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Kutatás bemutatása

•Kutatásomban az oktatók, a hallgatók és a munkáltatók véleményét mutatom
be, a pályakezdőktől elvárt kompetenciákkal kapcsolatban, a
közösségszervezőkre fókuszálva.

•Azokat a kompetenciákat, feltételeket, tényezőket vizsgáltam, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy a hallgatók később sikeres pályakezdők legyenek.

•Kutatás kérdései:

• A munkáltatók milyen kompetenciákat várnak el a pályakezdőktől?

• A hallgatók mennyire vannak tisztában a munkaerőpiac elvárásaival?

• Az egyetem mennyire készíti fel a hallgatókat a munkavállalásra?



A kutatás módszere
•Résztvevők:

• Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja –
személyes interjú

• Oktatók: 4 fő – személyes interjú

• Munkáltatók: 6 fő – személyes interjú

• Hallgatók: 63 fő ( nappali tagozatos hallgatók 69,8%-a) – online kérdőív

•A kérdések csoportra szabottak voltak, azonban két Likert-skála feladat
mindhárom vizsgált csoport számára ugyanaz volt. Így lehetőség nyílt a
vélemények pontos összehasonlítására.



A kutatás eredményei 
•A kutatásomban kiemelt helyet foglal el, a Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Pedagógusképző Kar dékánjával folytatott interjú.

•Véleménye szerint, a mai hallgatók nagyon innovatívak, szeretnek csapatban
dolgozni, azonban nem elég kitartóak.

•Szerinte a legnagyobb szerepe a gyakorlati képzésnek van.

•A karon sok gyakorlati szakember tanít.

•Egy szak létrehozásánál, a legfontosabb teendő a munkaerőpiacra való reagálás.



A kutatás eredményei 
adatokban kifejezve



Komoly szerepe van az egyetemen szerzett készség, képesség,
az egyetemen kialakult munka szempontjából fontos 
attitűdök,az egyetemen kialakult kapcsolatrendszer

Számottevő szerepe van az egyetemen kapott ismeret, tudás,
az egyetemen szerzett készségek, képességek, az 
egyetemtől független készségek, képességek,az
egyetemi tanulmányoktól független attitűdök,az
egyetemtől független kapcsolatrendszer

Csekély szerepe van -

Nincs szerepe szerencse

Az oktatók véleménye a pályakezdők sikerességi tényezőiről

Kiemelkedően fontos önálló munkavégzés,szakmai tudás,
terhelhetőség,
képes csapatban dolgozni,kreativitás,
nyitottság, problémamegoldó képesség

Közepesen fontos precíz munkavégzés,
digitális eszközök ismerete

Kicsi a jelentősége -
Nem fontos -

Az oktatók véleménye a kompetenciákról 



Komoly szerepe van az egyetemen szerzett készség, képesség,
az egyetemen kialakult kapcsolatrendszer

Számottevő szerepe van az egyetemen kialakult munka szempontjából fontos attitűdök,az
egyetemen kapott ismeret, tudás,
az egyetemen szerzett készségek, képességek, az 
egyetemtől független készségek, képességek,az
egyetemi tanulmányoktól független attitűdök,az
egyetemtől független kapcsolatrendszer

Csekély szerepe van -

Nincs szerepe szerencse

Kiemelkedően fontos szakmai tudás,
képes csapatban dolgozni,kreativitás,
nyitottság, problémamegoldó képesség,
precíz munkavégzés

Közepesen fontos digitális eszközök ismerete,önálló
munkavégzés,
terhelhetőség,

Kicsi a jelentősége -

Nem fontos -

A munkáltatók véleménye a pályakezdők sikerességi tényezőiről

A munkáltatók véleménye a kompetenciákról



 



 





A kutatás eredményeinek összefoglalása
•Hasonlóságok:

• A vizsgált csoportok mindegyike fontosnak tartja a család szerepét abban, hogy a
hallgató sikeres pályakezdő legyen.

• Egyetértés volt abban is, hogy mik azok a tényezők, amelyek a pályakezdőket
sikeressé teszik. Ilyenek például a kapcsolatrendszer, a szakmai ismeretek,
azonban abban is egyetértettek, hogy a szerencsének csekély szerepe van.

• A közösségszervező szakmához szükséges kompetenciákat is egyformán látták.
Mindannyian kiemelték az empátia, a csapatban való dolgozás, és a jó
kommunikációs képesség kompetenciákat.



•Eltérések:

• Az oktatók és a munkáltatók úgy gondolják, hogy a pályakezdők
sikerességében nagyobb szerepe van a hallgatóknak, mint az egyetemnek. A
hallgatók viszont úgy gondolják, hogy ez éppen fordítva van.

• Az oktatók és a munkáltatók azt gondolják, hogy a kompetenciákat a
munkahelyeken, gyakorlatban lehet leginkább elsajátítatni, azonban a
megkérdezett hallgatóknak csupán a 37%-a dolgozik.



Összegzés
•Összességében elmondható a hallgatók, az oktatók és munkáltatók véleménye
sok tekintetben megegyezik.

•Abban az összes vizsgált csoport egyetértett, hogy a munkaerőpiac igényeit
nyomon kell követni és a kompetenciákat folyamatosan fejleszteni kell.

•A kutatásból kiderült, hogy a kompetenciákat leginkább gyakorlattal lehet
elsajátítani.

•Abban mindannyian egyetértettek, hogy az egyetem nem mindig tud megfelelő
körülményeket, feltételeket biztosítani ahhoz, hogy a diákok megismerhessék a
munkaerőpiac elvárásait.



Következtetés
•A közösségszervező szak egyik előnye, hogy sok szakember tanít a képzésen
ezzel elősegítve a közvetlen tudás átadást. Ez bizonyára más szakokon is egy jól
működő lehetőség lenne.

•Fontos, hogy a munkaerőpiac és a felsőoktatás közötti hatékony párbeszéd
folytonos legyen.

•Az egyetem lehetőségeit (Mentorprogram vagy Karrier Iroda) folyamatosan
népszerűsíteni kell a hallgatók körében.



Országos Közművelődési Konferencia
KMK

• Projektmódszer

•A hallgatók a gyakorlatban kamatoztathatják a tudásukat

• Segítő környezet, de önálló munka

• Minden olyan kompetencia fejlesztése, ami szükséges ahhoz, hogy sikeres 
legyen a hallgató

• Támogató szakmai partnerek





A kutatás bővítése, fejlesztése

•A véleménykülönbségek okainak vizsgálata.

•A közösségszervező szakma munkaerőpiaci változásának vizsgálata.

•A közösségszervező szakon megszerzett kompetenciák, más szakterületen,
hogyan alkalmazhatóak.



Köszönöm szépen a 
figyelmet! 


