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Hipotézis 

1.Ebben a közművelődési intézménytípusban kiemelkedő 
képzési-, oktatási tevékenység folyik, részben az intézmény 
saját munkatársainak a közreműködésével, részben 
együttműködő partnerek bevonásával. 

2.Az intézmények jelentős része fontos feladatának tekinti 
az ismeretterjesztést. 

3.Az itt dolgozó kollégák jelentős része pedagógusi 
végzettséggel is rendelkezik. Az általuk birtokolt 
kompetenciák, tudástartalmak megjelennek az általuk 
szervezett programok irányultságában, a közvetített 
tartalmakban. 



A felnőttkori kompetenciák és értelmezésük 

•„A kompetencia- latin eredetű szó - alapvetően kognitív alapú 
tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne a motivációs 
elemek, képességek és egyéb emocionális tényezők is”( Vajda 
2002) 

•Nagy József – 4 kompetenciája közül- a szakmák elsajátításához 
szükséges kompetencia- 

•A problémamegoldó kompetencia ( Csapó, 2005) 

•Kommunikációs kompetencia ( Vass, 2008.) 

•A hálózati , szervezeti, csoportkompetencia, egyéni 
kompetencia, ( Wilkens- Keller- Schmette 2006) 

•A kompetenciák olyan forrástőkét alkotnak, amelyek 
egymással keveredve lehetővé teszik magát a tevékenységet, 
ezáltal a teljesítményt( Bellier 1998) 



Az Európai Parlament által meghatározott 
kulcskompetenciák 2006 

 

1.Az anyanyelven folytatott kommunikáció 

2.Az idegen nyelven folytatott kommunikáció 

3.A matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a 
természet és műszaki tudományok terén 

4.Digitális kompetencia 

5.A tanulás elsajátítása 

6.Szociális és állampolgári kompetencia 

7.Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia 

8.Kulturális tudatosság és kifejezőkészség 
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Alkalmazott mérőeszközök: 

I. Az Agórák által készített 2015., 2016. és 2017. évi 
EMMI statisztikák. 

II.A Nemzeti Művelődési Intézet felkérésére a 14 Agóra 
vezetőjével készített 38 kérdésből álló kérdőív. 

III.Saját készítésű összehasonlító táblázat, amelynek 
alkalmazását minden Agóra elfogadta. 



Statisztikai adatok összehasonlító 
elemzése 



Statisztikai adatok összehasonlító 
elemzése 



Statisztikai adatok összehasonlító 
elemzése 



Statisztikai adatok összehasonlító 
elemzése 



Kiegészítő mérések 



Kiegészítő mérések 



Következtetések, tanulságok 

•Az EMMI – Közművelődési Statisztika mint 
központi mérőeszköz funkcionál. 

•A statisztika változott 2016-ban 

•Az  értelmezhetetlen adatok -  a mérőeszköz és 
a kitöltő személy változásából adódtak 

•Tanulság: a városoknak önellenőrzést kell 
végrehajtani az adatok rögzítése során. 

•  az előző évi számítási módok figyelése 

• Értelmezési kérdések 

 

 



II. A strukturált kérdőívek 
adatainak feldolgozása 

•Milyen az intézmény kapcsolata a felsőoktatási 
intézményekkel? 

•Hogyan jelenik meg a természettudományok fontossága 
a közművelődési intézményekben? 

•Milyen kapcsolati háló működik az Agórák és a település 
illetve az adott megye köznevelési intézményei között? 

•Milyen szakirányú képzésekre lenne szükség az Agórák 
munkatársai számára? 

 



A kvalitatív interjúk feldolgozása 
tartalomelemzéssel 

•A  feldolgozás során rögzítettem a kérdésekre adott véleményeket, 
szempontokat. Ellentmondást, extrém véleményt nem találtam. 
 

1.Minden esetben az egyetemisták fontos célközönsége az adott 
intézménynek. 

 A közművelődési intézmények az egyetemisták gyakorlati helyszíneként 
működnek ifjúságsegítők, mozgóképkultúrával, ábrázolókultúrával, 
közösségi művelődéssel, de akár informatikával is foglalkozó hallgatók 
részvételével. 

2. Szeged, Debrecen, Győr esetében alapfeladat a természettudományok 
népszerűsítése, de Kecskemét és Veszprém is végez olyan tevékenységeket, 
amelyek ezt a célt szolgálják. 

 Veszprémben van egy természetoktató terem. 

 Kecskeméten elsősorban a környezetvédelemhez kapcsolódó 
ismeretterjesztés van jelen. 



A szakirányú továbbképzések 

•A humán erőforrás fejlesztése- kiemelt  terület, 

• szakirányú képzések igénye markánsan jelenik meg 

•A  gyakorlatorientált szakmai képzések fontossága: idegen 
nyelvi képzések, informatikai továbbképzés, haladó 
általános felhasználói képzés, rendezvényszervezés, 
marketing, PR, alapok és legújabb irányok, kommunikációs, 
konfliktuskezelési, hatékonyságnövelő és egyéb „soft skill” 
képzések iránti igény fogalmazódott meg. 

•A képzések szükségessége a technikai munkatársak 
számára. 



A szakirányú továbbképzések 



III. Saját készítésű mérőeszköz 



Alapvető statisztikai 
összehasonlítás 



Alapvető statisztikai 
összehasonlítás 



Nő - Férfi arány 



Végzettségek – kompetenciák 
összehasonlítása 



    Kiegészítő vizsgálat 





Tanulságok – fejlesztési 
lehetőségek 

•A továbbképzési lehetőségekre kitérni 

•Milyen kompetenciákkal rendelkező 
szakemberekre lesz szükség 3-5 év múlva. 

•A felsőoktatásra gyakorolt hatása 

•Mind a 14 intézménynek részt kell vennie a 
kutatásban. 

•A kimeneti követelmények pontosabb 
meghatározásával. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 




