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ABSTRACT 

Key competences are those, which all individuals need for personal fulfilment and develop-

ment, active citizenship, social inclusion and employment. Teacher competences are mainly 

pedagogical, educational and social skills and abilities, but must be supplemented by other 

competences, skills and qualities. The research examined opinion of students to key compe-

tences and to selected teachers' competences, abilities, skills, knowledge and attitudes. The 

first and second-year students involved were attending the study programmes Biology and 

Teaching of biology (in combination), and other study programmes at the Faculty of Educa-

tion, J. Selye University in Komárno, Slovakia, and three other universities with Hungarian 

teaching language from Rumania, Ukraine and Serbia. 386 students completed an electronic 

questionnaire during the autumn semester of the academic year 2018/19. The testing focused 

on competences in natural sciences in comparison with other teacher competences. The ques-

tionnaire contains 40 competences which, in our judgment, could be important for teachers in 

practicing their profession, therefore, may be related to the drop-out of students. 
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1. Bevezetés 

A kompetenciáinkat az élethosszig tartó tanulás és önképzés során szerezzük és fejlesztjük. 

Ezek lehetővé teszik túlélésünket a világban, valamint együttélésünket és együttműködésün-

ket másokkal. Ha szakmai szempontból vizsgáljuk a kompetenciákat, akkor azok olyan ké-

pességek, készségek, hatáskörök és kötelességek, amelyek egyéb ismeretek és magatartásfor-

mákkal egyetemben a szakma gyakorlásához szükségesek. Kompetenciái lehetnek egyének-

nek, szakembereknek, szervezeteknek, és irányító testületeknek is [1]. Vannak, akik a kompe-
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tenciákat úgy határozzák meg, mint a szakmai ismeretek és diszpozíciók sorozatát, amelyek-

kel a pedagógusnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy effektíven végezhesse hivatását. A kompe-

tenciák egy része genetikai „prediszpozíció”, amelyet tanári „vénának”, tehetségnek is szok-

tak nevezni [2, 3].  

A kompetenciákat felfoghatjuk az egyén általános képességének is, amelyek segítségével 

speciális feladatok elvégzésére lesz alkalmas speciális helyzetekben, vagy speciális követel-

mények teljesítéséhez szükségesek a hivatalai, munkaköri, vagy éppen társadalmi szerepek 

gyakorlása során. Magába foglalja a gyakorlati ismereteket, képességeket, hozzáállásokat és 

egyéb személyiség-jellemzőket is. [4, 5]. 

A tanári kompetenciákat olyan képességek, készségek, egyéb ismeretek és magatartásfor-

mák összessége alkotja, melyekre a pedagógusoknak szükségük van a megfelelő helytállás-

hoz. Ezek eredményes átadása tehát a tanár- illetve tanítóképzés kiemelt fontosságú célját 

képezi. A tanári kompetenciák nem azonosak a kulcskompetenciákkal. A kulcskompetenciák 

olyan alapképességek és alapkészségek, melyekre az eredményességhez mindenkinek szüksé-

ge van (nem csak a pedagógusoknak), hiszen ezek átadása a tanulóknak az oktatás fő feladata. 

[6, 7, 8]  

Mint a legtöbb egyetem esetében, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán is 

problémát okoz a hallgatók lemorzsolódása. Ezért a Ratio Pedagógiai Kutatócsoport célul 

tűzte ki egy olyan program kidolgozását, amely elősegíti, hogy a tanulmányaikat az óvópeda-

gógus képzésbe beiratkozó fiatalok rögtön a szemeszter elején megismerjék a tanulmányi és 

adminisztrációs követelményeket, a választott szakjukat, az egyetemi életet, az egyetem által 

kínált lehetőségeket, valamint az elhelyezkedési perspektívákat, ezzel is elősegítve a tanulmá-

nyaik sikeres alakulását és befejezését. [9] 

A lemorzsolódás kutatása rendkívül aktuális napjainkban, hiszen a tanulásra és a jövőbeni 

munkavállalásra irányuló motivációs hatások az utóbbi időben jelentősen megváltoztak a tár-

sadalomban [10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

A Selye János Egyetemen zajló felmérések folyamatába kérdőívek, tesztek kitöltését és az 

interjú módszerét is beiktattuk, amelyek hozzájárulnak a hallgatók önismeretéhez, ami által 

eredményesebben fognak tudni megbirkózni a tanulmányi kötelezettségeikkel. A program 

további célja, hogy megismerve a hallgatók igényeit, jobban az elvárásokhoz alakítsuk a ta-

nulmányi programokat, illetve a Tanárképző Kar szolgáltatásait, ezzel is csökkentve a hallga-

tók lemorzsolódását. [16, 17, 9] Ebbe a programba lett beintegrálva a kompetenciakutatás, 

amely már évek óta folyik a Selye János Egyetemen [7, 6, 18, 19]. A széleskörű felmérések 

lehetőséget teremtenek a szemléletformálásra, a tananyagfejlesztésre, és a Tanárképző Kar 

tanulmányi programjaihoz kötődő tankönyvek [20, 21, 22, 23, 24, 25] létrehozására is.  

 

2. Célok 

Célul tűztük ki megvizsgálni, hogy négy egyetem hallgatói hogyan viszonyulnak a negyven 

kiválasztott kulcskompetenciához, tanári kompetenciához, képességhez, készséghez, egyéb 

ismeretekhez és magatartásformákhoz, ezen belül pedig a természettudományokhoz köthető 

kompetenciákhoz. A kérdőív 40 olyan kompetenciát tartalmazott, amelyek fontos szerepet 

játszhatnak a tanárok esetében a szakma gyakorlásában. A négy kiválasztott természettudo-

mányokhoz köthető kompetenciák pedig az alábbiak voltak: 

 Matematikai, természettudományi és technológiai tájékozottság (Hozzájárul az igazság 

tiszteletben tartásához, hajlandóság az okok keresésére és az érvényességük megítélé-

sére.) 

 Az IKT aktív használata (Az információs társadalom technológiájának magabiztos és 

kritikus használata a munka, a szabadidő és a kommunikáció során.) 
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 Egészségtudatosság (Olyan hozzáállás, amelynek a célja az egészség megóvása.) 

 Környezettudatosság (Felelősségteljes magatartás az élő és élettelen környezet iránt.) 

 

3. A minta 

Az elektronikus kérdőívet a 2018/19-es akadémiai év őszi félévében négy európai ország ma-

gyar oktatási nyelvű felsőoktatási intézményének hallgatói töltötték ki (n=396): a komáromi 

Selye János Egyetem Tanárképző Karának (SJE) hallgatói Szlovákiából, a nagyváradi Parti-

umi Keresztény Egyetem (PKE) hallgatói Romániából, a szabadkai Újvidéki Egyetem Ma-

gyar Tannyelvű Tanítóképző Kara (UE MTTK) hallgatói Szerbiából és a beregszászi II. Rá-

kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (2RFKMF) hallgatói Ukrajnából (1. ábra). 

 

Egyetem 
Válaszadók száma Valid adatok 

Létszám % Létszám % 

SJE 245 61,9 239 61,9 

PKE 39 9,8 39 10,1 

UE MTTK 44 11,1 44 11,4 

2RFKMF 68 17,2 64 16,6 

Összesen 396 100 386 100 

1. ábra: A válaszadó hallgatók arányainak megoszlása a négy intézmény között 

 

 

Egyetem 

SJE PKE UE MTTK 2RFKMF 

Létszám % Létszám % Létszám % Létszám % 

 

Nem Biológia szakos  

tanárképzés és nem tanári 
81 33,1% 22 56,4% 0 0,0% 36 52,9% 

Biológia szakos tanárképzés 26 10,6% 0 0,0% 0 0,0% 16 23,5% 

Óvó és tanítóképzés 138 56,3% 17 43,6% 44 100,0% 16 23,5% 

2. ábra: A válaszadó hallgatók arányainak megoszlása szakok szerint 

 

A válaszadók között (n=386) a nem Biológia szakos tanárképzésben és nem tanári tanulmányi 

programokon tanulók összesen 34,7 százalékot (n=134) tettek ki, a Biológia szakos tanárkép-

zésben tanulók 10,1 százalékot (n=39), az Óvó és tanítóképzés hallgatói pedig 55,2 százalékot 

(n=213) (2. ábra). Biológia szakos tanárképzés a négy felsőoktatási intézmény közül kettőn 

zajlik, a Selye János Egyetemen és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 

 

4. A módszerek 

A hallgatók a kérdőívet elektronikus felületen töltötték ki az intézmények számítógépes okta-

tótermeiben – tehát mindenki ellenőrzött, egyforma körülmények között dolgozott, azonos 

instrukciókat kapva a felügyeletet biztosító oktatóktól.  

A kérdőívben feltüntetett tételeket kettő kivételével a szakirodalomból vettük át, ügyelve 

arra, hogy elvegyüljenek egymás között – pl. hogy az Európa Tanács által meghatározott 8 

kulcskompetencia [26] ne feltétlenül egymás mellett, egy csoportban jelenjen meg, hanem 

felváltva, a többi tétel között. Listánk tartalmazta az Európai Tanács által ajánlott kulcskom-

petenciákat, Tóthová és Slezaková [27], Helus [28], Veteška [29], és Kraiciné [30] által köz-

zétett egyéb kompetenciákat, és hozzátettünk még két kompetenciát, az egészségtudatosságot 

és a környezettudatosságot. [8) 

Véleménynyilvánító kérdőív esetében arra kértük a hallgatókat, hogy legyenek szívesek 

megítélni, hogy a felsorolt kompetenciák szerintük mennyire fontosak illetve szükségesek egy 
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pedagógus számára. Ha az adott kompetenciát nélkülözhetetlennek tartják a pedagógus szá-

mára, akkor 5 pontot, ha szükségtelennek, akkor 1 pontot adhattak rá. Négy pontot ért, ha 

nagyon fontosnak, 3 pontot, ha fontosnak, és 2 pontot, ha kevésbé fontosnak tartotta az adott 

kompetenciát, kulcskompetenciát, tanári kompetenciát, képességet, készséget, egyéb ismere-

teket és magatartásformákat a hallgató.  

Az adattisztítás során kiszűrtük azokat a hallgatókat, akik nem fordítottak legalább 100 

másodpercet a kérdőív kitöltésére. Ezeknél a rapid kitöltéseknél a válaszok is láthatóan mec-

hanikusak (pl. csupa 5-ös vagy csupa 3-as voltak). A fölfelé kiugró értékek nem lettek kiszűr-

ve, mert megítélésünk szerint a több ráfordított idő nem hat negatívan a válaszok minőségére. 

Feltételezzük, hogy lassabban olvas, vagy valami megzavarta a hallgatót kitöltés közben, ami 

miatt rövid időre felfüggesztette a kitöltést. Az adattisztítás során 10 hallgató adatai lettek 

kiszűrve (1. ábra). 

 

5. Eredmények és elemzésük 

A kérdőívben szereplő kulcskompetenciák, tanári kompetenciák, képességek, készségek, 

egyéb ismeretek és magatartásformák az alábbiak voltak. 1. Professzionális magatartás, 2. 

Képesség a magas munkateljesítményre, 3. Felelősségvállalás, 4. Önállóság, 5. Önbizalom, 6. 

Asszertivitás, 7. Mobilitás és flexibilitás az időt illetően, 8. Adaptabilitás (alkalmazkodóké-

pesség), 9. Megismerő készség, 10. Interpretációs (értelmező) képesség, 11. Interakciós (kap-

csolatteremtő) képesség, 12. Kooperációs (együttműködő) készség, 13. Realizációs (megvaló-

sító) képesség, 14. Protektív (védelmező) képesség, 15. Egészségtudatosság, 16. Környezet-

tudatosság, 17. Matematikai, természettudományi és technológiai tájékozottság, 18. Az IKT 

aktív használata, 19. Kritikai képesség, 20. Eredményorientáltság, 21. Anyanyelvű kommuni-

kációs képesség, 22. Idegen nyelvű kommunikációs képesség, 23. Kulturális tudatosság, 24. 

Információ- és médiahasználati képesség, 25. Állampolgári és szociális kompetenciák, 26. 

Morális (erkölcsi) kompetencia, 27. Pszichológiai készségek, 28. Pedagógiai, didaktikai és 

módszertani felkészültség, 29. Facilitátori készség, 30. Szakmai ismeretek birtoklása, 31. Ön-

fejlesztés és önképzés, 32. Motiváltság, 33. Kreativitás, 34. Tanácsadói és konzultációs kés-

zség, 35. Döntéshozó képesség, 36. Vezetői készségek, 37. Koncepciókészítés, tervezés és 

előrelátás képessége, 38. Vállalkozói szellem, 39. Problémamegoldó képesség, 40. Szervezői 

készség. 

A hallgatók válaszait két csoportba oszthatjuk: egyik csoportot alkotják azok a válaszok, 

amelyek nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget a kérdéses kompetenciának – a válasz-

adó szükségtelennek, vagy kevéssé fontosnak tartotta; és azokra a válaszokra, melyek fontos-

nak, nagyon fontosnak vagy nélkülözhetetlennek jelölték az adott kompetenciát. 

Az egyes kompetenciák preferenciái többnyire a 4–5-ös tartományban mozognak. A 3. áb-

ra mutatja a 40 kompetencia összesített statisztikai jellemzőit – többek között a válaszok ma-

ximum és minimum értékeit, és a számtani átlagot. A természettudományi kompetenciák pre-

ferenciája mind a három vizsgált csoportnál (szakok szerint kialakítva) átlag alatti értékeket 

mutat. 
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3. ábra: A kompetenciák preferencia-adatai szakok szerinti bontásban 

 

Ha megvizsgáljuk, melyek voltak a legfontosabbnak tartott kompetenciák (4. ábra): a nem 

Biológia szakos tanárképzés és nem tanári tanulmányi programok diákjai szerint a Felelős-

ségvállalás, Anyanyelvű kommunikációs képesség és a Szakmai ismeretek birtoklása; a Bio-

lógia szakos tanárképzés tanulmányi programok diákjai szerint a Szakmai ismeretek birtoklá-

sa, Kooperációs (együttműködő) készség és az Önbizalom; az Óvó és tanítóképzés tanulmá-

nyi programok diákjai szerint pedig a Felelősségvállalás, Kooperációs (együttműködő) kés-

zség és az Interakciós (kapcsolatteremtő) képesség. 

A legkevésbé fontosnak tartott kompetenciák (5. ábra) a nem Biológia szakos tanárképzés 

és nem tanári tanulmányi programok diákjai szerint a Matematikai, természettudományi és 

technológiai tájékozottság, az Állampolgári és szociális kompetenciák és a Vállalkozói szel-

lem; a Biológia szakos tanárképzés diákjai szerint a Vállalkozói szellem, a Matematikai, ter-

mészettudományi és technológiai tájékozottság és a Kritikai képesség; az Óvó és tanítóképzés 

diákjai szerint pedig Az IKT aktív használata, Állampolgári és szociális kompetenciák és a 

Matematikai, természettudományi és technológiai tájékozottság. 

A leginkább preferált kompetenciák között egyetlen természettudományokhoz köthető 

kompetencia sem szerepel, ami nem meglepő, hiszen a pedagógia tudományterülete nem tar-

tozik a természettudományokhoz, így érthető módon nem az ilyen jellegű kompetenciák ke-

rültek az első helyekre. A legkevésbé preferált kompetenciák között azonban mindhárom cso-

port legalább egy természettudományokhoz köthetőt megjelölt. Minden csoport a legkevésbé 

fontos tanári kompetenciák között tartja számon a Matematikai, természettudományi és tech-

nológiai tájékozottságot, annak ellenére, hogy ez a tanári kompetencia ráadásul kulcskompe-

tencia is.   
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4. és 5. ábra: A leginkább preferált és legkevésbé preferált kompetenciák  

szakok szerinti bontásban 

 

A Matematikai, természettudományi és technológiai tájékozottság és a további három vizsgált 

természettudományokhoz kapcsolódó tanári kompetencia más csoportok bevonásával végzett 

kutatások során is a kevésbé preferáltak közé tartozik évek óta [6, 7, 8, 18, 19]. 

Kíváncsiak voltunk, hogy az egyes kompetenciák preferenciáit tekintve van-e szignifikáns 

különbség az egyes csoportok (szakok) diákjai között. Ennek megállapításához Kruskal-

Wallis-próbát alkalmaztunk. A többmintás Kruskal-Wallis-próba egy nem-paraméteres próba, 

amit akkor használunk, ha a minták nem normál eloszlásúak és adataink több különböző cso-

portba tartozó kísérleti személytől származnak. A próba elvégzésének feltétele, hogy a válto-

zók eloszlása azonos alakú (azonos szórású, ferdeségű, csúcsosságú, stb.) legyen. 

A több független mintát alkotó, tanulmányi programok jellege szerinti bontásban kialakí-

tott három csoport (a nem Biológia szakos tanárképzés és nem tanári képzések diákjai, a Bio-

lógia szakos tanárképzés diákjai, valamint az Óvó és tanítóképzés diákjai) véleménye több-

nyire (32 kompetencia esetében) szignifikánsan nem különbözik egymástól. Ez alól kivételt 

képeznek az alábbi kompetenciák: Interakciós (kapcsolatteremtő) képesség, Protektív (védel-

mező) képesség, Egészségtudatosság, Környezettudatosság, Matematikai, természettudomá-

nyi és technológiai tájékozottság, Idegen nyelvű kommunikációs képesség, Kreativitás, és 

Vállalkozói szellem. Ezekben olyannyira megoszlik a három csoport véleménye, hogy az 

szignifikáns különbséget jelent. 

Az Egészségtudatosság, Környezettudatosság és Matematikai, természettudományi és 

technológiai tájékozottság tanári kompetenciákat azonban nem a Biológia szakos tanárképzés 

diákjai preferálták leginkább, ahogyan azt vártuk, és nem is a nem Biológia szakos tanárkép-

zés és nem tanári képzések diákjai – akik között ott vannak a matematika, informatika, kémia 

tanulmányi programokat látogató hallgatók, hanem az Óvó és tanítóképzés diákjai. Ennek oka 

az lehet, hogy az ő tanulmányi programjukban jelen vannak a természettudományi tantárgyak 

is, míg a természettudományi tanulmányi programok (kétszakos tanárképzés) hallgatói a ter-

mészettudományi ismereteket szakmai (tantárgyismereti) kompetenciának tartják, nem tekin-

tenek rájuk tanári kompetenciaként. 
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6. Köszönetnyilvánítás 

Ez a munka a Selye János Egyetem Tanárképző Karán működő Ratio Pedagógiai Kutatócso-

port tevékenységének eredményenként jött létre a hallgatói lemorzsolódás csökkentésére irá-

nyuló kutatás keretében, valamint a tananyagfejlesztéssel kapcsolatos kutatásokhoz kapcsoló-

dóan. A munkát a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sport Minisztéri-

umának 018PU-4/2018-as számú KEGA projektje támogatta. 

 

7. Összefoglalás 

A tanári kompetenciák olyan képességek, készségek, egyéb ismeretek és magatartásformák, 

melyek fontosak lehetnek egy pedagógus számára. A tanulmány a biológia szakos és más 

szakos hallgatók véleményét vizsgálja a természettudományokhoz köthető tanári kompetenci-

ákról négy ország (Szlovákia, Szerbia, Ukrajna és Románia) magyar nyelvű felsőoktatási in-

tézményeinek bevonásával. Az adatokat kérdőív segítségével nyertük, amely a természettu-

dományokhoz köthető kompetenciákkal együtt 40 kompetencia megítélését kérte 386 diáktól. 

A négy vizsgált természettudományokhoz kapcsolódó tanári kompetencia, de különösen a 

Matematikai, természettudományi és technológiai tájékozottság a kevésbé preferáltak tanári 

kompetenciák közé tartozik. A különböző szakok diákjainak véleményét összehasonlítva 

megállapítottuk, hogy az Egészségtudatosság, Környezettudatosság és Matematikai, termé-

szettudományi és technológiai tájékozottság tanári kompetenciákat nem a Biológia szakos 

tanárképzés diákjai preferálták leginkább, ahogyan azt vártuk, és nem is a nem biológia sza-

kos tanárképzés és nem tanári képzések diákjai (akik között ott vannak a matematika, infor-

matika, kémia tanulmányi programokat látogató hallgatók), hanem az Óvó és tanítóképzés 

diákjai. 
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