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Rövidítések 

EQF – Európai Képesítési Keretrendszer 

PLOTEUS adatbázis – Portal on Learning Opportunities throughout the European 

Space (információt biztosít az európai tanulási-képzési lehetőségekről) 

EUROPASS – 5 dokumentumból áll (Európai Önéletrajz; Mobilitási dokumentum; Dip-

loma kiegészítés (Diploma Supplement); Bizonyítvány kiegészítés (Certificate 

Supplement); Nyelvi portfólió 

ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education (Felsőokta-

tás Minőségbiztosításának Európai Szervezete) 

EUA – European University Association (Európai Egyetemi Szövetség) 

NFT – Nemzeti Fejlesztési Terv 

HEFOP – Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (Az NFT egyik programja) 

TÁMOP – Társadalmi Megújulás Operatív Program (Az NFT egyik programja) 

TUNING – Tuning Educational Structures in Europe (A bolognai folyamat és a lissza-

boni stratégia célkitűzéseit támogató projekt a felsőoktatási szektorban)  

EHTAN – European Healthcare Training and Accreditation Network (Európai Egész-

ségügyi Oktatás és Akkreditációs Hálózat) 

OKJ – Országos Képzési Jegyzék (az államilag elismert szakképesítéseket tartalmazza) 

DACUM – Developing a Curriculum (tanterv/tanagyag-fejlesztés) 

NMC – Ápolók és Szülésznők Központi Tanácsa (Egyesült Királyság) 

NIPEC – Northern Ireland Practice and Education Council (Észak-Írországi Gyakorlati 

és Oktatási Tanács) 

OSCE – Objective Structured Clinical Examination (Objektív Strukturált Klinikai Vizs-

ga) 

EHTAN NCQ – European Healthcare Training and Accreditation Network (Európai 

Egészségügyi Oktatás és Akkreditációs Hálózat Ápolói Kompetencia Kérdőív) 

ACTN – European Commission’s Advisory Committee on Training in Nursing (Az EU 

Bizottság Ápolóképzési Tanácsadó testülete) 

QAA – Quality Assurance Agency for Higher Education (Felsőoktatási Minőségbiztosí-

tási Ügynökség)  

CLU – Collaborativ Learning Unit (Tanulást segítő osztály; a gyakorlati oktatás olyan 

formája, ahol az oktatás elsődleges szerepet kap az ápolás mellett)  
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Bevezetés 

A jelen és jövő ápolóképzését, ápolási gyakorlatát jelentősen befolyásolják az 

Európai Unió stratégiai döntései, a lisszaboni stratégiai célokban megfogalmazott ver-

senyképesség növelése, a bolognai folyamat alapelvei között megjelenő átjárható, átlát-

ható európai felsőoktatási térség kialakítására való törekvés. Ezek eredményeképpen az 

ápolóképzést választók és ápolási gyakorlatot folytatók szabadon mozoghatnak az Eu-

rópai Unió (továbbiakban: EU) különböző országaiban, hasonló alapelvek mentén és 

színvonalon sajátíthatják el szakmájuk alapjait, hasonló standardok mellett végezhetik 

ápolói gyakorlatukat. Dolgozatom elkészítésének ideje egybeesik a felsőoktatás világ-

szerte zajló reformjával, melynek egyik hazai vonatkozása, hogy a főiskolai szintű kép-

zést felmenő rendszerben a BSc képzés váltja fel.  

A képzés és gyakorlat kompetencia-alapú megközelítése napjainkban kulcsfon-

tosságú kérdés az európai országokban. A kompetens ápoló a hazai és nemzetközi 

egészségügyi ellátásban is a hivatás és az ellátást igénylő egyének érdekeit szem előtt 

tartva, hatékonyan tud cselekedni, professzionálisan számon kérhető, minőséget szolgál-

tat és mobilitása is fokozódik. A kompetencia elvű megközelítés nagyobb hangsúlyt 

fektet az ápolói felkészítés eredményességére, a végzett szakemberek piacképességére.  

Az ápolás társadalmi környezete sokat változott az elmúlt évtizedekben Magyar-

országon. A változások egy része kedvező volt és az ápolói hivatás fejlődését hozta ma-

gával. (Ennek egyik példája, hogy 1989-től főiskolai szintű, 2000-től egyetemi ápoló-

képzés került bevezetésre.) Más részük kedvezőtlenül érintette az ápolás oktatását, és 

gyakorlatát egyaránt. Az ápolói pálya anyagi és erkölcsi megbecsülésének hiánya, a 

folyamatos reformtörekvések az egészségügyi rendszer átalakítására oda vezettek, hogy 

az ápolói pálya egyre kevésbé vonzó, a hallgatói létszám folyamatosan csökken minden 

ápolóképzést folytató intézményben. Létszámproblémákkal küzd az ápolási gyakorlat, 

ami a képzés és gyakorlati oktatás szoros kölcsönhatása miatt, az ápolóképzés területi 

gyakorlati oktatását is veszélyezteti. Az ápolóképzés célja a hallgatók elméleti és gya-

korlati ismeretekkel történő felkészítése az ápolói hivatás gyakorlására, ami együtt kell 

járjon a professziótól elvárt attitűd, viselkedési minta átadásával is. A területi gyakorlati 

képzés szakmai kompetenciákra felkészítő szerepe meghatározó a képzés során, hiszen 

az ápolói gyakorlat ismeretek, készségek, értékek és attitűdök komplexitását igényli, s a 

hallgató képzési idejének kb. 50%-át jelenti. Ugyanakkor nagyon kevés tényszerű adat-
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tal rendelkezünk tényleges hatékonyságáról. A hallgatói-oktatói vélemények szerint az 

elméleti képzés színvonalasabb, mint a szakmai gyakorlatok. (1) A képzés hatékonysá-

gának, minőségének fejlesztése ugyanakkor létkérdés az oktatási intézmények számára. 

Kihívást jelent a képzés számára az is, hogy egyidőben kell megfelelnie a hazai munka-

erőpiac, ápolási szakma, ill. a hallgatói igényeknek, a kliens elvárásainak és az EU tá-

masztotta nemzetközi feltételrendszernek is. A kompetencia kérdése legtöbbször úgy 

merül fel a hazai szakmai közösségen belül, hogy a különböző képzési szinten végzett-

séget szerzett ápolók milyen feladatok ellátására jogosultak, hol vannak a kompetencia 

határaik más egészségügyi dolgozókkal való összehasonlításban. Feszültség mutatkozik 

az oktatási intézmények által kínált felkészítés és az egészségügyi intézmények képzés-

sel szembeni elvárása között. Nincs pontosan definiálva a kompetencia fogalma az ápo-

lásban, nincs konszenzus abban sem, mi alkotja a kompetenciát.  Mindezek miatt cél-

szerűnek látszik a jelenlegi helyzet feltárása, azaz hol tart most a főiskolai ápolóképzés 

a szakmai kompetenciákra való felkészítésben, összehasonlítható-e a hazai felsőoktatás-

ban végzett ápolók kompetencia-önértékelése a nemzetközi adatokkal.  

Az ápolói kompetencia mérése rendkívül bonyolult, mert az ápolói gyakorlat ho-

lisztikus szemléletű, összetett, különböző országokban különböző környezeti feltételek 

mellett zajlik, így többféle módja is lehet a szakma kompetens gyakorlásának. A kom-

petencia-mérési módszerek egy része kvantitatív jellegű, és nem fordít figyelmet a 

kompetencia olyan minőségi elemeire, mint a gondoskodás, interperszonális kapcsola-

tok, döntéshozatal, melyeket nagyon nehéz kvantitatívan mérni. További nehézséget 

jelent, hogy az ápolói kompetenciával, annak mérésével kapcsolatos hazai szakirodalom 

rendkívül szegényes, nincsenek ilyen jellegű kutatási eredmények. 

 Jelen kutatásban célom volt annak igazolása, hogy a magyarországi ápolási gya-

korlat az európai ápolási gyakorlathoz hasonló lehetőségeket kínál az ápolói kompeten-

ciák gyakorlására. A Magyarországon egyedülálló vizsgálat segítségével objektíven 

kimutatható a képzőintézmények számára, hogy az oktatás mely területén szükségesek 

további fejlesztések. A Magyarországon előzmény nélküli vizsgálat alátámasztja a kép-

zőintézmény és a területi gyakorlati oktatást biztosító intézmények együttműködésének 

szükségességét, annak lehetséges útjait.  
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1. Globalizációs trendek az Európai Unió oktatáspolitikájában 

Az Európai Tanács 2000-ben Lisszabonban meghozott stratégiai döntése szerint, 

„az EU-nak 2010-re a világ legversenyképesebb, legdinamikusabban fejlődő tudásalapú 

térségévé kell válnia, ahol tartós a gazdasági növekedés, több és jobb munkahely te-

remthető, ahol erősödik a társadalmi kohézió.” (2) 

Ennek megvalósítása érdekében az EU kulcsszerepet szánt az oktatásnak, képzésnek és 

ezzel együtt a kompetenciák fejlesztésének, a gazdaság és a képzés közötti kapcsolat 

erősítésének. Az EU oktatási ágazatot érintő irányelveihez kapcsolódóan két szempont 

emelkedik ki rendkívül hangsúlyosan: 

– a képzések kompetencia alapú megközelítése, mely az oktatás minden szintjén 

megfogalmazódott elvárás  

– a kompetencia-fejlesztéssel szoros összefüggésben az oktatás-képzés 

munkaerőpiaci elvárásoknak való megfelelése.  

A tagállamok közötti együttműködés területeit, ill. az európai oktatási, képzési 

rendszerek konkrét céljait az „Oktatás és Képzés 2010”, 10 évre szóló munka-programja 

jelölte ki, megindítva ezzel az oktatási rendszer minden szintjén – a közoktatásban, 

szakképzésben, felsőoktatásban is – a változásokat. Az alábbiakban a munkaprogram 

azon elemeit tekintem át, amelyek visszatükrözik az EU ilyen irányú törekvéseit. 

Az „Oktatás és Képzés 2010” munkaprogramjában, a 2001-2006 közötti idő-

szakra vonatkozóan a kompetenciákra való felkészítés minden képzési szinten hangsú-

lyossá vált: 

- a kötelező oktatás végéig nyolc kulcskompetencia elsajátítására vonatkozóan fogal-

maztak meg keretrendszert 

- európai referencia-keretet alakítottak ki a tanárok, oktatók képesítéseire, kompeten-

ciáira vonatkozóan  

- a szakképzés átláthatósága, minőségének biztosítása érdekében is a kompetencia-

elvűségre helyeződött a hangsúly  

- a végzettségek és kompetenciák átláthatóságának egységes keretrendszere (Európai 

Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EQF) került megfogalmazásra, ami a 

végzettségek elismerésének olyan közös referencia-kerete, ami utal a kompetenciák-

ra és tanulási eredményekre. (3)  
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Az EQF legfontosabb céljai közé tartozik, hogy összehasonlíthatóvá tegye az 

egyes tagországok legkülönbözőbb szintű és rendszerben szervezett képesítéseit, a ké-

pesítéseket alkotó rendszerek harmonizálása nélkül. További célja, hogy az európai or-

szágokban megszerezhető végzettségek és képesítések átláthatóvá, összehasonlíthatóvá, 

az informális és formális tanulási keretek között megszerzett képességek beszámítható-

vá váljanak.  

Az EQF lehetővé teszi a rendszerek közötti mobilitást, biztosítja a legkülönbö-

zőbb nemzeti és ágazati képesítési rendszerek és keretrendszerek közötti átjárhatóságot, 

ezen keresztül ösztönzi a tanulók és munkavállalók EU-n belüli mobilitását. A tanulási 

eredmények (tudás, készségek, képességek és kompetenciák) különböző szintjeire építő 

semleges, a nemzeti oktatási rendszerek sokszínűségét szem előtt tartó referenciapontok 

kialakítását preferálja. (4) 

8 referencia-szint került meghatározásra (1. sz. Melléklet) (5) és minden egyes 

szinten 3 típusú tanulási kimenet – tudás, készségek, személyes és szakmai kompetenci-

ák – leírásra. „A képzettségek által megkövetelt kompetencia és szakértelem mennyisé-

gi és minőségi különbségei jelentik az egyes szintek közötti különbségeket.” A főisko-

lai, BSc képzés a 6. szinten jelenik meg ebben a referencia-keretben. 

Az EQF referenciaszintekhez illeszkedik  

- az Európai Kreditátviteli Rendszer 

- az EUROPASS okmány  

- a PLOTEUS adatbázis, amelynek célja: információ biztosítása az európai tanulási-

képzési lehetőségekről. (4, 6) 

A lisszaboni stratégiai célok felsőoktatásban történő megvalósulásához, a Bolo-

gnai Nyilatkozattal összhangban, az EU 2010-re kitűzött céljai közt szerepel az Európai 

Felsőoktatási Térség kialakítása. Egy átlátható, átjárható, kompatibilis, versenyképes 

európai felsőoktatási rendszer létrehozása, törekvés az európai felsőoktatási rendszer 

fokozatos egységesítésére. A közös európai irányelvek célja, hogy a különböző orszá-

gok felsőoktatási rendszere összehasonlíthatóvá váljon, mobilitás jöjjön létre a tanulmá-

nyok és a munkavállalás terén, vonzóvá váljon az európai felsőoktatás, fokozódjon a 

versenyképessége. Nem az uniformizáció, hanem a harmonizáció a cél, azaz a nemzeti 

szabályozások tiszteletben tartása mellett kerülhet sor a közös célok realizálására. (3) 
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A EU oktatáspolitikai irányelveinek érvényesülését európai szervezetek ENQA 

(European Association for Quality Assurance in Higher Education) (7), EUA (Europe-

an University Association) (8) is segítik.  

 

2. Az Európai Unió hatása a hazai oktatáspolitikai fejlesztésekre 

 Az Európai Uniós célok két irányból gyakoroltak hatást a hazai fejlesztésekre.  

Egyrészt megerősítést kaptak azok a konkrét folyamatok, amik a meglévő hazai igé-

nyekből fakadtak, másrészt jellemzővé vált a stratégiai tervezés. Az oktatás minden 

szintjén megindultak a változtatási törekvések. (9) 

- A közoktatás vonatkozásában hangsúlyossá vált a munkaerőpiac szempontjából fon-

tos készségek, kompetenciák fejlesztése (pl. nyelvtudás, informatika, tanulási képes-

ség, együttműködési képesség), annak érdekében, hogy a lexikális tudás elsajátítása 

mellett, képesek legyenek azokat a diákok a gyakorlatban is felhasználni. (9, 10) 

- A szakiskolai fejlesztési programban, ill. a felnőttképzés területén is a kompetencia 

alapú képzés került előtérbe. 

- Az érettségi vizsga vonatkozásában is nagyobb hangsúlyt kapott a kompetencia-

fejlesztés. 

- Térségi Integrált Szakképző Központok kerültek kialakításra a munkaerőpiac elvá-

rásainak jobban megfelelő képzések indítása érdekében. Ennek okán szükségessé 

vált a szakképzés tartalmi korszerűsítése, a gyakorlati képzés megerősítése, a képzés 

gazdaságnak, munka-erőpiaci igényeknek megfelelő változtatása. (11) 

- Az egész életen át tartó tanulás hazai stratégiája is kompetencia-fókuszú és kiemelt 

hangsúlyt fektet az oktatás-képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítésére, haté-

konyságának, minőségének javítására. (9) 

Témám szempontjából kiemelendő, hogy a magyar felsőoktatás fejlesztésének irányát is 

jelentősen befolyásolták az Európai Uniós irányelvek. Ennek hatására 2005-ben került 

elfogadásra a Magyar Universitas Program, mely célul tűzte ki a felsőoktatási rendszer 

rugalmasságának, alkalmazkodóképességének javítását, a többciklusú képzési szerkezet 

kialakítását, a kimenet-szabályozottság és kompetencia alapú képesítési keret megvaló-

sítását is szem előtt tartó fejlesztést. (9) 
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- 2005-ben új felsőoktatási törvény, a CXXXIX. tv. a felsőoktatásról került kihirde-

tésre, mely a felsőoktatás egyik alapfeladataként kezelte az európai felsőoktatási és 

kutatási térség, oktatással való kapcsolatának erősítését. (9) 

- 2005-től kötelezően kiadásra került a diplomamelléklet magyar, ill. angol nyelven, 

és Nemzeti Europass Központ kezdte meg működését Magyarországon. 

- 2006-ban új képzési kimeneti követelmények jelentek meg a felsőfokú képzésekben. 

- Átalakult a képzési szerkezet, a duális helyett lineáris képzési szerkezet jött létre, 

melynek része a felsőfokú szakképzés, BSc és MSc, doktori képzés, valamint a 

szakirányú továbbképzések. (9) 

- A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében az EU Strukturális Alapjainak támogatásával 

megvalósuló intézkedések a bolognai folyamat kiteljesedését támogatták. A HEFOP 

3.3 programja a felsőoktatás szerkezeti, tartalmi, a HEFOP 4.1-es intézkedések, ill. 

az NFT Regionális Operatív Programja (ROP) az intézmények infrastrukturális fej-

lesztését tűzték ki célul, melyek közvetve vagy közvetlenül érintették az intézmé-

nyek kompetenciákra felkészítő szerepét is. (9) 

- Átalakításra került a felsőoktatási felvételi rendszer. Az intézmények keretszámai 

helyébe a kormány által meghatározott államilag támogatott keretszámok léptek. Az 

intézményi kapacitás, a jelentkezők teljesítménye és intézményválasztása határozza 

meg az államilag támogatott, adott intézménybe felvett hallgatói létszámot. A felső-

oktatás költségvetési támogatásának új formája indult el. A finanszírozáshoz az in-

tézmények teljesítménymutatók alapján, egy 3 éves szerződés keretében juthatnak 

hozzá. Ahol jobb minőségű az oktatás, ott több központi támogatás jut az intéz-

ménynek, ahol kevésbé, ott kevesebb pénz áll rendelkezésre a költségvetési támoga-

tásból. (12) 

Az oktatásfejlesztés 2007-2013 közötti időszakára vonatkozó feladatok a II. Nemzeti 

Fejlesztési Tervben kerültek megfogalmazásra. „Az oktatási rendszer társadalmi és 

gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának elősegítése” ill. „Az oktatás, 

képzés eredményességének és hatékonyságának növelése” programok prioritást élvez-

nek. Megvalósulásukhoz szükséges az oktatás rendszer-szemléletű megközelítése, az 

egyes szakképesítések összehangolása (felsőoktatási, felsőfokú szakképzés, OKJ szak-

képesítés), a formális oktatás során szerzett végzettségek, kompetenciák, készségek, 

képességek beszámítása a képzési időbe, vizsgába, a kompetencia alapú oktatás támoga-
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tása az oktatás minden szintjén. „Az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése 

az innovációs potenciál erősítésében” prioritáson belül pedig jelentős hangsúlyt kap a 

gyakorlati oktatás és az egyes képzési szintek közötti átjárhatóság erősítése. (13) 

A fentiek megvalósítását segítő pályázatok: 

- a TÁMOP 3.3. „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” programja, 

amely kiemelten foglalkozik a kompetencia alapú oktatás kiterjesztésének támogatásá-

val.  

- a TÁMOP 3. 4.„Az emberi erőforrások fejlesztése a minőségi képzés a kutatás és az 

innováció területén” programja a felsőoktatás minőségi fejlesztésének érdekében fon-

tosnak tartja a formális, nem-formális és informális tanulással szerzett kompetenciák 

értékelési és elismerési módszereinek fejlesztését, olyan minőségfejlesztési rendszerek 

bevezetését, amelyek a partnerek, hallgatók, munkaadók aktív részvételére építenek.  

- a TÁMOP 3.5.2. Az egészségügyi szolgáltatások szerkezeti átalakításának programja, 

az egészségügy infrastrukturális fejlesztése mellett szükségesnek látja a humán erőfor-

rás rugalmas, változó igényeknek megfelelő fejlesztését is, a kompetencia elvű át- és 

továbbképzéseket, új szakképzéseket. (13, 14) 

 

3. Az Európai Unió ápolóképzésre vonatkozó irányelvei 

Az Európa Tanács munkacsoportja 3. értekezlet jelentése (15), a Müncheni 

Nyilatkozat az „Ápolók és szülésznők az egészségért”, a WHO Ápolói és Szülésznői 

Európai Továbbképzési Stratégiája (16, 17) meghatározó dokumentumok az ápoló-

képzés európai irányvonalának kijelölésében. Az ápoló- és szülésznő alapképzésnek e 

dokumentumok szerint olyan színvonalúnak kell lennie, ami biztosítja a társadalom tag-

jai számára, hogy a szakmai tevékenység megkezdésekor a végzett szakember olyan 

alaptudással rendelkezik, amire további szakmai karrierjét építheti, amire alapozva 

megszerzett kompetenciáit (tudás, készség, attitűd) fejlesztheti, képes szakmai döntése-

ket hozni, tevékenységéért szakmai és személyes felelősséget vállalni.  

Az Európa Tanács munkacsoportja 3. értekezlet jelentése, az oktatás kime-

neti eredményeire vonatkozóan fogalmazta meg elvárásait az ápolói professzió gyakor-

lójával szemben. A munkacsoport fontosnak ítélte, hogy a végzett ápoló problémameg-

oldó, minőséget szem előtt tartó, személyközpontú megközelítéssel nyújtson ápolási 

szolgáltatást úgy, hogy elméleti ismereteit és a kutatási eredményeket a gyakorlatban 
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alkalmazza, és tevékenységét dokumentációval teszi átláthatóvá. Az ápolóképzésnek az 

ápolói funkciókra kell felkészíteni a hallgatókat, melyek az ápolói kompetencia megha-

tározó elemei. Az Európa Tanács munkacsoportja négy alapvető ápolói funkciót 

határozott meg: 

- Ápolási ellátást kell nyújtani (megtervezni, értékelni) egyének, családok, közössé-

gek számára, a prevencióban, gyógyításban, rehabilitációban való közreműködéssel, 

részt kell venni az ellátás megszervezésében, megvalósításában. 

- Részt kell vállalnia a betegek, kliensek, egészségügyi ellátó személyzet oktatásában, 

képesnek kell lenni az egészséges életmód támogatására. 

- Képesnek kell lenni hatékony munkavégzésre multidiszciplináris és 

multiszektoriális egészségügyi csoportban az egyének, családok, közösségek egész-

sége érdekében.  

- Fejlesztenie kell az ápolás gyakorlatát. 

Munkája során figyelembe kell vennie a hatályos jogszabályokat, az ápolói gya-

korlatot befolyásoló szakmapolitikai, politikai környezetet. A fenti célok eléréséhez 

olyan oktatási stratégia megválasztását tartották szükségesnek, amely hallgatóközpontú, 

elmozdul a kiképzés felől az ápolási ellátásra való oktatás irányába. 

Az EU-ban a munkaerő szabad áramlásának biztosítása érdekében kiemelt he-

lyen szerepel a diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése, mely irányelv azon-

ban elsősorban tartalmi jellegű, időkeret alapú, kevéssé a kimeneti kompetenciákra épül 

és elsősorban az ápolói szakképzésre, nem a BSc ápolóképzésre vonatkozik. Az időtar-

tamra, óraszámokra, az elmélet-gyakorlat arányára vonatkozó szabályokat majdnem 3 

évtizeddel ezelőtt határozták meg az EU-ban, s azóta bár változtak az ápolás környezeti 

feltételei, ill. a hallgatók között is lényeges egyéni különbség lehet abban, hogy mennyi 

idő szükséges az ápolói szerep, ápolói kompetenciák elsajátításhoz, ez a szabályozás ma 

is mérvadónak tekintendő. (18, 19) 

Az ápolóképzés az Európai Parlament és Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. 

szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről 3. szakasz 31. cikk az általános ápo-

lók képzésére vonatkozik. E szerint, az általános ápolói képzés legalább hároméves 

vagy 4600 órás, elméleti képzést és klinikai gyakorlatot foglal magában, amelyen belül 

az elméleti képzés tartama a teljes képzés minimális időtartamának legalább egyharma-

dát, a klinikai gyakorlat pedig legalább a felét teszi ki.  
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Az elméleti képzés során a hallgatóknak el kell sajátítani az általános egészség-

ügyi ellátás szervezéséhez, szolgáltatásához és értékeléséhez szükséges szakmai ismere-

teket és készségeket. Az általános ápolóképzésnek garantálnia kell, hogy a képzést befe-

jezett hallgató felkészült hivatása gyakorlására, az egészségügyi ellátás valamennyi 

szintjén felelősséggel, etikusan tud tevékenykedni, megfelelő ismeretekkel rendelkezik 

az általános ápolói tevékenységek alapját alkotó tudományterületekből, ismeri az egész-

séges vagy beteg ember anatómiáját, fiziológiai, pszichológiai működését, és az egyént 

szociális környezetével összhangban képes megérteni, értékelni.  

A gyakorlati képzés változatos helyszíneken, ápolásoktatók felügyelete mellett 

történik. A hallgatók képzési céljuknak megfelelően vesznek részt az adott osztály 

munkájában, így lehetővé válik számukra a felelősségvállalás megtanulása, az egész-

ségügyi team-tagjaként való tevékenység. Csoportvezetési ismereteket, szervezési ta-

pasztalatokat szereznek az ellátás különböző színterein. A képzési célhoz illeszkedő, 

szakképzett, a gyakorlati képzésben motivált ápolószemélyzet által felügyelt, optimáli-

san felszerelt klinikai gyakorlatok nélkülözhetetlen elemei a képzésnek. (20) 

 Az ápolói szakképzésre vonatkozó ajánlások mellett, speciálisan a felsőoktatási 

keretek között folyó ápolóképzésre vonatkozóan is születtek ajánlások az EU-ban, ill. 

számos projektet indított az Unió stratégiai céljai előmozdítása, a Bologna folyamat 

végrehajtásának segítése érdekében is. Ezek egyike a „Tuning Educational Structures in 

Europe” projekt (továbbiakban: TUNING), az egyetemek felsőfokú diplomához vezető 

(BSc, MSc) programjainak harmonizációját célozta meg. A projekt ajánlásai, mivel 135 

európai felsőoktatási intézmény közös munkájának eredménye, nemzetközi ajánlások-

nak tekinthetők. A projekt során nem egységes európai kurrikulumot kívántak létrehoz-

ni, hanem egy közös, általános és specifikus kompetenciákat egyaránt tartalmazó refe-

rencia-keret kidolgozását célozták meg, s ezzel valamennyi országban a kompetencia 

alapú oktatástervezést kívánták elősegíteni. (21) 

A TUNING projekt segíteni kívánta a felsőoktatási tanulmányi programok ösz-

szehasonlíthatóságát, átláthatóságát, elfogadását Európában. Nem az oktatási rendsze-

rekre, hanem az oktatás szerkezetére és tartalmára helyezte a hangsúlyt. Az oktatási 

folyamat végső célját, végeredményét megjelenítő kimeneti kompetenciákra fókuszált, 

megjelenítve egyidejűleg mind az akadémiai, mind pedig a munkaerőpiaci elvárásokat. 

Abból indult ki, milyen általános kompetenciák birtokában kell legyen, és mit fog csi-
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nálni egy speciális szakterületen az az egyén, aki egy adott típusú pl. BSc diplomával 

rendelkezik. Céljai közt szerepelt az intézmények közötti bizalom növelése, a tanulmá-

nyi programok minőségének javítása. A TUNING projekt keretében kompetencialista 

ajánlások készültek, melyek nem kötelező érvényűek, nem befejezettek, de támogathat-

ják egyes intézmények tantervfejlesztő tevékenységét. (21) 

A másik ilyen EU-s célok realizálását támogató projekt a European Healthcare 

Training and Accreditation Network projekt volt (a továbbiakban: EHTAN), amelyre a 

Leonardo program keretében került sor. Ez a projekt célul tűzte ki az ápolói szakképesí-

tések átláthatóságának segítését, ill. annak feltárását, hogy milyen kulturális különbsé-

gek fedezhetők fel az ápolók képzésében és munkájában. A projekt kapcsán az EU or-

szágok kompetencia keretei alapján kifejlesztésre került egy önértékelésen alapuló ápo-

lói kompetencia mérőeszköz, melynek alkalmazásával növelhető az ápolói kompetenci-

ák átláthatósága, elősegíthető az ápolói munkaerő mobilitása.(22) 

 

4. Az ápolóképzés kontextuális környezete Magyarországon 

Az ápolás társadalmi és kulturális szempontból meghatározott. A kompetenciák 

vonatkozásában a nemzetközi trendekhez való igazodás mellett ezért egyidejűleg fontos 

a hazai szakmai környezet elvárásainak való megfelelés is. Hazai viszonylatban az ápo-

lóképzés és ápolási gyakorlat számos problémával küzd, melyek még inkább indokolják 

a képzés minőségének javítását, a képzőintézmények és a gyakorló területi képzés szo-

rosabb együttműködését, a munkaerőpiac által elvárt kompetenciákra való pontosabb 

felkészítést. Az ápolóképzés minden szintjén jellemző a pálya iránti érdeklődés csökke-

nése.  

1. sz. tbl.: Végzett ápolók számának alakulása 2001-2007 között 

A végzés éve 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Összesen (fő) Összesen % 

Nappali tagozat (fő) 516 238 280 198 261 267 317 2077 12.22% 

Munka mellett (fő) 3034 1953 2315 2456 2454 1622 1080 14914 87.78% 

Mindösszesen (fő) 3550 2191 2595 2654 2715 1889 1397 16991 100.00% 

Forrás (23, 24) 

A 1. sz. tbl. az ápolói utánpótlás hiányát jelzi az 5.4-es szakképzettséget szerzők köré-

ben. Az elmúlt hét évben a végzettek közel 88%-a OKJ ápolói oklevelét munka melletti 

képzésben szerezte meg, azaz kevés az ápolói pályát újonnan választók száma. Magyar-

országon jelenleg 56.000 fő ápoló van, átlagéletkoruk 40 év. 25.6-%-uk ápolási asszisz-
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tensi, 67.7%-uk középfokú, 6.7%-uk felsőoktatásban szerzett végzettséggel rendelkezik. 

Az éves fogyás 1000-2990 fő/év.(24) A főiskolai ápolóképzés szempontjából is a pálya 

iránti érdeklődés csökkenése figyelhető meg (25), amit elsősorban a nappali tagozatos 

hallgatók alacsony száma tükröz. (2. sz.tbl.) 

2. sz. tbl.: Főiskolát végzett ápolók számának alakulása 2001-2010 között 

         Forrás (24) 

A várható trendek szerint, hosszú távon veszélyeztetett az ápolói szakma léte, a 

jövő ápolóinak képzése, ami kihat a területi gyakorlati oktatásra is.  

További problémák forrása, hogy az ápolóképzés eltérő képzési szinteken, idő-

tartamban, de kevéssé különböző kompetenciákkal készít fel a gyakorlatra. Sok esetben 

hiányos mind a képzési szintek közötti átjárhatóság, mind pedig a képzési szintek közötti 

kommunikáció.(26) 

A pályára érkező frissen végzett szakemberek fogadtatása, munkába való beil-

leszkedésének segítése is kívánni valót hagy maga után. 

Az egyetemet, főiskolát végzett ápolói munkavállalók igényei növekedtek. Al-

kalmazni szeretnék a tanultakat, de ezt a munkáltatók nem tudják minden esetben bizto-

sítani, nem tudják a magasabban kvalifikált szakember többlettudását sem felhasználni, 

sem megfizetni. A rövid távú munkáltatói elvárások nincsenek mindig szinkronban a 

hivatás, ill. az egyén szakmai továbbfejlődésének igényével. (27) 

Hiányzik az ápolói munka anyagi és erkölcsi elismerése, karrierlehetősége is, 

ami segítené a pályán maradók megtartását és az új munkaerő bevonzását. Az erősen 

centralizált, hierarchikus felépítésű, jellemzően feladatközpontú ápolásra épülő munka-

szervezés sem segíti az ápolási szakemberek pályán tartását. Az ápolásban dolgozók 

munkafeltételei több szempontból is elmaradnak a kívánatostól (pl. nem túl magas tár-

sadalmi presztízs, eszközök, berendezések hiányosságai, elavultsága, stb.).(26) 

A jól képzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező magyar ápolók a 

magasabb kereset, a jobb infrastrukturális feltételek, a nagyobb erkölcsi megbecsülés 

A végzés éve 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2010-ben 

várható 

Összesen 

végzettek % 

Nappali/fő 242 256 188 150 125 152 90 99 12. 22% 

Levelező/fő 543 373 391 424 378 381 411 250 87. 78% 

Összes/fő 785 629 579 574 503 533 501 349 100. 00% 
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reményében, külföldön vállalnak munkát. Jelentős a végzettség megszerzésének birto-

kában pályát elhagyók aránya is.  

Az ápolásban jelenleg dolgozók a csökkenő ápolói létszám miatt túlterheltek, 

ami potenciálisan csökkenti a területi ápolásoktatásban résztvevő humán erőforrás lét-

számát is. Tovább súlyosbítja az ápolás gyakorlatának, oktatásának problémáját az is, 

hogy jelentős számú ápoló vonult nyugdíjba az elmúlt időszakban. (23) 

Az egészségügyi ellátó rendszer folyamatosan működő jellege, ill. az, hogy az 

ápolói munkakörben dolgozók jelentős része nő, tovább nehezíti a dolgozó ápolók sze-

repeinek összehangolását, és nehézséget jelent a gyakorlaton lévő hallgatók felügyele-

tének folyamatosságát tekintetve is.  

Hazánkban is, de nemzetközi vonatkozásban is változik az emberek egészséghez 

való viszonya, növekszik az elvárásuk, minőségtudatosságuk. Ugyanakkor növekszik az 

akut és krónikus ellátást igénylők száma, csökken a kórházban tartózkodás ideje. Mind-

ez további kihívásokat jelent a képzés kompetenciákra felkészítő szerepe, területi gya-

korlati képzése szempontjából egyaránt.  

Témám szempontjából is kiemelt probléma, hogy a különböző képzési szinten 

végzettséget szerzett ápolók kompetenciái nem tükröződnek vissza a gyakorlatban, az 

ápolói munka minőségében. Nem egyértelmű az egyes ápolói munkakört betöltők tény-

leges feladata, a velük szemben támasztott elvárások, megszerzett kompetenciáik csak 

részlegesen kerülnek alkalmazásra.  

 

5. Az ápolóképzésre vonatkozó nemzetközi irányelvek hatása a magyarországi 

ápolói szakképzésre, főiskolai képzésre  

Az EU ápolóképzésre vonatkozó irányelvei, a képzési programok kompetencia 

alapú megközelítése, kiinduló pontként szolgáltak mind az ápolói szakképzés, mind a 

BSc ápolóképzés számára. A kompetencia alapú oktatás alkalmazása érdekében több 

fontos állomás említhető mindkét képzés vonatkozásában. 

1993-ban a Munkaügyi Minisztérium hirdette meg az „Emberi erőforrások fej-

lesztése” világbanki ifjúsági programot, ahol a DACUM módszer alkalmazásával az 

ápolási gyakorlatot alkotó kompetenciák leírására történt kísérlet. Csoportosításra kerül-

tek az ápolói hivatással kapcsolatos tevékenységek, kompetenciák. (28) 
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1998-ban világbanki projekt indult, melynek „A” komponense a kompetencia 

alapú szakképzések fejlesztését célozta meg. 1999-ben az Egészségügyi Dolgozók To-

vábbképző Intézete (a továbbiakban: ETI) ápolói kompetenciákon alapuló moduláris 

szakképzési modell fejlesztését kezdte meg. (29) 

A gazdasági átalakulás, a szakképzés és gazdaság kapcsolatának további erősíté-

se, a foglalkoztatásban létrejövő szerkezetváltás, az EU-hoz való csatlakozáshoz kap-

csolódóan a szakképesítések kölcsönös elismerésének megteremtésére való törekvés 

vezettek 2006-ban az új szerkezetű (OKJ 1/2006.(II. 17.) OM. rendelet) kialakításá-

hoz.(30) Az új OKJ kompetencia elvű, moduláris szerkezetű szakmai követelményeket 

fogalmazott meg. (31) 

Meghatározásra kerültek, a minden egészségügyi képzésben közös, általános 

műveltséget adó tartalmak, az ún. alapmodulok. Ezt követően szakmacsoportokra osz-

tódik a képzés, melyekre speciális modulok épülnek. A képzés alapvetően „gyakorlat-

központú, kompetencia-orientált, önálló vagy irányított tevékenység során történik, 

munkatapasztalaton alapul.” (32) 

Az így felépülő rendszer lehetővé teszi a gazdaság igényeinek megfelelő rugal-

mas képzés-tervezést, a szakképesítések közötti átjárhatóságot, az élethosszig történő 

tanulás jobb tervezhetőségét. A strukturális és tartalmi változásokkal párhuzamosan 

módszertani megújulásra is sor került, a tanításról a tanulásra helyeződött a hangsúly. 

(33) 

Az elmúlt évtized jelentős változásokat hozott a hazai, főiskolákon folyó ápoló-

képzésben is. Ezek a változások a képesítési követelményeken keresztül formálták az 

ápolói kompetenciát. 2000-ben került sor az egészségtudomány önálló tudományterü-

letként történő elfogadására. 2005-től új alapszakok (ápolás-és betegellátás), ezeken 

belül új szakirányok jöttek létre (pl. ápoló, gyógytornász, dietetikus), melyek mindegyi-

ke közös tartalmakra épül és felmenő rendszerben lép az előző főiskolai szakok helyébe. 

(34) 

 

6. Képesítési követelmények – kompetenciák 

A képzési kimeneti követelményekben rögzített kompetenciák, tartalmazzák az 

alapfokozattal rendelkező szakembertől elvárható általános és a szakiránynak megfelelő 

speciális kompetenciákat. Tartalmazniuk kell a felkészültség minden lényeges elemét, 
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ami szükséges adott tevékenység eredményes ellátásához, ami alapján eldönthetővé, 

mérhetővé válik, hogy megfelelően felkészült-e az illető szakember, mik az erősségei, 

gyengeségei. (35, 36, 37) 

A kompetenciák jelentik a képzés célrendszerét. Tájékoztatják a jövőbeni hallga-

tókat, milyen kompetenciákat tudnak elsajátítani a képzés során, a munkáltatókat, hogy 

adott végzettség birtokában a potenciális munkavállaló milyen tudással, készségekkel, 

képességekkel rendelkezik. (38, 39) 

Hallgatói szempontból a tanulási folyamat eredménye a hallgató kompetencia-

készletének változásában, fejlődésében mutatkozik meg, ami a környezeti tényezők, ill. 

szellemi és fizikai tevékenység, tapasztalás, gyakorlás együttes hatására jön létre és a 

hallgató egész személyiségére hatással van. A képzés során a hallgatónak el kell sajátí-

tani a foglalkozás gyakorlásához szükséges kompetencia-elemeket, ismereteket, készsé-

geket, értékes magatartási mintákat. (40) 

A kompetencia kölcsönhatásban áll az alatta elhelyezkedő szintekkel, ezért a 

kompetenciák fejlesztése az egyén pszichikus rendszerének többi szintjén is változáso-

kat hoz létre. Korthagen (2004) ”a tevékenységet, a kompetenciákat, a nézeteket, a 

szakmai identitást és a küldetést (elhivatottságot) különbözteti meg, mint a változtatás 

egyre mélyülő szintjeit.” 

 

1.sz . ábra: A pszichikus képződmények szintjei (37, 41) 

A kompetencia alapú képzés során a hallgató aktivitására, a tanár tanulásszervező, tanu-

lást facilitáló szerepére helyeződik a hangsúly. A képzés hatékonyságát növelheti, ha a 

szakmai gyakorlati képzés az adott foglalkozás mindennapi gyakorlatához szorosan 

kapcsolódva kerül megszervezésre, „valós munkahelyi körülmények között nyújt gya-
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korlatorientált szaktudást és szakmai tapasztalatszerzést, és egyben a munkahelyi min-

dennapokban szükséges kompetenciákat, ismereteket, kulcsképességeket is közvetí-

ti”.(42) 

A képzési kimeneti követelmények jogszabályokban meghatározottak. A főisko-

lai ápolóképzést az elmúlt több mint egy évtizede irányító jogszabályok bár szóhaszná-

latukban eltérnek, paradigmaváltást nem hoztak a képzés kompetencia alapú megközelí-

tése terén. 

A 36/1996.(III. 5.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőoktatás alapképzési 

szakjainak képesítési követelményeiről általános és speciális követelményeket fo-

galmazott meg a főiskolai képzésben ápolást hallgatók számára. (43) 

A 15/2006. (IV.3.) OM rendelet az alap-és mesterképzési szakok képzési és 

kimeneti követelményeiről már kompetenciákban fogalmazta meg elvárásait az ápo-

lási professzió gyakorlójával szemben.(44) A két jogszabály bár tartalmi szempontból 

nem mutat különbséget, az utóbbi lehetőséget nyújt egy új típusú – komplex helyzetek-

ben, körültekintően, megfelelő döntéseket hozni tudó – szakember képzéséhez. 

A főiskolai ápolóképzés szabályozásában meghatározó a 77/2002.(IV.13.) Korm. 

Rendelet a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kredit-

rendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről bevezetéséről és az intézményi kre-

ditrendszerek egységes nyilvántartásáról 3. számú melléklete is, mely az egészség-

ügyi szakcsoport sajátos képesítési követelményeit tartalmazza és szabályozza a kép-

zésben a képzés főbb tanulmányi területeit, az elméleti-gyakorlati képzés arányát. A 

rendelet a hallgatók gyakorlati képzését is megszabja. A gyakorlati órák arányát az ösz-

szes tanóra 50-70%-ában állapítja meg, minimálisan 95 kredit értékben. Az előző szak-

irodalmi hivatkozások, valamint a citált rendelet alapján is a kompetenciák kialakításá-

ban meghatározó jelentőségű a gyakorlati képzés. A gyakorlati képzéshez tartoznak az 

egyes tantárgyak képző intézményben megszervezésre kerülő gyakorlatai mellett a kül-

ső, szakmai területeken teljesített 1-4 hetes, valamint az összefüggő, komplex 14-15 

hetes szakmai gyakorlatok is. (45) 

Ez utóbbi, az ún. területi gyakorlati képzés szabályozása, annak sajátos követelmé-

nyei, körülményei miatt szerfelett komplex. Egy működő egészségügyi rendszerbe kell 

illeszteni, pedagógiai ismeretekkel rendelkező gyakorlatvezetőt igényel a megszervezé-

se, megoszlik a felelősség az oktatási és a szakmai területi gyakorlatot biztosító egész-
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ségügyi intézmény között a képzés eredményességére vonatkozóan. Térben is elkülönül 

az oktatási intézménytől, nehezen ismételhető elemei vannak, nehézkesen standardizál-

ható. 

Ahhoz, hogy az ápolói – mint speciális – kompetenciákat meghatározzuk, szükséges 

áttekinteni a kompetencia fogalmát, dimenzióit, komponenseit. 

 

7. A kompetencia fogalmának értelmezése, általános megközelítése 

A kompetencia-filozófiát a munkáltatók hozták létre az 1960-as években, az 

USA-ban. (40) A kompetencia fogalom alkalmazásának kezdete összefügg az ismeretek 

robbanásszerű fejlődésével, bővülésével. Az emberi befogadóképesség korlátozottsága 

miatt az ismeretek szelektálása vált szükségessé, s ebben az ismeretek hasznossága, 

gyakorlati alkalmazhatósága vált meghatározó elvvé. (46) 

A kompetencia fogalma az illetékességgel, jogosultsággal, hozzáértéssel azono-

sítható.(47) Szakavatottságot, felkészültséget, szakértelmet is jelent, s ebben az általá-

nos értelemben alkalmazza a laikus közvélemény. Ebben az esetben egy-egy szakterüle-

ten megnyilvánuló kompetenciáról van szó, azaz egy adott szakma képviselőjének hoz-

záértéséről, szakmai alkalmasságáról. A szakmai kompetencia tehát az adott szakterü-

lethez való hozzáértést, jártasságot, gyakorlatot jelenti. (48) 

Bár napjainkban minden diszciplinában jelentős hangsúly helyeződik a kompe-

tencia elvű megközelítésre, egységes, minden szakterületre érvényes, univerzális definí-

ció jelenleg nincs és a kompetencia tartalmi alkotóelemei is vitatottak. A különböző 

szakterületek szakemberei a kompetencia más-más aspektusát hangsúlyozzák. Azért is 

nehéz a kompetencia fogalom tartalmi meghatározása, mert a kompetencia dinamikusan 

változik, ahogy az a társadalmi rendszer is, amely hat rá. (49) 

A legtöbb kompetencia megfogalmazás a kompetencia komplexitását ragadja 

meg, és az ismeretek gyakorlatban való alkalmazhatóságára utal. A kompetencia az 

egyén által elvégezhető tevékenységekhez, megoldható feladatokhoz köthető. Valaki 

akkor kompetens valamilyen tevékenységgel kapcsolatban, ha képes megoldani az ah-

hoz a tevékenységhez tartozó szokásos feladatokat, ami mindig feltételez egy tudásrend-

szert. (50) 
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A kompetencia tevékenységorientált fogalom is, mert cselekvéshez, probléma-

megoldáshoz, döntéshez kapcsolódik, és lehetővé teszi, hogy az egyén szokásos és vá-

ratlan szituációkban is képes legyen eredményesen cselekedni. (40) 

A kompetencia gyakorlati, hasznosítható tudást jelent, ami egy meghatározott 

környezetben érvényesül. Azok, akik rendelkeznek egy adott feladatprofillal összhang-

ban álló kompetencia-készlettel, eredményesebb munkát tudnak végezni, mint azok, 

akik ezzel nem rendelkeznek. (40, 51) 

 

8. A kompetencia munkaerő piaci dimenziója 

A kompetencia fogalma több diszciplina szemszögéből vizsgálható. Kiterjedten 

alkalmazza a humán erőforrás menedzsment (pl. munkakör meghatározása, munka-

társak kompetencia alapú kiválasztása, teljesítményértékelés), amely a hasznosítható 

tudást helyezi előtérbe.(52) 

A gazdaság, munkáltatók, munkaerőpiac, elsősorban azokat a praktikus ismere-

teket részesítik előnyben, amelyek azonnal felhasználhatók a munkaerőpiacon, garan-

tálják a korszerű ismeret-alkalmazást (a munkavállalónak meg is kell tudni csinálni az 

adott munkafeladatot), ill. azokat a személyiségjellemzőket, amelyek a gyakorlatban 

képesek megnyilvánulni. (40, 53) 

 

9. A kompetencia pedagógiai és pszichológiai dimenziója 

A kompetencia fogalmát a pedagógia tudománya is értelmezi, és a tanuláson ke-

resztül történő, a tapasztalás, gyakorlás eredményeként kialakuló kompetencia-

fejlődésre helyezi a hangsúlyt. A pedagógiai szempontú kompetencia-

megközelítésekben is az értékes, érvényes, hasznosítható tudás, a személyiség fej-

lesztésének szükségessége és az alkalmazás környezetének fontossága tükröződik 

vissza.(40) 

„A kompetencia teljesítőképes tudás, a megszerzett tudásnak és a meglevő sze-

mélyes adottságoknak, készségeknek egy adott, konkrét környezetben való alkalmazási 

képességét jelenti.”(52) 

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. ismeretek, jártasságok, készsé-

gek, képességek összességeként határozza meg a kompetenciát.(54) 
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Az európai felsőoktatási intézmények közreműködésével megvalósuló TUNING 

projekt a tudás, megértés, készségek, képességek dinamikus kombinációjaként értelmezi 

a kompetencia fogalmát. (55, 56) 

 A kompetencia pszichológiai megközelítése a személyiség egységét, integráci-

óját, az egyéni élet során kialakult tulajdonságok sajátos szerveződését hangsúlyozza, 

melyek segítik az egyén környezettel való kölcsönhatását, a tudás szokásos és változó 

környezetben történő eredményes alkalmazását.(57) 

A kompetencia komplex fogalom: ismeretek, jártasságok, készségek, képes-

ségek és az egyén személyiségbeli sajátosságainak (attitűdök, érzelmek, személyes 

értékek, etikai jellemzők), motivációinak együttese, mely lehetővé teszi meghatáro-

zott munkafeladatok eredményes teljesítését. (40, 50, 58, 37, 49) A kompetencia 

„egészében véve kizárólag lehetőségként létezik, amelyet az egyén tevékenysége során 

realizál”. (59) 

 A kompetencia született adottság, élettapasztalat és a tanulás során megszerzett 

tudásból áll. Pszichológiailag meghatározott rendszer, ahol a tanulás módjai, a fejlődés, 

fejlesztés lehetőségei nagyrészt öröklött sémákon alapulnak. Képességek, készségek 

sajátos rendszere, amikor viszonylag kevés elemből az elemek nagyon változatos, na-

gyon sokféle kombinációja jöhet létre.(60) 

A kompetencia jellemző, tartós része a személyiségnek. Valószínűsíthető vele az 

egyén viselkedése, teljesítménye a különböző szituációk és tevékenységek során.(49) 

A fenti kompetencia-fogalmak két dimenziót jelenítenek meg. Vagy a sikeres 

munkavégzésre, a konstruktív életvitelre (a nemzetközi szakirodalomban az ún. 

competence-re) helyezik a hangsúlyt, vagy a személyhez kötődő tulajdonságjellemző-

ket, az egyén viselkedését, kompetencia-készletének fontosságát hangsúlyozzák (a nem-

zetközi szakirodalomban az ún.competency elnevezés az általános) (61), ugyanakkor 

mindkét dimenzió jelen van az egyes diszciplínák kompetencia-megfogalmazásában. 

 

10. A kompetencia ápolási dimenziója 

A kompetencia fogalma a nemzetközi ápolási szakirodalomban is vitatott.  

Tisztázatlan a képesség (ability, capability), a tevékenység (performancia) és kompeten-

cia fogalmak kapcsolata. (62, 63) A kompetencia (competence) és a competency fogal-

mak között is bizonytalanság van. A kompetencia (competence) a tevékenység olyan 
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aspektusaként határozható meg, amit az egyén el tud végezni, míg a competency-t, mint 

olyan viselkedést írják le, ami a tevékenységhez szükséges.(64) 

A nemzetközi ápolási szakirodalom ápolói kompetencia fogalom meghatározásai 

között a legnagyobb különbség abban van, hogy behaviorista célként, tevékenységként 

értelmezik-e (65, 66, 67, 68, 69,70) vagy pedig kognitív és affektív készségeket / skill-

eket is magában foglaló pszichológiai konstrukcióként. Az előbbi mérése egyszerűbb és 

reprodukálhatóbb, az utóbbit nehezebb mérni, de az ápolás olyan aspektusai, mint em-

pátia, odafigyelő meghallgatás kerülhetnek előtérbe. (68, 71 ) 

Számos tanulmány a kompetenciát a tevékenységgel azonosítja, ami sok prob-

lémát okoz, mert ez a fajta értelmezés leszűkíti a kompetencia fogalmát, s a személyhez 

kötődő tulajdonságjellemzőket nem veszi figyelembe (67, 72, 73, 74) 

Napjainkban a holisztikus kompetencia-értelmezés a leginkább elfogadott. En-

nek értelmében az ápolói kompetencia, az ápolási gyakorlathoz szükséges tudás, tevé-

kenység, készségek, értékek, attitűd komplex kombinációja.
 
(65, 75, 76) A tudás és 

készségek hatékony alkalmazása a kívánt eredményeknek megfelelő feladatok teljesíté-

se érdekében történik, melyhez hozzájárulnak még az adott egyén tulajdonságjellemzői, 

ahogyan az adott egyén képes a feladat teljesítésére. (67, 74, 77, 78, 79, 80)  

A kompetencia több mint az egyén által végezhető tevékenységek összessége. 

Egy olyan minőségre utal, amit az egyén a nélkül birtokol, hogy meghatároznánk az 

összes általa végezhető cselekvést adott körülmények között. (63, 75) 

A kompetencia komplex, integrált értelmezése az interperszonális és technikai 

készségek közötti kölcsönhatásként is felfogható, amely összekapcsolódik a kritikus 

gondolkodással, integrálja a gyakorlat kognitív, affektív és pszichomotoros területeit. 

Ebben a komplex, integrált kompetencia fogalomban a kritikus gondolkodás és a köl-

csönhatás elemein keresztül a változó környezethez való alkalmazkodás kerül hangsú-

lyozásra. (74, 81, 82, 83) 

A kritikus gondolkodási készség és a technikai készségek szerves részei az ápo-

lásnak, az egyik a másik nélkül inadekvát vagy veszélyes. (65, 84) A sikeres munkavég-

zéshez nem csak az adott munkakörnyezetben betöltött szerep és feladatok komplex 

ismerete szükséges, de a személyhez kötődő tulajdonságjellemzők, és az adott munka-

környezethez kapcsolódó sajátosságok ismerete is nélkülözhetetlen.(69)A kompetencia 

nemcsak megfigyelhető és mérhető viselkedést, tevékenységeket tartalmaz, hanem ne-
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hezen értékelhető tulajdonságokat és attitűdöket, értékeket, döntéshozatali képességet, 

személyiség-beállítottságot. (85, 86) 

A kompetencia (competence) olyan készségként, képességként is értelmezhető, 

amely szükséges ahhoz, hogy biztonságosan és hatékonyan dolgozzon egy ápoló, anél-

kül, hogy közben felügyeletre lenne szüksége. (65, 87 ) 

A nemzetközi szakirodalomban definiált kompetencia-fogalmak alapján kiemel-

hetők az ápolói kompetencia lényeges elemei. Kompetens az az ápoló, aki kognitív, 

affektív, pszichomotoros, interperszonális készségekkel egyaránt rendelkezik. Kritiku-

san gondolkodik, ismereteit, készségeit változó környezeti feltételek mellett önállóan, 

felelősséggel, biztonságosan, hatékonyan, etikusan tudja alkalmazni. Ismeri az adott 

környezetben betöltött szerepét és az adott környezetben teljesítendő komplex feladato-

kat.  

Az EHTAN projekt kompetencia felfogása egy integrált, holisztikus kompeten-

cia fogalmat tükröz, amelyben helye van a tudásnak, ismereteknek, emberi interakciók-

nak, az etikai szemléletnek, értékeknek, de jelentős a környezet szerepe is. (88) 

Magyarországi viszonylatban az új OKJ-ban található – fogalom-értelmezésként 

felfogható – kompetencia meghatározás szerint a kompetencia a munkafeladat elvégzé-

séhez szükséges szakmai és emberi alkalmasság. (40) Egy adott szakma gyakorlásához 

szükséges ismeretek, jártasságok, készségek, attitűdök, nézetek, magatartásbeli szemé-

lyiségjegyek összessége. 

A hazai szakirodalom alapos áttanulmányozása után megállapítható, hogy kon-

szenzuson alapuló, ápolói hivatással kapcsolatosan meghatározott kompetencia-

definíció nem található a magyar szakirodalomban. 

 

11. A kompetencia főbb komponensei, szintjei 

A kompetencia főbb összetevői a tudás, jártasság, készség, képesség, motivá-

ció. Az alapvető alkotórészek rövid áttekintése segíti a kompetencia pontosabb értelme-

zését. 

A tudás valamely tanulmányi, vagy munkaterülethez kapcsolódó tények, elvek, 

elméletek és gyakorlatok összessége, azok tanulással történő elsajátításának eredménye, 

megértett ismeret. (89) A kompetencia alapjául szolgáló tudás 2 szintre osztható. Az 

egyik a viszonylag állandónak tekinthető, fix tudásbázis. Erre épül az aktuális tevékeny-
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ség gyakorlásához szükséges felületi, vagy mobil tudás, szakműveltség, ami gyakori 

felfrissítést, élethosszig történő tanulást igényel.(40)A tudás nélkülözhetetlen eleme a 

kompetenciának, hiányában nem lehet szó kompetenciáról. A tudás alkalmazásának 

célja a feladatok elvégzése, a probléma megoldása. Kognitív (pl. logika, kreatív gondol-

kodás) és gyakorlati készségeket, (pl. kézügyesség, eszközök használata) különböztet-

hetők meg. (89) 

 A jártasság egy adott tevékenységben, szakterületen alkalmazható gyakorlott-

ság alacsonyabb szintjét jelenti, amikor a cselekvéssor még nem fut le automatikusan, a 

tevékenység végrehajtása során még tudatos erőfeszítés szükséges az ismeret-elemek 

felidézésére. (40, 90) 

A készség „a tevékenységben való gyakorlottság magasabb, automatikus szint-

je”. Része a teljesítményképes tudásnak, ahol kellő szakmai gyakorlás eredményeként a 

cselekvéssor már automatikusan fut le. (40) Valamely összetett tevékenység olyan ele-

me, amely a gyakorlás során már automatizálódott. Az ismeretanyag alkalmazásának 

képessége, begyakorlottság. (90) 

A képesség bizonyos fizikai és szellemi teljesítményt biztosító, fiziológiai és 

pszichés feltételek együttese. Kifejlesztésük alapját az egyén testi, lelki, intellektuális 

adottságai képezik. Tevékenység elsajátítása és gyakorlása eredményeként fejlődnek ki. 

A képességek (intellektuális, kommunikációs, cselekvési, szociális képességek) alapján 

hozható létre az egyén kompetencia-készlete. (40) 

A motiváció minden cselekvésre, viselkedésre késztető belső tényező. A moti-

vációk jelentik a cselekvés, aktivitás ösztönzőit, mozgató erőit és ezek szabályozzák az 

egyén magatartását (pl. empátia, felelősségvállalás, segítőkészség stb..). (91)A külső és 

belső motívumok alkotják a tevékenység, cselekvés hátterét. A külső motívumok „szab-

ják meg a magatartás irányát, formáját”. A belső motívumok személyiségbeli képződ-

mények. (40) 

Ha a kompetenciaelemeket funkciók szerint csoportosítjuk, akkor a tevékenység 

gyakorlásához szükséges elemek az ismeretek, jártasságok, készségek, képességek, míg 

a tevékenység szociális értékét a motivációs rendszer, attitűd, értékek, minták, szokások 

stb. biztosítják. (92) 

A kompetencia jéghegy modellje (1. sz. ábra) arra mutat rá, hogy a kompetencia 

összetevői a tudatosság különböző szintjein vannak.  



 30 

2. sz. ábra: A kompetencia Spencer- McClelland- Spencer-féle jéghegy modellje 

 Forrás (93) 

A legtudatosabbak, a készség és ismeret, a választóvonal/vízszint fölött helyezkednek 

el, a jéghegy csúcsát alkotják, könnyen fejleszthetők. A kevésbé tudatosak, a választó-

vonal/vízszint alatt helyezkednek el, a jéghegy bázisát alkotják, az én-kép, az adottsá-

gok és a motiváció, melyek nehezen fejleszthetők. (49, 93) 

 

12. A kompetenciák felosztása, kompetenciák az ápolásban 

Az ápolói hivatás szempontjából két kompetencia-felosztási keret lehet 

irányadó. Az európai felsőoktatási intézmények közreműködésével megvalósult 

TUNING projekt a BSc programot befejezett hallgatók számára 3 általános kompeten-

cia-csoportban (eszköztudás, interperszonális kompetencia, szisztematikus képességek) 

(2. sz. Melléklet) 30 kompetenciát definiált. Speciálisan a BSc képzést végzett ápolók 

számára 6 nagy kompetencia-terület került megjelölésre. (3. sz. Melléklet)  

A kompetenciák leírása három fő szempont köré szerveződik. A tudás, megértés az 

egyik nézőpont, ami az adott tudományterületen szerzett elméleti tudás, ismeret, megér-

tés képességét jelenti. A másik szemszög az elméleti ismeretek tudatos alkalmazásának 

képessége a gyakorlatban. A harmadik aspektus az ún. „lenni tudás”, a társadalomban 

való boldoguláshoz szükségesek (pl. döntéshozatal, kommunikációs készség, tanulási 

készség, stb,). A képzési programok egyes tantárgyainak ezeket a kompetencia keretben 

megfogalmazott kimeneti kompetenciákat kellene kialakítani. 

Az EHTAN projekt kompetencia-kerete a másik meghatározó kompetencia-

felosztás a jelenlegi európai gyakorlatban. Mindenekelőtt a specifikus, nem akadémiai 

szintű ápolói kompetenciákra fókuszál. A projekt alapvető célja az európai ápolói mun-

kaerőpiac végzettségek, kompetenciák, készségek, tapasztalatok és az ápolás kulturális 

aspektusa szempontjából átláthatóvá tételével az ápolói munkaerő mobilitásának előse-
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gítése volt. Kialakításához áttekintették az aktuálisan érvényes ápolói gyakorlatra vo-

natkozó jogszabályokat, dokumentumokat, a projektben résztvevő országok (Anglia, 

Belgium, Németország, Görögország, Spanyolország) ápolói kompetenciára vonatkozó 

keretét, így jelenleg az EHTAN projekt kompetencia-kerete tükrözi leginkább az euró-

pai ápolóktól elvárható kompetenciákat. (88) (4. sz. Melléklet) Tartami összehasonlítás-

ban szinte teljes átfedést mutat a TUNING program ápolói kompetenciáival.  

 Hazai tekintetben az új OKJ kompetencia-felosztása korszerű, valamennyi szak-

képesítésre, így az ápolásra is vonatkoztatható.  

A szakmai kompetenciát feladat- és tulajdonságprofilra osztja. 

- A feladatprofilt a foglalkozáshoz, munkakörhöz kapcsolódó kompetencia-elvárások 

alkotják.  

- A tulajdonságkompetencia-profil a munkavállaló személyéhez köthető, tanulás 

eredményeként alakul ki (szakmai ismeretek, készségek, képességek, módszer-, tár-

sas, és személyes kompetenciák) és teszi lehetővé a foglalkozás gyakorlását. 

A szakmai kompetencia a szakképesítéshez kapcsolódó munkafeladatok elvégzésének 

képessége, az arra való alkalmasság. Szükséges egy foglalkozás gyakorlásához. Szak-

mai ismeretek és szakmai készségek alkotják.  

A szakmai ismeretek olyan általános és speciális ismereteket foglalnak magukba, ame-

lyek szükségesek egy adott foglalkozás feladatainak ellátásához. Az ismeretek alkalma-

zásában az önállóság, gyorsaság, eredményesség alapján öt szint különböztethető meg, 

az önállóan történő hibátlan ismeretalkalmazástól, az irányított, hibajavítási lehetőség-

gel bíró alkalmazásig. (3. sz.tbl.) 

3. sz. tbl.: Az ismeretek alkalmazásának típusai 

A típus: önálló, gyors, hibátlan ismeretalkalmazás 

B típus: szokásos munkahelyi körülmények között hibátlan ismeretalkalmazás, hibázás esetén meghiúsul 

a munkatevékenység 

C típus: vezetői támogatás nélkül, tárgyi erőforrások támogatásával megvalósítható, önellenőrzéssel és 

javítási lehetőséggel rendelkező ismeret-alkalmazás 

D típus: részben közvetlen vezetői, szakmai irányítással, részben önállóan végzett megfelelő ismeretal-

kalmazás 

E típus: alárendelt, közreműködői szerepkörben, vezetői támogatás mellett realizált, hibajavítás lehetősé-

gével bíró ismeretalkalmazás 

Forrás (40, 94) 
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- A szakmai készség fogalma, a foglalkozás szokásos feladatainak ellátásához szük-

séges és általánosan alkalmazott készségeket, az elsajátított ismeret automatikus fel-

használási szintjét jelenti, ami a tevékenységben való gyakorlottság magas színvo-

nalát jelzi. Öt szintre tagolható, az újszerű körülmények közötti helyes cselekvés-

től a megszokott munkahelyi körülmények közötti jártasságig. (4. sz.tbl.)
 
(40) 

4. sz. tbl.: A készségek szintjei 

5. szint: újszerű feltételek között is képes a tevékenység magas színvonalú elvégzésére, bármilyen hely-

zetben bizonytalanság nélkül képes végrehajtani a helyes cselekvést; legmagasabb szint 

4. szint: a szokásostól eltérő munkahelyi körülmények között, közvetlen vezetői, ill. szakmai irányítás 

nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával képes a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka 

eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására 

3. szint: megszokott munkahelyi körülmények között rutinosan végzi a tevékenységet; középső szint 

2. szint: szokásos munkahelyi körülmények között, rendszeres irányítás mellett képes munkavégzésre, a 

hibák segítséggel történő feltárására, önálló javítására 

1. szint: megszokott munkahelyi körülmények között teljesítményképes; jártasságot mutat; legalacsonyabb 

szint 

  Forrás (40, 94) 

A személyes kompetenciák feloszthatók adottságokra, jellemvonásokra, melyek 

nélkülözhetetlenek a hatékony munkavégzéshez.  

A társas kompetenciák a munkatevékenységben résztvevőkkel való közvetlen kap-

csolatra utalnak (pl. együttműködés, kommunikáció, konfliktuskezelés). 

A módszer-kompetenciák körébe sorolható az egyén munkatevékenysége során al-

kalmazott munkamódszere, probléma-megoldása, gondolkodása. (40) 

 

13. Az ápolói szakmai kompetencia fejlesztése nemzetközi modellek alapján 

A szakmai készségfejlesztés a szakmai kompetencia-fejlesztés meghatározó 

elemét jelenti. A nemzetközi ápolási szakirodalomban gyakran citált szakmai készség-

fejlesztő modell a Dreyfus-testvérek modellje, 1986. Ebben a teljesen kezdő szinttől a 

szakértő szintig tartó készségfejlesztés folyamatát tekintették át, és elsősorban arra he-

lyezték a hangsúlyt, hogyan tud az egyén egyre komplexebb helyzetekben is – tudása, 

tapasztalata alapján – megalapozott döntéseket hozni. 
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13.1. Dreyfus modellje  

A Dreyfus-testvérek készségfejlesztési modellje alapján a készségelsajátítás folyamatá-

nak 5 szintje van. (95, 96)  

5. sz. tbl..::DDrreeyyffuuss--tteessttvvéérreekk  kkéésszzssééggffeejjlleesszzttééssii  mmooddeelllljjee  

11..  sszziinntt::  TTeelljjeesseenn  kkeezzddőő  

Mereven ragaszkodik a tanult szabályokhoz, tervekhez; kevéssé érzékeli az adott helyzetet; 

nem tud önálló döntést hozni. 

22..  sszziinntt::  KKeezzddőő  

Tevékenységéhez a szituációk általános jellemzői, ill. szempontok alapján útmutatást igényel; 

az adott helyzetet még korlátozottan tudja értékelni; a szituációk általános jellemzőit, a szempontokat 

külön kezeli, és egyenlő fontosságot tulajdonít nekik. 

33..  sszziinntt::  KKoommppeetteennss  

Egy gyorsan változó helyzetben is boldogul, már úgy látja a tevékenységeket, hogy legalább részben 

észleli a hozzájuk kapcsolódó távlati célokat; tudatosan, szándékosan képes tervezni, képes rutinszerű 

eljárások elvégzésére. 

44..  sszziinntt::  GGyyaakkoorrllootttt  

Holisztikusan tekinti a szituációt, nem csak szempontok szerint, felismeri a prioritást adott helyzetben; 

észleli a normálistól eltérő dolgokat; a döntéshozatal kevésbé nehézkes; 

alapelveket alkalmaz az irányításhoz, melyek jelentése az adott szituáció szerint változik. 

55..  sszziinntt::  SSzzaakkéérrttőő  

Már nem támaszkodik szabályokra, útmutatásokra, alapelvekre; az adott szituációt intuitíven, de a mé-

lyen meglévő tudása alapján ragadja meg; az elemző megközelítést csak új helyzetekben, vagy problé-

ma esetén alkalmaz, észleli a helyzet minden elemét. 

Forrás (95, 96) 

13.2. Benner modellje 

A Dreyfus modell alkalmazásának legátfogóbb összegzését Benner, 1984 holiszti-

kus szemléletű modellje adja, aki azt az ápolásra alkalmazta. (95) Benner azt modellál-

ta, hogyan halad át a szakmai készségfejlesztés folyamatán az ápoló.  

Modelljében szinte teljesen a gyakorlatból, tapasztalatból való tanulásra fókuszált, 

és csak alkalmanként történik utalás az elméleti tanulásra. Úgy véli, hogy a kompetenci-

ához vezető út főként azzal írható le, hogyan képes az egyén felismerni a gyakorlati 

szituációk jellemzőit, hogyan tudja szétválasztani őket, hogyan tudja végre hajtani a 

rutin eljárásokat és hogyan tud előre tervezni.(95) Ennek megfelelően: 

- A teljesen kezdő szinten lévő ápoló semmiféle tapasztalattal nem rendelkezik még 

azzal a helyzettel kapcsolatban, amiben cselekednie kell. A megtanult szabályok se-
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gíthetik, azonban a szabályok kontextustól függetlenek. Élettapasztalattal nem ren-

delkezik, a szabályok által meghatározott viselkedése korlátozott, rugalmatlan. 

- A kezdő szinten lévő ápoló már találkozott valós szituációkkal, ezért képes bizo-

nyos helyzetek felismerésére. Kezd megfogalmazni alapelveket, amelyek már 

tapasztalakon nyugszanak. (97) 

- A kompetens szinten lévő ápolónál még hiányzik a gyakorlott ápoló gyorsasága és 

rugalmassága, de van egy bizonyos hozzáértés-érzése. Ahhoz még nincs elég tapasz-

talata, hogy komplex képet alkosson a helyzetről, de a legfontosabb jellemzőit már 

felismeri és képes megbirkózni a klinikai ápolás sokféle váratlan helyzetével. Tevé-

kenységét a tudatos szándékos tervezés jellemzi, ami segíti a hatékonyságot és szer-

vezettséget. A kompetencia a szabály irányította tanulás és annak felismerése, ho-

gyan birkózzon meg az egyén mozgalmas, folyton változó és megterhelő helyzetek-

kel. A kompetens szint a 2-3 éve ugyanazon, vagy hasonló környezetben dolgozó 

ápolókra jellemző, akik rendszeres tevékenységei már rutinszerűvé váltak. (95, 97, 

98) 

- A gyakorlott-szinten lévő szakember a helyzetet jobban megérti, összetettebben 

tudja értelmezni, a rendellenességet gyorsan felismeri és figyelmet fordít rá, látja te-

vékenysége következményeit. Tapasztalatból tudja, hogy mi várható, hogyan kell 

változtatni a tervezett tevékenységen. Felismeri azt is, amikor nem várt eredmény 

következik be. Célirányosan végzi munkáját, ezért sok felesleges fáradságot meg-

spórol. Ez az integráció, Benner szerint, még 3-5 évet vesz igénybe ugyanazon típu-

sú környezetben. A gyakorlott egyén bár intuitív módon érti meg és szervezi mun-

káját, adódnak olyan helyzetek a gyakorlatában, amikor analitikusan gondolkodik 

arról, hogy mit tegyen. (95, 97, 98) 

- A gyakorlott szintről a szakértő szintre az egyén akkor jut el, amikor a döntéshoza-

tal, és a szituáció megértése intuitívvá válik, és nem analitikus módon történik. A 

szakértő szinten lévő általában tudja, hogy mit tegyen. Amikor a dolgok normálisan 

zajlanak, a szakértői szinten lévők nem oldanak meg problémát, nem hoznak dön-

tést, azt teszik, ami általában működik. A szakértői szinten lévők tudatosak bizonyos 

helyzetekben a tevékenység megkezdése előtt, vagy azért mert a végeredmény külö-

nösen kritikus, vagy azért mert nem biztosak az első választásukban. 
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A fenti modellek az intuíciót hangsúlyozzák, és nem adnak magyarázatot arra, 

hogy a gyakorlatból való tanulás hogyan történik a gyakorlatban.
 
(95, 96, 97, 98 ) 

Az ápolók szakmai kompetenciáinak fejlesztése a képzés során részben az elmé-

leti, részben pedig a gyakorlati oktatás keretében történik. Ez utóbbin belül kitüntető 

szerepet játszik a területi gyakorlati oktatás és annak minősége. Általános eleme, hogy a 

hallgató szakmai készségfejlesztése a betegellátással párhuzamosan történik, specifikus 

elemei, a gyakorlatvezető személye, az osztály munkaterhelése, az adott környezet at-

moszférája. A következőkben bemutatott nemzetközi kitekintés lehetőséget ad a területi 

gyakorlati oktatással kapcsolatos trendek, újszerű megoldások felvázolására.  

 

14. Ápolói szakmai készségfejlesztés a területi gyakorlatokon, nemzetközi ta-

pasztalatok alapján 

A területi gyakorlatok alapvető célja, hogy olyan valóságos tapasztalatot bizto-

sítson a hallgatók számára, melyekkel elméleti tudásukra alapozottan, fejleszthetik 

szakmai kompetenciáikat, készségeiket, képessé válnak gyakorlati munkájuk önálló 

szervezésére. (99, 100) A valós gyakorlati környezetben való tapasztalat nélkülözhetet-

len része az ápolóképző programoknak. (101) 

A kutatások egy része arra utal, hogy a frissen végzettek megfelelő kompetenci-

ákkal rendelkeznek, más kutatások ugyanakkor azt támasztják alá, hogy hiányosak a 

végzettek klinikai, pszichomotoros készségei. Számos kormány és szakmai szervezet az 

egészségügyi rendszer és az oktatási intézmény együttműködésére szólított fel a gyakor-

lati képzés javítása érdekében. (100, 102, 103, 104, 105, 106) 

A fenti probléma alátámasztható Európán kívüli és európai szakirodalmi forrá-

sokkal egyaránt.  

 

14.1. Izraeli tapasztalatok 

A gyakorlati oktatás jelentőségét egy izraeli kutatás eredményei is megerősítik. 

(107) Különböző ápolási programokban végzős hallgatók ápolástechnikai készségének 

vizsgálata azt mutatta, hogy általában kompetensnek érezték magukat. A kompetencia 

összefüggésben állt az adott ápolási programmal, az oktatási intézményen belüli gyakor-

lati készség-elsajátítás lehetőségével, ill. a hallgató előzetes tapasztalatával, egészség-

ügyi rendszerben való alkalmazásával. A hallgatók 1/3-a jelezte, hogy nem tud önállóan 
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elvégezni az ápolói hivatás szempontjából meghatározó feladatokat, ami vélhetően ösz-

szefügg azzal, hogy a területi gyakorlatok során nem minden páciensnek van szüksége 

az egyes ápolói beavatkozásokra, így kevesebb lehetőség nyílik egyes feladatok gyakor-

lására. (107) 

 

14.2. Egyesült Királyság 

Anglia szerepe meghatározó az európai ápolásoktatásban. Ezért érdemelnek fi-

gyelmet a gyakorlati készségfejlesztés különböző szervezési formái, fejlesztő megoldá-

sai. 

A területi gyakorlati oktatás szervezésében jelentős elmozdulás következett be 

az Egyesült Királyságban az elmúlt évtizedekben. A kompetencia alapú megközelítés 

került elfogadásra az ápolóképzésben és ebben jelentős hangsúlyt kapott a gyakorlati 

oktatás, a szakmai készségek fejlesztése. (65, 108, 109) Ennek elsődleges oka az elmé-

leti képzés és gyakorlati oktatás közötti szakadék volt.
 
(110, 111, 112) Az oktatási in-

tézmények széles alapozást kínáltak, élethosszig történő tanulásra kívánták felkészíteni 

a hallgatókat, míg a munkaerőpiac olyan szakembereket kívánt alkalmazni, akiknek 

csak minimális továbbképzésre van szükségük. (65, 68, 71) A frissen végzettek gyakor-

lati készsége nem felelt meg az ápolásvezetők elvárásainak. (111, 113) A végzett nővé-

rek technikai készségének hiánya összefüggést mutatott a képzés alatti nem megfelelő 

gyakorlással. (114) 

A problémák megoldása érdekében hallgatóközpontú képzést valósítottak meg, 

ahol tisztázott a felelősség és a munkamegosztás az oktatási intézmény és a területi gya-

korlatot biztosító intézmények, ill. személyek között, annak érdekében, hogy elméleti és 

gyakorlati szempontból is mind kompetensebb, a valós gyakorlati helyzeteket jól ismerő 

hallgatók érkezhessenek az ápolói pályára. Ebben a munkamegosztásban kiemelt hang-

súly helyeződött a területi gyakorlati oktatást biztosító intézményekre, a hallgatók okta-

tásába bevonásra kerülő mentorok kiválasztására, nyilvántartására, a mind szakmailag, 

mind pedagógiai értelemben felkészült, kompetens gyakorlati oktatókra, mentorokra. 

(111, 115, 116, 117, 118) Miután ők irányítják a hallgatók területi gyakorlatát, jelentős 

szereppel bírnak a hallgatók területi gyakorlatának értékelésében is.  

A „Fókuszban a gyakorlati képzés” dokumentum (109) áttekintést ad a gyakorlati 

oktatással kapcsolatban megfogalmazott törekvésekről.  
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E szerint, fontos, hogy a hallgatónak kezdettől fogva legyen lehetősége a beteggel 

való találkozásra. Létszámfelettiként kell részt vennie a területi gyakorlaton, nem fel-

adata az esetleg hiányzó munkaerő pótlása. A gyakorlati helyszínek kiválasztásakor a 

hallgató érdekeit kell szolgálni. Figyelmet kell fordítani a területi gyakorlati helyszínek 

folyamatos értékelésére, auditálására, melyet a képző- és egészségügyi intézmény 

együttesen végez. Az oktatási és egészségügyi intézmény között pontosan meg kell ha-

tározni a felelősséget és feladatokat a hallgatók területi gyakorlati oktatására vonatkozó-

an. (111, 119)  

A gyakorlati képzést biztosító intézmény feladatait részletesen definiálták: 

– Dokumentálnia kell, hány hallgatót fogad gyakorlatra 

– Milyen előzetes ismereteket vár el 

– Milyen tanulási lehetőséget kínál (meg kell felelni a képzés aktuális szakaszára 

vonatkozó előírásoknak) 

– Pedagógiai készséggel rendelkező munkatársnak kell foglalkozni a hallgatóval 

– Adott szakmaterületen széleskörű, de egyéni igényeket is figyelembe vevő ta-

pasztalatszerzést kell biztosítani  

– A képzés végén biztosítani kell a hallgatónak az önálló munkavégzés lehetőségét 

is. 

Az ápolók oktatására alkalmas optimális környezet: 

– Az adott osztály mindennapi gyakorlata egy ápolási modell alkalmazását tükrözi 

vissza 

– Tisztelik a betegek és a személyzet jogait 

– Kutatáson alapuló gyakorlatot folytatnak 

– Pedagógiai szempontból innovatív környezet jellemzi az osztályt (pl. probléma-

megoldó megközelítést alkalmaznak, dolgozói fontosnak tartják a szakmai fejlő-

dést, kooperatív szemléletűek.) 

A hallgatók támogatása érdekében:  

– Előzetesen fel kell készíteni a hallgatókat (demonstrációs teremben) a gyakorló-

helyre 

– A gyakorlati oktatás vezetője az egyes hallgatókkal való megbeszélés során fel-

méri a hallgató tudását, konkrét tervét az adott gyakorlóhelyre vonatkozóan 
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– A hallgató írásban dokumentálja minden egyes gyakorlóhelyen az általa végzett 

tevékenységeket 

– Megfelelő számú és felkészültségű gyakorlatvezető/mentor segíti a hallgatókat a 

teljes gyakorlati időtartam alatt és ehhez a munkahely, időt kell biztosítson szá-

mukra 

– A képzésben dolgozó tanároknak folyamatosan jelen kell lenni a hallgató gya-

korlóhelyén, és támogatniuk kell a hallgatót  

– Mind a területi, mind az elméleti oktatónak feladata a hallgató elméleti és gya-

korlati tudásának integrálása 

A hallgató szummatív értékeléséhez legalább 4 hét gyakorlatot tartanak szükségesnek.
 

(109) 

A területi gyakorlati képzés jelentőségét hangsúlyozza a NIPEC irányelve is, 

melyet a 2007-től induló ápolói programokra már alkalmazni kell. Az NMC „Sztender-

dek a Gyakorlati Oktatás és Értékelés Támogatására” (120, 121) dokumentum, azt a célt 

szolgálja, hogy a különböző ápolói programok hallgatóit olyan szakemberek felügyeljék 

és értékeljék, akik erre megfelelően felkészültek.  

Oktatási szintenként határozták meg a területi gyakorlatok értékelésével kapcso-

latos szerepeket, feladatokat. Attól függően határozták meg a területi gyakorlatveze-

tő/mentor előzetes képzettségét, a felkészültségével kapcsolatos elvárásokat, hogy mi-

lyen programból fogad hallgatót:  

1. első szinten a frissen végzett, regisztrált nővér 

2. második szinten a pre- regisztrációs kurzusok hallgatóit segítő mentor 

3. harmadik szinten az a gyakorlati oktató, aki a post- regisztrációs hallgatói 

gyakorlatokat segíti 

4. negyedik szinten a szakmai tanár helyezkedik el. 

A hallgatók szakmai tudását olyan mentornak kell értékelni, aki felkészült a 

mentori szerepre. Az ápolói program végén olyan mentorok, vagy gyakorlati oktatók 

végzik a hallgató értékelését, akik jogosultak azok szakmai tudásának igazolására, alá-

írási joggal rendelkeznek. Ehhez elvárt tőlük a szakmai hitelesség, a folyamatos gyakor-

lat adott klinikai területen. Tisztában kell lenniük az ápolókra vonatkozó regisztrációs 

követelményekkel, az aktuális ápolói program-követelményeivel, a gyakorlati értékelés 

stratégiáival, az oktatásban és gyakorlatban zajló lényeges változásokkal. Komoly sze-
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repük van abban, kik kerülhetnek a szakmába, ezért meg kell érteniük saját felelősségü-

ket. Előzetesen 3 alkalommal kerül sor tevékenységük megfigyelésre.  

Egyértelművé tették a területi gyakorlatot biztosító intézmények gyakorlati okta-

táshoz kapcsolódó feladatait, felelősségét is. Naprakész nyilvántartást kell vezetniük a 

gyakorlati oktatásban résztvevő mentorokról, és az értékelésről. Egy hallgatónak a gya-

korlati idő legalább 40%-át egy mentorral vagy gyakorlati oktatóval kell töltenie, akinek 

ezt dokumentálnia kell. A záró értékelés során a hallgatónak hetente 1x1órát az aláírási 

joggal rendelkező mentorral kell töltenie. Gondoskodnia kell a mentori lista elkészítésé-

ről, éves frissítéséről, biztosítani kell hozzáférhetőségét az oktatási intézmény számára. 

3 évenként a mentorok és gyakorlati oktatók értékelésére is sor kerül. Biztosítani kell a 

területi gyakorlati oktatásban résztvevők számára a felkészítést, támogatást, időt, a szu-

pervízió lehetőségét, fejleszteni kell az infrastruktúrát. Mindezen irányelvek eredmé-

nyeként jelentős mértékben növekszik a területi gyakorlati szakemberek képzésben be-

töltött szerepe, és várhatóan csökken az elmélet-gyakorlat közötti távolság. 

Az oktatási intézmény feladata is meghatározott. Mindent meg kell tennie annak 

igazolására, hogy a hallgatók megfelelnek az NMC szakmai követelményeinek, mind a 

képzés során, mind pedig végzéskor. (120, 121) 

 

14.3. Finnország 

Nemzetközi szempontból érdekes a fentiek összevetése egy másik európai or-

szág területi gyakorlati oktatásra vonatkozó tapasztalatával. Finnországban is rendkívül 

hangsúlyos a gyakorlati képzés.(122) Az ápolóhallgatók klinikai gyakorlatának megfe-

lelő irányítása problémás Finnországban is. A területi gyakorlatvezetés/klinikai szuper-

vízió fogalma és célja sem pontosan definiált.(123)A gyakorlati oktatás során a képzőin-

tézményt 1-2 tanár képviseli az egészségügyi intézményben, ahol kijelölt ápolók foglal-

koznak a hallgatókkal. A gyakorlati oktatót munkatapasztalatai és nem a végzettsége 

alapján választják ki a hallgatói gyakorlat vezetésére. A gyakorlati képzést az oktatási 

intézmény finanszírozza és az egészségügyi és képző intézmény együttesen felügyeli.  

Finnországban az ápolásvezetők felelősek a hallgatók klinikai szupervíziójáért 

és azért, hogy a személyzet segítse a hallgatót. A gyakorlatvezetők/preceptorok szakér-

tők az adott szakterületen, ők irányítják a hallgatót az ápolói feladatok végrehajtása so-

rán, felelősek a hallgató felügyeletéért, közvetítik az osztály dolgozói felé a hallgató 
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tanulmányi céljait, munkatervét. A gyakorlatvezetők és az oktatási intézmény tanára 

együtt felelősek a hallgatói gyakorlat értékelésért. A szakmai képzés minőségének fej-

lesztése, a végzős ápolóhallgatók szakmaiságának megerősítse, a területi gyakorlatok 

felügyeletének javítása érdekében innovatív modell is született. (123) 

A területi gyakorlatvezető/preceptor kompetenciájában konkretizálták a szakmai 

szupervízió előzetes követelményeit. E szerint rendelkeznie kell az ápolói gyakorlat 

mellett elméleti, klinikai és etikai készségekkel, az ápolói tanterv holisztikus szemléle-

tével, pedagógiai, szervezeti, együttműködési és interakciós kompetenciával, döntésho-

zó képességgel. Motiváltnak kell lennie, értenie kell és meg kell tudnia szervezni a hall-

gató felügyeletét. Képesnek kell lennie saját fejlődési szükségleteinek felismerésére, 

pozitív és célorientált kapcsolat létrehozására és fenntartására mind a hallgatókkal, mind 

pedig a tanárokkal.  

A területi gyakorlat alatti felügyelet során a területi gyakorlatvezető/ preceptor 

segíti az elmélet gyakorlatban történő alkalmazását. Tanulási helyzeteket teremt, gon-

dolkodásra készteti a hallgatót, fokozatosan növeli önállóságát, felelősségét. Egyéni 

bánásmódot biztosít a hallgató számára, támogatja az ápolás során adódó nehéz helyze-

tekben. Legalább a klinikai gyakorlat közepén és a végén értékeli a hallgatót. Példát és 

szerep-modellt mutat a hallgató számára, azzal, ahogyan az ápolói szakmát képviseli, 

elősegítve ezzel az adott gyakorlóterület pozitív megítélését. Erősíti és fejleszti a szak-

mai identitást, elkötelezetté teszi a hallgatót az élethosszig történő tanulás irányában. A 

megfelelő gyakorlatvezetés elégedettebbé teszi hallgatókat, motiválja őket, hogy végzés 

után az ápolás területén dolgozzanak.(123) 

 

14.4. TUNING projekt területi gyakorlati oktatásra vonatkozó megállapításai 

A TUNING projekt munkacsoportja is részletesen foglalkozott a terüle-

ti/klinikai gyakorlati oktatással. A klinikai gyakorlatok minőségének, hatékonyságának 

növeléséhez a hagyományos, intuitív, előíró módszerek felől a konstruktív, kollaboratív 

módszerek felé való elmozdulást tartják kívánatosnak. Ehhez szükségesnek ítélik a hall-

gatókkal való humánus bánásmódot, a megfelelő team-szellemet, a tapasztaltabb ápolók 

támogató, segítő magatartását, a vezető ápolók vezetési és menedzsment stílusát is.  

A TUNING programban összehasonlításra került számos ország (Belgium, Dá-

nia, Finnország, Németország, Magyarország, Írország, Málta, Hollandia, Norvégia, 
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Lengyelország, Szlovákia, Spanyolország, Nagy-Britannia) BSc területi gyakorlati kép-

zéssel kapcsolatos tapasztalata, melynek alapján problémásnak tűnik a hallgatók klinikai 

gyakorlat alatti felügyelete/szupervíziója és a betegápolás egyeztetése.  

A területi gyakorlati oktatásért, a gyakorlat szervezéséért, minőségéért a legtöbb 

országban az oktatási intézmény felel, többnyire a képző- és egészségügyi intézmény 

együttműködését biztosító szerződés alapján. (5. sz.Melléklet) 

A hallgatók területi gyakorlati oktatását végző szakemberek többsége regisztrált 

ápoló (6. sz.Melléklet), aki egyes országokban speciális pedagógiai ismeretek birtoká-

ban végzi a hallgatók területi gyakorlati képzését.  

Az ápolásoktatók részvételi lehetősége a területi gyakorlati oktatásban behatárolt 

a vizsgált országokban. (7. sz. Melléklet) 

A hallgatók gyakorló területi támogatásának formális módszerei eltérők az egyes 

országokban. Jellemző, hogy az oktatási intézmény tanára támogatja a hallgatót a terüle-

ti gyakorlat ideje alatt, szupervíziót biztosít számára, megbeszélésekre kerül sor a hall-

gató és az oktató között. A hallgató kötelezettsége a portfólió készítés, ill. a leckekönyv 

vezetése.  

Az európai gyakorlat azt mutatja, hogy a felsőoktatási intézmény csak limitált 

kontrollt gyakorolhat a klinikai környezetben történő tanulás felett. Annak érdekében, 

hogy hallgatók képzéséhez megbízható minőségű területi gyakorlóhely álljon rendelke-

zésre, meghatározó az egészségügyi intézmény döntéshozóival történő együttműködés. 

A klinikai gyakorlati környezet minőségének ellenőrzése során az alábbi ele-

mek különösen hangsúlyosak az oktatás szemszögéből: 

– Adott gyakorlati területen a klinikai személyzet száma, végzettsége, szakértelme 

(szakmai tapasztalata), motivációja, a kutatási eredmények gyakorlatban való al-

kalmazására való elkötelezettsége, a szakmai fejlődés iránti igénye. 

– Az adott gyakorló terület ápolási filozófiája. 

– A beteg/ ápoló arány. 

– A betegápolás minősége. 

– Tanulási és szupervíziós lehetőségek. 

– Az oktatók és a klinikai személyzet közötti kapcsolat. (55, 56) 

A végzettektől elvárt, hogy biztonságosan, kompetensen, minimális orientációs 

időt követően tudjanak tevékenykedni az általuk választott munkahelyen. Az ápolók 
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technikai készségeinek folytonos megújulását megköveteli a diagnosztika és terápia 

gyorsütemű fejlődése, a páciens, aki az ápolás általános minőségére vonatkozóan vonja 

le következtetéseit az ápoló készségei alapján. Ha az ápoló gyakorlott, technikailag jól 

felkészült a különböző ápolási beavatkozások végrehajtására, akkor sokkal inkább tud 

holisztikusan figyelni a páciensre. 

 

15. Az ápolók gyakorlati oktatásának modelljei  

 

A nemzetközi ápolás-oktatás gyakorlatában tíz modellt azonosítottak. (100) 

Az oktatási modellek közül csak azok kerülnek részletes ismertetésre, melyek a hazai 

ápolási-oktatási gyakorlatban is fellelhetők, ill. a gyakorlati oktatás jövőbeni fejlesztési 

irányát jelenthetik.  

1. A képzőintézmény oktatói által felügyelt gyakorlat a leggyakoribb modell az 

ápolóképző programok kezdő fázisában. A tanár által felügyelt gyakorlat során egy 

főiskolai oktató foglalkozik a hallgatói csoporttal, mégpedig azon a területen, ahol a 

főiskolai oktatónak tapasztalata van. (100, 124) Az oktató-diák arány 1:6; 1:10. 

(125) Az egészségügyi intézményen belüli osztályok befogadóképességétől függően 

a hallgatókat különböző egységekbe oszthatják be. Az oktató ezek között a helyszí-

nek között mozog, így felügyeli a hallgatókat. Az oktató és a hallgató is heti több 

órán vagy 2-3 napon keresztül dolgozik az osztályon, heteken vagy egy szemeszte-

ren keresztül. A hallgatókat egy adott egészségügyi teamhez, meghatározott bete-

gekhez osztják be. Előnyei között tartják számon, hogy a hallgatók munkáját szak-

értő tanár segíti, ill. azt is, hogy a hallgatók jelenléte nem okoz plusz megterhelést 

az osztályos ápolók számára. A főiskolai oktató ismeri a képzés tantervét, tudja, mit 

kell gyakorolni az adott környezetben, képes integrálni az elméletet és gyakorlatot. 

Az oktató és a hallgatók megbeszélhetik az osztályos ápolóval (clinicans) a betegre 

vonatkozó ápolási, ill. a hallgató tanulási szükségleteit. Az osztályos ápolónak eb-

ben a modellben minimális a tanítási felelőssége. Legfőbb hátránya, hogy tanár-

függő modell, azaz ha a tanár egy másik osztályon tartózkodik, nem biztosított a 

hallgató felügyelete. (100) A magyar ápolásoktatási gyakorlatban nem általános 

modell. 

2. A preceptorság a legkutatottabb gyakorlati oktatási modell. A hazai gyakorlatban a 

mentorság kifejezés terjedt el. A mentorság azonban a nemzetközi gyakorlatban ál-
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talában egy kevéssé hivatalos tanulási kapcsolatra vonatkozik, hosszabb időtartamú, 

jobban összpontosít a szerepmodell kialakítására és az irányításra, mint az oktatásra, 

szupervízióra és a teljesítményértékelésre. (100, 126) A preceptor feladatai közé tar-

tozik a hallgató meghatározott időtartamra történő gyakorlati beosztásának elkészí-

tése, figyelembe véve az osztályon alkalmazásban álló, tapasztalattal rendelkező 

osztályos ápoló elérhetőségét.(127, 128, 129) A hallgatókat leggyakrabban a képzés 

utolsó szakaszában irányítják preceptorok. (130) A hallgató preceptor arány általá-

ban 1:1, ill. 2:1 alkalmanként. A hallgatót több ápoló is felügyelheti, annak érdeké-

ben, hogy mind szélesebb körű tapasztalatokat szerezzen. A képzés utolsó szakaszá-

ban a hallgató eljuthat akár a preceptor teljes ápolási feladatának elsajátításáig is. A 

modellnek számos előnye van. A hallgatók olyan osztályos ápolóval dolgoznak, aki 

napra kész gyakorlati tudással rendelkezik, ismeri az adott környezet rutin feladatait, 

kultúráját és segíti a hallgató fejlődését, ha tanulási helyzet adódik. Megvalósulhat a 

szerep-szocializáció, fejlődik a hallgató tudása, kritikai gondolkodása a közvetlen 

betegápolás és az adott egészségügyi szervezet vonatkozásában is. A preceptorok ér-

tékelik a hallgatók munkáját és visszajelzést adnak az oktatási intézmény felelős ta-

nárának is. (100, 131, 132) A modell hátránya, hogy a preceptorok általában kevés-

sé felkészültek az oktatásra, a hallgató értékelésére, ami stresszt okozhat számukra. 

A hallgatóért érzett személyes felelősség is lehet megterhelő, különösen akkor, ha a 

hallgató és a preceptor között nincs összhang, vagy a hallgató túlzottan függ a pre-

ceptortól. (100, 133) A legtöbb probléma forrása azonban az, hogy az osztályos ápo-

ló túlterhelt, és csak kevés ideje jut a betegápolás mellett a hallgatók oktatására. 

 

A hazai ápolási gyakorlatban jellemző a preceptori modell, melynek hatékony-

ságát azonban korlátozza az ápolók mára általánossá vált napi 12 órás munkaideje. Mi-

vel a hallgatók jellemzően napi legfeljebb 8 órás gyakorlatokon vesznek részt az egész-

ségügyi intézményekben, így együttes munkájuk a területi gyakorlatvezetővel csak 

részben szervezhető meg. 

 

3. Az oktatási egység modell kevésbé tradicionális, az előző modellekhez képest ke-

vésbé gyakori. Alapvető jellemzője, hogy a gyakorlati oktatás ott zajlik, ahol az ok-

tatás kiemelt szerepet kap az ápolás mellett. Az Oktatási egység modell kanadai pél-
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dája, CLU (Collaborativ Learning Unit) (100), magyarországi példája a Klinikai 

Demonstrációs Egység. A hallgatókat 6-12 hétre osztják be erre az osztályra. Tanu-

lási igényükhöz igazodva kerülnek kiválasztásra az ápolandó betegek. A hallgatók 

több osztályos ápolóval is együtt dolgozhatnak, oly módon, hogy a betegápolás fele-

lőssége az osztályos ápolóké. Egy oktatót jelölnek ki minden osztályra, aki támogat-

ja a hallgatót, ill. az osztályos ápolókat, valamint értékeli a hallgató gyakorlatát. 

Előnye, hogy a hallgatók felelősséget vállalnak saját tanulásukért, ill. az is, hogy 

több osztályos ápoló között oszlik meg a hallgatói oktatás felelőssége.(100) Ez a 

modell is előfordul a magyarországi gyakorlatban pl. a főiskolai hallgatók összefüg-

gő területi gyakorlatain. 

4. A kettős kinevezés (joint appointment) modellben az oktatók idejük bizonyos szá-

zalékát az oktatási, másik részét az egészségügyi intézményben töltik. A finanszíro-

zás is megoszlik az intézmények között. Feladatuk a gyakorlati képzés segítése a te-

rületi gyakorlatokon, ill. az oktatási intézmény demonstrációs termeiben. Előnye, 

hogy nő az oktatás hitelessége, hátránya, hogy megnő a kettős kinevezésű oktató 

munkaterhelése, mert egyszerre két helyről támasztanak vele szemben elvárásokat. 

(100) 

5. A gyakorló nővér kettős szerepben (secondment) modell lényege, hogy egy terü-

leti gyakorlatot biztosító egészségügyi intézményben dolgozó osztályos ápoló ideig-

lenesen egy oktatási intézménynek dolgozik, felügyeli a gyakorlaton lévő hallgatói 

csoportot. Az oktatási intézmény finanszírozza vagy az egészségügyi intézményt, 

vagy az osztályos ápolót, hogy helyettesítő osztályos ápolót tudjanak alkalmazni. A 

modell, hasonló a tanár által felügyelt gyakorlathoz, (faculty supervised practicum), 

csak itt egy gyakorlatban dolgozó osztályos ápoló tölti be a tanár szerepét. Előnye, 

hogy a hallgatók olyan osztályos ápolótól tanulnak, aki jól ismeri az intézményt, 

hátránya, hogy az osztályos ápoló általában kevéssé felkészült erre a szerepre. 

(100) Magyarországon, a területi gyakorlatokon ritkán kerül sor erre a gyakorlat-

szervezési formára.  

 

Az alábbi gyakorlat-szervezési modellek sem a nemzetközi, sem a hazai ápolási 

gyakorlatban nem tipikusak. A társ-pozíció (affiliate position) gyakorlat-szervezési 

formánál az osztályos ápoló/clinicians, vagy a tanár/ faculty felvállalja azokat a felelős-
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ségeket, amik a társintézménnyel kapcsolatosak. A szakmai gyakorlat (internship), 

egyesíti az oktatást és a nővérként való alkalmazást. A kooperatív oktatás összekap-

csolja a fizetett alkalmazást az osztálytermi tanulással. A „munka-tanulás” modellben 

a hallgatók fizetett munkavállalók. Az undergraduate/ ápolóhallgató alkalmazása 

gyakorlat-szervezési modellben harmad-ill. negyedéves ápoló hallgatókat alkalmaz az 

egészségügyi intézmény. (100, 134) 

 

16. Ápolói kompetenciák, szakmai készségfejlesztés a magyarországi ápolási 

gyakorlatban 

Akár a nemzetközi forrásra hivatkozó, akár a hazai ápolói kompetenciával, az 

ápolók szakmai készségfejlesztésével foglalkozó magyar nyelvű szakirodalmat tekint-

jük, minimális számú forrás elérhető. A publikációk egy része a különböző képzési 

szinteken – 3 éves OKJ, főiskolai, egyetemi ápolóképzés – végzett ápolók, adott vég-

zettséghez tartozó kompetenciáinak pontos definiálására tesz kísérletet. A kutatáson 

alapuló ápolói kompetencia vizsgálat, valamint a területi gyakorlati oktatásra vonatkozó 

publikációk száma limitált.  

Egyes szerzők a tantervi követelményekben megjelölt tevékenységek alapján 

csoportosították a főiskolát végzett, az általános ápolói végzettségű szakemberek, inten-

zív szakápolók, anesztezológiai szakasszisztensek, ill. az ápolási asszisztensek kompe-

tenciáit. (135) Az így kialakított kompetencia-felsorolás elsősorban az ápolói tevékeny-

ségeket, az elvárt technikai készségeket listázza, és csak minimálisan informál az ápolás 

emberi oldaláról, az adott ápolási helyzetben kívánatos, tudatos döntésen alapuló, 

komplex feladat-kezelésről. Éppen ezért nagy átfedés tapasztalható az egyes végzettségi 

szintek között, ami utal a kompetencia-határok kijelöletlenségére.  

Az áttekintett szakirodalomban a főiskolát végzett ápolók kompetencia-

bővítésének szükségessége is hangsúlyozásra kerül (pl. koordinatív szerepük erősítése), 

annak érdekében, hogy megtalálhassák helyüket az egészségügyi ellátó rendszerben. 

(136) Ugyanilyen problémás az egyetemet végzett ápolók kompetencia-kerete is. Kép-

zésük során felkészítést nyertek ugyan a lakosság egészségfejlesztésére, a közösségi 

ápolásra, otthonápolásra, az ápolói hivatás kutatás alapú fejlesztésére, az ápoláskutatás-

ra, az ápolás-menedzsmenttel összefüggő feladatok ellátására, (137) de a hazai ápolási 

gyakorlat ezeket az ismereteket, készségeket kevéssé igényli. Az egészségügyi ellátó 



 46 

rendszerben az MSc végzettségű ápoló szakemberek helye strukturálisan – egyelőre – 

nem biztosított. 

Az ápolási gyakorlat irányításában meghatározó az osztályvezető ápolók szere-

pe. 7 európai ország – köztük egy magyar – munkacsoportja vett részt az osztályvezető 

ápolói funkciók európai standardjának kidolgozásában. A hazai vizsgálat eredményei 

alapján, az osztályvezető ápolói kompetencia központi területei: aktív részvétel az osz-

tályon folyó ápolási munkában, az osztály életének szervezése, tevékenységének koor-

dinálása, ellenőrzésére, fejlesztése. (138) 

Az ápolási gyakorlat szempontjából a kompetenciák munkaköri leírásokban rea-

lizálódnak. Lényeges, hogy ezek megfogalmazása során a képzés alatt megszerzett 

kompetenciák kerüljenek illesztésre az adott munkakörben elvárt kompetenciákhoz. Ha 

a kettő között nincs nagy különbség, akkor a munkáltató és munkavállaló is elégedett, 

tágabb értelemben pedig a képzés elérte célját. Ha nagy a távolság a kettő között, akkor 

kompetencia-hiányról van szó, ami vagy azzal jár, hogy a munkavállaló nem alkalmas 

adott munkakör betöltésére, vagy a munkáltatónak kell extra erőforrást befektetni kom-

petenciái fejlesztése érdekében.(139) 

 

16.1. Az ápolók szakmai készség-fejlesztése  

Az ápolói szakmai kompetencia meghatározó részét alkotja a szakmai készségek 

fejlesztése. A valóságra felkészítő elméleti és gyakorlati oktatás meghatározó a képzés 

során. Az oktatási intézményben elsajátított elméleti és gyakorlati tudás a demonstrációs 

termi és területi gyakorlatok során integrálódik a mindennapok elvárásaival. (35) 

A hazai ápolási szakirodalomban a szakmai készségfejlesztéssel, az ápolók gya-

korlati képzésével foglalkozó források jelentős része a gyakorlati oktatás módszertaná-

val, a területi gyakorlatok szervezésével, a gyakorlatvezetőkkel szemben támasztott 

elvárásokkal foglalkozik, többnyire a személyes tapasztalatok megosztásával és nem 

kutatási eredmények bemutatásával.  

 

16.2. Szakmai készségfejlesztés a felsőfokú szakképzésben 

 Az ápolás gyakorlati oktatásának módszertanában közös jellemzők tárhatók fel.  
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1. Az egyik a fokozatosság elvének hangsúlyozása. Ennek lényege, hogy öt lépcsőn 

keresztül jut el a hallgató a demonstrációs termi gyakorlatoktól az önálló, valós ápo-

lási környezetben történő munkavégzésig. 

2. A gyakorlati oktatás során – demonstrációs termi és területi gyakorlatok – változa-

tos módszerek használhatók (pl. a bemutatás, összetett feladatok tanulmányozása-

kor a hallgatónak megadott szempontsor alapján a megfigyeltetés, a személyes ta-

pasztalatok megbeszélése, eset-feldolgozás, ápolási viziteken való részvétel, mely-

nek során valós körülmények között sajátíthatók el a kritikai gondolkodás, problé-

mamegoldás, döntéshozatal készségei.) A hallgatók tapasztalatra épülő tanulását jól 

támogatja a szerepjáték, szimuláció, a saját élmények feltárása, a problémamegoldó 

feladatok, a projektmódszer és a számítógép adta lehetőségek beépítése az oktatás-

ba. (35, 140, 141, 142, 143) A területi gyakorlatokon korban, előképzettségben nem 

homogén a gyakorlatra érkező hallgatói csoport összetétele, ezért a gyakorlatok ha-

tékonyságának fokozása érdekében fontos lenne a megfelelő oktatási módszer kivá-

lasztása. (143) Az adekvát módszerek alkalmazása ugyanakkor időigényes is és fel-

készült szakember közreműködését kívánja meg, aminek hiányában az elméleti és 

gyakorlati oktatás közötti távolság valószínűsíthető. A fenti problémák elkerülése 

érdekében a módszertani a megújulás sürgető az ápolásoktatásban. (144) 

3. A területi gyakorlatok hatékonysága érdekében fontos az oktatási és egészségügyi 

intézmény közötti hatékony munkakapcsolat. Ennek keretében a területi gyakorlatok 

megfelelő előkészítése, az oktatási és egészségügyi intézmény folyamatos együtt-

működése, elvárásaik tisztázása, feladatmegosztásuk.  

4. A gyakorlatvezető személye is meghatározó, kiválasztása azonban gyakran esetle-

ges, attól függ, hogy a szakápolók közül ki tud foglalkozni a gyakorlaton lévő hall-

gatóval. (145) 

5. A hallgatóknak egyfajta folytonosságra van szükségük az elméletben tanultak, a 

demonstrációs termi és a területi gyakorlat között. A készség-elsajátítás eredmé-

nyessége szempontjából meghatározó, hogy a területi gyakorlat alatt a képzés során 

elsajátítottakkal összhangban álló, pontos, szakszerű ápolási tevékenység kivitele-

zését tapasztalhassa meg a hallgató. (35, 142) 

6. A képzésszervezés formája is segítheti a területi gyakorlat eredményességét. Ennek 

egyik módszere, amikor az elméleti képzést követően kerül sor a gyakorlati okta-



 48 

tásra. Előnye, hogy növelhető a hallgató tudatossága, az ok-okozati összefüggések 

felismertetése. Hátránya, hogy az elmélet és a gyakorlat időben elkülönül egymás-

tól, valamint eltérés lehet az elméletben tanultak és a gyakorlati tapasztalatok között 

is. Másik módja – a moduláris felépítésű szakképzésben alkalmazott gyakori kép-

zésszervezési forma – az elmélet és gyakorlat egységét célozza meg. Előnye, hogy 

a modulok elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt tartalmaznak, hátránya, 

hogy nehezen illeszthető az oktatási intézmény kereteibe. A harmadik lehetőség az 

ún. „mélyvíz elmélet”. (144) Ekkor a hallgató a képzés első szakaszában találkozik 

a valós gyakorlati környezettel, ami elkötelezettebbé teheti a választott hivatás iránt. 

Veszélye lehet, hogy a gyakorlatban tapasztaltaknak megfelelően, esetleg helytele-

nül, hibásan rögzülnek a tevékenységek, amit a képzés során majd javítani kell. 

Hazai vonatkozásban egy speciális modell is megjelenik. A biztonságos és való-

szerű körülmények között történő gyakorlást biztosíthatja az egészségügyi intézmény 

keretein belüli, ún. tankórtermi oktatás, ami segíti a hallgató reális körülmények kö-

zötti tapasztalatszerzését, felelősségvállalását. (144) Ez utóbbi a nemzetközi ápolási 

gyakorlatban is meglévő „oktatási egység modellel” mutat hasonlóságot. 

 

16.3. Szakmai készségfejlesztés a főiskolai ápolóképzésben 

Bár Magyarországon a főiskolai ápolóhallgatók területi gyakorlatára vonatkozó-

an minimális számban kerültek publikálásra kutatáson alapuló tapasztalatok, a területi 

gyakorlatok eredményessége tekintetében probléma valószínűsíthető. Egy olyan területi 

gyakorlatot értékelő vizsgálat adatai utalnak erre, ahol a közreműködő hallgatók jelen-

tős része (25-40%-uk) úgy vélte, hogy kevés alkalmuk volt az adott osztályon teljesí-

tendő feladatok gyakorlására, ill. voltak olyan tantárgyi követelményben meghatározott 

tevékenységek is (ezt a hallgatók 25-35%-a jelezte), melyek gyakorlására nem volt lehe-

tőségük. (146) 

 

A gyakorlati készségfejlesztés, a főiskolai ápolóképzésben is jelentős hangsúlyt 

kap és hazai viszonylatban hasonló minta alapján történik az egyes képzőintézmények-

ben.  

A főiskolai ápolók szakmai gyakorlati képzésére vonatkozó publikációk – bár 

szakirodalmi forrásokra alapozottan foglalják össze a gyakorlati oktatást érintő lényeges 
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elemeket – nem adnak választ arra, hogy az egyes összetevők hogyan mérhetők és érté-

kelhetők. Ha meg is felel a gyakorlati képzés a szakirodalomban feltárt idealisztikus 

elemeknek, a szakmai kompetencia fejlődésére, eredményességére vonatkozóan követ-

keztetések nem vonhatók le.  

A gyakorlatvezetők munkájának segítésére „Módszertani kéziköny az ápolási 

gyakorlatok vezetéséhez” címmel a gyakorlati oktatással kapcsolatos irányelvek és kö-

vetelmények kerültek összefoglalására. A hallgatók területi gyakorlatra történő felké-

szülését „ A klinikai ápolási gyakorlatok kézikönyve” segíti.
 
(147, 148, 149, 150) 

A gyakorlati képzési szintek, és készség-kialakítás módszertani lépéseinek defi-

niálása is megtörtént. Ezek a lépcsőfokok az ápolói készségfejlesztés módszertanában 

általánosnak tekinthetők, azaz mind az ápolói szakképzésben, mind a főiskolai ápoló-

képzésben elfogadottak: 

- I. fok: Demonstrációs termi oktatás keretében mutatja be az oktató az ápolási műve-

leteket, miközben a hallgató megfigyeli az egyes ápolási beavatkozások részművele-

teit, követi a magyarázatokat. 

- II. fok: A demonstrációs teremben, oktatói segítséggel sor kerül az egyes tevékeny-

ségek önálló gyakorlásra, begyakorlásra. 

- III. fok: A hallgató már nem igényli az oktató közvetlen segítségét az egyes ápolási 

beavatkozások önálló végrehajtásához és komplexebben képes kezelni a helyzetet 

(pl. képes ismertetni az ápolási beavatkozás indikációit, kontraindikációit, képes a 

páciens szomatikus és pszichés előkészítésére). Felkészült a demonstrációs termi 

vizsgára.  

- IV. fok: Irányított területi gyakorlatra kerül sor, ahol a hallgató az elsajátított műve-

leteket valóságos ápolási körülmények között, gyakorlatvezetői irányítással gyako-

rolhatja. Kezdetben megfigyeli a gyakorlatvezető/mentor által bemutatott tevékeny-

séget, majd állandó felügyelet mellett gyakorolja. A gyakorlatvezető segíti az adott 

tevékenységhez kapcsolódó elméleti-gyakorlati ismeretek, készségek valós élethely-

zettel történő integrációját. 

- V. fok: A hallgató képessé válik az önálló tevékenységre. Átlátja az adott gyakorló-

hely feladatait, képes munkájának megszervezésére. (148, 149, 150) 

A hallgatói gyakorlatok eredményessége több egymást követő fázis sikerességén 

múlik. (151) 
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Meghatározó a gyakorlatok tervezése, előkészítése. Ennek során kiválasztásra 

kerül a képzés adott szakaszához illeszkedő, az aktuális gyakorlatnak megfelelő gyakor-

lóterület, és kapcsolatfelvétel történik az egészségügyi intézménnyel. 

Közvetlenül a gyakorlat megkezdése előtt a területi gyakorlati oktatásba be-

vont ápoló szakemberek tájékoztatására kerül sor, annak érdekében, hogy a képzés ak-

tuális szakaszának követelményei és a hallgatók értékelése minél pontosabban teljesül-

hessen. A követelményekről a hallgatók is tájékoztatást kapnak. 

A területi ápolási gyakorlat megkezdésekor a hallgató, a területi gyakorlati 

oktatást irányító mentor segítségével ismerkedik az adott osztállyal, a napi rutin felada-

tokkal, az adott egészségügyi intézmény működésével. A mentor személye szerepmo-

dell lehet a hallgató számára. A területi gyakorlatok eredményességéhez jelentős mér-

tékben járul hozzá az adott gyakorlóhely légköre, a mentor és hallgató közti partnerkap-

csolat, a képzőintézmény és a gyakorlóhely oktatóinak együttműködése, a hallgató gya-

korlati feladatainak napi tervezettsége, annak tisztázása, hogy adott képzési szakaszban, 

a konkrét tanulási céloknak megfelelően a hallgatók milyen ápolási tevékenységek ellá-

tásában kompetensek. A hallgató kezdetben felügyelet mellett, majd önállóan végzi 

gyakorlati feladatait. A napi munkaszervezés során elő-megbeszélésre kerül sor, ahol 

tervezésre kerülnek a napi feladatok. Egy-egy gyakorlati nap utó-megbeszéléssel zárul, 

ahol áttekintésére kerülnek a hallgató számára fontos napi történések. Mentori feladat a 

hallgató aktuális gyakorlatra vonatkozó kompetenciájának értékelése is (ismeret, attitűd, 

gyakorlati készség). (151) 

 

A területi gyakorlati oktatás sikeressége szempontjából potenciális probléma for-

rása lehet az, hogy miután a gyakorlatok működő osztályokon kerülnek megszervezésre, 

és ennek következtében a betegellátás jelenti a prioritást, a hallgató érdeke háttérbe szo-

rulhat. Az is veszélyezteti a területi gyakorlat eredményességét, hogy a szakképzésben 

tanuló és a főiskolai ápolóhallgatók sokszor egyidőben, ugyanazon területi gyakorlatve-

zető irányítása mellett töltik gyakorlataikat, aki vélhetően ugyanazon módszereket al-

kalmazza mindkét hallgatói csoportnál.  

 

A területi gyakorlatvezetőkkel/mentorokal szembeni általános elvárások is 

megfogalmazására kerültek a szakirodalomban. Kívánalom a szakirányú végzettség, a 
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példamutató munkavégzés, az oktatás iránti elkötelezettség, a hallgatóval szembeni em-

pátia, segítőkészség, humánus bánásmód, az állandó hallgatói felügyelet biztosítása, a 

hallgató emberi tulajdonságainak fejlesztése is (pontos, lelkiismeretes, etikusan, felelős-

séggel végzett munka). A gyakorlat sikerességéhez a hallgató előzetes felkészültsége, 

aktivitása is nélkülözhetetlen. (149) Rendelkeznie kell a folyamatos szakmai fejlődés 

iránti igénnyel, holisztikus szemlélettel. Követelmény vele szemben, hogy munkamód-

szerként alkalmazza az ápolási folyamatot, képes legyen motiválni a hallgatót, hallgató 

központú legyen, tudja átadni ismereteit, tapasztalatait, képes legyen az elméletet a gya-

korlattal integrálni. Elfogadó légkört tudjon teremteni a hallgató körül. Legyen felké-

szült, tudja mik a hallgatóval szemben támasztott követelmények adott gyakorlaton, 

segítse a hallgatót a munkájáért végzett felelősség megtapasztalásában, a hatékony idő-

gazdálkodásban, kompetencia-határai felismerésében, a team-munkában történő részvé-

telben. Személyes tulajdonságok tekintetében is álljon példaként a hallgatók előtt. Vál-

tozatos oktatási módszereket alkalmazzon (pl. betegbemutatás, megfigyeléssel egybekö-

tött látogatás más munkaterületeken, csoport-foglalkozások, gyakorlati napló alkalma-

zása.) (152) 

 

17. A kompetenciák mérése az ápolásban, nemzetközi és hazai környezetben 

A képzés fejlesztéséhez, a hallgatói gyakorlatok eredményességének megisme-

réséhez a kompetenciák mérése nyújthat segítséget. A kompetencia mérésével kapcsola-

tos kutatások a 60-as években kezdődtek a nemzetközi ápolási gyakorlatban, azzal a 

céllal, hogy a kompetencia értékelése során elmozdulás jöjjön létre a szubjektív értékíté-

lettől az objektív mérés irányába. A kompetencia mérőeszközök alkalmazásával nyert 

tapasztalatok segíthetik a képzés fejlesztését, erősségeinek, hiányosságainak feltárását, a 

munkaerő piaci igényeknek való jobb megfelelését. A kompetencia mérése objektív 

adatokkal szolgálhat a szakmai autonómia definiálásához is. A kompetencia- mérés idő-

beni változásai visszatükrözik az ápolás filozófiájának átalakulását, az ápolási hivatás 

fejlődését is. 
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17.1. Kompetenciák mérése nemzetközi környezetben 

Sokféle mérőeszköz került kifejlesztésre, de miután egységesen elfogadott kom-

petencia fogalom nincs az ápolásban, hiányzik az univerzális kompetencia-mérési mód-

szer is.  

Az ápolási gyakorlat egy adott összefüggésrendszerben, konkrét környezetben, 

emberi interakciókban létezik, ezért mérése nehéz. (22, 76) A kompetenciamérési mód-

szerek két pólus köré csoportosulnak. Ha a kompetencia komplexen, képesség és tevé-

kenység együtteseként kerül értelmezésre, akkor annak megbízható és valid értékelése 

bonyolultabb, mintha csak a megfigyelhető tevékenységen alapul.(63) Ebben az esetben 

a kompetencia nem mérhető közvetlenül és a mérés kvalitatív jellegű. Ha tevékenység-

ként kerül definiálásra, akkor a valóságos szituációban a viselkedés kvantitatívan mér-

hető és tükrözi az ápolók klinikai gyakorlatban végzett tevékenységét.(67, 153) Ez 

utóbbi esetben azonban a csak objektív tesztelés végtelen számú feladat-listához, reduk-

cionista szemlélethez vezethet az ápolói gyakorlat megítélésekor. (22, 76) 

Nehezíti az egységes mérőeszköz alkalmazását az is, hogy az ápolási gyakorlat 

állandó fejlődésével a már kifejlesztett kompetencia-mérőeszközök hamar elavulnak.  

Történetiségében vizsgálva a kompetencia-mérési metódusokat a szakirodalom-

ból ismert, hogy 1971 előtt a hallgatók tantermekben adtak számot gyakorlati készsé-

gükről. (86) Ezt az értékelési módszert sokan kritizálták, mert kérdéses volt, hogy át 

lehet-e vinni a tantermi körülmények között demonstrált gyakorlati készségeket a valós 

gyakorlatba. (86, 154) 

A 70-es években terjedt el a viselkedési check-listák/ ellenőrző listák alkalmazá-

sa. Az 1980-as évektől a klinikai mérések kerültek előtérbe. (86) 

Az alábbiakban a nemzetközi ápolási szakirodalomban leggyakrabban alkalma-

zott kompetencia-mérési módszereket mutatom be, a szubjektív mérési módszerektől az 

objektív irányába ható, a tevékenység megközelítés felől a holisztikus szemlélet felé 

törekvő mérési metódusokat, elsősorban azokat, amelyek a hazai gyakorlatban is fel-

használhatók és a további fejlesztések alapjául szolgálhatnak. (86) 

 

A megfigyeléssel történő kompetencia-értékelésnek mindig van szubjektív ele-

me, így kérdéses a megbízhatósága. Egyrészt a megfigyelést végző személye veszélyez-

tetheti a felmérés megbízhatóságát (pl. elfogult lehet, mert kedveli, vagy nem kedveli a 



 53 

hallgatót, de segítheti is a pontosabb értékelést azáltal, hogy ismeri a hallgatót.) Más-

részt problémát jelenthet az is, hogy a megfigyelés nem válik el a tanulási folyamattól, 

nehéz reprezentatív mintán alkalmazni, befolyásolhatja a felmért egyén idegessége, az 

esetleges forráshiány, amiről a külső értékelő, megfigyelő nem tud. (86, 155) 

 

A kérdőívek/skálák megbízhatósága, validitása lényeges, ezért kifejlesztésük 

szisztematikusan történt. Teljesen valid, megbízható kérdőív/skála azonban nem létezik. 

A kérdőívek, skálák általános jellemzői, hogy gyorsan elavulnak, állandó frissítésre 

szorulnak, és nem veszik figyelembe a kevéssé látható készségeket, azaz inkább tevé-

kenység központúak. (86) A kérdőívek/skálák egy része ápolóhallgatók, (86, 153, 156, 

157) más részük a gyakorlatban dolgozó ápolók (74, 158, 153) kompetencia-mérésére 

került kifejlesztésre. Az ápolók körében történt kompetencia-mérés eredménye azt mu-

tatta, hogy az életkor, a munkában eltöltött idő nem mutatott szoros korrelációt a kom-

petencia szintjével. (74) 

A mérés megbízhatóságát igyekeztek fokozni a mérések többszöri megismétlé-

sével, a többféle nézőpontból történő értékeléssel, a természetes környezetben történő 

megfigyeléssel. (153, 157, 158) A mérések hozzájárultak az ápolói kompetencia-keret 

definiálásához is. 

 

A kritérium-orientált mérőskálák alkalmazása során azt tapasztalták, hogy 

azok a tanárok, akik egyértelmű kritériumok alapján – pl.szakmai sztandardok, a tevé-

kenység mennyiségi aspektusai (pl. időtartam, milyen segítségre volt szükség a feladat 

végrehajtásához) – értékelték a hallgatók ápolási tevékenységéről készült videofelvételt, 

(függő, csak segítséggel boldogul, segítségre szorul, minimális segítségre szorul, füg-

getlen) megbízhatóbbak és pontosabbak voltak, mint akik ugyanazt a skálát használták, 

kritériumok nélkül. (86, 159) 

 

Az Objektív Strukturált Klinikai Vizsga (a továbbiakban: OSCE) széles kör-

ben elfogadott, megbízható, az oktatási intézmény demonstrációs termében történő 

kompetencia - értékelési módszer. Eredetileg orvostanhallgatók kompetenciájának mé-

résére fejlesztették ki, a hagyományos értékelés hiányosságainak kiküszöbölésére. (86, 

160) Az OSCE módszer alkalmazásával feltárhatók a hallgatók klinikai kompetenciájá-
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nak (klinikai készségek, problémamegoldó készség, tudás és betegirányítás/ betegveze-

tés) erősségei és gyengeségei. (86, 161, 162) A tipikus OSCE standardizált klinikai 

problémákat tartalmaz. Ehhez kapcsolódóan egy szakértői csoport kerül összehívásra – 

a gyakorlati oktatásban résztvevő szakemberek, mentorok, az oktatási intézmény oktatói 

– akik konszenzust alakítanak ki a hallgató adott képzési szakaszának megfelelő mini-

mum elvárásokról. A klinikai valóságnak megfelelő, szimulált helyzetekkel a hallgató 

különböző állomásokon kerül szembe. Minden állomás különféle ismereteket, ill. klini-

kai készségeket mér (pl. anamnézis-felvétel, fizikai vizsgálat, személyközi kapcsolat). A 

hallgatók 10 percet töltenek egy-egy állomáson, ahol mindig vannak valóságos vagy 

szimulált betegek. A hallgatók teljesítménye, a szakértői csoport által közösen kialakí-

tott tevékenységi/check-lista alapján, az adott készség elemeinek megfelelő objektív 

kritériumok szerint – a pszichomotoros és kommunikációs készségeken van a hangsúly 

– kerül értékelésre. A vizsgázó minden egyes állomáson visszajelzést kap a teljesítmé-

nyéről. Az objektivitás további garanciái, hogy az értékelők nem ismerik a hallgatót, 

valamint az is, hogy miután a hallgató számos „állomáson” halad keresztül, sokféle is-

meret és készség meglétét kell igazolnia. Azt tapasztalták, hogy a hallgató saját értéke-

lése és az OSCE értékelés között összhang van. (63, 163) 

Az OSCE alkalmazásának előnyeiként tartják számon, hogy a hallgatónak életszerű 

helyzetben kell visszatükrözni a tudás és készségek integrálását. További előnye, hogy 

lehetőséget teremt a hallgatói önértékelésére, sok hallgató vizsgáztatására alkalmas és 

audiovizuálisan rögzíthető. (86, 164) Az OSCE vizsgát követően a hallgatók felkészül-

tebbnek értékelték magukat a területi gyakorlatokra. (162) 

Hátrányai közé sorolják, hogy inkább az alapvető technikai készségekre, mint a komp-

lex kognitív készségekre koncentrál, és stresszt okoz a hallgatók számára. Nem nyújt 

garanciát arra vonatkozóan sem, hogy a hallgatók OSCE-n mért teljesítménye tükrözi-e 

a valóságot, azaz a klinikai gyakorlatban is úgy teljesítenek-e majd, mint az OSCE vizs-

gán.  

 

Benner készség-elsajátítási modellje is keretet jelenthet a kompetenciák méré-

séhez. E megközelítés szerint az ápolási kompetencia mérését a valóságos gyakorlatra 

kellene alapozni és olyan dimenziókat kellene bevonni, mint a stressz-helyzetben, határ-

idők keretein belül történő munkavégzés, a tehetetlen betegek együttérző és biztonságos 



 55 

ápolása, a krízishelyzetben való problémamegoldás képessége, a fájdalmat elszenvedő 

és a haldokló beteg ápolása. Az ápolási kompetenciát azon keresztül kellene mérni, 

hogy a beteg milyen eredményeket ér el az ápoló tevékenységének következtében. (77, 

86) 

 

A visszatükrözés módszere a kritikus gondolkodáshoz szükséges készség, fo-

lyamatos önértékelés. Elméleti alapját Kolb három fázisból álló visszatükröző modellje, 

a tevékenység, visszatükrözés és átalakítás modellje jelenti.(86, 165) A visszatükröző 

gondolkodás egy általános kompetenciának tekinthető, mellyel a képzettebb és tapasz-

taltabb ápolók rendelkeznek.(86, 166) Integrálja az elméletet és gyakorlatot, elősegíti a 

problémamegoldó-készséget, támogatja a hallgató központú tanítást és önértékelést. (86, 

164) A strukturált események hallgatói visszatükrözésének elemzése (pl. a kórházi vizit) 

megbízható lehetőséget jelent a teljesítmény értékelésére. (86, 167)A kompetencia mé-

rése azonban ezzel a módszerrel nehéz. 

 

A visszatükrözés módszerét is felhasználó portfólió módszer alkalmazásakor a 

hallgató rendszeresen összegyűjti a tanulmányai során a sztenderdek/célkitűzések eléré-

se érdekében elvégzett tevékenységek dokumentumait, ill. saját reflexióit is ezekkel 

kapcsolatosan. Bizonyítékot nyújt a tudásról és a szakmai hitelességről, a kompetencia 

folyamatos fejlődéséről. (35) A portfólió lehetőséget biztosít a klinikai gyakorlat vissza-

tükrözésére (erősségek, gyengeségek, készségek, tapasztalatok), és elősegíti a fejlődést 

a kompetencia magasabb szintjére. (86, 166,168, 164) 

 

A tanulási szerződés is hatékony módszer lehet a klinikai kompetencia mérésé-

re, az elmélet és gyakorlat integrálására. Ehhez azonban stratégiai tervet kell készíteni, 

szükséges meghatározni azokat a fázisokat, melyeken a hallgatónak keresztül kell ha-

ladni a tudás, tapasztalat-szerzés során. A diáknak bizonyítékokkal kell igazolnia, le kell 

írnia az átélt gyakorlati eseményeket és hivatkoznia kell a szakirodalomra. (169, 86) 

A szakirodalomban támogatott kompetencia-értékelési módszer a hallgatói önér-

tékelés. Az ápolótól elvárt, hogy autonóm, reflektív szakember legyen, aki a folyamatos 

fejlődés érdekében képes arra is, hogy megfigyelje és értékelje saját szükségleteit, a 

tudásában, készségeiben meglévő esetleges hiányosságokat, elgondolkodjon saját gya-
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korlatáról, megítélje saját tevékenységét, készségeit és tanuljon belőle. (86, 88, 170, 

171) 

Önértékelésen alapul az EHTAN ápolói kompetencia mérésére alkalmas eszköz 

is, melynek kifejlesztésére az European Healthcare Training and Accreditation Network 

projekt keretében, a Leonardo program támogatásában került sor. (22)A kompetencia 

folyamatos önértékelése segítheti a hiányzó készségek felismerését is, ezen keresztül 

növelheti a tudatosságot, ami pozitív hatással lehet az ápolás minőségére. (22, 172, 173) 

 

 A sokszempontú kompetencia-mérés, több módszer együttes alkalmazásával 

segítheti elő, az ápolói kompetencia korrekt felmérését. A klinikai kompetencia mérése 

bonyolult, különösen, amikor túlmutat egyetlen készségen és bevonódnak kognitív, af-

fektív és pszichomotoros elemek, az elmélet és gyakorlat integrációja, problémamegol-

dás, váratlan helyzetekben történő döntéshozatal. (86, 169) 

 

17.2. A klinikai kompetencia mérése a hazai ápolási szakirodalomban 

Hazai vonatkozásban az ápolók, ápolóhallgatók szakmai kompetencia-mérésére 

vonatkozóan minimális a szakirodalmi forrás, s ezek is elsősorban a szakképzés terüle-

tére vonatkoznak. A gyakorlatok, gyakorlati vizsga kiváló lehetőség a kompetenciák 

mérésére. A gyakorlati vizsga során a hallgatónak komplexen kell bemutatni kompeten-

ciáit, amiben megnyilvánul a problémamegoldás, a kommunikáció, az empátia, a logi-

kai-, és az együttműködési készség. A gyakorlati vizsgák, egységes szempontsor alapján 

kerülnek értékelésre, mely a kurrikulum alapján készül. (174) 

Ennek során a hallgató értékelését az iskolai szaktanár, ill. a gyakorlóterületen 

hallgatóért felelős ápoló végzi kritériumok alapján (pl. megjelenés, magatartás a munka-

társakkal, betegekkel, társakkal, kommunikációs- és megfigyelőkészség, szakmai tu-

dás). 1-től 3-ig terjedő diszkrét numerikus skálán minősíheti a hallgató munkaszervezési 

készségét (önálló, irányításra szorul, teljesen tájékozatlan), ill. az ismeretek gyakorlati 

alkalmazásának fokát (kiemelkedő, megfelelő, hiányos). (175) 

Újabb lehetőség a hallgatói kompetencia-mérésre a szakképzésben a Gyakorlati 

Napló alkalmazása. Ez a tanterv alapján készült tevékenységek felsorolását tartalmazza, 

ill. a hallgató értékelésével kapcsolatos ön- és munkahelyi értékelés írásbeli dokumen-

tumait foglalja magában. Pontos elvárásokat rögzít, s ezzel információt nyújt a területi 
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gyakorlatot irányító szakember számára, segíti a hallgatók gyakorlati követelményeinek 

teljesítését, megalapozza a hallgatói értékelést. (176) 

A főiskolai ápolóhallgatók területi gyakorlatain elsajátított kompetenciák mérése 

alapjaiban hasonló módon történik a hazai főiskolákon. A tevékenységi/check-listás 

módszer alkalmazása általános. A területi gyakorlatok tantárgyi követelményeiben elsa-

játítandó feladatok demonstrálására, a hallgatók, a szakmai gyakorlatot biztosító intéz-

mények tájékoztatására – hasonló tartalommal – a Gyakorlati Napló, Demonstrációs 

termi és klinikai gyakorlatok leckekönyve, Gyakorlati leckekönyv alkalmazása ter-

jedt el. Hátrányuk, hogy a feladatok teljesítése sok esetben környezetfüggő, így a hall-

gató csak azokat a feladatokat hajtja végre a tantárgyi követelményekben megjelöltek 

közül, amire adott osztályon lehetősége van. (149) Hátrányuk továbbá az is, hogy ezek a 

mérőeszközök jellemzően tevékenységközpontúak, kevéssé fókuszálnak a hallgató is-

mereteinek, attitűdjének a készségeinek integrált mérésére. Előnyük ugyanakkor, hogy 

hangsúlyt fektetnek a gyakorlandó ápolói készség elsajátítási szintjére, gyakoriságára, a 

feladatok önálló kivitelezésére és átláthatóvá, értékelhetővé, mérhetővé teszik a hallgató 

képzés alatti gyakorlati teljesítményét.  

A területi gyakorlatok értékelésében szerepe van a területi gyakorlatvezetőnek, 

de a tantárgyi követelményeknek való megfelelés minősítése oktatói hatáskör. 

 

18. A kutatás módszertana 

A felsőoktatásban dolgozó ápolásoktatóként, a területi gyakorlatok hatékonysá-

gára, szervezettségére, feltételrendszerére vonatkozó tapasztalataim, kollégáim és a 

hallgatók visszajelzései arra késztettek, hogy megvizsgáljam, milyen kompetenciák 

gyakorlására kínál lehetőséget a hazai ápolói gyakorlat a felsőoktatásban végzett ápoló-

hallgatók számára, és nemzetközi vonatkozásban ez hogyan értelmezhető.  

Milyen problémákat látnak a végzett hallgatók a területi gyakorlat hatékonyságá-

ra, az oktatási és területi gyakorlatot biztosító egészségügyi intézmény együttműködésé-

re vonatkozóan, ill. egy adott intézmény (SZTE ETSZK Ápoló Szak) hallgatóinak 

konkrét területi gyakorlatokra vonatkozó tapasztalatai iránt is érdeklődtem. Az alábbi 

kutatási problémákra kerestem választ: 
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- A 2007-ben végzettek (munkaerőpiaci szereplőként), ill. 2008-ban végzős ápoló-

hallgatók szerint, milyen kompetenciák gyakorlására kínál lehetőséget a hazai ápo-

lási gyakorlat, és nemzetközi összehasonlításban ez hogyan értékelhető? 

- Milyen problémát jeleznek a 2007-ben végzett, ill. 2008-ban végzős hallgatók a 

képzés szakmai kompetenciákra történő felkészítésében fontos szerepet játszó terü-

leti gyakorlati oktatásra vonatkozóan? 

- Hogyan értékelik a 2008-ban végzett IV. évfolyamos SZTE ETSZK ápoló hallgatók 

az egyes területi gyakorlatok során megszerzett szakmai készségeiket a tantárgyi 

követelmények függvényében, milyen faktorok befolyásolják a területi gyakorlatok 

hatékonyságát? 

 

18.1. Célkitűzések 

Célkitűzéseim között szerepelt annak bizonyítása, hogy 

- a magyarországi ápolási gyakorlat az európai ápolási gyakorlathoz hasonló lehető-

ségeket kínál az ápolói kompetenciák gyakorlására 

- az EHTAN kompetencia kérdőív alkalmazható felsőoktatásban végzős ápolóhallga-

tók kompetenciájának felmérésére is 

- a hazai vonatkozásban – ismereteim szerint – előzmény nélküli vizsgálatommal, 

objektív adatokkal támasztom alá a képzőintézmények számára, mely kompetencia-

területek fejlesztése szükségszerű   

- adatokkal bizonyítom a képzőintézmény és a területi gyakorlatot biztosító intéz-

mény együttműködésének szükségességét és annak lehetséges útjait  

 

18.2. Hipotézisek 

1. Nincs szignifikáns különbség a vizsgálatban résztvevő képzőintézmények 2007-

ben végzett, ill. 2008-ban végzős nappali és levelező tagozatos, ill. az ápolói 

munkakörben dolgozó és a nem ápolói munkörös
1
 hallgatók között a vizsgált 

kompetencia területek megítélésében. 

2. A hazai vizsgálatba bevont ápolók-ápolóhallgatók kompetencia önértékelése a 

felmérés, egészségfejlesztés, kutatás és fejlesztés kompetencia terület megítélé-

                                                 
1
 nem ápolói munkakörös: nem ápolóként dolgozók és nem dolgozók együttesen 
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sében tér el leginkább az európai EHTAN projektben részt vevő ápolók kompe-

tencia-értékelésétől. 

3. A 2007-ben végzett és a 2008-ban végzős hallgatók véleménye nem különbözik 

jelentősen a képzés kompetenciákra felkészítő szerepére, ill. a területi gyakorlati 

képzésre vonatkozó főbb problémák és erősségek megítélésében. 

4. A hallgatók a területi gyakorlat befejezését követően képesek a tantárgyi köve-

telményekben meghatározott feladatok/tevékenységek önálló végrehajtására. A 

területi gyakorlatok hatékonyságát, a szakmai készség-szint önértékelésüket pe-

dig számos tényező befolyásolja.  

 

18.3. A vizsgálat módszere, eszközei 

Az adatgyűjtés módszere kvantitatív jellegű, írásbeli, egyéni kikérdezésre épült. 

Az önkitöltő kérdőívek többnyire zárt, valamint demográfiai és levezető kérdéseket is 

tartalmaztak. Az egyes kérdőívekben – nyílt kérdések formájában – kvalitatív jellegű 

elemek is szerepeltek.  

Két vizsgálati kérdőív került kidolgozásra és felhasználásra (I. és II. számú). 

 

18.3.1. I. sz. vizsgálati kérdőív az ápolói kompetenciák és területi gyakorlatok érté-

keléséhez  

 

Az I. sz. vizsgálati kérdőív három részből állt. (8. sz. Melléklet)  

Az I. számú vizsgálati kérdőív első része (I/1.) az EHTAN Nursing 

Competence Questionnaire
2
 (22) pszichometrikus teszt

3
 hivatalos magyar nyelvű for-

dítását tartalmazta. Ez a kérdőív azért került felhasználásra, mert egyrészt az egyetlen 

olyan kompetencia kérdőív az áttekintett szakirodalomban, amely releváns napjaink 

európai ápolói gyakorlatára, másrészt objektivitásra törekvően megfogalmazott, számos 

európai országban kipróbált ápolói kompetencia-mérő eszköz, amely emiatt nemzetközi 

viszonyítási alapot jelenhet a hazai főiskolai ápolóképzésben végzettek kompetenciájá-

nak megítéléséhez. 

                                                 
2 European Healthcare Training and Accreditation Network: Európai Egészségügyi Képzési és Akkreditációs Hálózat 

által kifejlesztett Ápolói Kompetencia Kérdőív (Az Elsevier Kiadó engedélyével) 
3 A pszichometrikus teszt az egyén tanult és természetes képességeinek felmérésére és személyiségjellemzőinek 

feltárására alkalmazható. 
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Az EHTAN NCQ-t originálisan nem migráns és migráns nővérek kompetencia-

önértékelésének feltárására alkalmazták, arra az országra vonatkozóan ahol képezték 

őket és aktuálisan is dolgoznak, ill. ahol képezték őket, majd a migrációt követően 

munkát vállaltak. Átlagosan 7 éve aktív, belgyógyászati- és sebészeti osztályon dolgozó 

ápolók vettek részt a vizsgálatban. A kérdőívet megbízhatónak és validnak találták. A 

Cronbach alfa értékei 0.946, ill. ezen felüli értéket mutattak a teljes kérdőívre vonatko-

zóan, a vizsgálatban résztvevő valamennyi országban.  

A kérdőív kitöltése során az egyes kompetencia-állítások mellett az adott kom-

petencia gyakorlásának frekvenciáját kell megjelölni a négy választási lehetőség egyi-

kével (soha = 1, alkalmanként = 2, rendszeresen = 3, mindig = 4). 

A 6. sz. tbl., az EHTAN kérdőív kompetencia területeknek megfelelő kérdéseit 

csoportosítja. 

6. sz. tbl.:Az ETHAN kérdőív kérdéseinek kompetencia területenkénti csoportosítása 

          Forrás (22) 

Az ETHAN NCQ-ben szereplő 108 állítás 8 kompetencia területet fed le. 

Az I.sz. kérdőív második része (a továbbiakban I/2.) elsősorban demográfiai 

jellegű kérdéseket tartalmazott, ill. 11 zárt kérdés segítségével a vizsgálatban résztve-

vők munkatapasztalatát vizsgálta. 

                                                 
4
 Felmérés: holisztikus megközelítésű, preventív szemléletű ápolási anamnézis-felvétel  

5 Ápolási ellátás nyújtása: az ápolás személyközpontú, holisztikus szemléletű tervezése, önálló és együttműködő 

ápolói feladatok, a kliens bevonása az ápolási folyamatba, az ápolási folyamat dokumentálása, értékelése 
6
 Kommunikáció: hatékony kommunikáció a kliennsel, az egészségügyi ellátásban érdekelt más szereplőkkel 

7 Egészségfejlesztés: a kliens és családja egészségfejlesztésére vonatkozó tanácsok és ezek hatékonyságának mérése 
8
 Személyes és szakmai fejlődés: saját szakmai fejlődési igény felismerése 

9 Szakmai és etikai gyakorlat: egyének, csoportok értékeinek, hitének, emberi méltóságának tiszteletben tartása, 

betegjogok szem előtt tartása, szakmai felelősség  
10 Kutatás és fejlesztés: az ápolói gyakorlat kutatás alapú megközelítése, a minőség javítása 
11

 Team munka: együttműködés az egészségügyi ellátó teammel 

Kompetencia területek A kérdőív kérdései 

Felmérés 4(n = 9 elem) 1-9 

Ápolási ellátás nyújtása5(n = 40 elem) 10–14; 15; 16; 17; 18; 19–21; 22–25; 26–29; 30–

39; 40; 41; 42–45; 46–49  

Kommunikáció6 (n = 10 elem) 50; 51; 52-59 

Egészségfejlesztés7 (n = 10 elem) 60–67; 68; 69 

Személyes és szakmai fejlődés 8(n = 8 elem) 70–77; 

Szakmai és etikai gyakorlat 9(n = 16 elem) 78;79, 80–83; 84; 85; 86; 87–89; 90–92; 93;  

Kutatás és fejlesztés 10(n = 6 elem) 94; 95; 96–99 

Team-munka11 (n = 9 elem) 100; 101–104; 105; 106–108 
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Az I.sz. kérdőív harmadik, záró része (a továbbiakban I/3.) 34 állításon ke-

resztül a főiskolai ápolóképzés kompetenciákra felkészítő szerepére, és a területi gya-

korlati ápolásoktatásra vonatkozó hallgatói tapasztalatok feltárását célozta meg. A 

kérdőívnek ez a része, a forrásként megjelölt nemzetközi kérdőívek hazai adaptációjával 

készült. (107, 177, 178, 179) (7. sz. tbl.) 

7. sz. tbl.: Az I/3. kérdőív, a területi gyakorlati oktatásra vonatkozó hallgatói ta-

pasztalatok feltárásának fő témakörei 

A képzés tartalma, struktúrája 1 -7. kérdés (7 kérdés) 

Tanítási, tanulási stratégiák 8-12. kérdés (5 kérdés) 

A területi gyakorlóhelyek általános jellemzői 13-19. kérdés (7 kérdés) 

A hallgatók szupervíziója a gyakorló területeken 20-25. kérdés (6 kérdés) 

A területi gyakorlatok és a főiskola kapcsolata 26-29. kérdés (4 kérdés) 

A területi gyakorlatok értékelése 30-34. kérdés (5 kérdés) 

 

Témakörönként 4-7 állítás található, amit a vizsgálatban résztvevők egy 5 pontú 

Lykert-típusú skálán értékeltek (0 = egyáltalán nem értek egyet; 1= nem értek egyet; 2 = 

bizonytalan vagyok; 3 = egyetértek; 4 = teljesen egyetértek). 

Két nyitott kérdés található a kérdőív végén, melynek segítségével a 2007-ben és 

2008-ban végzett hallgatók három legpozitívabb, ill. legnegatívabb tapasztalatának fel-

tárása volt a cél, aktuális munkakörükben, ill. ahol gyakorlatukat teljesítették. 

 

18.3.2. II. sz. vizsgálati kérdőív (az SZTE ETSZK Ápoló Szakos hallgatók gyakor-

lati készségének feltárásához)  

 

A II. sz. vizsgálati kérdőív is három részből állt.(180) (9. sz. Melléklet), me-

lyet csak a szegedi 2008-ban nappali, ill. levelező tagozaton végzős ápolóhallgatók töl-

töttek ki, akik részmintaként szerepeltek az I.sz. kérdőív kitöltésében is. A kérdőív a 

2008-ban végzős hallgatók gyakorlati készség-szintjének feltárására irányult. A 

2007/2008-as tanév 7. és 8. szemeszterének minden területi gyakorlatát követően kitöl-

tésre kerültek (gyermekápolás, pszichiátriai-, geriátriai-, közösségi-ápolás, intenzív 

szakápolás területi gyakorlatokat mindkét tagozat hallgatói, míg otthonápolási, ill. a II. 

belgyógyászati és a II. sebészeti gyakorlatot, csak a nappali tagozatos hallgatók teljesí-
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tették). A kérdőívek az SZTE ETSZK Ápolási Tanszék munkacsoportja által összeállí-

tott gyakorlati leckekönyvek felhasználásával készültek. 

Azért nem a teljes minta vett részt a II. sz. kérdőívek kitöltésében, mert a társfő-

iskolák között a gyakorlat helyszíne, időtartama, az ellenőrzésre felhasznált dokumen-

tumok tekintetében olyan különbségek voltak, amik nem tették lehetővé ennek összeha-

sonlítását.  

A II. sz. kérdőív első része (a továbbiakban II/1.) a kompetencia komple-

xebb értelmezéséről kívánt tájékozódni a hallgatói önértékelés alapján. Az önmene-

dzselés, mások irányítása területre 5 állítás, a hatékony kommunikációra 8 állítás, a pro-

fesszionális tevékenység, etikus viselkedés területre 8 állítás, az önfejlesztésre 3 állítás 

vonatkozott. A hallgatók egy 3 fokozatú Lykert skálán értékelték önmagukat a megadott 

állítások mentén (1-es, „egyáltalán nem jellemző”, 2-es „jellemző”, 3-as a „határozottan 

jellemző”).(180)  

A II. sz. kérdőív második része (a továbbiakban II/2.) a konkrét területi gya-

korlaton elsajátítandó gyakorlati készségek szintjére fókuszált, amit a hallgató, az 

önértékelés során a következő választási lehetőségek alapján ítélhetett meg: 

 

1. Annyit gyakoroltam, hogy másokat is tudok tanítani rá 

2. Eleget gyakoroltam, hogy önállóan tudjam végezni 

3. Gyakoroltam, de nem annyit, hogy önállóan tudjam végezni  

4. Soha nem gyakoroltam, mert nem volt elég idő rá  

5. Soha nem gyakoroltam, mert nem engedték az osztályon 

6. Soha semmilyen formában nem gyakoroltam. (107) 

 

A II. kérdőív harmadik, befejező része (a továbbiakban II/3.) 21 zárt kérdést 

tartalmazott, melyek részben demográfiai jellegűek, részben pedig a gyakorlati kész-

ség-szint előzetes munkatapasztalatokkal, az elméleti képzés és területi gyakorlat össz-

hangjával, a hallgató előzetes felkészültségével, érdeklődésével, motivációjával, tanul-

mányi eredményével, a területi gyakorlat mentori irányításával, a gyakorlati környezet 

támogató magatartásával kapcsolatos hallgatói tapasztalatok feltárását célozta. 4 nyílt 

kérdéssel zárult a kérdőív, mely a hallgatókat segítő, gátló tényezőkre, ill. a pozitív, 

negatív észrevételeikre fókuszált. 
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18.4. A vizsgálat körülményei  

A kutatásra a szükséges engedélyek birtokában, az adatvédelmi szabályok meg-

tartása mellett került sor. Az I.sz. kérdőívvel végzett vizsgálat megszervezését –

előzetes egyeztetést követően – a társfőiskolákon oktató tanárok segítették. A 2007-ben 

végzettek számára on-line kitölthető, a 2008-ban végzős hallgatók számára – azonosnak 

tekinthető tartalommal – papír alapú kérdőív került megszerkesztésre. A felhasználást 

megelőzően a kérdőívek próbavizsgálatra kerültek. Eljuttatásuk a 2007-ben végzett 

vizsgálatban résztvevőkhöz részben e-mailen keresztül, részben postai úton történt. Az 

e-mailek 2 alkalommal kerültek kiküldésre, amiben – adatvédelmi szabályok miatt – a 

társfőiskolák segítői, ill. a tanulmányi osztály dolgozói működtek közre. Nem várt mó-

don, nagyon kevés volt a működő e-mail-cím, és emiatt az e-mailen elérhető hallgatói 

létszám a 2007-ben végzettek körében, így az adatvédelmi szabályok szem előtt tartása 

miatt a postai kiküldésre kész levelek továbbításában a tanulmányi osztályok is közre-

működtek. A 2008-ban végzős hallgatókhoz az egyes társfőiskolákon segítő oktatók 

közreműködésével történt a kérdőívek továbbítása. A kérdőívek többsége postai úton 

jutott vissza a feldolgozás színhelyére. 

A 2008-ban végzős hallgatók a kérdőív kitöltésekor már valamennyi tantárgyi 

követelményüket teljesítették, valamennyi kötelezően teljesítendő szakmai területi gya-

korlatukat letöltötték, egy részük, már szakdolgozatát is megvédte, ill. írásbeli záróvizs-

gát is tett. 

A kutatásban való részvétel önkéntes volt. A résztvevők anonimitása a kutatás 

teljes folyamatában biztosított volt. A vizsgálatban résztvevő intézmények, a teljes min-

tára vonatkozó eredmények ismertetésekor nem névvel, hanem kóddal szerepelnek, 

mert a vizsgálatban való részvétel engedélyeztetésekor ezt vállaltam. 

A II. sz. kérdőíves vizsgálatban közreműködő SZTE ETSZK ápoló hallgatói az 

egyes szemeszterek teljesített gyakorlatait követően töltötték ki a kérdőíveket. A 7. 

szemeszter gyakorlataira vonatkozóan ez 2008. január-február hónapban, a 8. szemesz-

ter tekintetében 2008 áprilisában, májusában történt. A 7. szemeszterben minden hallga-

tó csak Szegeden, vagy Kecskeméten tölthette gyakorlatát, a 8. szemeszterben viszont 

minden olyan kórházban, ill. alapellátási intézményben, amellyel az SZTE ETSZK-nak 

együttműködési szerződése volt. Ennek eredményeképp még általánosabb helyzetkép 

volt nyerhető a hallgatói területi gyakorlatokról. 
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18.5. A kutatási minta kiválasztása 

A minta kiválasztása egyszerű véletlen mintavétellel, többlépcsős metódussal 

történt. Ennek során, első lépcsőben kiválasztásra kerültek a képzőintézmények, máso-

dik lépcsőben a 2007-ben végzett, ill. 2008-ban végzős hallgatók. 

A vizsgálati mintába Nyíregyháza, Pécs, Szeged, képzőintézményei kerültek, 

melyek beiskolázási körzetüket tekintve területileg megjelenítik Nyugat-, Észak-, 

Kelet-, és Dél - Magyarország jelentős hányadát. A pécsi képzőhelyhez (Pécsi Tu-

dományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar) 3 képzési központ tartozik, a Szombathe-

lyi, Kaposvári, Zalaegerszegi Képzési Központok.  

A fenti vizsgálati helyek kiválasztása mellett szólt az, hogy ezek a képzőhelyek 

– 1993-ban a felsőfokú ápolói alapképzés indulásakor – közösen kifejlesztett képzési 

kurrikulummal kezdték meg az oktatást és bár a képzési programok, a képzés struktú-

rája, azóta sokat változott, összehasonlításra adnak lehetőséget a fenti intézmények ki-

meneti eredményei. Mindhárom vizsgált képzőhely orvosegyetemmel együttműködő 

vidéki intézmény, így a képzés gyakorlati háttere vonatkozásában is nagyfokú hason-

lóság vélelmezhető.  

Magyarországon ezen kívül még Budapesten, Győrben és Gyulán folyik BSc 

ápolóképzés. Ezek az intézmények az alább felsoroltak miatt nem kerültek be a mintá-

ba: 

Budapesten, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán az országban 

elsőként, egyedi fejlesztésű program alapján indult a diplomás ápolóképzés, 1989-ben. 

Gyulán, a Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Fakultáson az országban egyedülál-

lóan felkészült gyakorlatvezetői háttérrel folyik a képzés. Győrben, a Széchenyi István 

Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet keretében, a többi képzőhelyhez 

viszonyítva később, szintén saját fejlesztésű képzési programmal folyik az oktatás.  

425 vizsgálati kérdőív került kiküldésre, azaz a vizsgálatba bevont képzőhelyek 

minden 2007-ben ápoló szakon végzett hallgatójának bevonására kísérlet történt. A 

2007-ben végzett hallgatók közül 123 fő küldte vissza a kérdőívet, a kitöltési arány 

28.94%-os volt. A 2007-ben, felsőoktatásban ápoló szakon végzett hallgatók 18.41%-a 

vett részt vizsgálati mintában. A 2008-ban végzős évfolyamokban is valamennyi végzős 

megkeresésre került, ennek megfelelően 400 kérdőív került kiküldésre, kiosztásra. A 

kérdőívet 335 fő töltötte ki. A kitöltési arány 83.75%-os volt. A 2008-ban felsőoktatás-
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ban végzett összes magyar ápolóhallgató 52.18%-a vett részt a mintában. (10. sz. Mel-

léklet) 

Az SZTE ETSZK ápoló hallgatóinak területi gyakorlaton elsajátított gyakorlati 

készségének értékelésére szerkesztett kérdőív kitöltési aránya (11. sz. Melléklet) a 7. 

szemeszter gyakorlatai vonatkozásában gyakorlatonként magasabb, mint 60%, a 8. sze-

meszteri gyakorlatok esetében magasabb, mint 63%. 

 

18.6. Adatbevitel 

A kitöltött kérdőívek általános kitöltési kontroll alá kerültek. Az adatok rögzítése 

az SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 15.0 statisztikai 

programcsomag segítségével, leíró statisztikai módszerek alkalmazásával történt. Az 

adatbevitel dupla rögzítéssel történt, mellyel minimalizálható volt a rögzítési hiba. A 

nyers adatbázisban ismételten ellenőrzésre kerültek az adatsorok és az ellentmondásos 

adatok összevetésre kerültek a kitöltött kérdőívekkel. 

 

18.7. Kiértékeléskor alkalmazott statisztikai módszerek 

Az I.sz. kérdőívek értékelése  

Az adatok elemzése is SPSS programcsomag segítségével történt. A változók közötti 

kapcsolatok mérésére Kruskal-Wallis teszt és Friedman próba került alkalmazásra. 

 

Kruskal-Wallis teszt 

A teszt független csoportok esetén alkalmazható. Segítségével a kompetenciate-

rületek külön-külön vizsgálhatók. A teszt nullhipotézise szerint nincs szignifikáns kü-

lönbség a csoportok átlagpontszámai között. Ha a szignifikancia érték (p) nagyobb, mint 

0.05, a teszt állítása elfogadható. 

Amennyiben a csoportok nem függetlenek egymástól, akkor Friedman-próba 

alkalmazható. A módszer segítségével összehasonlíthatók egymással a kompetenciate-

rületek és a különböző állítások értékelése. A próba nullhipotézise szerint nincs szigni-

fikáns különbség az egyes kompetenciaterületek, állítások értékelése között. A próba 

nullhipotézisének elvetése esetén, szignifikáns különbség áll fenn az egyes kompeten-

ciaterületek, állítások megítélése között. A próba melléktermékeként adódó „átlag rang-
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számok” alapján meghatározhatók a gyengébb, illetve az erősebb értékelésű kompeten-

ciaterületek, állítások. 

 

Az II. sz. kérdőívek értékelése 

Az adatok elemzése szintén az SPSS programcsomag segítségével történt. Vizs-

gáltam a gyakorlottság legjellemzőbb szintjét az egyes feladatokra vonatkozóan, ill. az 

ún. problémás feladatokat, melyek önálló kivitelezésére a hallgatók nem képesek a gya-

korlatok befejezését követően. A hallgatók, a megadott szempontok alapján, 1-től 6-ig 

terjedő skálán értékelték, hogy adott feladat vonatkozásában milyen gyakorlottsági szin-

tet értek el. A problémás feladatok meghatározása úgy történt, hogy feladatonként meg-

határozásra került az adatok mediánja, módusza és átlaga. Átlag esetében feladatonként 

összeadtam az adott feladatra adott pontszámokat, és osztottam a válaszadók számával.  

 

A problémás feladat meghatározása: 

 Feladatra adott pontok 

Válaszadók száma 

Egy feladatot akkor tekintettem problémásnak, ha legalább két középérték értéke hár-

mas értékű volt.  

Átlagos gyakorlati készség meghatározása: 

 Feladatra adott pontok 

Átlagos gyakorlati készség: ------------------------------- 

 Feladat 

Átlagos gyakorlati készség meghatározása esetén személyenként összeadtam a felada-

tokra adott pontszámokat, és osztottam a feladatok számával.  

Táblákban:     Átlagos gyakorlati készség 

----------------------------- 

Válaszadók száma 

ANOVA -teszt 

Több csoport átlagos készségének összehasonlítására alkalmas eljárás a varian-

ciaanalízis. A teszt nullhipotézise szerint a csoportok átlagos gyakorlati készsége között 

nincs szignifikáns különbség, azaz az adott szempont szignifikánsan nem befolyásolja 

az átlagos gyakorlati készséget. Ahol az ANOVA táblázatban a Sig. érték 0,05 alatti, ott 
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elvetjük a nullhipotézist, tehát itt a csoportátlagok nem tekinthetőek azonosnak, azaz az 

adott szempont befolyásolja az átlagos gyakorlati készséget. A szignifikáns különbsé-

gek kimutatásához Post Hoc tesztet használhatunk. Ahol szignifikáns különbség van a 

két csoport átlagos gyakorlati készsége között, ott * jel található a Mean Difference osz-

lopban. 

19. Eredmények 

A vizsgálati eredmények bemutatása során először az I. számú vizsgálati kér-

dőívhez kapcsolódó eredmények ismertetésére kerül sor, majd pedig a II. számú vizs-

gálati kérdőívek eredményei kerülnek bemutatásra. 

 

19.1. Az I. sz. kérdőív eredményeinek bemutatása 

19.1.1. A vizsgálati minta bemutatása (az I/2. kérdőív alapján) 

A vizsgálati mintában 3 képzőintézmény 6 képzőhelye vett részt, Szeged, Pécs 

(Zalaegerszeg, Szombathely, Kaposvár Képzési Központok) valamint Nyíregyháza 

2007-ben főiskolai ápolóképzésben végzett, ill. abszolutóriumot szerzett, ill. 2008-ban, 

közvetlenül a végzés előtt álló hallgatói. A Pécsi Tudományegyetemhez tartozó Képzési 

Központok adatai azért kerültek külön feldolgozásra, hogy hipotézisem, azaz, hogy a 

képzőhelyek kimeneti eredményei között nincs szignifikáns különbség, egy-egy képző-

intézmény különböző képzőhelyeinek eredményeivel is alátámasztást nyerhessen. A 

2007-ben végzett és 2008-ban végzős hallgatók képzőintézmény szerinti megoszlását 

a 3.sz. ábra mutatja be részletesen. 

39,0 9,8 29,3 11,4 8,1 2,4

26,6 9,6 43,6 7,510,4 2,4

0,00 50,00 100,00

2007

2008

K1 K2 K3 K4 K5 K6
 

3. sz. ábra: A 2007-ben végzettek, 2008-ban végzősök, képzőhely
12

 szerinti megoszlása  

(N= 458) 

                                                 
12 Képzőhelyek (a továbbiakban: K1, K2, K3, K4, K5, K6) 
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A vizsgálati minta N = 123 fő, 2007-ben végzett és N = 335 fő 2008-ban végzős 

hallgatóból állt, összesen N = 458 fő.  

N = 123 fő, 2007-ben végzett (12 fő nappali, 111 fő levelező tagozatos) és N = 

335 fő, 2008-ban végzett (67 fő nappali, 268 fő levelező tagozatos) hallgató vett részt a 

vizsgálatban.  

A mintában résztvevő, 2007-ben végzettek 9.75%-a, a 2008-ban végzős hallga-

tók 20%-a nappali tagozaton, a 2007-ben végzettek 90.24%-a, a 2008-ban végzős hall-

gatók 80%-a levelező tagozaton végezte tanulmányait. A teljes mintára vonatkozóan N 

= 79 fő a nappali és N = 379 fő levelező tagozatos hallgató aránya.  

A minta életkori megoszlására jellemző, hogy a 31-35 éves korúak aránya volt a 

legnagyobb, 27%. (4.sz. ábra) A 2007-ben végzettek, ill. 2008-ban végzős hallgatók 

közötti életkori megoszlásra jellemző, hogy a 2008-ban végzős hallgatók között a 21-35 

éves korosztály, míg a 2007-ben végzettek körében a 35 év felettiek túlsúlya jellemző. 

16%

17%

27%

17%

15%

5% 2%
1%

21-25év

26-30év

31-35év

36-40év

41-45év

46-50év

50év felett

Nem válaszolt

 

4. sz. ábra: A minta életkori megoszlása N = 458 

A nemek arányára – az ápolói pályára jellemzően – egyértelműen a női domi-

nancia a jellemző. A vizsgálatban résztvevő 2007-ben végzett hallgatók 95.1%-a nő, 

4.9%-a férfi, a 2008-ban végzős hallgatók 96.4%-a nő és 3.6%-a férfi. 

A mintában szereplők többsége, a 2007-ben végzett hallgatók 90.2%-a, a 2008-

ban végzős hallgatók 77.9%-a dolgozik. A 2008-ban végzős hallgatók között, a nappali 

tagozatos hallgatók okán, 22.1% a nem dolgozók aránya.  

A vizsgálat időpontjában dolgozó válaszadók legtöbbje (78.6%) kórházakban, 

klinikákon tevékenykedett. Alapellátásban dolgozott 12%-uk, járóbeteg ellátásban 
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9.4%-uk. A 2007-ben végzett, ill. 2008-ban végzősök között nem volt jelentős eltérés az 

egészségügyi ellátás szintje szerinti megoszlásban. (5. sz. ábra) 

Klinika

16,6%

Alapellátás

12,0%

Járóbeteg 

ellátás

9,4%

Kórház

62,0%
 

5. sz. ábra: A vizsgálat időpontjában dolgozók megoszlása az ellátás szintje sze-

rint N = 308 

Megvizsgáltam a mintában azok válaszait, akik jelezték, milyen szakterületen 

dolgoznak, ill. azt, hogy mutat-e különbséget a 2007-ben végzettek, ill. 2008-ban vég-

zős hallgatók szakterületi megoszlása képzőhelyenként.  

15%

14%

17%

5%6%
1%

7%

3%

5%
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1%
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Intenzív osztály

Pszichiátriai osztály

Gyermekosztály

F-O-G osztály

Szülészet/nőgyógyá

szat
Onkológia

Neurológia

Egyéb

Ápolási Osztály

Geriátria

Reumatológia és
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Szemészet

Rehabilitáció

Aneszteziológia/

mütő

 

6. sz.ábra: A végzettek, végzősök szakterületi megoszlása N = 270 

 

A 2007-ben végzett és 2008-ban végzős hallgatók szakterületi megoszlását 

együttesen tekintve (6. sz.ábra), a vizsgálat időpontjában dolgozók 46%-a három speciá-

lis szakterületen tevékenykedik. Belgyógyászati és sebészeti osztályon végzi munkáját a 

vizsgálati mintában résztvevő válaszadók 29%-a, intenzív/sürgősségi osztályon 17%-uk. 

A dolgozó ápolók kb. ugyanolyan arányban tevékenykednek szülészeti-nőgyógyászati-, 
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gyermek-, pszichiátriai-, neurológiai osztályokon és az idős ápolás területén. Lényege-

sen kevesebben végeznek munkát az onkológián, aneszteziológiai szakterületen, műtő-

ben, szemészeti, fül-orr-gégészeti, rehabilitációs és reumatológiai osztályokon.  

Képzőhelyenként vizsgálva a szakterület megjelölésére vonatkozóan választ 

adó végzettek-végzősök adatait, megállapítható, hogy számos képzőhelyen, nem volt a 

2007-ben végzettek között pszichiátriai (K2, K3, K4, K6), fül-orr-gégészeten dolgozó 

(K1, K2, K4, K5, K6), onkológiai (K2, K3, K4, K5, K6), reumatológiai szakterületen dol-

gozó ápoló. Hasonló ehhez a 2008-ban végzősök szakterületi megoszlása is. Ebben az 

évfolyamban is kevesek dolgoztak fül-orr-gégészeti (csak K3 és K5), onkológiai (csak 

K2 és K3), ápolási osztályon (csak K3 ), ill. reumatológiai és fizioterápiás területen (K4 

és K5). Érdemes lenne ezeket a trendeket a képzőintézményeknek monitorozni, anali-

zálni, és szakmai továbbképzések, gyakorló terület bővítések tervezése során kiemelt 

hangsúlyt fektetni elérésükre. 

Vizsgáltam azok válaszait is, akik jelölték, hogy milyen munkakörben dolgoznak. N 

= 458 főből 87 fő nem válaszolt erre a kérdésre. (7. sz. ábra) 

67,4

19,7

2,7

2,7

2,7

4,8

0 50 100

Ápoló

Asszisztens

Szülésznő

Egyéb

Menedzser, ápoló, felsővezető

Menedzser, ápoló, középvezető

 

7. sz. ábra: Munkakör szerinti megoszlás az ápolóként dolgozók között % N = 371 

 

Az alkalmazásban állók közül a legtöbben 250 fő, 67.4%-uk, ápolóként 
13

dolgo-

zik. 73 fő, 19.7% asszisztensi munkakörben tevékenykedik, 11 fő (2.9%) a szülésznők 

aránya a vizsgálati mintában.  

Az ápolásirányításban dolgozó felsővezetők aránya,
14

 2.7% (10 fő). Magyarországon ők 

többnyire nem közvetlenül a betegágy mellett dolgoznak, ezért nem kerülnek megjelení-

                                                 
13

 Ápoló: diplomás ápoló, csecsemő szakápoló, dializáló nővér, szakápoló 
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tésre az ápolói mintában. A középszintű ápolásvezetők aránya 
15

 4.8%, 18 fő, a további-

akban az ápolói létszámban kerülnek feltüntetésre, mert a hazai ápolási gyakorlatban 

közvetlenül vesznek részt a mindennapi ápolási tevékenységekben. Velük együtt az 

ápolók aránya a mintában mindösszesen 72.2% volt.  

Az „egyéb”munkaköri kategóriába
16

 azok a munkakörök kerültek besorolásra, 

amelyek a fenti csoportok egyikébe sem voltak beilleszthetők.  

Vizsgáltam a résztvevők szakmai végzettségét is. 

A 2007-ben végzett hallgatók 94.2%-a legmagasabb szakmai végzettségként, az 

egészségügyi főiskolai végzettséget, míg 5.8%-uk az abszolutóriumot
17

 jelölte meg. A 

2008-ban végzős hallgatók a vizsgálat időpontjában abszolutóriummal már igen, főisko-

lai végzettséggel még nem rendelkeztek, így a legmagasabbnak ítélt szakmai végzettsé-

geiket jelölték meg. N = 327 fő válaszai alapján, a 2008-ban végzős hallgatók legna-

gyobb része, 51.4%-a  OKJ végzettséggel rendelkezik, 15.6%-uk pedig a híd
18

 progra-

mot jelölte meg legmagasabb szakmai végzettségként. A 2008-ban végzős, válaszadó 

hallgatók 14.1%-a nem jelölt meg szakmai végzettséget. 10.7% köztük a szakápolók 

aránya (intenzív szakápoló és más szakápoló együttesen), 2.8% az általános ápolóké. 

Az egészségügyben és/vagy szociális munkaterületen végzett munka időtartamát a 

8. sz. ábra mutatja. 

                                                                                                                                             
14 Az ápolásirányításban dolgozó felsővezetők: intézményvezető ápoló, klinikai vezető főnővér, megbízott intéz-

ményvezető, intézetvezető nővér, intézetvezető főnővér, ÁNTSZ kistérségi vezető ápoló, ápolási igazgató, ápolási 

igazgató helyettes, gazdasági nővér, vezető főnővér helyettes, intézetvezető ápoló 
15 Középvezető ápolók: műszakvezető ápoló részlegvezető, osztályvezető főnővér, részlegvezető helyettes, osztály-

vezető ápoló/nő, főnővér 
16

 Egyéb munkaköri kategória: felcser, oktatásszervező, szociális és mentálhigiénés munkatárs, védőnő, műtősnő, 

üzletkötő, eladó értékesítő, gondozó/nő, titkársági ügyintéző, ifjúságvédelmi felelős, védőnő helyettesítő, elsősegély-

nyújtó 
17 A hallgató a képzési program végére ért, minden gyakorlatát, elméleti és gyakorlati vizsgáját teljesítette, szakdo l-

gozat-védés és záróvizsga, nyelvvizsga szükséges számára a diploma megszerzéséhez 
18

 Ápolói híd programok szervezésére 2005-ig volt lehetőség. A híd-programok célja volt, hogy a középiskolai érett-

ségi és általános ápoló és általános asszisztensi szakmai előképzettség, valamint az általános ápolói és általános asz-

szisztensi érettségi- képesítő vizsgával rendelkező tanulók számára rövidített program alapján az Országos Képzési 

Jegyzék 54501201 számú ápoló szakképesítés megszerzését biztosítsa. Az oktatási program alapján, nappali tagoza-

ton a képzési idő 2 tanév volt. 
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8. sz. ábra: Egészségügyben/szociális területen való munkavégzés időtartama 

végzettek, végzősök körében N = 451fő 

 

Ennek alapján jelentősnek mondható a mintában (18%) a 0-1 éves munkavi-

szonnyal rendelkezők és/vagy nem dolgozók aránya, ami a nappali tagozatos hallgatók 

jelenlétével magyarázható. A minta tekintélyes hányada, arányait tekintve kb. megegye-

ző mértékben, azonban 7 évnél hosszabb munkatapasztalattal rendelkezik.  

 

19.1.2. Az I./1. számú kérdőívvel, EHTAN NCQ (Ápolói Kompetencia Kérdőív) 

kapcsolatos eredmények  

Az EHTAN Ápolói Kompetencia Kérdőív (EHTAN NCQ) 108 állításhoz kap-

csolódó önértékelés útján mérte 8 kompetencia terület megítélését. A vizsgálatban 

résztvevők, az adott kompetencia-területre vonatkozó tevékenységek kapcsán azt érté-

kelték, milyen gyakorisággal fordul elő adott feladat ápolási gyakorlatukban (1 = soha, 

2 = alkalmanként, 3 = rendszeresen, általában, 4 = mindig). A Cronbach-alfa értékei 

jelzik, hogy a kérdőív 8 fő kompetencia területének kérdései a magyarországi vizsgálat-

ban is megbízhatóan mérték az adott kompetencia területet, 0.967 (N = 275). 

 

Az elemzés főbb szempontjai a következők voltak: 

1. Kompetencia-területek önértékelésének összehasonlítása a végzettek, végzősök 

körében, képzőhelyenként 

2. Kompetencia-területek önértékelésének összehasonlítása a végzettek, végzősök 

körében tagozatonként 
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3. Kompetencia-területek önértékelése az egészségügyi és/vagy szociális területen 

végzett munka időtartamának összefüggésében  

4. Kompetencia-területek önértékelése a tanulmányi átlag megítélésének függvé-

nyében 

5. Kompetencia-területek önértékelése az ápolói munkakörben dolgozók körében 

6. Kompetencia-területek önértékelése munkakörönként és osztályonként (ápolói 

munkakörben dolgozók, ill. a nem ápolói munkakörös csoportban
19

, ápolóként, 

ill. nem ápolóként dolgozók körében; belgyógyászati, sebészeti osztályon dolgo-

zó ápolók; ápolóként dolgozók, ill. a teljes minta összehasonlításában) 

7. A hazai vizsgálat eredményeinek összevetése a nemzetközi eredményekkel 

 

1. Kompetencia-területek önértékelésének összehasonlítása a végzettek, végzősök 

körében, képzőhelyenként 

A vizsgálati eredmények részletes elemzése során összehasonlítottam a 2007-

ben végzett és 2008-ban végzős hallgatók kompetencia területekre vonatkozó összesített 

átlagpontszámait. Ezt követően viszonyítottam a végzett és végzős hallgatók összesített 

kompetencia-területenkénti átlagpontjait az egyes képzőhelyek hallgatóinak kompeten-

cia területenkénti összesített átlagpontjaihoz. Az elemzéssel nyerhető részletes adatok 

közvetett módon – az ápolói gyakorlatban hasznosítható kompetenciák gyakorlásán 

keresztül – rámutatnak az egyes oktatási és az oktatásba bevont egészségügyi intézmé-

nyek erősebb, gyengébb sajátosságaira, felhasználhatók képzésfejlesztési tevékenység-

hez. (8. sz. tbl.)  

8. sz. táblázat: Kompetencia- területek összehasonlítása a 2007-ben végzettek, 2008-ban végzősök 

körében, képzőhelyenként N = 458 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 Összes 

  Átlag Átlag Átlag Átlag Átlag Átlag Átlag 

 Végzett Felmérés 2,56 2,61 2,47 2,35 2,78 2,48 2,53 

  Ápolási ellátás 

nyújtása 
3,25 3,19 3,19 2,89 3,12 3,34 3,18 

  Kommunikáció 3,21 3,04 3,13 2,95 3,20 3,23 3,14 

  Egészség fejlesztés 2,96 2,84 2,97 2,71 2,65 2,90 2,90 

                                                 
19 Nem ápolói munkakörös: nem dolgozók, ill. nem ápolói munkakörben dolgozók 
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  Személyes és 

szakmai fejlődés 
3,03 2,81 2,80 2,70 2,81 2,79 2,88 

  Szakmai és etikai 

gyakorlat 
3,24 3,03 3,19 3,03 3,21 3,25 3,18 

  Kutatás és fejlesz-

tés 
2,17 2,29 2,06 2,00 2,38 2,28 2,15 

  Team munka 3,03 2,94 2,91 2,71 2,98 3,22 2,95 

 Végzős Felmérés 2,44 2,46 2,58 2,67 2,51 2,53 2,53 

  Ápolási ellátás 

nyújtása 
3,13 3,09 3,06 3,26 3,08 3,36 3,10 

  Kommunikáció 2,99 3,08 3,01 3,06 3,01 3,11 3,02 

  Egészség fejlesztés 2,77 2,84 2,89 2,78 2,74 3,06 2,83 

  Személyes és 

szakmai fejlődés 
2,66 2,75 2,85 2,83 2,75 2,91 2,78 

  Szakmai és etikai 

gyakorlat 
3,00 3,29 3,07 3,02 3,03 3,24 3,07 

  Kutatás és fejlesz-

tés 
2,18 2,28 2,51 2,31 2,17 2,50 2,35 

  Team munka 2,74 2,92 2,86 2,98 2,83 2,96 2,84 

Összes Felmérés 2,48 2,50 2,56 2,55 2,57 2,52 2,53 

 Ápolási ellátás nyújtása 3,17 3,12 3,08 3,13 3,09 3,36 3,12 

 Kommunikáció 3,07 3,07 3,04 3,02 3,06 3,15 3,05 

 Egészség fejlesztés 2,84 2,84 2,90 2,75 2,72 3,02 2,85 

 Személyes és szakmai fejlődés 2,79 2,77 2,84 2,78 2,76 2,88 2,81 

 Szakmai és etikai gyakorlat 3,09 3,22 3,10 3,02 3,07 3,24 3,10 

 Kutatás és fejlesztés 2,17 2,29 2,42 2,20 2,22 2,44 2,30 

 Team munka 2,84 2,92 2,87 2,88 2,86 3,03 2,87 

*Az EHTAN NCQ állításait a zárójelben felsorolt gyakoriságot kifejező számmal értékelték a vizsgálat-

ban résztvevők (1 = soha, 2 = alkalmanként, 3 = rendszeresen, általában, 4 = mindig) 

Felmérés  

Bár a 2007-es és a 2008-as hallgatók kompetencia önértékelésének átlagpont-

száma megegyezik, különbségek állapíthatók meg a képzőintézmények között. Ha a 

2007-ben végzettek és a 2008-ban végzős hallgatók összesített felmérési kompetencia – 

területre vonatkozó eredményeinek átlagát az egyes képzőhelyek összesített átlagához 

viszonyítjuk, a K3 és K5 képzőintézményekben a legmagasabb, K1 képzőhelyen a leg-

alacsonyabb a kompetencia önértékelési átlagpontszám. 
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Ápolási ellátás nyújtása 

Ezen a kompetencia területen a 2007-es hallgatók kompetencia-önértékelése 

magasabb. A 2007-ben végzett és 2008-ban végzős hallgatók összesített kompetencia 

önértékelési átlagpontszámát viszonyítva az egyes képzőhelyek ápolási ellátás nyújtása 

kompetencia terület összesített átlagához, a K6 képzőhely hallgatói minősítették saját 

kompetenciájukat a legmagasabb, a K3 és K5 hallgatók a legalacsonyabb értékkel. 

Kommunikáció 

A 2007-es hallgatók átlagpont értékei magasabbak ezen a kompetencia területen, 

mint a 2008-ban végzősöké. A 2007-ban végzett és 2008-ban végzős hallgatók összesí-

tett kompetencia önértékelési átlagpontszámához viszonyítva az egyes képzőintézmé-

nyek végzetteket és végzősök önértékelését is magában foglaló átlagpontszámát, K6 

hallgatói minősítették saját kompetenciájukat a legmagasabb, a K4 hallgatók a legala-

csonyabb értékkel. 

Egészségfejlesztés 

A 2007-es hallgatók magasabbra értékelték egészségfejlesztési kompetenciáikat, 

mint 2008-ban végzős társaik. A 2007-ben végzett és 2008-ban végzős hallgatók össze-

sített kompetencia önértékelési átlagpontszámához viszonyítva, az egészségfejlesztés 

kompetencia területen a K6 hallgatói minősítették saját kompetenciájukat a legmaga-

sabb, a K5 hallgatók a legalacsonyabb értékkel. 

Személyes és szakmai fejlődés 

A 2007-ben végzett hallgatók önértékelésének átlagpontszáma magasabb. A 

2007-es és 2008-as hallgatók összesített kompetencia önértékelési átlagpontszámához 

viszonyítva, a személyes és szakmai fejlődés területen a K6 intézmény hallgatói minősí-

tették saját kompetenciájukat a legmagasabb, a K2, K4, K5 hallgatók pedig közel egy-

formán, a legalacsonyabb értékkel. 

Szakmai és etikai gyakorlat 

A 2007-es hallgatók önértékelésének átlagpontszáma magasabb. A 2007-ben 

végzett és 2008-ban végzős hallgatók összesített kompetencia önértékelési átlagpont-

számához viszonyítva a szakmai és etikai gyakorlat kompetencia területen a K2 és K6 
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hallgatói minősítették saját kompetenciájukat a legmagasabb, a K4 hallgatók a legala-

csonyabb értékkel. 

Kutatás és fejlesztés 

Az egyetlen kompetencia-terület, ahol a 2008-as hallgatók jobbnak értékelték 

kompetenciájukat 2007-ben végzett társaiknál. A 2007-ben végzett és 2008-ban végzős 

hallgatók összesített kompetencia önértékelési átlagpontszáma függvényében a kutatás 

és fejlesztés kompetencia területen K3 és K6 hallgatói minősítették saját kompetenciáju-

kat a legmagasabb, a K1 hallgatók a legalacsonyabb értékkel. 

 

Team-munka 

A team-munka kompetencia-állításaira vonatkozóan a 2007-ben végzett hallga-

tók önértékelési pontszámai a magasabbak. A 2007-ben végzett és 2008-ban végzős 

hallgatók összesített kompetencia önértékelési átlagpontszámához viszonyítva a team-

munka kompetencia területen a K6 hallgatói minősítették saját kompetenciájukat a leg-

magasabb értékkel.  

Összegezve megállapítható, hogy a 2007-ben végzettek 6 kompetencia-területen 

értékelték magasabb értékkel kompetenciáikat, mint a 2008-ban végzős hallgatók. A 

2007-ben végzettek és 2008-ban végzős hallgatók kompetencia-önértékelése ugyanazon 

értéket mutatta a felmérés kompetencia-területen.  

A kutatás és fejlesztés volt az egyetlen olyan kompetencia terület, ahol 3 képző-

hely 2008-ban végzős hallgatói (K3, K4, K6) magasabbra értékelték kompetenciájukat 

2007-ben végzett társaiknál. K1 és K2 intézményekben ezen a kompetencia területen a 

2007-ben végzettek és 2008-ban végzős hallgatók önértékelésének eredménye szinte 

teljesen megegyezett.  

A kompetencia területekre vonatkozó átlagok összehasonlítására a Friedman 

próba került alkalmazásra. (9. sz.tbl.) 
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9. sz. táblázat: Friedman teszt kompetencia területenként 

 

 

 

 

 

 

 

Friedman próba kompetencia területenként  

Átlag rangszám N = 455 

 

Kompetencia- területek 

Rangszám  

 Átlag  
Rangsor 

Ápolási ellátás nyújtása 6,12 1. 

Szakmai és etikai gyakorlat 5,94 2. 

Kommunikáció 5,70 3. 

Team munka 4,53 4. 

Egészség fejlesztés 4,45 5. 

Személyes és szakmai fejlődés 4,20 6. 

Felmérés 2,89 7. 

Kutatás és fejlesztés 2,16 8. 

 

A 9. sz.tbl. alapján megállapítható, hogy a vizsgált kompetencia-területek önér-

tékelése között szignifikáns különbség van ( p =, 000). Az ápolási ellátás nyújtása volt 

a legmagasabbra értékelt kompetencia terület. Ezt követte a szakmai és etikai gya-

korlat, majd a kommunikáció. Negyedik helyre került a hallgatók önértékelése 

alapján a team munka, ötödik helyre az egészségfejlesztés, hatodikra a személyes 

és szakmai fejlődés. A két utolsó helyre a felmérés és a kutatás és fejlesztés kompe-

tencia-területek sorolódtak. 

Friedman Test  

N 455 

Chi-Square 1093,671 

df 7 

Asymp. Sig. ,000 
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A kompetencia-területek képzőhelyenként meglévő átlagpontjainak eltérése el-

lenére, annak igazolására, hogy a kompetencia-önértékelések megítélése szignifikánsan 

nem különbözik az egyes képzőhelyek között – a változók mérési szintje és a nemzet-

közi módszertanhoz való igazodás érdekében – Kruskal -Wallis teszt került alkalma-

zásra. (10. sz.tbl) 

 A 10. sz.tbl. adatai alapján megállapítható, hogy a kutatás és fejlesztés kompe-

tencia-terület kivételével (p =, 013) nincs szignifikáns különbség a képzőhelyek kom-

petencia területi átlagértékei között. Átlag alattinak értékelték kutatási és fejlesztési 

kompetenciáikat a K1, K4 és a K5 intézmények hallgatói. A K2 intézmény hallgatói 

átlag körülinek, K3, K6 intézmények hallgatói átlag felettinek ítélték ezt a kompeten-

cia-területet. (8. sz. tbl.) 

A 11.-12. sz.táblázatban a képzőhelyek végzett és végzős hallgatóinak kompe-

tencia önértékelése kerül összehasonlítására, annak igazolására, hogy a 2007-ben vég-

zett és 2008-ban végzős hallgatók kompetencia-területenkénti önértékelésében 

nincs szignifikáns különbség a képzőhelyek között. 

11. sz. táblázat: Képzőhelyek összehasonlítása kompetencia területenként a 2007-ben végzettek 

körében N = 123 

 

 
Felmérés 

Ápolási 

ellátás 

nyújtása 

Kommu 

nikáció 

Egészség 

fejlesztés 

Személyes 

és szakmai 

fejlődés 

Szakmai és 

etikai gya-

korlat 

Kutatás és 

fejlesztés 

Team 

munka 

Chi-

Square 
4,749 6,707 4,925 5,818 5,684 5,226 4,752 6,080 

df 5 5 5 5 5 5 5 5 

Asymp. ,447 ,243 ,425 ,324 ,338 ,389 ,447 ,299 

10. sz. táblázat: Képzőhelyek összehasonlítása kompetencia területenként N = 457 

 

 
Felmérés 

Ápolási 

ellátás 

nyújtása 

Kommu 

nikáció 

Egészség 

fejlesztés 

Személyes 

és szakmai 

fejlődés 

Szakmai 

és etikai 

gyakorlat 

Kutatás 

és fejlesz-

tés 

Team 

munka 

Chi-

Square 
3,693 4,047 ,918 7,950 2,653 3,903 14,406 1,673 

df 5 5 5 5 5 5 5 5 

Asymp. 

Sig. 
,594 ,543 ,969 ,159 ,753 ,564 ,013 ,892 
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Sig. 

 

A 11. sz.tbl.adatai alapján megállapítható, hogy a 2007-ben végzett hallgatók 

kompetencia - területi önértékelésében nincs szignifikáns különbség a képzőhelyek 

között. 

 

A 12. sz. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a 2008-ban végzős hall-

gatók kompetencia-területi önértékelésének átlagpontszámai alapján – a kutatás és 

fejlesztés kompetencia-terület kivételével (p=, 001) – nincs szignifikáns különbség a 

képzőhelyek között. A kutatás és fejlesztés kompetencia-terület esetében pedig annyit 

állíthatunk, hogy az egyes képzőhelyek átlagpontszáma nem tekinthetők azonosnak.  

A 2008-ban végzős hallgatók kutatás és fejlesztés kompetencia önértékelése 

magasabb az átlagnál K3 és K6 képzőhelyeken, az átlag alatt van K1, K4 és K5, és az 

átlag körüli a K2 képzőintézményekben. (8. sz. tbl.) 

 

2. Kompetencia-területek önértékelésének összehasonlítása a végzettek, végzősök 

körében tagozatonként 

Elvégeztem a vizsgálati minta kompetencia önértékelésének tagozatonkénti össze-

hasonlítását is (13. sz.tbl.), majd a Kruskal – Wallis tesztet annak igazolására is, hogy a 

kompetencia - önértékelések megítélése szignifikánsan nem különbözik a 2007-ben, 

ill. 2008-ban, nappali, ill. levelező tagozaton végzett hallgatók között sem, azaz az 

12. sz. táblázat: Képzőhelyek összehasonlítása kompetencia területenként a 2008-ban végző-

sök körében N = 334  

 

 
Felmérés 

Ápolási 

ellátás 

nyújtása 

Kommu- 

nikáció 

Egészség- 

fejlesztés 

Személyes 

és szak-

mai fejlő-

dés 

Szakmai 

és etikai 

gyakorlat 

Kutatás 

és fejlesz-

tés 

Team 

munka 

Chi-

Square 
7,051 10,562 1,330 6,207 8,411 5,376 19,810 6,561 

df 5 5 5 5 5 5 5 5 

Asymp. 

Sig. 
,217 ,061 ,932 ,287 ,135 ,372 ,001 ,255 
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ápolói gyakorlat ugyanazon kompetenciákat igényli az előzetes munkatapasztalattal 

rendelkező levelező, ill. a nem rendelkező nappali tagozatos hallgatóktól. 

13. sz. táblázat: Kompetencia területek összehasonlítása a 2007-ben végzettek és 2008-ban végzősök 

körében tagozatonként N = 458 

 2007-ben végzett 2008-ban végzős 

Kompetencia területek Nappali Levelező Összes Nappali Levelező Összes 

 Átlag Átlag Átlag Átlag Átlag Átlag 

Felmérés 2,46 2,54 2,53 2,66 2,5 2,53 

Ápolási ellátás nyújtása 2,99 3,2 3,18 3,08 3,11 3,11 

Kommunikáció 2,87 3,17 3,14 3,11 3 3,02 

Egészség fejlesztés 2,66 2,92 2,9 2,96 2,8 2,83 

Személy és szakmai fejlődés 2,85 2,88 2,88 2,81 2,77 2,78 

Szakmai és etikai gyakorlat 2,96 3,2 3,18 3,09 3,07 3,07 

Kutatás és fejlesztés 1,78 2,19 2,15 2,5 2,31 2,35 

Team munka 2,9 2,96 2,95 2,92 2,82 2,84 

 

A 13.sz.tbl. adatai alapján megállapítható, hogy a 2007-ben nappali és levelező 

tagozaton végzettek, 6 kompetencia területen magasabbra, 1 területen pedig 

ugyanazon értékekkel minősítették kompetenciáikat, mint 2008-ban végzett hallga-

tók. A kutatás és fejlesztés az egyetlen kompetencia terület, ahol magasabb önértéke-

lési átlagpontszámokat adtak a 2008-ban végzősök.  

A Kruskal – Wallis tesztet (14. sz.tbl.) a kompetencia – területek és a tagozatok 

közti összehasonlítás céljából végeztem el. 

14. sz.táblázat:  

Tagozatok összehasonlítása kompetencia területenként a 2007-ben végzettek körében N = 123 

 

 
Felmérés 

Ápolási 

ellátás 

nyújtása 

Kommu- 

nikáció 

Egészség 

fejlesztés 

Személyes 

 és szakmai 

fejlődés 

Szakmai 

és etikai 

gyakorlat 

Kutatás 

és fejlesz-

tés 

Team 

munka 

Chi-

Square 
,072 1,744 4,795 3,233 ,070 3,892 5,314 ,358 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. 

Sig. 
,789 ,187 ,029 ,072 ,792 ,049 ,021 ,550 
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 Amennyiben a 2007-ben végzett nappali és levelező tagozatos hallgatók 

kompetencia területi önértékelésének átlagpontszámait vizsgáljuk (14. sz.tbl.), a kom-

munikáció (p =, 029), a szakmai és etikai gyakorlat (p =, 049), valamint a kutatás 

és fejlesztés területén (p =, 021) is a 2007-ben levelező tagozaton végzettek minősí-

tették szignifikánsan magasabb átlagpont értékkel kompetenciáikat a nappali ta-

gozaton végzett társaiknál.  

15. sz. táblázat:Tagozatok összehasonlítása kompetencia területenként a 2008-ban végzős 

hallgatók körében N = 335 

 

 
Felmérés 

Ápolási 

ellátás 

nyújtása 

Kommu- 

nikáció 

Egészség- 

fejlesztés 

Személyes 

és szak-

mai fejlő-

dés 

Szakmai 

és etikai 

gyakorlat 

Kutatás 

és fej-

lesztés 

Team 

munka 

Chi-

Square 
5,700 ,000 5,077 4,944 ,534 1,150 3,202 2,472 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. 

Sig. 
,017 ,988 ,024 ,026 ,465 ,284 ,074 ,116 

 

Amennyiben a 2008-ban végzős nappali és levelező tagozatos hallgatók 

kompetencia területi önértékelésének átlagpontszámait vizsgáljuk (15. sz.tbl.), a felmé-

rés (p=,017), kommunikáció (p=,024), egészségfejlesztés (p=,026) kompetencia te-

rületeken szignifikánsan magasabbra értékelték kompetenciáikat a 2008-ban nap-

pali tagozaton végzős hallgatók, mint levelező tagozatos társaik. 

 

Amennyiben a kompetencia területenként adott átlagpont értékeket a 2007-ben, 

ill. 2008-ban végzett összes nappali, ill. összes levelező tagozaton végzett hallgató 

vonatkozásában hasonlítjuk össze (16. sz.tbl.), megállapítható, hogy a felmérés, egész-

ségfejlesztés, a kutatás és fejlesztés, team-munka kompetencia területen a nappali, az 

ápolási ellátás nyújtása, szakmai etikai gyakorlat területén a levelező tagozatos hallga-

tók átlagpont értékei voltak magasabbak. A kommunikáció, ill. a személyes és szakmai 

fejlődés kompetencia területen az átlagpont értékek csak minimálisan tértek el egymás-

tól. 
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16. sz. táblázat: Tagozatok összehasonlítása kompetencia területenként N = 458 

 Nappali tagozat Levelező tagozat Összes 

 Átlag Átlag Átlag 

Felmérés 2,63 2,51 2,53 

Ápolási ellátás nyújtása 3,07 3,14 3,12 

Kommunikáció 3,07 3,05 3,05 

Egészségfejlesztés 2,91 2,84 2,85 

Személyes és szakmai fejlődés 2,82 2,81 2,81 

Szakmai és etikai gyakorlat 3,07 3,11 3,10 

Kutatás és fejlesztés 2,4 2,28 2,30 

Team munka 2,92 2,86 2,87 

 

Az összes nappali tagozaton 2007-ben végzett és 2008-ban végzős kompetencia-

önértékelését hasonlítva össze az összes levelező tagozaton 2007-ben végzett és 2008-

ban végzős kompetencia-önértékelésével, a Kruskal-Wallis teszt azt mutatja, hogy 

szignifikáns különbség csak a felmérés kompetencia területén igazolható (p=, 036). A 

nappali tagozatos hallgatók magasabbra értékelték ezt a kompetencia területet. 

(17. sz. tbl.) 

17. sz. táblázat: Tagozatok összehasonlítása kompetencia területenként 2007-ben végzettek és 

2008-ban végzősök körében N = 458  

 

 
Felmérés 

Ápolási 

ellátás 

nyújtása 

Kommu- 

nikáció 

Egészség- 

fejlesztés 

Személyes 

és szak-

mai fejlő-

dés 

Szakmai 

és etikai 

gyakorlat 

Kutatás 

és fej-

lesztés 

Team 

munka 

Chi-Square 4,390 ,607 ,807 1,427 ,273 ,014 1,016 ,926 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. ,036 ,436 ,369 ,232 ,601 ,905 ,313 ,336 

 

3. Kompetencia-területek önértékelése az egészségügyi és/vagy szociális területen 

végzett munka időtartamának összefüggésében 

A nemzetközi szakirodalomból ismert, hogy az életkor, a munkában eltöltött idő 

nem mutat szoros korrelációt a kompetencia szintjével. (74) Vizsgáltam az összefüggést 

a kompetencia területek önértékelésének átlagpontszáma és az egészségügyi/szociális 

területen végzett munka időtartamának függvényében. Az adatok egybevágnak a nem-
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zetközi szakirodalomban leírtakkal, hiszen a Kruskal - Wallis teszt alapján nem mutat-

ható ki szignifikáns összefüggés az egészségügyben/ szociális munkaterületen vég-

zett munka időtartama és a kompetencia-önértékelés átlaga között. Azaz nem érté-

kelte magasabbra kompetenciáit a hosszabb munkaviszonnyal rendelkező szakember. 

 

4. Kompetencia-területek önértékelése a tanulmányi átlag megítélésének függvé-

nyében 

 A kompetencia területek önértékelését a tanulmányi eredmények összefüggésé-

ben annak érdekében tanulmányoztam, hogy a kompetencia - önértékelések hitelességét 

még inkább alá tudjam támasztani. Ennek érdekében vizsgáltam a 2007-ben végzett, ill. 

2008-ban végzős hallgatók tanulmányi átlagának hallgatói megítélését. A végzős és 

végzett csoport hasonlóan ítélte meg tanulmányi eredményét, a 2007-ben végzettek 

75.4%-a, a 2008-ban végzősök 74.2%-a jó tanulmányi átlagúnak minősítette. 

Vizsgáltam a tanulmányi átlag megítélése és az egyes kompetencia-területek átlagpont-

számának összefüggését is. (18. sz. tbl.) 

18. sz. táblázat: Kompetencia területek önértékelése a tanulmányi átlag megítélése alapján  

N = 452 

  kiváló jó közepes Összesen 

  Átlag Átlag Átlag Átlag 

Felmérés 2,71 2,54 2,48 2,54 

Ápolási ellátás nyújtása 3,14 3,14 3,07 3,12 

Kommunikáció 3,20 3,03 3,05 3,05 

Egészségfejlesztés 3,00 2,84 2,83 2,85 

Személyes és szakmai fejlődés 3,05 2,82 2,67 2,81 

Szakmai és etikai gyakorlat 3,32 3,11 2,98 3,10 

Kutatás és fejlesztés 2,57 2,31 2,17 2,30 

Team munka 3,07 2,88 2,75 2,87 

 

Annak megítélésére, hogy a kompetencia–önértékelésekben észlelt különbségek 

szignifikánsak-e, Kruskal-Wallis tesztet végeztem. Ennek alapján megállapítható, hogy 

szignifikáns összefüggés van a hallgatók tanulmányi átlagának megítélése és a 

kompetencia önértékelés átlagpontszámai között. (19. sz. tbl.) Minél gyengébbnek 

ítélte a hallgató a tanulmányi eredményét, annál rosszabbnak értékelte a személyes 

és szakmai fejlődés (p =,003), szakmai és etikai gyakorlat (p=,001), kutatás és fej-
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lesztés (p=, 002) és a team-munka (p=, 021) kompetencia területeket. Azaz a rosz-

szabb tanulmányi eredmény, a kompetenciák gyengébb önértékelésével párosult. 

19. sz. táblázat: Kompetencia területek értékelése a tanulmányi átlag megítélése alapján  

N = 452 

  

Felmé-

rés 

Ápolási 

ellátás 

nyúj-

tása 

Kommu- 

nikáció 

Egész-

ség- 

fejlesz-

tés 

Személyes 

és szakmai 

fejlődés 

Szakmai 

és etikai 

gyakor-

lat 

Kutatás 

és fej-

lesztés 

Team 

munka 

Chi-Square 3,120 1,151 4,275 1,670 11,897 13,848 12,640 7,748 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. 

Sig. 
,210 ,563 ,118 ,434 ,003 ,001 ,002 ,021 

 

5. Kompetencia-területek önértékelése az ápolói munkakörben dolgozók körében 

Annak érdekében, hogy vizsgálati eredményeim teljes mértékben összehasonlít-

hatók legyenek a nemzetközi EHTAN projekt vizsgálati eredményeivel,
20

 külön figyel-

met fordítottam a mintában ápolói munkakörben
21

 dolgozók kompetencia - önértéke-

lésére.  

Kruskal – Wallis teszttel megvizsgáltam az ápolói munkakörben dolgozói cso-

port kompetencia - önértékelését a képzőhelyekkel összefüggésében, a 2007-ben végzet-

tek, ill. 2008-ban végzősök vonatkozásában, ill. a nappali és levelező tagozat tekinteté-

ben. Valamennyi fenti elemzési szemponttal elvégezve a Kruskal–Wallis tesztet, szigni-

fikáns különbség nem volt kimutatható, azaz a „leszűkített” ápolói munkakörben dolgo-

zói mintára is érvényesek voltak a teljes mintára vonatkozó megállapítások. 

 

6. Kompetencia–területek önértékelése munkakörönként és osztályonként 

Az ápolók, ill. nem ápolói munkakörösök vizsgálatát annak a hipotézisemnek az alá-

támasztására végeztem, miszerint az EHTAN NCQ alkalmas végzés előtt álló ápoló-

hallgatók kompetenciájának mérésére is. 

                                                 
20 Az EHTAN projektben sebészeten és belgyógyászaton dolgozó ápolók vettek részt 
21

 Ápolók: ápolók és középvezető ápolók együtt 
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Az ápolók
22

, ill. a nem ápolói munkakörösök
23

 összehasonlítását több viszonyítási alap-

pal is el lehet végezni. Egyrészt az ápolókat a nem ápolói munkakörösökhöz viszo-

nyíthatom.(20. sz. tbl.) Másrészt az ápolókat a nem ápolói munkakörben dolgozókhoz 

viszonyíthatom. Harmadsorban a belgyógyászati és sebészeti osztályon dolgozók 

kompetencia önértékelésének átlaga vizsgálható az ápolók, ill. a teljes minta kom-

petencia-önértékelési átlagához viszonyítva. 

 

21. sz. táblázat: Kompetencia-területek összehasonlítása ápolói és nem ápolói munkakörösök között 

N = 458 

 Felmérés 

Ápolási 

ellátás 

nyújtása 

Kommu-

nikáció 

Egészség 

fejlesztés 

Személyes 

és szakmai 

fejlődés 

Szakmai 

és etikai 

gyakorlat 

Kutatás 

és fejlesz-

tés 

Team 

munka 

Chi-

Square 
,019 18,933 ,227 ,233 ,451 ,166 2,502 ,690 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. 

Sig. 
,890 ,000 ,634 ,629 ,502 ,684 ,114 ,406 

 

A Kruskal-Wallis teszt eredménye alapján megállapítható (21. sz. tbl.), hogy a 

mintában szereplő, ápolói és nem ápolói munkakörösök között hét kompetencia te-

rületen nincs szignifikáns különbség. Egyetlen területen, az ápolási ellátás nyújtása 

kompetencia területen viszont szignifikáns különbség igazolható (p=, 000). Az ápolók 

                                                 
22 Ápolók: ápolók és középvezető ápolók együtt 
23 Nem ápolói munkakörös: nem dolgozók, ill. nem ápolói munkakörben dolgozók 

20. sz. táblázat: Kompetencia-területek átlagának összehasonlítása az ápolói és nem ápolói munka-

körösök között N = 458 

 Nem ápolói munkakörösök Ápolók Összes 

 Átlag Átlag Átlag 

Felmérés 2,52 2,54 2,53 

Ápolási ellátás nyújtása 2,98 3,23 3,13 

Kommunikáció 3,02 3,08 3,05 

Egészség fejlesztés 2,83 2,87 2,85 

Személy és szakmai fejlődés 2,78 2,82 2,81 

Szakmai és etikai gyakorlat 3,10 3,10 3,10 

Kutatás és fejlesztés 2,36 2,26 2,30 

Team munka 2,84 2,89 2,87 
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magasabbra értékelték az ápolási ellátás nyújtása kompetencia - területet. A nem-

zetközi eredményekkel való összehasonlíthatóság érdekében vizsgáltam az ápolóként 

és nem ápolóként dolgozók kompetencia - önértékelésének átlagát is. 

 

Kruskal-Wallis teszttel megvizsgálva az ápolók, ill. a nem ápolóként dolgozók 

kompetencia-területenkénti önértékelését, (22. sz.tbl.) csak az ápolási ellátás nyújtása 

kompetencia területen állapítható meg szignifikáns különbség (p=, 000). Az ápoló-

ként dolgozók magasabbra értékelték ezt a kompetencia területet. 

Az EHTAN NCQ kompetencia-mérés belgyógyászaton, ill. sebészeti aktív osz-

tályon dolgozó ápolók körében történt, ezért megvizsgáltam a sebészeti, ill. belgyógyá-

szati osztályon dolgozó ápolók kompetencia-területenkénti önértékelésének átlagát is. 

Akár az ápolói, ill. nem ápolói munkakörösök, akár az ápolóként, ill. nem 

ápolóként dolgozók kompetencia önértékelésének átlagát vetjük össze a belgyógyá-

szati, ill. sebészeti osztályon dolgozó ápolók, ill. a teljes mintában résztvevők kom-

petencia önértékelésének átlagával, szignifikáns különbség, csak az ápolási ellátás 

nyújtása kompetencia területen van az egyes részminták között.   

7. A hazai vizsgálat eredményeinek összevetése a nemzetközi eredményekkel 

Az EHTAN NCQ kérdőívvel felmért kompetencia-területek részmintákra, ill. 

teljes mintára vonatkozó átlagpontjait összehasonlítottam a nemzetközi adatokkal. (23. 

sz. tbl.) 

 

 

 

22. sz. táblázat: Ápolói munkakörben, ill. nem ápolóként dolgozók kompetencia területenkénti 

önértékelésének összehasonlítása N = 374 

 

Felmérés Ápolási 

ellátás 

nyújtása 

Kommunikáció Egészség 

fejlesztés 

Személyes 

és szakmai 

fejlődés 

Szakmai 

és etikai 

gyakorlat 

Kutatás 

és fej-

lesztés 

Team  

munka 

Chi-

Square 
1,579 15,577 ,376 ,730 ,064 ,000 ,813 1,054 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. 

Sig. 
,209 ,000 ,540 ,393 ,800 ,988 ,367 ,305 
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23. sz. táblázat: Kompetencia átlagpontok országonként és területenként 

Kompetencia-

terület
*
 

Anglia
* 

N=100 

Német-

ország
* 

N=150 

Spanyol-

ország
* 

N=130 

Belgi-

um
* 

N=113 

Görög-

ország
* 

N=95 

Magyar- 

ország 

Belgyógyá-

szati/ sebészeti 

osztályon 

dolgozó ápolók 

N =79 

Magyar-

ország 

Vizsgálat-

ban 

résztvevő  

ápolók 

N = 275 

Magyar- 

ország 

Összes 

vizsgá-

latban 

résztvevő  

N = 458 

Felmérés
*
 2.86 2.51 2.61 2.45 2.7 2.55 2.54 2.53 

Ápolási ellátás 

nyújtása
*
 

3.45 3.11 3.33 3.27 2.31 3.37 3.20 3.12 

Kommuni-

káció
*
 

3.47 3.16 3.34 3.16 3.16 3.10 3.08 3.05 

Egészség-

fejlesztés
*
 

2.97 2.54 2.85 2.66 2.95 2.93 2.87 2.85 

Személyes és 

szakmai fejlő-

dés
*
 

3.38 2.62 3.11 3.05 3.08 2.87 2.82 2.81 

Szakmai és eti-

kai gyakorlat
*
 

3.55 3.14 3.35 3.18 3.37 3.12 3.10 3.10 

Kutatás és fej-

lesztés
*
 

2.76 1.92 2.14 2.06 2.46 2.31 2.26 2.30 

Team munka
*
 3.47 3.17 3.12 3.97 2.97 2.85 2.89 2.87 

 Forrás
*
 Az Elsevier Kiadó engedélye alapján (22)  

Miután a nemzetközi vizsgálatok adattábláival nem rendelkezem, csak a min-

támban ápolóként sebészeti és belgyógyászati osztályon dolgozókat, a mintában ápoló-

ként dolgozókat, ill. a teljes vizsgálati mintában résztvevők 8 kompetencia területre vo-

natkozó átlagpontjai közötti statisztikai összefüggés vizsgálatot végezhettem el.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy csak az ápolási ellátás nyújtása kom-

petencia területen van szignifikáns különbség a mintában ápolóként sebészeti és 

belgyógyászati osztályon dolgozók, a mintában ápolóként dolgozók, ill. a teljes 

vizsgálati mintámban résztvevők 8 kompetencia területre vonatkozó átlagpontjai 

tekintetében. 

A nemzetközi vizsgálatban a legmagasabb átlagpontszámmal értékelt kompe-

tencia-területnek jelölték a vizsgált országok ápolói a team-munka, a szakmai és etikai 
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gyakorlat, a kommunikáció, az ápolási ellátás nyújtása, leggyengébbnek a kutatás és 

fejlesztés kompetencia - területet. 

Bár a hazai vizsgálat eredményei a nemzetközi eredmények adataihoz ha-

sonlóak – ugyanaz a négy kompetencia-terület szerepel az első négy kompetencia-

terület között – a hasonlóságok mellett különbségek is fellelhetők.  

A nemzetközi adatokkal összehasonlítva, a magyarországi vizsgálatban az első 

négy helyen álló kompetencia-terület sorrendje eltér a nemzetközi sorrendtől, ill. a 

kommunikáció, a szakmai és etikai gyakorlat és a team-munka kompetencia területe 

az EHTAN projektben résztvevő országok kompetencia átlagértékeihez viszonyítva 

alacsonyabb értéket mutat. Megállapítható az is, hogy bár a szakmai és etikai gyakor-

lat a hazai vizsgálatban résztvevők között, minden részmintában a második leg-

jobb átlagpont értékkel szerepel, ez az átlagpont érték a nemzetközi eredmények-

hez képest elmarad. 

  

19.1.3. Az I/3. kérdőív eredményeinek bemutatása (a területi gyakorlati ápolások-

tatásra vonatkozó hallgatói tapasztalatok) 

Az alábbi eredmények, a vizsgálati mintában résztvevők vélemény-megoszlását 

tartalmazzák az I./3. kérdőív 34 állítására vonatkozóan, (8.sz.Melléklet) melyek hang-

súlyosan, a főiskola képzés egészségügyi intézményekben folyó gyakorlati aspektu-

sára irányultak (N = 428fő). A Cronbach alfa értéke a teljes kérdőívre vonatkozóan 

0.872 volt. Az elemzés során az egyes állításokra adott hallgatói válaszok megoszlását 

mutatom be. Figyelmet fordítok a 2007-es, 2008-as évfolyamok megítélésében meglé-

vő, valamint a képzőhelyek közötti különbségekre.  

 

Az 1-7. kérdések a képzés tartalmára és struktúrájára vonatkoztak.  

A kérdések segítségével azt kívántam feltárni, hogy látják-e a hallgatók a képzés 

célját, hogyan értékelik ápolói kompetenciára felkészítő szerepét, az elméleti és gyakor-

lati képzés arányát, a főiskolán belüli gyakorlati oktatás területi gyakorlatokra felkészítő 

szerepét.  

1. A hallgatók többsége számára a képzés céljai világosak. 2007-es hallgatók 89.4%-

a, a 2008-as hallgatók 73.5%-a vélekedett így, míg ez utóbbi évfolyam hallgatóinak 

22.6%-a bizonytalan volt az állítás megítélésében.  
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Képzőhelyenként vizsgálva, a K2 főiskolán a legalacsonyabb a fenti állítással egyet-

értők aránya (55.8%). 

 

2. Az elméleti és gyakorlati képzés egyensúlyára vonatkozóan jelentős az egyet nem 

értők aránya. A 2007-es hallgatók 43.5 %-a, a 2008-as hallgatók 36.9%-a szerint 

nem megfelelő az elméleti és a gyakorlati oktatás aránya. Mindkét évfolyamban 

jelentős a bizonytalant választ adók száma is. (9. sz. ábra) 
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9. sz. ábra: Az elméleti és gyakorlati képzés egyensúlya (N = 428fő) 

 

A K2 főiskola hallgatói jelezték legnagyobb arányban (74.4%), hogy nem látják 

az elméleti és gyakorlati képzés egyensúlyát. 

 

3. A hallgatók többsége – a 2007-es évfolyam 66.4%-a, a 2008-as  hallgatók 57.3%-a 

– úgy látta, hogy a képzés során megfelelő lehetőségei voltak ápolói készségei 

fejlesztésére. A 2008-as évfolyamban, vélhetően a nappali tagozatos hallgatók na-

gyobb száma miatt, magasabb volt a bizonytalanok aránya. (10. sz.ábra) 

66,40%
57,30%
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28,40%
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10. sz. ábra: A képzés megfelelő lehetőséget kínál az ápolói készségek fejlesztésére 

(N = 428fő) 
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K4 (71.1%), K5 (66.7%) és K6 képzőhelyeken (81.8%) volt a legmagasabb azok 

aránya, akik úgy értékelték, a képzés során megfelelő lehetőségük volt ápolói kész-

ségeik fejlesztésére.  

 

4. Jelentősen eltér a 2007-es, ill. 2008-as évfolyam megítélése azzal kapcsolatosan, 

hogy valamennyi gyakorlóterület megfelel-e a képzés céljainak. A 2007-es hallgatók 

nagyobb arányban vélik úgy (45.1%), hogy nem minden gyakorlóterület felel meg 

a képzési céloknak, míg a 2008-as hallgatók között magasabb (30.2%) a bizonyta-

lan választ adók aránya.(11. sz. ábra) 
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11. sz. ábra: Minden gyakorló terület megfelel a képzési céloknak (N = 428fő) 

 

Képzőhelyenként vizsgálva K1 (44.2%) és K2 (55.9%) intézmények hallgatói 

között voltak a legnagyobb, K3 (24.3%), K5 (17,8%), K6 (9.1%) főiskolákon a leg-

kisebb azok aránya, akik szerint nem felel meg minden gyakorlóterület a képzési cé-

loknak. 

 

5. A 2007-es hallgatók nagyobb arányban (64.8%) értékelik jobbnak a képzés ápolói 

hivatásra felkészítő szerepét, mint a 2008-as évfolyamok (50.4%). A bizonytalan 

választ adók száma magasabb a 2008-as hallgatók körében (30.3%). (12. sz. ábra) 
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12. sz. ábra: A képzés jól felkészít az ápolói hivatás gyakorlására (N = 428 fő) 

A K2 főiskola hallgatói jelezték legmagasabb arányban (37.2%), nem értenek 

egyet azzal az állítással, hogy a képzés jól felkészít az ápolói hivatás gyakorlására. 

 

6. A 2007-es évfolyam 63.1%-a, a 2008-as hallgatók 61.8%-ának minősítése szerint – 

azaz megközelítően egyenlő arányban – vélték úgy a két évfolyam hallgatói, hogy 

az elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazására kevés a lehetőség a kép-

zés során.  

K2 (74.4%) és K6 képzőhelyeken (81.8%) volt legmagasabb azok aránya, akik a 

fenti állítással egyetértettek.  

 

7. A 2007-es és 2008-as évfolyamok hallgatói közel egyenlő arányban értékelték úgy, 

hogy a főiskolán belüli ápolási gyakorlatok megfelelően felkészítik őket a terü-

leti gyakorlatokra. A 2007-es hallgatók közül többen nem értenek egyet ezzel az 

állítással (32%-uk), míg a 2008-as hallgatók között magasabb a bizonytalanok ará-

nya (29.4%). (13. sz. ábra) 
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13. sz. ábra: Az ápolásszakmai tantárgyak főiskolai gyakorlatai kellően felkészítenek a 

területi gyakorlatokra (N = 428fő) 
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A K2 (41.5%) és a K4 intézmények (31.5%) hallgatói jelezték a legmagasabb 

egyet nem értési arányt. 

A 8-12. kérdések a tanítás, tanulás stratégiájára vonatkoztak.  

Célom volt annak feltárása, hogy a tananyag érdekes feldolgozásával, a jól 

megválaszott oktatási módszerekkel, képesek-e az ápolásoktatók motiválni a hallgató-

kat, ill. az elméleti és gyakorlati képzés között összhang tapasztalható-e a vizsgálatban 

résztvevők szerint? 

 

8. A két évfolyam egybevágó véleménye azt jelzi – 2007-ben végzett hallgatók 74.6%-

a, a 2008-ban végzős hallgatók 68.1%-a –, hogy az ápolásoktatók érdekessé teszik 

a tananyagot a hallgatók számára. (14. sz. ábra) 
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14. sz. ábra: Az ápolásszakmai tantárgyakat oktatók érdekessé teszik az anyagot 

 (N = 428fő) 

A képzőhelyek vonatkozásában nincs szignifikáns különbség. Kiemelkedően 

magas a K6 főiskola hallgatóinak egyetértési aránya (90.9%). 

 

9. A két vizsgált évfolyam többsége azzal is egyetértett, hogy az ápolásoktatók ösz-

tönzik a hallgatókat a nagyobb teljesítmények elérése érdekében. A 2007-es 

hallgatók 70.4%-a, a 2008-ban végzősök 61.7%-a értett ezzel egyet.  

A K6 főiskola hallgatói jelezték legmagasabb arányban (100%) egyetértésüket.  
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10.  Mind a 2007-ben végzettek, mind a 2008-ban végzősök több mint fele nem értett 

egyet, vagy bizonytalan volt a főiskolai elméleti képzés és a területi gyakorlati 

oktatás közötti összhang megítélésében. (15. sz. ábra) 
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15. sz. ábra: A főiskolai elméleti képzés és területi gyakorlati oktatás összhangban van 

(N = 428fő) 

A K2 (62.8%) és K1 (36.7%) főiskola hallgatói között legmagasabb azok aránya, 

akik szerint a főiskolai elméleti és a területi gyakorlati képzés közötti összhang nem 

valósul meg.  

 

11. Mindkét évfolyam hallgatóinak többsége – 2007-es hallgatók 89.4%-a, a 2008-as 

végzősök 75.8%-a – vélte úgy, hogy a hallgató motiváltsága meghatározó a terü-

leti gyakorlat eredményességében. A bizonytalan választ adók aránya a végzős 

hallgatóknál volt magasabb (16.8%). 

Képzőhelytől függetlenül a hallgatók jelentős többsége (79.5%) fontosnak tartot-

ta a hallgatói motiváltságot a területi gyakorlat eredményességéhez. 

 

12. A 2007-es hallgatók nagyobb arányban (61.5%-uk) ítéli úgy, hogy a gyakorlati 

oktatás módszerei jól segítik a hallgatók gyakorlati készségeinek fejlődését. A 

2008-as végzősök kevésbé értenek ezzel egyet (50.1%-uk). A bizonytalanok aránya 

is jelentős mindkét évfolyamban, a 2007-es hallgatók körében 27%, a 2008-as vég-

zősöknél 33.4%. (16. sz. ábra) 
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16. sz. ábra: A gyakorlati oktatás módszerei segítik a hallgató gyakorlati készségének 

fejlődését (N = 428fő) 

 

Legmagasabb arányban a K6 főiskola hallgatói értékelték úgy, hogy jók a gya-

korlati oktatás módszerei (72.2%). A legkevésbé értettek ezzel egyet a K2 főiskola 

hallgatói (25.6%), és ugyancsak itt a legmagasabb a bizonytalan választ adók aránya 

is (41.9%). 

 

A területi gyakorlatokkal kapcsolatos hallgatói tapasztalatok feltárására töreked-

tem a 13 -19. kérdésekkel. 

 

13.  A két évfolyam vélemény-megoszlása szinte teljesen megegyezik abban, hogy a 

területi gyakorlatok lehetőséget biztosítanak az elméleti ismeretek gyakorlati 

alkalmazására. (17. sz. ábra) 
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17. sz. ábra: A területi gyakorlatok során lehetőség van az elméleti ismeretek gyakorlati 

alkalmazására (N = 428fő) 
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Legmagasabb a fenti állítással egyetértők aránya a K3 (62.9%) és a K6 főiskola 

(63.7%) hallgatói körében. 

 

14. Mind a 2007-es, mind a 2008-as hallgatói válaszok nagyon megoszlottak a gyakor-

lati idő függvényében elsajátítható osztályspecifikus gyakorlati készségek megítélé-

sében. A 2007-es hallgatók 40.1%-a, a 2008-ban végzősök 30.7%-a, ért egyet azzal, 

hogy a területi gyakorlatok során kevés idő jut az osztályra jellemző gyakorlati 

feladatok elsajátításához. Jelentős azok aránya is, akik ezzel ellentétesen véleked-

nek (a 2007-es hallgatók 36%-a, a 2008-as hallgatók 38.6%-a), ill. akik bizonytala-

nok ennek eldöntésében (a 2007-es hallgatók 23.8%-a, a 2008-ban végzősök 29.8%-

a). (18. sz. ábra) 
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18. sz. ábra: Nincs elég idő az osztályra jellemző feladatok elsajátításához a területi 

gyakorlatokon (N = 428fő) 

 

Legnagyobb arányban a K1 főiskola hallgatói vélték úgy, hogy elég idő áll ren-

delkezésükre az osztályspecifikus feladatok gyakorlásához (41.1%). 

  

15. A 2007-ben végzett hallgatók döntő hányada (78.5%), a 2008-as hallgatók 59.9%-a 

szerint a területi gyakorlat meghatározó az ápolói szakmai készségeik fejlődé-

sében. A 2008-as hallgatók között magasabb volt a bizonytalan választ adók aránya 

(28%). (19. sz. ábra) 
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19. sz. ábra: A területi gyakorlat meghatározó az ápolói szakmai készségek fejlődésében 

(N = 428fő) 

Képzőhelytől függetlenül a hallgatók jelentős többsége (64.9%) értett egyet az-

zal az állítással, hogy a területi gyakorlat meghatározó az ápolói szakmai készségek 

fejlődésében.  

 

16. Mind a 2007-es hallgatók, mind a 2008-as hallgatók jelentős többsége értékelte úgy, 

a gyakorló területi tapasztalatai mindig kihívást jelentenek ápolói készségeik 

további fejlesztéséhez. A 2007-ben végzettek nagyobb arányban értettek egyet ez-

zel az állítással, mint a 2008-as évfolyam hallgatói. (20. sz. ábra) 
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20. sz. ábra: A gyakorló területi tapasztalataim mindig kihívást jelentenek ápolói kész-

ségeim további fejlesztéséhez (N = 428fő) 

 

A K1 főiskola hallgatói között legmagasabb az állítással egyet nem értők aránya 

(17.6%). 

 

17. A területi gyakorlatok során fontos, hogy a hallgató létszámfelettiként, a saját tanu-

lási céljait is megvalósíthassa a gyakorlaton és ne munkaerőpótlásként vegyen részt 

az osztály életében. A 2008-as évfolyam hallgatói nagyobb arányban vélték úgy 
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(56.6%-uk), hogy a területi gyakorlatok sokkal inkább munkaerőként, semmint 

hallgatóként vesznek részt. (21. sz. ábra) 
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21. sz. ábra: A területi gyakorlatok során az ápolóhallgatók elsősorban munkaerők és 

nem hallgatók (N = 428fő) 

 

A K1 főiskola hallgatói jelezték legnagyobb arányban (34.5%) azt, hogy nem ér-

tenek egyet ezzel az állítással. 

 

18. A területi gyakorlati munka alapulhat hagyományokon, szokásokon, de domináns 

lehet a gyakorlat kutatás alapú megközelítése is. A 2007-es  hallgatók 67.2%-a, a 

2008-as hallgatók 67.4%-a, azaz döntő többségük értékelte úgy, hogy elsősorban 

hagyományokon, szokásokon alapul a területi gyakorlatot biztosító intézmé-

nyekben folyó tevékenység. (22. sz. ábra) 

67,20% 67,40%

16,40% 10,00%

16,40% 22,50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007-ben végzett

hallgatók

2008-ban végzett

hallgatók

Bizonytalan

Nem ért egyet

Egyetért

 

22. sz. ábra: A területi gyakorlati munka elsősorban hagyományokon, szokásokon ala-

pul (N = 428fő) 

 

Képzőhelytől függetlenül a fenti állítással a hallgatók többsége egyetértett. 

Legmagasabb volt ez az arány a K4 intézmény hallgatói körében (81.6%).  
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19. Mind a 2007-es, mind a 2008-as évfolyam hallgatóinak kb. fele támogatónak érté-

kelte a területi gyakorlatot biztosító környezetet. Magas azonban a bizonytalan 

válaszlehetőséggel élők száma is mindkét évfolyamban, ami egy-egy nemkívánatos 

gyakorlóterületi tapasztalatra utalhat. (23. sz. ábra) 
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23. sz. ábra: Az osztályon dolgozók segítenek, hogy megfelelő tanulási környezet le-

gyen a gyakorlóhelyeken (N = 428fő) 

A bizonytalan válaszok aránya a K6 hallgatók körében a legmagasabb, 54.5%.  

  

A 20-25. kérdés a hallgatók területi gyakorlat alatt szupervíziójára, felügyeletére 

vonatkozott, amelyben kitüntető szerepe van a területi gyakorlatvezető /mentor szemé-

lyének, ill. annak, hogy van-e lehetősége a hallgatói gyakorlat irányítására. 

 

20. A 2007-es és a 2008-as hallgatói többség véleménye szerint a területi ápolásokta-

tók/mentorok számára ismertek a hallgatók oktatási céljai. (24. sz. ábra) 
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24. sz.ábra: A területi ápolásoktatók/mentorok számára ismertek a hallgatók oktatási 

céljai (N = 428fő) 

 

K6 képzőhely hallgatói jelezték a legmagasabb (90.9%), a K2 főiskolai hallgatók 

a legalacsonyabb (39.5%) egyetértési arányt az állításra vonatkozóan. A K2 főiskola 

hallgatói között legmagasabb a bizonytalan választ adók aránya is (44.2%). 
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21. A legtöbb hallgató egyetértett vagy bizonytalan volt annak megítélésében, hogy a 

területi gyakorlatvezetőnek/mentornak elég ideje van-e a hallgatói gyakorlat 

vezetésére. (25. sz. ábra) 
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25. sz. ábra: A hallgató területi gyakorlatáért felelős ápoló túl elfoglalt, hogy a hallgató 

területi gyakorlatát irányítsa, felügyelje, figyelembe vegye tanulási szükségleteit  

(N = 428fő) 

 

A legnagyobb arányban K4 képzőhely hallgatói (65.8%) vélték úgy, hogy a terü-

leti gyakorlatvezetőnek/mentornak nincs elég ideje a hallgatói gyakorlatok irányítá-

sára. A legnagyobb arányban adtak bizonytalan választ a K2 főiskola hallgatói 

(41.9%). 

 

22. Mindkét évfolyam hallgatói jelentős arányban (a 2007-es hallgatók 88.5%-a, a 

2008-as évfolyam 73.9%-a) értettek egyet abban, hogy a területi gyakorlatok 

megkezdése előtt a gyakorlatvezetőnek/mentor fel kellene mérni, meg kellene 

ismerni a hallgatók gyakolati készségszintjét.  

Képzőhelytől függetlenül a hallgatók többsége (77.8%) értett egyet ezzel az állí-

tással. 

 

23. Mindkét évfolyam hallgatóinak többsége (a 2007-es évfolyam 61.2%-a, a 2008-ban 

végzősök 61.6%-a) szerint a hallgató gyakorlatát felügyelő területi ápolásoktató 

felelőssége, hogy a hallgató elérje a tanulási eredményeket. (26. sz. ábra) 
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26. sz. ábra: A hallgató gyakorlatát felügyelő területi ápolásoktató felelőssége, hogy a 

hallgató elérje a tanulási eredményeket (N = 428fő) 

K3 (70.1%), K4 (76.3%) és K6 intézmény hallgatói (72.7%) között többségben 

voltak az állítással egyerértők. 

 

24. A legmagasabb egyetértési arány mindkét évfolyamban (a 2007-es hallgatók köré-

ben 96.7%, a 2008-as hallgatók esetében 89.9%) azon állítás megítélésében volt, 

miszerint a hallgatóknak szükségük van a területi gyakorlaton a gyakorlatot fe-

lelősséggel vezető ápoló szakemberre. 

A képzőhelyek hallgatóinak összesített vélemény-megoszlásában (91.7%) volt 

az egyetértés aránya az állítás megítélésében. 

 

25. A hallgatók jelentős többségének véleménye szerint – a 2007-es évfolyam 66.1%-a, 

a 2008-as évfolyam 62.5%-a – a területi ápolásoktatók szerepmodellek a hallgató 

számára.  

K1 (17.8%) és K5 képzőhelyeken (15.5%) a legmagasabb azok aránya, akik nem 

tekintik szerepmodellnek a területi gyakorlatvezetőt.  

 

A 26-29. kérdések a területi gyakorlatot biztosító és az oktatási intézmény együtt-

működésére vonatkoztak 

 

26. Mindkét évfolyam hallgatóinak többsége (2007-es hallgatók 92.6%-a, a 2008-as 

hallgatók 84.5%-a) szerint a területi gyakorlatvezetőnek/mentornak részt kell 

venni a hallgatók oktatási programjának fejlesztésében.  

Képzőhelytől függetlenül a hallgatók többsége (86.7%) egyetértett az állítással. 
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27. A vizsgált évfolyamok hallgatóinak majoritása jónak látja a területi gyakorlatve-

zető /mentor munkakapcsolatát az adott szakterületért felelős főiskolai oktató-

val. (27. sz. ábra) 
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27. sz. ábra: A területi gyakorlatvezetőknek általában jó a kapcsolatuk a tárgyért felelős 

főiskolai oktatóval (N = 428fő) 

 

K2 (41.9%), K1 (31.6%), K5 (31.1%) és K4 (28.9%) főiskolákon magas a bi-

zonytalan választ adók aránya. 

 

28. A 2007-es végzettek 45.4%-a, a 2008-as hallgatók 55.4%-a – azaz a hallgatók közel 

fele – úgy értékelte, hogy a gyakorló területen dolgozó ápolók segítik a területi 

gyakorlaton lévő hallgatók képzését. (28.sz.ábra) Az állítás megítélése szinkron-

ban van a 19. kérdésre adott válaszadási aránnyal. A bizonytalan válaszok magas 

aránya vélhetően negatív hallgatói tapasztalatokra utal. 
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28. sz. ábra: A területi gyakorlatok során az ápolószemélyzet erőfeszítést tesz, hogy 

megfelelő tanulási környezetet biztosítson a hallgató számára (N = 428fő) 
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Az állítással egyet nem értők aránya K1 (22.8%), K2 (25.6%) és K4 (26.3%) in-

tézményekben magasabb, mint a többi képzőhelyen. A bizonytalan választ adók 

aránya minden képzőhelyen magas (30.2%). 

 

29. Az adott gyakorlatért felelős főiskolai ápolásoktatók – a 2007-es hallgatók 66.1%-

a, a 2008-as évfolyam 56.8%-a, azaz a többség megítélése szerint – folyamatosan 

tartják a kapcsolatot a hallgatóval a területi gyakorlatok ideje alatt. (29. sz. áb-

ra) 
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29. sz. ábra: Az adott gyakorlatért felelős ápolásoktatók folyamatosan tartják a kapcso-

latot a hallgatóval a területi gyakorlatok ideje alatt (N = 428 fő) 

 

K5 (72.7%) és K6 intézmények hallgatói (72.8%) között a legmagasabb, K2 kép-

zőhelyen (48.8%) a legalacsonyabb az egyetértési arány. 

 

A 30-34. kérdés a területi gyakorlatok értékelésére vonatkozott 

 

30. Annak megítélése, hogy a területi gyakorlatok értékelési módja segíti-e a hallgatók 

további szakmai fejlődését nagyon megosztotta a hallgatói véleményeket. A 2007-es 

hallgatók kb.1/3-a szerint segíti, 1/3-a szerint nem, ill. 1/3-uk bizonytalan volt a 

kérdés megítélésében. A 2008-as hallgatók között többen vélték úgy (46.5%), hogy 

nem segíti a területi gyakorlatok értékelési módja a hallgatók további szakmai fejlő-

dését. (30. sz. ábra) 
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30. sz. ábra: A területi gyakorlatok értékelési módja nem segíti a hallgatók további 

szakmai fejlődését (N = 428fő) 

 

K1 (45.6%), K2 (48.9%), K3 (41.8%), K5 (51.1%), K4 (34.2%) főiskolák hallga-

tói között jelentős arányban voltak azok, akik szerint a területi gyakorlatok értékelé-

si módja nem segíti a hallgatók további szakmai fejlődését. A képzőhelyek eredmé-

nyeit összesítve, magas a bizonytalan választ adók aránya is (26.7%). 

 

31. A 2007-es hallgatók 85.9%-a, a 2008-ban végzősök 69.9%-a szerint a területi gya-

korlatvezetőnek/mentornak a területi gyakorlatért felelős főiskolai oktatóval 

együtt kell értékelni a hallgató területi gyakorlatát.  

Képzőhelytől függetlenül, a hallgatók jelentős hányada (74.2%) egyetértett a 

fenti állítással. 

 

32. Mindkét évfolyam többsége szerint – 2007-es hallgatók 71.1%-a, a 2008-as évfo-

lyam 69.6%-a – a rövid gyakorlati idő megnehezíti a hallgatók értékelését. (31. 

sz. ábra) 

71,10% 69,60%

13,30% 13,60%

15,60% 16,80%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

2007-ben végzett

hallgatók

2008-ban végzett

hallgatók

Bizonytalan

Nem ért egyet

Egyetért

 

31. sz. ábra: A rövid gyakorlati idő megnehezíti a hallgatók értékelését (N = 428 fő) 



 104 

K6 képzőhely hallgatóinak kivételével (27.3%-uk nem értett egyet, 26.4%-uk bi-

zonytalan volt a válasz megítélésekor), minden képzőhelyen többségben voltak az állí-

tással egyetértők. 

 

33. Jelentős különbség van a két évfolyam megítélésében arra vonatkozóan, ki értékelje 

a területi gyakorlatokat. 2007-ben végzettek 50.9%-a nem, a 2008-as évfolyam 

44.4%-a viszont egyetértett azzal, hogy a területi gyakorlatok értékelését a tárgy-

felelős főiskolai oktató végezze. (32. sz. ábra) 
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32. sz. ábra: A területi gyakorlatok értékelését a tárgyat tanító főiskolai oktató végezze 

(N = 428 fő) 

 

Képzőhelytől függetlenül a vizsgálatban résztvevők 38.1%-a nem értett egyet 

azzal, hogy a főiskolai oktató végezze az értékelést, 23.5%-uk pedig bizonytalan 

volt a válasz megítélésekor. 

 

34. A vizsgálatban résztvevő hallgatók jelentős többsége szerint, az ápolói kompeten-

ciák felmérését nem lehet korlátozni csak bizonyos gyakorlati feladatok elvég-

zésének képességére. (33. sz. ábra) 
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33. sz. ábra: Az ápolói kompetenciák felmérését nem lehet korlátozni csak bizonyos 

gyakorlati feladatok elvégzésére (N = 428 fő) 

 

Képzőhelytől függetlenül a válaszolók 65.1%-a egyetértett az állítással, 27.1%-

uk bizonytalan volt a válasz megítélésekor. 

 

A Friedman próbát, a vizsgálati mintában résztvevők 34 állításra vonatkozó át-

lagainak összehasonlítására is elvégeztem. (24. sz. tbl.) Az eljárás során minden egyes 

válaszoló esetében rangsoroltam az állításokat, azaz egyénenként egy-egy rangszámot 

rendeltem az állításhoz. Majd minden egyes állítás esetén kiszámításra került az átlagos 

rangszám.  

24. sz. tbl.: Friedman Test az I./3.kérdőív 34 állításának összehasonlításához 

(a területi gyakorlati ápolásoktatásra vonatkozó hallgatói tapasztalatok) 

N 428 

Chi-Square 1716,163 

df 33 

Asymp. Sig. ,000 

 

A Friedman teszt eredménye alapján megállapítható, hogy szignifikáns különb-

ség van az egyes állításokra adott válaszok között (p =,000). A rangsor elején elhe-

lyezkedő, alacsonyabb rangszámot kapott állítások jelzik a főiskola kompetenciákra 

felkészítő szerepével kapcsolatban leginkább problémás területeket, hiszen ezt a vizsgá-

latban résztvevők „egyáltalán nem értek egyet = 0”, „nem értek egyet = 1”, ill. a „bi-

zonytalan vagyok = 2” válaszai eredményezték. 
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Az elvégzett Friedman teszt alapján a legalacsonyabb rangszámmal, mindkét 

vizsgált évfolyamban ugyanaz a 6 állítás szerepel.(25. sz. tbl.) 

 

25. sz. tbl.: A képzőintézmény kompetenciákra felkészítő szerepére/ a területi gyakorlati okta-

tásra vonatkozó állítások rangsorának összehasonlítása a 2007-es, ill. 2008-as hallgatók körében 

/Legalacsonyabb rangszámok/ N = 428 

Rangszám  

a 2007-es hallgatók körében  

Átlag  

rangszám  

Rangszám  

a 2008-as hallgatók körében  

Átlag 

rangszám  

33. A területi gyakorlatok értékelését a 

tárgyat tanító főiskolai oktató végezze.  
9,41 

2. A képzésben az elmélet és a gyakorlat 

egyensúlyban van  
12,45 

14.  A területi gyakorlatok alatt van 

elég idő az osztályra jellemző gyakor-

lati feladatok elsajátításához 

11,04 

14.  A területi gyakorlatok alatt van elég 

idő az osztályra jellemző gyakorlati fel-

adatok elsajátításához 

12,71 

2. A képzésben az elmélet és a gyakor-

lat egyensúlyban van  11,42 

10.A főiskolán folyó elméleti képzés és a 

területi gyakorlati oktatás összhangban 

van  

13,10 

4. Minden gyakorlóterület megfelel a 

képzés céljainak 
11,49 

4. Minden gyakorlóterület megfelel a 

képzés céljainak 
13,38 

30. A területi gyakorlatok értékelési 

módja nem segíti a hallgatók további 

szakmai fejlődését.  

11,89 

33. A területi gyakorlatok értékelését a 

tárgyat tanító főiskolai oktató végezze.  14,38 

10. A főiskolán folyó elméleti képzés 

és a területi gyakorlati oktatás össz-

hangban van  

12,68 

30. A területi gyakorlatok értékelési mód-

ja nem segíti a hallgatók további szakmai 

fejlődését.  

14,80 

 

A rangsor végén azok az állítások szerepelnek, melyekre vonatkozóan gyakrab-

ban fordultak elő az „egyetértek = 3”, „teljesen egyetértek = 4” hallgatói minősítések. A 

rangsor végén – legmagasabb rangszámmal – is ugyanazok az állítások szerepel-

nek mindkét évfolyamban, azaz hasonló volt a két évfolyam megítélése. (26. sz. tbl.) 
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26. sz. tbl.: A képzőintézmény kompetenciákra felkészítő szerepére/a területi gyakorlati oktatás-

ra vonatkozó állítások rangsorának összehasonlítása a 2007-es, ill. 2008-as hallgatók körében 

/Legmagasabb rangszámok/ N = 428 

Rangszám  

a 2007-es hallgatók körében  

Átlag 

rangszám  

Rangszám  

a 2008-as hallgatók körében  

Átlag 

rangszám  

22. A területi gyakorlatok megkezdése 

előtt fontos, hogy a területi ápolásokta-

tó/ mentor felmérje a hallgató gyakor-

lati készségének szintjét 

22,19 

22. A területi gyakorlatok megkezdése 

előtt fontos, hogy a területi ápolásokta-

tó/ mentor felmérje a hallgató gyakorlati 

készségének szintjét.  

19,85 

1. A képzés céljai világosak számomra  

23,73 

11. A hallgató motiváltsága meghatáro-

zó a területi gyakorlat eredményességé-

ben  

21,02 

26. A területi gyakorlati ápolásoktató-

nak/ mentornak kezdettől fogva részt 

kell vennie az ápolóhallgatók oktatási 

programjának tervezésben  

24,50 

1. A képzés céljai világosak számomra  

21,09 

11. A hallgató motiváltsága meghatá-

rozó a területi gyakorlat eredményessé-

gében 
24,55 

26. A területi gyakorlati ápolásoktató-

nak/ mentornak kezdettől fogva részt 

kell vennie az ápolóhallgatók oktatási 

programjának tervezésben  

22,66 

24. A hallgatóknak szükségük van arra, 

hogy a területi gyakorlaton az ápoló-

személyzet tagjai közül megbízott 

felelős személy foglalkozzon velük.  

26,71 

24. A hallgatóknak szükségük van arra, 

hogy a területi gyakorlaton az ápoló-

személyzet tagjai közül megbízott fele-

lős személy foglalkozzon velük.  

24,38 

  

 Mindkét évfolyam rangsora hasonló volt a legalacsonyabb rangszámú, azaz a 

problémás területek megítélésében. A képzőintézmény irányából, a területi gyakorlati 

képzés felé haladva ezek az elmélet és gyakorlat egyensúlyára, összhangjára, a tervezett 

gyakorlatok optimális hosszára vonatkoznak, a gyakorlóterületek képzési céloknak 

megfelelő gondos kiválasztására hívják fel a figyelmet. Kiemelten hangsúlyos a területi 

gyakorlat értékelési módszereivel kapcsolatos problémák jelzése, valamint az, hogy a 

területi gyakorlat értékelésében a területi gyakorlatvezető/ mentor szerepét is meghatá-

rozónak látják a hallgatók.A fentiek megerősítését adják a legmagasabb rangszámmal 

értékelt állítások is. Fontosnak látják a hallgatók a mentor képzésfejlesztő tevékenység-

be történő bevonását. A hallgatóközpontú gyakorlat érdekében lényegesnek: a területi 

gyakorlatvezető/mentor, tájékozódó értékelését a gyakorlat megkezdésekor a hallgató 
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gyakorlati készségszintjéről; a hallgató motiváltságát; a területi gyakorlatvezető/mentor 

folyamatos irányítását. 

 

19.2. A II. számú vizsgálati kérdőív felhasználásával nyert eredmények bemuta-

tása (SZTE ETSZK Ápoló Szak) 

Az SZTE ETSZK ápoló hallgatóinak területi gyakorlaton elsajátított gyakorlati 

készségének értékelésére szerkesztett kérdőív eredményeit szemeszterenként és gyakor-

latonként fogom bemutatni. Célom volt annak feltárása, milyen gyakorlati készségek 

birtokában vannak a hallgatók adott gyakorlati követelmények vonatkozásában a gya-

korlat befejezését követően, milyen tényezők befolyásolják ennek szintjét, ill. milyen 

mértékben alkalmazható a „Gyakorlati leckekönyv” a hallgatói kompetenciák mérésére. 

A kérdőívekben felhasználásra kerültek az SZTE ETSZK Ápolási Tanszék munkacso-

portja által összeállított gyakorlati leckekönyvek. 

 

19.2.1. A IV. évfolyamos hallgatók 7. szemeszteri területi gyakorlataival kapcsola-

tos összefoglaló értékelés (SZTE ETSZK Ápoló Szak) 

Vizsgáltam, a teljes mintában (N = 458 fő) is szereplő szegedi utolsó éves hall-

gatók, N = 29 fő nappali és N = 65 fő levelező tagozatos hallgató önértékeléssel kitöltött 

kérdőíveit. Miután teljes körű mintavételre törekedtem, a vizsgálati eredményekből – 

bár nem tekinthetők általános érvényűnek – következtetés vonható le a területi gyakor-

lati képzés hatékonyságára vonatkozóan.  

A nappali tagozatos hallgatók a 7. szemeszterben sebészeti szakápolás II., 

gyermekápolás, pszichiátriai szakápolás területi gyakorlatokon vettek részt, míg a 

levelező tagozatos hallgatók csak gyermekápolás és pszichiátriai szakápolás területi 

gyakorlatot teljesítettek. Bár minden területi gyakorlaton ugyanaz a nappali, ill. levelező 

tagozatos évfolyam alkotta a vizsgált csoportot – de mivel minimális mértékben ugyan, 

de változott a minta összetétele – elvégeztem a minta gyakorlatonkénti elemzését. Ezt 

követően, az eredményeket szemeszterenként, gyakorlatonként, az alábbi vizsgálati 

szempontok szerint ismertetem: 

1. A kompetencia általános értékelése 

2. A hallgatók gyakorlati készségének önértékelése 

3. A gyakorlati készség – szintre ható tényezők 



 109 

4. Hallgatói nézőpont a képzőintézmény, ill. a területi gyakorlat szakmai fej-

lődésben betöltött szerepéről 

 

Sebészeti szakápolás II. területi gyakorlat
24

 – a minta jellemzése  

N = 26 fő nappali tagozatos hallgató töltötte ki a kérdőíveket (a kitöltési arány 

89.65%-os volt), köztük 1 volt férfihallgató. A hallgatók 92%-a a 21-25év közötti kor-

csoportba tartozott. 96%-uk Szegeden töltötte gyakorlatát. 80%-uk nem állt alkalmazás-

ban, 20%-uk ápolóként/segédápolóként dolgozott a vizsgálat időpontjában. A hallgatók 

40%-a rendelkezett előzetes, egészségügyi/szociális területre vonatkozó munkatapaszta-

lattal. 

Pszichiátriai szakápolás területi gyakorlat – a minta jellemzése 

A mintában résztvevők száma N = 61fő volt. 40.98 %-át alkották a nappali tago-

zatos hallgatók, (kitöltési arány 86.2%-os), 58.3%-át a levelező tagozatos hallgatók 

(55.38%-os volt a kitöltési arány). A nők túlsúlya jellemző a mintában, mindösszesen 

6.66% volt a férfihallgatók aránya. Korösszetétel tekintetében a nappali tagozatos hall-

gatók 92%-a 21-25év közötti volt, míg a levelezősök között a 31-35éves korcsoporba 

tartozók aránya volt meghatározó (40%). A hallgatók többsége Szegeden, kisebb há-

nyada Kecskeméten, ill. Kiskunhalason töltötte gyakorlatát. A nappali tagozatos hallga-

tók 20%-a, a levelezősök 100%-a dolgozott a vizsgálat időpontjában – többségük ápo-

lóként, asszisztensként, műtősnőként – kórházakban, klinikákon. A nappali tagozatos 

hallgatók 40%-ának volt előzetes munkatapasztalata, míg a levelezősök 83%-a, 7 és 30 

év közötti előzetes gyakorlattal rendelkezett. Legnagyobb arányban a 15-17 éve dolgo-

zók voltak (28.6%) a mintában.  

Gyermekápolás területi gyakorlat – a minta jellemzése 

N = 25 fő nappali tagozatos (86.20%-os kitöltési arány), N = 32 fő levelező ta-

gozatos hallgató (55.38%-os kitöltési arány) vett részt a vizsgálatban. Meghatározó 

többségük nő. A nappali tagozatos hallgatók 91.7%-a 21-25 éves, a levelezős hallgatók 

82.35%-a 26-40 év közötti volt, 14.7%-uk 41-50 éves korcsoportba tartozott. A vizsgá-

lat időpontjában ápolóként, ill. segédápolóként állt alkalmazásban a nappali tagozatos 

hallgatók 16.6%-a. A levelezős hallgatók 97.1%-a dolgozott, 64.7%-uk ápoló, 23.5%-

                                                 
24 Sebészet II. területi gyakorlat: a képzés során a második összefüggő sebészeti területi gyakorlat  



 110 

uk asszisztens, 1-1 fő műtősnőként, ill. gondozóként. A levelező tagozatos hallgatók 

41.17%-a, valamelyik klinikai területen, 32.35%-uk kórházban végezte munkáját. Ke-

vesen voltak, akik az alapellátásban, járóbeteg-ellátásban, tevékenykedtek. A nappali 

tagozatos hallgatók 41.66%-a rendelkezett előzetes munkatapasztalattal. A levelezős 

hallgatók 26.5%-ának 15-17 éves munkaviszonya volt, 17.6 %-uk 7-10 évet, 14.7%-uk 

11-14 évet, míg 11.8%-uk 4-6 évet dolgozott. 9 fő jelzett 18-30 év közti munkaviszonyt.  

 

A 7. szemeszteri gyakorlatokkal kapcsolatos eredmények ismertetése 

1. A kompetencia általános értékelése 

A II/1. vizsgálati kérdőív e részének állításai a kompetencia komplexebb értelme-

zésén alapultak. A három vizsgált gyakorlat eredményei alapján, az önmenedzselés, 

mások irányítása, professzionális tevékenység, etikus viselkedés terén megfogalma-

zott állításokat a hallgatók döntő többsége a „határozottan jellemző” válasszal minősí-

tette. A hatékony kommunikáció és az önfejlesztésre vonatkozó állításokra a „hatá-

rozottan jellemző” minősítések mellett a „jellemző” válaszok is jelentős arányban sze-

repeltek. Ennél pontosabb értékelésre azonban a fenti kritériumok nem adtak lehetősé-

get. 

2. A hallgatók gyakorlati készségének önértékelése 

A II/2. kérdőív a hallgatók gyakorlati készségének önértékelését tartalmazta, és a 

kompetencia tevékenység aspektusát, a területi gyakorlatok hatékonyságát, a feladatok 

önálló kivitelezésének szintjét tükrözte vissza. A hallgatói vélemények alapján a prob-

lémás feladatok
25

 számát a 27. tbl mutatja. 

 

                                                 
25 Problémás feladatok: feladatonként meghatározásra került az adatok mediánja, módusza, átlaga;ha 

legalább két középérték értéke hármas volt, problémásnak tekintettem a feladatot 

27. sz. tbl.:A problémás feladatok száma gyakorlatonként (7. szemeszter) 

 Sebészet II.  

N=26 

Pszichiátria  

 N=61 

Gyermekápolás 

 N=57 

Teljesítendő összes feladat száma 46 23 52 

Problémás feladatok db 10 13 17 

Problémás feladatok a teljesítendő 

összes feladathoz viszonyítva % 
21. 73% 56. 52% 32.69% 
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 A sebészet II. területi gyakorlaton 46 gyakorlandó feladatból 10 feladatot 

(21.73%) a hallgatók nem gyakoroltak annyit, hogy önállóan tudják végrehajtani. 

(12.sz. Melléklet) A pszichiátria területi gyakorlaton 23 tantárgyi követelményben 

jelölt feladatból, 13 feladat teljesítése (56.52%), mindkét tagozat hallgatói számára 

problémásnak minősült, míg 4 feladat elsősorban a levelező tagozatos hallgatók számá-

ra okozott nehézséget. A gyermekápolás területi gyakorlaton 52 feladatból 17 

(32.69%) feladat teljesítése mindkét tagozat hallgatói számára nehézséget jelentett, 

míg 5 feladat csak a nappali, 4 feladat csak a levelező tagozatos hallgatók számára 

jelentett kihívást. Összegezve megállapítható, hogy a területi gyakorlatokon teljesíten-

dő feladatok egy részénél a hallgatók nem gyakorolták annyit a tantárgyi követelmény-

ben megjelölt feladatot, hogy önállóan tudják kivitelezni. 

 

A vizsgálat tárgyát képezte az is, milyen tényezők hatnak a gyakorlati készségek 

elsajátítási szintjére. Annak feltárására, hogy az alábbiakban vizsgált tényezők közül 

melyek hatása igazolható szignifikánsan, ANOVA teszt került alkalmazásra.  

 

3. A gyakorlati készségszintre ható tényezők 

a. Az életkorral nem mutatott összefüggést a gyakorlati készség-szint megítélése.  

b. Az alkalmazásban állás és a gyakorlati készség megítélése között sem volt össze-

függés megállapítható. Két gyakorlaton (sebészet II. – gyermek) jobbnak ítélték 

gyakorlati készségüket az alkalmazásban álló hallgatók, míg egy helyszínen, a pszi-

chiátria gyakorlaton, azok önértékelése volt jobb, akik nem álltak alkalmazásban.  

c.  A tanulmányi átlag és gyakorlati készség-szint önértékelés között nem volt megál-

lapítható összefüggés. A hallgatók többsége (79.3 % - 96%) kiválónak vagy jónak 

minősítette tanulmányi átlagát.  

d. Az aktuális munkakör vonatkozásában sem volt megállapítható összefüggés az 

ápolóként alkalmazásban álló, ill. nem álló hallgatók gyakorlati készség-szint meg-

ítélése között.  

e. Az aktuális munkahely tekintetében megállapítható, hogy a klinikán, ápolói 

munkakörben dolgozó hallgatók értékelték gyakorlati készségüket legjobbnak. Őket 

követte a kórházban dolgozó ápolói csoport, majd a más munkaterületen és munka-

körben dolgozók következtek.  
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f. Az előzetes egészségügyben, szociális területen végzett munka időtartama nem 

mutatott összefüggést a gyakorlati készség-szint önértékelésével. 

g. Az elméleti és gyakorlati szempontból felkészültebb hallgatók jobbnak ítélték 

gyakorlati készségüket.  

h. A tárgy iránt érdeklődőbb hallgatók, mindhárom vizsgált területi gyakorlaton 

jobbnak értékelték gyakorlati készségüket. A hallgatók többsége érdeklődött adott 

szakápolási terület iránt.  

i. Bár a területi gyakorlat általános megítélése (28. sz. tbl.) és a gyakorlati készség 

önértékelése között nem volt egyértelmű összefüggés megállapítható, a hallgatók 

többsége jónak ítélte területi gyakorlatát. 

28. sz. tbl.: A területi gyakorlatok hallgatói megítélése 

  

Sebészet II. 

 N=26 

Pszichiátria  

N=61 

Gyermekápolás  

N=57 

Jónak minősítette  76% 76.6% 60.34% 

 

Akik nagyon jónak ítélték területi gyakorlatukat, azok értékelték gyakorlati készsé-

güket a legjobbnak. 

j. Azok gyakorlati készség önértékelése jobb, akik teljes mértékben megvalósítható-

nak találták a tantárgyi követelményeket. A sebészet II., pszichiátria, gyermek-

ápolás területi gyakorlatokat teljesítő hallgatók többsége – teljes mértékben/vagy 

legalább részben – reálisnak tartotta a gyakorlati követelményeket.  

k. Nem állapítható meg egyértelmű összefüggés a területi gyakorlat irányítottsága és 

a hallgató gyakorlati készségszintjének önértékelése között. A hallgatói vélemények 

szerint a vizsgált területi gyakorlatok irányítottak voltak (sebészeti szakápolás II. 

(84 %), pszichiátria (100 %,) gyermekápolás területi gyakorlat (86.2 %). A sebészet 

II. és pszichiátria szakápolás területi gyakorlatra vonatkozóan jobb azok gyakorlati 

készségszint önértékelése, akik irányított gyakorlaton vettek részt, míg a gyermek-

ápolás területi gyakorlat vonatkozásában ez nem igazolható.  

l. A hallgatók többsége [a sebészet II. területi gyakorlaton (84%), pszichiátria területi 

gyakorlaton (96.6%), a gyermekápolás területi gyakorlat vonatkozásában (83.3%)] 

felkészültnek ítélte a területi gyakorlatot irányító mentort a gyakorlat vezetésé-

re. Ezek a hallgatók jobbnak értékelték gyakorlati készség-szintjüket. 
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m. A területi gyakorlatvezető/mentor szakmai példaként történő elfogadása egy-

aránt függ a mentor, ill. hallgató személyétől és nem mutat összefüggést a gyakorlati 

készség önértékelésével. A sebészet II. területi gyakorlaton a hallgatók 48%-a, a 

pszichiátria gyakorlaton 83.05%-uk, szakmai és emberi tulajdonságai miatt, szakmai 

példaként tekintett a területi gyakorlatot vezető mentorra. A gyermekápolás területi 

gyakorlaton a levelezős hallgatók 52.94%-a, a nappali tagozatosok 33.3%-a vélte 

úgy, hogy a gyakorlatukat irányító mentor szakmai példa számukra.  

n.  Azok a hallgatók értékelték jobbnak gyakorlati készségüket, akik azt jelezték, 

hogy egyedül – felügyelet nélkül dolgoztak, vagy a gyakorlati oktatásért felelős 

ápoló felügyelete mellett végezték gyakorlatukat. Néhány hallgató jelezte, hogy 

csak megfigyelőként volt jelen a gyakorlaton, ill. csak adminisztrálta a feladatok tel-

jesítését. 

o. Gyakorló területtől függően, a hallgatók 56.9-80%-a jelezte, hogy támogató volt az 

osztály ápolóinak magatartása. Akik, ezt a minősítést adták, ők ítélték legjobbnak 

gyakorlati készségüket. 

p.  Akik teljes mértékben a képzőintézményben tanultak szerint végezték gyakor-

lati feladataikat (29. sz.tbl.), azok értékelték jobbnak gyakorlati készség-szintjüket 

valamennyi területi gyakorlaton.  

29. sz. tbl.:A képzőintézményben tanultak alapján végezte gyakorlati feladatait a hallgató 

 
Sebészet II. 

 N=26 

Pszichiátria  

N=61 

Gyermekápolás  

N=57 

Teljes mértékben 32% 11. 66% 39. 7% 

Részben 64% 70% 58. 6% 

4. Hallgatói nézőpont a képzőintézmény, ill. a területi gyakorlat szakmai fejlődés-

ben betöltött szerepéről 

A területi gyakorlatot tartja meghatározónak szakmai fejlődésében a sebészeti gya-

korlatot töltő hallgatók 40%-a, a pszichiátria szakápolási gyakorlatot teljesítők 32.2%-a, 

gyermek – szakápolás területén a hallgatók 17.2%-a. Az adatok arra utalnak, hogy a 

vizsgálatban résztvevők hangsúlyosabbnak tartották szakmai fejlődésükben a főiskolai 

elméleti és gyakorlati oktatást, mint a területi gyakorlatokat. 
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19.2.2. A IV. évfolyamos hallgatók 8. szemeszteri területi gyakorlataival kapcsola-

tos összefoglaló értékelés (SZTE ETSZK Ápoló Szak) 

A vizsgálati mintát ugyanaz a nappali és levelező tagozatos évfolyam alkotta, 

akik bemutatására a 7. szemeszteri gyakorlatoknál már sor került. Ezért az eredmények 

ismertetésekor, csak a kérdőívet kitöltők számát, a kitöltési arányt és a gyakorlat hely-

színét fogom kiemelni. 

A minta jellemzése 

A mintában résztvevők számát és a kérdőívek kitöltési arányát a 30. sz. tbl.mutatja. 

30. sz. tbl. : A 8. szemeszteri gyakorlatokon résztvevők száma, a kérdőívek kitöltési aránya 

  Bel-

gyógyá-

szat II. 

Geri-

átria 

N* 

Geri-

átria  

L** 

Közösségi 

ápolás 

N 

Közösségi 

ápolás 

L 

Intenzív 

szakápolás 

N 

Intenzív 

szakápolás 

L 

Otthoni 

szakápolás 

N 

Létszám 27fő 27fő 50fő 28fő 32fő 23fő 53fő 28fő 

Kitöltési 

arány 
93% 93% 76.9% 96.55% 49.23% 79.31% 81.5% 96.5% 

* N = Nappali tagozat; **L = Levelező tagozat 

A belgyógyászat II. területi gyakorlatot a hallgatók 48.1%-a szegedi klinikák 

belgyógyászati osztályain, 37%-uk a szegedi kórházban, 14.8%-uk Németországban, ill. 

Finnországban töltötte. A geriátria területi gyakorlatokra 9 különböző településen került 

sor. A közösségi ápolás gyakorlatát a hallgatók 53.8%-a Szegeden, 10.7%-a Budapes-

ten, 6.2%-a Kecskeméten, 3.1%-a Kiskunhalason, 3.1%-a Nagymágocson, 3.1%-uk 

pedig Makón teljesítette. 14 másik településen 1-1 hallgató volt gyakorlaton. Összesen 

11 helyen töltötték a hallgatók intenzív szakápolás gyakorlatukat, de többségük 3 vá-

rosban, 55.3%-uk Szegeden, 14.5%-uk Budapesten, 9.2%-uk Kecskeméten volt gyakor-

laton. A hallgatók 59.3%-a Szegeden, 14.8%-a Hódmezővásárhelyen, 11.1%-uk Né-

metországban, 7.4%-uk Csongrádon, ill. Kiskunhalason töltötte otthoni szakápolás terü-

leti gyakorlatát. 

 

A 8. szemeszteri gyakorlatokkal kapcsolatos eredmények 

1. A kompetencia általános értékelése 

II/1. Vizsgálati kérdőív első egységének állításai a hallgatói kompetencia komp-

lexebb megközelítésén alapultak. Az öt vizsgált gyakorlat eredményei alapján az 

önmenedzselés, mások irányítása, hatékony kommunikáció terén megfogalmazott állí-
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tásokat a „határozottan jellemző”, „jellemző” válaszokkal minősítették a hallga-

tók. A professzionális tevékenység, etikus viselkedés, valamint az önfejlesztésre vo-

natkozó állítások értékelésekor a „határozottan jellemző” válaszok domináltak 

mind az öt gyakorló területre vonatkozó önértékelésekben. Ennél pontosabb értéke-

lésre azonban a fenti kritériumok nem adtak lehetőséget. 

 

2. A hallgatók gyakorlati készségének önértékelése 

A II/2. kérdőív a hallgatók gyakorlati készség önértékelését tartalmazta. 

Geriátria, közösségi ápolás, intenzív szakápolás területi gyakorlaton mind a nappali, 

mind pedig a levelező tagozatos hallgatók részt vettek, míg belgyógyászat II. és otthon-

ápolási gyakorlaton csak a nappali tagozatos hallgatók. (31. sz. tbl.) 

Összegezve megállapítható, minden vizsgált területi gyakorlaton voltak olyan 

feladatok, amkinek gyakorlásában a hallgatók nem jutottak el az önálló feladatteljesítés 

szintjére. 

 

Vizsgáltam a 8. szemeszteri területi gyakorlatokra vonatkozóan azt is, milyen fakto-

rok gyakorolnak hatást a gyakorlati készség – szint önértékelésre. A vizsgálati szem-

pontok megegyeztek a 7. szemeszteri gyakorlatoknál ismertetett szempontokkal. 

 

3. Gyakorlati készségszintre ható tényezők 

a. A gyakorlati készségszint önértékelése nem mutatott összefüggést az életkorral. 

b. Valamennyi gyakorlaton azok értékelték jobbnak gyakorlati készségüket, akik 

alkalmazásban álltak. 

31. sz. tbl.: A problémás feladatok száma gyakorlatonként (8.szemeszter) 

 Belgyógyászat 

II. 

N=27 

Geriátria 

N=77 

Közösségi 

ápolás 

N=60 

Intezív 

szakápolás 

N=76 

Otthoni  

szakápolás 

N=28 

Teljesítendő összes feladat 64 88 45 67 22 

Problémás feladatok db 15 10 2 31 4 

Problémás feladatok a teljesítendő 

összes feladathoz viszonyítva % 
23% 11% 4% 46.26% 18% 
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c. Nem volt kimutatható összefüggés a tanulmányi átlag és a gyakorlati készség-

szint önértékelése között.  

d. Az aktuális munkakör vonatkozásában sem volt megállapítható összefüggés az 

ápolói munkakörben alkalmazásban álló, ill. nem álló hallgatók gyakorlati 

készsészint megítélésében. 

e. Összegezve az egyes területi gyakorlatok hallgatói önértékelését, nem állapítható 

meg összefüggés a gyakorlati készségszint önértékelése és a hallgató aktuális 

munkahelye között sem. 

f. Összegezve az egyes gyakorlatok hallgatói önértékelését, nem állapítható meg ösz-

szefüggés az előzetes munkavégzés időtartama és a gyakorlati készségszint ön-

értékelése között. 

g. A hallgatók döntő többsége, mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempontból jól, 

ill. elég felkészültnek ítélte magát a területi gyakorlatra. (32. sz.tbl.) Azok értékelték 

legjobbnak gyakorlati készségüket, akik elméleti és gyakorlati szempontból egy-

aránt jól felkészültnek tartották magukat a területi gyakorlatokra 

h. Az intenzív szakápolás (61.8%) és az otthonápolás (66.7%) területi gyakorlat iránt 

nagyon érdeklődő hallgatók aránya nem tért el egymástól jelentősen. Kb. egyforma 

mértékű volt a tárgy iránt nagy érdeklődést mutatók aránya a közösségi ápolás 

(48.4%) és a belgyógyászat (48.1%) gyakorlat vonatkozásában is. Kevesebben jelez-

ték magukat nagyon érdeklődőnek a geriátria gyakorlat iránt (28.6%). Az önmagu-

kat nagyon érdeklődőnek minősítő hallgatók gyakorlati készség-szint önértékelése 

32. sz. tbl.: A hallgatók előzetes elméleti és gyakorlati felkészültsége a területi gyakorlatokra 

  

Belgyógyászat II 

N=27 

Geriátria 

N=77 

Közösségi ápolás 

N=60 

Intezív szakápolás 

N=76 

Otthoni szakápo-

lás N=27 

Elmélet           

Jól  48.1% 41.6% 24.6% 17.1% 40.7% 

Eléggé 51.9% 54.5% 61.5% 55.3% 48.1% 

Kevéssé - 3.9% 13.8% 27.6% 11.1% 

Gyakorlat      

Jól  44.4% 42.9% 29.2% 11.8% 33.3% 

Eléggé 51.9% 48.1% 61.5% 44.7% 55.6% 

Kevéssé 3.9% 9.1% 9.2% 35.5% 11.1% 

Nem  - - - 7.9% - 
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4 területi gyakorlat vonatkozásában jobb volt, viszont az otthoni szakápolás terén ez 

nem volt kimutatható.  

i. A területi gyakorlat általános megítélése (33. sz.tbl.) összefüggést mutatott a gya-

korlati készség megítélésével. Azok értékelték jobbnak gyakorlati készségüket, akik 

jónak minősítették a területi gyakorlatot.  

j. A gyakorlati követelményeket a hallgatók reálisnak, megvalósíthatónak érezték.  

(34. sz. tbl.) 

34. sz. tbl.: A gyakorlati követelmények megvalósíthatósága 

 Belgyógyászat II. Geriátria 
Közösségi 

ápolás 

Intenzív  

szakápolás 

Otthon-

ápolás 

Teljes mértékben 44.4% 24.7% 34.4% 18.4% 29.6% 

Többnyire 55.6% 70.1% 54.7 % 65.8% 55.6% 

Nem - 5.2% 10.9% 15.8% 14.8% 

 Összegezve megállapítható, minél inkább megvalósíthatónak tartotta a hallgató a 

területi gyakorlati követelményeket, annál jobbnak értékelte gyakorlati készségét. 

k. Vizsgáltam a területi gyakorlat irányítottságát.  

A belgyógyászati területi gyakorlatok a hallgatók 88.9%-a, a geriátrián gyakorlatot 

teljesítők 87%-a, a közösségi ápolás területén gyakorlaton lévők 96.9%-a, az inten-

zív osztályon lévők 90.8%-a, az otthonápolásban  dolgozók 92.6%-a szerint irányí-

tott volt a területi gyakorlata. Akik így vélekedtek, jobb gyakorlati készségről szá-

moltak be. 

l. A hallgatók tapasztalatát a mentor gyakorlat irányítására vonatkozó felkészült-

ségéről a következő táblázat tartalmazza. (35. sz.tbl.) 

35. sz.tbl: A mentor felkészültségének megítélése a hallgatói gyakorlat irányítására  

 Belgyógyászat II. Geriátria Közösségi ápolás Intenzív szakápolás Otthonápolás 

Nagyon 70.4% 51.3% 51.6% 60.5% 70.4% 

Eléggé 29.6% 39.5% 43.8% 32.9% 29.6% 

Nem  - 9.2% 4.7% 3.9% - 

 

33. sz. tbl.:A területi  gyakorlatok általános hallgatói  megítélése 

 
Belgyógyászat II. 

N=27 

Geriátria 

N=77 

Közösségi 

ápolás    

N=60 

Intenzív 

szakápolás 

N=76 

Otthoni  

szakápolás      

N=28 

Jónak minősítette  81.4% 68.5% 90.8% 81.3% 96.1% 
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Azok a hallgatók, akik felkészültnek tartották mentorukat a gyakorlat irányítására, 

jobbnak értékelték gyakorlati készségüket. 

m. A mentor, mint szakmai példakép 

A gyakorlatok többségén a hallgatók szakmai és emberi vonatkozásban egyaránt ér-

tékelik a területi gyakorlatvezetőt (belgyógyászat II. 68%, geriátria, 65.3%, közös-

ségi ápolás 75%, intenzív szakápolás területi gyakorlaton 2.6%, otthonápolás 

84.6%). Az intenzív osztályos területi gyakorlaton, hangsúlyosan (a hallgatók 75%-

a) elsősorban szakmai ismeretei miatt tekinti a mentort példaképnek. 

n. A hallgató gyakorlat alatti felügyelete (36. sz. tbl.) és a gyakorlati készség megíté-

lése között összefüggés állapítható meg. Azok gyakorlati készség önértékelése jobb, 

akik vagy önállóan, felügyelet nélkül végezték gyakorlati feladataikat, vagy pedig 

mentori irányítás mellett dolgoztak.  

36. sz. tbl.: A hallgató területi gyakorlat alatti felügyelete 

 
Belgyógyászat 

II. 
Geriátria 

Közösségi 

ápolás 

Intenzív szak-

ápolás 

Otthoni 

szakápolás 

Felügyelet nélkül 30.8% 18.9% 11.5% 1.3% 3.7% 

Mentor  34.6% 36.5% 80.8% 43.4% 40.7% 

Osztályos ápoló 26.9% 39.2% 3.8% 32.9% 33.3% 

Megfigyelte a feladat 

végrehajtását 
7.7% 1.4% 1.9% 17.1% 22.2% 

o. Az osztály/praxis légköre, az osztályos ápolók/ praxisban dolgozók támogató 

magatartása jellemző volt (37. sz. tbl.) a hallgatói gyakorlatok alatt, és ez össze-

függést mutat a hallgató gyakorlati készség önértékelésével.  

 

37.sz. tbl.: Az osztály/ praxis támogató légköre 

 
Belgyógyászat II. Geriátria 

Közösségi 

ápolás 

Intenzív szak-

ápolás 

Otthoni szak-

ápolás 

Teljes mértékben 

segítették 
74.1% 70.1% 96.9% 73.7% 92.3% 

Minimális mérték-

ben segítették 
22.2% 22.1% 3.1% 23.7% 7.7% 

Nem segítették 3.7% 7.8% - 2.6% - 

p. A főiskolai és területi gyakorlati képzés összhangjára vonatkozóan az állapítható 

meg, hogy a területi gyakorlatok mindegyikén – az eltérő gyakorlati elvárások miatt 

– csak részben tudták a hallgatók a képzésben tanultakat maradéktalanul alkalmazni. 

(38. sz. tbl.) 
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38. sz. tbl.: A képzőintézményben tanult szabályok szerint végezte gyakorlatát 

 
Belgyógyászat II. Geriátria 

Közösségi 

ápolás 

Intenzív 

szakápolás 
Otthoni szakápolás 

Teljes mértékben 44.4% 39% 56.3% 40.8% 66.7% 

Részben 55.6% 57.1% 40.6% 57.9% 33.3% 

Nem - 3.9% 3.1% 1.3% - 

 A vizsgált gyakorlatok közül négy gyakorlaton azok gyakorlati készség önérté-

kelése volt a jobb, akik teljes mértékben a tanult szabályok szerint tudták végezni terüle-

ti gyakorlati feladataikat. Az otthoni szakápolás területi gyakorlat vonatkozásában 

azonban ez nem igazolható. 

 

4. Hallgatói nézőpont a képzőintézmény, ill. a területi gyakorlat szakmai fejlődés-

ben betöltött szerepéről 

Vizsgáltam azt is, hogy a hallgatók adott szakápolási területen történő szakmai fej- 

lődésükben meghatározó szerepet tulajdonítanak-e a területi gyakorlatoknak?(39.sz .tbl) 

 

A főiskolai elméleti és gyakorlati oktatás, a területi gyakorlati oktatás, az 

előzetes munkatapasztalatok együttesen – gyakorlatonként eltérő arányban – befo-

lyásolják a hallgató adott szakápolás területén történő szakmai fejlődését. Érdekes, 

hogy a vizsgálatban résztvevők nem jelzik minden gyakorlat vonatkozásában prioritás-

ként a területi gyakorlati oktatás meghatározó szerepét.  

Az ANOVA teszttel elvégzett varianciaanalízis a fent jelzett eltéréseket csak rész-

ben verifikálta, 4 területen igazolt szignifikáns összefüggést: 

- a területi gyakorlat általános megítélése és az egyéni gyakorlati készség megítélé-

se között ellentétes tendencia igazolható: akik nagyon jónak ítélték a területi gyakor-

39. sz. tbl.: Mi járult hozzá leginkább adott szakterületen történő hallgatói fejlődéshez 

 Belgyógyászat II. Geriátria 
Közösségi 

ápolás 

Intenzív 

szakápolás 
Otthonápolás 

Főiskolai elméleti oktatás 30.8% 34.7% 27.4% 29.2% 41.7% 

Főiskolai gyakorlati oktatás 30.8% 24% _ _ _ 

Területi gyakorlat 15.40% 10.7% 53.2% 37.5% 25% 

Előzetes munka-tapasztalatok 23.1% 29.3% 16.1% 31.9% 33.3% 
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latot, azok értékelték legrosszabbnak, akik nagyon rossznak értékelték, azok leg-

jobbnak gyakorlati készségüket (13. sz.Melléklet) 

- a reálisnak tartott gyakorlati követelmények: minél inkább megvalósíthatóak 

voltak, annál jobb gyakorlati készség önértékeléssel párosult (14. sz.Melléklet) 

- azok értékelték szignifikánsan jobbnak gyakorlati készségüket, akik a területi gya-

korlatvezető/mentor felügyelete mellett, ill. a teljesen önállóan/felügyelet nélkül 

végezték gyakorlataikat (15. sz.Melléklet) 

- a területi gyakorlatot biztosító egészségügyi intézmény, támogató légköre, elköte-

lezettsége a hallgatói gyakorlat segítésére szignifikánsan jobb gyakorlati készség-

megítélést eredményezett.(16. sz. Melléklet) 

 

19.3. Az I. és II. sz. kérdőív nyílt kérdéseinek feldolgozása 

Az I. és II. sz. kérdőív végén szereplő nyílt kérdésekre adott válaszokat (pozitív, 

negatív, gátló, segítő jellegű tényezők az ápolói munkaterületen, ill. gyakorlatokon) 

osztályoztam és a 2007-es, valamint a 2008-as hallgatók által megfogalmazott jellemző 

válaszokat gyakori sorrendben, együttesen mutatom be. Célom volt a vizsgálatban 

résztvevők véleményének megismerése, az objektíven igazolható adatok további alátá-

masztása. 

 A résztvevők gyakorlatokon/munkahelyi környezetben szerzett pozitív ta-

pasztalatai, elsősorban a kompetencia fejlődését támogató, interperszonális kapcso-

latok jelentőségére hívják fel a figyelmet: 

- Szakmai fejlődésre ad lehetőséget (sokféle szakmai tapasztalat, a szakmai ismeretek 

bővülése) 

- Változatos, szakmai kihívást jelentő, önálló munkavégzés lehetősége  

- Tudás birtokában magabiztosabb munkavégzés  

- Holisztikus szemlélet megtapasztalása  

- Team-munka, támogató, szakmailag felkészült kollektíva 

- Erkölcsi elismerés  

- Segítőkészség megtapasztalása 

- Az ápolói munka szeretete 

- A betegek visszajelzései, állapotváltozásuk követése, a beteg problémáinak jobb 

megértése 
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- Segítőkész, szakmailag felkészült mentori irányítás a területi gyakorlatok alatt 

- A főiskolai oktatók felkészültsége 

 

A gyakorlatokra/munkahelyi környezetre vonatkozó negatív tapasztalatok rész-

ben az egészségügy problémáit tükrözik vissza, részben az oktatási- és egészségügyi 

intézmény közötti együttműködés szükségességét erősítik. 

 

Strukturális problémák: 

- a hallgatók kulturált fogadásának hiánya a gyakorlatokon (az öltözők kifogásolható 

állapota) 

- anyag-és eszközhiány 

- ápolói létszámhiány miatti túlterheltség az osztály dolgozói között 

- időhiány a gyakorlat rövidsége miatt (az osztályon folyó munka átlátásának hiánya) 

- más képzőintézmény hallgatóinak egyidejű jelenléte, zsúfoltság  

- kevés a mentor a gyakorlati oktatásban 

- az ápolói létszámhiány miatt nincs elég idő a betegek tényleges ápolására 

- anyag-, eszközhiány, korszerűtlen épületek, gazdasági megszorítások hatásai 

- a főiskolát végzett ápoló alkalmazása drágább az intézményeknek, ezért nem érdeke 

néhány intézménynek 

 

A területi gyakorlati oktatás/ ápolói gyakorlat folyamatára vonatkozó problémák: 

- az osztály speciális profilja miatt kevés a lehetőség sokrétű ápolási feladat gyakorlá-

sára, túl sok a „rutin” feladat végzése 

- az elmélet – gyakorlat között távolság van 

- egy – egy negatív esemény megtapasztalása (idős vagy demens betegekkel, elhunyt-

tal való bánásmód, az osztályon dolgozó ápolók hallgató felé irányuló reakciói, a 

hallgatók megkülönböztetése szimpátia alapján, fásultság megtapasztalása az ápolók 

között) 

- a hallgatóval szembeni egyéni bánásmód hiánya (pl. levelező tagozatos, sok éves 

munkaviszonnyal rendelkező hallgató kezdőként való foglalkoztatása) 

- „üresjárat” a gyakorlat ideje alatt, feleslegesség, ill. kihasználtság érzése 

- ismerethiány, tapasztalathiány, ami nehezíti a területi gyakorlati munkát 
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- az oktató és területi gyakorlatot biztosító intézmény közötti kapcsolat hiányosságai 

- az ápolói kompetenciák határai kijelöletlensége 

- hiányoznak az ápolókat segítő munkatársak (pl. ápolási asszisztens) 

- az ápolási dokumentáció túl sok időt vesz el a beteg közvetlen ellátásától 

- túlterheltség, túlórák, fokozott fizikai, pszichés megterhelés, nagy felelősség, kiégés 

veszélye 

- az egészségügyi rendszer állandó változásaI (pl.vizitdíj, TVK (Teljesítmény Volu-

men Korlátozás) matrix-kórház stb…) 

- a szakmai fejlődés támogatottságának hiánya (pl. konferenciákon való részvétel) 

- személyes ellentétek az ellátó teamen belül 

- a kliensek, hozzátartozók magatartása (pl. türelmetlenség) 

Az eredményre/következményekre vonatkozó problémák: 

- anyagi és erkölcsi megbecsülés hiánya 

- szakmai visszajelzés hiánya a végzett munkáról 

- jövőkép hiánya („minden jó szakember elmegy máshova”). 

 

20. Megbeszélés 

Az ápolók képzésének hatékonyságát, a képzés során elsajátított szakmai kész-

ségek szintjét, az egészségügyi intézményekben megszervezésre kerülő területi gyakor-

latok jelentős mértékben befolyásolják. Az ápolói kompetenciák pontos mérésére Ma-

gyarországon még nem történt vizsgálat, így ez idáig sem azok hazai, sem nemzetközi 

összehasonlítására nem volt lehetőség. A kutatásban résztvevő 2007-es hallgatók első-

sorban munkaerőpiaci résztvevőként, a 2008-as évfolyam diákjai elsősorban hallgató-

ként értékelték, milyen kompetenciák gyakorlására kínál lehetőséget a hazai ápolási 

gyakorlat. Mivel a területi gyakorlati képzés, az oktatási és egészségügyi intézmény 

közös felelőssége, az eredményekből indirekt módon, az oktatási intézmény szakmai 

felkészítő szerepére is következtetni lehet.  

Első hipotézisemben azt állítottam, hogy nincs szignifikáns különbség a vizs-

gálatban résztvevő képzőintézmények 2007-ben végzett, ill. 2008-ban végzős nap-

pali és levelező tagozatos, ill. az ápolói munkakörben dolgozó és a nem ápolói 

munkörös hallgatói között a 8 vizsgált kompetencia terület megítélésében. 
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A kutatás eredményei azt mutatták, hogy egyetlen kompetencia területen – kuta-

tás és fejlesztés – szignifikáns különbség van a képzőintézmények között. A 2007-es 

hallgatókat tekintve, képzőhelyenként vizsgálva, nem volt szignifikáns különbség a 

kompetencia-területek önértékelésében, míg a 2008-as hallgatók vonatkozásában a ku-

tatás és fejlesztés kompetencia területen szignifikáns különbség volt igazolható. K3, 

K6 intézményekben átlag feletti, K2-ben átlagos, míg a K1, K4, K5 képzőhelyeken átlag 

alatti kompetencia önértékelések voltak igazolhatók. 

Tagozatonként vizsgálva, a nappali tagozaton végzettek szignifikánsan maga-

sabbra értékelték a felmérés kompetencia területet.  

Az ápolói munkakörben dolgozók, ill. nem ápolói munkörösök kompetencia 

önértékelésének vizsgálatára annak érdekében volt szükség, hogy a nemzetközi kompe-

tencia-mérés eredményeihez mérhessük a hazai eredményeket. Az ápolói munkakörben 

dolgozók (ezen belül a sebészeti-, belgyógyászati osztályon munkát végzők) egyetlen 

területen – az ápolási ellátás nyújtása kompetencia területen – szignifikánsan maga-

sabbra értékelték kompetenciáikat, mint a nem ápolói munkakörösök, ill. a teljes min-

ta.  

A képzőintézmények 2008-as évfolyamai között, a kutatás és fejlesztés terén 

igazolható szignifikáns különbség oka nem magyarázható az egyes képzőintézmények 

közötti oktatási folyamat különbözőségével – hiszen az óraszám, tananyagtartalom, ok-

tatási módszerek vonatkozásában nagyfokú megegyezés igazolható a vizsgált periódus-

ban – sokkal inkább megokolható azzal, hogy a 2008-as hallgatóknak szakdolgozat ké-

szítési kötelezettségük volt a kutatás időszakában – ami önálló kutatási tevékenység-

ként, az abban való előrehaladás ütemének különbözősége miatt – befolyásolhatta az e 

kompetencia területre vonatkozó állítások megítélését. A képzés erőteljes hatását az 

tükrözi, hogy bár a 2007-es és 2008-as évfolyamos hallgatók jelentős része az ápolási 

gyakorlatban dolgozott, szignifikáns eltérés csak a 2008-as évfolyam vonatkozásában 

volt kimutatható. Azaz akik egyidejűleg nem vettek részt a képzésben – „csak” az ápo-

lási gyakorlatban dolgoztak – egységesen ítélték meg, kevéssé gyakorolták mindennap-

jaikban a kutatási és fejlesztési kompetenciákat. Az, hogy a 2007-ben végzett, már dol-

gozó hallgatók tekintetében nincs szignifikáns különbség az egyes képzőhelyek között a 

8 kompetencia-terület megítélésében, arra enged következtetni, hogy az egyes egész-

ségügyi intézmények ápolási gyakorlatában kevéssé elvárt az ápoláskutatás eredménye-
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inek gyakorlatban történő rendszeres alkalmazása, az ápolói gyakorlat következetes 

értékelése, s ennek alapján történő továbbfejlesztése.  

A BSc ápolóképzés egységes képzési és kimeneti követelményeinek szempont-

jából azonban fontos eredmény, hogy egyetlen kompetencia terület – kutatás és fejlesz-

tés – kivételével, nincs szignifikáns különbség a képzőintézmények között a 8 kompe-

tencia-terület megítélésében. 

A nappali tagozaton végzett hallgatók magasabbra értékelt felmérési kom-

petenciái, a képzés és az ápolási gyakorlat elvárásai közötti távolságra engednek követ-

keztetni. A nappali tagozaton végzettek körében a képzés során preferált értékek – az 

ápolási folyamat munkamódszerként való alkalmazása, s ennek meghatározó elemeként 

a felmérési kompetencia – visszatükrözik a képzés szemléletformáló hatását. Az ápolási 

gyakorlat erejét, a képzés-ápolási gyakorlat diszharmóniáját pedig az jelzi, hogy az ápo-

lási gyakorlatban dolgozó, levelező tagozatos hallgatóknál a képzés nem tudott áttörést 

elérni, azaz az ápolási gyakorlat vélhetően nem igényli ezeket a kompetenciákat.  

Az ápolási ellátás kompetencia-terület önértékelésében meglévő szignifikáns 

különbségek arra utalnak, hogy az EHTAN NCQ alkalmas a kompetencia önértékelé-

sek finomabb eltéréseit is jelezni. Azok értékelték magasabbra az ápolási ellátás kompe-

tencia-területet, akik kórházak, klinikák belgyógyászati-sebészeti osztályain dolgoztak, 

így vélhetően több lehetőségük adódott az e kompetencia-területbe sorolható feladatok 

gyakorlására. Első hipotézisem a fentiek alapján nem nyert igazolást. 

Miután azonban semmilyen más kompetencia-terület megítélésében nem volt 

szignifikáns eltérés a hazai vizsgálatban résztvevők között, az EHTAN NCQ alkalmaz-

hatónak tűnik végzős ápolóhallgatók kompetenciáinak mérésére is. 

A hazai és nemzetközi ápolói kompetencia-mérés eredményeinek összevetése 

lehetőséget kínál következtetések levonására mind a képzés, mind pedig az ápolói gya-

korlat kínálta kompetencia-fejlesztési lehetőségek tekintetében. 

Második hipotézisemben azt kívántam igazolni, hogy a hazai vizsgálatban 

résztvevők kompetencia önértékelése a felmérés, egészségfejlesztés, kutatás és fejlesz-

tés kompetencia terület megítélésében tér el leginkább az európai EHTAN projektben 

részt vevő ápolók kompetencia-értékelésétől. Megegyező a hazai és nemzetközi kompe-

tencia - mérési eredményekben, hogy bár eltérő sorrenddel, de a team-munka, a 

szakmai és etikai gyakorlat, a kommunikáció és az ápolási ellátás nyújtása áll a 
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kompetencia-területenkénti önértékelésben a rangsor elején, míg a kutatás és fej-

lesztés került az utolsó helyre. A hazai kompetencia-mérés eredményei alapján, 2. 

helyre a szakmai és etikai gyakorlat, 3. helyre a kommunikáció, 4. helyre a team-munka 

került a kompetencia-területek rangsorában. A hazai eredményeket összehasonlítva a 

nemzetközi vizsgálat eredményeivel az állapítható meg, hogy a magyarországi vizsgá-

latban a 2., 3., 4. helyre rangsorolt kompetencia területek, nemzetközi összehason-

lításban a leggyengébb helyen szerepeltek. Az eredmények alapján azt állíthatjuk, 

hogy a magyarországi ápolási gyakorlat – indirekt módon a képzőintézmények – szeré-

nyebb lehetőséget kínálnak a szakmai és etikai gyakorlat, a kommunikáció, ill. a team-

munka kompetencia-terület elemeinek gyakorlására, mint a nemzetközi ápolási gyakor-

lat. Hipotézisem nem nyert alátámasztást, mert a legnagyobb különbség nemzetközi 

összehasonlításban nem a kutatás és fejlesztés, egészségnevelés és a felmérés kompe-

tencia területen volt, hanem a szakmai és etikai gyakorlat, kommunikáció és a team-

munka megítélésében. Elgondolkodtató, miért éppen ezeken a kompetencia-területeken 

jelentkezik eltérés. Vélhetően ezek direkt haszna, eredményei nem közvetlenül térülnek 

meg.  

A szakmai és etikai gyakorlat kompetencia-terület értékelésére vonatkozó 

eredmény arra mutat rá, hogy etikai tudatosság terén történő pozitív irányú elmozdulás 

ellenére, nemzetközi összehasonlításban mégis jelentős a lemaradás. A kommunikációs 

kompetencia-terület értékelése azért szerepelhet leggyengébb értékkel nemzetközi 

összehasonlításban, mert miután a beteggel, munkatársakkal való kommunikáció, tájé-

koztatás, oktatási feladatok ellátása időigényes, az ápolás jelenlegi feltételrendszerében 

kevés idő jut rá. A hierarchikus felépítésű egészségügyi rendszerben nehezen valósítha-

tó meg a team-munkakultúra gyakorlásához szükséges kompetenciák megszerzése, 

vélhetően ez indokolja a hazai és nemzetközi adatok közötti eltérést. 

A képzés oldaláról elsősorban a módszertani felkészítés hiányosságai merülhet-

nek fel oki magyarázatként mind a szakmai és etikai gyakorlat, mind a kommunikáció 

mind pedig a team-munka kompetencia területre vonatkozó eredmények hátterében.  

 

Az EHTAN NCQ-el történt vizsgálat eredményeinek közlése során nem történt 

utalás a minta életkori összetételére, a nemek arányára vonatkozóan – amire a hazai 

vizsgálatban kitértem – bár ezek az adatok az eredményeket vélhetően nem befolyásol-
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ták. A dolgozatban bemutatásra került részletes eredmények, a képzőhelyek, ill. 

tagozatok között meglévő, bár nem szignifikáns eltérések, alapul szolgálhatnak 

egyrészt az egyes intézmények tantervfejlesztéseihez, másrészt további kutatási 

irányok kijelöléséhez. 

 

Nemzetközi összehasonlításban a fenti helyzetképpel jellemezhető a képzés, ill. 

területi gyakorlati oktatás kontextusa. Hazai vonatkozásban tovább pontosítható a kép, 

feltárhatók a szakmai kompetenciák fejlesztésében érdemi szerepet játszó területi gya-

korlati oktatással kapcsolatos hallgatói tapasztalatok. Harmadik hipotézisemben azt 

állítottam, hogy a képzés kompetenciákra felkészítő szerepére, ezen belül a területi 

gyakorlati képzésre vonatkozó főbb problémák és erősségek megítélésében a 2007-es és 

a 2008-as hallgatók véleményei nem különböznek jelentősen. Az eredmények alátá-

masztják hipotézisemet. A 2007-es, ill. 2008-as évfolyam hallgatóinak értékelése 

szignifikánsan megegyezett abban a tekintetben, mit tartanak a legproblémásabb terü-

letnek a felsőoktatási keretek között folyó ápolóképzésben, ill. mely területekre vonat-

kozóan legteljesebb az egyetértésük. A képzési célokat világosan látják, saját motiváció-

jukat meghatározónak tartják a területi gyakorlatok eredményességében. Válaszaik, 

részben az oktatási intézmény területi gyakorlatok szervezésével kapcsolatos hiányossá-

gaira utalnak, másrészt a képző és a területi gyakorlatot biztosító egészségügyi intéz-

mény munkakapcsolatára vonatkoznak. Az oktatási intézmény nézőpontjából vizsgálva, 

problémásnak látják az elméleti és a gyakorlati képzés közötti egyensúlyt, összhangot, a 

területi gyakorlati helyszínek képzési céloknak megfelelő kiválasztását, a gyakorlati 

periódusok rövidségét, a területi gyakorlati értékelés szerepét szakmai fejlődésükben. 

Fontosnak tartják a területi gyakorlatvezető/mentor bevonását a képzési programok fej-

lesztésébe, valamint a területi gyakorlatok értékelésébe. A személyközpontú hallgatói 

gyakorlat érdekében lényegesnek ítélik, hogy a területi gyakorlatvezető/mentor a gya-

korlat megkezdésekor tájékozódjon a hallgatók gyakorlati készség-szintjéről, valamint 

nélkülözhetetlennek tartják folyamatos jelenlétét a gyakorlati periódusban. 

 

A területi gyakorlatokon folyó oktatási tevékenység hatékonyságának részlete-

sebb megismerését, mérését tette lehetővé a 2007-es, 2008-as SZTE ETSZK hallgatói 

évfolyamok körében, 8 területi gyakorlatot követően végzett vizsgálat. Negyedik hipo-
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tézisemben azt állítottam, hogy hallgatók az egyes területi gyakorlatok befejezését 

követően képesek a tantárgyi követelményekben meghatározott feladatok önálló végre-

hajtására, szakmai készség-szint megítélésükre pedig számos tényező van hatással.  

A vizsgálati kérdőív – amely az egyes gyakorlatok értékelésére felhasznált terü-

leti gyakorlati leckekönyvek felhasználásával készült – a kompetencia komplex mérésé-

re nem volt alkalmas, viszont a gyakorlatok alatt teljesítendő feladatok készség-szintjét 

– kritériumok mentén – mérhetővé tette.  

A gyakorlati készség-szintre ható tényezők vonatkozásában az adatok azt mutat-

ják, hogy a 8 vizsgált gyakorlat, tantárgyi követelményekben meghatározott feladatai-

nak egy részét – gyakorlatonként eltérő arányban – a hallgatók nem voltak képesek ön-

állóan végrehajtani a gyakorlat befejezését követően.  

A gyakorlati készség-szint önértékelésre ható tényezők között az ANOVA teszttel 

elvégzett varianciaanalízis 4 területen igazolt szignifikáns összefüggést: 

- a területi gyakorlat általános megítélése és az egyéni gyakorlati készség megíté-

lése között ellentétes tendencia igazolható  

- a reálisnak tartott gyakorlati követelmények (minél inkább megvalósíthatóak vol-

tak a követelmények, annál jobb gyakorlati készség önértékeléssel párosult) 

- azok értékelték szignifikánsan jobbnak gyakorlati készségüket, akik a területi gya-

korlatvezető/mentor felügyelete mellett, ill. a teljesen önállóan/felügyelet nélkül 

végezték gyakorlataikat 

a területi gyakorlatot biztosító egészségügyi intézmény, támogató légköre, elkötelezett-

sége a hallgatói gyakorlat segítésére szignifikánsan jobb gyakorlati készség-megítélést 

eredményezett. 

 

21. Következtetések 

Jelen kutatásban célom volt annak igazolása, hogy a magyarországi ápolási gya-

korlat az európai ápolási gyakorlathoz hasonló lehetőségeket kínál az ápolói kompeten-

ciák gyakorlására. A Magyarországon – ismereteim szerint – egyedülálló vizsgálat se-

gítségével objektíven igazolható volt, hogy – a nemzetközi ápolási gyakorlattal való 

lépéstartás érdekében – a team-munka, a szakmai és etikai gyakorlat, valamint a kom-

munikáció kompetencia – területek fejlesztése, hatékony oktatási módszerekkel történő 

megerősítése szükséges. Az ápolási folyamat munkamódszerének, valamint a kutatási 
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eredmények oktatási folyamatban történő következetes alkalmazása is elengedhetetlen-

nek tűnik.  

A kutatás arra is felhívta a figyelmet, hogy az elméleti és gyakorlati oktatás kö-

zött a hallgatók aránytalanságot és diszharmóniát észlelnek. Ezek részben a hallgató-

központú oktatási módszerek alkalmazásával (pl. problémaközpontú oktatás, szimulá-

ció), másrészt a képzőintézményen belüli, ill. területi gyakorlatok hatékonyságának fo-

kozásával változtathatók. 

A vizsgálat eredményei – két egymást követő évfolyam egybevágó véleménye 

alapján – azt is igazolták, hogy a képzés meghatározó részét jelentő területi gyakorlati 

oktatással kapcsolatos problémák visszatérőek, megoldatlanok. A Magyarországon 

előzmény nélküli vizsgálat alátámasztja a képzőintézmény és a területi gyakorlati okta-

tást biztosító intézmények együttműködésének szükségességét, annak lehetséges útjait. 

Ezek az oktatás céljainak legmegfelelőbb gyakorlati helyszínek, valamint a hallgatói 

gyakorlat irányítására figyelő, felkészült gyakorlatvezetők kiválasztásával, a képzési 

programok fejlesztésébe, a hallgatói területi gyakorlat értékelésébe történő bevonásával 

függnek össze. A kutatás eredményei azt is igazolták, hogy a gyakorlati készség-szint 

önértékelésére számos tényező hat a területi gyakorlatokon, melyek egy része a képzés, 

más része a területi gyakorlatot biztosító intézmény munkatársainak felelősségét veti 

fel. 

 

22. Javaslatok 

1. Egy-egy képzési programperiódus végén szisztematikus, kritériumokhoz kötött va-

lós kompetenciamérés szükséges a szakmai készségek megítélése érdekében, tago-

zatonként, képzőintézményenként, országosan.  

2. Az elméleti oktatás és a területi gyakorlati képzés egységes szemlélete érdekében 

akkreditációs szempontok kidolgozása ajánlatos a területi gyakorlatot biztosító in-

tézmények oktatási céloknak megfelelő kiválasztása érdekében, melyben jelentős 

hangsúly helyeződik a területi gyakorlatot segítő munkatársak elkötelezettségére, 

szisztematikus nyilvántartásukra, továbbképzésükre, együttműködésük fokozására a 

képzőintézménnyel.  

3. A felsőoktatásban folyó ápolóképzés során az ápoláskutatás eredményeinek szisz-

tematikus alkalmazása, a gyakorlati oktatás módszereinek továbbfejlesztése szüksé-
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ges, az önálló hallgatói munka szem előtt tartásával, a komplex ápolói kompetenciá-

kat igénylő helyzetekre való felkészítés lehetőségének biztosításával. 

4. További kutatások tervezése a felsőoktatási keretek között folyó ápolóképzésben 

résztvevő mentorok képzéssel kapcsolatos elvárásainak feltárása érdekében. 

5. Rövid szakmai kurzusok tervezése a gyakorlatban dolgozó területi gyakorlatveze-

tők/mentorok számára, ahol az evidenciákon alapuló ápolási gyakorlat eredményei 

is bemutatásra kerülnek. 
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23. Összefoglalás 

Az ápolók képzését jelentősen befolyásolják az Európai Unió stratégiai döntései, 

a munkaerőpiac, valamint a hallgatók igényei. Az elvárásoknak jobban megfelelő kép-

zések megvalósításának egyik lehetséges útja a kompetencia szemléletű oktatás, mely 

nagyobb hangsúlyt fektet a felkészítés hatékonyságára, a képzőintézmény és a területi 

gyakorlatot biztosító egészségügyi intézmény együttműködésére. A kompetencia fo-

galma tisztázatlan a hazai ápolási gyakorlatban, így nincs konszenzus abban sem, hogy 

a különböző szintű végzettséggel rendelkező ápolói munkakörökben mi az elvárt kom-

petencia. Bár az akadémiai fokozattal rendelkező ápolókra vonatkozó képzési és kime-

neti követelmények tartalma megfelel a nemzetközi ajánlásoknak, hiányoznak a nem-

zetközi összevetésre alkalmas adatok a területi gyakorlatok hatékonyságára vonatkozó-

an. Kutatásomban az EHTAN NCQ alkalmazásával azonosítani kívántam a vizsgálatban 

résztvevők, – ezen keresztül az ápolói gyakorlat – fontosnak, ill. kevésbé fontosnak ér-

tékelt kompetencia területeit, valamint a felsőoktatásban folyó ápolóképzés területi gya-

korlati oktatásra vonatkozó problémáit. A vizsgált 8 kompetencia-terület önértékelésére 

vonatkozó nemzetközi eredményekben az első négy helyen szerepel a team-munka, a 

szakmai és etikai gyakorlat, a kommunikáció és az ápolási ellátás nyújtása kompetencia 

terület, míg utolsó helyre került a kutatás és fejlesztés. A hazai vizsgálat eredményei 

hasonlóak az első négy kompetencia terület vonatkozásában, de a sorrend eltérő. Az 

ápolási ellátás nyújtása itt az első helyen áll, a kutatás és fejlesztés kompetencia-terület 

pedig az utolsó. A kompetencia-területek hazai rangsorában, a szakmai és etikai gyakor-

lat a második, a kommunikáció a harmadik, a team-munka a negyedik helyre került, 

nemzetközi viszonyításban azonban ezek értékelése a leggyengébb az országok között. 

Azaz a hazai ápolási gyakorlat kevesebb lehetőséget kínál e kompetencia-területek gya-

korlására. A képzőintézmények között a kutatás és fejlesztés, a tagozatokat tekintve 

pedig az ápolási folyamat első szakaszának, a felmérés kompetencia-terület megítélésé-

ben volt megállapítható szignifikáns különbség. Problémát jeleztek az eredmények a 

képző- és egészségügyi intézmény együttműködésének szervezeti feltételeire, a területi 

gyakorlatok hatékonyságára vonatkozóan is. A gyakorlati készség-szintre ható tényezők 

között 4 faktor volt definiálható, melyek felhívják a figyelmet az oktatási intézmények 

területi gyakorlatot előkészítő munkájának, a gyakorlatot irányító mentorok tevékeny-

ségének fontosságára, együttműködésük lehetséges formáira. Szükség van továbbá a 
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nemzetközi modellekhez jobban közelítő fejlesztésekre, valamint a hazai intézmények-

nél azonos szempontok szerinti gyakorlatszervezési megoldásokra. 
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24. Summary 

The education of nurses is significantly influenced by the strategic decisions of 

the European Union and by the needs of the labour market and students. One possible 

way to stand these demands is competence focused education which puts bigger empha-

sis on the effectiveness of training and the cooperation between training institutes and 

health care institutions providing for the local area practice. The concept of competence 

is not well-defined in Hungarian nursing practice. Although the contents of educational 

and output requirements established for nurses with an academic degree comply with 

international recommendations, there is lack of data enabling international comparison 

regarding the effectiveness of local area study practices. In my research, I intended to 

identify, with the application of EHTAN NCQ, the various competence fields which are 

valued more or less important by the test subjects, representing the nursing study prac-

tice, and point out related problems in local area study practices of nursing education at 

the level of higher education. In the international results of self-assessment the first four 

places were taken by teamworking, professional and ethical practice, communication 

and nursing care competence fields, while the last place was associated with research 

and development. The test conducted in Hungary brought similar results regarding the 

top four competences, but with different order. Nursing care was assessed as the most 

important, while the competence field of research and development was assessed as 

least important in the order of priority as well. In the Hungarian ranking of competence 

fields, professional and ethical practice was classified as the second, communication as 

the third and teamworking as the fourth most important, however, in international rank-

ings the latter fields are associated with the least importance in different countries. This 

means that Hungarian nursing practice provides fewer possibilities to practice such 

competence fields. A significant difference could be established between various train-

ing institutions regarding research and development, and between various branches re-

garding the first phase in the process of the nursing, that is the competence field of as-

sessment. Problems regarding the organisational conditions of cooperation between 

training and health care institutions and the effectiveness of local area study practices 

were indicated. Out of the criteria influencing the level of practical abilities, 4 factors 
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could be defined which indicate the importance of cooperation between the educational 

and healthcare institutions. 
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