
Felmérés a validáció működéséről a felsőoktatási 

intézmények oktatói körében

1. Elméleti háttér:

Az elmúlt évtizedekben a nem formális környezetben megszerzett kompetenciák

validációja az európai oktatás- és foglalkoztatáspolitika kiemelt témája lett. A

felsőoktatásban a validáció nagy múltra tekint vissza néhány országban (pl.

Franciaország, Nagy-Britannia), ugyanakkor Magyarországon kevés gyakorlati

tapasztalattal rendelkezünk ezen a területen. A felsőoktatási validáció célja, hogy a

nem formális környezetben szerzett ismeretek, készségek, kompetenciák (pl.

munkatapasztalat, önkéntes munka, tanfolyami képzés) beszámíthatóak legyenek

a formális felsőoktatási képzésekbe (alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási

szakképzés). A 2011.évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról lehetőséget is

teremt a validációra, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyakorlatban

nem működik az eljárás. A téma időszerűségét alátámasztja az is, hogy a

felsőoktatásban a 2017 szeptemberétől hatályos tanulási eredmény alapú képzési

és kimeneti követelmények is előrevihetik a nem formális környezetben szerzett

kompetenciák (pl. munkatapasztalat) elismerésének és beszámításának ügyét,

hiszen az előzetesen megszerzett kompetencia könnyebben összehasonlíthatóvá

válik a képesítések tanulási eredményeivel.
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5. A kutatás eredményei

➢ A kutatásban résztvevők felsőoktatási intézményben dolgozó oktatók

megoszlása intézmény típus szerint 87,1%-a kitöltőknek állami és

12,9%-a nem állami felsőoktatási intézményben tanít.

➢ Feltételezésünk volt, hogy akik alkalmazzák a tanulási eredmény

alapú szemléletet a tanítási folyamataik során, azok pozitívabban

viszonyulnak a validációhoz, mint akik nem. Szignifikáns

összefüggést tapasztaltunk mindhárom esetben. Azok az oktatók,

akik a tanulási eredmény alapú szemléletet alkalmazzák munkájuk

során, ők nagyobb mértékben támogatják a validáció működését,

mint akik nem alkalmazzák a tanulási eredmény alapú szemléletet a

tanítási folyamataikban.

➢ Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az értékelési módszerek és az

oktatók validáció iránti attitűdjük között van-e összefüggés. Az

oktatókat arra kértük, hogy az előre megadott 23 értékelési módszer

közül legfeljebb 3-t válasszon ki, melyeket a hallgatók teljesítmény

értékelésekor a leggyakrabban alkalmaz. Ebben az esetben is

biztosítva volt számukra az egyéb kategória, amellyel bővíthették a

felsorolást.Az értékelési módszerek alkalmazása szerint 3 csoportra

bonthatók az oktatók. Az első csoportot azok alkották, akik csak

klasszikus értékelési módszerekkel dolgoznak (19,6%). A felsorolt

módszerek közül klasszikusnak vagy hagyományosnak a

feladatlapot, a hallgatói kiselőadást, a prezentációt, a szemináriumi

dolgozatot, a tesztet, valamint a szóbeli feleletet tekintjük. A második

kategóriába (44,5%) azok kerültek, akik főleg hagyományos

értékelési módszereket alkalmaznak, míg a harmadik csoportot a

főleg innovatívabb módszerekkel dolgozó egyetemi oktatók alkotják

(35,9%).

➢ A domináns értékelési módszereket összevetve a validációt mérő

főkomponenssel, és a validáció attitűdöt mérő indexszel, nem

találtunk szignifikáns összefüggést a változók között. Egyedül az

önbevallás alapú validáció attitűd mutatott összefüggést az értékelési

módszerrel, bár az összefüggés erőssége gyengének tekinthető. A

függetlenség esetén várthoz képest a főleg innovatív módszerekkel

dolgozók körében szignifikánsan alacsonyabb az elutasítók és a

közömbösök aránya, míg a támogatóké magasabb.

További céljaink között szerepel a fentebb említett főbb kérdésekre

a válaszok megadása, az adatok további elemzése, az eredmények

publikálása szakmai és tudományos konferenciákon.

3. A kutatás legfontosabb adatai:

✓ Tárgya: a validáció működése a felsőoktatási intézmények oktatói körében

✓ Időbeli intervalluma: 2019.november - 2020.január

✓ Módszere: online kérdőíves lekérdezés

✓ Adatgyűjtés módja: anonim

✓ Minta: 1282 kitöltött kérdőív, amely az alapsokaság 8,8%-a

✓ Alapsokaság: a 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklet szerinti államilag

elismert, egyetemként működő (állami és nem állami) felsőoktatási

intézményekben (39 db) dolgozó oktatók – 14577 fő

✓ A válaszok kódolása, feldolgozása, elemzése folyamatban van

✓ Adatok vizsgálata: gyakorisági megoszlások, kereszttábla, statisztikai

elemzések

A kutatás lefolytatásában együttműködő partnerek:

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁSI STRATÉGIAI ÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY 

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

2. A kutatás célja:

A kutatást azzal a céllal folytattam le, hogy

✓ megismerjük a felsőoktatási intézményekben oktatók tanítás- és értékelés

módszertani kultúráját

✓ megismerjük a felsőoktatásban dolgozó oktatók hogyan gondolkodnak a nem

formális úton megszerzett kompetenciák formális keretek között történő

elismeréséről, milyen gyakorlatokat, eljárásokat működtetnek

✓ aktuális helyzetképet kapjunk a nem formális úton megszerzett kompetenciák

elismerésének gyakorlatáról a felsőoktatásban

A kutatást lefolytatását indokolta, hogy

✓ 2005 óta a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók a nem formális úton

megszerzett kompetenciáikat elismertessék a felsőoktatási intézményekben, de a

gyakorlatban ez nem működik széles körben és szabályozott módon

✓ a kutatások hiátusa

4. A kutatás kérdőívének egységei, céljai

I. Általános adatok:

Az általános szocio-demográfiai adatok: a kitöltő melyik felsőoktatási

intézményben tanít, melyik nemhez, korcsoporthoz tartozik, mi az oktatói

státusza, szerepköre, foglalkoztatási jogviszonya, melyik képzési területen,

képzési ciklusban és /vagy képzési szerkezetben (osztott/osztatlan) folytat oktatói

tevékenységet, mióta oktat a felsőoktatásban.

II. Tanítási módszerekkel és értékelési módszerekkel összefüggő kérdések

Az oktatók dominánsan milyen tanítási és értékelési módszereket használnak a

tanítási és értékelési folyamat során és miért azokat a módszereket alkalmazzák.

Milyen mértékben használják az oktatók az IKT (információs és kommunikációs

technológiák) eszközöket, melyeket használják a leggyakrabban, illetve ki

biztosítja azokat az eszközöket. Készítenek-e az oktatók saját tematikát,

kurzusleírást tantárgyaikhoz, illetve a készített vagy használt kurzusleírások

jellemzően milyen adatokat tartalmaznak.

III. Tanulási eredményekkel összefüggő kérdések

A tanulási eredmény alapú oktatási szemlélet ismeretére, alkalmazására, az

oktatói munka során érzékelt nehézségekre és tapasztalt változásokra

vonatkoztak. Ismerik-e, alkalmazzák-e az oktatók a tanulási eredmény alapú

(oktatási) szemléletet a tanítási folyamat során. Amennyiben használják, milyen

területen alkalmazzák. A tanítás tervezésekor, a tanítás során, az értékeléskor

okoz-e nehézséget a tanulási eredmény alapú szemlélet alkalmazása, ha igen,

akkor milyen jellegű nehézségeket okoz.

IV. Validációval összefüggő kérdések

Hogyan történik a hallgató előzetesen megszerzett, de dokumentumokkal nem

igazolható kompetenciáinak meglétéről való meggyőződés formája és az

elismerés módja, a validációt kérők jellemzően melyik célcsoporthoz,

korcsoporthoz tartoznak, mekkora a számuk (nagyságrendileg). Az oktatók

milyen mértékben ismerik a felsőoktatási validációt, hogyan viszonyulnak az

eljáráshoz, hogyan működik intézményeikben a validációs eljárás, mely szakokon

a legjellemzőbb a validáció kérése.
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Elutasító Közömbös Támogató

A tanulási eredmény alapú szemlélet szerint a validációt elutasítók, 
közömbösek, támogatók aránya (N=633)

A tanulás eredmény alapú szemléletét alkalmazza

A tanulás eredmény alapú szemléletét nem alkalmazza


