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Kompetencia Térkép - Előzmények
A ROQET projekt célja, hogy egy olyan módszert teszteljen és érvényesítsen, mely alkalmas a
szakképzés területén az trénerek kompetenciáinak önértékelésére. Az önkéntesség és a
névtelenség elvének betartásával, az önértékelés lehetővé teszi a fejlesztendő területek
feltárását, a trénerek válaszai közötti összehasonlító elemzést, valamint összegző értékelés
elvégzését intézményi szinten.
A “tréner” kifejezésnek az élethosszig tartó tanulás területén számos definíciója található, a
CEFEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training, 2008) az alábbi
részletes meghatározást ajánlja:
“Az a személy, aki vagy egy képzési, oktatási intézményben, vagy egy munkahelyen, egy vagy
több tevékenységet végez, amelyek a képzési funkcióhoz (elméleti, vagy gyakorlati szinten)
kapcsolódnak. A tréner, feladatait a képzési tevékenység megtervezésére, szervezésére,
megvalósítására, a tudástranszferre, a „know-howra” és a közvetítendő készségekre
összpontosítja, valamint a tanulási folyamat támogatása során tanácsot, instrukciókat ad és
észrevételeket tesz a tanulók készségeinek fejlesztése érdekében.”
Hasonlóképpen, számos meghatározás található a “tanuló” kifejezésre is. A “Szakkifejezések,
Élethosszig tartó tanulás program 2007-2013” szerint: “az a személy, aki a szakképzésben vesz
részt, akár képző intézményben, akár munkahelyen.”

A kompetencia fogalma
A kompetencia egy személy, vagy egy csoport képessége arra, hogy a hozzáállást, tudást és
(formálisan szerzett, vagy gyakorlat útján nyert) készségeket a gyakorlatban alkalmazza. A
kompetencia az Európai Képesítési Keretrendszer meghatározása szerint a tudással és a
képességekkel együtt azoknak az elemeknek egyike, amelyek integrálódnak a tanulási
eredményekbe. A kompetencia itt, mint valamivel való foglalkozás közbeni “felelősség” és
“autonómia” kerül meghatározásra.
A ROQET projekt keretében és az emberi erőforrás menedzsment szemszögéből nézve a
kompetencia fogalma 3 aspektust tartalmaz: TUDÁS, KÉPESSÉGEK, ATTITÜDÖK.
Tudás: az egyén MIT-TUDÁSÁRA vonatkozik: elméleti ismereteit tartalmazza.
Képességek: az egyén HOGYAN-TUDÁSára vonatkozik: hogyan hasznosítja tudását a
gyakorlatban.
Attitűdök: az egyén HAJLANDÓSÁGÁRA vonatkozik: motivációjára és hajlamára a tudásának és
képességeinek gyakorlatba helyezéséhez.
Megkülönböztethetőek szociális (lágy) és technikai (kemény) kompetenciák:
Lágy kompetenciák: az egyén szocio-kognitív képességeit és stratégiáit tartalmazza.
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Kemény kompetenciák a technikai és specifikus tudásnak a gyakorlatba áthelyezéséhez
szükséges képességek csoportja, amelyek egy bizonyos munka elvégzéséhez kellenek.

A Kompetencia Térkép Struktúrája
A Kompetencia Térkép a trénerek professzionális fejlesztésének eszköze, amely hat lágy
kompetenciát és két kemény kompetenciát tartalmaz, a professzionális profiljuk alapvető
részeként.
Minden kompetencia az alábbiak szerin strukturálódik:
Név: a kompetencia megnevezése
Definíció: jelentésének pontos magyarázata
Kompetencia kulcselemek: a kompetencia alapvető aspektusai, mintegy keretrendszerként
történő működésre alapozva
Bizonyítékok: megfigyelhető viselkedések, amelyek útmutatóként segítenek ilyen kulcselemek
megvalósításához, és jelzik a kompetenciának a gyakorlatban való hasznosulását.
A Kompetencia Térkép szerkezete követi a lágy és a kemény kompetenciák szerinti
megkülönböztetést:
Lágy kompetenciák: orientáció a kiválóságra, innováció, kommunikáció, rugalmasság, kritikai
bírálat.
Kemény kompetenciák: didaktikai technika, didaktikai stratégia.

Munkamódszer
A partnerek a Kompetencia Térkép kidolgozásakor az alábbi 3 lépcsős módszert követték:

FELMÉRÉSEK NEMZETI SZINTEN
Kérdőívek
kiértékelése

Adatgyűjtés és
& elemzés

Nemzeti szintű
konszenzus

ELEMZÉS NEMZETKÖZI SZINTEN
Adat elemzés

Globális
konszenzus
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Kompetenciák
KIVÁLÓSÁGRA TÖREKVÉS
A szakképzés folyamatos fejlesztésének elősegítése a képző központok általános menedzsmentjén keresztül, - ideértve a különböző
kereteket, és kulturális környezetet, - egészen a napi osztálytermi vezetésig, prioritást adva a szolgáltatás minőségnek és diák
szolgáltatásoknak.
KOMPETENCIA KULCSOK

IGAZOLÁSOK AZ ÖNÉRTÉKELÉSHEZ

Normák elfogadása
Hajlam a létező direktívák és normák
megértésére, azok megfelelésére, és az e
szerinti cselekvésre



Utasításokat fogadok el a képzési környezetben való alkalmazásukra, a szerint
cselekedve, hogy mi került kialakításra (szabályok, munka eljárások,….)



Közvetítem az alkalmazható normákat a trénerek felé, megmagyarázva
tartalmukat és figyelve teljesítményüket.

Szolgáltatási attitűd
Hajlam a tanulók szükségletei alapján
történő cselekvésre, érzelemre és/vagy az
e szerinti gondolkodásra, hogy garantáljuk
az elégedettségüket



Ügyelek arra, hogy tudatában legyek a tanulók nehézségeire, melyek a
tanulási folyamat során merülhetnek fel.



Válaszolok a tanulók kétségeire, javaslataira, panaszaira, kéréseire, amelyek
felmerülnek részükről

Csoport érdeklődés figyelembe vétele
Fogékonyság a csoportok várakozásainak
való megfelelésre, elkötelezettséget
mutatva bármely problémáik
azonosítására, és megoldást találni rájuk




Ügyelek arra, hogy megismerjem az érintett csoportok elvárásait

Folyamatos fejlesztés
Hajlandóság, a dolgok helyes elvégezésére,
és az állandó javításra



Elősegítem a dialógust a tanulókkal, hogy megtudjam, mit kell fejleszteni a
tanítási-tanulási folyamatban



A folyamatokba beépítem a fejlesztéseket, a tanulóktól kapott hozzájárulások
alapján (javaslatok, elégedettségi felmérések, panaszok, stb.)

Határozottan lépek fel, mikor kellemetlenségek merülnek fel, hogy
minimalizáljam a negatív hatásukat

INNOVÁCIÓ
A tanár naprakész ismeretei fenntartása az új trendek, termékek, módszerek terén, hogy elősegítse a szakmai fejlődését és azok
hatékony alkalmazását az osztálytermi munkában.
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Kreativitás és innováció
Képesség új források, ötletek, módszerek
előállítására és a cselekvésekbe való
beépítésükre



Tevékenységeket javasolok gyakorlatba való alkalmazására, a tárgyat érintő
legújabb trendeknek megfelelően



Didaktikai stratégiákat alkalmazok a gyakorlatban a tanulók kiemelkedő
tanulása érdekében (realitás, extrapoláció, felfedezés stb.)

Változás adaptáció
Képesség az új szituációk, személyek
könnyű, rugalmas, sokoldalú elfogadására,
a változások pozitív és konstruktív módon
történő fogadására



Adaptálom a kurzus tartalmát a tanulók szociális és munka környezetének
realitásaihoz



Szoros kapcsolatot tartok fenn a célcsoporttal, hogy megtudjam a
sajátosságaikat a kollektív igényeik kielégítéséhez, és hogy minden egyes
tagjánál potenciális fejlődést próbáljak elérni

Önfejlesztés
Képesség a tanulási lehetőségek előnybe
helyezésére a saját és a másoktól származó
tapasztalatok alapján, eszközök és
módszerek keresése ezzel egyidejűleg,
hogy naprakészek legyünk, és hogy
megtaláljuk a legalkalmasabb módját a
tudásnak a gyakorlati munkába való
alkalmazáshoz



Figyelembe veszem a tanulóktól kapott javaslatokat, észrevételeket,
konstruktív kritikákat és megpróbálok tanulni belőlük



Felhasználom tapasztalataim kritikai aspektusait a képzési folyamtok
fejlesztése során (nehézségek a tanulási folyamatban, a menedzsmentben,
szervezetben, erőforrásokban, stb…)
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SZERVEZET
Stratégiák felállítása egy cél elérésére, a személyek és a megfelelő eszközök koordinálása, a szükséges tevékenységek
megtervezése azok teljesítése érdekében.
KOMPETENCIA KULCSOK
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Vezetői képességek
Képesség a saját célok és tevékenységek
hatékony és eredményes menedzselésére,
a rendelkezésre álló források
felhasználásával



Ismerem a módszereit a képzési folyamat pontos fejlesztésének, felelős és
elkötelezett magatartást tanúsítok, ennek megfelelően



Szigorúan és felelősséggel végrehajtom a tanítási tevékenységemmel
kapcsolatos feladatokat (dokumentálás, tanulók értékelése stb.)

Tervezés és ellenőrzés
Képesség a fázisok, szakaszok, feladatok,
és prioritások hatékony meghatározására a
célkitűzések elérése érdekében, cselekvési
tervek készítésével, melyek tartalmazzák a
szükséges erőforrásokat és ellenőrzési
rendszereket



Megtervezem az oktatási tevékenységet, figyelembe véve a tartalmakat,
forrásokat, módszereket, értékelési rendszereket, stb. hogy a tervezett
célokat teljesítsem



Használok olyan eszközöket, melyek lehetővé teszik számomra a tervek
teljesítését és azok hatékonyságát (ellenőrző listák, helyzetek kontrollja stb.).

Idő menedzsment
Képesség prioritások felállítására a célok
megvalósítása érdekében, amelyek olyan
stratégiák tervezésén alapulnak, hogy
minimalizáljuk az időszükségletet és
optimalizáljuk a fejlesztést



Megtervezem az osztálytermi munkával kapcsolatos napi tevékenységeimet,
hogy optimalizáljam a rendelkezésre álló időt, és hogy alkalmazkodjam a
kurzus tartalmához



Betartom az időtartamokat/ határidőket hogy elérjem a képzési célokat

Erőforrás menedzsment
Képesség az optimalizálásra és a
megtérülés elérésére a rendelkezésre álló
erőforrások tekintetében, annak
érdekében, hogy fejlessze a
munkamódszert és hozzájáruljon a
tanítási-tanulási folyamat
hatékonyságához



Menedzselem, és újra felhasználom a rendelkezésre álló erőforrásokat, hogy
maximáljam a kihasználásukat a tanulási folyamat érdekében.



Kiválasztom az erőforrásokat, amelyek minden adott pillanatban a céloknak,
tartalmaknak, tanulóknak, időtartamoknak stb. leginkább megfelelnek

KOMMUNIKÁCIÓ
Kommunikációs és együttműködési csatornák kiépítése, fenntartása az osztályteremben, a tanár-tanuló kapcsolat erősítése, mind
az egyéni, mind a csoportmunka terén.
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Csoportmunka
Képesség más emberekkel való közös
munkavégzésre, a közös célok érdekében



Tanítási és tanulási stratégiákat alakítok ki, hogy elősegítsem a kollaboratív és
globalizált tevékenységeket, bevonva a tanulókat a közös célok elérésébe



Kezdeményezem, hogy a tanulók legyenek proaktívak (hozzájárulás az
ötletekhez, megoldásokhoz, észrevételekhez, javaslatokhoz)

Szóbeli kommunikáció
Képesség a hatékony kifejezésre, a szakmai
nyelv használatára, a tanulókkal a
megfelelő dialógus kialakítására



Megpróbálom a magyarázataimat úgy felépíteni, hogy felkeltsem és
fenntartsam a tanulók érdeklődését



A célcsoportra adaptált technikai és professzionális nyelven fejezem ki
magamat, pontos megfogalmazásokat/szavakat használva, hogy lehetővé
tegye számomra a tanulás tárgyát képező fogalmak átadását

Írásos kommunikáció
Képesség a gondolatok világos,
nyelvtanilag helyes és félreérthetőségek
nélküli leírására



Úgy építem fel és adaptálom az írásos anyagokat, hogy azok elősegítsék a
tanulók általi megértését (didaktikai anyagok, tevékenységek, értékelő
tesztek, stb.)



Ellenőrzöm a szövegeket, hogy teljesek és hiba nélküliek legyenek a
prezentációra, mind nyelvtanilag, mind formailag

Figyelés
Hajlam és képesség a szóbeli
kommunikáció bármely fontos
információjának befogadására,
megértésére



Minden figyelmemet arra irányítom, hogy a kapott információt megértsem,
és hogy korrekt módon értelmezzem



Információt adok, hogy mit gondolok arról, amit megértettem (visszacsatolás)
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RUGALMASSÁG
Saját és más személyek érzéseinek felismerése és megértése, kontrollálva az érzelmi állapotokat, ezáltal konstruktív hozzáállást
eredményezve.
KOMPETENCIA KULCSOK
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Önkontroll
Képesség saját az érzelmek kontrollálására,
és hogy elkerüljük a negatív reakcióinkat a
mások provokációival, ellenállásaival vagy
rosszindulataival, illetve a stresszes
körülményekkel szemben



Nehéz helyzetekben nyitott és közvetlen módon tudom kommunikálni
szándékaimat, véleményemet, érzéseimet, és becsületesen, tisztességesen
cselekszem



Magabiztosnak látszom, elfogadom az eltérő véleményeket, anélkül, hogy
negatív hozzáállást tanúsítanék másokkal szemben

Konfliktus menedzsment
Képesség, hogy hatékonyan megoldjunk
szituációkat, eseményeket, vagy
konfliktusokat, ahol olyan érdekek
kerülnek előtérbe, amelyek hatással
vannak a személyek közötti kapcsolatokra,
és/vagy veszélyeztethetik a képző központ
céljait, érdekeit, imázsát



Megpróbálok korrektül egyeztetni és közvetíteni konfliktusok során, és
olyan cselekedeteket végrehajtani, melyek a megoldáshoz vezetnek



Elősegítem a párbeszédet, mint a konfliktus megoldásának eszközét

Stressz tűrőképesség
Kemény magatartás tanúsítása nyomás
és/vagy ellenállás alatt, önuralom
megőrzése stresszes szituációkban



A negatív szituációkban kontrollálom az érzelmeimet, melyek közvetlenül
befolyásolják a hozzáállásomat



Nehézségek során megpróbálok válaszmegoldást keresni, elkerülve
bármely akadályt, valamint határozottságot és nyugalmat tanúsítok

KRITIKAI BÍRÁLAT
Kognitív stratégiák használata, intelligens teljesítmény elérésére, a döntéshozatalok során.

KOMPETENCIA KULCSOK
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Elemzési kapacitás
Képesség azon tényezők azonosítására,
megértésére és értékelésére, amelyek
befolyásolják egy cél megvalósítását,
valamint a lehetséges alternatívák
felállítását, figyelembe véve hatásukat a
minőség és hatékonyság elvárt szintjeire




Az ötleteket és az érveket világos, koherens, mesterséges módon építem fel

Kritikai kapacitás
Képesség az adatok értékelésére, és
pártatlan, racionális, logikus döntések
meghozatalára




Elemzem az objektív tényezőket, melyek befolyásolják a döntéshozatalomat

Döntéshozatal
Képesség és határozottság a helyes
döntések meghozatalára, melyek az adott
helyzetekkel kapcsolatos saját
elemzéseken alapulnak, vállalva a
kockázatokat kellő felelősséggel,
érettséggel



Döntéseket hozok a képzési folyamattal kapcsolatos váratlan eseményekkel
összefüggésben (áttekintem azokat és megoldásokat javasolok, felmérem a
lehetséges hatásokat, stb.)



Döntéseket hozok a lehetséges alternatívák felmérésével és felbecsülve a
lehetséges következményeket

Előadom az álláspontokat és figyelembe veszem másokét

A döntéseket részrehajlás nélkül hozom, elemzem az összefüggéseket, hogy
elkerüljem az érzelmi elemeket, melyek befolyásolhatják azokat
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DIDAKTITAI TECHNIKA
A tanulási környezetek támogatása, figyelembe véve a kommunikáció interaktív módszereit, kihasználva az informatív,
kommunikatív és motivációs értékeit.
KOMPETENCIA KULCSOK
Dinamizáció
Képesség azon technikák alkalmazására,
melyek segítségével a szociális és a
kognitív eljárások integrálása történik a
kommunikáció során

IKT
Képesség a számítógépes programokkal,
mint didaktikai támogatási eszközökkel
való munkára

BIZONYÍTÉKOK AZ ÖNÉRTÉKELÉSHEZ



Olyan elemeket használok, melyek erősítik a trénerek egyéni
motivációját, fenntartják érdeklődésüket és erősítik az állandó
visszacsatolásukat (az elmélet és a gyakorlat kombinációja,
tevékenységek fejlesztése, hogy elősegítse a munkahelyi
transzferűket, stb.)



A csoport dinamizálás alapvető technikáinak alkalmazása



Számítógépes programokat használok, multimédiás elemekre
alapozva az osztályteremi prezentációk elkészítéséhez



Speciális szoftvert, mint didaktikai támogatást használok (digitális
tabló, egyéni csoport monitoring, stb.)

DIDAKTIKAI STRATÉGIA
A képzési-tanulási folyamat meghatározásához és fejlesztéséhez, a tanulók előrehaladásának elemzéséhez, és az előrelátható
célok teljesítéséhez.
KOMPETENCIA KULCSOK
Csoportérdeklődésre koncentrálás
A képzési-tanulási folyamat tervezésének,
képessége, a különböző érdeklődésű
csoportok igényeinek adaptálásával

Értékelés
A monitoring eszközök és a tanulási értét
ékelési tesztek tervezésének és
gyakorlatba helyezésének képessége

IGAZOLÁSOK AZ ÖNÉRTÉKELÉSHEZ



Azonosítom a csoport kollektív jellemzőit, valamint az egyénieket
(képességek, előzetes tudás, tanulási hajlandóság, stb.), amelyek
befolyásolják a képzési folyamat tervezését, hogy az oktatási –
tanulási folyamat megfeleljen a tanulók kvalifikációs igényeinek.



Naponta megtervezem az óráimat, a tartalmak és a foglalkozások
időrendjét, a kitűzött célok eléréséhez.



Integrálom a tanulási folyamat fejlesztésébe a szakmai orientációkat



Tervezek ellenőrzési és értékelési eszközöket, amelyek alkalmasak a
tanulók előrehaladásának megállapítására



Képzési ellenőrzést fejlesztek a meghatározott célok alapján, a
tanulók irányításához a szakmai kompetenciáik eléréséhez.



Objektíven értékelem, ellenőrzöm a tanulók elért kvalifikációs
szintjét, az elért eredmények alapján.

Út a kiválósághoz a minőségi képzésben
Tréner/tutor kulcs kompetenciák a tanítási-tanulási folyamatban

Kapcsolat a folyamatok térképe és a kompetenciák között
Világos összefüggés van a kompetenciák és a folyamatok között, a képzés minőségéből
adódóan. Az alábbi folyamatábra szemlélteti az összefüggést mindkét koncepció között.
Megkülönböztetünk stratégiai, kulcs és támogató folyamatokat.
A stratégiai folyamatok útmutatót adnak a többi folyamathoz:



A menedzsment tervezése, monitoringja
Értékelés, monitoring és folyamatos fejlesztés

A kulcs folyamatok a képzési szolgáltatás alapvető műveleteire vonatkoznak, a trénerek közötti
hatással:




Tanulók toborzása
Képzés-tanulás
Kapcsolat a foglalkoztatáshoz

A támogató műveletek a térképen található többi művelethez adnak támogatást:



Adminisztratív menedzsment
Erőforrás menedzsment

Út a kiválósághoz a minőségi képzésben
Tréner/tutor kulcs kompetenciák a tanítási-tanulási folyamatban

STRATÉGIAI MŰVELETEK
KULCS MŰVELETEK
TÁMOGATÓ MŰVELETEK
KOMPETENCIÁK

KOMMUNIKÁCIÓ

MENEDZSMENT TERVEZÉSE, MONITORINGJA
Az tervezési adatgyűjtéstől a a hatékonyság értékeléséig.

TANULÓ TOBORZÁS
CAPTACIÓN
ALUMNADO
Desde
A
disszeminációtól
el inicio de laa tanulók
publicidad, hasta la
kiválasztásáig
selección del alumnado

DIDAKTIKAI TEK.
Képzési
Difusión
ajánlat
de la
meghírdetése
oferta formativa

Munka orientáció
Didaktikai
tervezés

Jelentkezések
fogadása
Résztvevők
kiválasztása

KÉPZÉSTANULÁS

Tanítás

KAPCSOLAT A
FOGLALKOZTATÁSHOZ
Az orientációs szakasztól az
együttműködési megállapodásokon
át, az eredmények értékeléséig

Munkahelyi
gyakorlat
Segítés az állás
keresésben

Tanulók
figyelése,
értékelése

DIDAKTIKAI STRATÉGIA

RUGALMASSÁG
ADMINISZTRATÍV MENEDZSMENT
A tanulók minősítéséig,
bizonyítványok kiadásáig tartó
tevékenységek

KRITIKAI BÍRÁLAT

INNOVÁCIÓ

Akkreditált
oklevelek
biztosítása
tanulóknak
Development
and processing
of atraining
dossier

ERŐFORRÁS MENEDZSMENT
Anyagi erőforrások, tanulói
környezet biztosításától az
oktatók szerződtetáséig

INNOVÁCIÓ
SZERVEZET

Oktatók
kiválasztása
Didaktikai
anyagok
Termek/erőforrá
sok biztosítása

VEVŐI ELÉGEDETTSÉG

VEVŐI KÖVETELMÉNYEK

KRITIKAI ÉRTÉKELÉS

KRITIKAI BÍRÁLAT

KEDVEZMÉNYEZETTI JOGOSULTSÁGOK
TANULÓK

KEDDVEZMÉNYEZETTI JOGOSULTSÁGOK
TANULÓK

KÍVÁLÓSÁGRA TÖREKVÉS

ÉRTÉKELÉS, MONITORING ÉS FOLYAMATOS JAVÍTÁS
A megállapodások dokumentumainak értékelésése amenedzsment kontroll alapján

KÍVÁLÓSÁGRA TÖREKVÉS

