljes
egészét tanórákon töltik, ahol ismeretek átadása folyik, és szociális

készségeik fejlesztését pedig a véletlenre, a családra, a kortárs csoportra
bízzák. (Simon, n.a.)
A magyar közoktatás válságáról tanúskodnak az alábbi, 2005-ös adatok is:





Az Európai országok ranglistáján Magyarország az utolsó helyen áll az
idegen nyelvek tanításában;
A diákok általános olvasás utáni megértés-készsége nem kielégítő;
Az általános iskolát elvégző diákok mintegy 30%-a funkcionális
analfabéta több mint 7000 kontakt-óra után;
Az általános iskolások mintegy 25%-a különböző tanulási
nehézségekkel küszködik, melyeket a tanárok sokszor nem ismernek
fel. (Simonfalvi, 2005)

Magyarországon az általános iskola befejezéséig nem, vagy csak hiányosan
fejlődnek ki a diákokban azok az alapkompetenciák, melyek a
továbbtanuláshoz, a különféle szakmák elsajátításához, valamint az
élethosszig tartó tanuláshoz szükségesek. Ilyen alapkompetencia az olvasásszövegértés, az érvelő-bizonyító és az elemző szövegalkotás, a gyakorlat
közeli, életszerű helyzetekben alkalmazható matematikai eszköztudás, a
mindennapi természetismeretet és magasabb szinten újraformáló,
alkalmazható természettudományos tudás.
A helyzet tehát hazánkban is megérett a változásra.

2.3 A kompetencia alapú fejlesztés jelentősége Magyarországon
Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az
alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé
teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák integrálódjanak, és
alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára.
A cél az lenne, hogy áttevődjön a hangsúly a Magyarországon
hagyományosan frontális, zömmel lexikális ismeretközlő, tartalomközpontú
oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az
alkalmazásképes tudás fejlesztésére, hiszen elsősorban ezek révén válhat
bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra. Különösen fontos a
kisiskolás korban elsajátított alapkészségek kialakítása, fejlesztése, mert ezek
a későbbi sikeres tanulás és munkába állás elemi feltételei.
Rendkívül fontos, hogy a gyermekek életkoruknak és életritmusuknak
megfelelően jussanak ismeretekhez, illetve, hogy a pedagógusok kezében
olyan módszerek legyenek, melyek segítségével az egyéni különbségek is
figyelembe vehetők. Természetesen az egyéni különbségekhez szakszerűen
alkalmazkodó, a személyre szabott fejlesztést eredményesen megoldani
képes pedagógiai gyakorlat széles körű meghonosítására fel kell készíteni a
pedagógusokat is.

Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra
megújítása, melynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás, vagy a
cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a
megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés. (Simon, n.a.)
Meg kell teremteni továbbá a fejlesztések intézményi bevezetésének
feltételeit is. Alapvető követelmény, hogy az intézmények irányítói képessé
váljanak a szervezet folyamatos fejlesztésére, a változások kezelésére, és
megismerkedjenek a projektvezetés és az intézményi önértékelés
módszertanával.
Ezek a feladatok már részben elindultak a megvalósulás útján, de a
kompetencia alapú fejlesztés szélesebb körben való elterjedése még várat
magára.

2.4 A kompetencia alapú fejlesztés eredményei Magyarországon:
HEFOP,
TÁMOP
2004 és 2007 között elsősorban a HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program), 2007-től pedig a TÁMP programok keretein belül indultak
el a kompetencia alapú oktatás elterjesztésére irányuló projektek hazánkban.
A két Európai Uniós program célkitűzései nagyon hasonlóak.
A HEFOP célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkaerő
versenyképességének javítása a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő
képzettség elérésével, valamint a társadalmi beilleszkedés elősegítése. Egyik
prioritása az oktatás és a képzés fejlesztése az egész életen át tartó tanulás
politikájának részeként.
A programban úgynevezett oktatási programcsomagokat dolgoztak ki. Ezek
az oktatási programcsomagok egy adott célú tanulási-tanítási folyamat
megvalósítását segítő eszközrendszert jelentenek, melyek a különféle,
részben digitális taneszközök mellett magában foglalják a folyamat
megtervezését, megszervezését és értékelését segítő eszközöket is. Legfőbb
funkciójuk a tanulási-tanítási folyamat biztosítása a célokhoz vezető utak és
eljárások leírása által.
A HEFOP keretein belül a résztvevő oktatási intézményekben az alábbi
kiemelt
kompetenciaterületek
fejlesztésére
dolgoztak
ki
oktatási
programcsomagot: szövegértési-szövegalkotási, matematikai, idegen nyelvi
(angol, német, francia, magyar mint idegen nyelv) és az IKT (informatika és
médiahasználat) területén, valamint az EU támogatási politikájában kiemelt
célként megjelenő, a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása
szempontjából kulcsfontosságú szociális, életviteli és környezeti, illetve az
életpálya-építési kompetenciák területén.
Ezeknek a fejlesztések megalapozását önálló óvodai programcsomag
kifejlesztése biztosítja.
TÁMOP-ban (Társadalmi Megújulás Operatív Program) a HEFOP
nyomdokain haladva az oktatás területén az alábbi célok kerültek
megfogalmazásra:






a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények
minél szélesebb körében (ehhez szükséges újszerű tanulásszervezi
eljárások bevezetése – pl. projektalapú oktatás, kompetenciaalapú
tananyagok,
taneszközök,
egységes
oktatási
programok
alkalmazásának meghonosítása);
az oktatási intézményekben szegregációmentes, együttnevelési
környezet kialakítása (oktatási integráció, befogadó pedagógiai kultúra
támogatása, egyéni fejlesztési tervek, lemorzsolódás csökkentése,
differenciálás);
a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának
támogatása.

A különböző oktatási intézményeknek lehetőségük van arra, hogy e program
keretein belül e célok megvalósítására lépéseket tegyenek.
Természetes módon vetődik fel a kérdés: Milyen viszonyban van a jelenlegi
iskolai gyakorlat azokkal a fejlesztési célkitűzésekkel, amelyek lehetőségként
és kihívásként is értelmezhetők az iskola világa számára?
Fontos kérdés, hogy a fejlesztési célú beavatkozások – a TÁMOP-on belül a
közoktatás számára kiemelkedő jelentőségű a minőségi oktatás és
hozzáférés biztosítása mindenkinek – milyen konkrét feladatokban,
tevékenységekben jelenhetnek meg. Hogyan befolyásolják a szervezetet, a
menedzsmentet, az osztálytermi folyamatokat?
A programmal, annak megvalósításával és a kompetencia alapú fejlesztés
kérdéskörével kapcsolatban rengeteg kérdés felmerül:







Megfogalmazódik-e az iskolákban programszinten a versenyképes
munkaerő képzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése?
Ha igen, akkor milyen tantárgyakban, tevékenységekben?
Felkészültek-e a pedagógusok ezen kompetenciák fejlesztésére?
Mennyiben jelent a pedagógusok számára gátat, hogy jellemzően
nincsenek a gazdasági, illetve a szolgáltató szférából tapasztalataik?
Milyen támogatásra van szükség a rendszer, az intézmény, a
pedagógus szintjén, hogy a kompetenciafejlesztés működjön?
Hogyan, milyen eszközökkel, módszerekkel, ösztönzőkkel lehet elérni,
hogy a különböző projektekben megindult tanulás, megszerzett tudás
beépüljön az iskola mint szervezet mindennapi tevékenységébe,
életébe? (Baráth, n.a.)

E kérdések nagy része még megválaszolatlan.
A kompetencia alapú képzésre való áttérés tehát rendkívül összetett és
komoly újításokkal járó feladatokat tett az oktatási intézmények vállára,
melyekkel előbb vagy utóbb meg kell birkózniuk.

3. Kulcskompetenciák Magyarországon
A kulcskompetenciák alapkészségeket (olvasás-írás, számolás stb.)
kiegészítő azon kompetenciák összessége, melyek az egyént képessé teszik
arra, hogy
 új tudásra tegyen szert, illetve, hogy tudását az új követelményekhez
hozzáigazítsa
 tudását, készségeit a tanuló szervezetek követelményeihez igazítsa,
és hozzájáruljon a tanulószervezetek kibontakozóban lévő új formáihoz
 alkalmazkodjon a változó életpálya-kilátásokhoz, s az egész életen át
tartó tanulás révén növelje mobilitását.

A kulcskompetenciák transzferábilisak, azaz egyik helyzetről a másikra
átvihetők, és ezáltal számos szituációban és kontextusban alkalmazhatók.
Emellett többfunkciósak is, ami azt jelenti, hogy különféle célok elérésére,
különböző problémák és feladatok megoldására használhatók.
A kulcskompetenciák az élet során nyújtott megfelelő egyéni teljesítmény,
munka és a későbbi tanulás előfeltételei.
2002-ben az Európai Unió kulcskompetencia (key competence)
munkabizottsága nyolc kulcskompetenciát írt le. Ezek az alábbiak:
1) Anyanyelvi kommunikáció
2) Idegen nyelvi kommunikáció
3) Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák
4) Digitális kompetencia
5) A tanulás tanulása
6) Személyközi és állampolgári kompetenciák
7) Vállalkozói kompetencia
8) Kulturális kompetencia (Vass, 2003)
Ezt követően egyre több nemzetközi és hazai szervezet készítette el a saját
kompetencialistáját.
A Tempus Közalapítvány támogatásával, a Szent István Egyetem Gazdaságés Társadalomtudományi Kar Vezetéstudományi Tanszék munkája 2001-ben
az alábbi kulcskompetenciákat említi: kommunikáció, számszerűsítés,
csoportmunka, problémamegoldás, a tanulás és teljesítmény.
2007-ben a Nemzeti Alaptantervben a következő kulcskompetenciákat
azonosították:
1) Anyanyelvi kommunikáció
2) Idegen nyelvi kommunikáció
3) Matematikai kompetencia
4) Természettudományos kompetencia
5) Digitális kompetencia
6) A hatékony, önálló tanulás
7) Szociális és állampolgári kompetencia
8) Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
9) Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A Nemzeti Alaptanterv 2007-es módosításakor azt is megfogalmazták, hogy
melyek azok a területek, melyek fejlesztésére kitüntetett figyelmet kell
fordítani. Ezek alább olvashatók:
• Énkép, önismeret
• Hon- és népismeret
• Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra
• Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
• Gazdasági nevelés
• Környezettudatosságra nevelés
• A tanulás tanítása
• Testi és lelki egészség
• Felkészülés a felnőtt lét szerepeire (Dancsó, 2005)

A helyes énkép és önismeret kialakítása. Az önismeret fejlesztése a
személyiség fejlesztését segíti elő. Az énkép és önismeret-fejlesztés
szükségességének hangsúlyozás mögött az a gondolat áll, hogy a fejlett
szociális kompetencia előfeltétele, hogy az egyénnek pozitív önértékelése
legyen, valamint a környezetével is pozitív attitűdöt alakítson ki.
Hon- és népismeret. Magyarország földrajzának, irodalmának, történelmének,
hagyományainak ismerete ezek megbecsüléshez és az ezekkel való
azonosuláshoz vezet. A nemzettudat és a nemzeti önismeret elmélyítése
során a diákok szociális képességei is fejlődnek: szűkebb és tágabb
környezetükkel harmonikus kapcsolatot alakíthatnak ki.
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra. Az Európai Unió tagjaként
felnövő nemzedék számára fontos, hogy ismerje az Unió történetét, a
lehetőségeit, rendelkezzen nemzetközi kapcsolatokkal, és elfogadjon más
kultúrákat, nézeteket. Ezek a célok együttesen egy olyan európai polgár képét
vetítik elénk, aki szociálisan kompetens az ismeretszerzésben, a nemzeti
identitás megőrzésében, más kultúrák elfogadásában.
Környezeti nevelés. A felnövekvő generációknak időben fel kell ismerniük a
környezeti értékek megőrzésének fontosságát, figyelemmel kell kísérniük
környezetük állapotát, meg kell akadályozniuk a környezeti károk
kialakulásának lehetőségét. A környezeti nevelés célja tehát olyan
állampolgár nevelése, akinek a magatartása tudatosan követi a környezeti
változásokat, felelősségteljesen alakítja életvitelét és elősegíti a természet
fennmaradását.
Információs és kommunikációs kultúra. E terület fejlesztése szolgálja az
egyén információhoz jutását. Az IKT-kompetenciák egyrészt az informatikai
alkalmazások ismeretét jelentik, melynek során az eszközjellegű használat
kap prioritást, másrészt jelenthetik a szoftverek kreatív, tanulást támogató
használatát is .
Tanulás. A tanulás tág értelmezése szerint az értelmi képesség, a
személyiség fejlődését és fejlesztését jelenti. A tevékenység tehát kétirányú,
egyrészt fel kell kelteni az egyén érdeklődését a tanultak iránt, ami elindítja
diákokat a fejlődés útján, másrészt a pedagógusoknak megfelelő ismerettel
és képességgel kell rendelkezniük arra vonatkozóan, hogy az egyén milyen
módszerrel fejleszthető a leghatékonyabban.
Testi és lelki egészség. Az egészséges életmód biztosítja, hogy az egyén
életének tudatos irányítója legyen, tisztelje a harmonikus, kiegyensúlyozott
életet, ennek fenntartása érdekében helyes döntéseket hozzon. A proszociális
viselkedésmód fejlesztése lehetővé teszi, hogy a tanulók megértők és
elfogadók legyenek sérült embertársaikkal szemben. Ennek érdekében
ismerjék és akadályozzák meg az egészséges életet károsító tényezőket,
legyenek készek a veszélyes helyzetek megelőzésére.
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire. A pályaorientáció célja, hogy az egyén
felismerje egyéni adottságait, legyen tisztában képességeivel, rendelkezzen

helyes önismerettel, ismerje a legfontosabb foglalkozási területeket, az ott
szükséges követelményeket, lehetőségeket, legyen képes ezeket
összehangolni, és tényekre alapozott döntést hozni.
A feladatok tehát adottak, megvalósításukért a szakemberek folyamatosan
dolgoznak.
A
kulcskompetenciák
jelentőségét
még
egyszer
hangsúlyozva,
összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy az Európai Unió és az egyes
tagállamok által azonosított kulcskompetenciák az egész életen át tartó
tanulás során előforduló bármely oktatás és képzés tekintetében
referenciakeretként és hivatkozási alapként szolgálnak:







az általános kötelező oktatásban, melyet egyre inkább a
hangsúlyváltás jellemez: az explicit, lexikális tudás helyett a diákok
személyes és szociális kompetenciáiba beágyazódó tudás kerül
előtérbe;
a felnőttoktatásban és -képzésben, a „felzárkóztató” oktatástól (az
írás-olvasás és számolás alapvető készségeire irányulót is
beleértve), a kötelező oktatást követő, felsőoktatásnak nem
minősülő képzésen, illetve a felsőoktatáson keresztül a folyamatos
szakmai továbbképzésig;
a társadalmi kirekesztődés veszélyének kitett csoportok – etnikai
kisebbségek, alacsony iskolai végzettségűek, elszigetelt területeken
élők stb. – sajátos igényeket kielégítő oktatásában;
a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában.

4. A kompetencia alapú képzés megjelenése a humán készségek
fejlesztésében
A általános humán kompetenciák kifejezés alatt minden olyan képességet és
kompetenciát értünk, ami nem tartozik specifikusan egy iskolai tantárgyhoz
vagy egy konkrét szakmához: az élet valamennyi területén egyetemesen
megnyilvánuló képességek, készségek, tulajdonságok és magatartásmódok.
Így pl.: kommunikáció, problémamegoldás, önérvényesítés, stb.
A szociális kompetencia a definíció szerint öröklött és tanult elemek
készletéből áll, amelyek lehetővé teszik, hogy szociális kapcsolatainkban el
tudjuk érni a kívánt hatást. Jelzi a személy attitűdjeit, készségeit, képességeit,
amelyek hozzájárulnak a harmonikus életvitelhez, és döntően meghatározzák
közösségi beilleszkedését. A szociális kompetencia működését az egyéni
szociális értékrend és a szociális képességrendszer szabályozza. A szociális
kompetencia a spontán és szándékos szocializációtól, a neveléstől függ.
Bár definíció szintjén humán és a szociális kompetencia elkülönítése
egyértelműnek tűnik, gyakorlati szinten azonban nehezen választhatók el
egymástól, hiszen humán kompetenciáinkat gyakran társas helyzetekben kell

alkalmaznunk. E megfontolás alapján e két kompetencia-csoportot a
következőkben együtt tárgyaljuk és nem különítjük el egymástól.
Tehát a szociális és személyes kompetenciák körébe olyan attitűdök,
készségek és képességek tartoznak, amelyek alapját képezik az egyén belső,
személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének egyaránt.
Az alábbiakban Halász Gábor nyomán áttekintjük a humán és a szociális
kompetencia alapelemeit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Saját forrásaink, jogaink, korlátaink és szükségleteink azonosításának,
értékelésének és megvédésének képessége.
Az a képesség, hogy egyedül vagy csoportban projekteket alkossunk
és vezessünk, ehhez stratégiákat fejlesszünk ki.
Az a képesség, hogy rendszerszerűen helyzeteket, relációkat és
erőviszonyokat elemezzünk.
Az a képesség, hogy együttműködjünk, szinergikusan cselekedjünk és
kollektív, megosztott vezetésben vegyünk részt.
Az a képesség, hogy demokratikus szervezeteket és kollektív
cselekvési rendszereket építsünk ki és ilyenekben működjünk.
Az a képesség, hogy konfliktusokat menedzseljünk és oldjunk meg.
Az a képesség, hogy szabályoknak megfelelően játsszunk, használjuk
és értelmezzük e szabályokat.
Az a képesség, hogy a kulturális különbségeken keresztül és ezek
felett kialkudott rendet alkossunk (Halász 2002).

A szociális és személyes kompetenciák területének lényeges attitűdelemei a
következők: az önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős
magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a demokrácia tisztelete, a
tolerancia és az őszinte kommunikáció, az értelmes kockázat vállalásának
bátorsága.
A kapcsolódó képességcsoport legfontosabb összetevői az egyén szintjén a
reális énkép kialakításának képessége, a frusztráció elviselése, a reális
egyéni célok kitűzésének és követésének képessége, a szabályok és a
vágyak összehangolásának képessége, a cselekvési alternatívák
meglátásának képessége, a döntési képesség, a kezdeményezőkészség, az
akaraterő és a kitartás. A társas viselkedés terén pedig az empátia, a
kommunikációs és kooperációs készség, a vitázó- és érvelőképesség, a
konfliktustűrő, -kezelő, -megoldó képesség, valamint a vezető- és
szervezőképesség kap kitüntetett szerepet.
Mindezek olyan képességek, amelyek nagyon hosszú időn át és
nagyobbrészt közvetett hatások alatt formálódnak. Bár fontosságuk talán
mindenki számára nyilvánvaló, e képességek rendszerszerű fejlesztését
eddig még nem célozta meg a hazai közoktatás.

4.1 A szociális és személyes kompetenciák iskolai fejlesztésének
jellemző módszerei
Az alábbiakban áttekintjük részletesebben azokat az elterjedtebb
módszereket, melyek a humán és a szociális kompetenciák iskolai
fejlesztését célozzák meg:
1) A kooperatív tanulás
A kooperatív életszemlélet kölcsönös tiszteletre alapozott együttműködést és
a közösség minden tagjának egyéni teljesítményét előtérbe állító szemléletet
jelent. Ellentétben áll a versenyszellem hangsúlyozásával, ahol az egyének a
csoport többi tagját igyekeznek túlszárnyalni. Az eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy a kooperatív tanulást alkalmazó tanulók a „verseny helyett
együttműködést” hirdető szemléletet átviszik az élet más területeire is, ami
alapvetően meghatározza az emberekkel való kapcsolatukat.
A kooperatív tanulási forma a tanulók (4-6 fős) kiscsoportokban végzett
tevékenységén alapul, és az ismeretek és az intellektuális képességek
fejlesztésén túl kiemelt szerepet játszik a szociális kompetencia, azaz a
tanulók szociális készségeinek és együttműködési képességeinek
kialakulásában és fejlődésében is. A tanulók a csoportmunka keretében
közösen dolgoznak, ez együttes felelősséget jelent a csoport eredményéért,
tehát nemcsak a saját, hanem a csoporttársak munkájáért is.
A kooperatív tanulási módszerek alkalmazásának legfőbb előnye a szociális
kompetenciák tudatos fejlesztésében, valamint a tapasztalati tanulásban
rejlik. A kooperatív tanulás során a tantárgyi ismeretek mellett a proszociális
viselkedés kompetenciáinak fejlesztését is tartalmazza (empátia, kölcsönös
tisztelet, segítségnyújtás és elfogadás, a partner gondolatmenetének
követése, szervezésirányítás, értékelés, önellenőrzés, az érzelmi intelligencia
kompetenciái stb.) A tanítás helyett a tapasztalati tanulásra kerül a hangsúly.
(Óhidy, 2005)
2) projekt-módszer
A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, a tanárok és a diákok közös
tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek
sorozataként szervezi meg.
A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek a középpontjában egy
gyakorlati természetű probléma áll. A témát a tanulók széles körű, történeti,
technikai, gazdasági összefüggésében dolgozzák fel, így hagyományos
iskolai tantárgyi rendszer fellazítását igényli a módszer alkalmazása.
A módszer alkalmazása során négyféle projekt kidolgozására kerülhet sor: 1)
gyakorlati feladat, mint például egy hasznos tárgy megtervezése és
kivitelezése, 2) egy esztétikai élmény átélése (cikk megírása, színi előadás
megtartása), 3) egy probléma megoldása, 4) valamilyen tevékenység, tudás
elsajátítása.

A projektmódszernek megkülönböztető jegye az a nagyfokú szabadság,
amelyet a tanuló számára biztosít a célok kiválasztásától, a tervezéstől a
feladat végrehajtásának módozatain keresztül egészen az elkészült
produktum és a tevékenység értékeléséig. A módszer lényegeként kell
említenünk azt a sajátosságot is, hogy a tanulást, azaz az ismeretek,
jártasságok, szokások stb. elsajátítását indirekt módon kívánja biztosítani. A
cél sohasem a tanulás, hanem valamilyen konkrét cél, produktum. A tanulás
ehhez képest mindig eszközi jellegű, mindegy mellékterméke a produktum
eléréséhez irányuló tevékenységnek. (M. Nádasi, 2003)
3) Vita
A vita dialóguson alapuló szóbeli közlési módszer, amelynek az ismeretek
elsajátításán túl célja a gondolkodás és a kommunikációs készségek
fejlesztése. A vitában a tanulók viszonylag nagyfokú önállóságot élveznek, a
pedagógus a háttérből irányítja a vita menetét.
A jól szervezett vitában a kérdéseket, véleményeket a tanulók egymáshoz és
nem a pedagógushoz intézik, a résztvevők egyenrangúak. A vita módszerét
minden életkorban és minden tantárgyban lehet alkalmazni, de az életkortól
függően a megvitatandó téma bonyolultsága és a vita időtartama (10–15
perctől a másfél óráig) lényeges eltérést mutat.
A vitában való részvétel képessége a tanulókban spontán módon nem alakul
ki, azt céltudatosan fejleszteni kell. Négy interperszonális képességnek
tulajdonítanak különös jelentőséget: kijelentésének átfogalmazásával
ellenőrizzük, hogy jól értettük-e a másikat; tevékenységét értelmezzük
szavakkal; interpretáljuk a másik személy érzéseit, és jelezzük saját
érzéseinket.
A vita időnkénti alkalmazása mellett empirikus kutatási eredmények szólnak.
Segítségével tartós tantárgyi tudás, problémamegoldó képesség, a
kommunikációs készségek fejlesztése, attitűdök formálása, a személyközi
kapcsolatok, a közösség fejlesztése érhető el.
4) A szerepjáték
A szerepjáték olyan oktatási módszer, amelyben a tanulók tapasztalati
tanulás révén fogalmakat, eseményeket, jelenségeket sajátítanak el,
tevékenységeket gyakorolnak be.
Az iskolai tanításban a szerepjátéknak nagy lehetőségei vannak. Például:
Eltérő nézeteket valló elképzelt vagy valós történelmi személyiségeket
testesíthetnek meg a tanulók. Széchenyi és Kossuth, Nagy Imre és Kádár
János, egy munkaadó és egy álláskereső stb. állíthatják szembe nézeteiket. A
szerepjátékra történő felkészülés – amely előfeltétele a személyiségek
valósághű megformálásának – motivált kutatási tevékenységet jelent a
tanulók számára.
Szinte minden tantárgy, ismeretkör kínál szerepjátékra alkalmas problémákat.
Kettőnél több nézetet is szembeállíthatunk egymással, és minden nézetnek

több képviselője is lehet, illetve részt vehetnek a játékban a kiemelt szereplők
„hívei” is.
A szerepjáték életközelivé hozza az időben, térben távoli jelenségeket,
motiválja a tanulókat, élményszerű, tartós tudást biztosít, fejleszti az empátiát.
Időigényessége miatt csak alkalmanként célszerű beiktatni a módszerek
sorába.

III. A KOMPETENCIA ÉS A MUNKA VILÁGA
1. A munkaadók munkakompetencia elvárásai
A vállalatok versenyképességét nagymértékben meghatározzák azok a
munkavállalók, akik nemcsak képzettek, hanem kompetensek is. Azok az
alkalmazottak, akik az életük során megszerzett személyes tulajdonságaiknak
és képességeiknek köszönhetően képesek megbirkózni a munka világának
egyre összetettebbé váló kihívásaival, nagyobb mértékben járulnak hozzá a
cégük versenyképességéhez.
Sok vita övezi napjainkban, különösen a generációs különbségek
előretörésével, a munkavállalói kompetenciák szerepét a munkavállalásban,
illetve annak megtartásában.
Az álláskeresés folyamatában felértékelődött a kiegészítő kompetenciák
szerepe a szakirányú ismeretekkel szemben. A szükséges kompetenciák
előretörése több tényezőre vezethető vissza, melyek jelentős változáshoz
vezettek a munkaadók munkavállalókkal szembeni elvárásaiban:






A technológiai fejlődés eredményeként legyen szó akár gazdasági,
vagy mérnöki területen végzett szakemberekről, és bármilyen
munkakörről,
az
informatikai-technikaieszközök
használata
nélkülözhetetlen a feladatok ellátása során, így a műszaki, de
elsősorban az informatikai kompetenciák kiemelkedő szerephez
jutottak a munkaerő kiválasztás során.
A piacgazdasági átalakulása miatt az üzleti folyamatok jellemzően
szélesebb piaci körben, és gyakran nemzetközi környezetben zajlanak
le. Ennek eredményeként a megjelenés, a kommunikációs készségek,
a nyelvtudás kiemelkedően fontos kompetenciává lépett elő.
A felgyorsult döntéshozatali folyamatok miatt szintén az informatikai
ismeretek, de a jó problémamegoldó-készség is fontos tényezővé
lépett elő, mely nélkül a korábbinál magasabb felelősségű szintű
beosztásokban nehéz teljesíteni.

Az élethosszig tartó tanulás szempontjából alapvető ill. kulcskompetenciákat
fentebb már áttekintettük, most megvizsgáljuk, hogy a munka világában mely
kompetenciáknak jutott kiemelkedő szerep.
Az Európai Uniós szakértők egy 5 éven át tartó kutatás eredményeként 2002ben 23 kompetenciát azonosítottak, melyeket három csoportba soroltak:
kulcs-, munka- és vezetői kompetenciák közé.
E kutatás során megnevezett munkakompetenciák a következők voltak:
 rugalmasság
 kreativitás
 kezdeti önálló döntéshozatal
 idegen nyelv ismerete
 magabiztosság
 kritikus szemlélet





lehetőségek feltárása
felelősségtudat
cselekvőképesség

Munkahelyi kompetenciákat az alábbi felosztás szerint csoportosíthatjuk is:
1) Személyek közötti (inter-personal) készségek



A csapatmunka és a közös célokért való együttműködés készsége
Vezetői képességek

2) Belső személyes (intra-personal) készségek






Motivációs készség és pozitív attitűd kutatásra, elemzésre
A tanulás képessége
Probléma megoldási készség
Hatékony kommunikációs készség szóban, írásban szűkkörben és
nyilvánosan
Analitikus készség

A hazai humánerőforrás tanácsadással foglalkozó szakemberek az alábbi
felosztás szerint beszélnek a munkáltatók által elvárt kompetenciákról:








Az önszervezésen alapuló aktivitás és kreativitás általános képessége
–visszahatás az egyénre, technikai és módszertani kapcsolódás a
környezeti feltételekhez, és kommunikáció más emberekkel. Ezeket a
tulajdonságokat nevezik önszervezési és önképzési kompetenciáknak.
Önmagunk kritikusan való szemléletének képessége, produktív
hozzáállás és megfelelő értékrendszer: személyes kompetenciák
A tudás elsajátításának képessége, a szociális kommunikáció
készségei és eredményei, a személyes értékek aktív alkalmazása és
integrálása más kompetenciákkal: tevékenységi és cselekvési
kompetencia
A nyilvánvalóan feloldhatatlan problémák kreatív kezelése a technikai
és módszertani tudás megfelelő alkalmazásával: technikai és
módszertani kompetencia
Személyes vélemény megfogalmazása másokkal folytatott vitában,
kreatív együttműködés és kommunikáció: szociális-kommunikatív
kompetencia

A munkahely kompetenciák tehát általánosságban a munkavállalókra jellemző
kompetenciáknak, tulajdonságaiknak azt a csoportját jelentik, amely az
általános és szakmai, technikai készségeket kiegészíti, teljesebbé teszi. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy az új szervezeti struktúrákat alkalmazó
tudásgazdaságok munkaadói nem egy esetben nagyobb jelentőséget
tulajdonítanak ezeknek a készségeknek, attitűdöknek, mint az elsődlegesen
technikai kompetenciák. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy az ilyen

készségek, kompetenciák birtokában a munkavállalók megfelelőbben tudnak
alkalmazkodni a megváltozott munkakörülményekhez, a változtatások
bevezetéséhez .
A munkahelyi kompetenciák, úgymint a problémamegoldás, a csapatmunka
képessége, a vezetői készség, az analitikus beállítottság és attitűdök, stb.
pedig különösen felerősödnek a tudás alapú társadalmakban.

2. A munkavállalók és a munkavállalói kompetenciák
2006-ban a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőíves felmérés keretében,
melyben több, mint 1000 hallgató vett részt, arra keresték a választ, hogy a
leendő munkavállalók hogyan vélekednek a munkaerőpiacról, konkrétabban
szólva melyek azok a
kompetenciák, amiket fontosnak tartanak a
munkavállalás szempontjából. A kérdőívben az alábbi kompetenciák
értékelésére került sor egy 1-től 9-ig terjedő skálán: nyelvtudás,
kommunikációs készség, problémamegoldó készség, informatikai ismeretek,
előzetes szakmai gyakorlat, személyes kapcsolatrendszer és külső
megjelenés.
A hallgatók válaszai alapján kirajzolódó fontossági sorrend a következő:
1. Külső megjelenés
2. Nyelvismeret
3. Informatikai ismeret
4. Szakmai gyakorlat
5. Problémamegoldó-készség
6. Kommunikációs készség
7. Személyes kapcsolatrendszer
A hallgatók a legfontosabbnak a külső megjelenést ítélték. Napjainkban
valóban kiemelt fontossága lett a megjelenésnek és az alkalmazottak
öltözködésének a napi munkavégzésben. A szolgáltatásokban e nélkül az
üzleti siker elképzelhetetlen. Az eredmények mégis meglepőek, hiszen a
nyelvtudás és az informatikai ismeretek szerepe is a külső megjelenés mögé
szorul. A hallgatók úgy gondolják, hogy a leginkább azzal hátráltatják sikeres
munkavégzésüket, hogyha nem tudnak jól öltözötten megjelenni a
munkahelyükön.
Mind az Európai Unióban mind pedig hazánkban alapvető kompetenciának
tartják a kommunikációs és a problémamegoldó kompetenciát.
Különösen a felsőfokú végzettségűek esetében fontos a jó kommunikációs
képesség. Ez annál is inkább felértékelődik, mert a szolgáltató szektor
szerepének felerősödése, a termelő és mezőgazdasági szektor
háttérbeszorulása miatt igényli a személyes kommunikációt, a kollégákkal,
ügyfelekkel való kapcsolat megteremtése érdekében. Kutatási eredmények
ezzel szemben kedvezőtlen képet festenek. A kommunikációs készségek

fontosságában egy sajátos ellentmondás figyelhető meg. Minden negyedik
hallgató egyáltalán nem tartja fontosnak e kompetenciát, azonban minden
tizedik nagyon fontosnak tartja, és viszonylag alacsony azok száma, akik
átlagos fontosságúnak tartják e képességet.
Hosszútávon e szemléletmód megváltoztatására lenne szükség.
A hallgatók, hasonlóan a kommunikációs készségekhez, változó jelentőséget
tulajdonítanak a problémamegoldásnak. A szervezeti környezetben a gyors
üzleti folyamatok és döntéshozatal elősegítése érdekében a munkavállalók
problémamegoldó készsége a napi működés része. A problémamegoldókészség fejlesztése révén a piaci versenyben a hatékony részvétel válik
megvalósíthatóvá.
Többen jelentéktelennek tartják a szerepét a munkavégzés során, de egy
jelentős kisebbség fontos kompetenciának tartja. Az önálló munkavégzés
alapját jelentő kompetencia elterjesztése mindenféleképpen szükséges
minden képzési területen (Aggod-Fekó; Vargáné, 2006).
A kutatás eredményei felhívják a figyelmet a hallgatók, mint leendő
munkavállalók és a munkaadók munkahelyi kompetenciák fontosságáról
alkotott véleményeinek különbözőségeire.
Mind a hatékonyabb munkavégzés, mind pedig a munkavállalói elégedettség
szempontjából szükséges e két álláspont egymáshoz való közelítésére.

3. A munkaadók kompetenciaigénye és az oktatás
Ha a kompetenciákat a munkaerőpiac által igényelt olyan személyes
tulajdonságokként fogjuk fel, melyek elsődlegesen az oktatási rendszerben
eltöltött idő során alakulnak ki az egyénekben, akkor a kompetenciáknak
ebben az értelmezésében két oldal különül el egymástól: az egyiken az egyén
áll, a maga munkavégző képességével (tudástőkéjével), a másikon a
munkaadó, a maga elvárásaival. A két fél sikeres, azaz gazdasági hasznot
hozó találkozásának alapfeltétele az egyén megfelelő kompetencia szintje –
azaz, hogy az egyén azt tudja, amit a munka során elvárnak tőle. Ebben az
összefüggésben természetszerűleg terelődik a figyelem az oktatási
rendszerre.
Az oktatási rendszer teljesítményét értékelő elemzések azt igazolják, hogy az
oktatási rendszer részlegesen alkalmazkodott az munkaerő-piaci
elvárásokhoz. Az oktatás ugyanis bizonyos fáziskéséssel követi a gazdasági
viszonyaiban és értékrendjében folytonosan változó társadalom mozgását.
(Jákó, n.a.)
Az Európai Unió oktatási stratégiájának már a ’90-es évek közepétől egyik
legfontosabb eleme a kompetencia alapú képzés és az élethosszig tartó
tanulás.
Az élethosszig tartó tanulásra vonatkozó magyar stratégia is középpontba
helyezi a kompetencia alapú képzés lényegbevágó fontosságát a nemzetközi
versenyképesség és kompatibilitás szempontjából. A hagyományos

szakképzési, közoktatási, valamint felnőttoktatási és felsőoktatási szakmai
gondolkodásban ugyanakkor itt a legnagyobb az ellenállás.
Kutatási tapasztalat, hogy az általános, személyes és társadalmi
kompetenciák magasabb egyéni szintje olcsóbbá, hatékonyabbá és
rövidebbé, gyorsabbá teszi bármely speciális szakmai kompetencia
megszerzését, fejlesztését.
Az Európai Unió ajánlásai nemcsak a képzési beruházások emelését, hanem
hatékonyságának növelését is fontosnak tartják. Az tudás alapú társadalom
által igényelt kulcskompetenciák súlya átkerült az általános, személyes és
társadalmi kompetenciákra. Vagyis: átkerült a hangsúly az autonóm
cselekvést szolgáló kompetenciákra és a heterogén, társas közegben
szükséges kompetenciákra, az instrumentális kompetenciák helyett.
A kompetencia alapú képzés előtérbe helyezése paradigmaváltás az élethosszig
tartó tanulás stratégiájában. A munkaerő-piaci kereslet prognózisai hiányosak,
nem megbízhatóak, ezeknek a tanulási utakkal való összekapcsolhatóságát
megfelelő tanácsadó rendszer hazánkban jelenleg nem segíti.
Többoldalú komplex problémával állunk szemben: a munkaügyi, képzési és
vállalati-gazdasági szféra közötti nyitottság, információ és kommunikáció
elégtelen és érdekkülönbség miatt viszonyuk sokszor konfliktusos.
Hazánkban elsősorban a szakképzés és a felsőoktatás terültén
találkozhatunk olyan oktatási programokkal, melyek figyelembe veszik a
munkaadók kompetencia igényét és figyelmet fordítanak a munkavállaláshoz
szükséges kulcskompetenciák fejlesztésére.
Az alábbi, szakképzés megújítását szolgáló fejlesztések a TÁMOP keretei
belül kerülnek megvalósításra 2007 és 2013 közötti időszakban
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a kulcskompetenciákkal kapcsolatos attitűdök feltárását szolgáló
egyéni felmérés (a 16–-65 éves korosztály körében)
a kistérségi szintű helyzetfeltárás, minőség-értékelés, stratégia
kialakítása és megfelelő szakember-ellátottság a képzési ellátás
biztosítása érdekében
a
kulcskompetencia-képzés
modulszerű
programjának
megtervezése és lebonyolítása
a kulcskompetenciák távoktatás keretében történő fejlesztésének
elősegítése
a magasabb szintű szakképzés és munkaerő-piaci képzettség
feltételeinek való megfelelés elérése
a foglakoztathatóság, a tanulási motiváció és képesség fejlesztése
és fenntarthatóságának biztosítása

Az EU 15-ök korábbi gyakorlatához hasonlóan, s a magyar sajátosságoknak
megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Terv 2007–2013 közötti időszakában az
emberierőforrás-fejlesztés keretében mindenütt szükséges a helyben,

funkcionálisan adekvát kulcskompetencia-fejlesztési program kialakítása és
támogatása.
E tevékenység intézkedésként, illetve szakmai programokként történő támogatása
alapvető feltétele a 2007–2013 közötti humánerőforrás-fejlesztés sikerességének.
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