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2015-től a védőnőképzés területi gyakorlati oktatásába többszegmensű, 
objektív értékelő rendszer segíti a követelmények teljesítésének mérését, 
ami az ismeretek alkalmazását és annak magasabb szintű abszolválását 
értékeli. Célunk a mérőeszköz erősségeinek beazonosítása volt. 

Kvantitatív, retrospektív vizsgálatunk a területi integráló védőnői 
gyakorlati képzés mentorai – oktató védőnői által kitöltött hallgatói 
teljesítmény értékelőlapok (n=152) feldolgozásával valósult meg. Az 
adatok elemzése SPSS Statistics 26 programmal történt leíró statisztika és 
t-próba (p<0,05) felhasználásával. 

A gyakorlati oktatásba beépített gondozási területekre és tudásszintekre 
lebontott követelményrendszer segítséget jelentett a gyakorlati 
oktatásban az elérendő célok pontosabbá válásában, valamint a tanulási 
környezet megerősítésében.  

Jövőbeni cél a hallgatók tanulási folyamatában egyes gondozási 
területeken megszerzett ismeretek magasabb szintű tudás elsajátításának 
támogatása innovatív módszerek által. Valamint az elmélet és a gyakorlat 
együttműködésének további erősítése folyamatos és záró visszacsatolások 
révén. 

 
Bevezetés és célkitűzés 
 
A BSc védőnőképzés gyakorlatorientált képzés, melynek a területen zajló 
gyakorlati oktatása a hivatásra való felkészítés jelentős pontja. A 
hallgatók az utolsó két félévükben integráló gyakorlaton vesznek részt 
praxisban lévő oktató védőnő irányítása mellett. A gyakorlat célja a 
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szakma specifikus elméleti tudás gyakorlatban való meggyökereztetése, a 
szakmai kompetenciák mellett a módszer, társas, személyes képességek 
fejlesztése is (Nagy, 2008). A gyakorlat segíti az ismeretek, illetve azok 
felhasználását, a tevékenységek automatizálását a teljesítményképes 
tudás kialakítását. A tudásnak két komponense van, az egyik a 
megismerés, a gondolati rendszerek összessége, a másik összetevője az 
alkalmazáshoz, a cselekvéshez kötődő képződmények szerkezete, a 
képesség jellegű tudás. A gyakorlat által válik a hallgató választott 
hivatásának hozzáértő, illetékes, alkalmas szakemberévé (Bársonyné Kis 
et al., 2015). A gyakorlat célja a komplex családgondozási, iskola-
egészségügyi feladatokra való felkészítés mellett értékek 
megszilárdítása, a saját munkastílus kialakítása is (Bányai et al., 2014).  

A gyakorlati tudás fejlődését a Bloom féle kategorizáció alapján 
minősítettük (Falus, 2003). A követelményrendszer a hallgatók azon 
eredményét mérte, amit képesek voltak elvégezni az adott területen belül, 
annak hierarchikus elrendeződésében. Bloom szerint gondolkodásunkat a 
tanulási folyamatban lépcsőnként felfelé haladva egyre bonyolultabb, 
magasabb szintre lehet eljuttatni az egyszerű fogalmak, definíciók tények 
előhívásától a legmagasabb szintig eljutva. A hallgatók az integráló 
gyakorlatra egyéni különbözőségeiket figyelembe véve a védőnői hivatás 
gyakorlásához szükséges elméleti ismeretek birtokában kerülnek ki, ahol a 
már megtanult tananyag alkalmazására történik. A gyakorló területen a 
tudás alkalmazás egyrészt úgy jelenik meg, hogy valós körülmények 
között a hallgató először találkozik a feladattal, felismeri a helyzetet és 
igyekszik azt megfelelően megoldani, ezt követően már a következő 
szituáció már ismert lesz számára, s a korábbi tapasztalatai viszik a 
helyes kivitelezés felé, melyet természetesen a gyakorlatvezető mentor 
figyelemmel kísér, ha szükséges korrigál. Ezt követően a tanulási 
folyamatban már az alkalmazás komplexebb szintjei jelennek meg az 
analízis, a szintézis és az értékelés. A hallgató számára bizonyos helyzetek 
megoldása már megkívánja az analitikus gondolkodást, amikor elemzi a 
helyzetet, annak apróbb lépéseire tekint rá például pl ismeri a várandós 
gondozásba vételének lépéseit és biztosan képes azt meg is valósítani. A 
magasabb szintű műveletek csoportjába tartozik a szintézis, ami 
tervezést, cselekvést kíván a hallgatótól, az egyedi esetekre adaptálható 
tudás összeépítését pl. képessé válik a hallgató a gondozási 
célcsoportokhoz igazítottan individuális gondozási terv elkészítésére, 
végigkövetésére. Megfelelő gyakorlati tapasztalat birtokában az ismeret, 
megértés, alkalmazás, analízis, szintézis lépcsőjén feljebb lépve a hallgató 
már képessé válik az értékelésre is pl. az adott gondozási célcsoport 
ellátásához kapcsolódó, védőnői kompetenciába tartozó vizsgálatokat 
képes biztosan kiválasztani, elvégezni majd végül értékelni. 

A Bloom-féle rendszert az 1900-as évek végén módosították, ahol már 
a tudás elsajátítás legmagasabb szintje a kritikus gondolkodást 
(értékelést) követően a problémamegoldáson és tevékenységen alapuló 
alkotás, cselekvés is megjelent (Bredács, 2013) pl.: egyénre szabott 
gyakorlati tanácsokkal képes a gondozott szükségleteinek adekvát 
felmérését követően a felismert hiányok kielégítését támogatni. 
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A rövid szöveges értékelés helyett intézményünkbe a védőnőképzés 
területi gyakorlati oktatásába többszegmensű, objektív értékelő rendszer 
bevezetését tartottuk szükségesnek, harmonizációban a hazánkban 
védőnőképzést folyató felsőoktatási intézményekkel közösen. Ezért 2015-
től a gyakorlati követelmények teljesítését, a megszerzett, megtanult 
ismeretek alkalmazását és annak magasabb szintű (ananlízis, szintézis, 
értékelés, problémamegoldás) abszolválását szummatív értékelését 
lehetővé tevő teljesítmény értékelőlap 60 iteme segítségével 5 területen 
(nővédelem, várandósgondozás, gyermekágyas anya gondozása, 
csecsemőgondozás, kisded- és óvodáskorúak gondozása) 1-5-ig terjedő 
Likert skálával mérjük. A részletes értékelés nemcsak a követelmények 
teljesítésének területei különbségeit képes beazonosítani, hanem annak 
elsajátításának mélységeit is. Az így kapott eredmények hatékonyan 
segítik, mind a gyakorlati képzést, mind az elméleti oktatást. 

Elemzésünk célja öt év viszonylatában egy visszatekintés volt, 
összehasonlítás, illetve különbségek mérése tanévek és feladattípusok 
alapján. A gyakorlati oktatás erősségeinek és a fejlesztendő területeinek 
megismerése mellett célunk volt még a többkomponensű értékelés 
hatásának beazonosítása és a fejlődési csomópontok mérése is a kognitív 
tudás alkalmazásától annak magasabb szinten történő elsajátítatásáig 
vezető úton.  

 
Vizsgálati módszertan 
 
Kvantitatív, retrospektív vizsgálatunk a 2015-2019 közötti területi 
integráló védőnői gyakorlati oktatás értékelőlapjainak elemzésével 
valósult meg. Az értékelőlapok kifejlesztése a védőnőképzést folytató 
felsőoktatási intézmények (Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, 
Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pécsi 
Tudományegyetem,) 2012 óta folyó munkájának eredménye. Az 
intézmények kezdetben a TÁMOP 6.1.4 Koragyermekkori projekt 
keretében, majd 2015 óta a korábbi ÁNTSZ-VMO-k ma a NNK 
szervezésében dolgoznak együtt. A kérdőív 60 kérdése 5 területen 
(nővédelmi, várandós, gyermekágyas anya, csecsemő és kisded- és 
óvodáskorúak gondozása) méri a gyakorlati követelményrendszernek való 
megfelelést ötfokú Likert skála alkalmazásával. Az oktató védőnők az 
értékelőlapok segítségével minősítették a védőnő hallgatók integráló 
területi gyakorlatainak teljesítményét. A 152 minősítőlap Nyugat-Dunántúl 
három megyéjén kívül még Komáron-Esztergom és Győr-Moson—Sopron 
megyében gyakorlatot teljesítő hallgatók feladat teljesítését rögzítette. Az 
adatok elemzése SPSS Statistics 26, Microsoft Excel 2010 programmal 
történt leíró statisztika és t-próba (p<0,05) felhasználásával. 
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Eredmények 
 
A szummatív értékelőlapok az utolsó szemeszter területi nagygyakorlatát 
követően kerültek kitöltésre, melynek többsége egyharmada (31,58%) 
2016-ban került rögzítésre. Az értékelt területek átlag pontszáma 4,75 lett 
(alkalmazás M=4,75; magasabb szintű műveletek M=4,75), melyet két fő 
komponensre osztottunk; a csecsemő és kisgyermek gondozási rész is 
hasonló átlagértékeket mutatott, míg a szülészet-nőgyógyászati védőnői 
gondozási feladatok már alacsonyabb szintű elsajátítást tükröztek a 
gyakorlati oktatás során. A felmért tudás szegmensek esetén az ismeretek 
alkalmazása minimálisan magasabb átlag pontszámot prezentált 
valamennyi felmért részfeladat esetében, mint a követelmény elsajátítás 
következő lépese a tanult, gyakorolt feladatok analizálása, szintézise, 
értékelése. Az oktatás jelentősebb megerősítése, főként a tudás 
magasabb szintű integrációja a nővédelmi (alkalmazás M=4,7; magasabb 
szintű műveletek M=4,65 t(151)=-2,114, p=0,036) és a gyermekágyas 
anya gondozása (alkalmazás M=4,87; magasabb szintű műveletek M=4,7 
t(152)=-4,215 p<0,001) területén szükséges (1. ábra). 
 

1. sz. ábra. A védőnői gondozási feladatok elsajátításának mértéke gondozási 
célcsoportok szerint (n=152) 

 
 

Fejlesztendő egységek: tematikus csoportfoglalkozás tartása (gravidák 
M=4,45 csecsemőgondozás M=4,53, gyermekek M=4,56 ellátásához 
kapcsolódóan); individuális gondozási program elkészítése, végigkövetése 
(nővédelem M=4,59, gyermekágyas anyák M=4,48); eltérő fejlődés, 
kóros elváltozás korai észlelésére és a veszélyeztető tényezők felismerése 
(csecsemők M=4,58, kisgyermekek M=4,62); tájékoztatás a 
gondozottakat megillető juttatásokról, kedvezményekről (várandós 
M=4,64, csecsemő M=4,66, kisgyermekek M=4,63). Nehézséget jelentő 
területek, melyek a követelmények átlag alatti értékeit mutatták a szülővé 
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válás folyamatával (M=4,53), különböző életkorú nők reproduktív 
egészségének elősegítésével (M=4,63), a szoptatásra való felkészítéssel 
kapcsolatos (M=4,69) tanácsadás, és segítségnyújtás a szoptatási 
problémák megoldásában (M=4,49), az óvodai beszoktatásban, a 
közösségbe való beilleszkedésben (M=4,59). Az elsajátítási szintekre 
lebontott feladatokra épülő követelményrendszer a gyakorlati képzés 
során segítséget adott az oktatásba bevont szakemberek számára, melyet 
mutattak is megerősítendő területeken a hallgatók fejlődésében elért 
változások az ismeretek alkalmazásától a magas szintű műveletekig.  

A részletes értékelés bevezetésének évében (nővédelmi gondozás 
2015-ben t(40)=-2,249 p=0,084 2016-ban t(47)=-2,326 p=0,024, 
várandós ellátás 2015-ben t(40)=-2,385 p=0,022) lévő jelentős 
különbségek későbbi évek során kiegyenlítődtek, kivéve a gyermekágyas 
anyák gondozási feladataiban (2015-ben t(40)=-2,995 p=0,005, 2016-
ban t(47)=-1,922 p=0,05 2027-ben t(19)=-1,172 p=0,041 2019-ben 
t(31)=-2,083 p=0,046) (2. ábra). 
 

2. sz. ábra. Gyermekágyas gondozásának gyakorlati elsajátítása 2015-2019 
(n=152) 

 

 
Következtetések, javaslatok 
 
A gyakorlati oktatásba beépített gondozási területekre és tudásszintekre 
tagolt záró értékelési követelményrendszer segítséget jelent a gyakorlati 
oktatás mentorai számára az elérendő célok pontos tisztázásához; a 
tanulási-tanítási folyamat strukturáltabb és következetesebb 
megtervezéséhez; a tanítási gyakorlat elemzéséhez, vizsgálatához; 
valamint az elmélet és a gyakorlat koherenciájának megerősítéséhez. 
Melyet több tanulmány is alátámaszt (Györgyi, 2019; Jelenszkyné Fábián, 
2019), hogy a hálózati együttműködések fejlesztése, a felsőoktatási 
intézmények és az intézményen kívüli szakmai partnerek közötti intenzív 
kapcsolat kiemelten fontos, aminek egyik eszköze lehet a képzésben 
érintettek párbeszédjét előmozdító visszacsatolási folyamat, hallgatói 
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minősítés. Az eredmények értékelése többszegmensűvé vált, objektívé és 
átláthatóvá, az érdemjegy hátterébe konkrétan beazonosítható ismeret 
került. A tanulási eredmény alapú gyakorlati oktatás (Farkas, 2017) a 
tanulási folyamat lezárását követően nemcsak a megszerzett tudást 
vizsgálta, hanem mellette még azt is, hogy ezt az ismeretet a hallgató 
tudta-e önállóan, alkotó módon alkalmazni. 

Jövőbeni cél a hallgatók tanulási folyamatában a gyermekágyas anya 
gondozásánál az ismeretek alkalmazásán túl annak analízisét, szintézisét 
majd az elvégzett teendők értékelését, alkotó felhasználását is elérni. A 
tantermi oktatás során a probléma alapú tanulás módszerét célszerű 
előtérben helyezni a szoptatással kapcsolatos tanácsadás, az egyéni 
gondozási tervek, tematikus csoportfoglalkozások tervezésének tanítása 
során, melyet a gyakorlati oktatás szituációhoz kapcsolódó képzése 
erősíthetne meg. 
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