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I.

KUTATÁSI ELŐZMÉNYEK ÉS A TÉMA INDOKLÁSA

Évtizedes oktatási tapasztalatom során gyakran szembesültem azzal a problémával, hogy az oktatott tárgyak tartalma az oktató kollégákkal folytatott viták
alapján bővült, szűkült, változott, de hiányzott a cél meghatározása és így ezek
a viták parttalanok voltak. A tananyagok nagyjából az alapján alakultak ki,
hogy mi oktatók mit szerettünk volna megtanítani. Ezt a dolgozatot az a törekvés inspirálta, hogy a közgazdasági és üzleti felsőoktatásban (gazdaságtani
képzési terület) az alapozó informatika oktatás valóban azokra a kulcskompetenciákra terjedjen ki, amit ez a szakterület megkíván.

1. ábra A közgazdásági és üzleti szakokon szükséges informatikai kulcskompetenciák (saját szerkesztés)

Az első fontos lépés már az elhatározással megszületett, a tanárközpontú tanításról kívántam áttérni a kimeneti oldalra koncentráló, tanulóközpontú tanításra.
A dolgozat koncepciójának áttekintését adja az 1. ábra. Az elsődleges cél, hogy
a hallgatók kilépve a munkaerőpiacra jól boldoguljanak. A munka világa viszont dinamikusan változik, és annak meghatározása sem egyértelmű, hogy a
vizsgált szakokon végzett hallgatók ebben a világban pontosan hol fognak megjelenni. A képet tovább árnyalja a folyamatosan jelen lévő technológiai fejlődés,
a szektorális különbségek és az egyes munkahelyekre jellemző heterogén követelmények. Ezt a dinamikusan változó, heterogén követelménycsoportot ez a
dolgozat nem tudja maradéktalanul felmérni. Ezzel szemben a felsőoktatásban
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létezik egy konkrét, statikus követelményrendszer, melyet a képzési és kimeneti
követelmények írnak le. Izgalmas feladat a képzés olyan kialakítása, hogy az
megfeleljen a statikus képzési és kimeneti követelményeknek, ugyanakkor
lehetőleg felkészítse a hallgatókat a dinamikusan változó környezetre, amivel a
munka világában fognak találkozni.
A képzési és kimeneti követelmények tartalmaznak kulcs- és szakkompetenciákat is, ezek közül az utóbbiakat jobban érintik a változások, bár a szükséges
kulcskompetenciák köre is változik idővel, de lassabban. Például a napjainkban
egyre jobban fejlődő mobil informatikához kapcsolódó kompetenciák rövid
időn belül megkerülhetetlenek lesznek, míg pár éve nem is léteztek. A szakkompetenciák csak érintőlegesen szerepelnek a dolgozatban, mivel azok nem az
alapozó informatikaoktatásban tudnak megjelenni. Az alapozó informatikaoktatás jellemzően a képzés elején, első vagy második félévben szerepel.
Az információs társadalom fejlődéséből következő tendencia, hogy a hallgatók
már nem az informatikai kompetenciák teljes hiányával lépnek a felsőoktatásba.
Szükséges tehát azt is kiderítenünk, hogy mit hoznak magukkal a hallgatók,
amit akár a középiskolában, formális keretek között, akár informális utakon
sajátítottak el.
A fentieket figyelembe véve doktori dolgozatomban a következő kérdésekre
keresem a választ:
(K1) Mi legyen a célja és a tartalma az informatika alapozó kurzusoknak a
gazdaságtudományok képzési terület szakjain?
A fő kérdés megválaszolásához az alábbi kérdésekre is választ keresek:
(A1) A képzési és kimeneti követelmények és az európai uniós iránymutatások
alapján milyen informatikai kompetenciákra van szükség a gazdaságtani képzési területen, azon belül a közgazdasági és üzleti képzési szakokon?
5

(A2) Milyen informatikai képzésben részesülnek jelenleg a gazdaságtani képzési terület hallgatói?
(A3) Milyen eltérések tapasztalhatók a képzési és kimeneti követelmények
valamint az európai uniós iránymutatások és a jelenlegi hazai gyakorlat között?
(A4) Milyen kiinduló ismeretekre és képességekre támaszkodhatunk a képzés
során?
(A5) Milyen informatikai kulcskompetenciákra van szüksége a munkába lépő
diplomásoknak a gazdaságtani képzési területen, az üzleti és közgazdasági szakokon?
(A6) Melyik területeken van eltérés a munkahelyen szükséges és a már az
egyetemre lépéskor meglévő informatikai kulcskompetenciák között?
A kutatási eredmények validálásához szükséges az elméletileg igazolt megállapítások gyakorlati implementációja. Ennek egy lehetséges formája egy korszerű, a bolognai folyamatnak, a képzési és kimeneti követelményeknek
és a munkahelyi elvárásoknak megfelelő, a peremfeltételeket figy elembe vevő tananyag összeállítása.
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II. A FELHASZNÁLT MÓDSZEREK
A tanárközpontú tanításról kívántam áttérni a kimeneti oldalra koncentráló,
tanulóközpontú tanításra. Ezt az alapvető gondolati váltást támasztja alá a fellelhető széleskörű pedagógiai szakirodalom, melyet a III.1. fejezetben mutatok
be és az európai felsőoktatás átalakulását az utóbbi években meghatározó bolognai folyamat, amiről a III.2. fejezetben számolok be. Ezekben a fejezetekben
tisztázom a dolgozat során használt alapfogalmakat, úgymint: kompetencia,
tudás, ismeret, készség, képesség, attitűd, tanulási eredmény, tanuló központú
tanítás.
A konkrét szakterület, amit ezen elvek mentén dolgozok fel, a gazdaságtani
képzési terület szakjain szükséges informatikai kulcskompetenciák. A gazdaságtani képzési terület a magyar képzési és kimeneti követelmények alapján és
a nemzetközi irodalomban is két szakcsoportra oszlik, a közgazdasági és az
üzleti szakokra. Magyarországon a közgazdasági szakok az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (korábban gazdaságelemzés) és a közszolgálati, az üzleti szakok pedig az emberi erőforrások, a
gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi
gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás és az üzleti szakoktató. A dolgozat ez utóbbival (üzleti szakoktató) nem foglalkozik. A képzési
terület áttekintését a III.3. fejezetben teszem meg.
Mivel informatikaoktatásról van szó, fontosnak tartom az informatikai tudástárak megemlítését a III.4. fejezetben, de a hangsúlyt elsősorban a tudományterületek érintkezési pontjaira helyezem a III.5. fejezetben.
A középiskolai tananyag törvényi áttekintése a III.6. fejezetben, az eléggé elterjedt informatikai felhasználói vizsgarendszer, az ECDL áttekintése pedig a III.7.
fejezetben olvasható.
7

Az elméleti áttekintés mellett empirikus vizsgálatokat is végeztem a téma precízebb körüljárása érdekében. A kutatások tervét a IV., a konkrét eredményeket
pedig az V. fejezetben mutatom be. A vizsgálatok több forrásra támaszkodnak.
A jelenlegi és a végzett hallgatókat kérdőívvel kerestem meg. A tudomány és az
oktatók szempontját az oktatókkal folytatott interjúkkal és szakirodalmi kutatással térképeztem fel. A jelenlegi gyakorlat vizsgálatához dokumentumelemzést
alkalmaztam.
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III. AZ ÉRTEKEZÉS EREDMÉNYEI
III.1. Közgazdasági és üzleti képzések által megkövetelt
kompetenciák (A1)
A képzési és kimeneti követelmények és az európai uniós iránymutatások
alapján milyen informatikai kompetenciákra van szükség a gazdaságtani
képzési területen, azon belül a közgazdasági és üzleti képzési szakokon?
Közgazdasági (Economics) képzési szakok:
Informatikai kompetenciák:


a közgazdasági adatok értelmezése és kezelése (Lee Hansen):
o

értelmezni és használni kell tudni azokat a számszerű adatokat, amelyeket nyilvánosan publikált táblázatokban találnak,

o

fel kell tudni ismerni a mintázatokat és a trendeket az adatokban,

o


táblázatokat kell tudni létrehozni a fellelhető adatokból,

releváns adatok és számszaki módszerek hatékony alkalmazása
(Tuning)



számszerűsítés és tervezés (Tuning):
o

az adatok hatékony elrendezése, prezentálása és elemzése,

o

adatok elsődleges forrásainak ismerete,

o

adatok informatív elrendezése és bemutatása,

o

a számszerű adatokat tudják strukturálni, elemezni és megmagyarázni,

o

a számszerű információk használható formában történő kommunikálása,

o

a nyersen nem értelmezhető adatok kritikus és egységes öszszefoglalójához szükséges prezentációs készségek,
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felmérések, jelentések készítésének képessége (KKK),



döntés-előkészítés (KKK),



gazdasági információs rendszerek ismerete (gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés, KKK).

További kompetenciák, melyek nem csak az informatikához kötődnek, de ott is
megjelennek:


elvonatkoztatás (absztrakció) (Tuning),



elemzés, dedukció és indukció (Tuning, KKK),



keretbe foglalás (Tuning),



önállóság (KKK),



kommunikációs készség (KKK),



csoportmunka (KKK).

Üzleti (Business) képzési szakok:
Informatikai kompetenciák:


információs rendszerek tervezése és kivitelezése (Tuning),



a megfelelő szoftver azonosítása és használata (Tuning),



felmérések, jelentések készítésének képessége (emberi erőforrások és
kereskedelem és marketing, KKK),



döntés-előkészítés (emberi erőforrások és gazdálkodási és menedzsment, KKK),



informatikailag támogatott korszerű elemzési módszerek ismerete
(emberi erőforrások, KKK),



prezentációs készség (KKK),



korszerű informatikai eszközök használata (pénzügy és számvitel,
KKK),
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a számviteli információs rendszer ismerete (pénzügy és számvitel,
KKK),



az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének működésének ismerete (emberi erőforrások, KKK).

További kompetenciák, melyek nem csak az informatikához kötődnek, de ott is
megjelennek:


önállóság (KKK),



kommunikációs készség (KKK),



valamilyen elemzési képesség (KKK),



csoportmunka (KKK).

A felsorolás szemmel láthatólag nem fedi a szükséges informatikai kompetenciák teljes körét jelenleg.
A szakmai törzsanyag keretében csak 2 szakon szerepel informatika: emberi
erőforrás szakon személyügyi informatika, pénzügy és számvitel szakon pedig
pénzügyi és számviteli informatika.
A Tuning projektben a teljes felsőoktatásra megfogalmazott általános
kompetenciák, melyek nem csak az informatikához kötődnek, de ott is megjelennek:


problémamegoldás,



elemzés és összefoglalás,



a tudás gyakorlatban való alkalmazása,



tanulási képesség,



alkalmazkodás új helyzetekhez,



önálló munkavégzés,



minőség iránti elkötelezettség.
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A közgazdasági és az üzleti szakok összehasonlításából látható, hogy
az előbbiben részletesebb iránymutatást találunk az informatikai, vagy
ahhoz szorosan kötődő kompetenciák területén, és ezek túlnyomó részt
elemzéssel és az adatok feldolgozásával kapcsolatosak. Az üzleti sz akokon valamivel hangsúlyosabban jelenik meg a prezentációs készség
és a különböző információs rendszerek ismerete. A hatályos dokume ntumokban megjelenő különbség nem fedi teljesen a valódi igényeket,
hiszen a közgazdasági szakoknál megjelenő adatelemzési kompetenc iák ugyanúgy szükségesek az üzleti szakokon is.

III.2. Informatikai képzés jelenleg (A2)
Milyen informatikai képzésben részesülnek jelenleg a gazdaságtani képzési
terület hallgatói?
A jelenlegi hazai gyakorlatot a honlapokon fellelhető tantárgyi adatl apok és tantárgyleírások alapján tudtam áttekinteni. A hiányos inform ációk miatt a kompetenciák közül a specifikusan informatikai, elsőso rban tudás- és képességelemeket tudtam összehasonlítani.
A magyar gyakorlatban jellemző, hogy az intézményeken belül n agyobb a hasonlóság, mint a szakok között. 2010 -es adatok alapján átlagosan 2 kötelező informatika tárgy szerepelt az operatív tantervben.
Gazdálkodás és menedzsment, illetve pénzügy és számvitel szakon
(üzleti szakok) általában ennél több, közszolgálat szakon (közgazdas ági szak) ennél kevesebb. A kötelező tárgyak kreditszáma 1 és 5 között
változott.
17 intézmény kötelező informatika tárgyai között 8 alapozó infor matika tantárgyra volt jellemző, hogy informatikai alapismereteket tarta lmazott: hardver, operációs rendszer ismeretek. Gyakorlatban szöve gszerkesztési, táblázatkezelési és prezentációkészítési alapismeretek
12

szerepeltek. További két alapozó tárgyban az elméletben megjelent az
adatvédelem, adatbiztonság, gyakorlatban haladóbb táblázatkezelési
(adatelemzési) ismeretek jelentek meg. További 7 kötelező tárgyban
szerepeltek vállalatirányítási illetve informatikai rendszerek. 2 kötel ező tárgyban szerepeltek kifejezetten haladó táblázatkezelési, adatele mzési, modellezési ismeretek, és 4-ben adatbázis-kezelés.
Emellett széleskörű, de intézményenként nagyon eltérő spektrumú a
választható tárgyak köre, ezek között szerepelnek elemző, informatikai
rendszereket bemutató és webes tárgyak is.
2013-ban a BCE-n az üzleti szakokon egy kötelező és egy kötelezően
választható informatika tárgy szerepelt (4 és 3 kredit), az ÁVF -en 2
kötelező tárgy 3-3 kreditért. Mindkét helyen elméleti alapismeretek
mellett táblázatkezelés volt a gyakorlati anyag. A főiskolán emellett a
gyakorlatokon volt még szövegszerkesztés, prezentáció és adatbázis kezelés is. Az egyetemen pénzügyi és számvitel valamint emberi er őforrások szakon Excel programozás. Az egyetemen a kötelezően v álasztható tárgy információs rendszerekről szólt. A szaktárgyak között
az egyetemen gazdálkodás és menedzsment szakon szerepelt e business, pénzügy és számvitel szakon pénzügyi és számviteli inform atika, emberi erőforrások szakon pedig személyügyi informatika. A
főiskolán a gazdálkodás és menedzsment szak egyes szakirányain sz erepelt az adott szakiránynak megfelelő informatikai tárgy. Választható
tárgyak mindkét intézményben vannak, az egyetemen szélesebb kö rben.
2013-ban a közgazdasági szakokon a BCE -n 1 kötelező tárgy volt 4
kreditért, elméleti alapismeretek, gyakorlatban táblázatkezelés és Excel
programozás, illetve gazdaságelemzés szakirányon Maple. Informatikai
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szaktárgyak ezeken a szakokon egyáltalán nem szerepelnek. Az ÁVF en közszolgálat szakon 2 kötelező informatika t árgy van, ugyanúgy,
mint az üzleti szakoknál. A választható tárgyak köre ugyanaz, mint az
üzleti szakokon, a gazdaságelemzés szaknak van még egy Excel programozást tartalmazó választható tárgya (náluk ez nem szerepelt a köt elező tananyagban).

III.3. Eltérések a KKK és a gyakorlat között (A3)
Milyen eltérések tapasztalhatók a képzési és kimeneti követelmények valamint
az európai uniós iránymutatások és a jelenlegi hazai gyakorlat között?
Az eltérések azonosítása csak részben valósulhat meg, mert a jelenlegi
hazai gyakorlatról csak a tantárgyleírások álltak rendelkezésemre, am iből nem derült ki, hogy az egyéb kompetenciák megjelennek -e a tananyagban, és ha igen, hogyan.
Feltűnő eltérés, hogy mind a 2010-es, mind a 2013-as elemzésben markánsan jelen voltak az informatika elméleti alapjai, különböző hardver
ismeretek, operációs rendszer, műszaki informatika, míg ezek a képz ési és kimeneti követelményekben és az európai iránymutatásokban
egyáltalán nem szerepelnek, legalábbis explicit módon nem. Bizonyos
intézményeknél megjelentek gyakorlatban a szövegszerkesztési ké szségek is, melyek szintén nem szerepeltek explicit módon a másik o ldalon.
Ezzel szemben a követelmények között – főleg a közgazdasági szakoknál – számos adatkezelési, elemzési kompetencia szerepelt, melyek az
intézmények egy jelentős részében (8 kötelező alap tantárgy) teljesen
hiányoztak az alapozó informatika tananyagból 2010 -ben. (A helyzet
azóta változhatott pozitív irányban.)
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Mindkét szakcsoport követelményei között szerepelt a prezentálás, az
adatok interpretálása, kommunikálása. A vizsgált tantárgyaknál a pr ezentáció csak elvétve és csak alap szinten jelent meg, az adatok ko mmunikálása explicit módon sehol.
Az információs rendszerek ismerete követelmény oldalon az üzleti
szakok közül az emberi erőforráso k és a pénzügy és számvitel szakon
jelent meg, ennek megfelelően a tantárgyak elemzésénél is ezeken a
szakokon találtam ilyen tartalmú szaktárgyakat. A Tuning projekt
meghatározásában az üzleti területen megjelent még kompetenciaként
az információs rendszerek tervezése és kivitelezése, ilyet explicit módon a tantárgyak elemzésénél nem találtam, de alapszakon szerintem ez
nem is lehet elvárás, csak bizonyos mesterszakokon.

III.4. Hozott ismeretek és képességek (A4)
Milyen kiinduló ismeretekre és képességekre támaszkodhatunk a képzés során?
A jogszabályok áttekintése és az empirikus kutatásom alapján megáll apítottam, hogy kimutathatóan szélesebb körű informatikai kompetenc iával érkeznek a hallgatók a felsőoktatásba, mint akár néhány évvel
korábban, és valószínűleg érdemes továbbra is figyelemmel kísérni ezt
a változást, hogy szükség esetén a felsőoktatás erre reagálni tudjon. A
kutatássorozat folytatása során érdekes lesz annak vizsgálata is, hogy
az új technológiák kezelése milyen ütemben kerül be a hallgatók kompetenciái közé.
Mind a jogszabályok, mind az önbevalláson alapuló kérdőívek azt m utatják, hogy az internethasználati, szövegszerkesztési, táblázatkezelési
és prezentációs alapismereteket, alapképességeket már az egyetem előtt
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megszerzik a hallgatók. Vannak területek, ahol viszont az önbevallott
tudás elmarad a törvényben előírtaktól. Tipikusan ilyen terület az ada tbázis-kezelés, a webszerkesztés és az adatelemzés.

III.5. A versenyszféra igényei a képzéssel szemben (A5)
Milyen informatikai kulcskompetenciákra van szüksége a munkába lépő
diplomásoknak a gazdaságtani képzési területen, az üzleti és közgazdasági
szakokon?
A kérdés megválaszolásához a gazdaságinformatikai ontológia alapján meghatározott kompetenciák, és az ECDL vizsgakövetelmények által meghatározott
és azon túlmutató felhasználói ismeretek és képességek unióját kell leszűkíteni
oly módon, hogy csak a gazdaságtan szempontjából releváns kompetenciák
maradjanak. A szűkítésben felhasználhatjuk az előző alkérdésekre adott válaszokat. A kompetenciakörből a szakkompetenciákat kell még kivennünk, hogy
a szükséges kulcskompetenciák maradjanak. A kompetenciák meghatározásakor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a technológia és az elvárások
folyamatosan változnak, tehát egyrészt szükséges a változásokhoz való alkalmazkodás kompetenciája is, másrészt a most leírt pontokat néhány évente szükségszerűen felül kell bírálni.


A számítástechnikai architektúra elemei közül a kommunikáció eszközeinek ismerete és alkalmazása (internetes és mobil),



Az információ architektúra elemei közül:
o

A tranzakció-feldolgozás lépéseinek végrehajtása: adattárolás,
adatbevitel, adatgyűjtés, primér feldolgozás, eredmények
megjelenítése, dokumentum-archiválás,

o

MIS (Management Information System) ismerete és alkalmazása, riportkészítés, automatizálható megoldások – szakkompetencia,
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o

Döntéstámogatás – szakkompetencia,

o

Csoportmunka alkalmazások ismerete és használata,

o

Workflow alkalmazások ismerete és használata – szakkompetencia,

o

Felsővezetői információszolgáltatás alkalmazása – szakkompetencia,



Alkalmazási területek elemei közül:
o

Integrált vállalatirányítási rendszerek ismerete és használata –
szakkompetencia,



A gazdaságinformatikai és felhasználói kompetenciák metszetében található a kommunikáció és a különböző táblázatkezelővel és adatbáziskezelővel megoldható feladatok megoldásának képessége:
o

Internetes és mobil kommunikáció,

o

Táblázatkezelővel táblázat készítése,

o

Táblázatkezelővel egyszerű képletek, függvények használata,

o

Táblázatkezelővel haladó függvények használata,

o

Táblázatkezelővel adatok elemzése,

o

Táblázatkezelővel makró készítése (táblázatkezelő haladó
használata),

o


Adatbázis-kezelés – szakkompetencia,

További szükséges kompetenciák:
o

Szövegszerkesztővel egyszerű dokumentumok készítése,

o

Szövegszerkesztővel hosszú dokumentumok készítése,

o

Prezentációs készségek,

o

Önállóság,

o

Problémamegoldás,

o

Alkalmazkodás új helyzetekhez,

o

Minőség iránti elkötelezettség.
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A felsorolásban jelzett szakkompetenciák egy része beépül az egyes szakokon
megjelenő szaktárgyakba, más részük választható tárgyak keretében sajátítható
el. Emellett a kompetenciák egy részét, a leginkább munkahely-specifikus tudást a dolgozók már a munkahelyükön fogják megszerezni.

III.6. Eltérés a versenyszféra igényei és a hozott kulcskompetenciák között (A6)
Melyik területeken van eltérés a munkahelyen szükséges és a már az egyetemre lépéskor meglévő informatikai kulcskompetenciák között?
Ahogy az az A4-re adott válaszból kiolvasható, az előző pontban felsorolt nem
szakkompetenciák egy része már a felsőoktatásba lépő hallgatóknál is megvan,
mint pl. az internethasználat, vagy a szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok használatának alapjai. Az információs társadalom fejlődésével a hozott
kompetenciák köre is folyamatosan változik, így nemcsak az A5 kérdésre adott
választ, hanem annak szűkítését is felül kell vizsgálni időről időre. A jelenlegi
állapot szerint a szükséges kulcskompetenciák közül az alábbiak nincsenek még
meg a bejövő hallgatóknál:
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1.

Csoportmunka alkalmazások ismerete és használata,

2.

Táblázatkezelővel haladó függvények használata,

3.

Táblázatkezelővel adatok elemzése,

4.

Táblázatkezelővel makró készítése (táblázatkezelő haladó használata),

5.

Eredmények megjelenítése, vizualizáció,

6.

Önállóság,

7.

Problémamegoldás,

8.

Alkalmazkodás új helyzetekhez,

9.

Minőség iránti elkötelezettség.

III.7. Az informatikai alapozó kurzusok célja és tartalma (K1)
Mi legyen a célja és a tartalma az informatika alapozó kurzusoknak a gazdaságtudományok képzési terület szakjain?
Az alkérdésekre adott válaszok alapján már meg lehet válaszolni a fő kérdést.
Az alapozó informatika kurzusok célja, hogy a bejövő tudásra építve olyan
informatikai és tantárgyközi kulcskompetenciákat fejlesszen ki a hallgatókban,
melyek segítségével a dinamikusan változó munka világában is megállják a
helyüket, illetve amelyekre építve a további tanulmányaik során az informatikai
szakkompetenciákat is el tudják sajátítani.
Ahhoz, hogy a későbbi szakkompetenciákat hatékonyan tudják elsajátítani,
szükséges az alapok stabil letétele. Egy táblázatkezelő program szakértő használatának elsajátítása szolgálhatja ezt a célt. A vizsgált gazdaságtani szakterületen a problémák jelentős része eleve megoldható táblázatkezelő eszközök segítségével. A kutatások azt mutatták, hogy a vállalati környezetben is ezekkel az
alkalmazásokkal találkoznak leginkább a munkavállalók (2., 3., 4. és 5. kompetencia az A6 kérdésre adott felsorolásban). Ezen túlmenően a specifikus programok használatának elsajátításában is jelentős segítség, ha az adatkezelés,
adatelemzés alapjait egy ismert programkörnyezetben már elsajátították.
A tananyagot a problémamegoldás elvén kell felépíteni. Ezzel az A6 pontban
felsorolt kompetenciák közül a problémamegoldást, az önállóságot is lehet
fejleszteni (6. és 7.). A probléma felőli megközelítés lehetőséget teremt arra is,
hogy a megfelelő kapcsolódási pontokat kiépítsük a később elsajátítandó szakkompetenciák felé, és ezzel elősegítsük az új helyzetekhez való alkalmazkodás
képességének kialakulását (9.).
A problémamegoldás egymásra épülő fokozatait a komplexitás szintjének növekedésével arányosan lehet szakaszolni. A komplexitás a tárgyalt esetben az
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adatféleségek körével és az adatfeldolgozás bonyolultsági szintjével írható le. A
vizsgált téma szempontjából a következő szintek határozhatók meg:
1.

adatok statikus kezelése: táblázatba foglalás, egyszerű számítások,

2.

adatok dinamikus kezelése, jellemzően táblázatkezelő alkalmazással
vagy azzal is megoldható problémák: képletek használata, vizualizáció,

3.

adatbázisok integrált kezelése,

4.

problémamegoldás, az ehhez megfelelő különböző alkalmazások megtalálása és integrált kezelése.

A technológia fejlődését az oktatás értelemszerűen soha nem tudja időben integrálni, hiszen hiába tanítjuk adott esetben az aktuálisan legújabb technológiát,
mire az elsőéves hallgató diplomát szerez és munkába áll, a technológia tovább
fejlődik. Ennek ellenére törekedni kell a fejlődési tendenciák legalább ismeret
szintű megtanítására, és fel kell vázolni azokat az irányokat, amelyekbe a hallgatók a saját szakjuk kapcsán továbbléphetnek. Ezt a törekvést segíti, ha ebben
a körben relatíve stabilabb elemekre építjük a konkrét oktatási anyagokat.
Az A6 kérdésre adott válaszban felsorolt további két kompetencia, a csoportmunka és a minőség iránti elkötelezettség elsajátítását módszertani eszközökkel
lehet elősegíteni.
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IV. AZ EREDMÉNYEK VALIDÁLÁSA
A kutatási eredmények validálásához szükséges az elméletileg igazolt megállapítások gyakorlati implementációja. Ennek egy lehetséges formája egy korszerű, a bolognai folyamatnak, a képzési és kimeneti követelményeknek
és a munkahelyi elvárásoknak megfelelő, a peremfeltételeket figy elembe vevő tananyag összeállítása.
Deklaratív tudás (ismeret és megértés szintjén): informatikai alapfogalmak
definíciója, jellemzői, típusai (információ, adat), az informatika aktuális és
jövőbeli trendjei, a gazdaság és a közszféra informatikai rendszerei, kommunikációs eszközök, hálózatok, adatbiztonság
Képességek (a kognitív tartomány alkalmazás szintjén):
Információ értékelése az információ jellemzői alapján. Adattípusok felismerése
és a műveleteknek megfelelő adattípusok használata.
Táblázatkezelő és prezentációkészítő alkalmazások meghatározott eszközeinek
hozzáértő használata. Az itt felsorolt eszközök egy részének alapszintű használatának képessége már a hallgatók nagy részének az egyetemre lépéskor megvan, a kurzus eredménye optimális esetben a szakértő használaton túl a problémából kiindulva a megoldáshoz szükséges munkafolyamatok megtervezésének
képessége is lesz. Tanulási eredményként (minimum követelmény) a hozzáértő
használatot lehet előírni.
A generikus kompetenciák közül a problémamegoldást szem előtt tartva a 1.
táblázatban felvázolt konkrét esettanulmány mentén a folyamatosan felmerülő
újabb problématípusok megoldására nyújtsunk megfelelő eszközkészletet. Ezek
az

eszközök

alkalmazásfüggetlenek,

amellett,

hogy

az

esettanulmány

végigvitele során természetesen egy konkrét programcsomag használata elen21

gedhetetlen. (Ez többnyire még a Microsoft Office programcsomag valamelyik
verziója, de a hallgatók figyelmét is fel kell hívni az alternatív lehetőségekre,
open-source megoldásokra.)
Az esettanulmányban szereplő problémák az első két problémaosztályhoz tartoznak. Az alapozó informatika képzésben a magasabb szintek elérése nem
követelmény egyelőre, de az esettanulmány lehetőséget nyújt arra is, hogy
egyes problémák kapcsán bemutassuk a táblázatkezelő programok által nyújtott
lehetőségeken túli megoldásokat. Ezek részletes bemutatására egy ilyen alapozó
kurzus kevés, de mindenképpen fontosnak tartom a kapcsolódási pontok kiépítését.
1. táblázat Megrendelések kezeléséről szóló komplex esettanulmány során
felmerülő problémák és a megoldásukhoz szükséges eszközkészlet (A
probléma leírásánál zárójelben a problémaszinteket jeleztem)

PROBLÉMA LEÍRÁSA

KONKRÉT FELADAT

ESZKÖZÖK
Egyszerű képletek,
függvények,
abszolút-relatív
hivatkozás

Megrendelés ellenértékének
kiszámolása költségekből
levezetve (1. szint)

Számolások
meghatározott
értékekkel

Különböző formátumokban
kapott megrendelőlapok
alapján az ellenérték
kiszámolása (1. szint)

Adatok áthelyezése a
táblázatkezelőbe,
átalakítás, hogy a
számolásokat végre
lehessen hajtani

Importálás, szöveg
és dátumkezelő
eszközök

Az árajánlatot devizában kérik
(2. szint)

Aktuális árfolyam
beillesztése pl. az
arfolyam.hu-ról

Importálás
honlapról, frissítés,
szövegkezelő
eszközök

A megrendelésben döntési
változók is szerepelnek, pl.
mennyiségi kedvezmény
(2. szint)

A döntési folyamat
formalizálása

Feltételes
függvények (If)
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PROBLÉMA LEÍRÁSA
KONKRÉT FELADAT
A megrendelés teljesítéséhez az
adatokat valamilyen
Feltételek
szempontok szerint összegezni megfogalmazása
kell (2. szint)

ESZKÖZÖK
Feltételes összesítő
függvények
(darabteli, szumha,
countif, sumif)

A megrendelésekkel
kapcsolatban, vagy az egyéb
adatainkkal kapcsolatban
különböző ad- hoc vezetői
kérdésekre választ kell adnunk.
Pl. Van-e raktáron bizonyos
termék, mely terméktípusokból
rendeltek a legtöbbet, stb.
(2. szint)

A táblázat sorainak
megfelelő
részhalmazának
megjelenítése, adatok
gyors átláthatóvá
tétele

Szűrés, rendezés,
feltételes formázás

A megrendelésben csak a
terméknevek vagy kódok és a
mennyiségek szerepelnek, az
egyéb jellemzők (egységár,
van-e raktáron, stb.) nem
(2. szint)

Saját adattábláinkból
ki kell keresni a
megfelelő adatokat

Keresési
függvények
(Lookup)

Jelentéseket kell készítenünk a
felsőbb vezetői döntések
előkészítésére (2. szint)

Megrendelések adatait
táblázatba rendezni,
különböző
adattábláinkból
Kimutatás (pivot
(raktárkészlet,
table)
költségtábla,
megrendelések)
összesítő, kibontható
táblázatokat készíteni

Adatainkat be kell mutatnunk
cégen belül vagy kívül.
(2. szint)

Vizualizáció.
Diagramok,
grafikonok készítése,
prezentálása

Diagram (Chart),
diagram animálása
prezentációban

Gyakran ismétlődő feladat, pl.
a megrendelést mindig azonos,
de feldolgozásra alkalmatlan
formában kapjuk. (2. szint)

Elvégzett műveletek
automatizálása.

Makró rögzítés,
módosítás, futtatás
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PROBLÉMA LEÍRÁSA
Ne legyen szükség a
megrendelőlap állandó
átalakítására (2. szint)

KONKRÉT FELADAT
Automatikusan
feldolgozható űrlap
készítése

ESZKÖZÖK

Az árazási modell
kialakításához nekünk kell
számításokkal alátámasztani a
különböző alternatívákat
(2. szint)

Adattáblák,
érzékenységi
vizsgálatok

Adattábla

A beérkezett megrendelések
kiszállítását a különböző
raktárainkból szeretnénk
optimalizálni (2. szint)

Szállítási feladat
megoldása

Optimalizáló
eszköz, Solver

Az árazási modellt is nekünk
kell kialakítani (2. szint)

Matematikai modellek
Makró írás
algoritmizálása

Űrlap eszközök
(form)

A kognitív tartomány magasabb szintjei (elemez, értékel, alkot): nem szükségesek.
Attitűd: az explicit tananyagleírásban kevésbé, inkább a módszertan segítségével elérhető tanulási eredmények. Alkalmazkodás új helyzetekhez, problémamegoldás, önállóság, minőség iránti elhivatottság.
A teljes tananyag problémaorientált megközelítése biztosíthatja a bevezetőben
felvázolt ellentét feloldását a dinamikusan változó munka világa és a statikus
képzési és kimeneti követelmények között (1. ábra).
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