
A kultúraközvetítő szakemberek kompetenciái 

A kutatás kiindulópontja, célkitűzése
Mind a hazai, mind a nemzetközi gyakorlatban kevés példa található

kultúraközvetítő szakemberek kompetencia- kutatásaira.

A kutatás célja: Feltárja a hazai közművelődésben dolgozó

kultúraközvetítő szakemberek és a jövő szakembereinek rendelkezésre

álló és elvárt kompetenciáit.

A kutatás eredménye: Képzési tartalmak létrehozása, értékelési rendszer,

mátrix megalkotása.

A kultúraközvetítő szakma- a közművelődési szakemberek szakmai

presztízsének az erősítése.

Szegedi Tudományegyetem
Orbán Hedvig phd hallgató

Nemzetközi-hazai kutatások
Education and Skills – Oktatás és jártasságok- OECD- 2001.

Kompetencia alapú gyakornoki rendszer az USA-ban. Connecticut példája (

Kimmel Magdolna2014.)

Leonardo da Vinci projekt - a könyvtárosok személyes, szociális és szakmai

kompetenciáinak összehasonlítása- francia, német, olasz partnerek

bevonásával.

Koltai Dénes JPTE A felnőttképzés funkcióváltása- 2004.- humánszervező,

ifjúságsegítő szakok létrehozása,

Kraicinné Szokoly Mária: Pedagógus- andragógus szerepek és

kompetenciák Magyarországon az ezredfordulón-2006.

A kompetencia modell fogalma
• Keretrendszer- amely a munkavállalót- a szervezetet- és a munkakört köti össze.

• Az egyéni kompetenciakészlet – és a munkakörhöz kapcsolódó 
kompetenciaelvárások között- megfelelőség realizálódik.

• Dinamikus és a gyakorlatban jól használható eszköz az optimális szervezeti 
célokkal összhangban álló munkaerő állomány korrekt biztosításához

• Különböző kompetenciacsoportok szervezetre kidolgozott strukturált 
rendszere.( Henczi-Zöllei 2007.

A kompetencia modellek alapvető tartalmi elemei
• Speciális kompetenciák

• Kognitív kompetenciák- az információk feldolgozásához

• Általános vagy szociális kompetenciák

• Személyes vagy perszonális kompetenciák

• Funkcionális kompetenciák

Terjedelme: 10-20 kompetencia

Kialakítása: 1-3 év

Létrehozása: Belső erőforrással, külső tanácsadóval, vagy a két mód kombinációjával.( 
Henczi-Zöllei 2007. 

A kompetencia modellek tanulmányozása
Spencer and Spencer-féle kompetencia modell / 1993./

A kompetencia jéghegy modellje

Cleaning House kompetencia modell

Szervezetek integrál kompetencia modellje- Augsburg IMU cég.

Kilencelemű általános tanári kompetencia- modell

Kétdimenziós modell: alap + szakmai kompetenciák

A személyiség 4 összetevőjéből álló kompetencia modell

Disco rendszer-Europen Dictionary of Skills and Competenses

Öt tényezős kompetencia modell / Henczi -Zöllei 2007/

A kvalitativ kutatás bemutatása
Alkalmazott kutatási eszköz: saját készítésű online kérdőív- az öttényezős kompetencia 
modellre alapján.

Kitöltötte:  136  + 100 Agórában dolgozó szakember részmintaként történő 
feldolgozása.

Tartalma: 14 szöveges kérdést  + 30 item

A kitöltők: 77 nő és 23 férfi               Mean: 45,657  év,

főiskolai végzettség: 17 fő

egyetemi végzettség: 55 fő

Egyéb:  28 fő / speciális, pl. fizika, kémia, informatika/

Tudományos fokozat: 0 

Ország neve:

Rendelkezik-

e kulturális 

törvénnyel?

A törvény 

szabályozza-e a 

közművelődési 

szakemberek 

képzettségét?

Szakirányú 

felsőoktatási 

képzés, van-e 

ebben az 

országban?

A törvény 

rendelkezik-e 

népfőiskolákról

?

Működik-e 

népfőiskola 

az 

országban?

Magyarország igen igen igen igen igen

Németország igen nem igen igen igen

Finnország igen nem igen igen igen

Dánia igen nem igen igen igen

Románia igen igen nem igen igen

Szlovákia igen nem Nem Nem igen

A kutatásban alkalmazott kompetencia modell
A kutatásban alkalmazott modell: Öt tényezős kompetencia modell- (Henczi -Zöllei
2007.)

1. Általános és kulcskompetenciák

2. Szakmai kompetenciák

3. Szociális kompetenciák

4. Tanulási kompetenciák

5. Innovatív kompetenciák

Alkalmazott statisztikai módszerek

1. Átlag szórás számítása

2. Korreláció

3. Reliabilitás vizsgálat a teszt különböző részein

4. Kétmintás T-próba

5. Anova vizsgálat végzése

A kvalitatív kutatás bemutatása- alkalmazott

statisztikai módszerek

1. Életkor: Mean: 45,657        Std.Dev: 12,47 

Közművelődési munkatapasztalat ? 

Mean: 16,43        Std. Dev:  13,51

2. Kommunikációs- nyelvi kompetenciák- Nyelvvizsga:

Alapfokú:  13 fő középfokú: 42 fő felsőfokú: 5 fő 

100 főből - 60 fő = 60 %

• Kommunikációs készségek-8 item- 7 fokú Likert skála 

Mean: 5,7   6,2      6,1    6,253    6,152,    6,626 

• A Hipotézis beigazolódott

A digitális kompetencia mérése
A rész- teszt reliabilitás vizsgálat eredménye: 0,822 

Kipróbált mérőeszköz alkalmazása.

Szignifikáns korreláció: 4.-5. kérdésnél

A digitális kompetenciák fejlesztésre szorulnak.

Tartalom-elemzés-A tanulási szándék vizsgálata
Az elmúlt 3 évben vett-e részt továbbképzésen?    N: 38  I:  62 

Az elvégzett képzések jelentős többsége:

közművelődési szakirányú képzés volt, pl. közösségszervezés, kiválóság-modell, 
szakértői képzés, élménypedagógiai képzés.

Finanszírozása: Nemzeti Művelődési Intézet - ingyenes volt, vagy  a  munkahely 
finanszírozta.

Az elkövetkező 1 évben részt venne-e és milyen jellegű továbbképzésen?     Igen: 68 fő 

Kiemelkedő tanulási szándék van a szakma képviselőiben

A  kompetencia-területek fejlesztése
1. Általános és kulcskompetenciák:- kommunikációs kompetencia- a magas érték 
ellenére:

• Fejlesztendő terület: kommunikáció, hatékonyabb nyilvános beszéd, 
konfliktusmegoldás

• Digitális kompetencia fejlesztése:

▪ Új szoftverek alkalmazása,

▪ Egyéni fejlesztés, digitális rendszerek használatának alkalmazása, a használat 
elfogadtatás

▪ Online közönségkapcsolat, digitális marketing megtanulása, erősítése

• Szervezeti kompetencia megjelenése

Fejlesztési lehetőségek
2. Szakmai kompetenciák fejlesztése:

Jogi, pénzügyi ismeretek, 

szervezetfejlesztés, humán erőforrás, 

3. Szociális kompetenciák fejlesztése:  érzékenyítő képzések, 

A Kutatás szakmaspecifikus - gyakorlati relevanciája I.:

Szakmai képzések indítása- pl. jogi pénzügyi ismeretek, 

Belső képzések generálása- pl. érzékenyítő programok.

Csatlakozás lehetősége- meglevő képzésekhez- pl. IKER-1-2. Digitális kompetencia-
fejlesztése-

Együttműködési háló bővítése - NJSZT, ISZE

Hálózati -Agórás képzések generálása.v

Következtetések- Tanulságok
A hipotézis alapján: Kommunikációs készségek fejlettek- mégis igény van a fejlesztési 
lehetőségekre.

Hipotézis alapján: Digitális kompetenciák jól mérhetőek- fejlesztésre szorulnak- igény 
van a fejlesztésre.

Hipotézis alapján: Az Öt elemből álló kompetencia modell alkalmazható a 
kultúraközvetítő professzióra- még fejlesztendő.
/Kialakítása: 1-3 év/

A kutatás következő lépései
1. Kompetenciák és a generációk kapcsolatának vizsgálata online kérdőívvel, amely 
azonos itemeket tartalmazott.

2. A résztvevők: 

Közösségszervező, kulturális mediátor szakos hallgatók: 115 fő

/ Szeged, Debrecen, Pécs, /

Gyakorló közművelődési szakemberek: 100 fő

Nyugalmazott közművelődési szakemberek: 80 fő       
2019-2020. szeptember- március

3.    A 295 teszt kiértékelése- a 3  részt-teszt

eredményének összevetése, kiértékelése. 2020. szeptember- október

4.   Képzési tartalmak kialakítása. Kompetencia modell

kialakítása, értékelési mátrix kialakítása, gyakorlatban

történő tesztelése, alkalmazása.


