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1. Bevezetés, téma pontosítása 

1.1 Előzmények, létjogosultság 

A DLA tanulmányaim megkezdésével nagyjából egyidőben kezdtem el foglalkozni céges 
környezetben használható, kifejezetten ipari terméktervezéssel foglalkozó szakemberek 
kompetenciafejlesztésére koncentráló keretrendszerekkel. Mivel sokkal több lehetőséget 
látok egy ilyen rendszer létrehozásában, mint az eredeti DLA témámban („Ember az úton“), 
ezért kérvényeztem a témám módosítását.


2010 óta vezetem Csire Géza társalapítóval a Maform terméktervező stúdiót. 2014-ben 
kezdett dinamikusan bővülni a csapatunk, jelenleg rajtunk kívül 5 tervező dolgozik a cégnél, 
folyamatosan fogadunk diplomázókat és gyakornokokat is. Számunkra kulcskérdés, hogy a 
fiatal tervezők szakmai fejlődését támogassuk. Ahogy nőtt a csapat és egyre elfoglaltabbak 
lettünk, úgy – idő hiányában – egyre komolyabb kihívást jelentett az új belépők mentorálása. 
A megoldást a hatékonyságnövelésben látjuk. Ehhez egy olyan rendszer kidolgozása 
szükséges, aminek a segítségével rendszerezett módon tudjuk megosztani a 
tapasztalatainkat és elősegíteni a tervezőink fejlődését.


A PwC 2011-es felmérése szerint az „Y“ generációba tartozó munkavállalók számára a 
tanulás lehetősége és a személyes fejlődés első helyen szerepel a munkáltatóktól várt 
hasznok között, míg a fizetés csak harmadik ezen a listán.  Ennek fényében különösen jól 1

hasznosítható lehet egy keretrendszer, ami kifejezetten designerek kompetenciafejlődésének 
támogatására lett tervezve.


Előnye lehet egy ilyen rendszernek, hogy mérhetővé teszi a csapat és a csapattagok 
szakmai fejlődését. Összeállítható egyének és csoportok kompetencia-térképe. 
Monitorozhatóvá válnak a fejlődési célok, valamint a célok elérési hatékonysága. Mindez 
egyetemi környezetben is jól hasznosítható, hiszen (i) segítségével direkt visszajelzés adható 
a hallgatók számára, (ii) tehermentesítheti az oktatókat, (iii) mérhetővé és monitorozhatóvá 
teszi az egyes hallgatók, illetve hallgatói csoportok teljesítményét. Amennyiben egységes 
(vagy hasonló alapokon nyugvó) rendszer kerül bevezetésbe az oktatásban és az iparban, 
úgy a pályaválasztást, a munkaerőpiacra lépést és a szakmai gyakornoki programok 
hatékonyságát is növelheti egy ilyen keretrendszer.


Amennyiben a rendszer alapja a tervezői önértékelés, úgy a mentorok (oktatók vagy 
felettesek) részben tehermentesíthetők, a mentorált (hallgató vagy beosztott) pedig olyan 
tanulási eszközt sajátíthat el, amit később önállóan is alkalmazhat.


1.2 Kompetencia-alapú oktatás 

A kompetencia-alapú oktatás motorjai az egymással versengő oktatási intézmények és az 
információs technológia gyors fejlődése. Ez a két tényező új tanulmányi pályákat, új 
lehetőségeket hozott az oktatásban. Az így kialakult új típusú oktatási termékek piacán a 
legfontosabb a tudás minél gyorsabb megszerzése, fő szereplői pedig tanulók és 

Millennials at Work Reshaping the Workplace, 4., 11. oldal, https://www.pwc.com/m1/en/services/consulting/1

documents/millennials-at-work.pdf, PricewaterhouseCoopers, letöltve: 2017.01.11.



munkáltatók. A lassan reagáló klasszikus felsőoktatási intézmények mellett megjelentek 
olyan alternatívák, amik egészen más oktatási paradigmát használnak. 
2

Ez az új típusú megközelítés a kompetencia-alapú oktatás, ami mérhető eredményeket és 
rugalmas tanulmányi pályát kínál. A kompetencia alapú oktatás már a 2000-es évek eleje óta 
terjedőben van az Egyesült Államokban, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban 
(Voorhees, 2001), de a pedagógusképzésben ma már Magyarországon is jelen lévő 
megközelítés . Design oktatás területén kiemelt példának tekinthető az Eindhoveni Műszaki 3

Egyetem (TU/e) és az Eindhoveni Design Akadémia (DAE).


1.3 Célkitűzés 

A DLA munkám céja, hogy egy olyan kompetenciafejlesztési keretrendszert hozzak létre, ami 
megkönnyíti a design-nal kapcsolatos kompetenciák fejlesztését, céges és egyetemi 
környezetben egyaránt, a következő szempontok mentén:


• alkalmas a tervezői kompetenciák fejlesztésére,


• nagy részben egységesen alkalmazható egyetemi és céges környezetben (legalább 60%-
ban egységes kiértékelési szempontok és módszerek),


• alap eszköze a tervezői önértékelés,


• a mentoráltak által önállóan is alkalmazható,


• alkalmas egyének és csoportok fejlődési céljainak megismerésére és teljesülésük 
követésére,


• alkalmas egyének és csoportok kompetenciáinak felmérésére,


• motiválja a mentoráltakat az önképzésre.


1.4 Vízió, hasznosság 

Vízióm szerint egy olyan hatékony eszköz jönne létre, ami egységes keretet biztosíthatna 
oktatási intézmények és ipari szereplők számára a szervezetnél folyó kompetenciafejlesztési 
és mentorálási tevékenység számára. Az egységes keretrendszert alkalmazó intézmények 
számára:


• megkönnyítené a szervezetek közötti mozgást, valamint az egyes szervezeteken belüli 
oktatási és mentorálási célok elérését. 


• Segítségével emelhető a képzések és a tudásmegosztás színvonala és hatékonysága.


• Inkluzív módon, minden résztvevő számára hasonló feltételek mellett biztosítana 
továbbfejlődési lehetőséget.


• Motiválná a mentorokat és a mentoráltakat a személyes fejlődésükben.


 VOORHEES, R A: Competency-Based Learning Models: A Necessary Future.  NEW DIRECTIONS FOR INSTITUTIONAL 2

RESEARCH, no. 110, 2001 © John Wiley & Sons, Inc., p5

 ZSOLNAI, A: A hatékony oktatói és nevelői munkához szükséges készségek és képességek3
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A rendszer kiforrott változata hosszú távon egyetemi környezetben a hallgatói munka 
értékelésének alapját is képezhetné. Jelen DLA munka során nem tekintem elvárásnak, de 
érdekes lehetőségnek tartom a létrejött keretrendszer kiterjesztését a design-tól különböző 
szakterületekre.


1.5 Kutatási feladatterv 

1-2. szemeszter: Tapasztalatok feldolgozása, prototipizálás és tesztelés  
A témafelvetés előtt megszerzett tapasztalatok összegyűjtése és rendszerezése. 
Keretrendszer prototípusának összeállítása. Az elkészült keretrendszer teszt jellegű 
alkalmazása céges környezetben. A tesztelés rövidtávú eredményeinek kiértékelése, 
tapasztalatok összegyűjtése. Hasonló rendszerek elemzése továbbfejlesztési céllal.


3.-4. szemeszter: Továbbfejlesztés a tesztelés tapasztalatai alapján. 
A keretrendszer tesztelés és iteratív fejlesztése egyetemi és céges környezetben. A rendszer 
akadémiai környezetre való kiterjeszthetőségének vizsgálata, lehetőségek felmérése.


5. szemeszter: Összegzés, teszteredmények elemzése 
Az öt féléves kutatási munka összegzése. A keretrendszer komplex leírása.


6. szemeszter: Mestermunka 
A kutatási eredmények lenyomatából a keretrendszer véglegesítése és dokumentálása. 
Alkalmazási javaslatok leírása egyetemi és céges környezet esetén.




2. Általános kompetencia-fejlődési modellek 

2.1 A kompetencia hierarchiája (Noel Burch) 

Kompetencia fejlesztéssel és a képesség-elsajátítás folyamatával – összetett és nehezen 
számszerűsíthető problémáról lévén szó – jellemzően a pszichológia és a filozófia foglalkozik.  
Kifejezetten a képességek és készségek elsajátításával kapcsolatban két általánosan 
elterjedt modell létezik. Az egyik ilyen modell a „kompetencia négy szakasza“-ként is ismert 
leírása a képességek elsajátításának, amit a Gordon Training International egyik munkatársa, 
Noel Burch fogalmazott meg. 
4

1. Ábra: Burch-féle kompetencia hierarchia


Az elmélet szerint a tudás nem tudatos hiányától (amikor az eredményeink véletlenszerűen 
lesznek megfelelőek vagy hibásak) analitikus lépcsőkön kereszül lehet eljutni addig, hogy 
egy problémát készség szinten tudjunk megoldani. A tanulás során az első lépcsőfok tehát a 
megértés (a tudás hiányának felismerése), a legfelsőbb foka pedig az helyes intuitíció.


2.2 Új képességek elsajátításának Dreyfus-féle modellje 

A témaban a legismertebb és legkiterjedtebb munkát Hubert L. Dreyfus és Stuart E. Dreyfus 
jegyzik. Első vonatkozó tanulmányuk „A Five Stage Model of the Mental Activities Involved in 
Directed Skill Acquisition“ címmel jelent meg 1980. februárjában a Berkeley Egyetemen. A 
munka egy sakkmester, egy autóvezető és egy pilóta példáján keresztül mutatja be az egyes 
ismeretek, illetve szakmai jártasság elsajátításának lépéseit. Később a tanulmányt bővítették 
és pontosították, a legutóbbi vonatkozó munkát Stuart E. Dreyfus jegyzi 2004-ből (The Five-
Stage Model of Adult Skill Acquisition, Bulletin of Science Technology & Society 2004). A 
továbbiakban ezekre, illetve az ezeket feldolgozó a munkára fogok hivatkozni a képességek 
elsajátításának Dreyfus-féle modellje kapcsán.   Az elmélet 5 lépcsőre bontja a jártasságot 5 6

az alábbi táblázatok szerint.


 Learning a New Skill is Easier Said Than Done, http://www.gordontraining.com/free-workplace-articles/learning-a-4

new-skill-is-easier-said-than-done/, Gordon Training Center, letöltve 2017.01.11.

 DREYFUS, H L & DREYFUS, S E, A Five Stage Model of the Mental Activities Involved in Directed Skill Acquisition, 5

University of California Berkeley, 1980

 DREYFUS, S. E., The Five Stage Model of Adult Skill Acquisition, Bulletin of Science Technology & Society, 20046
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Helyes intuíció

Helyes elemzés

Helytelen elemzés

Helytelen intuíció

http://www.gordontraining.com/free-workplace-articles/learning-a-new-skill-is-easier-said-than-done/
http://www.gordontraining.com/free-workplace-articles/learning-a-new-skill-is-easier-said-than-done/


1. Táblázat: Kompetencia elsajátítás 5 szintje a Dreyfus-féle elmélet szerint (1) 
7

Az. 1. Táblázat a szerzők saját táblázatos összefoglalója; absztrakt pszichológiai fogalmak 
mentén emeli ki az egyes kompetencia-szinteken a különböző foglalkozást űző személyek 
(sakkmester, pilóta, sofőr) képességekre visszavezethető viselkedésbeli hasonlóságait. A 
magas absztrakciós szint miatt nehézkes közvetlen módon beemelni a fenti kategorizálást 
egy általános célú kompetencia-fejlesztési keretrendszerbe. Ugyanakkor érdemes tisztában 
lenni vele, hiszen a legtöbb származtatott táblázatos összefoglaló ebből a táblázatból indul 
ki, valamint ez az az absztrakciós szint, amiből (a Dreyfus-féle elmélet keretein belül) minden 
viselkedésforma általánosan levezethető.


2. Táblázat: Kompetencia elsajátítás 5 szintje a Dreyfus-féle elmélet szerint (2) 
8

Szint Újonc Kezdő Hozzáértő Jártas Szakértő

Elemek Kontextus-
független Kontextus-független és szituáció-függő

Perspektíva Nincs Választott Tapasztalt

Döntés Analitikus Intuitív

Elkötelezettség Független

Független 
megértés és 

döntéshozatal. 
Eredmény 

tekintetében 
elkötelezett

Elkötelezett 
megértés. 
Független 

döntéshozatal.
Elkötelezett

Szint Jellemzők Elsajátított 
tudás 
előhívása

Releváns 
információk 
felismerése

Kontextus 
megálla-
pítása

Döntés-
hozatal

Újonc • Merev ragaszkodás jellemzi a tanult szabályokhoz és 
tervekhez

• Érzékelése kis mértékben helyzetfüggő
• Nincsenek önálló nézetei

Kontextus-
független

Nem

Analitikus

Racionális, 
analitikus

Kezdő • A cselekvéshez útmutatókat használ, amik 
jellegzetességekre és aspektusokra épülnek (az 
aspektusok egy helyzet globális jellemzői, amik csak 
egy bizonyos mértékű tapasztalat birtokában 
ismerhetők fel)

• Érzékelése továbbra is korlátozottan helyzetfüggő
• Minden tulajdonságot és aspektust külön és azonos 

fontosságúként kezel

Kontextus-
függő

Hozzáértő • Megbírkózik a zsúfoltsággal (információs zajjal)
• A tetteit legalább részben hosszabb távú célok 

szempontjából nézi
• Tudatos, megfontolt tervezés jellemzi
• Egységesített és rutinosított folyamatok jellemzik

Igen

Jártas • Holisztikus helyzetfelismerés jellemzi
• Látja, hhogy mi a legfontosabb egy adott helyzetben
• Érzékeli az eltéréseket a szokásos mintázatoktól  

Kevesebb munkával hoz döntéseket
• Aforizmákat használ irányításként, amik jelentése a 

helyzettől függően változik

HolisztikusSzakértő • Többé nem támaszkodik szabályokra, útmutatásokra 
vagy aforizmákra

• Intuitív módon dolgozza fel a helyzetet a mély 
megértésére alapozva

• Csak újszerű vagy problémás helyzetekben alkalmaz 
analitikus megközelítést

• Vízióval rendelkezik a megvalósíthatóságról

Intuitív

 DREYFUS, H L & DREYFUS, S E Mind Over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of 7

the Computer, New York: The Free Press, 1986, p. 50, Table 1-1

 LESTER, STAN. Novice to Expert: the Dreyfus model of skill acquisition. http://www.sld.demon.co.uk/dreyfus.pdf 8

Stan Lester Developments, 2005, p3. Letöltve: 2017.01.11
Átvéve innen: DREYFUS, S E (1981) Four models v human situational understanding: inherent limitations on the 
modelling of business expertise USAF Office of Scientific Research, ref F49620-79-C-0063; DREYFUS, H L & 
DREYFUS, S E (1984) "Putting computers in their proper place: analysis versus intuition in the classroom," in D 
Sloan (ed) The computer in education: a critical perspective Columbia NY, Teachers' College Press.

http://www.sld.demon.co.uk/dreyfus.pdf


A 2. táblázatban egy kevésbé általános összefoglaló látható. E táblázat nagy előnye, hogy az 
5 szint jól elkülöníthető egymástól négy bináris paraméter (elsajátított ismeretek kezelése, 
releváns információk felismerése, kontextus megállapítása, döntéshozatal) segítségével. Bár 
a táblázat sok helyen egyszerűsítést tartalmaz, mégis jól felhasználhatónak tűnik saját 
kompetenciaszintünk (vagy mentoráltunk kompetenciaszintjének) megállapításához. Itt 
kiemelném, hogy saját tapasztalataim alapján lényegesen nehezebben mérjük fel saját 
képességeinket, mint másokét. Ebben feltételezésem szerint kifejezetten nagy segítségünkre 
lehet, ha le tudjuk bontani a szintmeghatározási folyamatot egyszerű eldöntendő kérdésekre.


3. Táblázat: Kompetencia elsajátítás 5 szintje a Dreyfus-féle elmélet szerint (3) 
9

A 3. táblázatban összetettebb, általános példákhoz jobban köthető szempontok szerinti 
kategorizálásban olvashatók az egyes kompetencia-szintek jellemzői. Feltételezésem szerint, 
jellegükből adódóan, ezek a leírások jól használhatók ellenőrzésre vagy kompetencia-szint 
megállapításra abban az esetben, ha valaki mást kell értékelnünk. Rövid és érthető 
betekintést engedhet továbbá azoknak, akik a lényegre koncentráló, elvontabb táblázatos 
formánál több ismeretre, a téma mélyebb megértésére törekednek.


Tudás Munka színvonala Önállóság Összetettség 
kezelése

Kontextus 
érzékelése

Újonc Minimális, „tankönyvi“ 
tudás gyakorlati 
ismeretek nélkül

Felügyelet nélkül kis 
valószínűséggel 
kielégítő

Közeli felügyeletet 
vagy utasításokat 
igényel

Nincs elképzelése az 
összetett problémák 
kezeléséről.

A történéseket 
elszigetelten látja

Kezdő Használható ismeret a 
legfontosabb 
gyakorlati 
kérdésekben

Egyértelmű feladatok 
valószínűleg 
elfogadható szintű 
teljesítése

Bizonyos lépéseket 
már egyedül el tud 
végezni, de a feladat 
teljesítéséhez 
felügyelet szükséges

Örül az összetett 
helyzeteknek, de csak 
részben tudja őket 
kezelni.

A történéseket 
lépések sorozataként 
látja

Hozzáértő Jól használható 
gyakorlati és elméleti 
tudás a szekterületen

A célnak megfelel, bár 
nem kifinomult 

A legtöbb feladatot 
egyedül el tudja 
végezni.

Megbírkózik az 
összetett helyzetekkel 
megfontolt elemzés és 
tervezés segítségével

A történéseket 
legalább részben 
hosszú távú célok 
részének tekinti

Jártas A vonatkozó 
diszciplinák és 
szakterület mélységi 
megértése

Teljesen elfogadható 
színvonal, rutinszerű 
munkavégzés

A saját (és adott 
esetben mások) 
munkájáért teljes 
felelősséget vállal

Holisztikusan kezeli az 
összetett helyzeteket, 
magabiztosabb a 
döntésekben

Látja a nagyobb képet 
és a különálló 
történések 
kapcsolódását ehhez

Szakértő Megbízható 
diszciplináris tudás és 
a szakterület átfogó, 
mély megértése

Tökéletes minőség 
viszonylagos 
könnyedséggel 

Az általánosan 
elfogadott szinten felül 
is képes felelősséget 
vállalni

Holisztikusan kezeli az 
összetett helyzeteket, 
könnyedén vált intuitív 
és analitikus 
megközelítés között

Látja a nagyobb képet 
és megoldási 
alternatívákat; vízióval 
rendelkezik a 
lehetőségekről
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2. Ábra: Konceptuális tanulási modell (Vorhees, 2001)


2.3 Kompetencia-alapú tanulási modellek 

A TU/e képzési modellje  a Voorhees által is említett Konceptuális Tanulmányi Modellen 10

alapszik (Voorhees, 2001). Ennek alapvetése a tanulási szintek (lépcsőfokok) közötti 
folyamatos visszacsatolás és a folyamatos kiértékelés mellett a kompetenciák gyakorlati 
hasznosíthatóságának mérése, mint legfelsőbb kiértékelési mutató. Fontos jellemzője 
továbbá, hogy minden esetben a tanuló saját jellemzőiből indul ki és a tanulási folyamat 
során az eredményeket is ehhez viszonyítja.


2.4 Összefoglalás 

Burch kompetencia-hierarchiájának alapvetései és a Dreyfus-modell között hasonlóság, 
hogy mindkét elmélet szerint a képességek nem tudatos hiányától a képességek nem 
tudatos helyes használatáig terjed a kezdő-szakértő spektrum.


A Dreyfus-modell eredményeit kutatásaim alapján főleg a pedagógiában, a kompetencia-
alapú oktatási módszerek kapcsán igyekeznek hasznosítani, ezen a téren sok kapcsolódó 
tanulmány született még magyar nyelven is. A prototipizáláshoz a Dreyfus-féle modellt 
fogom felhasználni, mert segítségével könnyen lehet indikatív visszajelzést adni (akár 
számszerűsítve is) egyes kompetenciaterületek elsajátításáról. A Dreyfus-modell kritikáival 
ebben a szemeszterben nem foglalkoztam, ezt a következő szemeszterek során fogom 
pótolni.
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Teljesítmény 
kiértékelése

A tanulási folyamat 
során elsajátított

Alapok Jellegzetességek, sajátosságok

Bemutató

Kiértékelés

Tanulmányi élmények és tapasztalatok

Elsajátított készségek, 
képességek és tudás

Készségek, képességek és tudás

Integrált tanulmányi élmények és tapasztalatok

Kompetenciák
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3. Prototipizálás 

3.1 Releváns kompetenciák összegyűjtése 

A prototipizáláshoz a tervezői kompetenciákat saját tapasztalataim alapján gyűjtöttem össze. 
Ehhez alapot biztosított a design oktatásban  és a design szolgáltató szektorban  11 12

tervezőként szerzett tapasztalatom. Összegyűjtöttem, hogy egy tervezés sikerét mely jól 
elkülöníthető tervezői kompetenciakörökre lehet visszavezetni.


• Rálátás 
Általános ismeretek a design, a technológia, a tudomány, a művészet és a gyártás 
területén. Alapja az általános műveltség és az interdiszciplináris munkavégzés során 
kialakuló általános tervezői szemléletmód. 
A megoldandó probléma kontextusának ismerete fontos: segít analóg megoldásokat találni 
és társadalmi szinten valóban hasznos megoldásra jutni.


• Elemzés 
A probléma vagy megoldandó feladat lényegének és kontextusának megismerése, 
követelmények felállítása, megoldási irányok kijelölése. 
Nem mindegy, hogy valóban a problémát oldjuk-e meg, vagy újakat hozunk létre. 

• Kreativitás 
Ötletek minősége, mennyisége, újszerűsége és időszerűsége. Vízió kulturális kontextusa és 
komplexitása. 
Az újszerű meglátások és ötletek inspirálják a korábbiaknál jobb megoldásokat.


• Alkalmazott esztétika  
Forma- és arányérzék, kompozíciós készség, grafikai megvalósítás, színkezelés, hangulat- 
és témaérzékenység. 
A felhasználó számára könnyen befogadható és jól értelmezhető, vonzó megjelenésű 
termékek segítik a termékek funkciójának megvalósulását.


• Kidolgozás 
Részletek minősége, lehetőségek és keretek elfogadása (az elfogadhatóság szintjének 
meghatározása), megvalósíthatóság optimalizálása (gyártás és műszaki feltételek). 
Kidolgozás általános minősége. 
A tervezett termékek érzékelt minőségének legerősebb befolyásoló tényezője minden 
esetben a kidolgozás minősége. Hiába szép egy terv, ha a megvalósítás gyatra minőségű.


• Időbeosztás és menedzsment  
Határidők beosztása és betartása, a követelményeknek való megfelelés, kötelességtudat 
és elhivatottság. 
Ha valami nem készül el, akkor hiába jó.


• Kommunikáció  
Érthető szóbeli és írásbeli kommunikáció, viselkedés, információellátás hatékonysága. 

 Zsennyei Műhely szervező 2007 óta, szakmai vezető 2013 óta; műegyetemi mehívott előadó 2012 óta, 11
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Egyetlen termék vagy szolgáltatás sem adja el önmagát. A tervezői tevékenység során 
elengedhetetlen a megfelelő minőségű kommunikáció.


• Csapatmunka 
Feladatok beosztása és delegálása, csapaton belülüli kommunikáció, proaktivitás, 
feladatvállalás. 
Emberek csoportja együtt többre képes, mint a különálló emberek egyesével. 

Első körben a megfogalmazott területeket szándékosan nem rangsoroltam és 
rendszereztem. Főleg azokat az meglátásaimat gyűjtöttem össze, amik tapasztalataim 
szerint leggyakrabban előfordultak tervezői hibák, vagy egy tervezési feladat sikeressége 
(sikertelensége) kapcsán. Ezzel nyitva hagytam a lehetőséget a pontosításra és az objektív 
rendszerezésre.


3.2 Kompetenciák rendszerezése 

Mielőtt rendszerezni kezdtem volna a leírtakat, összehasonlítottam az eredményeimet a TU/e 
birtokomban lévő oktatási segédletével . A segédlet 10 kompetenciaterületet különböztet 13

meg, ahogyan azt a 3. ábra mutatja. 


3. Ábra: TU/e tervezői kompetenciák, 2008-2009 (TU/e, 2008)
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A saját meglátásaimat összehasonlítottam ezzel a kategorizálással és néhány kiegészítést, 
illetve változtatást eszközöltem. A kompetenciaterületek ezek után a következőképp néztek 
ki (immár rangsorolva):


1. Rálátás 
Általános ismeretek a design, a technológia, a tudomány, a művészet és a gyártás 
területén. Alapja az általános műveltség és az interdiszciplináris munkavégzés során 
kialakuló általános tervezői szemléletmód. 
Ezen a kategórián nem változtattam. Az elemei szétbontva megjelentek a TU/e 
rendszerében is. Úgy gondoltam, hogy fontossága miatt indokolt ezt a pontot külön 
kezelni. 

2. Ötletek és koncepció 
Ötletek minősége, mennyisége, újszerűsége és időszerűsége. Vízió kulturális kontextusa 
és komplexitása. Koncepcionális tervezés minősége. 
Ez a kategória kibővült a koncepció szintű tervek minőségével. Mivel a koncepcionális 
tervezés kategóriaként az én kategorizálásomban nem szerepelt, így kézenfekvő volt 
átvenni a TU/e-nál alkalmazott megoldást és kibővíteni az ötletekre vonatkozó kategóriát a 
koncepciótervezéssel. 

3. Implementáció 
Alkalmazott műszaki ismeretek, technológia integrálása, modellezés, prototipizálás. 
Ez a követelmény mindkét rendszerből hiányzott, egyes elemei azonban megjelentek. 
Külön kategóriaként való szerepeltetésével különválasztottam a fizikai és gyárthatósági 
megvalósítást a jelen kategóriába foglalt terv szintű kidolgozástól. 

4. Környezet és felhasználás 
A probléma vagy megoldandó feladat lényegének és kontextusának megismerése, 
követelmények felállítása, megoldási irányok kijelölése. Felhasználói szempontok 
megértése és integrálása, fenntarthatóság. 
Ez a pont a saját „Rálátás“, „Elemzés“ és a TU/e oktatási segédletben használt „User 
focus and perspective“ és „Socio-Cultural Awareness“ pontok kombinációjából született. 
Külön kompetenciaként megjelenítve kifejezetten a termékek használati környezetének 
különböző aspektusaira koncentrál.


5. Forma és érzékek 
Forma- és arányérzék, kompozíciós készség, grafikai megvalósítás, színkezelés, 
hangulat- és témaérzékenység. Vizuális nyelv, hangulat és téma, taktilis érzékek és hang. 
Érzékek integrálása. Szimbolika, szemiotika és szemantika. 
Az „Alkalmazott esztétika“ pont kiegészülése az egyéb érzékekkel (taktilis, hangok) és ezek 
integrálásával. 

6. Tanulás és önfejlesztés 
Tanulási képességek, fejlődési célok meghatározása és megtartása, önreflexió.  
A tanulás és önfejlesztés pontot a TU/e „Self directed and continous learning“ pontja 
alapján emeltem be a rendszerbe. Lényege, hogy a mentorált elsajátítsa a saját 
önfejlesztéséhez szükséges ismereteket és később e rendszert akár egymaga is használni 
tudja. 

7. Elemzés 
Követelmények felállítása és elemzése, logika és nyelv, interdiszciplináris szemlélet, 



komplex rálátás, analízis és absztrakció. 
Az eredeti elképzelés szerinti „Elemzés“ kategória kibővítése akadémiai szempontokkal és 
a TU/e útmutatójában talált néhány elemmel. Az „Elemzés“ kategória környezetre és 
felhasználókra vonatkozó specifikus részei átkerültek a „Környezet és felhasználás“ 
kategóriába.


8. Kidolgozás és részletek 
Részletek minősége, lényeglátás és koncentráció. 
Általános követelmény az egyes munkafázisok kidolgozási minőségének monitorozására. 
Főleg gyakornokoknál érzékelt probléma volt az elnagyolt, nem megfelelő minőségű 
munka. Emellett gyakran találkoztunk a minőség kapcsán rossz tapasztalatokkal 
rendelkező ügyfelekkel. Ezek emiatt került be külön kategóriaként a rendszerbe. 

9. Időbeosztás és menedzsment 
Határidők (betartása és meghatározása), megfelelés a követelményeknek, 
kötelességtudat és elhivatottság, módszeresség, módszertani felkészültség. 
Ez a követelmény külön nem szerepelt a TU/e oktatási segédletében. Mindezek ellenére 
fontosnak tartottam külön kompetenciaként kezelni, hiszen a munka sikerének egyik 
kulcsa a jó időbeosztás. 

10. Csapatmunka 
Érthetőség, kommunikáció, Információátadás hatékonysága, együttműködés 
multidiszciplináris környezetben, proaktivitás. 
Mind a TU/e rendszerében, mint a saját elképzeléseim közt szerepelt a csapatmunka, 
mindössze a tartalmi leírásán pontosítottam. 

11. Üzleti kompetenciák 
Ez a pont kiemelt helyen szerepelt a TU/e oktatási segédletében és én is éreztem, hogy 
később fontos lehet. A lista meghatározásakor azonban még nem tudtam pontos leírást 
készíteni és súlypontokat meghatározni. 

3.3 Kompetenciaszintek meghatározása 

Azért, hogy a keretrendszer könnyen használható legyen, el kell tudni helyezni magunkat 
vagy mentoráltjainkat a fejlődési szakaszban. Ehhez a Dreyfus-féle modellt átéve hoztam 
létre kategóriákat. Összesen hat kategóriát használtam: Újonc, Kezdő, Hozzáértő, Jártas, 
Szakértő, Mester. Ezek közül a mester szint csak a korai tanulmányban (Dreyfus, 1981) 
szerepelt. Jellemzője, hogy képes a meglévő ismereteken túlmutató módon, vizionáriusként 
gondolkodni. A Kezdő szint az első tanulmányban nem szerepelt, ezt később említik csak (pl. 
Dreyfus, 1985). Jellemzője, hogy a tanult ismeretek korlátozottan kontextusfüggő előhívása 
jellemzi.


3.4 Kiértékelési rendszer meghatározása 

A kiértékelés (illetve szintmeghatározást) kérdése kulcsfontosságú a keretrendszer 
alkalmazhatósága szempontjából: viszonylag pontosnak, egyszerűnek és gyorsnak kell 
lennie ahhoz, hogy használata ne jelentsen terhet az egyes szereplők számára. A gyors 
kiértékeléshez a 3. számú táblázatban bemutatott felosztást tartottam célravezetőnek. A 
kompetenciaszintek lépcsőzetes felépülése miatt így a kiértékelés visszavezethető 
eldöntendő kérdésekre:




• Hogyan történik az elsajátított tudás előhívása? 
a) Kontextusfüggetlenül 
b) Kontextusfüggő módon


• Meg tudja-e különböztetni egymástól a fontos (releváns) és nem fontos 
információkat  
a) Nem 
b) Igen


• Hogyan történik egy adott helyzet értelmezése? 
a) Analitikus módon, a részleteket felismerve, azokból kiindulva 
b) Holisztikus módon, a teljes rendszert figyelembe véve 
c) Vizionárius módon, a rendszer feltételezett jövőjét is figyelembe véve (mester szint)


• Milyen módon történik a döntéshozatal? 
a) Analitikus, racionális módon, egy logikusan végiggondolt folyamat eredményeként 
b) Intuitív módon


A kiértékelés megkönnyítése érdekében az egyes szintekhez jellemző attitűdöket rendeltem, 
amik  támpontot adhatnak a kiértékelési folyamat elején („vajon melyik kérdést szükséges 
először feltennem?“).


Újonc – Kiváncsi 

Kezdő – Ambíciózus 

Hozzáértő – Magabiztos 

Jártas – Tudatos 

Szakértő – Intuitív 

Mester – Vizionárius 

3.5 Gamifikáció 

A céges felhasználáshoz fontosnak tartottuk, hogy oldjuk a száraz és elvont pszichológiai 
fogalmak használatából eredő esetleges feszültséget és távolságtartást. Ezért két 
kollégámmal, Fejér Tamással és Csire Gézával divatos és játékos elnevezéseket használtunk 
az egyes szintekhez. Így álltak össze a végső kompetenciaszint-párosítások:


Newbie (újonc)– Újonc – Kiváncsi 

Tiger (tigris) – Kezdő – Ambíciózus 

Ace (ász)– Hozzáértő – Magabiztos 

Pro (pro) – Jártas – Tudatos 

Ninja (nindzsa) – Szakértő – Intuitív 

Wizard (varázsló) – Mester – Vizionárius 



3.6 Prototípus véglegesítése és kommunikációja 

A keretrendszer bevezetésére egy rövid, jól illusztrált útmutató készült. Az útmutató készítése 
során kidomborodott, hogy problémás a 11 kompetencia kategóriát együtt kezelni. A 
végleges verzióban ezért újragondoltam a kategóriákat és végül 10 kategóriát 
különböztettem meg, amiket kettébontottam alap és kiterjesztett kompetenciákra. A 
kategóriák meghatározásánál az egyszerűsítés során végül részben visszatértem az először 
lejegyzett kategóriákhoz. Az egyes kategóriákon belül alkategóriákba rendeztem a fontosabb 
részterületeket. Minden kategóriához egy rövid leírás készült, ami tartalmazta az alá tartozó 
ismereteket és bemutatta azok jelentőségét. A végleges kategóriák így néztek ki:


Alap kompetenciák 

1. Tanulás és önfejlesztés 
A. Tanulási képességek, 

B. Fejlődési célok meghatározása és megtartása, 

C. Önreflexió.


2. Rálátás 
A. Design és művészetek

B. Fejlődési célok meghatározása és megtartása, 

C. Önreflexió.


3. Ötletek és koncepciók 
A. Ötletek minősége

B. Ötletek előadásmódja és kommunikációja

C. Koncepciótervezés minősége


4. Forma és érzékek 
A. Vizuális nyelv

B. Hangulat és témaérzékenység

C. Multiszenzorális élmények

D. Szimbolika, szemiotika és szemantika


5. Implementáció 
A. Technológia integrálása

B. Modellezés és prototípuskészítés

C. Technológiai és interdiszciplináris tudás alkalmazása


Kiterjesztett kompetenciák 

1. Megértés 
A. Követelmények felállítása és használata

B. Logika és nyelv

C. Interdiszciplináris megközelítés

D. Analízis és absztrakció


2. Kidolgozás és részletek 
A. Részletek kidolgozottsága és színvonala

B. Lényeglátás és fókusz




3. Csapatmunka 
A. Kommunikáció tisztasága és érthetősége

B. Kooperáció multidiszciplináris környezetben

C. Személyközi kapcsolatok kezelése


4. Időbeosztás és menedzsment 
A. Ütemterv készítés és használat

B. Folyamatok összehangolása

C. Kötelességtudat és elhivatottság


5. Üzleti kompetenciák 
A. Ügyfélkommunikáció

B. Tárgyalási és érdekérvényesítési képességek

C. Üzleti modellek tervezése


A maform írásbeli anyagai angolul készülnek, ezért az illusztrációk is angol nyelvűek. 


4. Ábra: Alap kompetenciák ábrázolása (Illusztráció: Fejér Tamás Imre)




5. Ábra: Kiterjesztett kompetenciák ábrázolása (Illusztráció: Fejér Tamás Imre)


6. Ábra: Alap és kiterjesztett kompetenciák ábrázolása sugárdiagramon (Illusztráció: Fejér Tamás Imre)







7. Ábra: Kompetenciaszintek ábrázolása (Illusztráció: Fejér Tamás Imre)





8. Ábra: Karriercélok ábrázolása kiterjesztett kompetenciák sugárdiagramján (Illusztráció: Fejér Tamás Imre)




3.7 Ütemezés 

A keretrendszer bevezetése a következő formában történt. A mentorálást ketten végeztük 
Csire Géza társalapítóval. Havonta egy kiértékelést terveztünk. A kiértékelés előtt minden 
mentorált köteles volt kitölteni a papír-alapú kiértékelőlapot, amit aztán egy közös (havonta 
esedékes) beszélgetés során pontosítottunk. A beszélgetések célja a személyes 
kompetencia-célok megismerése, tanácsadás a célok eléréséhez, valamint a szervezeti és a 
személyes célok összehangolása.


4. Várt eredmények 
A rendszer bevezetésétől a következőket várom céges környezetben: 
1. Egyéni kompetenciaszintek felmérése, hogy kiderüljön, hogy ki milyen feladat ellátására 

alkalmas.

2. Csoportszintű kompetenciaszintek felmérése, hogy egyrészt ismert legyen hogy milyen 

feladatok ellátására alkalmas a tervezőcsapat, másrészt látható legyen, hogy milyen 
területen szükséges még fejleszteni a csapatot.


3. Egyéni fejlődési célok felmérése, hogy ismert legyen, hogy kit hogyan (milyen feladattal) 
lehet motiválni.


4. Tudatosság növelése a csoporttagokban a saját fejlődési lehetőségeik és céljaik 
kapcsán.


5. Csoportos és egyéni szintű motiváció növelése.

6. Egyéni mentorálás hatékonyságának növelése, a mentorok tehermentesítése


A rendszer bevezetésétől a következők lennének elvárhatók egyetemi környezetben 
1. Egyéni kompetenciaszintek felmérése értékeléshez

2. Csoportszintű kompetenciaszintek felmérése, az egyes évfolyamok eredményeinek 

összehasonlítására. Ez alkalmas lehet pl. újonnan kipróbált oktatási módszerek 
eredményességének felmérésére.


3. Egyéni fejlődési célok felmérése, hogy ismert legyen, hogy kit hogyan (milyen feladattal) 
lehet motiválni.


4. Tudatosság emelése a csoporttagokban a saját fejlődési lehetőségeik és céljaik kapcsán.

5. Csoportos és egyéni szintű motiváció növelése.

6. Egyéni mentorálás hatékonyságának növelése, a mentorok (oktatók) tehermentesítése.

7. Azonos feltételek megteremtése az oktatáshoz való hozzáférés tekintetében.

8. Rugalmas fejlődési pályák támogatása.
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