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Krémer Ferenc–Molnár Katalin 
A szociális kompetenciák szerepe a mester szintű rendészeti képzésben 

 
1. Kellett nekünk Bologna folyamat… 
 
A Rendőrtiszti Főiskolán még 2008. augusztus 27-én a szokásos tanév eleji tanári 
továbbképzés keretében felkérést kaptunk arra, hogy egy vitaindító előadást tartsunk a 
kompetencia alapú képzésről. Az égetően aktuális apropó az volt, hogy 2008 őszén elindul a 
rendészeti mesterképzés. A bachelor és a master szinten ugyanis egyaránt a kompetenciákat 
kell(ene) a középpontba állítani, ahogyan a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet meg is követeli.  
 A főiskolán 2006 ősze óta működő BA szint tanóráin viszont – egy-két oktató egyéni 
kezdeményezésének köszönhető kivételtől eltekintve – nyoma sincs 
kompetenciafejlesztésnek. Ez komoly problémát jelent a rendészeti szakemberek képzésében, 
hiszen éppen ezért minden – belső, azaz szakmai és külső, azaz társadalmi – elvárás ellenére 
sem sikerül a szakmai felkészítésüket gyakorlatias alapokra helyezni.  
 Tapasztaljuk: a főiskolai képzéssel szemben évek óta megfogalmazódó panasz, hogy a 
hallgatókat nem készíti fel az elsajátított ismeretek alkalmazására. Azzal az oktatási 
struktúrával és azokkal a módszerekkel, amelyekkel eddig dolgozott (és még ma is dolgozik), 
ez lehetetlen is. Éppen ezt a problémát tudná megoldani a kompetencia alapú képzés. Ezt úgy 
is mondhatnánk, hogy a túlságosan merev ismeretek helyett a hallgatóknak érték alapú, 
rugalmas és alkalmazható tudást kellene nyújtanunk. 
 Ha a Rendőrtiszti Főiskola (vagy nem lenne helyesebb immár rendészeti egyetemnek 
nevezni?) – a Bologna folyamat teljes jogú tagjaként, sőt, annak egyik úttörőjeként, ahogyan 
ezt oly sokszor hangoztatja – elkötelezte magát az európai demokratikus rendészeti 
értékeknek, akkor a mester szintű képzésben nem szabadna ugyanezt a hibát elkövetni. 
Vagyis: végre nemcsak papírforma szerint, de valóságosan: azaz a képzésnek tartalmában és 
módszertanában is ilyen alapon kellene működnie.  
 A kompetencia alapú képzésről, annak mibenlétéről, hasznáról, a főiskolán való 
alkalmazásáról szóló „össztanári” beszélgetésre, vitára már 2008 őszén is egy meglehetősen 
kései pillanatban került sor. Mivel ez egy rendkívül komoly és összetett változtatásokat 
igénylő feladat, a megoldást már az akkreditációt megelőző években is folyamatosan és az 
egész tanári karnak együtt kellett volna keresni. Lehetséges persze, hogy voltak komoly 
szakmai gondolatcserék, ám ezekből nem sok jutott el hozzánk, tanárokhoz. Nincs arról sem 
tudomásunk, hogy más tanszékek hogyan készültek/készülnek (fel) az újfajta képzésre. Mi 
mindenesetre a Társadalomtudományi Tanszéken hozzáláttunk a magunk tárgyainak 
kidolgozásához. Közel hároméves műhelymunkát tudhattunk magunk mögött.  
 Ebben a tanulmányban szeretnénk bepillantást adni ebbe, s megosztani a kollégákkal 
azokat a gondolatainkat, dilemmáinkat, amelyekkel e munka során megküzdöttünk. 
Szeretnénk világossá tenni, hogy e helyütt a képzésnek csak arról a területéről beszélünk, 
amelyért mi vagyunk felelősek, s a kompetenciák közül is csak azokat tárgyaljuk, amelyek 
„tantárgyaink” mentén fejleszthetőek. Írásunk azonban mindenkinek szól, aki komolyan 
érdeklődik a kompetencia alapú képzés részletei iránt. S mivel az idő igencsak telik-múlik, az 
említett műhelymunka óta immár nemcsak hogy elindult a főiskolai mesterképzés, de az első 
évfolyam 2010 júniusában végez is. Mivel e képzésben tanszékünk két tantárgyának oktatása 
is kompetencia alapon történt, úgy gondoltuk, hogy az ott tapasztaltakat is megosztjuk az 
érdeklődőkkel. Ezt azonban majd egy újabb tanulmányban tesszük meg.  
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2. Kompetenciák és rendészeti vezetőképzés (MA) 
 
2.1. Miből és hogyan vezethetők le a rendészeti vezetők kompetenciái? 
 
Az első nehézséggel akkor találjuk magunkat szembe, amikor a képzés célját próbáljuk 
meghatározni. Ez elengedhetetlen, mert csakis ennek ismeretében tudjuk kiválasztani azokat a 
kompetenciákat, amelyekre a rendészeti vezetőknek szükségük van. Nem elég ugyanis azt 
mondani és elfogadni, hogy rendészeti vezetőket képezünk. Abban kell megegyezni, hogy 
milyennek (milyen minőségűnek) kell lennie a rendészeti vezetőnek. Másként fogalmazva 
arra a kérdésre kell válaszolni: Milyen a jó rendészeti vezető? Állást kell-e foglalnunk ebben 
egyáltalán, vagy sem? Véleményünk szerint mindenképpen!  
 
2.1.1. Néhány külföldi példa 
 
Azért is vagyunk ebben annyira biztosak, mert ha megnézzük az Európai Unió nyugati 
tagállamainak rendészeti képzését, akkor azt találjuk, hogy gondot fordítanak annak konkrét 
meghatározására, hogy milyen rendészeti szakembereket – és ezen belül vezetőket – 
képeznek. Az oktatási célokat ráadásul általánosabban vagy konkrétabban a rendőrség szerep-
meghatározásához kötik. Azaz: minőséget, demokratikus értékeket rendelnek hozzá. Nézzünk 
néhány példát! Az alábbiakban két intézmény MA szintű képzési programjából idézünk. 
 
Leicesteri Egyetem, Kriminológiai Tanszék 
 
„Egy olyan időszakban, amikor a rendészetet helyi szinten fejlesztik és alakítják, a rendőrök 
és a civil alkalmazottak egyaránt felelősek az irányításért és a forrásokért, a rendészeti tervek 
kidolgozásáért és végrehajtásáért, a költségvetés jó felhasználásáért és számos adminisztratív 
feladatért. Ezek a feladatok mind olyan tudást és gyakorlottságot igényelnek, melyek nem 
részei a hagyományos rendőrképzésnek. […] Ez a kurzus hidat képez a közösségi 
szolgáltatásként felfogott rendészet követelményei és elvei, valamint a korszerű menedzsment 
technikái és elvei között.”1  
 
A hollandiai Rendőri Vezetőképző Iskola 
 
„Hollandiában a Rendőri Vezetőképző Iskola a stratégiai vezetés oktatására létrehozott 
intézmény. Támogatja a rendőri vezetőket az élethossziglani tanulásban, és segíti őket a 
mentális, intellektuális és szocio-emocionális egészségük létrehozásában és fenntartásában. 
Emellett hozzájárul vezetési ismereteik fejlesztéséhez is. […] A Rendőri Vezetőképző Iskola 
az a hely, ahol a (jövendő) holland és európai rendőri felső vezetők a stratégiai problémákra 
fókuszálnak, a legjobb gyakorlati megoldásokról cserélnek eszmét, és új megoldásokat 
kezdeményeznek. Ebben az intézményben a figyelem az egyén és a szervezet egésze számára 
fontos kompetenciák fejlesztésére irányul. Ez az a mód, ahogyan az akadémia létrehozza 
azokat a feltételeket, amelyekkel elősegítheti a biztonságos és élhető közösségek létrejöttét.”2 
 
Az általunk kiemeltek alapján jól látható, hogy az intézmények nagyon pontosan és 
egyértelműen megjelölik azt az értéket, amelynek a rendészeti képzésüket alárendelik. Ez az 
érték pedig nem más, mint a közösségi szolgáltatásként felfogott rendészet, illetve a 
biztonságos és élhető közösségek létrejöttéhez való hozzájárulás. Ebből az értékválasztásból 
könnyű levezetni, hogy olyan rendészeti vezetőkre van szükség, akik rendelkeznek azokkal a 
                                                 
1 http://www.le.ac.uk/pgprospectus/courses/distance/safetysecurity/policeleader.html 
2 http://www.politieacademie.nl/politie/_EN/EducationProgrammes/ 
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képességekkel, amelyek alkalmassá teszik őket ennek a típusú rendészetnek az irányítására. 
És a képzés során ezeket a kompetenciákat kell fejleszteni. Innen pedig már egyetlen lépés 
meghatározni a képzés során fejlesztendő kompetenciákat. 
 
2.1.2. A magyar dilemma: az értékválasztás hiánya és ami ebből következik 
 
Most nézzük, mi a helyzet Magyarországon. Mit mond a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 
alapján készített főiskolai képesítési követelmény? „...a végzettek képesek a közép- és 
felsővezetői munkakörök ellátására…”  „…alkalmasak a rendészeti vezetői feladatok 
hatékony megoldására nemzetközi keretekben is, továbbá tanulmányaik doktori (PhD) 
képzésben történő folytatására.”  
 Ebből a meghatározásból bizony feltűnően hiányzik a konkrét értékválasztás, és 
semmilyen utalás nincsen a rendőrség társadalmi szerepére. Ezek a kimeneti követelmények 
minőségileg semlegesek, nem rendelnek értékeket a rendészeti feladatok ellátásához. Egy 
munkakör betöltésére ugyanis igen sokféleképp lehet képes valaki, attól függően, hogy a 
szervezetnek milyen társadalmi követelményeknek kell megfelelnie, és a szervezet miképp 
vesz részt a társadalmi együttműködésben. Ha nincs egyértelműen meghatározva, hogy 
milyen értékeket követ a képzés, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a vezetői képességeket 
illetően egymásnak egészen ellentmondó értékek is megjelenhetnek. Vagyis a semlegesség és 
értékmentesség alapján semmilyen garancia nincsen arra, hogy kiszűrjük a szolgáltató 
rendőrségi attitűddel ellentétes törekvéseket. Ez a képzés nyugodtan beenged és kibocsát akár 
egy antidemokratikus, előítéletes, technokrata stb. típusú vezetőt is.  
 Ehhez képest igencsak érdekes végigtekinteni, milyen kompetenciákat és milyen 
rendszerben határoz meg az idézett dokumentum, vagyis a 15/2006. (IV. 3) OM rendelet 3. 
számú melléklete. Maga a Rendészeti vezető mesterképzési szak az V., Jogi és igazgatási 
képzési terület része. A képesítési követelmény „személyes adottságoknak és készségeknek” 
nevezi a kompetenciákat.  
 
7. c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: 
 
- kreativitás, rugalmasság, 
- jó kommunikációs és együttműködési attitűd; 
- problémafelismerő és -megoldó készség, határozottság; 
- intuíció és módszeresség; 
- információfeldolgozási képesség; 
- környezettel szembeni érzékenység; 
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára; 
- az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges pozitív hozzáállás; 
- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás; 
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat 

után vezetői feladatok ellátására. 
 
Mindjárt egy példán próbáljuk illusztrálni, hogy miért fontos az értékválasztás, illetve mit 
okozhat annak hiánya. Együtt szerepel a készségek listájában a „problémafelismerő és -
megoldó készség, határozottság”, ezzel azt sugallva, mintha ezek szorosan összetartoznának. 
Egy értéksemleges értelmezési keretben ez bármit takarhat, s hogy éppen milyen értékkel fog 
feltöltődni ez a készség, az kiszámíthatatlan, ellenőrizhetetlen. Parancsviszonyok közepette a 
vezető szemében pl. az lesz a probléma, ha a beosztott nem a parancsnoki elvárásoknak 
megfelelően viselkedik. Például a feladat kiszabásakor folyton kritikusan visszakérdez, 
amivel áthágja a parancsuralmi helyzethez egyedül üdvösnek tartott egyirányú kommunikáció 
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szabályait. A konkrét probléma tehát itt maga a kritika. Ha így van, akkor a vezetőnek az a fő 
kérdése, hogy miként hallgattassa el a kritikát. A határozottság jegyében a megoldás 
egyszerű: a parancsrendszerben kötelező és megkérdőjelezhetetlen elöljárói tekintéllyel.  
 Ha viszont kimondva is a szolgáltató rendészet értékrendje áll a képzés hátterében, a 
probléma fogalma teljesen más lesz. A probléma ebben az összefüggésben mindig az a 
szituáció, aminek még nincs megoldása. A feladat: kitalálni, létrehozni, megalkotni a 
megoldást. A kritika így a megoldás megtalálásának egyik elengedhetetlen eszköze lesz. A 
„problémafelismerő és -megoldó készség” által leírt vezetői kompetencia tehát itt azt 
jelentené, hogy a vezető képes megkeresni, miként lehet úgy együttműködni a beosztottakkal 
(például a folyton kritikusan visszakérdezővel is), hogy a feladat megbeszélése során akarják 
és tudják is elmondani (akár a kritikai) véleményüket, s így közösen oldják meg a helyzetet. 
Az is látható, hogy itt a határozottságnak nincs szerepe.   
 Az egyes kompetenciák tartalma az értékválasztástól függően változik. Ha tehát az 
értékválasztást elmulasztjuk, akkor bármilyen kompetenciákat sorol is fel a képzési 
követelmény, azok tartalma a legjobb esetben is tisztázatlan marad.  
 
2.1.3. Értéket kell választani! 
 
Érthető tehát, hogy komoly fejtörést okozott nekünk, hogy a célmeghatározás hiányában 
miként lehet levezetni a fejlesztendő kompetenciákat és meghatározni azok tartalmát. Ahhoz, 
hogy elkészítsük saját tárgyaink képzési tervét, nekünk magunknak kellett feltölteni azokat 
értékekkel. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha határozottan állást foglalunk abban, hogy az 
általunk felkészített rendészeti vezetők milyen környezetben, milyen célok érdekében 
tevékenykednek majd.  
 Ha figyelembe vesszük az európai uniós és az egyesült államokbeli rendészeti 
tendenciákat és tapasztalatokat, akkor eléggé szembetűnő, hogy a közösségre orientált, a 
biztonságos és élhető közösségek létrejöttéhez hozzájárulni képes rendészet az 
eredményesebb. Azokban a társadalmakban, ahol egyértelműen tisztázott a rendőrség 
társadalmi szerepe, ehhez igazítva határozzák meg a rendőrök számára szükséges 
kompetenciákat, és ehhez rendelik a képzés tartalmát és módszereit is.  Értékválasztásunkat 
tehát magunk is erre alapoztuk.  
 Eszerint a rendőrségnek mint szervezetnek úgy kell működnie, hogy tevékenységének (az 
ügyfeleket és az alkalmazottakat érintő) hatásai ne legyenek ellentétesek a demokratikus 
értékekkel (az egyének egyenlősége, szabadsága, tolerancia a másság iránt stb.), sőt 
megfeleljenek azoknak. Ez úgy érhető el, ha a rendőrség társadalmi szerepeként elfogadjuk a 
következőt: a saját eszközeivel biztosítja a társadalmi együttműködést és minimalizálja a 
konfliktuspotenciált. A vezetőnek nemcsak tisztában kell lennie ezzel, hanem a sajátjának kell 
tekintenie, interiorizálnia kell ezt az alapelvet, és ennek megfelelően kell irányítania a 
szervezetet, saját osztályát, kapitányságát stb. Olyan tudásra és kompetenciákra van tehát 
szükség, amelyek képesek garantálni ezt a befogadást, és olyan vezetőkre, akik rendelkeznek 
ezekkel a kompetenciákkal.  
 
2.2. A rendészeti vezető számára szükséges kompetenciák  
 
A rendészeti vezetőnek sokféle tudományterület ismeretanyagát kell kreatív és integratív 
módon alkalmaznia, tehát rendelkeznie kell az ehhez szükséges kompetenciákkal. Az ún. 
hagyományos szakmai tudás körülhatárolt, zárt és változatlan vagy lassan változó volt. Ma 
viszont magának a tudásnak az anyaga is rendkívüli gyorsasággal alakul át, s ennek 
megfelelően az is, hogy milyen tudományágak eredményeit kell ismernünk. Éppen ez a gyors 
változás teszi szükségessé, hogy inkább azoknak a kompetenciáknak a kialakítására 
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koncentráljunk, amelyek révén maga a szakember lesz képes bármely tudásanyagból 
kreatívan kialakítani, „összerendezni” (vagyis: integrálni) a munkája során alkalmazandó 
viszonyulásokat és az ezekhez szükséges eszközöket, technikákat, megoldásmódokat. 
Nevezzük hát újfajta szakmai tudásnak azoknak a kompetenciáknak a magas szintű meglétét, 
amelyekkel a szakember egy nyitott, folyton változó ismeretanyagot az ugyancsak folyton 
változó környezetben hatékony és adekvát cselekvésekké képes integrálni. 
 A szociális kompetencia – mint gyűjtőfogalom – alkalmasnak tűnt arra, hogy a fent leírt 
vezetői képességeket összefogja. Már csak az volt hátra, hogy az ebbe a gyűjtőfogalomba 
tartozó konkrét kompetenciákat megnevezzük. Így jutottunk el például a problémára való 
nyitottsághoz, a döntési képességhez, a rugalmassághoz, a kreativitáshoz, az együttműködési 
és konfliktuskezelési készséghez stb.3 A mesterképzésben szereplő tantárgyainkban a vezetői 
kompetenciáknak tehát csupán erről a jól körülhatárolható részéről esik szó, csak azokról a 
készségekről, amelyek fejlesztésében-alakításában a társadalomtudományok tudnak segítséget 
nyújtani a hallgatóknak. 
 
3. A kompetencia alapú képzés – miért más, miért jó? 
 
Amellett, hogy ebben a tanulmányban elgondolkodunk a kompetencia alapú képzésről, nem 
titkolt szándékunk az sem, hogy a vele szemben erős ellenérzéseket tápláló kollégákat is 
megnyerjük. Ehhez ad jó muníciót, ha áttekintjük, hogy a képzésnek ez a modern formája 
egyes elemeiben miben más – miben jobb, mert ezt állítjuk! – a hagyományos és sokak által 
egyedül ismert és alkalmazott oktatási módszerekhez képest.  
 Néhányan azt állítják, hogy ők eddig is ilyen alapon oktattak. Ha így van, annak örülni 
kell. Egy-egy esetben, véletlenszerűen ez persze elképzelhető, de egy olyan oktatási 
struktúrában, mint amilyen a magyar felsőoktatásé s benne főiskolánké, mindez idegennek 
hatott, nem illeszkedett szervesen a képzés egészébe. (Ehhez a legaktuálisabb példa: Az RTF 
MA képzésének levelező tagozatán az évfolyam 29 főből áll. Egy ilyen létszám az első 
félévben csak frontális előadásokra adott módot. Senkinek – sem oktatónak, sem az 
oktatásszervezőknek – nem jutott eszébe, hogy egy csoportbontással lehetővé tegyék a 
tananyagok gyakorlatiasabb feldolgozását. Kérdésünk: A frontális előadás milyen hallgatói 
(sőt: rendészeti vezetői) kompetenciákat és hogyan képes fejleszteni?) 
 
3.1. Tanuljunk tanítani – tanítsunk tanulni 
 
A hagyományos oktatás centrumában az ismeretek és azok átadása állt. E mögött pedig az a 
feltételezés rejlett, hogy az ismeretek önmagukban értékeket, mégpedig általános emberi 
értékeket is képviselnek. (Például: Ha megismertetjük a hallgatókkal az egyes vezetési 
stílusokat, azáltal jó vezetők lesznek. Ha megtanulják a hatályos jogszabályokat, akkor 
szükségszerűen jogkövetők is lesznek. Ha megtanítjuk nekik a kommunikáció tényezőit, 
akkor jól fognak kommunikálni. Stb.)  
 Ebben a felfogásban a tudomány és a tananyag viszonya volt érdekes. Csupán az volt a 
kérdés, hogy a tudományos ismeretekből miként, milyen és mennyi tananyag legyen. Az új 
képzésben ebbe a kétdimenziós struktúrába belép egy harmadik tényező is, s éppen ebben áll 
az újszerűsége. A harmadik dimenziót az a humán környezet alkotja, amelyben az adott 
szakmai – esetünkben a rendészeti – tevékenység zajlik. A kompetenciák olyan készségeket 
takarnak, amelyek azért kerülnek a képzés középpontjába, mert csak a velük rendelkező 
szakember képes a rendészeti tevékenység célcsoportját (a közösség tagjait), még 

                                                 
3 A kompetenciák részletes felsorolását és leírását lásd: Krémer Ferenc–Molnár Katalin: Előszó az integrált 
társadalomtudományi képzés c. tantárgyhoz. In: Molnár Katalin: Rendészeti kommunikáció vezetőknek. RTF, 
Bp., 2007., 10–13. o. 
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pontosabban szakmai tevékenysége rájuk gyakorolt hatásait szem előtt tartani. (Ezért lesz 
magától értetődő, hogy a kompetencia alapú rendészeti képzésben nemcsak egyszerűen 
megváltozik az ezeket megjelenítő társadalomtudományok szerepe. Nem arról van szó, hogy a 
hagyományos oktatásban szereplő tárgyak helyét új tárgyak veszik át. Ez semmiben nem 
különbözne a fent leírt kétdimenziós struktúrától. Azt kellene elérni, hogy a humán környezet 
által meghatározott szempontok és a belőlük magától értetődően fakadó értékek adják az 
alapját a rendészeti képzésnek, s köréjük szerveződjön az egész oktatási struktúra. Az egyes 
ismeret- és kompetenciamodulok egymásra épülve, egymásba fonódva, egymásban 
föloldódva így alkothatnak egy integrált – nevezzük nevén – szociális kompetencia-csoportot. 
Ebben a képzési formában nem maradhatnak kimondatlanok azok az értékek, amelyek alapján 
a rendészetnek működnie kell. A hagyományos (tudományági ismereteket oktató és számon 
kérő) oktatásban ez teljesen indifferens, sőt, időnként fölösleges vagy éppen nemkívánatos 
volt. 
 A hagyományos oktatásban az ismeretek köre, amelyet a hallgatóval szükséges volt 
elsajátíttatni, zárt és viszonylag változatlan volt. Ezen azt értjük, hogy a tananyag kidolgozója 
bizonyos – sokszor önkényes – szempont szerint körülhatárolta az ismereteket. Az persze 
nyilvánvaló volt, hogy ezek időről időre elavultak, megváltoztak, s ezt a változást a 
tananyagok 4-5 évenkénti újraírásával próbálták követni. Elegendő volt a tanárnak (mint az 
oktatás főszereplőjének) ezt a (tan)anyagot „leadnia”. A hallgató pedig (aki csupán 
mellékszereplő volt az oktatásban) magára hagyva megtanulta(?), és a vizsgán felmondta. 
Azzal viszont sem az oktatás, sem a tanár nem törődött, hogy a „tudás” összeáll-e a hallgató 
„fejében”, s ha igen, hogyan. Úgy tűnik, hogy a hagyományos oktatásban a tanulás sokkal 
inkább, sőt, szinte teljes egészében eredmény-centrikus volt. Ebből a szemléletből 
szükségszerűen következett a módszer is: a frontális oktatás, az előadás (az oktató a 
hallgatókkal szemben, a tábla előtt áll, a hallgatók pedig feléje fordulva ülnek), vagyis az 
egyirányú közlés dominanciája. Ez az oktatás azt a célt tűzte maga elé, hogy a már kialakított 
sémák szerint gondolkodó és cselekvő, azaz uniformizált hallgatót hozzon létre. 
Következménye pedig az lett, hogy az ilyen módon „kiképzett” szakember, nem tudván 
szabadulni a tanult sémákból, sokszor rosszul kezelte az eléje táruló szakmai helyzetek 
különbözőségét. Persze mindig akadtak olyanok, akik ki akartak s ki is tudtak lépni a 
sémákból, ám ez csak véletlenszerűen volt lehetséges, s ezt a lépést a szervezeti kultúrában 
többnyire devianciaként értelmezték.  
 Ezen az sem sokat változtat, hogy a hagyományos tanórákon is meg lehetett bontani a 
tanári előadást, például csoportmunkával, s ezzel sok kolléga élt is. Így tette változatossá a 
szárazabb, unalmasabb előadást. A csoportmunka során a hallgatóknak legföljebb egy 
rejtvényt kellett megoldaniuk: olyan megoldásra kellett rájönniük, rátalálniuk, amely már 
tőlük függetlenül is létezett. A hallgatók persze együttműködtek egymással, s meg is oldották 
a rejtvényt. Tehát itt az eredmény az adott ismeret elsajátítása volt.  
 A kompetencia alapú képzés módszertani fogásai között is szerepel a csoportmunka. A 
csoportmunkában dolgozó hallgatók számára azonban magán a csoporttevékenységen van a 
hangsúly. Fontos, hogy nem egy előre meghatározott eredmény elérése a cél, ezért az együttes 
munka is csak egy eszköz. Nem öncélú, s főleg nem önmagában áll, hanem a tevékenység, 
mégpedig egy döntési folyamat köré szerveződik, annak rendelődik alá. Az a mód, ahogyan a 
csoport tagjai dolgoznak: együttműködnek, gondolkodnak, érvelnek, vitatkoznak stb., ez lesz 
a tanulási folyamat célja, lényege. Az előző hasonlattal élve: nem rejtvényt fejtenek meg, 
hanem problémá(ka)t kell felismerniük és azokat kell megoldaniuk. Miért fontos ez? Lényeges 
különbség a rejtvény és a probléma között, hogy míg előbbinek egyetlen, utóbbinak viszont 
számos megoldása lehetséges. A cél az, hogy mindenkor a társadalmi együttműködés 
szempontjából legjobb és az adott körülményekhez, helyzethez, személyekhez is adekvát 
megoldást alkossák meg. 
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 Az újfajta oktatástól tehát azt várjuk, hogy ezt a képességet alakítsa ki a tanulóban. 
Természetesen egy pillanatig sem állítjuk azt, hogy a kompetencia alapú oktatásban nincs 
helye az ismereteknek. Nagyon is van, hiszen nélkülük nincs miből kiindulni, nincs miből 
„építkezni”. Csupán egyeduralmukat vitatjuk, s szerintünk az elsajátításuk és felhasználásuk 
gyökeresen másféle módján van a hangsúly. Az ismeretek önmagukban már nem hordoznak 
értéket, nem garantálnak semmit, viszont reflexív feldolgozásuk lehetőséget ad az állandóan 
változó problémák kreatív megoldására. Ezért az ún. ismeretanyag helye az oktatásban 
gyökeresen megváltozik. Ez azt jelenti, hogy az ismeretek puszta átadása (amellett, hogy ez 
egy az egyben nem is lehetséges) önmagában nem eredményez semmiféle tudást. Az 
ismeretek tehát szükséges, de messze nem elégséges feltételt alkotnak. Ennél többre, másra 
van szükség: az ismereteknek arra a fajta kreatív és integrált alkalmazási képességére, amit a 
fentiekben kifejtettünk. 
 
3.2. Tanuló és oktató a kompetencia alapú képzésben 
 
Óhatatlanul el kellett gondolkodnunk azon is, hogy ebben a megváltozott tanulási 
folyamatban milyen helyet foglal el a tanuló és az oktató. Már az eddig elmondottakból is 
elég nyilvánvalónak tűnik, hogy helyzetük nem lehet ugyanaz a kompetencia alapú 
képzésben, mint a hagyományos oktatásban. Tekintsük át a különbségeket. 
  

 Hagyományos oktatás Kompetencia alapú képzés 
Középpont-
ban 

a tananyag (az átadásra váró 
ismeretek) 
 

a tanulási folyamat, amelynek során a tanuló 
– az oktató segítségével – megalkotja saját 
„integrált tudását” 

Főszereplő a tanár (aki „mindentudó”, ezért 
„tanít”) 

a tanuló (aki önállóan tanul) az ő egyéni 
bemeneti kompetenciáival 

Feladat 
 

a tanáré (aktív): a tananyag 
átadása; 
a tanulóé (passzív): a tananyag 
elsajátítása (visszamondás szintű 
megtanulása) 

a tanulóé (aktív): önfejlesztés, megtanulni 
tanulni, a kompetenciák és az ismeretek 
reflexív feldolgozása; 
az oktatóé (aktív): segítséget nyújtani a 
tanulónak mindebben 

Módszerek 
 

frontális előadás 
tanári magyarázat  
kiselőadások 
csoportmunka 

tréning,  
kooperatív tanulás és csoportmunka,  
egyéni tanulás és személyre szabott 
foglalkozás, differenciáltság 

Értékelés a lezárt tudásanyag tételes 
számonkérése mindenkitől azonos 
mércével,  
ehhez illő zárt, uniformizáló 
ötfokozatú osztályozás 
 

differenciált előmenetel a tanulási folyamat 
egészében és ennek folyamatos, 
visszajelzésen alapuló, személyre szabott 
(szöveges) értékelése; 
elengedhetetlen lenne a kurzus végén annak 
kimondása, hogy a tanuló kompetenciái 
alkalmassá teszik őt az adott szakma 
művelésére vagy nem; 
a lifelong learning elfogadása (azaz: a 
tanulási folyamat befejezetlen, a vizsgák 
csak a továbblépésre való képességet 
ismerik el) 
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3.2.1. A tanuló szerepe 
 
A kompetencia alapú képzésben a hallgató nem passzívan várja, hogy a tanártól megkapja 
mindazt, amire majd az „életben” szüksége lehet. A tanár ugyanis nem tudja megmondani 
neki azt, legalábbis konkrétan nem. De a tanuló nem is csak gyűjtöget, mint egykor az 
ősemberek, hogy elraktározza jobb időkre mindazt az ismeretet, amit talált. Hiszen ha a tudás 
nem állhat össze az ismeretekből, akkor legfeljebb egy szép nagy készlete lesz mindenféle 
adatokból, teóriákból és egyebekből, az viszont, hogy mit kezd ezekkel, még számára is titok 
marad egészen addig, amíg szembe nem kerül valamiféle problémával.  
 A hagyományos oktatás ugyanis legfeljebb megoldási sémákat képes nyújtani, és mindig 
az a legsikeresebb, aki ezeket a leggördülékenyebben tudja alkalmazni a rejtvények 
megoldására. A rejtvénynek ugyanis, ahogyan fentebb írtuk, van megoldása, vagyis mindig, 
minden körülmények között megoldható a sémák alapján. Nem mondjuk, a munka során nem 
is egyszer fognak találkozni olyan helyzetekkel, amelyek többé-kevésbé megoldhatóak 
sematikusan is – a kérdés csak az, hogy a megoldási mód és a nyomában eredő következmény 
ténylegesen az-e, aminek a sémák korlátolt látást megengedő szemüvegén keresztül látszik.  
 A rendészeti munka gyorsan változó társadalmi környezetben és követelmények között 
zajlik, a feladatok egyre nagyobb része nem egyszerű rejtvény, hanem valódi probléma, 
amelynek még semmilyen megoldása nincsen. A hagyományos oktatásban elsajátítható sémák 
pedig nem ritkán csak látszat vagy hamis, rosszabb esetben kifejezetten káros megoldásokat 
eredményezhetnek. Mivel nem lehetséges előre kitalálni a megoldó kulcsokat a problémák 
számára, a tanulók kénytelenek megtanulni tanulni, mégpedig nem a tankönyvekből – bár 
valljuk be, az sem árt, hisz egyeseknek még azzal is problémáik vannak. Mégis ennél sokkal 
többet kell elsajátítaniuk: meg kell ismerkedniük önmagukkal, a saját képességeikkel, 
mindenekelőtt azokkal, amelyek a szakmájuk műveléséhez az éppen érvényes elvárások szerint 
szükségesek. Aztán el kell sajátítaniuk azt, hogy hogyan sajátíthatnak el új képességeket, ha 
azokra szükségük lesz. Emellett, amit csak lehet, meg kell tanulniuk a problémákról és azokról 
az eszközökről, amelyek a problémamegoldáshoz eddig rendelkezésre állnak. De ez sem elég, 
képessé kell válniuk arra, hogy ha kell, új eszközöket és módszereket formáljanak ki.  
 Röviden és egyszerűen: azt kell megtanulniuk, hogyan változtassák (szakmai) tudássá az 
állandóan özönlő információkat, elvárásokat és tapasztalatokat, vagyis hogyan tanuljanak. 
Az oktatónak ebben a folyamatban kell a tanulók segítségére lennie. Persze mindenki másként 
tanul, mégis a tanulás során preferált attitűdöknek és magatartásmódoknak vannak egymástól 
jól megkülönböztethető típusai, amelyek együttesen alkotják magát a tanulási folyamatot. A 
tanulónak tudnia kell, hogy rá melyik tanulási stílus jellemző inkább, és melyiket kell még 
fejlesztenie ahhoz, hogy sikeresen oldhassa meg a munkája során felmerülő problémákat. 
Annak érdekében, hogy a mesterképzésben tanulókat közelebb juttassuk saját tanulási stílusuk 
megismeréséhez, kísérleti jelleggel egy rövid felmérést készítettünk. Ennek érdekes 
tapasztalatairól szintén egy másik tanulmányban fogunk beszámolni.  
 
 
3.2.2. Az oktató szerepe 
 
A tanulási folyamatban megváltozik az oktató szerepe is. Többé nem ő, hanem egyértelműen 
a tanuló lesz a főszereplő. Az oktató – és ezzel együtt az ő tudása, az ő ismeretei is – csupán 
afféle katalizátorok lesznek, s ő maga inkább nevezhető moderátornak. Nem elmondja, 
előadja, „leadja” az anyagot, hanem segíti a tanulókat abban, hogy önállóan alakítsák a saját 
tudásukat. Természetesen továbbra is ő az – de mindig a tanuló sajátosságait figyelembe 
véve! –, aki meghatározza a tanulás környezetét, eszközeit, módszereit. Közben szüntelenül 
figyelemmel kíséri az előrehaladást, s mihelyt szükséges, beavatkozik ebbe a folyamatba 
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(visszacsatol, korrigál, motivál stb.). A módszerek is mások lesznek. A hallgatót a tanulási 
folyamat cselekvő részeseként feltételezve mindent az ő „bevonása”, cselekedtetése mozgat. 
Tehát a módszertani eszköztár kiegészül a tréninggel, vitával, (pódium)beszélgetéssel, 
esetelemzéssel stb. Mindezeket figyelembe véve helyesebb tanulásról, és nem oktatásról 
beszélni. 
 
Oktatói kompetenciák 
 
A rendészeti vezetők számára szükséges kompetenciákat fentebb részletesen tárgyaltuk. 
Tulajdonképpen nincs más dolgunk, mint ezekhez hozzárendelni az oktatói kompetenciákat. 
A tanulókban akkor fejleszthetők bizonyos kompetenciák, ha az egész tanulási folyamat 
azokra épül. Az oktatónak tehát rendelkeznie kell olyan kompetenciákkal, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a tanulási folyamat során a tanulókban segítsen kialakítani és fejleszteni a kívánt 
kompetenciákat. Nézzük, melyek ezek. 
 
Nyitottság a tanulásra és a változásra 
Az oktatónak rugalmasnak kell lennie, azaz legyen képes önkritikát gyakorolni, szakmai 
tudását megújítani-alakítani, szakterületét folyamatosan kutatni. 
 
Komplex látásmód a tudományág-centrikusság helyett 
Mivel a rendészeti szakma több tudományág eredményeit (ismeretek) és szemléletmódját 
(kompetenciák) használja, az oktatónak mint egy tudományág képviselőjének képesnek kell 
lennie arra, hogy a rendészeti munka egésze szempontjából tekintsen saját 
tudományterületére, és ebből a kiindulópontból határozza meg, hogy az őáltala közvetítettek a 
rendészeti szakember számára szükséges kompetenciák közül melyeket tudják fejleszteni. 
 
Problémaorientáltság a tantárgy-orientáltság helyett 
Az oktató képes arra, hogy az egyes tantárgyak témaköreinek elszeparált tanítása helyett az 
átfedések mentén kirajzolódó problémákra tegye a hangsúlyt. A tanuló így a lehető legtöbb 
oldalról megközelítve lesz képes problémákat felismerni, elemezni és a megoldásukra 
kínálkozó lehetőségeket megalkotni, döntéseket hozni. Ez volna a tulajdonképpeni moduláris 
képzés lényege. 
 
Módszertani innovációs képesség 
Az oktatónak képesnek kell lennie megtalálni és folyamatosan újra alkotni azokat az 
eszközöket, amelyekkel a tanulási folyamathoz a legkedvezőbb tanulási környezetet tudja 
kialakítani, mint például a kooperatív tanulás és csoportmunka módszereinek az egyéni 
tanulással és a személyre szabott foglalkozással való ötvözése.  
 
Hiteles motiválási képesség 
A tanulási folyamat csakis akkor fog beindulni és eredményesen működni, ha a tanuló 
motivált. Az optimális tanulási környezetben a legmeghatározóbb motiváló elemek egyike a 
tanár személye. Ő nemcsak irányítja a tanulási környezet működését, hanem mindvégig a 
tanuló személyére irányuló figyelemmel érzékelteti, hogy mennyire fontos neki a tanuló 
előrehaladása. Talán furcsán hangzik, de egyszerűen és őszintén együtt tud örülni a tanulóval 
a sikernek. 
 

*** 
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Ezek után „már csak” két kérdésre kell(ett) válaszolnunk: Vajon mi rendelkezünk-e azokkal a 
kompetenciákkal, amelyek a kompetencia alapú képzéshez szükségesek? És le tudunk-e 
mondani arról a főszerepről, amit a hagyományos oktatásban tanárként a magunkénak 
tudtunk?  
 
 
 
 

Felhasznált irodalom 
 
 
 
Krémer Ferenc–Molnár Katalin: Előszó az integrált társadalomtudományi képzés c. 

tantárgyhoz. In: Molnár Katalin: Rendészeti kommunikáció vezetőknek. RTF, Bp., 2007.  
 
http://www.le.ac.uk/pgprospectus/courses/distance/safetysecurity/policeleader.html 
 
http://www.politieacademie.nl/politie/_EN/EducationProgrammes/ 
 
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A0600015OM&docdb=jog# 
 


