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Információ, tudás, döntés

Szépe Orsolya*

KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁKKAL 
KAPCSOLATOS

HALLGATÓI ÖNFEJLESZTÉSI CÉLOK 
AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLÁN

BEVEZETÉS

A kompetencia alapú oktatás új irányzatán belül, amely az Európai Unió oktatáspoltikájának is alap-
vető jellemzője, a kommunikációs kompetenciák – a tudományos kompetenciákat is megelőzve – az 
első helyen jelennek meg.  
Cikkemben főiskolai hallgatók önmagukról alkotott véleményeinek tükrében elemzem hatféle kom-
munikációs kompetencia szintjét, a hallgatók kommunikációs önképét, annak fejlesztési szükséges-
ségét. Az elemzés középpontjában álló kompetenciák: verbális és nonverbális kommunikációs kom-
petencia; nyilvánosság előtti beszéd (előadás, prezentáció); aktív és hatékony hallgatás; írásbeli fo-
galmazás, stílus, szakszerűség, érthetőség; szókincs; vitakészség, vélemény kifejezése és indoklása.
A statisztikai elemzésem arra is példát szolgáltat, hogy az egyéni értékeléseket elvégezve az évfolyam 
egészére nézve milyen további fontos információk nyerhetők. Hasonló típusú elemzést mutattam be 
korábbi cikkemben, melyben a kommunikációs ismeretek oktatásában előforduló számonkérési illet-
ve a tudás gyakorlati alkalmazásában fellépő nehézségekről írtam (Szépe, 2011).

A KOMPETENCIA FOGALMÁRÓL

A kompetenciák tárháza a szakirodalomban – különösen a pedagógiával kapcsolatos szakirodalom-
ban – tágan defi niálható, sokféle alkalmasság, ügyesség, képesség értelmezhető úgy, hogy ebbe a 
fogalomba tartozik. A sokféle értelmezés egyik oka lehet a különböző szakterületeken megnyilvá-
nuló kompetenciák szükségessége, ami az adott szakmához való alkalmasságot, ügyességet jelenti. 
Másrészről a fogalom körébe tartozik az egyén motivációs szintje, emocionális tényezői, és egyéb 
képességei is. Nyilvánvaló, hogy a fogalom igen összetett, és használata több féle tényezőtől is függ. 
Nem mindegy, hogy az oktatásban, a munka világában, vagy pedig a családi környezetben próbáljuk 
meghatározni a kommunikációs kompetenciák főbb jellemzőit. 
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A közvélemény, illetve a széles nyilvánosság hozzáértést, szakértelmet, illetékességet ért a kompe-
tencián, és a szigorú szakmai defi níciók sem térnek el ettől, csupán további sajátosságokat említe-
nek meg, pl. hogy fontos szerepet játszanak benne a motivációs és egyéb emocionális elemek is1. 
A fogalom azután tovább bontható attól függően, hogy milyen megnyilvánulási területről van szó. 
A kommunikációs kompetencián belül például lehet beszélni társas, (kapcsolattartásra vonatkozó), 
nyelvi, (a nyelv szabályrendszerére vonatkozó), illetve kommunikatív (kommunikációs képességre 
vonatkozó) kompetenciáról. (Pete Krisztián, 2012)
A 1990-es évek elején az új kompetencia alapú nevelési, pedagógiai programok újra és újra megfo-
galmazták a kompetencia defi nícióját. 2000-es évek elejére már több nemzetközi és hazai intézmény 
és szervezet is szolgált „hivatalos” kompetencia-fogalommal, ill. annak értelmezésével.  A DeSeCo 
(Defi ning and Selecting Key Competencies) programja során 1997-2002-ig így defi niálta a kompe-
tenciát: „„A kompetencia képesség a komplex feladatok adott kontextusban történő sikeres megoldá-
sára”. (D.S. Rychen and L.H. Salganik eds., 2001) Ez a program alapvetően háromféle kompetencia 
fajtát különített el, melyek között természetesen nem húzhatóak éles határok. Az autonóm cselekvés, 
az eszközök interaktív használata, és a különböző szociális környezetben való viselkedés tartoznak 
az alapvető kulcskompetencia fogalmához. Ezeket a kategóriákat a DeSeCo egy – 12 OECD ország-
ban – végzett felmérése alapján hozta létre, mely országoknál az eredmények olyan kompetenciakö-
röket tartalmaztak, melyek mind a hétköznapi életben, mind gazdasági és társadalmi szinten egyaránt 
fontosnak bizonyultak. A felmérés eredményeinek közlése óta számos kutatóintézet használja a fenti 
kategóriákat. 
Coolahan, ír pedagógus, az Európai tanács kompetenciákkal foglalkozó szakértője a következőkép-
pen értelmezi a kompetencia fogalmát: „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.” (Coolahan, 1996)
A kommunikációs kompetencia a kulcskompetenciák egyik alkategóriája, ennek lényegét legjobban 
talán Vass Vilmos „A kompetencia fogalmának értelmezése” c. cikkében írja le. „A kommunikációs 
kompetencia az egyén képessége arra, hogy két vagy több ember közötti interakcióban, valamilyen 
közös jelrendszerben információcserét bonyolítson le: információkat fogadjon és továbbítson füg-
getlenül attól, hogy az információ milyen jelekben, milyen rendszerekben nyilvánul meg. Képesség 
arra, hogy az egyén aktívan részt vegyen a közvetlen emberi interakciókban. Képes az érzéseit, 
gondolatait (tudattartalmait) a különböző kommunikációs csatornákon keresztül a lehető legponto-
sabban, a kontextushoz kapcsolódó szociális normák által szabályozott viselkedésben kifejezni és a 
címzetthez eljuttatni.” (Vass Vilmos, 2009)
Az oktatásban szerepet játszó kulcskompetenciák elsajátításával kapcsolatos feladatoknak az Euró-
pai Unió is nagy jelentőséget tulajdonít. Az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogramhoz az Európai 
Bizottság és a tagállamok is készítettek egy Európai referenciakeretet, mely a „Kulcskompetenciák 
az egész életen át tartó tanuláshoz” címet kapta. Ez a program összefogja és útmutatást ad az oktatás 
és a képzés területén együttműködő országok számára az oktatáspolitikában, és meghatározza a kö-
zös célokat. A referenciaértékek a már bevált gyakorlatokon és az országok egymástól való tanulása 
alapján kerültek meghatározása.

A referenciakeret a kulcskompetenciákat az alábbi 8 kategóriába sorolta be:
1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció;
2. Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció;
3. Matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok 

terén;
1  Lásd: Pedagógiai lexikon, kompetencia címszó.  Vajda Zsuzsa (1997)
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4. Digitális kompetencia;
5. A tanulás elsajátítása;
6. Szociális és állampolgári kompetenciák;
7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia;
8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség. (Európai Referenciakeret, 2006)

Ezek a kulcskompetenciák szintén nem választhatóak élesen el egymástól, hiszen a különböző terü-
letek kiegészítik, megerősítik, és támogatják egymást. Egyik kompetencia sem létezik csak önmagá-
ban, és mindegyik kompetenciánál szükség van az úgynevezett alapkompetenciák meglétére. Ilyen 
például az olvasás, írás és számolás képessége, és a napjainkban elengedhetetlen IKT (információs 
és kommunikációs technológiák) ismerete. A kompetenciák egyéb területekre is kiterjeszthetőek, 
melyek azonban nem sorolhatóak konkrétan egyik kategóriához sem, hiszen szerepet játszanak mind 
a 8 felsorolt kulcskompetenciában. Ilyen például a jó döntéshozatal, a kockázatkezelés, a megfelelő 
probléma megoldás, kezdeményező képesség, kreativitás, érzelmek megfelelő kezelése.
A fent említett referenciakeret, a vizsgálatom számára releváns, anyanyelvi kommunikációs kompe-
tenciát az alábbi módon fogalmazza meg: „Az anyanyelven folytatott kommunikáció annak képessé-
ge, hogy az egyén koncepciókat, gondolatokat, érzéseket, tényeket és véleményeket tud kifejezni és 
értelmezni szóban és írásban egyaránt (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése 
és íráskészség), valamint hogy nyelvileg helyes és kreatív módon kapcsolódik be a társadalmi és 
kulturális tevékenységek teljes körébe; az oktatásba és képzésbe, a munkába, a családi életbe és a 
szabadidős tevékenységekbe.” (Európai Referenciakeret, 2006)
A 2012-es Nemzeti Alaptörvény is külön fejezetben ír a kulcskompetenciák fejlesztésének szüksé-
gességéről. Ezek a kompetenciák különböző képességeket, jártasságokat, attitűdöket takarnak, me-
lyek különböző műveltségterületekhez is köthetők. A megfelelő anyanyelvi kommunikáció nemcsak 
a helyes nyelvhasználatot, hanem a vélemények megértését, saját vélemény kifejtését, a szóbeli és 
írásbeli kommunikációt, a megfelelő szókincset és vitakészséget is takarja. Az alapszintű oktatás 
tehát hivatott megalapozni a későbbi kommunikációs kompetenciák szintjét. (Nemzeti alaptanterv, 
2012)
Sz. Tóth János Mérföldkövek a felnőttképzésben c. publikációjában az alábbi pontokban rendszerezi 
az anyanyelven folytatott kommunikációhoz szükséges ismereteket, készségeket és attitüdöket. 

Ismeretek:
A helyes anyanyelvi kommunikációhoz szükséges, hogy a kommunikáló megfelelő szókinccsel 
rendelkezzen, ismerje a legelemibb helyesírási szabályokat, helyesen használja és meg tudja 
különböztetni az alapvető stílusjegyeket egymástól.

Készségek:
Írásban és szóban a közlés megértése, és megértetése különböző szituációkban.
Olvasott szöveg értelmezése, és a hatékony technikával, stratégiával történő olvasás.
Az írott adatok és információk tudatos és hatékony keresése, felhasználása. A hatékony tanulás 
elsajátítása.
Érthető és értelmes kifejezések használata a beszédben, a közlés és megértés között folyamatos 
visszacsatolás megléte.
Különböző stílusú szövegek megírása, és az írott szöveg megfelelő ellenőrzése.
A helyes és hatékony érvelési folyamat használata, mások érvelésének meghallgatása, vitakész-
ség elsajátítása.
Összetettebb szövegekről vázlat, jegyzet készítése különböző technikák segítségével.
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A releváns és irreleváns információk megkülönböztetése.
A különböző információk, ismeretek, közlések hasznosságának felismerése, és a források (sze-
mély vagy egyéb forrás) jelentőségének elismerése.
Az aktív hallgatás tudatos használata, a fi gyelemösszpontosítás megléte.

Attitűdök:
Tudatos használata a különböző kommunikációs formáknak, helyben, időben, és földrajzi, tár-
sadalmi, kulturális térben.
Nyilvánosság előtti magabiztos fellépés.
A fogalmazás esztétikusságára való odafi gyelés, a minőségre való törekvés a legkülönbözőbb 
megnyilvánulásokban.
Pozitív hozzáállás az irodalomhoz.
Mások érveléséhez való objektív és konstruktív hozzáállás, kritikus dialógusok kialakításának 
képessége. (Sz. Tóth János, 2006)

A fentiekből következik, hogy a kommunikációs kompetencia alapvető jelentőséggel bír a minden-
napi életben, és a szakmai előmenetelben, legyen itt szó értelmiségi vagy kétkezi munkáról. 
Kommunikációs kompetenciák közül a következőket emelem ki a vizsgálat szempontjából: verbális 
és nonverbális kommunikációs kompetencia, és ezek összhangja; nyilvánosság előtti beszéd (elő-
adás, prezentáció); az aktív és hatékony hallgatás; írásbeli fogalmazás, stílus, szakszerűség, érthető-
ség; szókincs; vitakészség, vélemény kifejezése és indoklása. Az itt felsorolt 6 féle kommunikációs 
kompetenciát használtam a felmérés során. 

A VIZSGÁLAT ALAPJÁT NYÚJTÓ TANTÁRGY

Mielőtt rátérek a konkrét kutatásra, bemutatom a tantárgyat, melynek keretében a felmérést végez-
tem. 
Az Általános Vállalkozási Főiskolán (továbbiakban: ÁVF) a Beszéd és tárgyalástechnika tárgyat a 
Gazdálkodási és menedzsment szakon, nappali és levelező tagozaton oktatjuk első éves hallgatóknak 
a második félévben, a Bevezetés a kommunikációba c. tárgyat követően.  A tantárgy célja, hogy 
a hallgatók megismerjék a beszédkészséget meghatározó tényezőket, személyközi kommunikáció 
szabályszerűségeit, és a szervezetek működésében előforduló gyakori kommunikációs formákat. 
További cél, hogy a hallgatók elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat sajátítsanak el az 
adott kommunikációs formák hatékony kezelése érdekében, és lehetőséget biztosítsunk számukra 
a gyakorlati képességek és készségek kialakítására, megszilárdítására gyakorlatok és terepmunka 
segítségével. 
A tárgy teljesítésének egyik feltétele a bázisintézményben eltöltött hasznos idő, ami alatt a hallgatók 
olyan kommunikációs ismeretekhez kapcsolható feladatokat hajtanak végre, melyeket előzetesen 
a tantárgyfelelős meghatároz. Ilyen feladat például, hogy a hallgató beszélgessen el a kontaktsze-
mélyével arról, hogy szakmai életútja során milyen szerepet játszott a kommunikációs képessége. 
Kérdezzen rá arra, miben kellett fejlődnie, hogyan érte el a fejlődést! Vagy a hallgató fi gyelje meg, 
értelmezze és mutassa be a verbális, nonverbális és metakommunikációs jelek használatát legalább 3 
konkrét szituációnál a bázisintézményében.
Ezekből az úgynevezett bázisintézményi feladatokból, a rendelkezésükre bocsátott szakanyagból, 
szakirodalomból a hallgatók készítenek egy portfóliót, melyet a kurzus végén írásban értékelünk, 



Európai stratégia 2020 – és Magyarország 77

majd leosztályozunk.  A tárgy teljesítményi értékelésének a különlegessége, hogy teljesítéshez a 
sikeres írásbeli kollokvium mellett a fent említett portfólió színvonalas elkészítése, valamint a gya-
korlati órán egy prezentáció megtartása is szükséges. 

Összefoglalva a tárgy teljesítési feltételeit:
Portfólió elkészítése
Bázisintézményi feladatok elvégzése
Önfejlesztési feladatok (Egyéni fejlesztési terv, egyéni munkaterv, féléves önértékelés) meg-
írása. 
Egy prezentáció megtartása a gyakorlaton
Sikeres írásbeli vizsga

A portfólió osztályzata és az írásbeli vizsga osztályzatának számtani átlaga adja majd a végső je-
gyet.

Az ÁVF-en alkalmazott portfóliós pedagógiai módszer kidolgozásáról Bánfalvi-Karcsics-Szakács-
Nagy publikációjukban adnak pontos leírást. A cikkből idézve a portfólió gyakorlati hasznát tekintve  

„…a tanulási és gyakorlati tevékenység folyamatos dokumentálása hozzászoktatja a hallgatót 
az önálló, fegyelmezett, tervszerű, rendszeres adatgyűjtéshez, adatkezeléshez; 
munkája eredményeként az órák anyagánál lényegesen gazdagabb és folyamatosan bővülő, 
könnyen kezelhető (visszakereshető, korrigálható) információforrást hoz létre;
alkalmazása révén képessé válhat tanulási folyamatának, karrierépítésének megtervezésére, ön-
ellenőrzésre és önkorrekcióra, azaz önfejlesztésre;
munkája közben tág tere nyílik kreativitása, esztétikai képességei kibontakoztatásának

Mindezek alapján összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy portfolió-módszerünk biztosítja a hallgató 
személyes relevanciáját és érdekeltségét, ébren tartja fi gyelmét, biztosítja az elégedettség érzését.” 
(Bánfalvi et al., 2000)
A portfólió roppant hasznos az információ rendszerezése, és a gyakorlati anyag összegzése szem-
pontjából, de a hallgató elméleti tudásáról és annak gyakorlati alkalmazási képességéről csak ritkán 
ad teljes képet. A hallgatók inkább csak megfi gyelők a bázisintézményben, és aktív jegyzetelők a 
tanórákon. 
Éppen ezért a Beszéd és tárgyalástechnika tantárgy kiemelt fi gyelmet fordít a hallgatók kommuni-
kációs kompetenciájával kapcsolatos önismeretére, tehát arra, hogy a hallgatók felismerjék és tuda-
tosítsák magukban saját képességeiket, tisztában legyenek a korlátaikkal és azzal, hogy mely kom-
munikációs képességüket szeretnék (vagy szükséges) leginkább fejleszteni. A fent leírt portfólió már 
említett egyik eleme az úgynevezett önfejlesztési feladatok kidolgozása. A kutatás célja a hallgatók 
által készített önfejlesztési feladat részeként megírt önfejlesztési célok tartalomelemzése.

VIZSGÁLATI MÓDSZER

A kérdésfelvetésem a hallgatók körében megfi gyelt kommunikációs nehézségek gyakori előfordu-
lásán alapult. A tárgy keretében tartott gyakorlatokon, a prezentációk megtartásakor a hallgatók ko-
moly nehézségekbe ütköztek a nyilvánosság előtti szereplés miatt. Ezt a problémát már évek óta 
többen megfogalmazták a portfóliókban, az önfejlesztési céljaikban is. Az is egyértelmű volt, hogy 
az általam német nyelven tanított, Erasmus programban résztvevő külföldi diákoknál sokkal ritkább 
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ez a probléma. Elmondásuk szerint a középiskolában sokat gyakorolták a prezentációk tartását, és 
általában a különböző fajta nyilvánosság előtti szereplést. A magyar hallgatók – saját állításuk sze-
rint – folyamatosan küzdenek a gátlásaikkal, félelmeikkel. Kíváncsi voltam, hogy vajon ez a kom-
munikációs probléma a hallgatóknál csak a nyilvánosság előtti szerepléskor, vagy pedig az egyéb 
kommunikációs kompetenciáknál is előfordul-e. 
A tapasztalatokra alapozva tehát azt feltételeztem, hogy a megadott hatféle fejlesztendő kompetencia 
közül a leggyakrabban a nyilvánosság előtti szereplés szerepel majd.  Az önfejlesztési feladatok ki-
dolgozására a hallgatók az alábbi instrukciókat kapták, melyekhez az e-learningen férhettek hozzá:
„A fejlesztési céloknál a tantárggyal és tanulási módszerrel, életvezetéssel kapcsolatos kommuni-
kációs kompetenciák fejlesztésének megfogalmazása, és ahhoz kapcsolódó konkrét teendők, mód-
szerek tervezése, leírása a szempont. (Például: kommunikációs készség fejlesztése szakmai vagy 
magánéletben, előadói vagy prezentációs készség fejlesztése, tárgyalási készség.)
Az alábbi felsorolásban olvashatják azokat a kommunikációs kompetenciákat, melyek kifejtése a 
feladatban kötelező. Mind a 6 kompetenciáról le kell írni azt, hogy Ön milyen szinten áll, mit gondol 
magáról. Majd ki kell választani 3 kompetenciát, amiben a félév során fejlődni szeretne.

verbális és nonverbális kommunikációs kompetencia, és ezek összhangja 
nyilvánosság előtti beszéd (előadás, prezentáció) 
aktív és hatékony hallgatás
írásbeli fogalmazás, stílus, szakszerűség, érthetőség
szókincs
vitakészség, vélemény kifejezése és indoklása”

Az önfejlesztési feladatoknál formai kritérium volt a minimum 4000 karakter (kb. 2 oldal) terjede-
lem. A kommunikációs kompetenciák értelmezési keretét a hallgatók megkapták írásos formában is, 
és az előadásokon is szó esett róla.
A félév végén az önfejlesztési feladatok befejező részeként elkészítették az úgynevezett önértékelést, 
amiben a tantárgyhoz kapcsolódó általános megállapítások, tehát az önfejlesztési céloknál megfogal-
mazott, a tárgyhoz kapcsolódó fejlesztendő kommunikációs kompetenciák a sikeres vagy sikertelen 
megvalósulásáról kell beszámolni. Például: miben szeretett volna fejlődni, sikerült-e, ha nem sikerült 
miért nem, mik a tervei a jövőre nézve, hogyan fejleszthetné sikeresen ezeket a kommunikációs 
készségeket stb.
A hallgatók az önfejlesztési célokat online töltötték fel egy megadott e-learninges felületre, megadott 
határidőig. 142 GM nappali, 120 GM levelező hallgató dokumentumai érkeztek be, az elemzésem 
ezekre épül.
A továbbiakban ismertetem az eredményeket melyeknél az alábbi kimutatásokat emelem ki.

Kommunikációs kompetenciák említéseinek gyakorisági eloszlása• 
A „Tapasztalat” említésének gyakorisága nappalis és levelező hallgatóknál• 
Helyesírási hibák gyakorisága, átlaga• 
A „szókincs” és „prezentáció” összefüggései• 
A „stílus” és „íráskészség” fejlesztésének összefüggései• 

Az önfejlesztési célok tartalomelemzésénél további feldolgozási szempontokat is bevezettem, me-
lyekről úgy gondoltam, hogy az általános következtetések levonásakor fontosak lehetnek. Ezek az 
idegen nyelv említése, bármilyen prezentációs tapasztalat említése, a helyesírás, a fogalmazás stílusa, 
és a hallgató feladathoz való viszonyulása. Az utolsó két szempont szubjektív megítélése miatt csak 
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az összehasonlító kereszttáblás kimutatásoknál adhat majd értékelhető eredményt. Megvizsgáltam 
még, hogy a külalak mennyire volt rendezett, használt-e a hallgató sorkizárást, és volt-e valamilyen 
kirívó, furcsa megjegyzése, véleménynyilvánítása.

EREDMÉNYEK

 A fejlesztendő kommunikációs kompetenciák említéseinek gyakoriságaa) 

A levelező és a nappali tagozatos hallgatók között általában nem volt kimutatható szignifi káns kü-
lönbség, ezért a két tagozatot együtt tárgyalom. Ahol a különbség mégis említésre méltó, ott termé-
szetesen ezt kiemeltem. 
Az eredmények: a hat választható kommunikációs kompetencia említései a következőképpen ala-
kultak: 

1. ábra

Módszertani szempontból annyit előre kell bocsátani, hogy nem magától értetődő, mihez is célszerű 
viszonyítani a gyakoriságokat, mivel a 6 kompetenciából 3-at mindenképpen meg kellett jelölni. Eb-
ből az következik, hogy egyfelől ugyan az abszolút számok illetve az arányszámok közvetlen össze-
vetése is elfogadható, másfelől azonban azt is érdemes fi gyelembe venni, hogy véletlenszerű kitöltés 
esetén az említések relatív gyakorisága 50% körüli értékre jönne ki. Az arányszámok különbségeit 
tehát érdemes az 50%-tól való eltérésekkel is összevetni. 
Mint az 1. diagramon (1. ábra) is látható a hallgatók leggyakrabban a „Prezentációt” említették. 
262 fő közül 187 (71%) sorolta a 3 fejlesztendő terület közé a „nyilvánosság előtti beszéd (előadás, 
prezentáció)” kompetenciát. Ez jelentősen több mint a második helyen szereplő szókincs említési 
gyakorisága (143 említés, 55%). Ezzel tehát az a feltevésem, hogy az általam vizsgált hallgatók kö-
rében a legproblematikusabb kommunikációs terület a nyilvánosság előtti beszéd, beigazolódott. Ezt 
továbbá az is alátámasztja, hogy az önfejlesztési céloknál a prezentációval kapcsolatosan, a kiegészí-
tő egyéb észrevételek során sokszor drámaian fogalmaznak a hallgatók, őszintén leírva félelmeiket, 
nem leplezve a nyilvános szerepléseknél gyakran átélt kínlódásaikat.
Megemlítendő még, hogy a vizsgálatban részt vevő hallgatók ezt a kritériumot már  az önfejlesztési 
célok megfogalmazása előtt tudták. A prezentáció kötelező jellege, a közeli számonkérés (amelynek 
részét képezte a prezentáció) már nyugtalanságot okozhatott nekik, ez mindenképpen a prezentáció 
felértékelése irányában hathatott.  
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Mint látható a diagramon a szókincset a vitakészség, vélemény kifejezése és indoklása, majd a verbá-
lis és nonverbális kommunikációs kompetencia, és ezek összhangja követi. A gazdag szókincs mind 
az írásbeli mind a szóbeli megnyilvánulások alapvető követelménye. Visszutalva Sz. Tóth János 
Mérföldkövek a felnőttképzésben c. publikációjára a megfelelő szókincs elsajátítása az anyanyelven 
folytatott kommunikációhoz elengedhetetlen ismeretet. (4. old.) 
A többi kompetencia említése (írásbeli fogalmazás, stílus, szakszerűség, érthetőség aktív és haté-
kony hallgatás) azt mutatja, hogy a hallgatók általában úgy érzik, mindegyik kompetenciájuk fej-
lesztésre szorul, hiszen mindegyik területet legalább 30%-ban említették.

 A „Tapasztalat” említésének gyakorisága nappalis és levelező hallgatóknálb) 

Az előző diagram eredményei alapján kíváncsi voltam arra, hogy van-e különbség a nappalis és a 
levelező hallgatóknál abban, hogy rendelkeznek-e valamilyen tapasztalattal a nyilvánosság előtti 
beszédben. Ez direkt módon nem szerepelt a kérdések között, de megvizsgáltam, hogy a hallgatók 
által szabadon megfogalmazott egyéb észrevételekben hányan említik a kommunikációs tapasztalat 
meglétét, akár munkahelyi akár középiskolai vagy egyéb vonatkozásban.
A 2. diagram mutatja a kapott eredményeket.

2. ábra

Amint az ábrán is jól átható, ebben a vonatkozásban jelentős a különbség a nappalis és a levelezős 
hallgatóknál a kommunikációs tapasztalat említésében – annak ellenére, hogy – amint ezt fentebb 
említettem – a kompetenciák kapcsán nem volt szignifi káns különbség a nappalis és a levelezős 
hallgatók között. Véleményem szerint ez arra vezethető vissza, hogy a nagyobb tapasztalattal rendel-
kezők tisztábban látják a kommunikációs, prezentációs készség fejlesztésének a jelentőségét, ennél-
fogva az ezen a téren való fejlődés fontosságát; a kevesebb tapasztalattal rendelkezők viszont épp a 
tapasztalatlanságuk okán jelölik ezt be fejlesztendő területként. 

 A helyesírási hibák előfordulásac) 

A helyesírási hibákat a fogalmazásokban 1-től 5-igfokozatú skálán értékeltem. A helyesírási hibák 
értékelési rendszere sem magától értetődő, és semmiképpen sem egyértelmű.  Az ezzel kapcsolatos 
pedagógiai, értékelési vizsgálatok szerint a pedagógusok sokszor szubjektívan, személyenként igen 
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eltérő módszereket alkalmaztak. A lehetséges érdemjegyek közötti különbségek a legengedékenyebb 
(jeles osztályzatot érhet el még a 13 hibapont is) és a legszigorúbb között (jeles érdemjegy: 6-8 hiba-
pont) nagy különbségeket mutattak. (Tóth Andrea, 2013). Írásomban - felsőoktatásról lévén szó - a 
saját értékelési szempontjaimat a szigorúbb mutatókhoz igazítottam.
A minősítés szempontjaihoz hozzátartozik az a megjegyzés, hogy a”helyesírási hibák” nem fedik fel-
tétlenül a hiba kategóriát, hiszen sokszor csak gépelési elírás történt. Azonban az igényes munkához 
feltétlenül hozzátartozik a szöveg ellenőrzése, és/vagy a Word program helyesírás ellenőrzőjének 
beállítása. Így minden elírást és helyesírási hibát beleszámítottam az értékelésbe.
Az alábbi értékelési rendszert használtam: 5= hibátlan, 4= 1-2 hiba, 3= 3-6 hiba, 2= 7-10 hiba, 1= 
10 hiba felett

3. ábra

Helyesírási hibák átlagos gyakorisága 3,84, azaz: átlagosan 3-4 hiba fordult elő körülbelül két ol-
dalon. Ez az eredmény, fi gyelembe véve azt, hogy Wordben írt szövegről van szó, és a helyesírás 
ellenőrző funkció mindenki számára hozzáférhetőt, nem tekinthető nagyon jó eredménynek.

 A „szókincs” és „prezentáció” összefüggéseid) 

A 262 hallgató közül 187-en (71%) említették a prezentációt, 143-an (55%) a szókincs fontosságát. 
Ez a két fejlesztendő kompetencia áll az említési gyakoriság élén. 
104 fő (40%) említette mind a kettőt. A kétfajta említés között nem mutatható ki kapcsolat, a pre-
zentációt említők között ugyanolyan arányban szerepelnek a szókincset említők, mint a prezentációt 
nem említők között. Annak, hogy a prezentációt többen említik, és hogy a kétfajta említés függet-
lennek mutatkozik, az lehet az oka, hogy a szókincsről úgy gondolhatták – nem teljesen alaptalanul 
-, hogy szegényes szókinccsel is lehet jó prezentációt tartani, és a gazdag szókincs sem garantálja a 
prezentáció jó színvonalát.  A szókincs tehát se nem szükséges, se nem elégséges feltétele a jó pre-
zentációnak. Továbbá a szókincs szegényessége nem nyilvánvaló, a prezentáció azonban közvetlen 
és egyértelmű visszajelzéssel szolgál.
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4. ábra

Szókincs

Prezentáció említi nem említi Összesen

említi 104 83 187

nem említi 39 36 75

Összesen 143 119 262

A táblázatból az is kiolvasható, hogy 36 fő (14 %) egyik kompetencia fejlesztését sem tartja kieme-
lendően fontosnak.  

 A „stílus” és „íráskészség” összefüggéseie) 

A vizsgálat módszertani bevezetőjében említettem, hogy készítettem egy szubjektív értékelést arra 
vonatkozóan, hogy megítélésem szerint a hallgatói válaszoknak milyen stílusa volt. A megfelelő stí-
lus elsajátítása illetve használata hozzátartozik az anyanyelvi kommunikációs készségekhez. Szak-
szavak helyénvaló használata, olvasmányosság, a tagoltság, és közérthetőség alapvető követelmény 
a felsőoktatásban. 
Az elemzéshez az alábbi értékelési szempontokat határoztam meg:
5=szakmai és stílusos; 4=jó stílus; 3=átlagos, de hibátlan; 2=gyenge, közhelyes; 1=elfogadhatatlan. 

Megnéztem, hogy mi az összefüggés az általam megítélt stílus és a hallgatók által a fejlesztési célja-
ikban említett íráskészség között. Az eredményeket az 5. ábra mutatja.

5.ábra

Íráskészség

Stílus 
(osztályzat) említi nem említi Összesen

1 1 1 2

2 5 9 14

3 46 67 113

4 31 63 94

5 8 31 39

Összesen 91 171 262
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Amint a táblázatból leolvasható, 67 fő egyáltalán nem említi, pedig az ő stílusukat „közepesre” érté-
keltem, és 31 fő említi, pedig az stílusuk „jó” osztályzatot kapott.
A 6. ábrán a táblázat a relatív gyakoriságot mutatja a stílus és az íráskészség összefüggésénél.

6. ábra

Íráskészség

Stílus 
(osztályzat) említi nem említi Összesen

1 1% 1% 1%

2 5% 5% 5%

3 51% 39% 43%

4 34% 37% 36%

5 9% 18% 15%

Összesen 100% 100% 100%

A hallgatók 94 százaléka közepes vagy annál jobb értékelést kapott a stílusra, ami nem rossz eredmény.   
A 7. ábrán a következő összefüggéseket lehet megfi gyelni a táblázatban. Az íráskészség említési 
aránya a közepes stílusbeli szintnél a legmagasabb, és ettől fölfelé minél jobb a stílus, annál kisebb 
arányban említik meg az íráskészséget mint fejlesztendő kompetenciát. Igaz ez lefelé is igaz, az elég-
séges szinthez is alacsonyabb említés tartozik. 

7. ábra

Íráskészség

Stílus 
(osztályzat) említi nem említi Összesen

1 … … 100%

2 36% 64% 100%

3 41% 59% 100%

4 33% 67% 100%

5 21% 79% 100%

Összátlag 35% 65% 100%
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BEFEJEZŐ ÉSZREVÉTELEK

A 2012-es NAT alaptörvény külön fejezetben ír a kulcskompetenciák fejlesztésének szükségessé-
géről. Ezek a kompetenciák különböző képességeket, jártasságokat, attitűdöket takarnak, melyek 
különböző műveltségterületekhez is köthetők. A megfelelő anyanyelvi kommunikáció nemcsak a 
helyes nyelvhasználatot, hanem a vélemények megértését, saját vélemény kifejtését, a szóbeli és 
írásbeli kommunikációt, a megfelelő szókincset és vitakészséget is takarja. A kommunikációs kom-
petenciák megalapozását tehát az alapszintű oktatás hivatott magalapozni. 
A szakirodalom is említi, és személyes tapasztalataim vannak róla, hogy fi nnországi és a német 
középiskolai oktatásban milyen jelentős szerepe van a kommunikációs kompetenciák fejlesztésének 
és ezen belül a prezentációs készségek elsajátításának. Németországban az érettségi vizsga jelentős 
részét egy szakdolgozat készítése teszi ki, melyet a diákoknak 4 hét alatt kell elkészíteni. A folya-
mat következő részében a szakdolgozatot prezentálják és nyilvánosan megvédik az érettségi bizott-
ság előtt. Tudomásom szerint Magyarországon a nyilvánosság előtti szereplésre, prezentálásra csak 
igen kevés középiskolában fektetnek hangsúlyt. A szóbeli feleltetések már-már kimennek a divatból, 
a diákok legtöbbször írásban „felelnek”. A felsőfokú tanulmányaikat folytatva a hallgatói létszám 
növekedése miatt – néhány kivételtől eltekintve - szintén nincs lehetőség sokszor a szóbeli meg-
nyilvánulásra. Így kikerülve az életbe még mindig nem tudnak szakszerűen és érdekesen beszélni, 
meggyőzően és korrekt módon vitázni, érvelni.

***

Írásomban ÁVF-es hallgatók kommunikációs kompetenciáit vizsgáltam a verbális és nonverbális 
kommunikációs kompetencia, és ezek összhangja; a nyilvánosság előtti beszéd (előadás, prezentá-
ció); az aktív és hatékony hallgatás; az írásbeli fogalmazás, stílus, szakszerűség, érthetőség; a szó-
kincs; a vitakészség, vélemény kifejezése és indoklása szempontjából. A fejleszteni kívánt kompe-
tenciákat a hallgatók önismeretük tükrében maguk választhatták ki. A hallgatók 18-19 éves fi atalok, 
akik most kerültek ki a középiskolából, és legtöbbször még nem rendelkeznek kellő önismerettel. 
Mivel a hallgatók önismereti szintjére csak közvetetten volt módom jelen vizsgálat keretében követ-
keztetéseket levonni, emiatt első sorban a fejlesztésre kiválasztott kompetenciák gyakorisága alapján 
lehetett a vizsgált önfejlesztési céloknál egy összképet megrajzolni. 
Vizsgálatom a hallgatói önértékelések oldaláról is alátámasztja, hogy a kommunikációs képességek, 
ezen belül is leginkább a nyilvános szóbeli szereplés (előadás, vita) terén nagy erőfeszítésekre van 
szükség, mind a hallgatók mind az oktatási módszerek tekintetében. A hallgatóknak több lehetőséget 
kell adni a szóbeli megnyilvánulásra, szükség lenne több kötelező és önként vállalható prezentációra, 
szóbeli vizsgáztatásra.  
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