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Előszó 

Az Anyanyelvoktatás sorozat ötödik darabja ez a kötet, amelynek tanul-
mányai a romániai magyar anyanyelvű szakközépiskolai oktatás helyzetének fel-
mérésére irányuló empirikus kutatás anyagából keletkeztek. Vizsgálatunkkal arra 
vállalkoztunk, hogy feltárjuk a magyar tannyelvű középiskolai szintű szakképzés 
jelenlegi állapotát (kiépítettség, képzési kínálat a létező szakirányok függvényé-
ben, taneszközökkel való ellátottság, az oktatás körülményei) kettős megközelítés-
ben: az oktatási dokumentumok (a kisebbségi oktatást szabályozó törvények, az 
iskolahálózat intézményeit rögzítő adatbázisok) tükrében és az oktatás szereplői-
nek (tanulók, tanárok, pedagógusjelöltek) szemszögéből.  

Felmérésünk országos hatókörű, diagnosztikus célzatú, keresztmetszeti vizs-
gálat, tájékozódó jellegű, kiindulópontul szolgálhat további kutatásokhoz, amelyek 
szükségesek a szakképzés fejlesztéséhez. Vizsgálatunk témájával illeszkedik az 
európai oktatási célkitűzésekhez (Koppenhágai Nyilatkozat, 2002), hiszen a szak-
képzés vizsgálata időszerű, európai szinten napirenden van a szakképzés minősé-
gének javítása. 

Vizsgálatunk gyakorlatorientált kutatás, azt szeretnénk, hogy a felmérés 
eredményadatai alapján az anyanyelvű szakközépiskolai oktatásról szerzett isme-
retek járuljanak hozzá a problémák megoldásához. 

Hagyományainkhoz híven ez alkalommal is felhasználtuk a felmérés doku-
mentációs anyaga által felkínált multidiszciplináris megközelítés lehetőségét. A 
kutatócsoport tagjai szakterületük függvényében elemezték az empirikus vizsgálat 
egy-egy témakörének eredményadatait. A kötet szerkezetét úgy alakítottuk ki, 
hogy a részletekből (a témakörök alapos vizsgálatából) kerekedjen ki az összkép.  

A kötetet nyitó tanulmány tartalmazza az empirikus kutatás általános bemuta-
tását: felvázolja a vizsgálat elméleti és metodológiai kereteit, indokolja a mérés 
szükségességét, áttekinti a kutatás előzményeit, bemutatja a vizsgálat folyamatát a 
tervezéstől, a lebonyolításon át, az értékelésig. Ismerteti a magyar tannyelvű szak-
középiskolai oktatás helyzetét a dokumentumok tükrében. 

A második tanulmány témája az IKT eszközök vs. e-learning a romániai ma-
gyar tannyelvű középiskolai szakoktatásban. A szerző azt vizsgálja, hogy milyen 
iskolai infrastruktúra biztosítja a szakközépiskolások számára a kommunikációs 
technológiához való hozzáférést; milyen elektronikus didaktikai eszközök segítik a 
szaktanári munkát; hogyan valósul meg az elektronikus eszközök alkalmazása az 
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oktatásban, illetve milyen mértékű az elektronikus eszközök hasznosulása a tanu-
lási folyamatban 

A harmadik írásmű azt méri fel, hogy milyen színvonalú a kommunikációs 
technológiák ismerete a mérnök-tanárképzős hallgatók körében, illetve milyen 
készségekkel és jártassággal rendelkeznek a web 1.0 és web 2.0 alkalmazásokban. 
A vizsgálati anyag alapján áttekinti, hogyan vélekednek a pedagógusjelöltek az 
oktatószoftverek iskolai alkalmazásának hasznáról, az elektronikus eszközök sze-
repéről az információszerzésben és -feldolgozásban az eddigi iskolai tapasztalatok 
alapján. 

A szakoktatás tannyelvi problémáit járja körül a negyedik tanulmány. A szer-
ző azt követi nyomon: hogyan alakul a szakképzésben a tannyelv – anyanyelv – 
államnyelv kapcsolatrendszere a kisebbségi elvárások (az anyanyelven tanulás le-
hetősége) és a román közoktatási rendszer objektív feltételei biztosította megvaló-
sulás viszonylatában. Az adatok alapján bemutatja, hogyan vélekednek a középis-
kolások, a tanárok és a tanárképzősök az anyanyelv köz- és felsőoktatásban betöl-
tött szerepéről. 

A pályaorientáció és pályaszocializáció szakközépiskolások és tanárképzős 
hallgatók körében kérdéskört (a szakképzés, illetve szakma választásának ténye-
zői, továbbtanulási, illetve továbbképzési szándék, elhelyezkedésre való rálátás, 
munkakörre vonatkozó elképzelések) tárgyalja az ötödik tanulmány.  

A hatodik tanulmány a romániai magyar tannyelvű tanárképzés szervezeti 
formáit mutatja be. Vizsgálja, hogy milyen a tanárképzős diákok tanárképe és a 
gyakorló pedagógusok tanítással kapcsolatos szemlélete (diákok véleménye a ta-
nári munkáról, a szakma presztízséről, a tanári hivatásról, a tanár társadalomban 
betöltött szerepéről, tanítási gyakorlat és tanítási szemlélet).  

A kötetet záró írás a magyar tannyelvű szakközépiskolai oktatás és a társa-
dalmi környezet összefüggéseit tárja fel. Arra keresi a választ, hogy milyen társa-
dalmi réteghelyzetű tanulók választják a szakközépiskolai képzést, a szülők vég-
zettsége és foglalkozása befolyásolja-e a továbbtanulási szándékot, illetve szerepet 
játszik-e a szakirány megválasztásában. 

 
 
Marosvásárhely, 2015. március 17.  

Pletl Rita 
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A vizsgálat általános bemutatása 
(Pletl Rita) 

1. A vizsgálat jellege, időszerűsége és szükségessége 
A vizsgálat a romániai magyar anyanyelvű szakközépiskolai oktatás helyze-

tének feltárására irányult, a tanulást és tanítást meghatározó körülmények viszony-
latában vizsgáltuk a szakképzés sajátosságait, különös tekintettel az oktatás nyelvi 
problémáira. A kutatás empirikus jellegű, országos hatókörű, mert átfogja a ma-
gyar tannyelvű szakközépiskolai hálózatot tükrözve a régiós (szórvány, átmeneti 
régió, tömb) arányokat. Diagnosztikus célzatú, mert arra vállalkozik, hogy a meg-
lévő állapotot (az eddig kiépült középiskolai szintű szakképzést) feltárja és ele-
mezze. Hiánypótló, mert a vizsgálat alapadataival szeretne feltételeket teremteni a 
reális helyzetértékeléshez, ami elengedhetetlenül szükséges a szakképzés fejleszté-
séhez. Tudatában vagyunk annak, hogy a szakképzés fejlesztésének átfogó straté-
giáját a román oktatási rendszer egészére dolgozzák ki, s ez beolvasztott elemként 
kezeli a kisebbségek nyelvén folyó oktatást, aminek következménye, hogy a rend-
szerszintű oktatáspolitikai döntések előkészítéséből a kisebbségek kimaradnak. De 
azt gondoljuk, hogy a törvény által biztosított lehetőségeket (anyanyelven is lehet-
séges a szakoktatás) a kisebbség csak akkor tudja hatékonyan a saját hasznára for-
dítani, ha átfogó képe van nemcsak a magyar tannyelvű iskolai rendszerű szakkép-
zés kiépítettségéről, hanem tudomása van arról is, hogy a szakoktatás szereplői 
(tanulók, tanárok, pedagógusjelöltek) milyen elvárásokat, célokat fogalmaznak 
meg a szakoktatással kapcsolatban.  

Vizsgálatunk a szakoktatás összetett kérdéskörének csak egy részére (a szak-
középiskolai szintre) és egy szeletére (a tanítás és tanulás folyamatát alakító kö-
rülményekre) összpontosít. A szakképzés fejlesztési stratégiájának kidolgozásához 
még foglalkozáspolitikai, munkaerőpiaci, gazdasági jellegű vizsgálatokra lenne 
szükség. 

A szakképzés helyzetének vizsgálata aktuális és szükséges, hiszen európai 
szinten napirenden van a szakképzés minőségének javítása. A koppenhágai folya-
mat (Koppenhágai Nyilatkozat, 2002) egy olyan hosszú távú programot indított el, 
amely az európai szakoktatási és képzési rendszerek fejlesztését célozza. A 2004-
ben létrehozott Európai Szakképzés-fejlesztési Központ kidolgozta a szakképzési 
rendszerek átalakításának és fejlesztésének stratégiáját, kijelölve nemzeti szinten 
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az elvégzendő feladatokat 2014-g. A programot többször felülvizsgálták, módosítot-
tak rajta, de az alapkoncepción nem változtattak, a fő célkitűzéseket mindvégig 
megtartották. 2010 tavaszán elfogadták az Európa 2020 stratégia programját, amely 
meghatározza a koppenhágai folyamat prioritásait a 2011–2020 közötti időszakra1.  

Magyarországon az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Nemzeti Szakképzé-
si Intézet égisze alatt a szakképzés helyzetét feltáró munkák, helyzetelemzések, 
hatásvizsgálatok készültek, amelyek alapján megfogalmazódtak a fejlesztési straté-
giák (például a Magyar Kormány megbízásából a Szakképzés-fejlesztési stratégia).  

A magyar kormány 2015-öt a külhoni szakképzés évének nyilvánította, ráirá-
nyítva a figyelmet a Kárpát-medencei kétnyelvű oktatási rendszerekben az anya-
nyelvű szakképzés fontosságára.  

A vizsgálat szükségességét több tényező indokolta. Az utóbbi időben nem va-
lósult meg átfogó kutatás a romániai magyar tannyelvű szakoktatás helyzetéről. 
Regionális szinten viszont készültek a helyzetet feltáró és elemző tanulmányok, az 
igényeket feltérképező összesítések, de ezek egyrészt kéziratos formában létez-
nek,2 tehát nem közismertek, másrészt belső használatra készültek, egy-egy megye 
helyzetét térképezik fel, vagy a feladatokat jelölik ki. Az a tény, hogy az RMPSZ 
megyei szervezetei közül többen kérés nélkül elküldték meglévő anyagaikat, ami-
kor segítségüket kértük a vizsgálatunk sikeres lebonyolításához, jelzi, hogy van 
igény az átfogó jellegű felmérésre. Ennek az igénynek az időszerűségét az is nyo-
matékosítja, hogy 2010-től elindult egy lassú folyamat, amelynek eredményekép-
pen létesülnek magyar tannyelvű szakközépiskolai tagozatok olyan megyékben, 
ahol eddig nem létezett magyar nyelvű szakoktatás.  

A 2013-2014-es tanévben indult magyar tannyelvű mérnöktanár-képzés3 is 
indokolttá tette, hogy vizsgáljuk a szakközépiskolai oktatás nyelvi problémáit. Az 
Oktatási Minisztérium hivatalos adatbázisai sejtetik, hogy a magyar tannyelvű 
szakközépiskolai oktatás szakemberhiánnyal küzd, de az adatokból nem lehet egy-
értelműen megállapítani, hogy mekkora a hiány. Vegyes tagozatú (tehát magyar 
tagozattal is rendelkező) intézmények esetében az oktató pedagógusok neveit és 
szakterületeiket nem tagozat szerinti bontásban, hanem összesítésben adják meg. 
A nevekből lehet következtetni arra (de csak hozzávetőlegesen), hogy magyar vagy 
román anyanyelvű a szaktantárgyakat oktató tanár, de arra már nem, hogy ha román 
anyanyelvű, akkor beszéli-e, s ha igen, milyen szinten a tanítási nyelvet. A valós 

                                                   
1 A lisszaboni folyamat főbb szakaszainak áttekintése: Kőrösi, 2012 
2 Az RMPSZ helyi szervezeteinek felelősei jutattak el hozzánk a székelyföldi megyékből, illetve 
Kolozs megyéből a szakképzésre vonatkozó anyagokat.  
3 A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2013-ban akkreditált Tanárképző Intézetében in-
dult az országban az egyetlen magyar tannyelvű mérnöktanár-képzés. 
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helyzetnek a feltárása alapot szolgáltathat a tanárképzés számára a szakcsoportok 
tervezésében, annál is inkább, hogy az 1/2011-es tanügyi törvény alapot teremtett 
ahhoz, hogy megalakuljanak az önálló magyar tannyelvű tanárképző intézetek. 

2. A vizsgálat előzményei, tervezése 
Előzménynek tekinthetők az elmúlt évtized empirikus kutatásai, amelyeknek 

tapasztalatai, eredményei utaltak a szakoktatás súlyos gondjaira. 
2005-től kezdődően országos reprezentatív tanulómintákon (az anyanyelvi 

tudásszintet vizsgáló eredménymérések keretében) mértük fel a romániai magyar 
iskolahálózatban tanuló magyar anyanyelvű diákok továbbtanulási szándékait (az 
általános és a középiskola záró évfolyamain), illetve azt, hogy az anyanyelvű okta-
tás milyen mértékben tudja kielégíteni a továbbtanulási szándékot (a tanuló le-
mond a választott szakról és mást választ, hogy anyanyelvén tanulhasson, vagy 
megtartja a szakot, és tanulási nyelvet cserél, románul folytatja tanulmányait). 
Vizsgálataink eredményei azt mutatják, hogy a legnagyobb hiányosságok éppen a 
szakközépiskolai képzés területén vannak, és régiók szerint (szórvány, tömb) je-
lentősek az eltérések a képzési kínálat és az iskolahálózat kiépítettsége szempont-
jából, illetve az anyanyelven tanulás lehetőségét tekintve nem azonosak az esélyek 
a különböző régiókban tanuló diákok számára.  

A pályaválasztással kapcsolatos kérdéskört vizsgálva (milyen tényezők alakít-
ják a pályaválasztást, illetve milyen értékek mentén döntenek; hogyan és milyen 
forrásból tájékozódnak; szociális hátterük, a szülők végzettsége) az adatok arra 
utaltak, hogy az általános iskola alsó szakaszát elvégző diákok jelentős hányada 
nem választja a szakképzést, hanem az kényszerpálya számukra (csak oda jut be), 
vagy nem azt a szakirányt választja, ahova bejut. 

Anyanyelvi képességvizsgálataink (az írásbeli kifejezőképesség, illetve az ol-
vasási és szövegértési képesség színvonalát vizsgáló eredménymérések) adatai azt 
is tükrözték, hogy a szakközépiskolai képzésbe kerülő tanulók túlnyomó része hát-
ránnyal indul (kulturális eszköztudásuk színvonala többszörösen gyengébb, mint 
elméleti középiskolába járó társaiké). A hátrány mértéke akkora a tanulók jelentős 
hányadánál, hogy behozhatatlannak bizonyul a középiskolai képzés évei alatt, ez 
pedig előrevetíti az érettségi vizsgán való sikertelen szereplést (a szakközépisko-
lákban a bukási arány jóval magasabb, mint az elméleti szakközépiskolákban).  

A tanulóminták mind a két mérésben reprezentatívak voltak, régiók és telepü-
léstípusok szerint leképezték az országos helyzetet (2005-2006-ban 2953 fős, 
2009-1010-ben 2350 fős)4. 

                                                   
4 A 2005-2006-os mérés adatai (Pletl 2011); a 2009-2010-es mérés adatai (Pletl 2012). 
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A kutatás megalapozásában támaszkodtunk a vonatkozó szakirodalom (EU-
oktatásügy – irányvonalak a szakképzésre vonatkozóan, a romániai szakoktatás, a 
magyar tannyelvű szakoktatás) áttanulmányozása alapján levonható tanulságokra. 
A tervezésben szem előtt tartottuk a következő felismeréseket: a vizsgálandó té-
makörök összeállításában figyelembe kell venni az Európai Szakképzés-fejlesztési 
Központ által megfogalmazott általános irányelveket; a romániai szakoktatás do-
kumentumait (törvények, kormányrendeletek); a kétnyelvű oktatás sajátosságaiból 
adódó kérdéseket (Fóris-Ferenczi – Péntek 2011; Kontra 2005); célravezető hasz-
nosítani a magyarországi szakoktatás helyzetét elemző vizsgálatok tapasztalatait. 

A kétnyelvű oktatás sajátosságai indokolták, hogy külön témakörként foglal-
kozzunk a tannyelv – anyanyelv – államnyelv kérdéskörével.  

3. A vizsgálat célkitűzései 
A kutatás megtervezésekor közvetlen és távlati célokat egyaránt megfogal-

maztunk. A következő közvetlen célokat tűztük ki: (1.) feltárjuk és bemutatjuk a 
romániai magyar tannyelvű szakközépiskolai oktatás helyzetét; (2.) felmérjük az 
első éves, technológia szakterületet választó tanárképzős hallgatók különböző mul-
timédiás eszközök használatában való jártasságát, és vizsgáljuk az oktatással, pe-
dagógusi pályával kapcsolatos nézeteiket, illetve a tanárképzéssel kapcsolatos el-
várásait. (3.) Összefüggéseket állapítunk meg: a szakközépiskolások tanulási kö-
rülményei és elvárásai között; a tanítási körülmények és a tanárok célkitűzései kö-
zött; a gyakorló szaktanárok és a tanárképzős egyetemi hallgatók tanítással kap-
csolatos elképzelései között. 

A kutatás távlati célját a szakképzés középiskolai és felsőoktatási (tanárkép-
zés) szintű területei közötti kapcsolat megteremtésében jelöltük meg. 

4. A mintavétel 
A vizsgálat tervezett szakközépiskolai mintája reprezentatív és rétegzett. A 

minta reprezentativitását az országos hatókör (átfogja a magyar tannyelvű szakkö-
zépiskolai hálózatot) és a régiós arányok, rétegzettségét a megyék, szakok és szak-
irányok szerinti kiválasztás biztosította. Az iskolák jegyzékének összeállításában 
gondot jelentettek a különböző adatbázisok (RMPSZ, RMDSZ) hiányosságai (nem 
aktualizáltak) és pontatlanságai (Oktatási Minisztérium).  

Az eddigi országos hatókörű méréseink gyakorlatától eltérően nem alkalmaz-
tuk a lépcsőzetes mintavételi eljárást az iskolák kisorsolásában, az intézmények 
tervezett mintáját az országban létező, magyar vagy magyar tagozattal is rendelke-
ző szakközépiskolák alkotják, összesen 76 oktatási intézmény. A régiós arányok a 
következők: tömb 52,63%, átmeneti régió 36,86%, szórvány 10,52%. 
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A tervezett minta rétegzettségét biztosító tényezők esetében sem folyamod-
tunk a lépcsőzetes mintavételhez, mert nem lehetett megoldani, hogy a rétegzett-
ség megfelelő szintű legyen a szakok, szakirányok tekintetében és a megyei lefe-
dettség is érvényesüljön. Ez a magyar tannyelvű szakközépiskolák képzési kínála-
tának sajátosságaiból fakad (egyrészt hiány, másrészt a kínálat szűkös és egyoldalú 
volta). Így is már a tervezett mintában sem teljes körű a megyei lefedettség, mert 
vannak olyan megyék, ahol egyébként magyar tannyelvű elméleti vagy hivatásos 
(vokacionális jellegű) középiskolai képzés folyik, de nincs szakközépiskola ma-
gyar tagozattal. 

A pedagógusjelöltek mintáját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Tanárképző Intézetének első éves mérnök szakos hallgatói alkotják, mert alapkép-
zésük szakirányának függvényében, a megszerezett tanári képesítés feljogosítja 
őket arra, hogy oktatóként helyezkedjenek el a szakoktatásban. A mintát azért al-
kotják egyetlen intézmény hallgatói, mert az országban csak itt folyik magyar tan-
nyelvű mérnöktanár-képzés. A vizsgálatban azért vesznek csak első évesek részt, 
mert kutatásunk időszakában a frissen alakult intézménynek még csak induló évfo-
lyama volt. A minta rétegzettségét a mérnöki alapképzés különböző szakirányai 
alkották. Ez azért fontos, mert az Oktatási Minisztérium az alapképzéshez rendeli 
a szakképzésben oktatható tantárgyakat. 

5. A vizsgálat célpopulációi 
A kutatás témájának és céljainak megfelelően a vizsgálatnak három kijelölt 

célpopulációja volt: a szakközépiskolák végzős diákjai; a magyar tannyelvű szak-
középiskolában dolgozó pedagógusok; az első éves, technológia szakterületet vá-
lasztó tanárképzős hallgatók.  

A szakközépiskolák tanulói mintáját a végzősök (12. osztályosok) alkották, 
de a 11. osztályosokat is bevettük a mintába azokban az intézményekben, ahol 
nem volt végzős évfolyam (különösen a szórványban és az átmeneti régióban).  

A szakközépiskolai tanári mintát csak a szaktantárgyakat oktató pedagógusok 
alkották, az általános műveltségi tárgyakat tanító tanárok nem képezték a minta 
részét.  

A tanárképzős hallgatók mintája leképezi az alapszakok változatosságát: gé-
pészmérnök, automatizálás, távközlés, számítástechnika, kertészmérnök, tájépíté-
szet, mechatronika, informatika.  

6. A vizsgálat eszközei  
A mérőeszközök tartalmi keretének kidolgozásában a következő szempontok 

érvényesültek: a kérdések a mérés témája szempontjából legyenek relevánsak;  
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a kérdések fedjék le a szakoktatás helyzetét alakító tényezőket a (tanár és diák, il-
letve tanítás és tanulás viszonylatában); a mérőeszközök feleljenek meg a hiteles-
ség (társadalmi és virtuális) követelményeinek.  

A kérdések összeállításában törekedtünk arra, hogy az előző országos hatókö-
rű méréseink háttérkérdőíveinek a nyelvhasználatra és társadalmi háttérváltozókra 
vonatkozó kérdései közül az állandónak tekintett kérdések kerüljenek be, azért, 
hogy vethessük össze az idei és előző vizsgálatok adatait.  

Mivel a vizsgálat három célpopulációt szólított meg, ezért szempont volt az 
is, hogy a kiemelt témakörök kérdései mind a három kérdőívben szerepeljenek, 
azzal a céllal, hogy a válaszokat egymás tükrében, egymásra vonatkoztatva is 
vizsgálni lehessen.  

A középiskolások kérdőívei a következő témakörökre fókuszáltak: milyen 
társadalmi réteghelyzetű és általános iskolai eredményeket elért tanulók jelentkez-
nek szakképzésre; milyen pályaelképzeléseik vannak; a szaktantárgyak oktatása és 
a gyakorlati képzés milyen nyelven valósul meg; az oktatás nyelvisége és a megér-
tés, illetve az anyag elsajátításának problémája; mennyire elégedettek a szakkép-
zésben elsajátítható ismeretekkel és alkalmazott módszerekkel. A tanárképzős 
mérnök-hallgatók kérdőívei a következő területeket fogták át: információs és 
kommunikációs technológiák ismerete; a web 1.0 és web 2.0 alkalmazások hasz-
nálatában való jártasság; az oktatószoftverek iskolai alkalmazásának haszna; az 
eddigi iskolai tapasztalatok; a tanárképzéssel szembeni elvárások; az anyanyelv 
szerepe az ismeretek átadásában. A szaktanári kérdőív a következő témakörökre 
összpontosított: a szaktanárok tanítási terhei, az iskolák infrastruktúrája, a tanítás-
ban felhasználható taneszközök, didaktikai segédeszközök; a tanítás nyelvi prob-
lémái (milyen nyelven végezte felsőfokú tanulmányait: anyanyelv vagy állam-
nyelv, a román, illetve magyar szaknyelv ismeretének színvonala, az ismeretátadás 
nyelvi gyökerű problémái); a tanítás hatékonyságát akadályozó tényezők. A körin-
terjú kérdéscsoportja a következő témákat járta körbe: az anyanyelvű oktatás esé-
lyei, javaslatok a hatékony anyanyelvű oktatás megvalósítására, partnerkapcsola-
tok kiépítésének lehetőségei a magyar tannyelvű egyetemi mérnöktanár-képzéssel, 
a szakközépiskolai oktatás helye és szerepe az oktatási rendszerben. 

7. A vizsgálat lebonyolítása 
Az adatfelvétel a 2013-2014-es tanév második félévében bontakozott ki, három 

szakaszban valósult meg, mert az adatgyűjtés három célpopulációra irányult. Az 
első szakaszban eljuttattuk a szakközépiskolákba a kérdőíveket szakok, szakirányok 
és osztályok szerint borítékolva, mellékeltük a lebonyolítás stratégiáját is. Az intéz-
ményekkel való kapcsolatfelvételben támaszkodtunk előző méréseink tapasztalataira 
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(a működő kapcsolathálóra), gondjaink a frissen alakult vegyes tagozatú iskolák-
kal voltak, amelyek esetében meg kellett találni azt a magyar anyanyelvű összekö-
tő személyt, aki vállalta a segítségnyújtást. Ez nem minden esetben sikerült, ezért 
megyei szinten különbségek vannak abban, hogy az iskolákba kézbesített kérdő-
ívek célba értek, vagyis a diákok kezébe kerültek, vagy nem. Megyei lebontásban 
a következőképpen alakult a helyzet százalékos arányokban kifejezve a terv meg-
valósulását: Maros 79%, Hargita 83%, Kovászna 88%; Kolozs 100%, Szatmár 
70%, Szilágy 80%, Bihar 44%; Arad 100%, Hunyad 100%, Brassó 100%, Besz-
terce-Naszód 0%, Szeben 0%, Temes 100%. Régiós szinten összesítve az adato-
kat: tömb: 83%, átmeneti régió: 68%, szórvány: 75%. 

Az intézményekre bíztuk, hogy az egy hónapos (2014. április) határidőn be-
lül, hogyan tervezik meg szakonként és szakirányonként az évfolyamokon a kér-
dőívek kitöltetését a tanulókkal, illetve a tanárokkal. A kitöltött kérdőíveket az azt 
kiosztó szaktanár gyűjtötte össze a tanulóktól, a kapcsolattartó személy pedig a 
szaktanároktól vette át és összesítette. Az intézményektől pedig vagy postai úton 
jutott el hozzánk, vagy személyesen vették át a kutatócsoport tagjai (ahol erre le-
hetőség adódott). 

A második szakaszban került sor a tanárképzős diákok lekérdezésére. Ezt szak-
csoportonként személyesen végezték el a kutatócsoport tagjai 2014 májusában. 

A harmadik szakaszban valósult meg a szakközépiskolákban tanító pedagó-
gusokkal az interjúk elkészítése szintén 2014 májusában. Az eredetileg tervezett 
személyes interjúzást nem tudtuk megvalósítani (idő- és pénzhiány miatt), ezért a 
körinterjú formáját választottuk, amelynek műfaji adottságai alkalmasak sokfajta 
vélemény bemutatására egy témával kapcsolatban. Az adatgyűjtés postai úton va-
lósult meg. 

8. Az értékelés megszervezése 
A begyűlt kérdőíveket a kutatócsoport tagjai rendszerezték, majd kódolták 

régiók, megyék és a felmérés alanyai (középiskolások, tanárok, tanárképzős diá-
kok) szerint. Az adatok számítógépes betáplálását tanárképzős hallgatók segítsé-
gével végeztük el. A tanárképzős hallgatói csoportban nemcsak mérnök, hanem 
humán alapszakos (társadalomtudományok, alkalmazott nyelvészet) diákok is 
részt vettek. Azért vontunk be humán alapszakos hallgatókat is a munkába, mert 
ők vezették be a tartalomelemzés eredményeit.  

A hallgatók párban dolgoztak, a javítópárokból három csoportot alakítottunk ki, 
amelyek célpopulációkra szakosodtak. Azért kellett így eljárnunk, mert a kérdőívek 
a három minta alanyai (középiskolások, szaktanárok, pedagógusjelöltek) szerint kü-
lönböztek. A hallgatók a kódolt kérdőívek adatait egy olyan szerkesztett excel táblá-
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zatba vezették be, amelyben az oszlopok a kérdésekre adható válaszok lehetséges 
változatainak skáláját fogták át, a sorok pedig a mintát alkotó kérdőívek kódjeleit. 

Ellenőriztük az adatok betáplálásának helyességét, majd ezután hoztuk létre 
az adatbázisokat a célpopulációk szerint. 

9. Az adatelemzés módszerei 
Az adatgyűjtés módszerei (keresztmetszeti vizsgálat, kérdőíves, illetve inter-

jús módszer) meghatározták az adatok feldolgozásában alkalmazható módszereket. 
A kvantitatív kutatások körébe tartozó kérdőíves vizsgálat lehetővé teszi a statisz-
tikai számítások elvégzését, az adatokból képzett átlagok, százalékos arányok biz-
tosítják a tárgyilagos elemzést. A kérdőíveknél a nyílt válaszok esetében az adatok 
elemzése a kvantitatív tartalomelemzés módszerével valósult meg. A körinterjú 
esetében a kvalitatív tartalomelemzés módszereit alkalmaztuk. 

10. A vizsgálati minta 
Nemcsak a tervezett, hanem az empirikus vizsgálatban megvalósult minta is 

leképezi az országos helyzetet. Ezt a felmérésbe bekapcsolódó oktatási intézmé-
nyek részvételi aránya bizonyítja. A tömb esetében ez 65% (40 szakközépiskolájá-
ból 26 vett részt a vizsgálatban), az átmeneti régióban az arány 43% (28 intéz-
ményből 12), a szórványban a részvételi arány 50% (8 intézményből 4). Megyék 
szerinti eloszlásban az arányok a következők: tömb: Hargita 61%, Kovászna 63%, 
Maros 71%; átmeneti régió: Bihar 22%, Kolozs 75%, Szatmár 40%, Szilágy 60%; 
szórvány: Arad 0%, Beszterce-Naszód 0%, Brassó 67%, Hunyad 100%, Szeben 
0%, Temes 100%. Az oktatási intézmények részvételi arányát a létező magyar 
tannyelvű szakközépiskola összlétszámához viszonyítva számoltuk ki.  

Ha azoknak a szakközépiskoláknak az összlétszámához viszonyítjuk a részvé-
teli arányt, amelyeknél magyar anyanyelvű kapcsolattartó személy segítette a 
munkánkat, a százalékos arányok a következők: tömb 79%, átmeneti régió 63%, 
szórvány 67%. Megyék szerinti eloszlásban: Maros 91%, Hargita 73%, Kovászna 
72%; Kolozs 75%, Szatmár 57%, Szilágy 75%, Bihar 50%; Hunyad 100%, Brassó 
67%, Temes 100%.  

A vizsgálati minta a rétegzettség szempontjából is reprezentatívnak tekinthe-
tő, ezt a tényt a szakirányt képviselő osztályok megfelelő részvételi aránya bizto-
sítja. A tömbben ez az arány 70% (106 osztályból 74), az átmeneti régióban 41% 
(34 osztályból 14), a szórványban 30% (10 osztályból 3). Megyék szerint az évfo-
lyamok részvételi aránya a következőképpen alakul: Maros 73%, Hargita 67%, 
Kovászna 74%; Kolozs 75%, Szatmár 36%, Szilágy 50%, Bihar 31%; Hunyad 
100%, Brassó 33%, Temes 100%. 
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Az adatbázist 1892 szakközépiskolás kitöltött kérdőíveinek adatai alkotják. 
A tanári minta régiós eloszlása tükrözi, hogy a magyar anyanyelvű szaktanár-

ok száma nem arányos a tanulói létszámmal: szórvány: 7 tanár; átmeneti régió: 11; 
tömb: 81 tanár. Azokból a magyar tagozattal is rendelkező oktatási intézmények-
ből, ahol román anyanyelvű szaktanárok oktatnak a magyar tagozaton, a tanári 
kérdőíveket kitöltetlenül kaptuk vissza. Így csak közvetett adatok (a diákok vála-
szai: románul tanulják a szaktantárgyakat, ezen a nyelven folyik a szakgyakorlat 
stb.) utalnak arra: sérül a tanulóknak az a joga, hogy anyanyelven oktassák őket. 
Ennek a helyzetnek objektív okai: egyrészt a magyar anyanyelvű szakemberhiány, 
másrészt nem érvényesül az a követelmény, hogy a kisebbségi tannyelvű intézmé-
nyekben olyan szaktanárok alkalmazhatók, akik beszélik az oktatási nyelvet. A ta-
nári mintát csak a magyar anyanyelvű szaktanárok alkotják, a magyar tagozaton 
tanító román anyanyelvűek nem kapcsolódtak be a vizsgálatba. 

A tanári mintát tekintve nem volt kiszámítható az oktatók empirikus kutatás-
ban való részvételi aránya, mert nem állt rendelkezésünkre a magyar tannyelvű 
szakközépiskolákban oktató szaktanárok adatbázisa. Arra sem volt lehetőségünk, 
hogy felmérjük hány magyar és hány román anyanyelvű szaktanár tanítja a szak-
tantárgyakat, pedig ezek az adatok tárták volna fel pontosan a magyar szakembe-
rek hiányának valós mértékét.  

A mérnök szakos tanárképzős hallgatók mintája: 69 egyetemi hallgató, a 
részvételi arány 100%-os.  

11. A magyar tannyelvű szakközépiskolai oktatás helyzete a 
dokumentumok tükrében 
A romániai magyar kisebbségi oktatás sajátosságai a román oktatás rendszer-

összefüggései alapján közelíthetőek meg. Helyzetét és lehetőségeit alapvetően 
meghatározzák a létét és működését biztosító, illetve szabályozó jogi keretek, 
amelyek kijelölik helyét a román oktatási rendszer egészében. Hivatalos értelme-
zés szerint a magyar kisebbségi oktatás a romániai kisebbségi oktatás egyik formá-
ja. A tanügyi törvény rendelkezései három intézményes formát biztosítanak a 
nemzeti kisebbségek számára: anyanyelvű oktatás, részben anyanyelvű oktatás (az 
anyanyelv mellett vokacionális tantárgyak taníthatók anyanyelven), illetve román 
tannyelvű oktatás, amelyben önálló tantárgy keretében választható módon tanulha-
tó az anyanyelv. (Murvai 2008, 8)  

A romániai közoktatásban a szakoktatás a középfok szintjén épül be: a szak-
középiskolák 9. és 10. osztálya az alsó szakaszt, 11. és 12. osztálya a felső sza-
kaszt képezi; a szakmunkásképzők esetében az első két év az alsó szakaszt alkotja, 
amelyet követhet egy kiegészítő tanulmányi év, amely a felső szakaszba való átju-
tás lehetőségét teremti meg. 
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A hivatalos, a romániai szakközépiskolai oktatás intézményeit rögzítő doku-
mentumok (Oktatási Minisztérium, RMPSZ, RMDSZ adatbázisai) adatai alapján a 
következők állapíthatók meg:  

A magyar tannyelvű középiskolai szintű szakoktatás kiépítettsége szempont-
jából jelentősek a különbségek a régiók között. A tömbben a legkiépítettebb a ma-
gyar tannyelvű szakközépiskolák hálózata, 40 szakközépiskola működik a régió 
megyéiben a következő eloszlással: Hargita 18, Kovászna 8, Maros 14 oktatási in-
tézmény, amelyek vagy önálló magyar tannyelvű, vagy magyar tagozattal rendel-
kező középiskolák. Az átmeneti régióban összesen 28 olyan szakközépiskola mű-
ködik, amely magyar tagozattal is rendelkezik (Bihar 9, Kolozs 4, Szatmár 10, 
Szilágy 5 intézmény). Tehát az átmeneti régióra jellemző, hogy a megyék között 
jelentősek a különbségek, Bihar és Szatmár megyében kétszer több magyar tan-
nyelvű tagozat van, mint Kolozs megyében (pedig igény és kellő létszámú jelent-
kező is van5). A szórványban összesen 8 olyan szakközépiskola van, amelyek ren-
delkezik magyar tagozattal (Arad 1, Beszterce-Naszód 1, Brassó 3, Hunyad 1, 
Szeben 1, Temes 1 iskola). Erre a régióra jellemző, hogy megyénként legfeljebb 
egy városban működik egy szakiránnyal magyar tagozat (kivétel Arad és Brassó 
megye, ahol 3-3 szakirány van), vannak megyék, ahol nincs anyanyelvű szakkö-
zépiskolai oktatás (Máramaros, Fehér), van olyan eset is, hogy a minisztériumi 
jegyzék szerint létezik magyar tannyelvű szakközépiskolai képzés, az oktatási in-
tézmény visszajelzése alapján pedig nincs (Beszterce-Naszód). 

Az intézményi hálózat régiós arányai: tömb: 52,63%, átmeneti régió: 36,84%, 
szórvány: 10,52% nagy vonalakban megegyeznek a romániai magyar iskolaháló-
zat (elemi, általános és középiskola) régiós arányaival: 54%, 32%, 10–12%6. 

Ha megvizsgáljuk, hogy régiós szinten, megyei eloszlásban a magyar vagy 
magyar tagozattal rendelkező intézmények hány magyar tannyelvű osztállyal ren-
delkeznek, megállapítható, hogy régiók közötti különbségek sajátosan alakulnak: 
szignifikáns a különbség a tömb és a másik két régió között, az átmeneti régió és 
szórvány között viszont csekély. A tömbben intézményenként két (Maros megye), 
vagy három (Hargita és Kovászna megye) párhuzamos különböző szakirányú vég-
zős osztály létezik. Az átmeneti régióban: Kolozs megyében intézményenként egy 
osztály működik, Szatmár, Szilágy és Bihar megyében egy-egy oktatási intéz-
ményben létezik két végzős évfolyam, az összes többiben csak egy. A szórvány-
ban csupán két olyan megye van (Arad és Brassó), ahol a megye egyetlen magyar 
szakközépiskolájában három végzős osztály van.  

                                                   
5 A Kolozs megyei RMPSZ elküldte nekünk a szakképzéssel kapcsolatos összefoglaló jelentést. 
6 Az adatok két országos hatókörű mérésből származnak. (Pletl 2011, 14; Pletl 2012, 16) 
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Ha a szakközépiskolai oktatásban résztvevő tanulói számarányt vizsgáljuk az 
osztályok száma alapján, akkor a régiós arányok változnak. Országos szinten a 
magyar tannyelvű végzős szakközépiskolai osztályok száma 150. Ebből a tömbben 
található 106 (Hargita 57, Kovászna 23, Maros 26); az átmeneti régióban 34 (Bi-
har 13, Kolozs 4, Szatmár 11, Szilágy 6); a szórványban 10 (Arad 3, Beszterce-
Naszód 1, Brassó3, Hunyad 1, Szeben 1, Temes 1). Az adatok alapján az arányok: 
tömb 70%, átmeneti régió 23%, szórvány 7%. Az arányok azt tükrözik, hogy a 
szakközépiskolai képzés valóban a legkiépültebb a tömbben, az átmeneti régió hát-
rányos helyzetű a szakközépiskolai képzés tekintetében, hiszen a régió részesedési 
aránya a romániai magyar iskolahálózatban 32%, ettől 10%-kal elmarad a szakkö-
zépiskolák aránya. A szórvány a 7%-kal megközelíti a régió magyar iskolaháló-
zatban való részesedési arányát (10%), de az eloszlás kiegyensúlyozatlan, hiszen 
léteznek olyan megyék, ahol nincs szakközépiskola. 

A magyar tannyelvű szakközépiskolai hálózat szakirányait vizsgálva megál-
lapítható, hogy összesen 17 szakirány alkotja a kínálatot. Ha azt nézzük meg, hogy 
a különböző szakirányokban hány végzős évfolyam van, akkor jelentős különbsé-
gek tapasztalhatók: egyes szakirányokban túlképzés van (26 osztály), másokban 
alulképzés (1 osztály országos szinten). A két véglet: négy olyan szakirány van: 
erdészet, elektronika, média, elektromechanika, amelyekből csupán egy-egy osz-
tály létezik, az is kizárólag a tömbben; két olyan szakirány van: mechanika és tu-
rizmus, amelyek 25, illetve 22 osztállyal működnek, és mind a három régióban. A 
két véglet között az osztályok eloszlása a szakirányok között a következőképpen 
alakul: villamosságtan 4, az emberi test higiéniája és esztétikája 3, mezőgazdaság 
5 osztály; két szakirány: élelmiszeripari technikus és környezetvédelem 6 évfolyam; 
két szakirány: kereskedelem és textil és bőrkonfekció 10, kettő: építőipari techni-
kus és faipari technikus (asztalos) 12 osztállyal működik; az elektronika és auto-
matizálás szakirányhoz 13, a közgazdaságtan szakirányhoz 17 osztály tartozik. 

A szakirányok régiós eloszlása egyenlőtlenségeket mutat: a szórványban a 
legszűkösebb a kínálat, 6 szakirány közül választhatnak a tanulók; az átmeneti ré-
gióban sem az igényekhez igazodó a választék, 8 szakirány létezik összesen; a 
tömbben 17 szakirány közül választhatnak a diákok, tehát itt a legszélesebb a kíná-
lat. Régiókra lebontva a következőképpen alakul a szakirányok eloszlása: szór-
vány: turizmus (2), kereskedelem (1), közgazdaság (2), elektronika (3), mechanika 
(1), villamosságtan (1); átmeneti régió: turizmus (5), kereskedelem (1), faipari (5), 
közgazdaságtan (4), elektronika (2), mechanika (9), textil (2), építőipar (2); tömb: 
turizmus (15), kereskedelem (8), faipari (7), közgazdaságtan (11), elektronika (8), 
környezetvédelem (6), mechanika (15), villamosság (3), az emberi test higiéniája 
és esztétikája (3), textil és bőrkonfekció (8), építőipari technikus (10), média (1), 
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mezőgazdaság (3), élelmiszeripari technikus (4), elektronika (1). A zárójelben a 
végzős évfolyamok számát adtam meg.  

Következtetések 
Az anyanyelvű középiskolai képzésre jelentkező magyar diákok esetében 

nem valósul meg maradéktalanul az esélyegyenlőség elve, hiszen a magyar tan-
nyelvű középiskolai szintű szakoktatás kiépítettsége szempontjából jelentősek a 
különbségek a régiók között. Régiókon belül a megyék szintjén szintén jelentősek 
a különbségek. A szórványban nem minden megyében van magyar tannyelvű kép-
zés. Azokban a megyékben, ahol van, két eset fordul elő: az egész megyében 
egyetlen iskolában, egyetlen szakirányra jelentkezhetnek a tanulók; a megye 
egyetlen magyar tannyelvű iskolájában több szakirányra felvételizhetnek a tanu-
lók. Az átmeneti régióban a magyar tannyelvű szakközépiskolák egyenlőtlenül 
oszlanak meg, vannak megyék, ahol a magyar tannyelvű tagozatok száma nincs 
összhangban a jelentkezési igényekkel. A tömbben a legkiépítettebb a magyar tan-
nyelvű szakközépiskolai hálózat, de a megyéken belül, az egyes kistérségek között 
a különbségek számottevők lehetnek (például Maros megye).  

A magyar tannyelvű szakképzés kínálata korlátozott és nincs összhangban a 
regionális munkaerőpiaci igényekkel. A hivatalos adatok tanúsága szerint kérdé-
ses, hogy a kínálat mennyiben fedi le a társadalmi igényeket, illetve a munkaerő-
piaci keresletet (pl. egészségügyi, állategészségügyi szakirány nincs; gazdasági, 
mezőgazdasági, erdészeti szakirány alig van). 

A magyar tagozattal működő szakoktatási intézmények nem rendelkeznek a 
magyar tanulói létszámmal arányos magyar anyanyelvű szakemberrel (Romániai 
közoktatási kataszter adatai).  
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Az IKT eszközök vs. az e-learning a romániai 
magyar tannyelvű középiskolai szakoktatásban 

(Kátai Zoltán) 

Tudásalapú, inkluzív társadalom, zöld gazdaság, versenyképes oktatás és 
képzés olyan fogalmak, amelyek folyamatosan a figyelem középpontjában vannak. 
Arról azonban sokkal kevesebb szó esik, hogy e célok eléréséhez szükséges kész-
ségek, tudás és kompetenciák kifejlesztésében mennyire fontos szerepe lehet a 
szakoktatásnak, illetve szakképzésnek (SzOK). A harmadik UNESCO világkong-
resszus azt vizsgálta, hogy mit lehetne tenni annak érdekébe, hogy a világ egyes 
országaiban zajló SzOK jobban megfeleljen a XXI. század kihívásainak, és cél-
ként fogalmazta meg a SzOK társadalmi képének és minőségének javítását 
(UNESCO, 2012). 

Európai vonatkozásban a SzOK-t támogató legfontosabb testületek az Euró-
pai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP) és az Európai Képzési Alapítvány 
(ETF). A stratégiai célkitűzések hat pontban foglalhatók össze (EU, 2010): 

 Az alap-szakképzés vonzóvá tétele. 
 A szakképzés kiválóságának, minőségének és relevanciájának előmoz-

dítása. 
 Rugalmas hozzáférés biztosítása a képzéshez és a képesítésekhez. 
 A nemzetközi mobilitás támogatása a szakképzésben. 
 A kreativitás, az innováció, a vállalkozói képesség és az új technológiák 

használatának erősítése. 
 Mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni a szakképzést (többek kö-

zött azzal, hogy a szakképzés jelentősebb részt kap az iskolai lemorzsoló-
dás elleni harcban). 

A kormánypolitikák, legalábbis a célkitűzések szintjén, általában igazodnak 
az európai irányelvekhez: „A Magyar Köztársaság Kormánya tudatában van an-
nak, hogy a magyar gazdaság nemzetközi versenyképessége növelésének, a fenn-
tartható gazdasági fejlődés biztosításának elengedhetetlen feltétele a magas szín-
vonalú szakképzés, amely az egyén képességeinek kibontakoztatásával, a fiatalok 
sikeres életpályára való felkészítésével, a felnőttek számára pedig a szakmai karri-
erjük fenntartásához, illetve a hiányzó szakmai készségek megszerzéséhez szüksé-
ges tudás biztosításával szolgálja az állampolgárok jólétének növekedését.” 
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(CEDEFOP, 2011). Megfigyelhető egyfajta felzárkózás ezekhez a trendekhez 
(Felvégi 2005). 

IKT eszközök a szakoktatásban 
Az IKT eszközök megjelenése a SzOK-ban paradigmaváltást mozdíthat elő 

az objektivista felfogástól a konstruktivista tanuláskoncepció felé. Az eredmény 
egy olyan pedagógia lehet, amely konstruktivista, kollaboratív és interaktív 
(Chinien 2003). Általában igaz, hogy az IKT-ban ott rejlik a potenciál, hogy az 
ismeret mindenki számára elérhetővé váljon, minden területen, élethossziglan. A 
technológia alapú tanulás (Technology-Based Learning) sajátos előnyei közt szere-
pel a rugalmasság (az idő és helyszín tekintetében), az hogy tanulóközpontú oktatást 
mozdít elő, és igazodni tud a tanulók sajátos kognitív és tanulási stílusához stb.  

Imel (1998) négy módról beszél, ahogy az IKT jelen lehet a felnőttoktatásban 
és ez kiterjeszthető a SzOK-ra általánosságban is: 

IKT mint a tanulás tárgya 
Minden SzOK-végzős rendelkezzen az alapvető, általános IKT felhasználói 

készségekkel A romániai oktatásügyi minisztérium szakoktatásért felelős szerve 
(Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic) küldeté-
sének tekinti a szakoktatás és szakképzés vonzóbbá, hatékonyabbá és elérhetőbbé 
tételét, előmozdítva ezáltal is az egész életen át való tanulás eszméjét, illetve azt, 
hogy a fiatalok a munkaerőpiac aktív szereplőivé válhassanak (CNDIPT, 2013). 

Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) 
Az Európa Tanács 2000-ben elfogadott lisszaboni határozata értelmében a tu-

dás alapú gazdaságban nélkülözhetetlen kulcskompetenciák egyike közvetlenül az 
IKT-hoz kapcsolódik. Ezzel összhangban a technológia oktatásba történő integrá-
lása európai szakpolitikai prioritásnak számít. A nemzeti és regionális szintű kez-
deményezések mögött gyakran az a szemlélet húzódik meg, hogy az oktatás egyik 
alapvető célja olyan készségek kifejlesztése, amelyek révén a tanulók a tudásalapú 
társadalom aktív tagjaivá válhatnak (elearningeuropa.info, 2012). 

Az oktatásorientált IKT körébe tartozik minden olyan informatikai eszköz, 
alkalmazás és szolgáltatás, amelynek célja a tanítási-tanulási folyamat hatéko-
nyabbá tétele. Az IKT térhódítása új fogalmak megjelenéséhez vezetett: d-learning 
(distance-learning), e-learning (electronic-learning), m-learning (mobile-learning), 
e-egyetemek stb. (Felvégi 2005). Pályafutásukat illetően ezek –számos várakozás-
sal ellentétben– inkább fokozatos fejlődés, mint forradalmi változások révén bon-
takoznak ki (Radácsi–Benedek 2005). Ennek egyik oka, hogy a jól tervezett IKT 
használat az új médiánál és eszközöknél többet igényel. Példaként említhetnénk a 
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„kreatív tanterem” fogalmát, amelyet úgy definiálnak, hogy a „tanárok az IKT-t 
nyitott, együttműködésen alapuló és értelmes tanulási tevékenységek újabb és jobb 
formáinak szervezését célzó erőfeszítéseik során használják, ahelyett, hogy csupán 
a hagyományos pedagógiákat kívánnák javítani”. Másfelől a tényleges iskolai 
gyakorlat arra mutat, hogy a gyors ütemű technológiai haladás kihívás elé állítja a 
tanárokat, hogy képesek-e lépést tartani a tanulók egyre frissülő „digitális-
igényével” (elearningeuropa.info, 2012). Bár vannak ígéretes kezdeményezések, 
továbbra is nyitott kérdések, hogy milyen mértékben és ütemben lesz képes a 
technológia általánosságban megváltoztatni a tanárok tanítási és a diákok tanulási 
módszereit.  

Az előrejelzések arra mutatnak, hogy az IKT elfogadottsága minden oktatási 
területen javulni fog (Radácsi–Benedek 2005). Az Európai Unióban biztosítottnak 
látszik e terület fejlesztése és finanszírozása az e-learning és az élethosszig tartó 
tanulás általános támogatottsága révén. A számadatok azt mutatják, hogy az e-
learning elemek folyamatosan teret hódítanak mind a felsőoktatásban, mind a fel-
nőttképzés egyéb formáiban, illetve az általános és középiskola szintjén is. Fontos 
követelmény, hogy a SzOK-végzősök ismerjék és tudják használni a szakmaorien-
tált IKT eszközöket. 

A SzOK-IKT párosítás életképessége vizsgálható a következő tényezők 
szempontjából: 

 IKT, mint közvetítő („computer-assisted instruction”; „computer-based 
instruction”; „web-based / online instruction”); 

 IKT, mint kiegészítő (az elsajátított ismeretek elmélyítése és begyakorlá-
sa például szimulációs szoftverek segítségével); 

 IKT, mint eszköz (az érzékszervek hatékonyabb bevonása a tanulásba; 
belső motiváció növelése). 

Az idők folyamán számos IKT eszköz kapott szerepet a SzOK-ban: 
audio/video anyagok, rádió/televízió, számítógép (táblagépek), internet, mobilesz-
közök stb. Az alábbi táblázat aszerint osztályozza az alapvető IKT eszközöket, hogy 
milyen szinten jutnak szerephez (kerülnek felhasználásra) az oktatási folyamatban: 

 

felhasználás szöveg audio video számítógép internet mobil 
eszközök 

Prezentáció X X X X X X 
Demonstráció X X X X X X 
Kísérletezés / Gyakorlás ? ?  X X X 
Interaktivitás ?   X X X 
Kollaboráció    (hálózat) X X 
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A SzOK-IKT párosítás életképessége vizsgálható az akadályozó tényezők 
szempontjából is: 

 Intézményi akadályok (infrastruktúra: hardver, szoftver; top
tégia); 

 Curriculáris akadályok (tartalmak, módszerek, stratégiák, eszközök);
 Tanári akadályok (motiváció, idő, eszközök, fejlesztői/felhasználói kés

ségek); 
 Tanulói akadályok (motiváció, eszközök, felhasznál

Bár az irányelvek a szakoktatásra vonatkoztatva is világosak, a kísérleti ered
mények és gyakorlati megvalósítások hiányosak. 

SzOK–IKT: Európa, Románia, romániai magyar szakoktatás
A jelenlegi trendek szerint egyre nagyobb a kereslet Európáb

nyú (STEM: science, technology, engineering, maths) készségekkel bíró végzősök 
iránt. A gazdasági válság ellenére az európai munkaerőpiacon 2013
több volt a STEM típusú elhelyezkedések száma, mint 2000
arra mutatnak, hogy 2025-ig 8%-kal fog nőni a STEM alapú munkaerő iránti k
reslet, míg az átlagos növekedés csupán 3%-os lesz (ezzel szemben, például, a 
gyógyszerészeti szakirány esetében nulla növekedést becsülnek). Az Egyesült K
rályságban, 2020-ig, 100000 új STEM végzős kellene, hogy elhagyja az egyet
mek padjait. Németországban a reál szakirányú (MINT: mathematics, computer 
science, natural sciences, technology) végzősök iránti szükségletet 210000
csülték. Más európai országok is hasonló irányzatokról sz
a, 2014). 

 

 
Bár a középiskolai szakoktatás kiváltképpen hozzá tud járulni a STEM/MINT 

készségek fejlesztéséhez, az ehhez kapcsolódó számadatok, európai szinten más 
irányzatot mutatnak, mint a kereslet (CEDEFOP
azonban „átlagon felüli” (a magyarországi viszont „átlagon aluli”). Az alábbi tá
lázat értelmében, Romániában egyre többen választják már középiskolában, hogy 

IKT párosítás életképessége vizsgálható az akadályozó tényezők 

(infrastruktúra: hardver, szoftver; top-down stra-

Curriculáris akadályok (tartalmak, módszerek, stratégiák, eszközök); 
Tanári akadályok (motiváció, idő, eszközök, fejlesztői/felhasználói kész-

Tanulói akadályok (motiváció, eszközök, felhasználói készségek); 
Bár az irányelvek a szakoktatásra vonatkoztatva is világosak, a kísérleti ered-

IKT: Európa, Románia, romániai magyar szakoktatás 
A jelenlegi trendek szerint egyre nagyobb a kereslet Európában reál szakirá-

nyú (STEM: science, technology, engineering, maths) készségekkel bíró végzősök 
iránt. A gazdasági válság ellenére az európai munkaerőpiacon 2013-ban 12%-al 
több volt a STEM típusú elhelyezkedések száma, mint 2000-ben. Az előrejelzések 

al fog nőni a STEM alapú munkaerő iránti ke-
os lesz (ezzel szemben, például, a 

tében nulla növekedést becsülnek). Az Egyesült Ki-
STEM végzős kellene, hogy elhagyja az egyete-

mek padjait. Németországban a reál szakirányú (MINT: mathematics, computer 
science, natural sciences, technology) végzősök iránti szükségletet 210000-re be-
csülték. Más európai országok is hasonló irányzatokról számoltak be (CEDEFOP-

Bár a középiskolai szakoktatás kiváltképpen hozzá tud járulni a STEM/MINT 
készségek fejlesztéséhez, az ehhez kapcsolódó számadatok, európai szinten más 
irányzatot mutatnak, mint a kereslet (CEDEFOP-a, 2014). A romániai helyzet 
azonban „átlagon felüli” (a magyarországi viszont „átlagon aluli”). Az alábbi táb-
lázat értelmében, Romániában egyre többen választják már középiskolában, hogy 
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szakoktatásban is részesüljenek (CEDEFOP-c, 2014). Ehhez az is hozzájárulhatott, 
hogy az utóbbi időben sok „diplomás” kényszerült arra, hogy elvállaljon képzet
ségénél alacsonyabb szintű munkahelyet, a reméltnél kevesebb pénzért. A jelenl
gi oktatási rendszer lehetővé teszi a középiskolás diákoknak olyan „középút” v
lasztását, amely folytatódhat mind továbbtanulással, min
déssel. 

Ami az IKT készségeket illeti, egyre kritikusabban fontosak lesznek a XXI. 
század társadalmában. Mit mutatnak az európai trendek e tekintetben? Az alábbi 
táblázat értelmében Románia az utolsó helyen áll a közép és magas szintű IKT 
készségek birtoklását illetően (CEDEFOP-b). 
 

 
Romániában a középiskolai SzOK kétféleképpen valósulhat meg (
1. Közvetlen út (ruta directa) 

a. Alsó szint (IX–X. osztályok, Technológiai líceumban); 
b. Felső szint (XI–XII. osztályok, Technológiai líceumban) [3. szintű 

képesítés]. 
2. Progresszív út (ruta progresiva) 

a. Alsó szint (IX–X. osztályok, Technológiai líceumban / Szakiskola) 
[1. szintű képesítés];  

b. Kiegészítő év (XI. osztály) [2. szintű képesítés]; 
c. Felső szint (XII-XIII. osztályok, Technológiai líceumban) [3. szintű 

képesítés]. 

IKT eszközök jelenléte és szerepe a romániai magyar nyelvű szakképzésben
Az alábbiakban egy felmérés eredményeiről számolunk be, amely azt vizsgá

ta, hogy milyen az IKT eszközök jelenléte és szere
szakképzésben. A szakközépiskolás tanulóknak előkészített kérdőívben az alábbi 

c, 2014). Ehhez az is hozzájárulhatott, 
utóbbi időben sok „diplomás” kényszerült arra, hogy elvállaljon képzett-

ségénél alacsonyabb szintű munkahelyet, a reméltnél kevesebb pénzért. A jelenle-
gi oktatási rendszer lehetővé teszi a középiskolás diákoknak olyan „középút” vá-

továbbtanulással, mind munkahelyi elhelyezke-

Ami az IKT készségeket illeti, egyre kritikusabban fontosak lesznek a XXI. 
század társadalmában. Mit mutatnak az európai trendek e tekintetben? Az alábbi 

en áll a közép és magas szintű IKT 

Romániában a középiskolai SzOK kétféleképpen valósulhat meg (CNDIPT-a): 

X. osztályok, Technológiai líceumban);  
. osztályok, Technológiai líceumban) [3. szintű 

osztályok, Technológiai líceumban / Szakiskola) 

Kiegészítő év (XI. osztály) [2. szintű képesítés];  
osztályok, Technológiai líceumban) [3. szintű 

IKT eszközök jelenléte és szerepe a romániai magyar nyelvű szakképzésben 
Az alábbiakban egy felmérés eredményeiről számolunk be, amely azt vizsgál-

ta, hogy milyen az IKT eszközök jelenléte és szerepe a romániai magyar nyelvű 
szakképzésben. A szakközépiskolás tanulóknak előkészített kérdőívben az alábbi 
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11 pont (24–34 kérdések) vonatkozott arra, hogy milyen szerepet töltenek be az 
IKT eszközök a diákok életében. A 4-dik, 6-dik, 8-dik, 9-dik és 11-dik pontok a 
tanárok kérdőívén is megjelentek (14–18 kérdések): 

1. [24] Otthoni asztali számítógép vagy laptop: 
NINCS / VAN (családi) / VAN (saját) 

2. [25] Internet-hozzáférés otthon: 
NINCS / VAN (kábeles) / VAN (wifi) 

3. [26] Saját okos-telefon vagy tablet: 
NINCS / VAN (internetkapcsolat nélkül) / VAN (internetkapcsolattal) 

4. [27/14] Számítógépes labor az iskolában: 
NINCS / VAN (internetkapcsolat nélkül) / VAN (internetkapcsolattal) / VAN (wifi) 

5. [28] NEM informatika tanáraid (bármilyen tantárgyból) milyen mértékben 
használnak az osztálytermi oktatásban elektronikus (számítógép, video-
projektor stb.) eszközöket? 

0% / 25% / 50% / 75% / 100% 
6. [29/15] Szaktantárgyakat oktató tanáraid milyen mértékben használnak az 

osztálytermi oktatásban elektronikus (számítógép, video-projektor stb.) 
eszközöket? 

0% / 25% / 50% / 75% / 100% 
7. [30] Tartotok NEM informatika órákat (bármi más) számítógépes labor-

ban, didaktikai eszközként használva a számítógépeket? 
NAPONTA / HETENTE / HAVONTA / FÉLÉVENTE / SOHA 

8. [31/16] Tartotok szaktantárgy órákat számítógépes laborban, didaktikai 
eszközként használva a számítógépeket? 
NAPONTA / HETENTE / HAVONTA / FÉLÉVENTE / SOHA 

9. [32/17] Szabadon választott olvasmányaid (bármilyen témában) milyen 
mértékben elektronikus (nem papír alapú) anyagok? 

0% / 25% / 50% / 75% / 100% 
10. [33] Az iskolai feladataidhoz kapcsolódó (bármely tantárgyat tekintve), 

otthoni tanulást célzó anyagok, milyen mértékben elektronikusak (nem 
papír alapú)? 

0% / 25% / 50% / 75% / 100% 
11. [34/18] A szaktantárgyakhoz kapcsolódó, otthoni tanulást célzó anyagok, 

milyen mértékben elektronikusak (nem papír alapú)? 
0% / 25% / 50% / 75% / 100% 

Az IKT eszközök elérhetősége 
A tanulók válaszaiból az derül ki, hogy számottevő többségüknek megfelelő 

hozzáférése van az IKT eszközökhöz. A diákok 92% rendelkezik otthon számító-
géppel (asztali/laptop), és ezek közül 56%-nak van sajátja is (1. ábra). 86% azt  
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válaszolta, hogy van otthon internet kapcsolatuk (2. ábra), és 61%-uknak az okos-
telefonja, vagy táblagépje révén is van internet elérhetősége (3. ábra). A tanárok és 
diákok nagy többsége egybehangzóan azt válaszolta (93%), hogy iskolájukban van 
internetkapcsolattal rendelkező számítógépes labor. 

 

 
1. ábra. Az IKT eszközökhöz való hozzáférés 

 

 
2. ábra. Az internet-hozzáférés lehetősége 

 

 
3. ábra. Saját IKT eszközök 
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Hagyományos versus IKT 
Az 5–11 pontokat tekintve az „Hagyományos vs. IKT.” szembeállítás követk

zetesen a hagyományos oldalára dől el (4. ábra). A szakórák nem emelkednek ki 
IKT szempontból a többi nem informatika óra közül (5 vs. 6; 7 
dekes azonban megfigyelni, hogy az IKT inkább jelen van a tanulók iskolához ka
csolódó olvasmányokban, mint a szabadon választottakban (9 vs. 10

 

4. ábra. Hagyományos és IKT eszközök használatának arányai
 
A tanárok és diákok válaszai között nincs különbség, ami a 6. pontot illeti 

(szaktantárgyakat oktató tanáraid milyen mértékben használnak az osztálytermi 
oktatásban elektronikus eszközöket) (5. ábra). Ezzel szemben a 8. pontot illetően a 
válaszok szignifikánsan eltérnek. A megkérdezett diákok legnagyobb százalékban 
azt válaszolták (32,12%), hogy SOHA nem tartanak számítógépes laborban sza
tantárgy órát, a legtöbb megkérdezett tanár (30,16%) viszont a HETENTE opciót 
jelölte meg (6. ábra). 

 

5. ábra. Az IKT eszközök használatának gyakorisága
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Hagyományos vs. IKT

11 pontokat tekintve az „Hagyományos vs. IKT.” szembeállítás követke-
zetesen a hagyományos oldalára dől el (4. ábra). A szakórák nem emelkednek ki 
IKT szempontból a többi nem informatika óra közül (5 vs. 6; 7 vs. 8; 10 vs. 11). Ér-
dekes azonban megfigyelni, hogy az IKT inkább jelen van a tanulók iskolához kap-
csolódó olvasmányokban, mint a szabadon választottakban (9 vs. 10–11). (4. ábra) 

 
Hagyományos és IKT eszközök használatának arányai 

diákok válaszai között nincs különbség, ami a 6. pontot illeti 
(szaktantárgyakat oktató tanáraid milyen mértékben használnak az osztálytermi 
oktatásban elektronikus eszközöket) (5. ábra). Ezzel szemben a 8. pontot illetően a 

ek. A megkérdezett diákok legnagyobb százalékban 
12%), hogy SOHA nem tartanak számítógépes laborban szak-
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6. ábra. Számítógépes laboratóriumban tartott szakórák gyakorisága
 
Amikor szakokra bontva vizsgáltuk a diákok válaszait, akkor megfigyeltük, 

hogy, például, az automatika/elektronika/távközlés szakos tanulók leginkább a
és 9. pontok esetében emelkedtek az átlag fölé, az élelmiszer szakosak pedig a 8. 
pontnál. (7–9. ábrák) 

 

7. ábra. Az IKT eszközök használata szakórán
 

8. ábra. Szabadon választott e-olvasmányok szakok szerint
 

9. ábra. Számítógépes laboratóriumban tartott szakórák szakok szerint

Számítógépes laboratóriumban tartott szakórák gyakorisága 
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hogy, például, az automatika/elektronika/távközlés szakos tanulók leginkább a 6. 
és 9. pontok esetében emelkedtek az átlag fölé, az élelmiszer szakosak pedig a 8. 
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Ami a szabadon választott olvasmányokat illeti, a tanárokéi inkább (szig
nifikancia határán) elektronikusak, mint a diákokéi. Bár egyéb tanulmányok azt 
mutatják, hogy a fiatalok általában sok időt töltenek elektronikus eszközeikkel, 
úgy tűnik, ebben kevés szerepet kap az olvasás. A „középmezőnyt” (25%, 50%) a 
tanárok uralják, a két szélet viszont a diákok (0%, 75%, 100%). Meglepően sok 
diák választotta a 0%-ot. (10. ábra) 

 

10. ábra. Szabadon választott e-olvasmányok tanár
 

A tanárok szignifikánsan több szakmához kapcsolódó elektronikus anyagot 
használnak otthon, mint a diákok. Ez potenciált rejt magában, ami kamatoztatható 
a diákok javára is. A „középmezőnyt” (50%, 75%)
és ez esetben is „túl sok” diák van a 0%-os kategóriában. (11. ábra)

 

11. ábra. E-olvasmányok tanár-diák összehasonlításban
 

Diákok e-beállítottsága 
Összevetettük a diákok válaszait arra a kérdésre (9), hogy milyen 

elektronikusak szabadon választott olvasmányaik
egyéb, a beállítottságukat tesztelő kérdésekre. Például az egyik kérdés (b1) arra 
vonatkozott, hogy jellemző-e rád, hogy: „Magamtól is utánanézek a dolgoknak, 
hogy a kérdéseimre választ kapjak”. Egy másik kérdés (b2) arra kérdezett rá, hogy 
a „saját érdeklődés” milyen mértékű befolyásoló tényező a pályaválasztásnál. Nem 
találtunk semmilyen korrelációt a b1 és 9, illetve a b2 és 9 pontok között. Továb
azon diákok közül, akik maguk választották a szakirányt, amelye

Ami a szabadon választott olvasmányokat illeti, a tanárokéi inkább (szig-
, mint a diákokéi. Bár egyéb tanulmányok azt 

időt töltenek elektronikus eszközeikkel, 
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olvasmányok tanár-diák összehasonlításban 

A tanárok szignifikánsan több szakmához kapcsolódó elektronikus anyagot 
használnak otthon, mint a diákok. Ez potenciált rejt magában, ami kamatoztatható 
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os kategóriában. (11. ábra) 

diák összehasonlításban 

Összevetettük a diákok válaszait arra a kérdésre (9), hogy milyen mértékben 
k, azzal, hogy mikét válaszoltak 

egyéb, a beállítottságukat tesztelő kérdésekre. Például az egyik kérdés (b1) arra 
e rád, hogy: „Magamtól is utánanézek a dolgoknak, 

érdéseimre választ kapjak”. Egy másik kérdés (b2) arra kérdezett rá, hogy 
a „saját érdeklődés” milyen mértékű befolyásoló tényező a pályaválasztásnál. Nem 
találtunk semmilyen korrelációt a b1 és 9, illetve a b2 és 9 pontok között. Továbbá, 

l, akik maguk választották a szakirányt, amelyen tanulnak, akiknek 

 

0.00

50.00

0% 25% 50% 75%
100%

Szabadon választott e-olvasmányok

Diákok
Tanárok

 

0.00

50.00

0% 25% 50% 75%
100%

e-szakolvasmányok, otthon

Diákok

Tanárok



32 

szakjuk lehetővé teszi annak a szakmának gyakorlását, amit leginkább szeretnek, 
akikre jellemző a b1 és átlagon felül válaszoltak a b2-re (a vizsgált diákok kb. 
egyharmada), csak 44% válaszolta azt, hogy szabadon választott olvasmányai leg-
alább 50%-ban elektronikusak. Ez azért elgondolkodtató, mert a legfrissebb anya-
gok számos szakterületen leginkább elektronikusan érhetőek el. 

Tanárok e-beállítottsága 
Arra a kérdésre, hogy „Mit tartana optimális aránynak a saját tantárgya eseté-

ben”, a tanárok szignifikáns mértékben inkább a hagyományos eszközöket/mód-
szereket részesítették előnyben az elektronikusokkal szemben (átlag-elektronikus: 
45,25%; átlag-hagyományos: 54,75, p = 0,006). Ez összecseng azzal, ahogy fen-
tebb az „Hagyományos vs. IKT” szembeállítás a hagyományos oldalára dőlt el. 

Egy további kérdés a tanárok részére az volt, hogy „Kérjük, állítsa fontossági 
sorrendbe az alábbi kijelentéseket” 

[1] (__) Az alapvető tananyag legyen elérhető a diákoknak elektronikus 
formában is. 

[2] (__) Legyenek elérhetők a diákoknak kiegészítő tananyagok elektroni-
kus formában. 

[3] (__) Legyenek elérhetők a diákoknak multimédiás tananyagok (hang, 
képek, videók). 

[4] (__) Legyenek elérhetők a diákoknak szaktantárgyakhoz kapcsolódó 
számítógépes szimulációk/animációk. 

[5] (__) Legyenek elérhetők a diákoknak interaktív e-learning tananyagok. 
A megkérdezett tanárok összességében a 4-est helyezték a legnagyobb priori-

tási szintre (ez a választás annál is jelentősebb, hogy a „Milyen eszközök állnak 
rendelkezésére a szaktantárgyak oktatásában” kérdésre a legtöbben nem karikázták 
be a „számítógépszoftver a szaktantárgy oktatásához” választ). Ezt szorosan kö-
vette az 1-es pont. Legkevésbé fontosnak az 5-ös pontot tartották. Legtöbb 1-es 
prioritást az 1-es pont kapott, legtöbb 5-öst pedig az 5-ös. Mindez azt sugallja, 
hogy a szaktanárok tudatában vannak a számítógépes szimulációk értékének a 
szakoktatásban. Másfelől viszont úgy látják, hogy elégséges lenne, ha legalább a 
tartalmak elektronikusan is elérhetők lennének a diákok számára, és nem föltétlenül 
igényelik az aktív önálló tanulást előmozdító interaktív e-learning tananyagokat. 

Egy újabb kérdéssel az e-learning térhódítását akadályozó tényezőket számí-
tottuk felfedni, ahogy azt a tanárok megítélik: „Melyek a fő akadályai annak, hogy 
több teret kapjanak oktatói munkájában az e-learning eszközök/anyagok” 

[1] (__) Nem hiszem, hogy hatékonyabb tanítást-tanulást eredményezne. 
[2] (__) Az iskola vezetősége részéről nem érkezik ilyen irányú ösztönözés 

vagy támogatás.  
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[3] (__) Túl időigényes a beépítésük az oktatási folyamatba. 
[4] (__) Nincsenek meg otthon az eszközök (megfelelő számítógép, inter-

netkapcsolat, szoftverek …) hozzá. 
[5] (__) Nincsenek meg az iskolában az eszközök (megfelelő számítógé-

pek, internetkapcsolat, szoftverek …) hozzá. 
[6] (__) Nincs képesítésem saját e-learning anyagok fejlesztéséhez. 
[7] (__) Nem értek annyira a számítógépekhez, hogy akár kész e-learning 

anyagokat is be tudjak építeni az oktatási folyamatba. 
[8] (__) Az én szakterületemen kevés e-learning tananyag létezik (bármi-

lyen nyelven). 
[9] (__) Nem érhető el számomra magyar nyelvű e-learning tananyag 

(szakterületemen). 
[10] (__) A technológiák gyors fejlődése miatt állandó fejlesztésre szorul-

nának. 
A válaszokat a 12. ábra szemlélteti. 
 

 
12. ábra. Az e-leaning térhódítását akadályozó tényezők 

 
Megfigyelhető, hogy a tanárok nem fogják az iskola vezetőségére vagy az is-

kola felszereltségére, és végképp nem abban rejlik a magyarázat, hogy nem érte-
nének annyira a számítógépek kezeléséhez, hogy kész anyagokat ne tudnának be-
építeni az oktatási folyamatba. Legtöbben a magyar nyelvű e-learning tananyag 
hiányára hivatkoznak az adott szakterületen, illetve arra, hogy beépítésük az okta-
tási folyamatba túl időigényes. Megjegyezendő az is, hogy a megkérdezettek közel 
30%-a nem hisz abban, hogy e-learning anyagokkal hatékonyabb tanítást-tanulást 
lehetne előmozdítani.  
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Információs és kommunikációs technológiák 
ismerete és fontosságuk a tanárképzésben 

(Harangus Katalin) 

Az információs és kommunikációs technológiák fejlesztése és terjesztése 
szerves részét képezi az Európai Unió stratégiai tervének. Információs társadal-
munkban a felhasználói szintű informatikai jártasság alapkövetelménynek számít. 
Az IKT eszközök hatékony alkalmazásában való jártasság és a digitális kultúra hi-
ánya akadályozza az eredményes tanulást, gátolja az önálló ismeretszerzéshez 
szükséges információk megtalálását, értékelését és hatékony felhasználását az 
adott feladat megoldására.  

Kutatásunknak kettős célja volt. Egyrészt arra vállalkoztunk, hogy felmérjük 
a tanárképzős hallgatóknak a különböző multimédiás eszközök használatában való 
jártasságát, másrészt arra törekedtünk, hogy feltérképezzük a jövő tanáraival 
szemben támasztott elvárásokat. A mintát azon elsőéves, erdélyi magyar tanárkép-
zős hallgatók képezték, akik a technológia valamely szakterületén tanulnak.  

Kérdőíves vizsgálatunk kérdéseivel először felmértük a hallgatók IKT eszkö-
zökkel való ellátottságát, hogy milyen arányban rendelkeznek saját számítógéppel, 
illetve laptoppal, internet-hozzáféréssel, okostelefonnal vagy táblagéppel, majd azt 
vizsgáltuk, hogy milyen mértékben használnak elektronikus eszközöket a szaba-
don választott olvasmányaikhoz, illetve a tanulmányaik megkönnyítésére. Ezt kö-
vetően feltártuk, hogy milyen az egyes számítógép-használati módokban (on-line 
kommunikáció, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés, multimé-
diás eszközök használata), illetve a webes szolgáltatások (a web 1.0 és web 2.0) 
alkalmazásában való jártasságuk. 

Külön kérdéssorral vizsgáltuk, hogy a hallgatóknak milyen elvárásaik vannak 
a középiskolai tanárok számítógép-használatát illetően, valamint milyen tapaszta-
lataik vannak a oktatás során használt IKT-s eszközök hasznosságáról. 

Bevezetés 
A digitális technológiák látványos és szüntelen fejlődésével a tanulási tevé-

kenység folyamatossá vált. Mindazok, akik nem sajátítják el az IKT (információs és 
kommunikációs technológiák) eszközök és szolgáltatások használatát, nem használ-
ják ki a bennük rejlő lehetőségeket, illetve nem fejlesztik tudásukat az információk 
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értelmezésében és feldolgozásában, digitálisan analfabéták maradnak. A digitális 
írástudatlanság felszámolása az infokommunikációs programok révén az Európai 
Unió egyik fő célkitűzése. 

A lisszaboni Európai Tanács 2000 márciusában az Európai Unió számára 
meghatározott új stratégiai tervében a magasabb szintű és színvonalú foglalkozta-
tás igényét kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerek szükségességét hang-
súlyozta1, ennek egyik fő összetevője az alapkészségek elsajátítása. Az új alap-
készségek európai referenciakerete a hagyományos készségek mellett, mint az 
írás-olvasás és a számolás, tartalmazza többek között az információs és kommuni-
kációs technológiák területén szükséges készségeket is. 

2001-ben a stockholmi Európai Tanács elfogadta Az oktatási és képzési rend-
szerek jövőbeni konkrét célkitűzései című jelentést2. A jelentés három célkitűzést 
nevesít a elkövetkező tíz évre, amelyek az oktatási és képzési rendszerek minősé-
gére, elérhetőségére és nyitottságára vonatkoznak. 

Ezt követően 2002-ben a barcelonai Európai Tanács elfogadja Az európai ok-
tatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos célkitűzések nyomon követésének rész-
letes munkaprogramját a közös célok és célkitűzések 2010-es elérésére3. A mun-
kaprogramban az alapkészségek magasabb szintű elsajátításának a szükségességét 
hangsúlyozzák, kiemelve a digitális műveltség területét. A részletes munkaprog-
ramban az információs és kommunikációs technológiák készségeket IKT készsé-
gek és technológia használatra módosítják.  

2003 májusában a Tanács európai referenciaszinteket fogad el, utalva ezáltal 
az átlagteljesítmény javítása iránti elhivatottságára. Ezek a referenciaszintek szo-
rosan kötődnek a digitális kulcskompetenciák fejlesztéséhez. 

Az Európai Parlament és a Tanács4 2006. december 18-án nyolc kulcskompe-
tencia területet határoz meg, hozzárendelve az egyes kompetenciákhoz kapcsolódó 
ismereteket, készségeket és attitűdöket. Ezen kulcskompetenciák közül az egyik 
terület a digitális kompetencia. A referenciakeret meghatározása szerint „a digitá-
lis kompetencia magában foglalja az információs társadalmi technológiák (IST) 
magabiztos és kritikus használatát a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén. 
Ez az IKT terén meglévő alapvető készségeken alapul: számítógép használata az 

                                                   
1 Lisszaboni Európai Tanács, 2000. március 23–24. Presidency conclusions (Az elnökség következte-
tései, 26. paragrafus). 
2 5980/01 (2001.02.14.). Report from the Education Council to the European Council "The concrete 
future objectives of education and training systems" 
3 2002/C 142/01. Detailed work programme on the follow-up of the objectives of Education and 
training systems in Europe. 
4 2006/962/EK. Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szük-
séges kulcskompetenciákról. 
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információ visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje 
céljából, valamint a kommunikáció és az együttműködő hálózatokban való részvé-
tel céljából az interneten keresztül.” A kompetenciákat az adott helyzetben megfe-
lelő ismeretek, készségek és attitűdök ötvözeteként határozza meg. 

A mindennapi személyes és társadalmi életben, a munkában használt digitális 
kompetenciát alkotó ismeretek a következők: (1) az adattárolást, az alapvető szá-
mítógépes alkalmazások közül szövegszerkesztést, táblázatkezelést, adatbázis-
kezelést, bemutató-készítés; (2) a hálózati kommunikációt, az internet által kínált 
lehetőségek megértését, az esetleges veszélyek felismerését; (3) az IKT használata 
során a jogi és etikai szabályok tiszteletben tartását.  

A digitális kompetenciához szükséges készségek: (1) az adatok, információk 
keresése, összegyűjtése, feldolgozása és fontosságának értékelése, a valós és ha-
mis információ közötti különbségtétel; (2) megfelelő alkalmazások használata az 
információk létrehozása, bemutatása vagy értelmezése céljából; (3) digitális esz-
közök és online szolgáltatások felhasználói ismerete; (4) az IKT alkalmazása az 
alkotó és kutató tevékenységek érdekében.  

A digitális kompetenciához hozzárendelt attitűdök: (1) kritikus értékelési mód 
a rendelkezésre álló információk feldolgozásában; (2) felelősségteljes viselkedés 
az interaktív média használatában; (3) annak felismerése, hogy az egyén hozzájá-
rulhat a digitális műveltség és kultúra fejlesztéséhez az internet által. 

Az Európai Tanács munkaprogramot készített „Oktatás és képzés 2010” 
címmel, amelynek céljai között szerepel az oktatási rendszerekben történő infor-
mációs és kommunikációs technológiák hatékony felhasználásnak elterjesztése.5 A 
„Oktatás és képzés 2010” keretrendszer eredményeire építve, az „Oktatás és kép-
zés 2020” című munkaprogram fő célja a tagállamok támogatása oktatási és kép-
zési rendszereik továbbfejlesztésében.6 

Az Európai Bizottság által bemutatott digitális menetrend szerint a 2020-ig 
szóló célkitűzések között szerepel, hogy mind az oktatásban, mind az oktatási 
rendszerekben megismerjék a digitális kompetenciákat, valamint felismerjék azok 
fontosságát.7 

Az utóbbi években a román oktatáspolitikának is prioritása az informatikai esz-
közellátottság javítása az oktatásban, valamint a tanárok ösztönzése, képzése és fej-
lesztése az oktatást célzó IKT eszközök alkalmazására. Az Európa 2020 romániai 
                                                   
5 6905/04, (2004.03.03). „Oktatás és képzés 2010” a lisszaboni stratégia sikere a sürgős reformokon 
múlik, Brüsszel, Európai Unió Tanácsa. 
6 2009C 119/2. Az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendsze-
réről („Oktatás és képzés 2020”), Európai Unió Tanácsa. 
7 COM/245, (2010.5.19). A bizottság közleménye az európai parlamentnek, a tanácsnak, az európai 
gazdasági és szociális bizottságnak és a régiók bizottságának Az európai digitális menetrend, Brüsszel. 
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digitális menetrend fejlesztési stratégiájában lefektetett cselekvési irányelvek a 
következők: az oktatási intézmények számára biztosítani a megfelelő IKT felszere-
lést és infrastruktúrát, amelyek lehetővé teszik az oktatási anyagok elektronikus 
tárolását és a tanulók hozzáférését az elektronikus tananyagokhoz; a tanulók, okta-
tók digitális kompetenciájának fejlesztését olyan specifikus tanfolyamok szervezé-
sével, amelyek javítják az oktatási folyamat minőségét és fejlesztik a digitális 
készségeket; olyan web 2.0 felületek integrálását a tanulási folyamatba, amelyek 
mind a szakmai fejlődést, mind az osztálytermi képzést segítik; a tanulók ösztön-
zését, hogy aktívan vegyenek részt az interaktív oktatóanyagok és az internet által 
nyújtotta információk használatában.8 

1. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása 
A kommunikációs hálózatok növekvő használatának és az információs tech-

nológia fejlődésének eredményeként olyan kulcskompetenciák jelentek meg, mint 
az információs írástudás, illetve a digitális kultúra. Ezek a kompetenciák folyama-
tosan alakítják a tanulási stratégiákat, lehetőséget biztosítanak a szelektív és kriti-
kus médiahasználatra, valamint az interaktív kommunikációs eszközök bővítésére. 

Az információs írástudás kifejezést Paul Zurkowski említette először 1974-
ben, és azok jellemzésére használta, akik képzettek az információs források alkal-
mazásában, és akik megtanulták az információs megoldások azon széleskörű tech-
nikáit és használatának készségeit, amivel képesek problémáikat megoldani 
(Zurkowski 1974).  

1979-ban Burchinal használta újból az információs írástudás fogalmát. Véle-
ménye szerint az információs írástudás új készségek meghatározását igényli. Ezek 
közé tartozik a hatékony és eredményes problémamegoldáshoz és döntéshozatal-
hoz szükséges információk elérése és felhasználása. Három szintet különít el: 1. az 
információ eléréséhez és felhasználásához szükséges képességek; 2. az információ 
használata a problémamegoldásban és a döntéshozatalban; 3. hatékony és eredmé-
nyes információk elérése és használata (Behrens 1994). 

Az információs írástudás meghatározásainak nagy része az Amerikai Könyv-
táregyesület (ALA) definíciójából indult ki. E meghatározás szerint az tekinthető 
információs írástudónak, aki megtanulta felismerni, hogy milyen információkra 
van szüksége, miként találja meg a szükséges információkat, és hogyan kell hasz-
nálnia az információkat úgy, hogy mások is tanulhassanak belőle (ALA, 1989). Az 
információs írástudásra vonatkozóan egy pár szükséges készséget is megfogalmaz, 

                                                   
8 Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România, Septembrie 2014, Ministerul pentru 
Societatea Informaţională. 
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amelyek a következők: 1. az információszükséglet felismerése; 2. az adott probléma 
megoldásához szükséges információ azonosítása; 3. a szükséges információ meg-
találása; 4. a megtalált információ értékelése; 5. az információ szervezése; 6. az 
információ hatékony felhasználása az adott probléma megoldására (Koltay 2011). 

Az információs írástudás szakkifejezés első magyar szakirodalmi említése Z. 
Karvalics László nevéhez fűződik (Karvalics 1997). Szerinte az információs írás-
tudás megszerzése és tömeges elterjesztésének fontossága ma legalább olyan alap-
vető feladat, mint amilyen az analfabetizmus felszámolása volt az ipari társadalom 
kezdetén. A stratégiai tervező számára nem erkölcsi-lelkiismereti kérdés az „infor-
mációban szegények” támogatása, hanem racionális számításoké (Karvalics 2003). 

A digitális kultúra mint fogalom megjelenése, szintén a 70-es évekre tehető. 
Az azóta eltelt idő alatt a hagyományos kultúrának egyre nagyobb részét képe-
zi/teszi ki. A digitális kultúra részben a kulturális elemek digitális környezetbe va-
ló áthelyezéséből és megőrzéséből, részben pedig a digitális platformon létrehozott 
kulturális elemek összességéből áll. A számítógéppel vagy egyéb technikai eszkö-
zökkel végzett műveleteket foglalja magába, és minden olyan kulturális objektum 
összességét jelenti, ami digitális platformon létezik (Rab 2007). Rab a digitális 
kultúra területét az alábbi részterületek szerint csoportosítja: 1. az eléréséhez szük-
séges technikai eszközök megalkotása és fejlődése; 2. a digitális kultúra értékte-
remtő használatának képessége, az információs írástudás; 3. a digitális úton, digi-
tális platformon létrejött kulturális elemek; 4. a digitalizálás. 

A digitális kultúra a web 1.0 korszaka alatt indult virágzásnak, amikor egyre 
szélesebb tömegekhez jutott el az interneten elérhető hatalmas mennyiségű anyag. 
Viszont annak ellenére, hogy a web 1.0 rengeteg digitális tartalmat tett elérhetővé, 
nem tudott interaktív kommunikációt biztosítani a felhasználók számára. A tartal-
mak létrehozásában, szerkesztésében és megosztásában a felhasználók nem vehet-
tek részt aktívan, inkább csak igényeiknek megfelelően böngészhettek, keresgél-
hettek a különböző információszolgáltató tartalmak között. A web 1.0 korszak jel-
szava a lehetőség és annak felismerése volt.  

A web 1.0 térhódításával megjelentek az e-oktatási keretrendszerek, amelyek 
felületükön biztosították a tananyagok, a segédanyagok, az oktatáshoz köthető tar-
talmak rendszerezését, tárolását. A web felületen a tanítás és tanulási folyamat 
szervezését az elektronikus oktatási keretrendszer, Learning Management System 
(LMS) végzi. A keretrendszer az oktatási tartalmakat modulok, leckék, tesztek 
formájában teszi elérhetővé, de a tanulás ebben a közegben is jórészt passzív, fe-
lülről vagy kívülről irányított folyamat maradt (Bessenyei, 2007).  
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Amíg a web 1.0 felhasználói szempontból nem volt igazan interaktív, addig a 
web 2.0-ról9 elmondhatjuk, hogy olyan második generációs internetes szolgáltatá-
sokat foglal magába, amelyek a közösségre, és/vagy a tartalommegosztásra épül-
nek. A felhasználók közösen készítik, töltik fel, osztják meg és véleményezik a 
tartalmat, kommunikálnak egymással, kapcsolatokat alakítanak ki egymás között. 

A legfontosabb web 2.0 szolgáltatások között említhetjük a közösségi oldala-
kat (pl. Facebook, MySpace, Linkedln), képmegosztó oldalakat (pl. Flickr, 
Picassa), videómegosztó portálokat (pl. YouTube), blogokat és mikrobogokat (pl. 
Twitter), Wikipédia és wikik, online irodai alkalmazásokat (pl. Google Docs & 
Spreadsheets), linkmegosztó szolgáltatásokat (pl. del.icio.us), fórumokat, hírforrá-
sokat (RSS feedek), podcastokat, online térképalkalmazásokat (pl. Google Maps), 
online tárhelyszolgáltatókat (pl. Dropbox), online játékokat. 

A web 2.0 alkalmazásokra (O'Reilly 2006) 4+1 besorolási szintet különböz-
tetnek meg: (1) 3-as szintű alkalmazások, amelyek csak az interneten léteznek, ha-
tékonyságukat a felhasználók közötti kapcsolat jellemzi (például közösségi olda-
lak); (2) 2-es szintű alkalmazások, amelyek működnek ugyan internet kapcsolat 
nélkül, de hatékonyabbak, ha létezik internet kapcsolat (például képmegosztó ol-
dalak, lehetővé teszik a felhasználók által a képek címkézését és böngészését); (3) 
1-es szintű alkalmazások, amelyek bár internet kapcsolat nélkül is jól működnek, 
internetkapcsolattal további alternatívákra, kiegészítésekre van lehetőség (például 
online szövegszerkesztő, előnye lehet a közös szerkeszthetőség, megoszthatóság); 
(4) 0-es szintű alkalmazások, egyformán jól működnek internet kapcsolattal és 
anélkül is (például szótárak, webes környezetben a legújabb adatbázisban kereshe-
tünk); (5) nem web alapú alkalmazások (például üzenetküldő alkalmazások) 

Hogy a web 2.0-nak milyen hatása van a felhasználókra, azt a következő sta-
tisztikai adatok szemléltetik a legjobban: több mint 3 milliárd az internet felhasz-
nálók száma a világban;10 havonta aktív felhasználók száma a Facebook-on több 
mint 1,39 milliárd, amelyből 890 millió a naponta bejelentkezők száma. A havonta 
legalább egyszer mobilról bejelentkezők száma több mint 1,18 milliárd, amelyből 
745 millió a naponta legalább egyszer mobilról is bejelentkezők száma;11 átlagban 
naponta 5,74 milliárd keresés történik a Google-on,12 valamint 144 milliárd e-mailt 
küldenek szét a felhasználók világszerte; 100 órányi videót töltenek fel a YouTube-
ra minden percben;13 naponta közel 2,73 milliárd blog bejegyzést tesznek közé.14 

                                                   
9 A fogalom 2004-ben, Tim O'Reilly, az O’Reilly Media vezetője és tulajdonosa nevéhez köthető. 
10 http://www.worldometers.info (letöltés ideje 2015.02.02.) 
11 http://newsroom.fb.com/company-info/ (letöltés ideje 2015.02.02.) 
12 http://www.statisticbrain.com/google-searches/ (letöltés ideje 2015.02.02.) 
13 http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html (letöltés ideje 2015.02.10.) 
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Az internet rohamos fejlődésével, az újabb és újabb alkalmazások megjelené-
sével, eleget téve a web 2.0 kihívásainak, az oktatásban is erőteljesebb szemlélet-
váltásnak kell bekövetkeznie. Mindez új elvárásokat, követelményeket támaszt a 
tanárképzés felé, amelyekre a tanárképző intézeteknek reagálnia kell. Fontos sze-
repük van abban, hogy hallgatóiknak átadják mindazt a tudást és kialakítsák mind-
azokat a kompetenciákat, amelyek fejlesztik a digitális készségeket és ösztönzik 
őket az IKT-n alapuló korszerű módszerek használatára.15 

A jövő tanárainak ismerniük kell az oktatásban alkalmazott IKT eszközök 
használatát és ezek főbb alkalmazási területeit, gyakorlottá kell válniuk a legelter-
jedtebb eszközök kezelésében, a multimédiás anyagok elkészítésében és ismerniük 
kell azon IKT elemeket, amelyekkel oktatási anyagaikat gazdagítani tudják, és 
azon webes alkalmazásokat, amelyek a tanulók képességeinek, érdeklődéseinek 
megfelelő digitális tananyagokat, oktatási segédleteket biztosítanak. 

2. A vizsgálat célkitűzései 
A kutatásunk célja az volt, hogy felmérjük az elsőéves, technológia szakterü-

letet választó tanárképzős hallgatók különböző multimédiás eszközök használatá-
ban való jártasságát, valamint hogy feltérképezzük a hallgatóknak a tanárképzéssel 
kapcsolatos elvárásait.  

Jelen kutatásban részletes képet szerettünk volna kapni: 

 a számítógép-használati módokban (on-line kommunikáció, szöveg-
szerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés, multimédiás eszközök 
használata) való jártasságukról; 

 IKT-s tapasztalatukról, különös tekintettel a web 2.0-es alkalmazásokra; 

 a jövő tanárainak IKT-s ismereteire vonatkozó elvárásaikról; 

 IKT-s eszközök tanítási órán való használatának tapasztalatairól. 

3. A vizsgálat bemutatása 
A célpopulációt a Sapientia – EMTE marosvásárhelyi Műszaki és Humántu-

dományok Karának azon tanárképzős hallgatói képezték, akik a technológia szak-
területhez tartozó szakképzésen tanulnak. A mintát (N = 54) az informatika szak 
elsőéves hallgatói, valamint a mérnöki szakok (számítástechnika, automatizálás, 
                                                                                                                                
14 http://hub.uberflip.com/h/i/11695494-a-day-in-the-life-of-the-internet-infographic (letöltés ideje 
2015.02.10.) 
15 Az Európa 2020 romániai digitális menetrend fejlesztési stratégiájában megfogalmazott mutatók 
szerint 2020-ig a tanulók 75%-a lesz jártas az IKT eszközök használatában és az oktatási intézmé-
nyek 75%-a fog Web 2.0 alkalmazásokat használni az oktatásban. 



43 

mechatronika, gépészmérnöki, távközlés, kertészmérnöki, tájépítészet) első- és 
másodéves hallgatói alkották. 

A tanárképzős hallgatók különböző multimédiás eszközök használatában való 
jártasságát kérdőíves vizsgálattal mértük. A kérdőívek a hallgatók egyéni háttér-
információin túl (nem, szak és évfolyam, középiskolai adatok, tanári hivatással, 
tanítással kapcsolatos nézeteik, az anyanyelv szerepe az ismeretek átadásában) a 
következő területeket fogták át: elektronikus eszközökkel való ellátottság; infor-
mációs és kommunikációs technológiák ismerete; a web 1.0 és web 2.0 alkalmazá-
sok használatában való jártasság; az eddigi iskolai tapasztalatok; a tanárképzéssel 
szembeni elvárások. 

Az adatfelvétel a 2014/2015-ös tanév második félévében történt. 
Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a vizsgálat során minden hallgatót elér-

jünk. A kiosztásra került 70 kérdőívből 54 érkezett vissza, ami 77,14%-os válasz-
adói aránynak felel meg. A kitöltött hallgatói kérdőívek megoszlását szakok sze-
rint az 1. táblázat tartalmazza.  

 

1. táblázat. A válaszadó hallgatók szakonkénti összetétele 

Szak Válaszadók (%) 
Informatika 100,0% 
Számítástechnika 95,0% 
Automatizálás 70,0% 
Távközlés 50,0% 
Mechatronika 62,5% 
Gépészmérnöki 100,0% 
Kertészmérnöki 85,7% 
Tájépítészet 33,3% 

 

A hallgatók IKT használati szokásait, nézeteit egy 97 itemből álló kérdéssor-
ral mértük. Az itemeket, a kutatás célkitűzésének megfelelően, öt modulra osztot-
tuk: (1). technikai eszközökkel való ellátottság; (2). elektronikus anyagok haszná-
lata; (3). számítógép-használatban való gyakorlottság; (4). elektronikus eszközök 
oktatásban való használata; (5). elektronikus eszközök hasznossága az oktatásban.  

A kérdőív öt fő komponensének a megbízhatóságát a tételek belső konzisz-
tenciáját mutató Cronbach-alfa együttható kiszámításával vizsgáltuk. A kapott 
eredmények (2. táblázat) alapján megállapítható, hogy a mérőeszköz megbízható-
sága megfelelő, a mutató értékei azt bizonyítják, hogy egyik item törlése se oko-
zott volna jelentős változást a Cronbach-alfa értékében. 
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2. táblázat. Az egyes modulokra számított magbízhatósági mutató 

Modul Cronbach-
alfa 

Itemek 
száma 

(1). Technikai eszközökkel való ellátottság 0,654 5 
(2). Elektronikus anyagok használata 0,736 3 
(3). Számítógép-használatban való gyakorlottság 0,717 52 
(4). Elektronikus eszközök oktatásban való használata 0,907 27 
(5). Elektronikus eszközök hasznosulása az oktatásban 0,638 10 

 

4. A tanárképzős hallgatók IKT eszközök használatában való  
jártassága és a tanári pályával kapcsolatos nézeteik 

(1). A hallgatók technikai eszközökkel való ellátottsága 
Kérdéseinkkel először arra vonatkozóan gyűjtöttünk adatot, hogy a hallgatók 

milyen informatikai eszközökkel rendelkeznek. A kérdéskör vizsgálatát azért tar-
tottuk szükségesnek, mert a hálózati technológiák által biztosított e-tananyagokhoz 
való hozzáférés a hallgatóknak az elektronikus tanuláshoz szükséges eszközökkel 
való ellátottságát feltételezi. 

A kapott adatok alapján megállapítható, hogy a tanárképzős hallgatók infor-
matikai eszközökkel való ellátottsága jelentős. Nincs olyan hallgató, akinek ne 
lenne saját vagy a család tulajdonában lévő számítógépe/laptopja. A hallgatóknak 
mindössze 11,11%-a használ családtagjaival közösen számítógépet, 85,19%-uk 
saját, illetve 3,70%-uk saját és családi számítógéppel is rendelkezik (1. grafikon). 

 

 
1. grafikon. A hallgatók számítógép/laptop ellátottsága 

 
A tanárképzős hallgatók internet-hozzáférése szintén 100%-os. Gyakorlatilag 

minden hallgató rendelkezik kábeles (15,09%), wifi (62,26%), illetve kábeles és 
wifi (22,64%) kapcsolattal (2. grafikon). 
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2. grafikon. A hallgatók otthoni internet-hozzáférése 

 
A 3. grafikont tekintve láthatjuk, hogy a hallgatók csupán egyharmada 

(29,63%) rendelkezik hagyományos mobilkészülékkel, és majdnem háromnegyed-
ének (70,73%) van okostelefonja vagy táblagépe. A mobil eszközöket internetkap-
csolattal használó hallgatók aránya (62,96%) összecseng azon nemzetközi kutatá-
sokkal, amelyek azt igazolják, hogy az okostelefonról vagy táblagépről történő in-
ternetezők száma a közeljövőben meghaladja a nettezéshez számítógépet haszná-
lókét. Előrejelzések szerint, ezen mobil-eszközök a közeljövőben első számú on-
line platformmá fognak válni. Előnyük abban rejlik, hogy nagyobb mozgásteret 
biztosítanak a hallgatók számára az elektronikus tananyag letöltésében, hiszen 
bárhol és bármikor használni tudják. 

 

 
3. grafikon. A hallgatók okostelefon, illetve tablet használata 
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(2). Elektronikus anyagok használata 
Kutatásunk során arra is választ kerestünk, hogy a mindennapokban a hallga-

tók milyen mértékben használnak elektronikus eszközöket a szabadon választott 
olvasmányaikhoz, illetve a tanulmányaik megkönnyítésére.  

A kapott adatok alapján megállapítható, hogy a tanárképzős hallgatók jelentős 
mértékben használják az elektronikusan elérhető anyagokat: egyharmadának 
(31,48%) az olvasmányai fele-fele arányban elektronikusak, és papíralapúak, illet-
ve közel felének (44,44%) majdnem vagy teljesen elektronikusak. 

Amennyiben évfolyamokra bontva vizsgáljuk a hallgatók olvasási szokásait, 
különbséget figyelhetünk meg az első- és másodéves hallgatók válaszai között. A 
4. grafikon az évfolyamok közötti eltérést szemlélteti a hallgatók olvasási szokása-
it illetően. Csupán az elsőéves hallgatóknak egy vékony rétege (14,81%) igényli 
teljes mértékben a papíralapú olvasmányokat. A másodéves hallgatók ezt már egy-
általán nem tartják fontosnak, mindössze egytizedük (11,11%) olvas inkább papír-
alapú, mint elektronikus anyagot. Elsőéves társaikhoz (62,96%) viszonyítva a má-
sodévesek jóval nagyobb arányban (88,89%) élnek a világháló által kínált lehető-
ségekkel. 

 
4. grafikon. A hallgatók olvasási szokásai 

 
Az önálló munkát segítő, otthoni tanulást célzó anyagok, bevallásuk szerint 

85%-ban elektronikusak, vagyis a hallgatók nagymértékben használják a világhá-
lón fellelhető ismeretanyagot. 
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5. grafikon. A hallgatók tanulási szokásai  
 

Amennyiben a hallgatók tanulási szokásait is évfolyamok szerinti bontásban 
elemezzük (5. grafikon), szintén különbséget figyelhetünk meg. Annak ellenére, 
hogy a két évfolyamon egyetlen olyan hallgató sincs, aki ne használná az internetet a 
tananyag elsajátítására, eltérőek az arányok arra vonatkozóan, hogy az önálló mun-
kát segítő, otthoni tanuláshoz használt anyagok milyen mértékben papíralapúak, il-
letve elektronikusak. Míg az elsőévesek majdnem egynegyede (22,22%) azt vallja, 
hogy a tanuláshoz inkább papíralapú anyagot használ, addig a másodévesek ennek 
az aránynak csupán egyharmadát teszik ki (7,41%). A fele-fele arányban használók 
között az arányok közötti különbség mintha kiegyenlítődne (22,22–25,93%), de a 
több mint fele arányban elektronikus anyagot használók között a másodéves hallga-
tók nagyobb számban vannak jelen (66,67%), mint az elsőévesek (55,56%).  

(3). Számítógép-használatban való gyakorlottság  
Eddigi eredményeink azt igazolják, hogy minden hallgatónak van számítógé-

pe és internet-hozzáférése, számukra az internet adta lehetőségek bármikor köny-
nyen elérhetőek. Kérdéseinkkel igyekeztünk azt is felmérni, hogy az internetet 
szabadidős tevékenységként vagy inkább a tanulást segítő eszközként használják.  

A hallgatók számítógép-használatban való jártasságát a következő számító-
gép-használati módokban vizsgáltuk: mennyire gyakorlottak az on-line kommuni-
káció, a fájlkezelés, a szövegszerkesztés, a táblázatkezelés, a prezentációkészítés 
és a multimédia használatának területén. Az adatok tömörítésére, illetve az adat-
struktúra feltárására faktoranalízist használtunk. Az adatok alkalmazhatóságának 
igazolásához a Kaiser–Meyer–Olkin-féle együtthatót számoltuk ki. A KMO muta-
tószám értéke 0,65, tehát az adatok alkalmasak a faktoranalízisre. A létrehozott 
faktorok esetében a kumulált teljes magyarázott variancia 68,90%. Az elemzés során 
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a Varimax forgatási eljárást használtuk. Ily módon az elemzés segítségével az 
alábbi 4, statisztikailag releváns faktort kaptuk: 

1. faktor: kezdő/közepes számítógép felhasználói szint (e-mail írása, olvasá-
sa, fájlkezelés, szöveg formázása, alapműveletek cellákkal, prezentációkészítés 
lépései). Mivel az informatikai ismeretek tanulása az iskolákban minden diák szá-
mára előírt tantervi követelmény, és a sikeres érettségi számítógép-felhasználói 
készségfelmérő vizsga feltétele legalább a kezdő szint elérése, ezeket a művelete-
ket a hallgatóknak 95%-a képes segítség nélkül, önállóan elvégezni.  

2. faktor: haladó/gyakorlott számítógép felhasználói szint (helyesírás ellen-
őrző modul használata, rajzelemek, hivatkozások használata, fejléc, lábléc szer-
kesztése, diagramok készítése, prezentációkészítés). Annak ellenére, hogy ezek a 
műveletek már nem képezik a mindennapi számítógép használathoz szükséges is-
meretek részét, elvégzésükben a hallgatók jártasak, csupán 20%-a szorul kis segít-
ségre, 80%-uk önállóan is boldogul a feladat teljesítésében.  

3. faktor: web 1.0 alkalmazások (e-mail csoport létrehozása, levelező listára 
való feliratkozás, leiratkozás, fájlmegosztó, szoftverek installálása, frissítése, fel-
hők használata). A hallgatók jelentős hányada (80%) jártas az internetes informá-
ciószerzésben, amely összefügg azzal a megállapítással, hogy a hallgatók tanul-
mányaik során nagymértékben használják az elektronikusan elérhető anyagokat. 
Mindössze 17%-nak van szüksége több-kevesebb segítségre, és 3%-uk nem hasz-
nálta még ezeket az alkalmazásokat. 

4. faktor: web 2.0-ás alkalmazások (képszerkesztés, film- és zeneszerkesztés, 
weboldalak készítése, digitális tananyagszerkesztés). A web 2.0-ás technológiák 
alkalmazásában még nem alakult ki a hallgatók körében a közösségi tudásmegosz-
tás szemléletmódja. A számítógép-használati jártasságuk jelentősen eltér a web 1.0 
alkalmazásokat használók kompetenciájától (푥̅ = 3,70, 푥̅ = 3,10, 푡 = 6,56,
푝 < 0,05). Pusztán 46%-uk képes önállóan használni a web 2.0-hoz kapcsolódó 
tevékenységeket, 47%-uk segítségre szorul, és 7%-uk egyáltalán nem próbálta ki 
az internet nyújtotta szolgáltatások alkalmazási lehetőségeit. 

A továbbiakban arról is kérdeztük a hallgatókat, hogy milyen célból és mi-
lyen gyakran használják a különböző internetes alkalmazásokat, szolgáltatásokat. 
A hallgatók a következő tevékenységek gyakoriságára kellett válaszoljanak: adat-
gyűjtés, házi feladat elkészítése, információkeresés, programok letöltése, e-
mailezés, közösségi oldalak látogatása, játékok, online térképalkalmazások és on-
line fordítók. A válaszlehetőségek sorozata a leggyakoribb, napi használattól 
kezdve fokozatosan csökkenő használat mentén, egészen a ritkábban használja le-
hetőségig tartott. 

Legtöbben, napi rendszerességgel információkeresésre (24%) használják az 
internetet, ezt követi a közösségi oldalak látogatása (21%), majd az adatgyűjtés 
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(18%). Hetente többször a házi feladatok elkészítéséhez (18%) keresnek informá-
ciót és elektronikusan leveleznek (14%) a hallgatók. Leggyakoribb heti használa-
tot a programok letöltése (23%) esetében jelölnek meg. Az online térképalkalma-
zások (34%), valamint az online fordítók (18%) nyújtotta lehetőségeket inkább 
csak havonta veszik igénybe, és bevallásuk szerint a játékokat (47%) részesítik 
legkevésbé előnyben az internet-alkalmazások közül (6. grafikon). 

Amennyiben az internetes szolgáltatások használatának gyakoriságát vizsgál-
juk, napi rendszerességgel a hallgatók lényegesen nagyobb arányban információ-
keresésre (78%), közösségi oldalak látogatására (70%), valamint adatgyűjtésre 
(60%) használják az internetet, ezt követően a hetente alkalomig egyre kisebb 
arányban fordul elő ezen tevékenységek internethasználata. A napi gyakorisággal 
legkevésbé látogatott oldalak az online térképalkalmazás (6%), valamint a játékok 
(13%). Az online térképalkalmazások használatára heti gyakorisággal (35%) ve-
szik igénybe az internetet. A házi feladat elkészítése, az online fordítók használata, 
valamint az e-mailezés szintén az internet használati szokásaiknak mindennapi ré-
szét képezik, de ezekhez a tevékenységekhez inkább hetente többszöri alkalommal 
(48%, 44%, 37%), mint napi rendszerességgel használják az internetet. A progra-
mok letöltésére fordított tevékenység majdnem egyenlő arányban oszlik meg a na-
pi (30%), hetente többször (22%), hetente (24%) és havonta egyszeri (20%) alka-
lom között. Az összes felsorolt tevékenységek közül játszáshoz (31%) használják 
legritkábban az internetet (7. grafikon). 

 

6. grafikon. Internethasználat gyakorisága 
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Hogy egységesebb képet kapjunk arról, hogy a hallgatók az internet sokoldalú 
lehetőségeit milyen célból és milyen rendszerességgel használják, két csoportot 
alakítottunk ki. Az egyik csoportba soroltuk mindazon tevékenységeket, amelyek a 
tanulást segítik, a másik csoportba azokat, amelyeket szórakozáshoz, játszáshoz 
használnak. A tanulás céljából végzett tevékenységekhez az adatgyűjtés, a házi 
feladat elkészítése, az információkeresés és az online fordítás céljából igénybe vett 
internet-szolgáltatásokat csoportosítottuk. A szórakozáshoz használt tevékenysé-
gek csoportjába a közösségi oldalak látogatását, a játékokat, az online térképal-
kalmazásokat és az e-mailezést osztottuk. Annak ellenére, hogy mérnök alapsza-
kos hallgatók internetes keresési szokásait vizsgáljuk, akiknek a programok letöl-
tése a mindennapi tanulás részét képezik, az internethasználat gyakoriságára adott 
válaszaik alapján ezt a tevékenységet az utóbbi csoportba soroltuk. A két tevé-
kenység-csoportot összehasonlítva megállapítható, hogy tanulást segítő tevékeny-
ségek gyakorisága jelentősen mértékben eltér a szórakozásra, játékra fordított te-
vékenységek gyakoriságától. Átlagban a hallgatók szignifikánsan gyakrabban 
használják az internetet a mindennapi felkészüléshez, házi feladatok, dolgozatok el-
készítéséhez, mint szórakozáshoz (푥̅ = 1,92, 푆퐷 = 0,58, 푥̅ = 2,46, 푆퐷 = 0,64,
푡 = −6,14, 푝 < 0,05).  

 

7. grafikon. Internethasználat célja 

60%

17%

78%

30%

41%

70%

13%

6%

13%

31%

47%

19%

22%

37%

25%

19%

19%

44%

10%

25%

4%

24%

19%

4%

19%

35%

26%

9%

19%

2%

2%

17%

28%

6%

2%

6%

2%

31%

13%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Adatgyűjtés

Házi feladat elkészítése

Információkeresés

Programok letöltése

E-mailezés

Közösségi oldalak látogatása

Játékok

Online térképalkalmazások

Online fordítók

Milyen tevékenységekre használod az internetet?

Minden nap Hetente többször Hetente Havonta Ritkábban



51 

Mindez arra enged következtetni, hogy a hallgatók tudatosan használják az 
internetet a tanulásukat és a tudásukat segítő információk megszerzésére, és felké-
szültek az oktatási szoftverek, illetve webes alkalmazások oktatásban való haszná-
latára. A számítógép előtt eltöltött idő nem a tanulás rovására megy, hanem épp a 
hasznára válik. 

Külön kérdéskörben azt vizsgáltuk, hogy a web 2.0-ás eszközöket, szolgálta-
tásokat a hallgatók csak mint tartalomfogyasztók használják-e, vagy egyben tarta-
lomkészítők is? A web 2.0-ás alkalmazások közül a wiki, a képmegosztó, a 
videómegosztó, a prezentációmegosztó, a blog, a fórum és a könyvjelzőmegosztó 
használatára kérdeztünk rá. 

A web 2.0 egyik közismert tudásmegosztó felülete a wiki. A rendszeren belül 
a Wikipédia emelhető ki, mint leghíresebb wiki, amely sok millió szócikkével és 
kereszthivatkozásaival a világ legnagyobb ingyenes lexikonjának tekinthető (igaz, 
hogy megbízhatóságáról folyamatos viták zajlanak). A hallgatók többsége (80%) 
használja a wikit mindennapjaiban mint olvasó, csupán 20%-uk nem él ennek le-
hetőségével. Ez utóbbiak azok a hallgatók, akik arra a kérdésre, hogy mennyire 
tartják megbízhatónak az interneten elérhető információkat, azt válaszolták, hogy 
egynegyedét, illetve kevesebb, mint a felét fogadják el hitelesnek. Annak ellenére, 
hogy a wiki közösen szerkesztett és írt internetes dokumentumot jelent, amely 
nemcsak a tudáshoz való hozzáférést biztosítja, hanem a tudás létrehozásában való 
részvételt is, a hallgatóknak csupán 7%-a vett részt wikis tartalmak szerkesztésében. 

A tipikus web 2.0 alkalmazások közé sorolhatóak olyan tartalommegosztó ol-
dalak, mint a képmegosztók és a videómegosztók. A kép- és videómegosztó al-
kalmazások utat nyitottak az önkifejezésnek, a kreatív tartalmak közzétételének, az 
oldalaikon a felhasználók feltölthetik a fotóikat, videóikat, megoszthatják azokat 
másokkal, értékelhetik, hozzászólhatnak mások fotóihoz, videóihoz. A két webes 
szolgáltatás közül a hallgatók nagyobb arányban (83%) a videómegosztó oldalakat 
látogatják, a képmegosztók a kevésbé (60%) használt oldalak közé tartoznak. No-
ha a felhasználók a képeket kiegészíthetik címkékkel és megjegyzésekkel, így bő-
vítve a képhez tartozó információk tárházát, a hallgatóknak mindössze 20%-a él a 
képmegosztó oldalak szerkesztésének a lehetőségével. A videómegosztó oldalak 
szerkesztésével is a hallgatóknak csupán 13%-a próbálkozott. 

A web 2.0-ás alkalmazások közé tartoznak a prezentációmegosztók is. Segít-
ségükkel gyorsan és könnyen állíthatók össze bemutatók, készítésük közben má-
sokat is meg lehet hívni, felületük közösen szerkeszthető, megosztható, továbbít-
ható. A kezdők is bátran nekiállhatnak egy prezentáció elkészítéséhez, hiszen köny-
nyen, egyszerűen használhatók, interaktívvá lehet tenni néhány perc alatt videók, 
hivatkozások, kész grafikus elemek segítségével. Ennek ellenére a hallgatóknak 
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csupán 37%-a ismeri a prezentációmegosztók előnyeit, és mindössze 13%-a pró-
bálkozott hagyományos bemutatók használata helyett az online szolgáltatásokkal. 

A web 2.0-ás eszközök közül a blogok a legelterjedtebbek. Új kommunikáci-
ós csatornaként foghatók fel, amelyek az elmúlt fél évtizedben radikálisan átalakí-
tották az internet világát. A blogok jelentik ma az internetes közösség jelenlétének 
egyik meghatározó helyszínét, a tanárképzős hallgatók körében mégsem örvend 
nagy népszerűségnek. Mint olvasó csak 56%-a használja, és eddig elenyésző há-
nyada (6%) készített és töltött fel bejegyzést blogos szolgáltatásokra. 

A fórum szintén a web 2.0 ismert és elterjedt alkalmazása. Ugyancsak alap-
funkciónak tekinthető az internet felhasználói közötti kommunikáció biztosítása 
fórum formájában. A felhasználók nemcsak hozzájuthatnak információkhoz, ha-
nem egyszerű módszerekkel hozzá is járulhatnak az információk bővítéséhez. A 
hallgatók inkább előnyben részesítik, mint a blogokat. 63%-uk mint olvasó, és 
23%-uk mint szerkesztő jelölte meg ezt az alkalmazást. 

A könyvjelzőmegosztó szolgáltatások a böngészőbe elmenthető kedvencek, a 
könyvjelzők online megfelelői. Előnyük, hogy az így elmentett könyvjelzőket on-
line bármikor, bárhonnan elérhetjük. Válaszaik alapján úgy tűnik, a hallgatók nem 
ismerik ezt az alkalmazást. 6%-uk hallott a könyvjelzőmegosztó szolgáltatásokról, 
de egyetlen hallgató sem volt, aki alkalmazni tudta volna. 

Összességében elmondható, hogy a tanárképzős hallgatók csak egyes online 
szolgáltatások használatában tekinthetők gyakorlottaknak, mind a wikik, képmeg-
osztók, videómegosztók, blogok és fórumok olvasásában. A prezentációmegosztó 
és könyvjelzőmegosztó oldalak esetében nem jártasak az online alkalmazások 
nyújtotta lehetőségek kihasználásában. A web 2.0-ás eszközöket mint tartalomfo-
gyasztók, nem mint tartalomkészítők használják. Nem vesznek részt aktívan az in-
formációk szerkesztésében, tudástáruk megosztásában, közössé tételében. Annak 
ellenére, hogy olyan internet-generációnak a részét képezik, akik számára az in-
formációszabadság, az on-line szociális kapcsolatok a hétköznapi élet szerves ré-
szét jelentik, a csoportos tudásmegosztás, az interakción alapuló tartalom-előállítás 
és -megosztás, vagyis a web 2.0 nyújtotta lehetőségeket sokan nem használják. 

(4). Elektronikus eszközök oktatásban való használata 
Kérdéseinkkel arra kerestük a választ, hogy a tanárképzős hallgatóknak mi-

lyen elvárásai vannak a tanári pályára vonatkozóan, mennyire tartják fontosnak, 
hogy a XXI. század tanára jártas legyen a számítógép-használati módokban, illetve 
hogy az oktatás során e-learning eszközöket használjon. 

Az elektronikus eszközök hasznosságát az oktatásban 1-től 5-ig terjedő skálán 
mértük (1-egyáltalán nem segítették a tanulási folyamatot, 5-maximálisan segítették 
a tanulási folyamatot). A hallgatók bevallása szerint az IKT eszközök oktatásban 
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való használata jelentős mértékben (x = 4,27, t = 42,61, p < 0,05) hozzájárul a tan-
anyag megértéshez, eredményes elsajátításához. 

A hallgatók úgy gondolják, hogy szükséges az elektronikus eszközök haszná-
lata az oktatásban. Mindannyian helyeslik, hogy a mindennapi tanítási gyakorlat-
ban a tanárok e-learning eszközöket használjanak a tananyag eredményes átadása 
érdekében. Majdnem egynegyedének meggyőződése, hogy az oktatási órákat az 
IKT eszközök bevonásával kell tartani, közel 40% úgy gondolja, hogy a tanulás-
tanítás folyamatában nagyobb részt elektronikus eszközöket kell használni, és 
egyharmadának az a véleménye, hogy a hagyományos és az e-learning eszközök 
fele-fele arányban kell támogassák az oktatási folyamatot (8. grafikon). 

Annak ellenére, hogy a hallgatók elismerik, az elektronikus eszközök alkal-
mazása az oktatás terén hasznos, és egyetértenek abban, hogy a tanárok nagyobb 
mértékben kell ezeket az eszközöket használják a hatékony és optimális ismeretát-
adási folyamatban, mégsem tartják fontosnak, hogy a XXI. század tanára jártas le-
gyen a számítógép-használati módokban. 

 

 
8. grafikon. Az e-learning eszközök használatának szükségessége az oktatásban. 
 

(5). Elektronikus eszközök hasznosulása az oktatásban 
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pasztalatai vannak az IKT-s eszközök tanítási órán való használatáról. Önálló kér-
déssekkel mértük, hogy a hallgatók középiskolás tanárai, illetve egyetemi tanárai 
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Az elektronikus eszközök középiskolai oktatásban való hasznosulása nem 
mutat jó arányokat. Az e-learning eszközök alkalmazásának lehetőségei az oktatási 
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(18,87%) nem találkozott ezen eszközök tantermi használatával, mivel tanáraik 
egyáltalán nem éltek ennek lehetőségével. Jelentős hányaduknál (56,60%) közép-
iskolás tanáraik a mindennapi tanítási-tanulási folyamatnak egynegyed részében 
használtak a tananyag feldolgozásához, szemléltetéséhez vagy akár a kommuniká-
cióhoz digitális eszközöket. A hallgatók szintén egyötödének (18,87%) esetében 
az óra fele részében és csupán 5,66% esetében az óra háromnegyed részében hasz-
náltak középiskolai tanárok IKT technológiákat (6. grafikon). 

Az egyetemi oktatásban az elektronikus eszközök hasznosulása sokkal jobb 
arányokat mutat. Minden oktató használ valamilyen IKT eszközt az óráin. Keve-
sen vannak (7,55%), akik alig használják ki az e-learning eszközök gyakorlati al-
kalmazását, az előadók jelentős része (41,51–50%-ban, 45,51–75%-ban, 5,66–
100%-ban) digitális anyagok, módszerek, technológiák alkalmazásával teszi kö-
vethetőbbé, érthetőbbé az előadást (9. grafikon).  

 

 
9. grafikon. E-learning eszközök használata az oktatásban 

 

Egybevetve az adatokat, megállapítható, hogy az oktatási folyamat során a 
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eszközök használata az oktatásban jelentősen segíti őket a tananyag elsajátításá-
ban. Azt is állíthatjuk, hogy a hallgatók figyelmét jobban lekötik azok az oktató 
anyagok, amelyek nem csak statikus, hanem dinamikus, multimédiás elemeket és 
interakciókat is tartalmaznak. Az e-learning keretrendszert, amely számos, dina-
mikus weboldalakra jellemző szolgáltatást kínál fel a kommunikációs, oktatási és 
oktatásszervezési feladatok megvalósítására, szintén gyakorta (64,18%) veszik 
igénybe az egyetemi oktatók. 

A Wikipédiát, amely mint népszerű online információforrás a felsőoktatás 
számára is fontos oktatási segédeszköz lehetne, a tanárok alig (18,52%) jelölik 
meg információs forrásként. Valószínű, hogy a tartalmi minőségét célzó kritikák 
miatt oktatási célra ritkábban használják és osztják meg az onnan származó infor-
mációkat. 

Olyan ismertető tananyagot, amely a felhasználót aktívan bevonja a tanulás-
ba, a tanárok alacsonyabb százalékban (31,48%) használnak. Az interaktív tan-
anyag használatát megközelítő százalékban (35,19%) alkalmaznak videómegosztó 
szolgáltatásokat az oktatás során. Olyan webes alkalmazásokat és szoftvereket, 
mint amilyenek a képmegosztó szolgáltatások és videóbeszélgetések, a tanárok el-
enyésző százalékban használnak (5,56%, illetve 3,70%) 

5. Összegzés 
A digitális írástudatlanság egyike azon kiemelt területeknek, amelyek fejlesz-

tése az oktatás számára is komoly kihívást jelent. 
Tanulmányunkban az elsőéves, technológia szakterületet választó tanárképzős 

hallgatók különböző multimédiás eszközök használatában való jártasságát mértük 
fel és az oktatással, pedagógusi pályával kapcsolatos nézeteiket, illetve a tanárkép-
zéssel kapcsolatos elvárásait vizsgáltuk. 

Az informatikai eszközök infrastruktúráját felmérő kérdések adatai szerint a 
hallgatók IKT-eszközökkel való ellátottsága kitűnőnek mondható. A kérdőívet ki-
töltő hallgatók mindegyike rendelkezik asztali számítógéppel, illetve laptoppal, és 
közel háromnegyedének van okostelefonja vagy táblagépe. 

Tanulmányaik megkönnyítésére gyakran használják az interneten fellelhető 
ismeretanyagot, hiszen így az elektronikus tanulás során a hallgatók otthon, önál-
lóan, a saját időbeosztásuk szerint sajátíthatják el a tananyagot. 

Gyakorlottak az egyes számítógép-használati módokban. Önállóan tudják 
használni a szövegszerkesztő, táblázatkezelő és prezentációkészítő programokat, 
kis segítséggel a web 1.0 alkalmazásokat. A web 2.0 alkalmazások esetében már 
segítségre szorulnak, csak az egyes online szolgáltatások használatában tekinthe-
tőek gyakorlottaknak. A web 2.0-ás eszközöket, mint tartalomfogyasztók, nem 
mint tartalomkészítők használják.  



56 

Tapasztalataikra alapozva az elektronikus eszközök használatát az oktatásban 
szükségesnek tartják, és véleményük szerint tanáraik nagyobb százalékban kellene 
ezeket az eszközöket használják a tanítás-tanulás folyamatában.  

A tanárképző intézetre hárul, hogy a hallgatók megismerjék az oktatásban 
használt IKT eszközöket, képesek legyenek az interaktív tananyagot kiválasztására, 
a megfelelő multimédiás anyagok elkészítésére, illetve, hogy elsajátítsák azon webes 
alkalmazások használatát, amelyek alkalmazhatók a mindennapi oktatás során. 
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Az anyanyelv – tannyelv – államnyelv 
kapcsolatrendszere 

(Pletl Rita) 

1. A szakközépiskolai oktatás nyelvisége 
A kétnyelvű oktatási rendszerben megvalósuló anyanyelvű szakközépiskolai 

képzésben előtérbe kerülnek az oktatás nyelvi problémái. Két okból válhat hangsú-
lyossá az oktatás nyelvisége. Egyrészt: a tannyelv választása (anyanyelv vagy ál-
lamnyelv) az erdélyi diákok számára pályaválasztást alakító tényezővé válik, hi-
szen a romániai magyar tannyelvű szakképzési kínálat korlátozott és részben egy-
oldalú volta miatt a választásban a nyelvi és szakmai vonatkozások szétválasztha-
tatlanok. Ha nincs anyanyelvű képzés a választott szakon, szakirányon, akkor a di-
áknak el kell döntenie, hogy tanítási nyelvet vagy szakot cserél. Másrészt: a szak-
képzés, éppen a szaktantárgyak miatt, az a terület, ahol élesebben jelentkezhet a 
kisebbségi és többségi törekvések közötti ellentét és az ebből származó feszültség. 
A nyelvi kisebbség a szakképzés területén is olyan anyanyelvű oktatást akar, 
amely teljes körű, tehát a szaktantárgyakat is magába foglalja. A többség ezzel 
szemben úgy gondolja, hogy a szakképzés csak részben legyen anyanyelvű, a 
szaktantárgyakat románul, azaz a többségi nyelven kell tanítani. A korlátozó gesz-
tust pedig a kisebbségeket segítő szándékként tünteti fel, állítva, hogy ezzel előse-
gíti a kisebbségiek boldogulását a munkaerőpiacon.  

A tét, a különböző szakmai nyelvek anyanyelvű elsajátítása, nagy, hiszen 
túlmutat önmagán: arról van szó, hogy „az a folyamat, amelyet a szociolingviszti-
kában a nyelv funkcionális térvesztésének szokás nevezni” (Péntek 2004, 45) 
megállíthatatlan, vagy fékezhető, netán megállítható. Ha az anyanyelvi beszélő 
nem birtokolja anyanyelvén azt a szaknyelvet, amely választott pályájának nyelvi 
regisztere, akkor ő maga is hozzájárul a nyelvhasználat színtereinek szűküléséhez. 

Azt vizsgálom: hogyan alakul a szakképzésben a tannyelv – anyanyelv – ál-
lamnyelv kapcsolatrendszere a kisebbségi elvárások (az anyanyelven tanulás lehe-
tősége) és a román közoktatási rendszer objektív feltételei biztosította megvalósu-
lás viszonylatában. A kérdéskört három megközelítési irányból (az oktatás szerep-
lőinek: tanuló, tanár, pedagógusjelölt szemszögéből) mutatom be.  

Az elmúlt negyedszázadban a magyar tannyelvű szakoktatás kiépülését több 
tényező akadályozta. Ezek együttesen jelzik, hogy a tannyelv-választás (anyanyelv 
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és/vagy államnyelv) problémája mindvégig kulcskérdése volt a kisebbségi oktatás-
nak, ez tükrözi azt is, hogy a kisebbségi oktatás rendszerbeli státusának az értelme-
zésében éles ellentét van a többségi és kisebbségi szemlélet között. A többség a 
szigorúan központosított oktatási rendszer egészébe olvasztott elemként értelmezi a 
kisebbségi oktatást, amelyre a rendszerszintű egységes rendelkezések érvényesek. 
Ezzel szemben a nyelvi kisebbség álláspontja az, hogy az anyanyelvű oktatást 
olyan részrendszerként kell értelmezni, amely biztosítja számára az önszerveződé-
sen alapuló iskolahálózat működtetését, amely lehetővé teszi a kisebbségi helyzet-
ből fakadó, főleg kulturális és nyelvi problémák differenciáltabb kezelését. 

A többségi szemléletből fakadó gyakorlat, hogy a kisebbségeket hátrányosan 
érintő alacsonyabb szintű jogi normákkal, minisztériumi rendeletekkel korlátozzák 
az anyanyelvhasználatot, természetesen a kisebbségek érdekében, akiket féltenek a 
többségi társadalomba való beilleszkedés nehézségeitől. A szakoktatás anyanyelv-
használatot szabályozó rendelkezései jól példázzák, hogy a többség a nyelvi ki-
sebbséghez való viszonyulásában érvényesíti a kulturális lingvicizmust, a kisebb-
ségi anyanyelvek tanításával kapcsolatban pedig az intézményi lingvicizmust1. 
Például az 1990/521-es kormányhatározat megtiltotta a magyar nyelvű szakokta-
tást Romániában. Az 1995-ös tanügyi törvény2 lehetővé tette a magyar tannyelv 
választását a szakoktatásban, de előírta, hogy a szaktantárgyakat román nyelven 
kell oktatni. Az 1999-es törvénymódosítás szerint kérvényezhető a szaktantárgyak 
anyanyelvű oktatása azzal a kötelezettséggel, hogy a tanulóknak el kell sajátítani-
uk a román szakterminológiát. Az anyanyelvű szakoktatás történetében új lehető-
ségeket nyit az 1/2011-es új oktatási törvény, amely a közoktatás decentralizáció-
ját hivatott megvalósítani. A törvény 12. alfejezete szabályozza a kisebbségek 
nyelvén folyó oktatást. A megfogalmazott két irányelv (az autonómia biztosítása 
és a pozitív diszkrimináció) összhangban van a kisebbségek törekvéseivel, de azt, 
hogy milyen mértékben tudnak élni az intézmények a törvény nyújtotta lehetősé-
gekkel, az oktatáspolitikai intézkedések és az alkalmazás módjai fogják alakítani a 
lokalitások szintjén.  

A 2014/3136-os miniszteri rendelet, amely a szakmunkásképzők átszervezé-
séről rendelkezik, igazodva az új oktatási törvény szellemiségéhez, lehetővé teszi, 
hogy a tannyelv lehet kisebbségi nyelv3.  

A tannyelv szempontjából két fontos mozzanatot érdemes kiemelni. A Román 
Parlament 2007-ben4 ratifikálta a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

                                                   
1 A fogalmat Skuntnabb-Kangas (1997, 29) értelmezése szerint használom. 
2 Legea învăţământului nr. 84/1995 
3 I. fejezet, 3. cikkely, 3. bekezdés. 
4 Legea 282. din 2007. 
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Chartáját (Strasbourg 1992), amely a Preambulumban megfogalmazza, hogy Eu-
rópa történelmi regionális vagy kisebbségi nyelveinek védelme hozzájárul Európa 
kulturális gazdagságának és hagyományainak megőrzéséhez és fejlesztéséhez, il-
letve hangsúlyozza, hogy a kulturális kölcsönhatás és többnyelvűség érték, ame-
lyet védelmi és ösztönző intézkedések meghozatalával fenn kell tartani. Ennek 
alapján az új oktatási törvény (Legea 1/2011) 5 nemzeti kisebbségek oktatását sza-
bályozó részében a 45. cikkely, 11. bekezdése megerősíti az alkotmányban garan-
tált jogot, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van ahhoz, 
hogy anyanyelven tanuljanak és joguk van ahhoz, hogy anyanyelven oktassák őket 
(Románia Alkotmánya 32. cikkely, 3. bekezdés). A törvény értelmében, ha a tan-
nyelv valamely kisebbségi anyanyelv, akkor az intézményben oktató pedagógusok-
nak megfelelő szinten ismerniük kell a tannyelvet, 6 tételesen megfogalmazza, hogy 
a más anyanyelvű oktatónak igazolnia kell a kisebbségi szaknyelvi kompetenciáját. 

2. A magyar tannyelvű szakközépiskolai oktatás helyzete az oktatás 
szereplői szemszögéből 

2.1. A szakközépiskolások eredményadatai alapján a magyar tannyelvű 
szakoktatás helyzetéről a következő kép körvonalazódik: 

A magyar szakközépiskolai képzés kínálata megfelelő a középiskolások 63%-
a szerint; 28% véleménye az, hogy a szakirányokban szűkös a kínálat, 9% szerint a 
népszerű és nagyobb presztízsű szakmákban, amelyek jó elhelyezkedési lehetősé-
geket biztosítanak, csak román nyelvű képzés van. A magyar nyelvű szakközépis-
kolai kínálattal való megelégedés jónak mondható arányaival (a célpopuláció több 
mint fele) kapcsolatban viszont kétségek merülnek fel a tanulók megfelelő tájéko-
zottságával és kellő tudatosságával kapcsolatban, ha megvizsgáljuk a választott 
szakmával kapcsolatos további kérdésekre adott válaszokat. Arra a kérdésre, hogy 
az a szakirány, amelyen most tanul, lehetővé teszi-e annak a szakmának a gyakor-
lását, amit a legszívesebben végezne, a tanulók 54%-a válaszolja azt, hogy igen, 
23% nemmel válaszol, illetve 23% nyilatkozik úgy, hogy nem tudja. Azoknak, 
akik dolgozni akarnak, csak 53%-a szeretne a szakmában elhelyezkedni, 47%-nak 
mindegy, csak munkába állhasson. 

Az anyanyelvű képzésre való igény erőteljes: a tanulók 75%-a inkább más 
szakot választ, csak anyanyelven tanulhasson, csak 25% választaná a román nyelvű 
                                                   
5 Învăţământul pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale 
6 Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare integrală în limba minorităţilor naţiona-
le trebuie să facă dovada competenţei profesionale în limba minorităţii naţionale respective şi au 
dreptul la pregătire şi perfecţionare în limba de predare, în ţară sau în străinătate. Fac excepţie de la 
necesitatea de a face dovada competenţei profesionale în limba minorităţii naţionale respective ca-
drele didactice care predau limba şi literatura română. 
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képzést akkor, ha nincs anyanyelvű képzés a választott szakon. Ezek az arányok 
megegyeznek az elméleti vagy vokacionális középiskolai képzésbe jelentkező ma-
gyar anyanyelvű diákok választási gyakorlatával, vagyis nem tannyelvet, hanem 
inkább szakot váltanak. (Szentes 2012) Ez azt jelenti, hogy a pályaorientáció korai 
szakaszában (az általános iskola 8. osztályának elvégzése után) a magyar tanulók 
számára a középiskolai szakirány kiválasztása szorosan összefonódik a tannyelv 
választásával (anyanyelv vagy államnyelv).  

Az anyanyelvű képzésre való igény a felsőfokú képzésbe való jelentkezést is 
alapvetően meghatározza. A tanulók 80%-a nyilatkozott úgy, hogy anyanyelven 
szeretne továbbtanulni, 11%-a vállalja a román nyelvű képzést, 9% más nyelven 
(főleg angol) folytatná tanulmányait. 

A tannyelv-választási dilemma megoldási gyakorlatában régiós különbségek 
körvonalazódnak: a tömbben élő diákok inkább szakot és nem tannyelvet, a szór-
ványban élők inkább tannyelvet és nem szakot cserélnek. Ennek hátterében az áll-
hat, hogy a szórványban élő tanulók az államnyelv dominanciájú környezetben 
funkcionális román nyelvtudásra tesznek szert, ezért nem jelent számukra akkora 
kockázatot a román tanítási nyelv, mint a tömbben élő társaik számára, akiknek a 
többségi nyelv elsajátítása iskolai tananyag, amelyből érettségiznek (ezért az iro-
dalmi anyag megtanulására helyezik a hangsúlyt), de a mindennapokban nem 
használják.  

A szaktantárgyak anyanyelvű oktatását hasznosnak tartják a tanulók: 48%-uk 
úgy véli, hogy jobban megérti az anyagot, ha anyanyelvén tanulhatja, 17% állítja, 
hogy anyanyelvén könnyebben el tudja sajátítani a szakmát, 7% írja azt, hogy bát-
rabban tud kérdezni, ha nem ért valamit. A tanulók 16%-a érzékel hátrányt is: 9% 
vélekedik úgy, hogy nehezebben sajátítja el a román szaknyelvet, 5% gondolja azt, 
hogy nehezebben tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon, ha magyarul végezte ta-
nulmányait. 

A tannyelv–anyanyelv–államnyelv kapcsolatát illetően az erdélyi magyar kö-
zépiskolások kiegyensúlyozott álláspontot képviselnek, amely tükrözi az anya-
nyelven tanulás jogához való ragaszkodást, de azt a felismerést is, hogy a többségi 
társadalomban való érvényesülés feltétele az államnyelv megfelelő szintű ismerete. 

A szakközépiskolások 78% tartja célravezetőnek, hogy a szaktantárgyakat 
anyanyelven tanulják úgy, hogy az iskola biztosítsa a román szakkifejezések elsa-
játításának lehetőségét is. 22% szerint elfogadható, ha románul tanulják a szaktan-
tárgyakat, de ők is szükségesnek tartják a magyar szakkifejezések elsajátítását is 
szervezett, azaz az iskola által biztosított formában.  

A vizsgálat eredményadatai szerint a szakközépiskolások több mint háromne-
gyede a hatékony tanulás szempontjából a szaktantárgyak anyanyelvű oktatását 
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tartja kívánatosnak. Az óhajtott tanulási helyzetet azonban nem tudjuk szembesí-
teni a megvalósulttal, mert arról, hogy a tanítási gyakorlatban a helyi adottságoktól 
függően (az iskolában foglalkoztatott pedagógusok milyen anyanyelvűek) milyen 
mértékben valósul meg a törvény által is biztosított lehetőség, nincsenek értékelhe-
tő adataink. Arra a kérdésre, hogy hány szaktantárgyat tanulnak magyarul, romá-
nul, illetve mindkét nyelven (csak egy részét magyarul), az adatközlők tekintélyes 
hányada nem válaszolt, a beérkezett válaszoknak pedig jelentős hányada értékel-
hetetlen volt (a három szempont szerint csoportosított szaktantárgyak száma vagy 
több, vagy kevesebb volt, mint a tantervben szereplő).  

 A szakmai gyakorlat, mint a munkavégzésre, a szakmai tevékenységek gya-
korlására történő konkrét felkészítés a szaknyelvi műveltség megalapozása szem-
pontjából is fontos. Ezért kérdeztünk rá arra, hogy milyen nyelven folyik a szak-
gyakorlat. A válaszok alapján a következő helyzet vázolható fel: a szórványban a 
tanulók 22%-a magyar, 22%-a román, 56%-a kétnyelvű (csak részben magyar) 
gyakorlati képzésben részesül; az átmeneti régióban ezek az arányok: magyar 
65%, román 13%, kétnyelvű 22%; a tömbben: magyar 83%, román 6%, kétnyelvű 
11%. A szakmai gyakorlat oktatási nyelve szerint jelentősek a régiós különbségek. 
Az átmeneti régióban háromszor, a tömbben négyszer több középiskolás számára 
adott a lehetőség az anyanyelvű gyakorlati képzésre, mint a szórványban élő társa-
ik számára. Az arányok fordítottak a mindkét nyelven megvalósuló szakmai gya-
korlat esetében, vagyis a szórványban ötször nagyobb a kétnyelvű gyakorlati kép-
zésben részesülők aránya, mint a tömbben, és kétszer nagyobb, mint az átmeneti 
régióban. 

A magyar tannyelvű szakközépiskolák végzőseinek elméletileg joguk van ah-
hoz, hogy anyanyelven vizsgázzanak a szaktechnikusi bizonyítvány megszerzésé-
hez szükséges záróvizsgán. A gyakorlatban azonban ennek a jognak az érvényesü-
lése is a helyi kényszerektől függ (milyen nyelven tanulták a szaktantárgyakat; a 
vizsgabizottságban van-e magyar anyanyelvű szakember). A vizsgálat adatai azt a 
helyzetet tükrözik, hogy a magyar tannyelvű szakközépiskolák végzőseinek ne-
gyede vagy több mint fele nem anyanyelvén vizsgázik. A szórványban magyarul 
vizsgázik a tanulók 36%-a, románul 64%-a; az átmeneti régióban az arányok: 78% 
magyarul, 22% románul, a tömbben 86% magyarul, 14% románul. Akárcsak a 
gyakorlati képzés esetében, a régiók között szignifikáns különbségek vannak. A 
legnagyobb különbség a szórvány és a másik két régió között van: a szórványban a 
tanulóknak valamivel több, mint negyede vizsgázik magyarul, az átmeneti régió-
ban már háromnegyede, a tömbben pedig több mint háromnegyede. Az átmeneti 
régió és a tömb közötti különbség kisebb: másfélszer több diák vizsgázik románul 
az átmeneti régióban, mint a tömbben. 
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A tankönyvekkel való ellátottság országos szinten nem kielégítő: a tanulók 
16%-a írja azt, hogy vannak tankönyveik, 84%, hogy szaktantárgyakból nincse-
nek. A diákok által birtokolt tankönyvek nyelv szerinti megoszlása nem megfelelő: 
magyar (40%), román (27%), egyes tantárgyakból magyar, másokból román (33%). 

2.2. A szaktanári kérdőívek és interjúk eredményadatai alapján a magyar 
tannyelvű szakoktatás helyzetéről a következő kép körvonalazódik: 

A szaktantárgyakat oktató pedagógusok felsőfokú végzettség szerinti eloszlá-
si arányai (80%-uk valamilyen mérnöki szakon, 18%-uk valamilyen természettu-
dományi, 2%-uk matematika szakon szerzett oklevelet) tükrözik a magyar tan-
nyelvű szakközépiskolai kínálat korlátozott voltát (például közegészségügyi, ag-
rárágazati szakirányok hiányoznak). 

A szaktantárgyak anyanyelven történő oktatása a magyar anyanyelvű tanárok 
számára is kihívást jelent, hiszen többségük (83%) román nyelven végezte felső-
fokú tanulmányait, mert az adott szakon csak államnyelven folyt képzés, és csupán 
17% tanulhatott magyarul a választott szakon. Az oktatási intézmények nem nyúj-
tottak lehetőséget a magyar szaknyelv elsajátítására: a tanárok 10%-a nyilatkozik 
úgy, hogy szervezett keretek között (szakképzésen vett részt) tudta a szaktermino-
lógiát birtokba venni, a pedagógusok 90%-a írja azt, hogy egyéni úton, szakköny-
vek segítségével sajátította el az anyanyelvű szakterminológiát. Azok, akik magya-
rul folytatták egyetemi tanulmányaikat, nagyobb mértékű intézményes segítséget 
kaptak ahhoz, hogy elsajátíthassák a román szaknyelvet: 44%-nak már az egyetem 
biztosította a lehetőséget, 9% szakképzésen vett részt, 47% szakkönyvekből tanul-
ta meg a román szaknyelvet. 

A tanárok válaszai alapján megállapítható: a taneszközökkel való ellátottság 
mértéke nem kielégítő: a tankönyvek és szemléltető eszközök esetében az arányok 
(van/nincs): 65%/35%; 63%/37%. A tankönyvekkel való ellátottsággal kapcsola-
tos tanári adatokat összevetve a tanulók adataival jelentős eltérés mutatkozik. En-
nek egyik oka valószínűleg az, hogy a tanári mintában a régiós arányok torzulnak 
(az országos helyzethez viszonyítva az átmeneti régió 20%-kal kisebb, ugyaneny-
nyivel több a tömb), így a magasabb értékek a tömbnek a másik két régióhoz vi-
szonyított jobb helyzetét tükrözik. A másik ok az lehet, hogy éppen a szórványból 
és az átmeneti régióból érkezett vissza kevesebb kitöltött tanári kérdőív. A szak-
tantárgyak oktatásában alkalmazható anyanyelvű munkafüzetekkel, munkalapok-
kal való ellátottság mértéke is elmarad az elvárhatótól: a tanárok 44%-a nyilatko-
zik úgy, hogy rendelkeznek ezekkel az eszközökkel, 56%, hogy nem.  

Az oktatás magyar nyelvisége szempontjából árnyalják a helyzetet a tanári in-
terjúk adatai. Arra a kérdésre, hogy mi jelentene hatékony segítséget a tanításban, 
a válaszokban szétválaszthatatlanul összefonódnak a nyelvi szempontú és szakmai 
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jellegű elvárások és követelmények. A hatékony oktatás egyik alapfeltételeként 
jelölik meg a magyar nyelvű tankönyvekkel, és segédeszközökkel (példatárakkal, 
munkafüzetekkel) való ellátottságot. Véleményük szerint a tankönyvhiány az is-
meretek elsajátítását akadályozó tényező, amelyet súlyosbít az, hogy a tanulók 
nem rendelkeznek a hatékony tanuláshoz szükséges megfelelő színvonalú kulturá-
lis eszköztudással. A tanárok 86%-a szerint az oktatás hatékonyságát gátló ténye-
ző, hogy a tanulók olvasási és szövegértési kompetenciája nem megfelelő színvo-
nalú. Ezt a tanári tapasztalatot alátámasztják az 2009-2010-es országos hatókörű 
eredménymérés adatai: az országos pontszámátlagok és az átlag alatt teljesítők 
magas aránya jelzi, hogy az egyes képzési szakaszok záró szakaszában az elvárha-
tó szintet a diákok jelentős hányada nem éri el (Pletl 2012, 113). A mostani vizs-
gálat célpopulációját alkotó szakközépiskolások a 2010-es tanévben nyolcadik 
osztályosok voltak.  

A tanárok szerint az anyanyelvű szakoktatás súlyos problémája az is, hogy a 
román tankönyvek magyar fordításai (a forgalomban lévő magyar tankönyvek je-
lentős hányada) éppen nyelvi szempontból nem megfelelő színvonalúak7. 

A szakközépiskolák pedagógusai hiányolják a magyar nyelvű szaktanárok 
számára szervezett továbbképzéseket, amelyektől a szaknyelvi tudás gazdagítását 
várnák el, hiszen a román nyelvű továbbképzések rendszeresek.  

Arra a kérdésre, hogy milyen lehetőséget lát az Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemmel való közös együttműködésben, körültekintő, a mindennapi gyakorlat 
tapasztalataiból leszűrt, ésszerű javaslatokat is megfogalmazó válaszokat adtak. A 
válaszokból világosan körvonalazódik, hogy milyen tanítási gondokkal küszköd-
nek a gyakorló pedagógusok, milyen lehetőségeket látnak a problémák megoldásá-
ra, hogyan látják a magyar tannyelvű egyetem szerepét az anyanyelvű közoktatás 
támogatásában.  

Az elvárások között első helyen szerepel a szakközépiskolai oktatás anya-
nyelvű szakmai anyagokkal való támogatása. A gyakorlati megvalósítás módoza-
tait is felvázolják. A magyar nyelvű tankönyvhiány enyhítéséhez azzal járulhatna 
hozzá az egyetem, ha felvállalná a tankönyvírás feladatát, hiszen az intézmény 
mérnök-oktatói közössége rendelkezik azokkal a szakmai és nyelvi kompetenciák-
kal, amelyek szükségesek a jó minőségű (szakmai és nyelvi szempontból kifogás-
talan) tankönyvek megalkotásához. A javaslat azért is figyelemre méltó, mert lé-
teznek azok a jogi szabályozások (2005-ben kelt miniszteri rendelet,8 amely meg-
erősíti, hogy a kisebbségek nyelvén is lehet tankönyvet írni), amelyek lehetőséget 
biztosítanak a megvalósításra.  
                                                   
7 A magyar tankönyvkiadás megoldatlan problémáiról: Péntek–Fóris-Ferenczi 2011, 49–52. 
8 Ordin privind asigurarea manualelor şcolare în limbile minorităţilor naţionale, 3950/2005. 
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Célszerűnek tartanák, ha az intézmény részt vállalna a tanárok számára szer-
vezett képzések szervezésében, a szakközépiskolai oktatásban dolgozókat segíte-
nék abban, hogy megismerjék a legújabb kutatási eredményeket, illetve, hogy hoz-
záférjenek magyar nyelvű szakirodalmi anyagokhoz.  

A javaslatok között szerepel az is, hogy az egyetem vállalja fel a tanulók 
számára szervezett tudományos- szakmai vetélkedők szervezését, hiszen ezzel or-
vosolni lehet azt a hátrányt, hogy a magyar diákok kimaradnak az országos szak-
tantárgy-vetélkedőkből, amelyek tannyelve a román.  

2.3. A tanárképzős egyetemi hallgatóknak az anyanyelvű oktatás szerepével 
kapcsolatos kérdésre adott válaszai ötvözik a középiskolás tanulói 
tapasztalatokat és a tanári szerepkörre vonatkozó nézeteiket.  

Az anyanyelvű oktatás fontosságát kettős megközelítésben tárgyalják: egy-
részt az oktatási folyamatban, másrészt a nyelvközösség szempontjából. Az okta-
tási folyamatban szintén kettős megközelítésben vizsgálják az anyanyelvű oktatás 
szerepét: a tanulás és tanítás szempontjából. Abból indulnak ki, hogy az anyanyel-
ven tanulás alapvető emberi jog („jogom van hozzá”). Érvek sorával bizonyítják 
hasznosságát: könnyebb megértést, a tananyag teljes megértését, hatékony tanulást 
biztosít. Hivatkoznak arra, hogy az anyanyelvű kommunikáció közvetlenebb ta-
nár-diák kapcsolatot tesz lehetővé, a diák bátrabban kérdezhet, a tanári magyarázat 
megértésének pedig nincsenek nyelvi akadályai. A tanítás szempontjából is hang-
súlyozzák fontosságát: az anyanyelvű oktatást a minőségi oktatás alapvető feltéte-
leként jelölik meg. Véleményük szerint a szakmai kompetenciák kialakítása, a 
szakmai tudás hatékony átadása csak anyanyelven lehetséges. Felismerik, hogy a 
magyar oktatás többet jelent, mint pusztán magyar nyelvűséget, ezért hangsúlyoz-
zák, hogy a tanárnak megfelelő nyelvi kompetenciával kell rendelkeznie, hiszen a 
szaknyelvet az ő közvetítésével ismerhetik meg a diákok.  

A nyelvi közösség szempontjából is vizsgálják az anyanyelvű oktatás szere-
pét. Meggyőződésük, hogy a nyelv megőrzését, a közösségi identitás megerősödé-
sét, a nemzeti kisebbség fennmaradását, a nemzeti műveltség áthagyományozását 
szolgálja. 

A román szaknyelv elsajátítását fontosnak tartják, mellette felsorakoztatott 
érvek: az ország hivatalos nyelve, előmozdítja a többségi társadalomba való beil-
leszkedést; jobb elhelyezkedési lehetőséget kínál; hatékonyabb érdekérvényesítést 
(ügyintézés, álláslehetőség) tesz lehetővé. Azt tartják célszerűnek, ha a román 
szakterminológia elsajátítása szervezett körülmények között valósul meg, úgy, 
hogy szervesen ráépül a magyar szakszókincsre. 
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4. Következtetések 
Az erdélyi magyar tannyelvű szakközépiskolai oktatás szereplői (tanulók, 

szaktanárok, leendő pedagógusok) egyértelmű és határozott álláspontot fogalmaz-
nak meg a tannyelv – anyanyelv – államnyelv kapcsolatát illetően.  

Kívánatosnak, hasznosnak és célszerűnek az anyanyelven folyó oktatást tart-
ják, beleértve a szaktantárgyak tanítását is. Fontosnak és szükségesnek tartják a 
román szakterminológia elsajátítását is, szervezett keretek között, az iskola által 
biztosított formában.  

A válaszokból egyértelműen (statisztikailag is mérhető módon) körvonalazó-
dó álláspont két lényeges mozzanatot tükröz. Az egyik: kifejezi a kisebbségi szem-
léletet, hogy az elsődleges az anyanyelv tanítása, és fontos képzési cél, hogy a ki-
sebbségi tanulók megtanulják a hivatalos nyelvet, mint második nyelvüket; az ad-
ditív nyelvtanulási helyzetet tartják kívánatosnak, amely az anyanyelv funkcionális 
elsődlegességének megőrzésével teszi lehetővé egy másik nyelv (a hivatalos 
nyelv) megtanulását. A másik: ez a szemlélet ellentétes a többségi szemlélettel, 
amely elsődlegesnek az államnyelv tanítását tartja, és a szubtraktív nyelvtanulási 
helyzetet helyezi előtérbe, amely az államnyelvi dominanciát erősíti, szűkítve az 
anyanyelvi repertoárt.  

A közoktatás szereplőinek a magyar tannyelvű oktatás hiányosságainak (ma-
gyar nyelvű tankönyvek, oktatási segédanyagok, magyar anyanyelvű szakemberek 
hiánya) enyhítésére, illetve megoldására irányuló javaslatai a nyelvi közösség bel-
ső erőforrásaira, illetve a már létező és működő felsőoktatási intézményeire tá-
maszkodnak. Jogos, a törvényes keretekkel összhangban álló, és kivitelezhető 
megoldásokat vázolnak fel.  
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Pályaorientáció és pályaszocializáció 
szakközépiskolások körében 

(Szentes Erzsébet) 

A pályaválasztás folyamata 
A 90-es években a pályaorientáció fogalma felváltotta a pályaválasztást, ezzel 

a szakirodalomban egyre hangsúlyosabbá vált az életpálya tervezés fontossága és 
annak a nyomatékosítása, hogy a pályaválasztás folyamat, amely tulajdonképpen 
kisebb-nagyobb döntések sorozatát foglalja magában.  

A pályaorientáció érvényes meghatározása szerint az iskolának nem egy dön-
tésre kell felkészítenie a fiatalt, hanem a munka világában történő folyamatos tájé-
kozódásra, orientálódásra. A pályaorientáció célja az, hogy a tanulókat a pályavá-
lasztási döntés meghozatalában segítse, úgy, hogy a tanulóknak lehetőségük le-
gyen elsajátítani az életpálya-szemléletet és a tervezési készséget (Szilágyi 2003). 
A folyamatjelleg miatt az iskola számára speciális feladat a pályaorientáció válla-
lása, hiszen nehezen köthető az iskolai élet struktúrájához és csak jól szervezett 
csoportfoglalkozások keretében vagy egyéni tanácsadásként képzelhető el. Romá-
niában erre is próbál megoldást kínálni az a hálózat, amelynek keretében az okta-
tási intézményekben pszichopedagógiai kabinetek kaptak helyet, és a pályaorien-
táció az ott dolgozó nevelési tanácsadó feladatkörébe tartozik. A pályaorientáció 
tartalmát számos elmélet alapján határozhatjuk meg (Ginsberg 1951; Super 1968; 
Conger 1989 in Szilágyi 2005; Szilágyi–Völgyesy 1996), amelyekben közös elem 
a munka világában történő eligazodás megalapozása.  

Általában a sikeres pályaválasztási döntést olyan tájékozódási folyamatnak 
tartják, amelyben a fiatal az adott életkornak megfelelő önismerettel, öndefiníció-
val rendelkezik. Super (1951 in Szilágyi 2003) öndefiníción azt a képet, véleményt 
érti, ami az egyénben kialakul saját magáról.  

A pályaorientáció folyamatában az öndefiníció kialakításához a személy 
meghatározott személyiségtulajdonságok megismerése és elemzése révén juthat el. 
Ezek a kiemelt személyiségtulajdonságok: érdeklődés, képesség, érték, munkamód 
(Szilágyi 2000; Szilágyi–Hajdu 2002). A fiatal a tájékozódási folyamatban társa-
dalmi környezetének gazdasági jellemzőit és képzési lehetőségeit is meg kell, 
hogy ismerje, valamint valódi ismereteket kell, hogy gyűjtsön a pályák világáról 
(Fazakas 2008). A pályaorientáció tartalmát tehát az önismeret, a képzési lehető-
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ségek ismerete és a pályaismeret adja, ez interdiszciplináris szemléletű ismeret-
anyagot jelent, pszichológiai, közgazdasági, jogi és munkatudományi ismereteket 
is kell tartalmaznia. Az interdiszciplinaritást mint szemlélet eltér az iskola hagyo-
mányos, tudományterületen és szakterületen alapuló ismeretanyag felosztásától 
(Suhajda 2004). 

A pályaorientáció definíciója is mutatja annak nehézségét, hogy az beépüljön 
a megszokott pedagógiai gyakorlatba: a pályaorientáció olyan folyamat, amely a 
tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma ki-
választását a lehető legszélesebb információnyújtás révén (Szilágyi 2003). 

A definíció hangsúlyozza egyrészt a folyamatjelleget, ami az iskolai munka 
szakaszos jellegével szemben új követelményt jelent, másrészt pedig azt, hogy a 
tanulók individuális esélyeit kell növelni, ez szintén eltér a hagyományos iskolai 
feladatoktól. Így a pályaorientáció fenti meghatározása új szerepet kínál az iskolá-
nak. Egyrészt az iskola presztízsét növelő tevékenységként fogható fel, másrészt 
az iskola szolgáltató jellegét hangsúlyozza. Egy humán szolgáltatást nyújtó iskolá-
ban az orientáció szerepe az, hogy az előrelátható élethelyzetnek megfelelően támo-
gatást nyújtson a tanulók számára individuális igényeiknek megfelelően. Ez a meg-
közelítés nagymértékben eltér az iskola általános tradícióitól, mert az individuális 
elemekre teszi a hangsúlyt, a tanuló igényei szerinti fejlesztést és támogatást ajánl, 
szemben az előre kidolgozott elvek szerinti támogatással. A pályaorientációs mun-
kában a tanár nem osztályoz, hanem tükröz, fejleszt, támogat. A pályaorientációs 
foglalkozások azokban az intézményekben lehetnek sikeresek, ahol a tantestület az 
individuális támogatást, az ítéletmentességet mint értéket elfogadja (Suhajda 2004). 

Az általános és középiskolai pályaorientációs foglalkozásoknak tartalmazniuk 
kell önismereti munkát, aminek fókuszába olyan pszichológiai jellemzők kerülnek, 
mint az érdeklődés, a képességek, az értékek és a munkamód. Az orientációs fog-
lalkozások során a tanulóknak például meg kell ismerniük saját képességeiket, 
amelyekhez különböző helyzetek, feladatok kapcsolhatóak. Azt, hogy összetett, 
interdiszciplináris jellegű, módszertanában sajátos pályaorientációra szükség lenne 
több kutatási eredmény is bizonyítja. 

Ugyanakkor a pályaorientáció egyik legfontosabb, „szinte tantárgy jellegű 
eleme a pályaismeret” (Szilágyi 2005, 44). A pályaismeret sosem „kész” tudás-
anyag, mert igen rövid idő alatt még egy jól működő piacgazdaságban is átszerve-
ződik a szakmai struktúra, új szakmák jelennek meg, eltűnnek mások, de átalakul, 
megújul a szakmai tartalom is. A különféle közép- és felsőfokú képesítést igénylő 
foglalkozások száma több ezer, ennek megfelelően sok foglalkozás, ezen belül 
munkakör betöltésére lehet vállalkozni. Éppen ezért természetes igénye a pályát 
vagy képzést választó, vagy munkát vállaló egyénnek hogy segítséget kapjon a pá-
lyák közti eligazodásban. 
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A foglalkozás-leírások jól használható eszközök az orientációban és az in-
formálásban. Egy foglalkozás-leírás az adott foglalkozás lényeges feladatait, tevé-
kenységeit tartalmazza, bemutatja a munkaköröket, kapcsolódik a mindennapi 
gyakorlathoz (akár a foglalkozás árnyoldalát is bemutatja), érzelmi momentumo-
kat is megjelenít (lehetőséget teremt a pályához való kötődés, az elkötelezettség, a 
hivatástudat fejlődésére), kitér a differenciáló tényezőkre és informál a munkaerő-
piaci keresettségről (tudomásul kell venni, hogy bizonyos foglalkozások terén túl-
telítettség van). Egy ilyen leírás lehetőséget teremt az önismereti elemekkel való 
összekapcsolásra (pl. azon képességeknek a felsorolása, amelyek segítik az adott 
pályán való sikeres helytállást). 

Az ilyen összetételű iskolai előkészítő tevékenységeknek az a jelentősége, 
hogy sikeres pályaválasztási folyamat és a pályaalkalmasság megléte esetén jóval 
nagyobb a valószínűsége a sikeres pályaidentifikációnak is. A pályaidentitás vi-
szonyfogalma mutatója a pálya követelményrendszere és a munkát végző ember 
domináló személyiségjegyei közötti megfelelés minőségének, dinamikus tükrözője 
az életpálya és a személyiség fejlődési folyamatának, mutatja az egyén pályával 
kapcsolatos elégedettségét, eredményességét és alkotó társadalmi aktivitását, sajá-
tos megközelítésben jelzi az egyén munkájában való önmegvalósítását is (Ritoók 
1989, 2008). 

A középiskolai tanulmányok befejezésének időszakában azt az összetett dön-
tési folyamatot is végig kell vinniük a fiataloknak, hogy milyen utat választanak: 
hol tanulnak vagy nem tanulnak tovább, illetve megpróbálnak-e munkába állni, 
hol kezdenek el dolgozni, hogyan jutnak az első állásához (ez a munka világának 
rugalmasabbá, de bizonytalanabbá válása mellett egyáltalán nem könnyű döntés, 
még akkor sem, ha a döntés nem végleges, a következő években még újragondol-
ható, megváltoztatható). 

Az iskolából a munkába való átmenet fő jellegzetességei 
A fiatalok tanulmányaik befejezése után (van, aki a középfokú oktatásból, 

van, aki a felsőfokú oktatásból kikerülve) szeretnének minél hamarabb dolgozni, 
de jelentős azok aránya, akik hosszú időt töltenek álláskereséssel, munkanélküli-
ekké válnak az oktatásból való kilépésüket követően. A munkaerőpiac mutatóit és 
bizonytalanságait jelen tanulmányban nem célunk elemezni, csak néhány olyan 
jellemzőt emelünk ki, amelyek a pályakezdők elhelyezkedési esélyeivel kapcsolat-
ba hozhatóak, illetve azoknak a szakközépiskolásoknak a szakmai életútjára lehet-
nek nagy hatással, akik nem tervezik a továbbtanulást és középfokú végzettséggel 
szeretnének elhelyezkedni. 
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Európában jelenleg is magas az ifjúsági munkanélküliség, és magas azoknak 
a fiataloknak a száma is, akik megfelelő, stabil foglalkoztatást biztosító képzettség 
nélkül lépnek ki az oktatásból. A munkába állás lehetőségét, az átmeneti időszak 
hosszát az iskolai végzettség jelentősen befolyásolja. A középfokú végzettségűe-
ken belül pedig a szakmai végzettség nagyobb előnyt jelent, mint önmagában az 
érettségi bizonyítvány (Lettmayr 2012).  

Az állásokért folyó versenyben az iskolai végzettség tekinthető a legfonto-
sabb eszköznek, de egyre fontosabb a nyelvismeret, az elvégzett szakmai képzés, 
illetve a számítógépes ismeret is. Romániában a fiataloknak, azaz a 15–24 éves 
korcsoportba tartozóknak a legalacsonyabb a bekerülési lehetősége munkaerő pi-
acra, és ennek egyik fő oka az oktatási kínálat és a munkaerőpiaci kereslet közötti 
meg nem felelés (Szűcs 2012). A munkanélküliséget tekintve Romániában jelentős 
területi különbségek jellemzőek – összefüggésben a megyék vidék-urbánus jelle-
gével, gazdasági fejlettségével és gazdasági szerkezetével. Vannak olyan megyék 
is, ahol a munkanélküliség akut problémaként jelenik meg (Madaras 2014). 

Európa 2020-ig szóló intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégi-
ájában azzal számolnak, hogy 2020-ra a munkahelyek több mint egyharmadában 
magasabb szintű képesítésre lesz szükség és az állások felében felső-középfokú 
vagy posztszekunder végzettséget fognak megkövetelni. Ebben a stratégiában a 
szakképzés is központi szerepet játszik, ami akkor lesz vonzó mind a tanulók, 
mind pedig a munkaadók szempontjából, ha magas színvonalú, és megfelel szük-
ségleteiknek (Lettmayr 2012). 

Az utóbbi évtizedekben a pályakezdés egyik jellegzetessége, hogy az első 
foglalkozás nem mindig és szükségszerűen kapcsolódik a szakirányú végzettség-
hez, így sok pályakezdő már első állásában „pályaelhagyóvá” válik. Ha alkalmaz-
nak pályakezdőt, akkor gyakori, hogy adott munkára, határozott időre alkalmaz-
zák. Az utóbbi évtizedekben az önfoglalkoztatóként való pályakezdés is sokkal 
gyakoribbá vált (Róbert 2006). 

A munkaerőpiacra való átmenetben a magasabb képzettség előnyt jelent, leg-
alábbis pozitívan hat a sikeres pályakezdésre, valamint a magasabb státusú állás-
ban való elhelyezkedés valószínűségére. Azok, akik szakképzettség nélkül próbál-
nak munkába állni, hátrányban vannak, még akár a szakképzettséget nem igénylő 
foglalkozások megszerzésekor is. Mivel a képzésből való „korai” kilépés növeli a 
munkanélküliség kockázatát, gyakori a képzési idő meghosszabbítása, a minél 
többféle tudás és ismeret, végzettség és oklevél megszerzése (Róbert 2006). 

„A végzősöknek jó esélye van az elhelyezkedésre, hisz a tanított szakmák 
megválasztása a vállalkozók elvárásaira és a térség munkaerő-szükségleteire épül” 
– olvashatjuk az egyik legnagyobb erdélyi szakképző intézmény honlapján. Fon-
tos, hogy így legyen! 
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Szakmai szocializáció a felsőoktatásban 
Az érettségizett diákok jelentős része dönt a továbbtanulás mellett, ezzel a 

döntéssel és az adott intézmény, valamint képzés kiválasztásával még nem ért vé-
get a pályaválasztás folyamata, hanem annak új szakasza kezdődött el. 

Belépve a felsőoktatásba a hallgatóknak új körülményekhez kell alkalmaz-
kodniuk, tanulmányaik során pedig újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelniük, 
feladatokat vagy akár konfliktusokat megoldaniuk, a képzés ideje alatt teljesíteni, 
tervezni, lehetőségek közül választani kell (a tanulmányok szempontjából például 
tantárgyakat, szakirányt, gyakorlati helyszínt, kutatási témát stb.), döntéseket hoz-
ni, majd felkészülni a jövőre.  

Az élettapasztalatok, a felnőtté válás, a párválasztás szempontjából is fontos 
események zajlanak ebben az életszakaszban, a fiataloknak ezekben az életfelada-
tokban is jelentős döntéseket kell meghozni (pl. párválasztás és családalapítás, el-
költözés otthonról, munkavállalás stb.) mindezek mellett láttuk, hogy a pályaszo-
cializáció szempontjából is igen meghatározó időszakot élnek meg.  

A szakmai szocializációt tekintve a felsőfokú képzésben töltött évek egyrészt 
új ismereteket jelentenek, másrészt pedig azt, hogy a hallgatók kapcsolatba kerül-
nek a szakmai közösséggel, a gyakorlattal is, tapasztalatokat szereznek, modelle-
ket ismernek meg, a munka világáról alkotott képük változik. Így a hallgatók ki-
alakítanak egyfajta viszonyt mind a szakterület elméleti alapjaival, mind pedig a 
gyakorlattal. Ez a tanulást és tapasztalatszerzést, ideális esetben, a majdani mun-
kában való alkotóképességet és önmegvalósítást szolgálja. A felsőfokú szakképzés 
ideje alatt zajló tanulás és tapasztalatszerzés értékek alakulásával, szerepek elsajá-
tításával és új viszonyulási módok kialakításával is jár. Mindezek beágyazódnak a 
fiatalok személyiségébe, öndefiníciójába.  

A felsőfokú alapképzés igen intenzív fejlődési szakasznak tekinthető, ez Kiss 
(2009) megfogalmazásában egy olyan tanulási folyamat kiemelten fontos része, 
ami ismeretelsajátítást, képességfejlesztést és a szakmai kompetencia építésének 
alapjait, valamint a személyiség transzformációját is eredményezi. A felsőfokú 
szakképzésben való részvétel, az átalakulás folyamata szempontjából, minőségileg 
egészen más feltételeket teremt, állapítja meg Kiss (2009), mint a hasonló életko-
rú, de továbbtanulást nem választó fiatalok jellemző napi életvitele, mivel kihívá-
saival az önkép számos részletének felülvizsgálatára, átalakítására sarkallja a hall-
gatókat.  

Super elméletének (1963, 1968 in Szilágyi 2003) kulcsfogalma az önmegfo-
galmazás, illetve az öndefiníció, vagyis az önmagunkról alkotott kép, ami nagy-
mértékben determinálja a szakmai preferenciák kialakulását, a pályaválasztást, va-
lamint a későbbi szakmai elégedettséget. Az öndefiníció tekintetében a szakmai 
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fejlődés folyamatát egyrészt meghatározza az a törekvés, hogy az egyén formálja 
és kipróbálja saját öndefinícióját, képességeit és érdeklődési irányait, másrészt 
hogy az önfelfogás és foglalkozási szerepkép közötti egybevágóságot megtalálja. 
Ebből a perspektívából a szakmai fejlődés, valamint az öndefiníció formálódása 
először szakmán kívüli, elsősorban családi szituációkban zajlik, majd elővételezve 
szakmai szituációkra helyeződik át, és végül szakmai szituációkban próbál megva-
lósulni (Szilágyi 2003). A tanulmányok időszakában és pályára lépéskor a szerzett 
tapasztalatok, a szakmai siker vagy sikertelenség a pályával kapcsolatos öndefiní-
ciót konszolidálják vagy módosulását eredményezik. 

A szakmai fejlődést tekintve, Super (1968 in Szilágyi 2003) modellje szerint 
a 15–24 éves korban a fiatalok a felfedezés stádiumában járnak. Ezt megelőzte 
születéstől 14 éves korig a növekedés stádiuma, amikor a hajlamok, a kíváncsiság, 
majd a képességek játszottak egyre nagyobb szerepet a pályaelképzelésben, és tá-
jékozódtak már a szakmákról és képzésekről. 

Az egyetemi évek elkezdésekor, a fiatalok már túljutottak a felfedezés stádi-
umának első – puhatolózás – fázisán, és az átmeneti fázisba lépve (18–21 éves 
kor) a fiatalok megpróbálják önelképzelésüket szakmai területen realizálni, szak-
mai képzésekre jelentkezve vagy munkát vállalva. 

Az alapképzés végére a fiatalok már ennek a stádiumnak a harmadik fázisá-
ban járnak, ez már a kipróbálás időszaka, amikor a megfelelőnek ítélt szakmai te-
rületek lokalizálódnak, kipróbálható, hogy a személy elég teherbíró-e az általa vá-
lasztott szakmai életben, elemezhető, hogy megfelel-e életpályának ez a szakmai 
tevékenység. A fiatal ebben az időszakban ellenőrzi, hogy öndefiníciója és a 
szakmai szerep mennyire fedik egymást (Szilágyi 2003).  

A felfedezés stádiumában mindenkinek több szakmai fejlődési feladattal is 
meg kell birkóznia. Például meg kell fogalmazni az általános szakmai célkitűzése-
ket és preferenciákat, bizonyos szinten tisztázni kell az érdekeket, az érdeklődési 
irányokat és értékítéleteket. Továbbá fel kell ismerni a jelenlegi és jövőbeni össze-
függéseket, mérlegelni kell az alternatívákat, információkat kell gyűjteni az előny-
ben részesített szakmákra, szakmacsoportokra vonatkozóan, meg kell vizsgálni a 
szakmai preferencia realitástartalmát, és terveket kell alkotni annak megvalósításá-
ra, figyelembe véve azt is, hogy előre nem látható események a célkitűzéseket 
megváltoztathatják (Szilágyi 2003). A szakmai szocializálódás fenti stádiumaiban 
tehát az egyén megtanulja egy pályára, vagy pozícióra vonatkozó jellemző sze-
repmagatartást, miközben az önmagáról kialakított képnek igazodnia kell az új 
szereprepertoár elvárásaihoz (Super 1968; Szilágyi 1993). 

A felsőoktatási intézmény keretében zajló szocializációnak három szakasza 
van: a beilleszkedési szakasz, a tanulmányok folytatásának szakasza és a befejező 
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szakasz, ami összekapcsolódik a pályakezdés időszakával. A felsőoktatási intéz-
mény keretében zajló szocializáció folyamatához köthető a szaktudás és a szakmai 
készségek elsajátítása, a szakmához való kötődés kialakulása, és a szakmai etika 
interiorizálódása (Szilágyi–Völgyesy 1985). 

A felnőtté válás folyamatát értelmezve Szilágyi (2003) fogalmazza meg, hogy 
„az egyetemi képzés alatt már megkezdődik a felnőtté válás, amely azonban olyan 
személyiségfejlődési szakasz, ahol a középpontban a társadalmi célkitűzéseknek 
megfelelő aktív, sikeres és tevékeny munkavégzés áll.” (Szilágyi 2003, 95). 

Szilágyinak (2005) a pályaszocializációs folyamat fejlődéslélektani aspektu-
saira vonatkozó eredményei azt mutatják, hogy az egyetemi évek alatt vagy diffe-
renciálódás vagy stagnálás történik: differenciálódás az értelmi képességekben, a 
speciális képességekben és az érzelmi viszonyokban, míg stagnálás az érdeklődési 
irányok alakulásában és a motivációs struktúrában. Az egyetemi képzés alatt az 
érdeklődés intenzitása csökken, ugyanakkor az érdeklődés tartalma megőrződik. 
Az alapmotívumok a pályaválasztásra vonatkozóan átrendeződhetnek és sikerori-
entált, sémákkal operáló személyiségtípus alakul ki. Ezeknek a szempontoknak a 
figyelembevételével a pályaszocializáció folyamatának kutatásában pontosíthatóak 
azok a tényezők, amelyek a felsőoktatásba kerülők pályaidentifikációs folyamatai-
nak alakulásakor hatnak.  

A pedagóguspályán dolgozók, illetve a pedagógusnak készülők körében vég-
zett pályaidentifikációs folyamatokra vonatkozó vizsgálatból (Ludányi 2000) kide-
rült, hogy a képzők tudatossága erőteljesen befolyásolja a hallgatók szakmai szo-
cializációját. A képzők tudatossága megjelenhet a releváns tananyagválasztásban, 
a módszerek kiválasztásában, az oktatók értékrendjében, megnyilvánulhat világlá-
tásukban, személyiségükben. Az oktatóknak is rendelkezniük kell azokkal a jel-
lemzőkkel, amelyeket hallgatóiknak direkt módon, vagy közvetve előírnak. A 
képző úgy készítheti fel hallgatóit a folyamatos változásra, ha ő maga is folyama-
tosan átkonstruálja munkával kapcsolatos ismereteit. 

A felsőoktatásban is figyelembe kell vennünk a hallgatók életkori sajátossá-
gait, a felnőtté válás jellemzőit és azt, hogy a hallgatók eltérő élet- és munkata-
pasztalattal kerülnek a képzésbe. Többségük az ifjúkorban van és azokon az alap-
vető életfeladatokon, amelyek a serdülőkort jellemzik, túl kellene lenniük, de való-
jában a hallgatók esetében egyszerre lehetnek jelen a serdülőkor egyes feladatai és 
az ifjúkor, a felnőtté válás feladatai. A felnőtt szocializációban az önfejlesztést, 
önrendelkezést, a már kialakult konstruktív életvezetést, intrinsic motívumokat is 
figyelembe kell venni, és a kölcsönös együttműködésre építeni (Bábosik 1999 in 
Tóth 2006). A felsőoktatásban tanuló fiatal esetében a pályával kapcsolatban ideoló-
giai szempontból vagy a valláshoz fűződő viszony tekintetében az identitásfázisok 
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átfedhetik egymást, de az is lehet, hogy a fiatal különböző szinten tart ezekben. 
Identitás szempontjából sem egyszerűbb a helyzet, mint az életfeladatok esetében. 

Az értékek formálódása a szakmai képzés során 
Számos tudományterület – például a pszichológia, szociológia, antropológia - 

egyik kulcsfogalma az érték, ezért a fogalom jelentése az adott kontextus függvé-
nyében erőteljesen eltér, tulajdonképpen egymás mellett élő érték-fogalmakról be-
szélhetünk. Az értékek pszichológiai értelemben is kettős jellegűek: objektív tar-
talmukat meghatározza az a külvilág, amelyben az értékek választása történik, 
szubjektív tartalmuk pedig azt jelenti, hogy a személyiség maga dönti el, hogy a 
külvilágban rejlő lehetőségek közül mit választ ki, mit tart a maga számára fontos-
nak. Életünk során az életkortól, a mikrokörnyezettől, a kulturális tradícióktól stb. 
függően, az értékek rangsora változik (Szilágyi, 2003). Értékeink valamilyen mó-
don szervezik és tagolják múltunkat, jelenünket és jövőnket, orientálnak bennün-
ket, szabályozzák testi, lelki energiáink felhasználását, behatárolják és kifejezik 
társadalmi hovatartozásunkat, társadalmi énünket. Mivel folyamatosan értékeljük 
mások és önmagunk magatartását, értékazonosságaink miatt érezhetjük magunkat 
otthonosan, közel másokhoz, vagy épp az értékek idegensége miatt érezhetjük ma-
gunkat távolinak, kívülállónak (Váriné 1987).  

Schwartz (1994, 1999 in Veroszta 2010) értékmeghatározása alapján az érté-
kek egyrészt eltérő fontossággal bíró elérendő általános célok, amelyek egyének 
vagy egyéb társadalmi szereplők életében vezérlő elvként szolgálnak, másrészt a 
kívánatosra vonatkozó vélekedések, amelyek a különböző társadalmi cselekvők 
viselkedését irányítják számos területen (például a cselekedetek közti választás-
ban, az emberek vagy események értékelésében, illetve ezek magyarázatában). 
Schwartz (2003) értékelméletében törekszik arra, hogy feltárja az emberi érték-
rendszer összetevőit, hangsúlyozza azt, hogy az emberi értékek rendszere univer-
zális. Az értékeket szükségletekből levezetve biológiai, társas és jóléti szükségle-
teket határoz meg. Ugyanakkor az egyének érték-prioritásaikat tekintve különböz-
nek, jelentősek az eltérések abban a tekintetben, hogy ugyanazon értékeknek mi-
lyen relatív fontosságot tulajdonítanak az emberek. A szerző ezért megpróbálja azt 
is feltárni, hogy az értékprioritások különbségei alapján hogyan rendezhetők cso-
portokba az emberek. 

Az értékek szoros kapcsolatban vannak az attitűddel, a személyiség beállító-
dásával, megismerő, érzelmi és viselkedési összetevőik vannak, függenek az élet-
kortól, a személyiség aktuális mikrokörnyezetétől, a kulturális tradícióktól. Az ér-
tékorientációk és értékválasztások tudati és tapasztalati tényezőkből épülnek fel. A 
tudatos elemek a társadalmi értékekből, a környezet által közvetített elemekből 
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alakulnak ki, a tapasztalat pedig az ismeretekből az életben működő, előnyben  
részesített értékek vonatkozásában. Az értékorientáció kialakulásában a környezet 
által közvetített szempontoknak és azok elsajátításának van jelentős szerepe. Az 
értékorientáció megismerése leginkább egy meghatározott tevékenységhez, jelen-
ségkörhöz, konkrét tartalomhoz kapcsolódóan képzelhető el (Szilágyi 1997, 2003). 

A változást a fogyasztói társadalom fogalomköre felől közelíti meg Pikó 
(2003). A fogyasztás mint az életformát, életvitelt és napjaink értékrendszerét 
meghatározó gyakorlat, a szerző szerint a posztmodern társadalmi valóság kulcs-
fogalma. A fogyasztói társadalom olyan életérzést alakít ki, melyben az egyéni vi-
selkedés alárendelődik a fogyasztói társadalom civilizációs szabályainak. Parado-
xon, hogy ugyanakkor az ezzel a folyamattal ellentétesen ható individualizáció ko-
rát is éljük. Korunk változásai olyan hatással vannak az egyén személyiségére, 
hogy az a szüntelen alkalmazkodás miatt válságot él át, ennek következtében men-
tális és biológiai egészsége veszélybe kerül. 

A képzés az értékek által vezérelt szakmai szocializációnak nagyon fontos ré-
sze, adott hivatásra való előkészítés, ami tudás közvetítésével és fejlesztéssel elő-
készíti a diákokat a munkába állásra (Tóth 2006). Az értékek formálódását tekint-
hetjük a pályaszocializáció egyik legfontosabb belső tényezőjének, ez a belső té-
nyező fontos szereppel bír a szociális identitás és a szakmai identitás alakulásában 
(Szilágyi 2001).  

Az értékek konstruálódásának folyamatában tehát fontos szerepet kapnak az 
intézmények, mert azok is jelentős hatást gyakorolnak a diákok gondolkodási 
struktúrájára. E komplex hatásrendszerbe beletartoznak az egyetemek manifeszt 
céljai mellett például a szakmai gyakorlatok, a terepgyakorlatok és egyéb, a mun-
kaerőpiaccal kapcsolatba kerülő tevékenységek is, amelyek egyfajta szocializációs 
folyamatot generálnak. A felsőoktatás különböző szegmenseiben ez a folyamat el-
térő beállítottságok irányába mozdíthatja el a hallgatókat (Bocsi, 2013). „Könnyű 
belátnunk, hogy mindezt a különböző tudományterületek, szakmák elhelyezkedési 
lehetőségei, az elérhető keresetek, valamint a kínált életpályák és munkarendek is 
alakítják – ugyanakkor az elérhető munkaerőpiaci pozíciók mintegy előzetes szű-
rőként is vonzhatják a bizonyos attitűdökkel és elképzelésekkel rendelkező diáko-
kat” emeli ki a szerző (Bocsi 2013, 72). 

Pusztai (2011) a hallgatók felsőoktatási szocializációját elemezve arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy az leginkább a hallgatók közösségi interakcióiban és 
színterein zajlik, vagyis annak színterét egyre kevésbé képezik a hagyományos ok-
tatási folyamat szegmensei és összetevői. Így az értékátadási folyamat tartalmára 
inkább az ifjúsági életszakaszra jellemző tendenciák jellemzőek (például a hedo-
nizmus, a jelenközpontú gondolkodás vagy akár a posztmateriális elemek fokozot-
tabb megjelenése). 
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A felsőoktatásban eltöltött évek tehát hatással vannak a hallgatók értékvilágá-
ra, arról azonban, hogy ez a változás milyen irányban, mértékben és milyen ténye-
zők hatására zajlik le, még nincs egyetértés a kutatók között. 

Szilágyi (2003) a pályaszocializációs folyamatok vizsgálata során az értéke-
ket és azok alakulását figyelemmel követve azt találta, hogy a felsőoktatásba kerü-
lő hallgatók értékfelismerése nincs szinkronban társadalmi helyzetükkel valamint, 
hogy a hallgatókra nem jellemző a tudásnak, mint értéknek a felismerése. 

A képzőintézményeknek számolniuk kell azzal, hogy hallgatóik rendkívül he-
terogének mind a társadalmi-kulturális hátterük, mind pedig a motivációik és a tu-
dáshoz való viszonyuk tekintetében. Az egyetemi hallgató klasszikus fogalmához 
társított értékek (például a tudás keresése, a tudományos érdeklődés, vagy a kutatva 
tanulás) helyett felerősödtek a piaci és fogyasztói aspektusok, ezért a hallgatók kö-
rében lezajlott értékváltozásokat gyakran pesszimizmussal írják le, vagy értékvesz-
tésről számolnak be az elemzők (Newman 1982, Karnoouh 2000 in Veroszta 2010). 

Szemben a gyakran emlegetett értékvesztéssel, értékválsággal a magyaror-
szági felsőoktatási intézményekben végzett vizsgálatok inkább értékcsúszásról és 
értéktisztázatlanságról számoltak be, és arról, hogy a hallgatók értékfelismerése 
nincs szinkrónban társadalmi helyzetükkel. Az felsőfokú képzés idején a tudásnak 
mint értéknek a felismerése nem jellemző a hallgatókra, míg a pályakezdők szá-
mára a tudás felhasználásánál is értékesebbé és fontosabbá vált a tudás fejlesztésé-
nek, továbbépítésének folyamata. Tehát nem az értékvesztés a domináns jegy, ha-
nem az értékek fel nem ismeréséből adódó tisztázatlanság (Szilágyi 2003). 

Az újabb értékkutatások a különböző karokon és képzési területeken kapott 
eredmények elemzése során az a kérdés továbbra is válaszra vár, hogy az értékpre-
ferenciák területén megfogható különbségek vajon a hallgatói bázisok eltérő kultu-
rális jegyeiből fakadnak, vagy pedig az intézményi lét keretei formálják azokat el-
térő jellegűre. A különböző képzési területek hallgatóinak érték-preferenciáiról 
végzett kutatások eredményei minden esetre tanulságosak és megfontolásra érde-
mesek. Verkasalo, Daun és Niit (1994 in Veroszta 2010), például gazdasági, böl-
csészettudományi és műszaki képzési területek hallgatóinak értékpreferenciáit 
elemezve azt találták, hogy a tanulmányok szakterülete erősebb hatással van a 
hallgatói értékprioritások alakulására, mint az országok közti eltérések. Eredmé-
nyeik alapján a gazdasági képzések hallgatói a hatalmat és a teljesítményt maga-
sabbra értékelték a műszakis és bölcsész hallgatóknál. A bölcsészek körében pedig 
az univerzalizmus és spiritualizmus mutatkozott felülértékeltnek. Myyry (2003 in 
Veroszta 2010) eredményei is szignifikáns összefüggést mutattak az értékprioritá-
sok és a képzési területek között. Ebben a vizsgálatban a gazdasági képzések hall-
gatói a munka-értékeket és a teljesítményt értékelték felül a többiekhez képest, a 
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társadalomtudományi terület hallgatói pedig a jóakaratot, az univerzalizmust és 
spiritualitást, a műszaki képzések hallgatóinak körében pedig a tradíció, a konfor-
mitás és a biztonság kapott magasabb értékelést.  

Szilágyi (2001) magyarországi, romániai és belga szociális képzésekben tanu-
ló hallgatók összehasonlító érték és attitűd vizsgálatának tapasztalatait összegezve 
úgy fogalmazott, hogy a képzés során sokkal nagyobb mértékben lehet hatni a 
szakmai attitűdökre, mint a szakmai értékekre és általában az értékorientációra. A 
vizsgálat tapasztalatai rácsengenek azokra az elméleti megfontolásokra, melyek 
szerint, az értékek az attitűdöknél stabilabb struktúrák és összetettebb szerveződé-
sek, ugyanakkor a változásokkal szemben tartósabbak és ellenállóbbak. Az attitű-
dök könnyebben kialakíthatóak komplexebb tanulási folyamatok során (mint ami-
lyen a szakmai szocializáció), viszont az értéktanulás, értékváltozás inkább függ 
az adott társadalomtól és kultúrától. 

Munkában való önmegvalósítás, hatékonyság, valamint az életcélok 
szerepe 
A modern pályalélektani felfogások tükrében született munkákban már az ez-

redforduló előtt is (Rókusfalvy 1982; Szilágyi–Völgyesy 1985, Ritoók–Lisznyai–
Monostori–Vajda 1998) hangsúlyozták, hogy helyes pályaválasztás esetén minden 
munkavégzésnél, illetve foglalkozásválasztásnál elképzelhető a munkában való 
önmegvalósítás. Azóta a szakmai felkészülés folyamatának tényezői és a pályavá-
lasztás minősége igen fontos kutatási témává váltak.  

Azt a foglalkozási tevékenység során létrehozott teljesítményt, amit az egyén 
azonosítani tud valamilyen számára értékes céllal (ami lehet belső, vagy kívülről 
meghatározott cél) szakmai megelégedettségnek nevezhetjük. Ennek összetevői 
például: a szakmai presztízs, a tisztelet mértéke, szabadság és az önálló gondolko-
dásra való lehetőség, a teljesítmény visszajelzésére vonatkozó lehetőség, alkalom 
mások megismerésére, a munka díjazása, a korrekt bánásmód, a karrieresélyek, a 
biztonságérzet stb. A szakmai megelégedettség negatív korrelációt mutat a foglal-
kozás vagy munkahely elhagyásával, azaz minél magasabb a megelégedettségi 
szint, annál kisebb az esélye a pálya elhagyásának (Szilágyi, 2005.) 

A világ, amelyben a fiataloknak helyt kell állniuk, gyorsan változik, a felnőtt 
produktív szerepek a fiatalok számára már nem kiszámíthatóak, ezért jól el kell 
sajátítaniuk a sikeres életpályához szükséges készségeket és értékeket (Csíkszent-
mihályi–Schneider 2011). Az eredményes felnőttkor érdekében a diákoknak fel 
kell ismerniük, hogy a munka világát nem a stabilitás, hanem a változás jellemzi, 
és a munkahelyi siker és hatékonyság folyamatos képzést és tanulást igényel. A kö-
zépiskola után is tanulni kell, a tanulás tulajdonképpen élethosszig tartó tevékeny-
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séggé változik. Ez igaz a felnőtt munka minden formájára, az iparban és a szellemi 
foglalkozások területén is. „Ki kell alakítanunk a fiatalokban az élethosszig tartó ta-
nulás iránti lelkesedést. Azt kell közvetítenünk feléjük, hogy a tanulás és a munka 
hasznos, kihívást jelentő és élvezetes… sokkal inkább, mint a szórakozás vagy a 
fogyasztás.” (Csíkszentmihályi–Schneider 2011, 331) 

Az életpálya-építésben a megfelelő szakmai képzettség, a konvertálható tudás 
és az élethosszig tartó tanulás jelenti a sikeres adaptáció lehetőségét (Kiss, 2007). 
A fejlődéshez meg kell tanulni élvezni a kemény munkával járó belső motiváltsá-
got, a tevékenységekben való intenzív, koncentrált elmélyülést (Csíkszentmihályi–
Schneider, 2011). 

Az élethosszig tartó tanulás a napjainkban egyre fontosabbá váló foglalkoz-
tathatóság-vizsgálatokban is kulcskérdés. A foglalkoztathatóság fogalmát több 
megközelítésben is értelmezik. Lundvall (2002 in Kiss 2014) meghatározásában 
például a foglalkoztathatóság lényege az adaptációs készség, ami tulajdonképpen 
olyan élethosszig tartó tanulást jelent, amely a foglalkoztatók szükségleteivel 
összhangban van. Knight és Yorke (2006 in Kiss 2014) modelljében pedig ez a fo-
galom négy fő komponensből tevődik össze: szakértelem (a tudás elméleti meg-
alapozottsága), képességek (gyakorlati tudás), öntudat és önbizalom, valamint stra-
tégiai gondolkodásra és képességekre való képesség és hajlam. A foglalkoztatha-
tóság tulajdonképpen teljesítménymutatója is az egyetemeknek, ugyanakkor kér-
désköre még hangsúlyosabbá teszi azt a meglátást, hogy a felsőoktatásnak igen je-
lentős szerepe van a szakmai életút alakulásában. 

Egy, a Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság kezdeményezésére 
végzett, átfogó vizsgálat keretében erre vonatkozóan azt találták, hogy az egyete-
misták olyan felsőoktatásban szeretnének tanulni, amely szoros kapcsolatban van a 
munkaerőpiaccal. Tanáraik is egyetértenek ezzel a kívánsággal, ők viszont úgy lát-
ják, hogy a munkaerő-piaci igények és az egyetemen tanultak között nincsenek 
nagy eltérések. A tanulmány egyik végkicsengése az, hogy a képzőknek jobban 
kell segíteni a hallgatókat abban, hogy a tanultakat hogyan hasznosíthatják a jövő-
ben. A megkérdezett oktatók többsége is azt hangsúlyozta, hogy a hallgatókat in-
formálni kell arról, hogy a tananyag hogyan lesz hasznosítható a munkahelyeken 
(Voicu–Tufiş 2011). 

A célok alapvető jelentőségűek az emberi személyiség és magatartás szem-
pontjából, fontosak például az életút szerveződésében is (Martos 2013). A személy 
céljai irányítják, energetizálják, ugyanakkor stabilizálják a személy és környezete 
közötti interakciókat, az önszabályozás és a külső rendszerekhez való kapcsolódás 
egyik fontos alrendszerét alkotják (Little 1993 in Martos 2013) „Az életcélok (as-
pirációk) a személy pszichológiai működésének jövőorientált, dinamikus oldalát 
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képviselik, egyúttal pedig a környezeti és kulturális hatásokra adott személyes vá-
laszként értelmezhetők” (Martos 2010, 115).  

Az életcélok és alapvető törekvések ideálokra, állapotokra vagy tárgyakra vo-
natkoznak, mindarra, amit az emberek a legfontosabbnak tartanak az életben. Ilye-
nek például a kapcsolatok, a jómód, a gazdagság, a munka, a tudás és a teljesít-
mény, illetve az alapvető törekvésekhez sorolható az is, hogy azt a meglévő álla-
potot, amely a jelenben megfelelő számunkra (pl. az egészséget, a másokkal való 
jó kapcsolat) igyekszünk fenntartani (Martos 2010). 

A döntéseik, a választások és az életút alakítása is nagymértékben függ a cé-
lok kitűzésétől, azok módosításától és megvalósításától. Azt, hogy az aspirációk 
(azaz a hosszú távú, általános életcélok és törekvések) milyen kapcsolatban állnak 
az aktuális magatartással, az életvezetéssel, valamint az egészséggel, az öndeter-
mináció elmélete (Deci–Ryan 2000; Martos 2010, 2013) vizsgálja. Az elmélet 
extrinzik (például az anyagiak, az elismertség és a megjelenés) és intrinzik (példá-
ul fejlődés, jó társas kapcsolatok, az egészség megtartására irányuló törekvések, a 
közösség javát szolgáló törekvések) életcélokat különböztet meg (mivel az életcél-
ok, illetve az azokban megnyilvánuló értékválasztások is besorolhatók ebbe a két 
motivációs kategóriába). Az extrinzik célok elsősorban olyan tapasztalatokhoz, ál-
lapotokhoz vezetnek, amelyek a személy számára külső megerősítést biztosítanak, 
míg az intrinzik célok a belső fejlődési igénnyel állnak kapcsolatban, ezért az el-
mélet szerint az extrinzik célok előnyben részesítése problémákhoz vezethet egyé-
ni és közösségi szinten egyaránt. Teljesebb, egészségesebb működéshez, nagyobb 
mértékű elégedettséghez az intrinzik célok megvalósítása szükséges. Ezeknek a 
céloknak az erőssége pozitív együttjárást mutat a jólléttel, elégedettséggel, az ön-
megvalósítással, a vitalitással, valamint a mentális egészség mértékével, az 
intrinzik orientáció erősödésével az egyének lelki egyensúlya is javul (Kasser–
Ryan 1996, in Martos 2013; Deci–Ryan 2000). Az intrinzik aspirációk előnyben 
részesítése olyan magatartásmintázatokkal és döntési tendenciákkal is együtt jár, 
amelyek kedvezőek az emberi kapcsolatok fenntartása és a közösségek jó műkö-
dése szempontjából is (Martos 2013). 

Az intrinzik célokra való törekvést egyéni és közösségi szinten is érdemes 
támogatni, hisz ezek a belső erőforrások szinten tartására és fejlesztésére irányul-
nak. Ha az életcélok megvalósítását tudjuk támogatni, akkor a lelki egészség vé-
delmét és a pszichológiai jóllét fenntartását segítjük mind egyéni, mind pedig kö-
zösségi szinten (Martos 2010). Az életcélokkal kapcsolatos vizsgálatokat teszi le-
hetővé az Aspirációs Index mérőeszköz. 

Az elméleti megfontolások és a kutatási eredmények alapján is elmondható, 
hogy „érdemes olyan képzési, közösségi programokat támogatni, amelyek – a 
személyek többségében jelen lévő értékhierarchiának megfelelően – elősegítik az 
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intrinzik célok kitűzését, illetve ezek megvalósítását közelebb hozzák, lehetővé 
teszik” (Martos 2013, 87). 

A pályaválasztás kérdésköre az empirikus kutatás tükrében 
A romániai magyar anyanyelvű szakközépiskolai oktatás helyzetének feltárá-

sa érdekében végzett vizsgálat keretében a pályaválasztás kérdéskörére is figyel-
met szenteltünk, elsősorban azzal a céllal, hogy annak főbb tényezőire a középfo-
kú képzés záró szakaszában rálátást nyerjünk. 

A kérdőíveket 1891 tanuló töltötte ki, közülük 1301 diák (a teljes minta 
68,8%-át alkotják) végzős. Jelen tanulmány a végzősök pályaválasztás témában 
adott válaszait dolgozza fel, tekintettel a továbbtanulás, illetve munkavállalás kér-
déskörének időszerűségére. 

A részminta lakóhely szerinti megoszlása: 53% falvakban, 24% városokban 
és 6,5% megyeszékhelyeken lakik (16,5% nem jelölte meg lakóhelyének típusát). 
Nemek szerinti megoszlás: 48,5% fiú, 43,4% lány, 8,1% nem válaszolt. 

Eredmények 
A magyar tannyelvű szakközépiskolák végzős tanulóinak többsége (65,3%), 

amikor elkezdte középfokú tanulmányait a szakképzést választotta. Ugyanakkor a 
tanulók több mint egyharmada (33,9%) úgy vélekedik, hogy nem választotta az 
adott képzést, hanem csak oda jutott be/oda került (23,3%), vagy arra volt lehető-
sége (7%), vagy általános iskolában nem tanult eleget (3,6%). Nem válaszolt erre a 
kérdésre 0,8%. 

A végzős tanulóknak csak majdnem a fele (49%) értékeli úgy a jelenlegi kép-
zését, hogy az lehetővé fogja tenni számára annak a szakmának a gyakorlását, amit 
a legszívesebben végezne. A tanulók 28%-a úgy gondolja, hogy nem teszi azt le-
hetővé, valamint 23% nem tudja a választ erre a kérdésre. 

A magyar tannyelvű szakközépiskolák végzős évfolyamainak tanulói közül 
67,8% úgy gondolja, hogy érettségi után dolgozni fog, 20% pedig azt tervezi, hogy 
továbbtanul (egyéb válasz 8,9%, nem válaszolt 3,3%). Tehát, a megkérdezett vég-
zős szakközépiskolások ötöde tervezte a felmérés pillanatában azt, hogy folytatja 
tanulmányait. Akik jelentkeznének felsőfokú képzésbe, leginkább anyanyelvű 
képzést igényelnek, hiszen a tanulók 80%-a anyanyelven szeretne továbbtanulni, 
11%-a vállalja a román nyelvű képzést, 9% pedig szívesen folytatná tanulmányait 
más nyelven (leginkább angol nyelven). 

Azok közül, akik dolgozni szeretnének, 53% fontosnak tartja, hogy a szakké-
pesítésének megfelelő munkakörben helyezkedjen el, 47% pedig azt válaszolta, 
hogy mindegy, csak munkát találjon. A vizsgálat nem tért ki arra, hogy a szerzett 
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szakközépiskolai végzettségek mennyire piacképesek, csak a tanulók elképzelésé-
re kérdeztünk rá az elhelyezkedéssel kapcsolatban. A kapott válaszokban benne 
rejlik egyfajta bizonytalanság, a fiatalok sejtése, tudása arról, hogy környezetük-
ben kevesen tudnak elhelyezkedni tanult szakmájukban, vagy, hogy az első foglal-
kozás nem mindig vagy nem szükségszerűen kapcsolódik a szakirányú végzett-
séghez, sőt, hogy a végzettségről már az iskola elhagyásakor kiderülhet, hogy az 
„haszontalan” az aktuális munkaerőpiacon. 

A pályaválasztást befolyásoló tényezők fontossága  
A pályaválasztást befolyásoló főbb tényezőket minden végzős esetében vizs-

gáltuk, függetlenül attól, hogy tervezi-e a továbbtanulást. A megadott tényezők 
fontosságát egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett jelölniük, ahol az 1 azt jelentette, 
hogy egyáltalán nem fontos, az 5 pedig azt, hogy nagyon fontos. 

Az alábbi táblázatban az átlagértékeket és a válaszok szórását láthatjuk. 
 

1. táblázat. A pályaválasztást befolyásoló tényezők fontossági sorrendben 

 Tényezők átlag szórás 
1. saját érdeklődés 4,51 0,829 
2. saját képességek 4,44 0,844 
3. körülmények 4,03 1,033 
4. anya javaslata 3,79 1,164 
5. apa javaslata 3,59 1,254 
6. szakma presztízse 3,37 1,138 
7. tanárok javaslata 3,02 1,162 
8. intézmény hírneve 2,98 1,249 
9. barátok javaslata 2,69 1,051 

 

Az átlagértékek alapján elmondható, hogy a pályaválasztásban a legfonto-
sabbnak az érdeklődést, a képességeket és az adott körülményeket (ide értjük az 
anyanyelven való tanulás lehetőségét is) tartják a vizsgált tanulók, és legkevésbé 
fontosnak a barátok javaslatát, az oktatási intézmény hírnevét, valamint a tanárok 
javaslatát. 

A tényezők fontosságának megítélésében azonban jelentős eltérések vannak 
bizonyos tanulói csoportok között. Ezeket az alábbiakban mutatjuk be. 
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2. táblázat. A pályaválasztást befolyásoló tényezők értékei nemek szerint 

 Fiúk Lányok t-próba átlag szórás átlag szórás 
tanárok javaslata 2,93 1,168 3,15 1,151 *** 
apa javaslata 3,64 1,191 3,48 1, 315 n.sz. 
anya javaslata 3,68 1,120 3,85 1,212 * 
barátok javaslata 2,64 1,041 2,70 1, 550 n.sz. 
intézmény hírneve 2,92 1,235 3,03 1,256 n.sz. 
szakma presztízse 3,35 1, 112 3,44 1,139 n.sz. 
saját érdeklődés 4,44 0,854 4,59 0,775 * 
saját képességek 4,40 0,867 4,49 0,801 n.sz. 
körülmények 3,39 1,028 4,14 1,033 *** 

t-próbával ellenőrizve: n.sz. nem szignifikáns (p>0,05), *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
 

A pályaválasztásban fontos szerepet játszó tényezők esetében a lányok jelöl-
tek meg átlagosan magasabb értékeket a tanárok javaslata és a körülmények eseté-
ben, valamint az anya javaslata és a saját érdeklődés tényezőknél. 

 

3. táblázat. A pályaválasztást befolyásoló tényezők értékei a középfokú  
tanulmányok befejezése utáni tervek szerint 

 Dolgozni fognak Továbbtanulnak t-próba átlag szórás átlag szórás 
tanárok javaslata 3,07 1,177 2,93 1,122 n.sz. 
apa javaslata 3,68 1,240 3,50 1,260 * 
anya javaslata 3,88 1,153 3,67 1,157 * 
barátok javaslata 2,74 1,069 2,63 0,977 n.sz. 
intézmény hírneve 2,91 1,274 3,17 1,145 ** 
szakma presztízse 3,28 1,163 3,63 1,011 *** 
saját érdeklődés 4,43 0,893 4,67 0,648 *** 
saját képességek 4,38 0,870 4,61 0,708 *** 
körülmények 4,04 1,040 4,05 0,973 n.sz. 

t-próbával ellenőrizve: n.sz. nem szignifikáns (p>0,05), *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 
 

A pályaválasztásban fontos szerepet játszó tényezők esetében azok a tanulók, 
akik tanulmányaik befejezése után dolgozni szeretnének, fontosabbnak tartják az 
apa véleményét és az anya véleményét. Ugyanakkor a továbbtanulást választó diá-
kok magasabb értékeket jelöltek meg átlagosan a intézmény hírneve, a szakma 
presztízse, a saját érdeklődés, valamint a saját képességek tényezőknél. 

További eltérések a tényezők fontosságának megítélésében: 
Apa javaslata tényező átlagértéke 3,71 (szórás 1,228) azok esetében, akik 

lakhelye falu, míg 3,40 (szórás 1,283) azoknál, akik lakhelye város vagy megye-
székhely (p0,001). Más tényezőkben a lakóhely szerint nem találtunk szignifi-
káns különbségeket. 



84 

A szakma presztízse tényező fontosabb (p0,001) azok számára, akik ha a vá-
lasztott szakon nincs anyanyelvű képzés, akkor inkább román nyelvű képzésre je-
lentkeznek (átlag 3,58; szórás 1,069), mint azoknak, akik ilyen esetben más szakot 
választanak, amelyen van anyanyelvű képzés (átlag 3,31; szórás 1,149) 

Az érdeklődés tényező fontosabb (p0,01) azok számára, akik ha a választott 
szakon nincs anyanyelvű képzés, akkor inkább román nyelvű képzésre jelentkez-
nek (átlag 4,63; szórás 0,736), mint azoknak, akik ilyen esetben más szakot válasz-
tanak, amelyen van anyanyelvű képzés (átlag 4,47; szórás 0,853) 

A szakma presztízse tényező fontosabb (p0,001) azok számára, akik a szak-
képesítésüknek megfelelő munkakörben akarnak elhelyezkedni (átlag 3,49; szórás 
1,104), mint azoknak, akik mindegy milyen munkakörben, csak munkát találjanak 
(átlag 3,2; szórás 1,157). 

Az érdeklődés tényező fontosabb (p0,01) azok számára, akik a szakképesíté-
süknek megfelelő munkakörben akarnak elhelyezkedni (átlag 4,57; szórás 0,764), 
mint azoknak, akik mindegy milyen munkakörben, csak munkát találjanak (átlag 
4,42; szórás 0,908). 

A szakma presztízse jelentősebb tényező (p0,001) azok számára, akik válasz-
tották a szakképzést (átlag 3,45; szórás 1,113), mint azoknak, akik nem választották, 
hanem úgy ítélik meg, hogy csak oda jutottak be/oda kerültek, vagy arra volt lehető-
ségük, vagy az általános iskolában nem tanultak eleget (átlag 3,21; szórás 1,164). 

Az érdeklődés tényező fontosabb (p0,001) azok számára, akik választották a 
szakképzést (átlag 4,57; szórás 0,759), mint azoknak, akik nem választották, ha-
nem úgy ítélik meg, hogy csak oda jutottak be/oda kerültek, vagy arra volt lehető-
ségük, vagy az általános iskolában nem tanultak eleget (átlag 4,39; szórás 0,930).  

Összegzés 
A magyar tannyelvű szakközépiskolák végzős tanulói nagy arányban (65,3%) 

azt nyilatkozták, hogy választották a szakképzést, végzősként mégis a tanulóknak 
majdnem a fele (49%) értékeli úgy jelenlegi képzését, hogy az lehetővé fogja tenni 
számára annak a szakmának a gyakorlását, amit a legszívesebben végezne. 

A vizsgálat során kapott válaszok azt mutatják, hogy a tanulók igénylik az 
anyanyelvű képzést, sőt a megkérdezettek 76,8%-a inkább más szakot választ, csak 
anyanyelven tanulhasson, ha az általa választott szakon nincs anyanyelvű képzés.  

A végzős évfolyamok tanulói közül 67,8% úgy tervezi, hogy érettségi után dol-
gozni fog, 20% pedig szeretne továbbtanulni. A pályaválasztásban az érdeklődést, a 
képességeket és az adott körülményeket tartják a legfontosabb tényezőknek, ám a 
kérdőívben felsorolt tényezők fontosságának megítélésében jelentős eltéréseket 
találtunk bizonyos tanulói csoportok között. Például a szakma presztízse, mint  
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pályaválasztást befolyásoló tényező, fontosabb azok számára, akik a továbbtanulás 
mellett döntöttek, akik, ha a választott szakon nincs anyanyelvű képzés, akkor in-
kább román nyelvű képzésre jelentkeznek, azok esetében, akik választották a 
szakképzést, valamint azoknál is, akik a szakképesítésüknek megfelelő munkakör-
ben kívánnak elhelyezkedni. 
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A tanárképzős diákok tanárképe 
(Horváth Zsófia Irén) 

A romániai magyar pedagógusképzés 
A közoktatás eredményességét, színvonalát, nagyon sok tényező befolyásolja, 

de az egyik alapvető tényező mégis a pedagógus személye, személyisége. Az okta-
tó-nevelő személy alkalmassága, rátermettsége, szakmai, nevelői és nyelvi felké-
szültsége, társadalmi megbecsültsége, presztízse mind befolyásolja a tanítás –
tanulás folyamatát. Ebben a szemléletben a pedagógusképzés kérdésköre is ki-
emelt fontosságú. A kisebbségi közoktatásban és felsőoktatásban különös fontos-
sága van a pedagógusképzésnek, a pedagógusképzés intézményi hátterének, önál-
lóságának (Csata és mtsi 2010). 

A pedagógusképzés az oktatásnak az a része, amely időben önmagát újraké-
pezi (öngerjesztő). A következetes szelekció, a megfelelő szakmai, pszicho-
pedagógiai, nyelvi és gyakorlati felkészítés nemcsak a tanulók megfelelő oktatását 
– nevelését biztosítja, hanem a pedagógusjelöltek felkészültségét és ezáltal az új/ 
fiatal pedagógusgeneráció felkészültségi színvonalát is. A megfelelő szelekció, va-
lamint a szakmai, pszicho-pedagógiai, nyelvi, gyakorlati felkészítés annak a felső-
oktatási intézménynek a feladata, amely a képzést végzi. A romániai magyar pe-
dagógusképzésben ezek a feltételek nem teljesülnek (Csata és mtsi 2010). 

A romániai tanárképzés az 1/2011-es Oktatási Törvény alapján megváltozott. 
A törvény számos változást hozott az oktatási rendszer egészére vonatkozóan, át-
formálta a felsőoktatást és a pedagógusképzést. A felsőoktatási intézmények egy 
új szervezeti egységgel, az intézettel1 egészültek ki. Az intézet olyan, a karnál ki-
sebb, annak alárendelődő akadémiai szervezeti egységként működik, amely egy 
vagy több képzési területet vagy szakcsoportot ötvöz magába. Az intézetek az ok-
tatási tevékenységek szervezésében egyetemi autonómiát élveznek. Az új törvény 
lehetővé teszi a tanulmányi nyelv szerinti intézetek létrehozását, és előírja, hogy 
biztosítani kell a kisebbségek nyelvén a BA, MA és PhD, valamint a posztgraduá-
lis képzéseket2. 

                                                   
1 Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valori-
ficarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate în Legea Învăţământului 1/2011, 
Titlul III, Cap. II, Art. 133  
2 1/2011-es Oktatási Törvény 135-ös paragrafusa 
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Erdélyben a magyar nyelvű tanárképzés központja a kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karának Pedagógia és 
Alkalmazott Didaktika Intézete, amely 2011-ben alakult meg. Az átalakulás egy 
egységes, önálló pedagógusképző intézet, a Pedagógia és az Alkalmazott Didakti-
ka Intézet létrejöttét tette lehetővé, amelynek keretében most egy helyen folyik az 
óvodapedagógus képzés, a tanítóképzés és a tanárképzés (Stark 2012, 135).  

A tanárképzés kétszintű: az első szint elvégzése a záróvizsgát sikeresen telje-
sítő hallgatókat feljogosítja a kötelező általános közoktatás intézményeiben való 
tanításra (az alapszaknak megfelelő képzés határozza meg a tanítható tantárgya-
kat); a második szint (mesteri képzés) elvégzése és a sikeres záróvizsga teszi lehe-
tővé az oktatói állások betöltését a középiskola felső szakaszában, a posztgraduális 
vagy az egyetemi képzésben.  

A történelmi hagyományokkal rendelkező kolozsvári központi tanárképző 
mellett újabb intézmények is létesültek. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem Tanárképző Intézete 2013-ban jött létre3. Szervezeti felépítésének egyik 
sajátossága, hogy – az egyetem működéséhez hasonlóan – az intézmény működése 
három helyszínhez kapcsolódik Kolozsvár, Marosvásárhely és Csíkszereda. 

A Tanárképző Intézet három műveltségterülethez tartozó alapképzést biztosít: 
a technológia műveltségterülethez tartoznak a mérnöki, informatika és környezet-
tudomány szakok; a nyelv és kommunikáció műveltségterülethez a fordító és tol-
mács, illetve az angol-román valamint az ember és társadalom műveltségterülethez 
a közegészségügyi szolgáltatások és szakpolitikák, jog, nemzetközi kapcsolatok és 
európai tanulmányok szakok. „Az intézet a mérnök-tanárképzés elindításával több 
éves hiányt pótol, hiszen a magyar tannyelvű szakoktatás egyik legnagyobb gondja 
a magyar anyanyelvű és a magyar szaknyelvet ismerő szakemberek hiánya.” (Pletl 
2014). Az intézetben oktató szakemberek célja, hogy egybefogják és összehangol-
ják azokat a pedagógiai, neveléstudományi vonatkozású kutatási projekteket, ame-
lyek az egyetem különböző karain és tanszékein bontakoznak ki, valamint olyan 
hiánypótló vizsgálatokat végezzenek el, amelyek a magyar tannyelvű szakképzés 
helyzetét tárják fel, és amelyek hosszútávon a minőségi szaktanárképzés alapját 
képezik. 

Vajda és Kósa (2005) szerint az iskola több funkcióval rendelkezik. A társa-
dalmi funkciók körébe tartozik a kultúra, az értékek őrzése, átadása, a pedagógiai 
funkciók a személyiség fejlesztésére, a felnőtt életre való felkészítésre vonatkoz-
nak és az antropológiai funkciók által alakítják az egyéni gondolkodást. Az iskola 
legfontosabb szerepe, hogy összekötő kapocs az egyén és közösség között, hiszen 

                                                   
3 szintén az 1/2011-es Oktatási Törvény alapján 
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biztosítja az egyén számára, hogy fokozatosan kialakuljon az átjárás/kapcsolat az 
informális család és a bürokratikus és hierarchizált modern társadalom között.  

Serfőző és Somogyi (2004) szerint az iskola intézményi jellege mellett szer-
vezetnek is tekinthető, mert a tagjai egy vagy több átfogó, közös cél érdekében 
működnek, a tagjai között munka- és felelősség-megosztás van, az alkalmazottaik 
együttműködve, összehangoltan tevékenykednek, a feladatok és felelősség meg-
osztása révén különböző szerepek alakulnak ki és struktúrájukban megragadhatók 
bizonyos hierarchikus viszonyok (beosztottak, vezetők). Az iskolai szervezetek 
elsődleges szerepe a kulturális értékek átörökítése, áthagyományozása, ezért kulcs-
fontosságú a társadalmi és nyelvi szocializációban kifejtett pozitív hatásuk. A pe-
dagógus és a gyermek, a tanuló közötti viszony sok tekintetben eltér más szakem-
berek ügyféllel való kapcsolatától, így a nevelés-oktatás folyamán megvalósuló 
pedagógus–gyermek kölcsönhatás alapvetően befolyásolja a tanulók eredményes-
ségét.  

Az iskola intézményén belül a munkavégzés autonóm, elszigetelt, mivel a 
csoportszoba, az osztályterem ajtaján belül a pedagógusnak önállóan kell megol-
dania a helyzeteket. Más szervezetek sajátosságaitól eltér abban is, hogy a peda-
gógusnak fontos „munkaeszköze” a saját személyisége, ezért külön figyelmet igé-
nyel ennek „karbantartása” is. Munkája során minden pedagógus vezető feladato-
kat is ellát, ezért fontos tényező a nevelési-oktatási intézményekben a vezetés mi-
nősége. Az iskolák szabadsága részben korlátozottabb, mint más szervezeteké, 
mert a társadalmi értékek és a mindenkori politika által erősen meghatározottak 
célkitűzései, funkciói. Más szempontból pedig nagyobb a szabadságuk, mert ke-
vésbé függnek eredményeik minőségétől, kevésbé befolyásolja túlélési esélyeiket 
a piac, mint mondjuk egy termelő vállalatnál (Serfőző–Somogyi 2004). 

Tókos (2009) azon társadalmi kihívásokra hívja fel figyelmet, amelyek az ok-
tatást is érintik. A társadalmi változások az új pedagógiai paradigma kialakulását 
hozták magukkal, ennek jellemzői: a használható tudás szerepének a hangsúlyozá-
sa, a tanulási folyamat középpontba helyezése, az önállóan irányított tanulásszer-
vezés prioritása, a tanuló felelősségvállalása saját tanulásáért, építés az élettapasz-
talatokra, olyan képesség- és készségtár megléte, amely elősegíti a mindennapi 
gyakorlati élethelyzetekben való eligazodást és a hatékony döntést, a személyes cé-
lok elérését szolgálja, ugyanakkor szociálisan is értékes. „Mindennek alapját két-
ségtelenül egy sajátos önismereti kultúra képezheti, melynek legfontosabb elemei 
az önfejlesztési képesség, az önmenedzsment, tudásmenedzsment alapjainak elsajá-
títása, hatékony önszabályozó stratégiák megismerése és alkalmazása, a sikeres ön-
megvalósítás és együttműködés képességének kialakítása.” (Tókos 2009, 178) Pe-
dagógiai szempontból az oktatás, nevelés feladata az egzisztenciális kompetenciák 
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szükséges fejlettségi szintjeinek a feltárása és e szintek elérésének segítése. Az új 
pedagógia szemléletében az oktatás folyamata kibővül a kognitív kompetencia fej-
lődésének segítésével, a nevelés folyamata pedig a perszonális és szociális kompe-
tencia fejlesztésével. (Nagy 2010).  

A hatékony nevelő-oktató munka feltétele a pedagógus megfelelő szakmai 
képzettsége, azonban elengedhetetlen az emberi magatartás, a kiegyensúlyozott 
személyiség megléte is.  

A diákok személyiségének a formálása és a tanár saját személyiségének a 
megismerése egymástól kölcsönösen függő és egymást feltételező jelenség. A pe-
dagógus saját személyiségismerete és fejlődése segíti a diákokkal való pozitív 
kapcsolat kialakítását, amely alapfeltétele a hatékony ismeretfeldolgozásnak. (Ká-
dár–Szarvas 2002, 172). Vajda–Kósa (2005, 334) szerint „[...] a jó pedagógusok 
mindig saját személyiségükkel, nem pedig valamiféle magukra erőltetett szerep 
segítségével vesznek részt a helyzetek megoldásában.”  

A hatékony tanár jellemzőit Strom és Bernard (1982) az 1960-as években, az 
Amerikai Oktatási Tanács által végzett felmérései alapján vázolták fel. A jellem-
zés első szempontja a tanári pályaválasztás előzményei. A jó pedagógus már gye-
rekként is szívesen tevékenykedett tanárként, és gyakran a felsőfokú tanulmányok 
megkezdése előtt elhatározta, hogy tanár lesz. A második szempont a pályamoti-
váció, amelyet leginkább a gyermekszeretet és a gyermekek fejlődése iránti érdek-
lődés jellemez. A jó tanárok nézete a pedagógus személyiségéről, hogy barátságos, 
elfogadó, de határozott és nem arrogáns, gúnyos, részrehajló (igazságtalan). A ha-
tékony tanárok úgy jellemzik önmagukat, hogy elfogadóak másokkal szemben, 
mások jó oldalait látják inkább, elégedettek a foglalkozásukkal (akár a fizetésükkel 
is) és folytatni kívánják munkájukat. Az iskolán kívüli életükre jellemző, hogy val-
lásos tevékenységekben vesznek részt, gyakran családosok, és van igényük a mű-
velődésre/kultúrára. Az átlagos felnőttekkel összehasonlítva a jó tanár érzelmileg 
stabilabb, együttműködőbb, barátságosabb, mérsékeltebb, toleránsabb, jobban ér-
deklődik társas tevékenységek iránt, és kevésbé érdeklődik a hivatali munka iránt. 

Smith (1975 idézi Zétényi 2002) felhívja a figyelmet, hogy a hatékony tanár 
képes kell hogy legyen irányítani mind az egész osztályt, mind annak tagjait egyé-
nenként és meg kell hogy szervezze a tanulási körülményeket. A szerző szerint a 
jó tanár jellemzői: felelősségteljes, szereti az embereket, szervezett, jól kommuni-
kál, világossá tudja tenni a tárgyat, és elfogadható mennyiségű munkát kíván meg 
a tanulóktól. A kiváló tanárság azonban nem olyasmi, amit az ember örököl, ha-
nem a többség rengeteg tanulással alakítja ki a hatékonyságot. 

Vizsgálatunkban első éves hallgatók véleményét kérdeztük meg a jó és a 
rossz tanárokról, azzal a céllal, hogy megismerjük a tanárképzésre jelentkezett di-
ákoknak a pedagógus személyiségével és munkájával kapcsolatos nézeteit.  
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Vizsgálatunkat az tette szükségessé, hogy a magyar anyanyelvű mérnöki ta-
nárképzés indulása4 előtt Erdélyben hosszú évekig nem létezett ilyen jellegű anya-
nyelvi képzés és ez tanárhiányt eredményezett a magyar tannyelvű szakközépisko-
lákban. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a mért adatokat összevessük az in-
tézményes képzés célkitűzéseivel, hiszen szándékunk annak a folytonosságnak a 
biztosítása, amely a képzési szintek között jön létre: a kibocsájtó középiskolai in-
tézmény – tanárképzés – visszatérés tanárként a szakközépiskolába. 

Vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy az első éves tanárképzős hall-
gatók a középiskolai tapasztalataik alapján hogyan jellemzik a jó, illetve a rossz 
tanárt, mit gondolnak a hallgatók a tanárok társadalmi szerepvállalásáról, és miért 
tartják fontosnak az anyanyelvű oktatást? 

Mérőeszközként kérdőívet alkalmaztunk, amely 20 kérdéscsoportot tartalma-
zott. A tanárokkal kapcsolatos véleményeket nyílt kérdésekre adott válaszok alap-
ján elemeztük. 

A vizsgálatunkban három műveltségterülethez tartozó szakirány hallgatói vet-
tek rész a következők szerint: technológia műveltségterületről számítástechnika, 
automatizálás, gépészmérnöki, mechatronika, távközlés, informatika, kertészmér-
nöki, tájépítészet szakos hallgatók (54), az ember és társadalom műveltségterület-
ről a közegészségügy szakos hallgatók (6), valamint a nyelv és kommunikáció 
műveltségterületről fordító és tolmács szakos hallgatók (9).  

A hallgatók válaszait négy szempont szerint csoportosítottuk, kiszámítottuk a 
válaszok gyakoriságát, majd ennek alapján meghatároztuk a fontossági sorrendet. 
Az induktív módszert alkalmazva, a válaszokból körvonalazódó tartalmi csopor-
toknak megfelelően alakítottuk ki a szempontokat. A jó és rossz tanárról alkotott 
véleményeket a következő szempontok szerint csoportosítottuk: szakmai elvárá-
sok, felkészültség, tanári képességek, személyiségvonások és magatartás. 

A jó tanár ismérveinél a leggyakrabban megnevezett jellemző a szakmailag 
felkészült, naprakész információkkal rendelkező, jó szakember (21); a változatos 
órák, hatékony tanítás (10); és az érthető magyarázat (5). A tanári képességek kö-
zül a leggyakrabban a verbális képességekre utaltak, mint például jó előadó, jó be-
szédkészség (9). Továbbá fontos, hogy a tanár jó emberismerő (5) legyen, vala-
mint kreatív (4) és intelligens, értelmes, okos (3) legyen.  

A szakmai felkészültség mellett a leggyakrabban személyiségvonásokat ne-
veznek meg a hallgatók, amikor jellemzik a jó tanárt. A megértő, empatikus tanár 
(16), a magabiztos, határozott, céltudatos (10), türelmes (10), kedves, barátságos 
(10), segítőkész (9) igazságos, becsületes (8) és a vicces, poénos, humoros tanár 
(7) mind vonzó a diákok számára.  

                                                   
4 2013/2014-es tanév 
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A tanári magatartás/viszonyulás szempontjából a legfontosabb az, hogy szi-
gorú (10), ugyanakkor ösztönző, lelkes, érdekes (9) és következetes, szervezett (8) 
legyen. 

 

1. táblázat. A jó tanár jellemzői 

Szempontok  Példák  Gyak.  
Szakmai  
elvárások,  
felkészültség  

1. szakmailag felkészült, jó szakember, naprakész 
2. érthető magyarázat 
3. változatos órák, hatékony tanítás, interaktív  

21 
5 

10 
Tanári  
képességek  

1. jó előadó, jó beszédkészség  
2. jó emberismerő  
3. kreatív 
4. intelligens, értelmes, okos  

9 
5 
4 
3 

Személyiség-
vonások 

1. megértő, empatikus 
2. magabiztos, céltudatos, határozott  
3. türelmes  
4. kedves, barátságos 
5. segítőkész 
6. igazságos, becsületes 
7. vicces, poénos, humoros  

16 
10 
10 
10 
9 
8 
7 

Magatartás 1. szigorú  
2. ösztönző, érdekes, lelkes,figyelemfelkeltő  
3. következetes, szervezett  

10 
8 
8 

 

A rossz tanár jellemzésénél szintén a szakmai felkészültségre utaltak a leg-
gyakrabban, mégpedig ennek hiányára: szakmailag nem felkészült (18), érthetetlen 
magyarázat, nem magyaráz (11), unalmas, monoton órák (9). A tanári képességek-
re ebben a vonatkozásban ritkábban utaltak, de akkor is szintén a verbális képessé-
gek hiányára. Például gyorsan beszél, nem jól magyaráz (7) és alacsony a tűrőké-
pessége, nem toleráns (5). A rossz tanár legfontosabb személyiségvonása, hogy 
türelmetlen (24), kivételező, igazságtalan, kétszínű (10), agresszív, indulatos (9), 
önző, gúnyolódó, sértő (7), valamint rideg, zárkózott (5). 

A rossz tanár magatartásának jellemzői a nem szigorú vagy túl szigorú viszo-
nyulás (16), nem következetes, rendszertelen (13), nem szervezett, szétszórt, 
hanyag (12), nem tud fegyelmezni, túl engedékeny (9). 

 

2. táblázat. A rossz tanár jellemzői 

Szempontok  Példák  Gyak.  
Szakmai  
felkészültség  

1. szakmailag nem felkészült 
2. érthetetlen magyarázat, vagy nem magyaráz 
3. unalmas, monoton órák  

18 
11 
9  

Tanári képességek  1. gyorsan beszél, nem magyaráz jól 
2. alacsony tűrőképesség, nem toleráns  

7 
5 
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Személyiség-
vonások  

1. türelmetlen 
2. kivételező, igazságtalan, kétszínű 
3. agresszív, indulatos 
4. önző, gúnyolódó, sértő 
5. rideg, zárkózott  

24 
10 
9 
7 
5  

Magatartás  1. nem szigorú vagy túl szigorú 
2. nem következetes, rendszertelen 
3. nem szervezett, szétszórt, hanyag 
4. nem tud fegyelmezni, túl engedékeny  

16 
13 
12 
9  

 

A tanárok társadalmi szerepvállalásával kapcsolatos vélemények nagy része 
pozitív megítélés: a tanár példakép (21), feladata a tanítás, oktatás, nevelés, tudás 
átadása (14), a szülő után a következő legfontosabb személy a diák életében (6), 
felelősségteljes szerepe van, hiszen a jövő nemzedék nevelője (10). A hallgatók 
utalnak a tanárok társadalmi beágyazottságára is, azaz véleményük szerint nincse-
nek kellőképpen megbecsülve. 

Az anyanyelvű oktatás szükségességét is megkérdeztük. A hallgatók igen 
nagy aránya (98%) azt válaszolta, hogy az anyanyelven való oktatás/tanulás a 
könnyebb, gyorsabb, mélyrehatóbb megértést és elsajátítást, azaz a hatékony tanu-
lást teszi lehetővé. Igen fontos szempont az anyanyelv elsajátítása, ápolása és 
megőrzése, a nemzeti öntudat megőrzése (23). Az anyanyelven való tanulás segíti 
a helyesebb, pontosabb kommunikációt, kiemelik, hogy ebben az esetben nem a for-
dításra tevődik a hangsúly, hanem a szakmai szókincs elsajátítására (10). Új szem-
pontként jelenik meg, hogy joga van a diáknak az anyanyelven való oktatáshoz (4).  

Vizsgálatunkban képet formáltunk arról, hogy a középiskolai tapasztalatok 
alapján a hallgatók milyen véleményt formáltak a tanárokról, és ezáltal milyen el-
várásaik vannak a pedagógussal szemben. A diákok véleményformálására a több 
szempontú megközelítésmód és az őszinteség jellemző. A diákok nézetei meg-
egyeznek a bemutatott szakirodalmi leírásokkal, és azt fejezik ki, hogy szükség 
van a jó pedagógusokra, hiszen példamutató, nevelő magatartásukkal hangsúlyos 
szerepet töltenek be a diákok életében.  

A pedagógusképző intézet célkitűzései összhangban vannak/ harmonizálnak a 
hallgatók nézeteivel: a minőségi szaktudás és az emberközpontú szemlélet kialakí-
tása. Ez biztos alapot képez a képzési szintek közötti folytonosság biztosítására 
(kibocsájtó középiskola- tanárképzés- visszatérés a szakközépiskolába).  

Vizsgálatunk kiindulópontot képez további vizsgálódásokhoz, és tervezzük a 
diákok nézeteinek összevetését a szakközépiskolákban dolgozó pedagógusok okta-
tással kapcsolatos tapasztalataival. Ugyanakkor egy longitudinális vizsgálat első 
szakaszát képezi, amelynek célja a gyakorlati tapasztalatok és a képzés közötti 
összhang kialakítása. 
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Az erdélyi magyar szakiskolások társadalmi háttere 
(Gergely Erzsébet) 

Az iskolaválasztás olyan téma, amit a szakirodalom több oldalról is körbe 
szokott járni: az egyes iskolák színvonalának megállapításában, az oktatási rend-
szer iskoláinak rangsorolásában olyan háttértényező, amely arra mutat rá, hogy az 
egyes iskolatípusokat többnyire a társadalom mely szegmense választja nagyobb 
számban, és ez hogyan hat ki az iskola tanulóinak számszerűsített eredményeire, a 
társadalmi mobilitás keretében pedig az iskolaválasztásnak, az iskolai végzettség-
nek a foglalkozásszerkezetre gyakorolt hatását szokás vizsgálni, hiszen az iskolai 
végzettség a jövedelemszerzést befolyásoló tényező, amelynek a hátterében az is-
kolát választó gyermek és szüleinek iskolázottsága, aspirációi, gazdasági helyzete, 
a tanulási motivációk is meghúzódnak. 

Magyarországon egy 1997-es felmérés (Andor–Liskó 2000) azt mutatta, hogy 
a gyermekek által elérendő iskolázottsági szintet a legtöbb esetben a szülők aspirá-
ciói határozzák meg, a szülők iskoláztatási aspirációi pedig elsősorban a saját isko-
láztatásukkal és az életben való sikerességgel kapcsolatos élettapasztalataikkal 
függnek össze. 

Ennek megfelelően Magyarországon azt tapasztalták, hogy azokban a csalá-
dokban, ahol a szülők magasan iskolázottak, a gyermekek számára is a felsőfokú 
tanulmányok, az egyetemi (esetleg magiszteri, doktori) diploma megszerzése a cél, 
még akkor is, ha a gyermek 15 éves korában nincs konkrét tervük arra nézve, hogy 
hol, milyen szakon szerezze meg a gyermek a felsőfokú diplomát. Ezek a szülők 
tehát bizonytalanok a gyermek konkrét pályaorientációját illetően, de a legtöbbjük 
már eldöntötte, hogy meddig szeretné iskoláztatni a gyermekeit. 

Másfelől ugyanaz a kutatás arra is rámutatott, hogy a 8 általánossal vagy ke-
vesebbel rendelkező szülőknek a többsége tudta, hogy milyen foglalkozást szeret-
ne a gyermekének, és kevésbé voltak biztosak abban, hogy meddig vállalják a gye-
rek iskoláztatási költségeit. Ebben a kérdésben Magyarországon mentalitásbeli kü-
lönbségek rajzolódtak ki: egyfelől a magasan iskolázott szülő nem akar elhamar-
kodott döntést hozni a pályaorientációt illetően, igyekszik a gyermeknek minél 
több időt biztosítani a pályaválasztásra, minél több lehetőséget nyitva akar hagyni 
a gyermek előtt, de elszánt abban, hogy támogatja őt a lehető legtovább (valami-
lyen felsőfokú diploma megszerzéséig), miközben az alacsonyabban iskolázott 
szülőnek konkrétabb elképzelései vannak a gyermek foglalkozását illetően, de 
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sokkal bizonytalanabbak a gyermek iskoláztatásának időtartamában. Ez a gondol-
kodásmód határozza meg az iskolaválasztást is: a magasabban iskolázott szülő 
igyekszik elméleti képzést nyújtó iskolába íratni a gyermekét, ezáltal biztosítva a 
lehető legnagyobb esélyt a felsőfokú továbbtanulásra, s kevésbé fontos számára, 
hogy a választott iskola által kibocsátott érettségi diplomával mit lehet kezdeni a 
munkaerőpiacon. 

A szakképzetlen szülők viszont elsősorban valamilyen „szakmát” szeretnének 
a gyermeküknek, mert ebben látják a biztos egzisztenciát és a jó kereseti lehetősé-
get, ezért valamilyen szakképzést nyújtó iskola fele terelik gyermekeiket. Ebben 
az esetben már fontossá válik, hogy az adott szak(mák)kal milyenek az elhelyez-
kedési, jövedelmezési esélyek a munkaerőpiacon. Amennyiben a gyereknek sike-
rül felsőfokú diplomát is szerezni, az „ráadás”.  

A szakképzés a szakképzetlen szülők gyerekei számára jelent nagyobb mobi-
litási lehetőséget a szakmaszerzés által, illetve kisebb mobilitási lehetőséget a 
szakmunkás szülők gyermekeinek egy jobb szakma elsajátítása révén.  

Az iskolaválasztásban tehát a magyarországi tapasztalatok szerint fontos sze-
repet játszik annak a társadalmi rétegnek az értékrendje, amelyben a gyermek és a 
családja él. 

Romániában azonban a rendszerváltás előtt maga a rendszer kényszerítette a 
diákok egy meghatározott hányadát a szakképzésbe az elméleti iskolák létszám-
korlátozása révén, tehát volt egy plusz kényszerítő körülmény is, a szakképzés vá-
lasztására. 

A rendszerváltás előtt Magyarországon és Romániában is elég kiszámítható 
volt, hogy az egyes szakmák milyen egzisztenciát, társadalmi státust, jövedelmet 
biztosítanak. A rendszerváltás után mindkét országban kiszámíthatatlanabb lett, 
hogy melyik településen milyen szakmával lehet majd elhelyezkedni, hogy az 
adott szakma meddig gyakorolható (meg lehet-e élni belőle nyugdíjig, vagy menet 
közben átképzések, továbbképzések szükségesek).  

A rendszerváltás után azonban nemcsak bizonytalanságok jelentek meg a 
szakképzést választók számára, hanem új lehetőségek is: Romániában a szakkö-
zépiskolában szerzett érettségi diplomával be lehet iratkozni egyetemre (tehát a 
szakképzés nem zárja ki a felsőfokú tanulmányokat), de lehet saját vállalkozást in-
dítani vagy külföldön munkát vállalni (ez utóbbi két lehetőség a rendszerváltás 
előtt nem létezett). 

Másfelől a szakiskolák és szakközépiskolák népszerűsége annak is köszönhe-
tő, hogy az „agytőke” fogja megteremteni az új technológiákat, de a képzett mun-
kaerő teszi lehetővé alkalmazásukat. (...) Ha a népességnek ez az alsó ötven száza-
léka nem képes megtanulni, amit meg kellene, akkor az új csúcstechnológiák 
használhatatlanok lesznek” (Thurow 1992, 51). 
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A Kárpát-medencében élő magyar fiatalokra vonatkozó ifjúsági kutatás az ez-
redfordulón kitért az erdélyi magyar fiatalok iskolázottsági esélyeinek társadalmi 
meghatározottságára is. A kutatók azt tapasztalták, hogy Erdélyben az iskolázott-
sági esélyeket leginkább az apa iskolai végzettsége, valamint a család vagyoni 
helyzete határozza meg (Csata 2004, 2005). 

Jelen kutatásban arra vagyunk kíváncsiak, hogy azok a diákok, akik szakkö-
zépiskolába járnak, milyen társadalmi háttérrel rendelkeznek, beazonosítható-e 
egy társadalmi csoport(ok), amely inkább választja a szakképzést, illetve igaz-e az 
erdélyi magyar diákokra is, hogy az iskolázatlanabb szülők inkább valamilyen 
szakmában (szakképzésben), míg a magasabban iskolázott szülők gyermekeik ma-
gasabb iskolázottságában vélik biztosabbnak gyermekeik jövőjét. 

Magyar szakközépiskolák és szakközépiskolások az erdélyi régiókban, 
településtípusokon 
Az erdélyi magyar szakközépiskolások társadalmi hátterét vizsgálva elsőként 

a magyar vagy magyar tagozattal is rendelkező intézmények eloszlását vizsgáljuk 
meg régiónként. Azt láthatjuk, hogy a szakközépiskolák 5,7%-a található a szór-
ványban, 10,3%-a az átmeneti régióban és 83,9%-a tömbben. 

Településtípusok szerint lebontva pedig a szakközépiskolák 5,8%-a található 
falun, 46,4%-a városokban, és 47,8%-a megyeszékhelyen, tehát tulajdonképpen a 
szakközépiskolák 94 százaléka urbánus környezetben működik.  

A szakközépiskolába járó diákok lakhelye szerint azonban a településtípusok 
szerinti megoszlás a következő: a felmérésben résztvevő 1891 diákból 955-nek 
van az állandó lakhelye falun (50,5%), 478 él városon (25,3%), és 141 diák jelölt 
meg állandó lakhelyeként megyeszékhelyet (7,5%), további 180 pedig nem adta 
meg az állandó lakhelyének településtípusát (9,5%), 137 tanuló (7,2%) nem vála-
szolt a szociális háttér tényezőit vizsgáló kérdésekre. 

Ha összevetjük a szakközépiskolák és az oda járó diákok állandó lakhelyének 
településtípusát, azonnal szembetűnik, hogy míg a szakközépiskolák több mint 
90%-a urbánus környezetben van, addig a tanulók fele faluról származik. És mi-
közben számszerűen a legtöbb szakközépiskola a megyeszékhelyeken található, 
addig a szakközépiskolások legkisebb hányadát teszik ki a megyeszékhelyeken la-
kó diákok, így a szakközépiskolák populációját főleg a faluról, és más városokból 
ingázó vagy bentlakó diákokat képezik. 

Régiók és településtípusok szerint vizsgálva a szakközépiskolák és tanulóik 
eloszlásait: 

 A szórványban a szakközépiskolások alig tíz százaléka él megyeszék-
helyen, mégis a szakközépiskolák kivétel nélkül mind megyeszékhelyen 
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találhatók. A szakközépiskolások tehát faluról és más városokból ingáz-
nak be a megyeszékhelyre. 

 Az átmeneti régióban a szakközépiskoláknak több mint a fele (53,6 %-a) 
található megyeszékhelyen, 46,4% pedig más városokban. Falun ebben a 
régióban sincs szakközépiskola. A szakközépiskolába járó diákok lak-
hely szerinti eloszlása pedig azt mutatja, hogy a diákok kevesebb mint 
egy ötöde él megyeszékhelyen, a legtöbben faluról származnak. 

 A tömbben a szakközépiskolás diákok több mint a fele él falun, a megye-
székhelyen lakó diákok aránya itt is kevesebb mint tíz százalék. Ebben a 
régióban falun is van szakközépiskola, de kevés (a régió szakközépisko-
láinak 7%-a található falun), megyeszékhelyen működik a szakközépis-
kolák 43%-a, más városokban pedig 50%. 

Összességében tehát elmondható, hogy többnyire falusi környezetben a leg-
nagyobb az igény a szakközépiskolákra, és ott van a legkevesebb ilyen jellegű in-
tézmény. Persze demográfiai okai vannak annak, hogy falusi környezetben miért 
nehéz (szak)középiskolát működtetni, és hogy miért megyeszékhelyen működik a 
legtöbb (szak)középiskola, noha a szakközépiskolások legkisebb hányada él ott. A 
szórvány az egyetlen régió, ahol a magyar szakközépiskolásoknak „csak” egyhar-
mada származik faluról – ennek okai valószínűleg a szórványban szegényesebb 
kínálattal rendelkező anyanyelvi oktatásban, illetve demográfiai okokban keresen-
dők (a szórványmagyarság leginkább városon él – lásd Veres, 2015). 

Jövőtervek a szórványban és a tömbben, falun és városon 
A régió és a településtípus nemcsak az iskolahálózat térképét határozza meg, 

hanem szignifikánsan összefügg a szakközépiskolás diákok jövőterveivel is. A vá-
laszadók 66,3%-a dolgozni szeretne az iskola befejezése után; 21,1%-uk szeretné 
folytatni a tanulmányait, és nagyjából tíz százalékuknak más tervei vannak a jövő-
re nézve, vagy még nem tudja, nem válaszol a kérdésre. Ha ezeket az adatokat ré-
giókra és településtípusokra bontjuk, sokkal árnyaltabb képet kapunk: 

Régiók szerint azt tapasztaljuk, hogy a szórványból a tömb fele haladva nő az 
iskola befejezése után dolgozni akarók aránya (37,4% a szórványban, 56,2% az 
átmeneti régióban és 69,5% a tömbben), és csökken a továbbtanulást tervezők ará-
nya (35,5% a szórványban, 27,8% az átmeneti régióban és 19,3% a tömbben). 

Településtípus szerint pedig: 
A falun élő szakközépiskolások 73,3%-a dolgozni szeretne az iskola befeje-

zése után, míg a (kis)városi diákok esetében ez az arány 57,7%, a megyeszékhe-
lyeken lakók esetében pedig 51,8%. A falun élő diákok közül 15,5% válaszolta, 
hogy folytatni szeretné a tanulmányait, míg városon élő társaik közt ez az arány 
29,7%, megyeszékhelyen pedig 28,4%. 
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Az iskola településtípusa szerint pedig a falusi szak
75,2%-a tervezi, hogy dolgozni fog az iskola befejezése után, a (kis)váro
rók 73,2%-a, míg a megyeszékhelyek iskoláiba járó diákoknak
hogy munkába áll. Ennek megfelelően a továbbtanulást a megyeszékhelyek sza
középiskoláinak diákjai tervezik a legnagyobb arányban (26,6
szakközépiskolásai közt ez az arány 16,4%, a falusi iskolákban pedig 11,9

Fiúk és lányok az erdélyi szakközépiskolákban
Nemek szerint vizsgálva a szakközépiskolák diákjait azt láthatjuk, hogy 939 

fiú, 768 lány van a válaszadók között (184 tanuló nem töltötte ki a vonatkozó ad
tokat), tehát, akárcsak korábban Magyarországon, nálunk is több fiú jár szak
zépiskolába, mint lány. Báthory ezt a fiúk önszelekciós mechanizmusával magy
rázza (Báthory 1992).  

 

1. grafikon. A szakiskolások nemek szerinti megoszlása
 

A szakközépiskolás diákok jövőterveit illetően azt t
nagyobb arányban szeretnének dolgozni az iskola befejezése után, mint a lányok, 
míg a lányok a fiúknál nagyobb arányban szeretnének tov
mányaik befejezése után 71%-os arányban szeretnének dolgozni, és mindöss
16%-uk tervezi, hogy továbbtanul, a lányoknak 61,5
megy az iskola befejezése után és 26,6%-uk szeretne továbbtanulni. Mindkét nem 
esetében van egy tíz százalék körüli csoport, akiknek más tervei vannak (még nem 
tudják, mit fognak kezdeni magukkal, az érettségi eredményétől teszik függővé a 
továbbiakra vonatkozó döntést, utazni szeretnének

Azok a diákok, akik dolgozni szeretnének a továbbiakban többnyire az elsaj
tított szakmájukban szeretnének maradni – a fiúk kicsit nagyobb arányban, mint a 
lányok, de mindkét nem esetében van egy 40% fölötti arány (fiúknál 42,6%, l
nyoknál 44,4%), akinek mindegy hogy milyen szakmában, csak az számít, hogy az 
iskola befejezése után dolgozni kezdjen. 

Azok körében, akik dolgozni kívánnak a továbbiakban, a lakhely települést
pusa nem bizonyul szignifikánsnak arra vonatkozóan, hogy a tanult szakmájában 

falusi szakközépiskolák diákjainak 
a tervezi, hogy dolgozni fog az iskola befejezése után, a (kis)városokba já-

a, míg a megyeszékhelyek iskoláiba járó diákoknak 57,8%-a tervezi, 
hogy munkába áll. Ennek megfelelően a továbbtanulást a megyeszékhelyek szak-

iskoláinak diákjai tervezik a legnagyobb arányban (26,6%), más városok 
, a falusi iskolákban pedig 11,9%. 

iskolákban 
iskolák diákjait azt láthatjuk, hogy 939 

(184 tanuló nem töltötte ki a vonatkozó ada-
Magyarországon, nálunk is több fiú jár szakkö-

iskolába, mint lány. Báthory ezt a fiúk önszelekciós mechanizmusával magya-

lások nemek szerinti megoszlása 

iskolás diákok jövőterveit illetően azt tapasztaljuk, hogy a fiúk 
nagyobb arányban szeretnének dolgozni az iskola befejezése után, mint a lányok, 
míg a lányok a fiúknál nagyobb arányban szeretnének továbbtanulni: a fiúk tanul-

os arányban szeretnének dolgozni, és mindössze 
uk tervezi, hogy továbbtanul, a lányoknak 61,5%-a tervezi, hogy dolgozni 

uk szeretne továbbtanulni. Mindkét nem 
lék körüli csoport, akiknek más tervei vannak (még nem 

fognak kezdeni magukkal, az érettségi eredményétől teszik függővé a 
továbbiakra vonatkozó döntést, utazni szeretnének vagy családot alapítani stb.). 

ákok, akik dolgozni szeretnének a továbbiakban többnyire az elsajá-
a fiúk kicsit nagyobb arányban, mint a 

fölötti arány (fiúknál 42,6%, lá-
nyoknál 44,4%), akinek mindegy hogy milyen szakmában, csak az számít, hogy az 

, akik dolgozni kívánnak a továbbiakban, a lakhely településtí-
pusa nem bizonyul szignifikánsnak arra vonatkozóan, hogy a tanult szakmájában 
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szeretne dolgozni, vagy mindegy milyen szakterületen, csak munkát találjon. Ér-
dekes módon azonban a régió és az iskola településtípusa szignifikáns összefüg-
gést mutat azzal, hogy a diákok a szakmájukban szeretnének-e dolgozni: a falusi 
szakközépiskolák diákjainak 44%-a szeretne a szakmájában dolgozni, míg 52,3%-
uk számára, mindegy milyen szakmában, csak munkát szeretne találni, míg a vá-
rosi iskolákban fordított a helyzet: nagyobb arányban vannak azok, akik az elsajá-
tított szakmában szeretnének dolgozni, és kevesebben azok, akiknek mindegy mi-
lyen munkát kapnak. 

Régiók szerint is vannak különbségek ebben a kérdésben: a szórványban a di-
ákok nagyobb része (60%) szeretne a szakmájában dolgozni, míg a tömbben csak 
47,7%. Ez összefügghet a szakiskolák településtípusával: míg a lakhely település-
típusa nem bizonyult szignifikánsnak a jövőtervekre nézve, addig az iskola telepü-
léstípusa igen. És fennebb láttuk, hogy a szakközépiskolák a szórványban csak 
megyeszékhelyen vannak, az átmeneti régióban is a szakközépiskolák több mint a 
fele van megyeszékhelyen, és a csak a tömbben találunk szakközépiskolát falun, és 
a régió szakközépiskoláinak felét a (kis)városokban. A megszerzett szakmában 
maradás pedig az urbánus környezetben bizonyul fontosabbnak, mint a rurálisban. 

Az iskola településtípusa szerint vizsgálva a továbbtanulás nyelvét, azt ta-
pasztaljuk, hogy a szakiskolásoknak több mint a 90%-a szeretne magyarul tanulni 
a továbbiakban (a falusi és kisvárosi iskolák diákjai 95 százalékban, míg a megye-
székhelyeken működő szakiskolák diákjai 93 százalékos arányban szeretnének 
magyarul tanulni tovább), a többiek kétnyelvű (magyarul és románul zajló) okta-
tást szeretnének. A szakközépiskolások körében elenyésző (1% alatti) azok aránya, 
akik románul szeretnének továbbtanulni. 

A szakközépiskolások nyelvi környezete 
A nyelvi környezetet illetően itt is érvényes, hogy a magyarul tanuló diákok 

túlnyomó többsége (94,3%) tiszta magyar családból származik, egy kis hányaduk 
vegyes házasságból jön (a válaszadók 3,9% beszél otthon magyarul és románul is), 
és elenyésző a román családokból származó diákok száma (0,5%-uk válaszolta, 
hogy otthon csak románul beszél), a tanulók 0,2%-a más esetet adott meg, 1,2% 
nem válaszolt a kérdésre. 

A tágabb családban, a rokonaival is többnyire magyarul beszél a szakiskolá-
sok nagy része (85%), szűk tíz százalékuk használja a rokonokkal a magyar és a 
román nyelvet is, és itt is alacsony azok száma, akik csak románul beszélnek a 
tágabb családban (1,9%), illetve 0,5% más nyelvet jelölt meg a családi kommuni-
kációban, 0,6% azt válaszolta, hogy magyarul és egy más nyelven beszél a roko-
naival. 
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A leginkább a barátokkal való kommunikációban nyer teret a román nyelv, 
bár itt is a magyar nyelv használata dominál: a szak
gyede csak magyarul beszél a barátaival, 17,7%-uk használja a magyar és a román 
nyelvet is baráti körben, 2,5%-uk beszél kizárólag románul 
adó diákok 1,3%-a válaszolta, hogy a barátaival más idegen nyelvet
angol, német), 3% nem válaszolt a kérdésre. 

Szomszédjaival a diákok négyötöde beszél magyarul, 11,4%
magyarul és románul, 4,5%-uk pedig csak románul beszél a szomszédok
nem válaszolt a kérdésre. 

 

2. grafikon. A szakiskolások nyelvi környezete
 

A családban meg a szomszédokkal beszélt nyel
szefüggést a nemmel. Meglepő azonban, hogy a barátokkal és a rokonokkal való 
kommunikáció nyelve szignifikáns összefüggést 
hogy a barátokkal meg a rokonokkal való érintkezésben a lányok kicsit nagyobb 
arányban beszélik a román nyelvet is, mint a fiúk. De az eltérés kicsi (
a lányok 3%-kal nagyobb arányban beszélnek magyarul és románul is, mint a fi
míg a rokonaikkal 5%-kal nagyobb arányban beszélik mindkét nyelvet
nagyobb azon szakiskolás lányok aránya, akik csak románul beszélnek a barátai
kal, rokonaikkal). Amúgy a szakközépiskolások zömére az egynyelvűség jellemző 
a baráti illetve rokoni körben (is): a diákok háromnegyede csak magyarul beszél a 
barátaival, rokonaival pedig a lányok 82%-a, a fiú
magyarul. 

A beszélt nyelv(ek) a lakhely szerint is érdekes képet mutatnak: az, hogy a 
diákok milyen nyelven beszélnek a barátaikkal, rokonaikkal, szomszédaikkal szi
nifikánsan összefügg a lakhelyükkel. A falun élő diákok a leg

cióban nyer teret a román nyelv, 
bár itt is a magyar nyelv használata dominál: a szakközépiskolás diákok háromne-

uk használja a magyar és a román 
uk beszél kizárólag románul a barátaival. A válasz-

a válaszolta, hogy a barátaival más idegen nyelvet is használ (pl. 

a diákok négyötöde beszél magyarul, 11,4%-uk kommunikál 
ománul beszél a szomszédokkal, 3% 

A szakiskolások nyelvi környezete (százalékban) 

A családban meg a szomszédokkal beszélt nyelv nem mutat szignifikáns ösz-
ggést a nemmel. Meglepő azonban, hogy a barátokkal és a rokonokkal való 

nyelve szignifikáns összefüggést mutat. Az adatok azt mutatják, 
hogy a barátokkal meg a rokonokkal való érintkezésben a lányok kicsit nagyobb 

lvet is, mint a fiúk. De az eltérés kicsi (a barátokkal 
kal nagyobb arányban beszélnek magyarul és románul is, mint a fiúk, 

kal nagyobb arányban beszélik mindkét nyelvet, és 1%-kal 
ik csak románul beszélnek a barátaik-

iskolások zömére az egynyelvűség jellemző 
a diákok háromnegyede csak magyarul beszél a 

, a fiúknak pedig 88%-a beszél csak 

A beszélt nyelv(ek) a lakhely szerint is érdekes képet mutatnak: az, hogy a 
diákok milyen nyelven beszélnek a barátaikkal, rokonaikkal, szomszédaikkal szig-
nifikánsan összefügg a lakhelyükkel. A falun élő diákok a leginkább egynyelvűek: 
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a családon kívül ők beszélnek a legnagyobb arányban csak magyarul a barátaikkal, 
rokonaikkal és a szomszédaikkal (mindhárom kategória esetében 80% fölötti 
arányban).  

Amint fennebb láttuk, a román nyelv leginkább a barátokkal és a szomszé-
dokkal való kapcsolattartásban nyer teret. Lakhely szerint vizsgálva a barátokkal 
és a szomszédokkal való kommunikáció nyelvét, azt látjuk, hogy minél nagyobb 
egy település, annál nagyobb teret nyer a román nyelv használata a szakközépisko-
lások körében: a falun élők 13,3%-a beszél magyarul és románul is barátaival, és 
1,7%-uk csak románul, a városokban élők 20,9%-a használja mind a magyar, mind 
a román nyelvet a barátaival, 3,8%-uk pedig csak a románt, míg a megyeszékhe-
lyeken élők 41,1%-ban használják mindkét nyelvet baráti körben, és 3,5%-uk be-
szél csak románul a barátaival. 

A szomszédokkal való kommunikáció nyelve is hasonló tendenciát mutat, az-
az a település nagyságával nő a román nyelv használata is: míg a falun élő szakkö-
zépiskolásoknak a 6,9%-a beszél románul is meg magyarul is a szomszédaival, 
addig a városi társaiknak a 17,4%-a használja mindkét nyelvet a szomszédokkal, a 
megyeszékhelyen élőknek pedig 31,9%-a. A szomszédaikkal csak románul érteke-
zők aránya jóval kisebb, de hasonló tendenciájú: falun a diákok 1,7%-a, a városon 
élő szakközépiskolások 7,1%-a, míg a megyeszékhelyeken élő diákok 13,5%-a 
tartozik ide. 

A nyelvi környezet azért is fontos, mert szignifikáns összefüggést mutat a to-
vábbtanulás nyelvével azok körében, akik folytatni szeretnék a szakközépiskola 
befejezése után a tanulmányaikat: azoknak, akik a barátaikkal, szomszédaikkal, 
rokonaikkal csak magyarul beszélnek, mindössze 4–5%-a tervezi, hogy románul 
folytatja a tanulmányait, azoknak, akiknek barátaikkal, rokonaikkal való kommu-
nikációjára a kétnyelvűség jellemző, 16–17%-a tervezi román nyelven a tanulmá-
nyai folytatását. Úgy tűnik, a szomszédokkal való kétnyelvű kommunikáció van a 
legerősebb hatással a román nyelvű továbbtanulási tervekre, mert a szomszé-
daikkal magyarul és románul egyaránt beszélő szakiskolások 36,7%-a tervezi, 
hogy románul tanul tovább.  

A szülők végzettsége 
A szülők végzettségét vizsgálva azt látjuk, hogy a szakközépiskolás tanulók 

legnagyobb csoportjának a szülei szintén szakiskolai végzettséggel rendelkeznek 
(az apák 47,4%, az anyáknak 38,2%). A következő nagyobb csoport az érettségi-
vel, illetve érettségi utáni posztliceális képzéssel rendelkezőké (ide az apák 34,7%-a, 
míg az anyák 38,2%-a tartozik). Továbbá a szakközépiskolások szüleinek 10–15%-a 
8 osztályt vagy annál kevesebbet végzett (az apák 10,9%-a, az anyáknak 15,6%-a 
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tartozik ide), legkevesebben pedig a felsőfokú (egyetemi, magiszteri, doktori) t
nulmányokkal rendelkező szülők vannak (az apák 7%

 

3. grafikon. A szülők iskolai végzettsége
 

Régiók szerinti bontásban nézve a szakiskolás diákok szüleinek végzett
szignifikáns eltéréseket tapasztalunk az egyes régiók között:

 A szórványban az apák 1,9%-a végzett 8 osztályt vagy annál kevesebbet, 
36,8%-uk rendelkezik szakmunkás képesítéssel, 37,7%
zett/posztliceális képesítést szerzett, és 23,6%
végzettséggel. 

 Az átmeneti régióban és a tömbben jóval nagyobb az érettségi diplom
val nem rendelkező apák száma mint a szórványban
ban 20,1% a 8 osztályt vagy annál kevesebbet végzett apák aránya, míg a 
szakmunkás apák aránya 44,1%, a tömbben pedig 10,5% a 8 osztályt 
vagy annál kevesebbet végző apák aránya, a szakmunkás apáké pedig 
48,5%); ugyanakkor az érettségi vagy felsőfokú 
apák aránya alacsonyabb, mint a szórványban (az átmeneti régióban 
30,7%, a tömbben 35% az érettségizett apák aránya, míg a felsőfokú di
lomával rendelkező apák aránya az átmeneti régióban 5%, a tömbben 
5,9%, tehát az egynegyede körül mozog a szórványban élő felsőfokú 
diplomával rendelkező apáknak). 

Az anyák iskolázottsága az apákéhoz hasonló helyzetet mutat az egyes rég
ókban: 

 A szórványban az anyák 5,7%-a végzett 8 osztályt vagy annál kevese
bet, 20,8%-uk rendelkezik szakmunkás képesí
és 23,6% rendelkezik felsőfokú tanulmányokkal. Az átmeneti régióban a 

tartozik ide), legkevesebben pedig a felsőfokú (egyetemi, magiszteri, doktori) ta-
nulmányokkal rendelkező szülők vannak (az apák 7%-a, az anyák 8%-a). 

A szülők iskolai végzettsége (százalékban) 

Régiók szerinti bontásban nézve a szakiskolás diákok szüleinek végzettségét 
szignifikáns eltéréseket tapasztalunk az egyes régiók között: 

a végzett 8 osztályt vagy annál kevesebbet, 
képesítéssel, 37,7%-uk érettségi-

zett/posztliceális képesítést szerzett, és 23,6%-uk rendelkezik felsőfokú 

Az átmeneti régióban és a tömbben jóval nagyobb az érettségi diplomá-
mint a szórványban (az átmeneti régió-

ban 20,1% a 8 osztályt vagy annál kevesebbet végzett apák aránya, míg a 
szakmunkás apák aránya 44,1%, a tömbben pedig 10,5% a 8 osztályt 

apák aránya, a szakmunkás apáké pedig 
az érettségi vagy felsőfokú diplomával rendelkező 

apák aránya alacsonyabb, mint a szórványban (az átmeneti régióban 
30,7%, a tömbben 35% az érettségizett apák aránya, míg a felsőfokú dip-
lomával rendelkező apák aránya az átmeneti régióban 5%, a tömbben 

mozog a szórványban élő felsőfokú 

ga az apákéhoz hasonló helyzetet mutat az egyes régi-

a végzett 8 osztályt vagy annál keveseb-
uk rendelkezik szakmunkás képesítéssel, 50% érettségizett, 

és 23,6% rendelkezik felsőfokú tanulmányokkal. Az átmeneti régióban a 
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szakiskolás diákok édesanyjának 27,6%-a végzett 8 osztályt vagy annál 
kevesebbet, 37,6%-uk rendelkezik szakmunkás képesítéssel, 28,2% 
érettségizett, és 6,6% szerzett felsőfokú diplomát. A tömbben az anyák 
14,9%-a végzett 8 osztályt vagy annál kevesebbet, 39,4%-uk szerzett 
szakmunkás képesítést, 38,6% rendelkezik érettségi diplomával, és 7,1% 
végzett felsőfokú tanulmányokat (lásd az 1. táblázatot). 

Ezek a látványos különbségek az egyes régiók között a szülők iskolázottságá-
ban demográfiai okoknak is köszönhetőek: a szórványban a magyarság főleg ur-
bánus környezetben él, ott pedig a magasabb iskolázottság jellemző (Veres 2015). 

Lakhely szerint nézve a szülők iskolázottságát, egyértelmű, hogy falun a leg-
iskolázatlanabbak a szülők: az érettségivel nem rendelkező szülők (szakmunkások 
vagy 8, esetleg annál kevesebb osztályt végzők) 58–61%-a falun él (lásd az 1. táb-
lázatot). Ugyanakkor minden egyes iskolázottsági fokkal csökken a falun élők ará-
nya: míg a 8 osztállyal vagy kevesebbel rendelkező szülők 59–61%-a él falun, ad-
dig a szakmunkás szülők 59–58%-a, az érettségizett szülők 40–43%-a, és a felső-
fokú tanulmányokkal rendelkező szülők 26–31,9%-a.  

A megyeszékhelyeken tíz százalék alatt van a szülők aránya minden egyes is-
kolai fokozatban – valószínűleg, mert az ott élő családok gyerekei többnyire elmé-
leti iskolába járnak (korábban láthattuk, hogy a szakközépiskolákban lakhely sze-
rint a megyeszékhelyeken lakók aránya a legkisebb, így szüleik is kisebb arányban 
jelennek meg, iskolai végzettségtől függetlenül). 

 

1. táblázat. A szakiskolás diákok szüleinek végzettsége régiók  
és a lakhely településtípusa szerint (p<0,000) 

Szülő Iskolai 
végzettség 

Régió Lakhely településtípusa 
Szór-
vány 

Átmeneti 
régió Tömb Falu Város Megye-

székhely 
Apa 8 osztály vagy  

kevesebb 1,9% 20,1% 10,5% 59,6% 21,8% 4,7% 

Szakmunkás 36,8% 44,1% 48,5% 59,7% 19,2% 6,3% 
Érettségi, poszt-
liceális képzés 37,7% 30,7% 35,0% 40,2% 30,8% 9,8% 

Felsőfokú  
tanulmányok 23,6% 5,0% 5,9% 26,8% 44,7% 7,3% 

Anya 8 osztály vagy  
kevesebb 5,7% 27,6% 14,9% 61,2% 19,6% 6,4% 

Szakmunkás 20,8% 37,6% 39,4% 58,2% 20,1% 5,7% 
Érettségi, poszt-
liceális képzés 50,0% 28,2% 38,6% 43,1% 30,6% 9,6% 

Felsőfokú  
tanulmányok 23,6% 6,6% 7,1% 31,9% 35,4% 6,9% 
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A szülők iskolázottságában és a településtípusokban észlelhető különbségek 
együttesen a jövőtervekben is éreztetik hatásukat: 

A 8 osztállyal vagy ennél kevesebbel rendelkező szülők gyermekeinek a há-
romnegyede (az ide sorolható apák gyermekeinek 79,3%-a, az anyák gyermekei-
nek 76,2%-a) tervezi azt, hogy a szakközépiskola befejezése után dolgozni fog. 
Szintén magas a szakközépiskolai tanulmányok befejezése után dolgozni akarók 
aránya az szakmunkás képesítéssel (10-11 osztály) rendelkező szülők körében is 
(az ide tartozó apák gyerekeinek 69,7%-a, az ebbe a kategóriába tartozó anyák 
gyerekeinek 73,9%-a). Az érettségivel rendelkező szülők gyerekeinek is több mint 
a fele nem akarja folytatni tanulmányait, hanem inkább dolgozni szeretne a szak-
képesítés megszerzése után (az ide tartozó apák gyerekeinek 60,9%-a, az érettsé-
gizett anyák gyerekeinek 58,8%-a). A felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szü-
lők gyerekeinek is szinte a fele tervezi, hogy dolgozni fog a szakközépiskola befe-
jezése után (a felsőfokú tanulmányokkal rendelkező apák gyerekeinek 47,2%-a, a 
felsőfokú diplomával rendelkező anyák gyerekeinek 49,3%-a). Elenyésző (1% 
alatti) azok száma, akik azt tervezik, hogy dolgozni és tanulni is fognak). 

Legkevesebben azok a diákok tervezik a tanulmányaik folytatását, akiknek a 
szülei 8 osztályt vagy annál kevesebbet végeztek (az ide tartozó apák gyerekeinek 
10,7%-a, az ide sorolható anyák gyerekeinek 11,4%-a). Valamivel többen szeret-
nének továbbtanulni a szakmunkás szülőkkel rendelkező gyerekek: a szakmunkás 
apák gyerekeinek 14,9%-a tartozik ide, a szakmunkás képesítéssel rendelkező 
anyák gyerekeinek 18,8%-a. Az érettségivel/posztliceális tanulmányokkal rendel-
kező szülők gyerekeinek egynegyede szeretné folytatni a tanulmányait, míg a fel-
sőfokú végzettséggel rendelkező szülők gyerekeinek 37–39%-a (lásd az 1. tábláza-
tot). 

 

2. táblázat. A szakiskolás diákok jövőtervei a szülők iskolázottsága szerint (p<0,000) 

  Dolgozni szeretne Továbbtanul Más 
Apa 8 osztály vagy  

kevesebb 79,3% 10,4% 7,3% 

Szakmunkás 69,7% 18,8% 8,5% 
Érettségi, posztliceális 
képzés 60,9% 24,8% 11,1% 

Felsőfokú tanulmányok 47,2% 37,4% 8,9% 
Anya 8 osztály vagy  

kevesebb 76,2% 11,4% 8,9% 

Szakmunkás 73,9% 14,9% 8,2% 
Érettségi, posztliceális 
képzés 58,8% 26,6% 10,6% 

Felsőfokú tanulmányok 49,3% 38,9% 9,7% 
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A szülők iskolázottságát és a diákok jövőterveit illetően tehát elmondható, 
hogy az iskolázatlan szülők gyerekei tekintik a legnagyobb arányban iskolai ta-
nulmányaik végső céljának a szakképesítés megszerzését, terveik szerint iskolai 
útjuk itt lezárul. A szülők iskolázottságának növekedésével pedig nő azon szak-
középiskolások aránya is, akik folytatni szeretnék tanulmányaikat, de a legiskolá-
zottabb szülők gyerekei esetében is a diákoknak mindössze 37-38%-a tervezi a 
továbbtanulást.  

Következtetések 
Az erdélyi magyar szakközépiskola-hálózat egyenlőtlenül oszlik meg a régiók 

között: amíg Székelyföldön elég kiterjedt és változatos a szakiskolák kínálata, ad-
dig a szórványban alig van lehetőség arra, hogy szakközépiskolában tanuljanak a 
magyar gyermekek. Ez részben érthető a szórványban tanuló diákok alacsony 
számából kifolyólag, ugyanakkor azt is jelenti, hogy a szórványban vagy az átme-
neti régióban élőknek sokkal kevesebb lehetőségük van az anyanyelven folytatott 
(szakközépiskolai) tanulmányokra, és gyakoribb a dilemma, hogy az anyanyelven 
tanulás vagy egy adott szak(ma) a fontosabb? 

Ugyanakkor a szakképzés régiótól függetlenül nagymértékű ingázást/bent-
lakásos(iskolai bentlakásban vagy albérletben) megoldást feltételez, hiszen a szak-
középiskolások legnagyobb része faluról származik, ahol a legkevesebb szakkö-
zépiskola működik, de gyakori a városról megyeszékhelyre ingázás is, noha a me-
gyeszékhelyeken élő diákok jelentkeznek a legkisebb arányban a szakképzésbe. 
Az erdélyi településszerkezet és a magyar (szak)iskolarendszer egyik jellegzetes-
sége, hogy míg a szakközépiskolások zöme faluról és a kisebb városokból kerül ki, 
addig az ilyen típusú intézmények többsége a megyeszékhelyeken található. 

A társadalmi háttérváltozók közül több is hat a szakközépiskolások jövőterve-
ire: az adatok azt mutatják, hogy a régió, a településtípus, a szülők végzettsége és a 
nem mind olyan változók, amelyek hatást gyakorolnak a szakközépiskolás diákok 
elképzeléseire. A szórványban, ahol a szakközépiskolás diákok nagyobb arányban 
élnek és járnak iskolába városi környezetben, mint a másik két régióban, és ahol a 
három régió közül a legnagyobb a felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők ará-
nya, kevesebben tervezik, hogy dolgozni kezdenek, és többen akarnak továbbta-
nulni. A tömbben, az egyetlen régióban, ahol falun is létezik szakközépiskola (kevés 
ugyan, de van), és ahol a szakközépiskolák a három régió közül a legkisebb arány-
ban találhatók a megyeszékhelyeken, ott a legnagyobb a szakközépiskola befejezése 
után dolgozni akarók aránya, és a legkisebb a továbbtanulni szándékozók aránya. 
Az átmeneti régió köztes értékeket mutat. Ugyanakkor a szakképzés befejezése 
után dolgozni akarók között is megfigyelhetjük, hogy a régiók közül a szórványban 
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és valamennyi régióban városi környezetben fontosabb a szakmában dolgozni, 
mint egyszerűen csak munkahelyet találni bármilyen szakmában. Ugyanakkor a 
fiúk nagyobb arányban szeretnének az szakképesítés megszerzése után dolgozni, 
mint a lányok, akik a fiúknál nagyobb arányban tervezik tanulmányaik folytatását. 

A fiúk önszelekciós mechanizmusa Erdélyben is érvényesül, hiszen a szakkö-
zépiskolák diákjai között nagyobb számban találunk fiúkat, mint lányokat. Noha a 
romániai oktatási rendszer lehetővé teszi a tanulmányok folytatását a szakközépis-
kola elvégzése után (a szakközépiskolában megszerezhető érettségi diplomával 
ugyanúgy lehet egyetemre jelentkezni, mint az elméleti iskolák érettségi diplomái-
val), mégis, azoknak a diákoknak, akik ezt az iskolatípust választották, a háromne-
gyede nem kívánja folytatni a tanulmányait. A szakközépiskola tehát nem önma-
gában zsákutca, hanem eleve olyanok választják, akik „csak” egy szakmát szeret-
nének elsajátítani (vagy róla papírt szerezni), nincsenek magasabb iskolai vég-
zettséget megcélzó terveik. Úgy tűnik tehát, hogy nálunk is érvényes a Magyaror-
szágon megfogalmazott férfihátrány hipotézis – miszerint a fiúk közül a jobb 
anyagi és kulturális tőkével rendelkezők tanulnak inkább tovább (Fényes 2009), 
hiszen a nagyrészt faluról származó, alacsonyabb iskolázottságú szülők gyerme-
keinek kis hányada tervezi a továbbtanulást, inkább a munkába állás szerepel a 
jövőterveikben. Korábbi méréseinkkel és a magyarországi helyzettel összhangban 
pedig a lányok inkább a elméleti oktatásban vesznek nagyobb arányban részt kö-
zépiskolai szinten, és kisebb arányban irányulnak a szakoktatás fele (Róbert 
2000; Gergely 2012). 

A kisebbségi lét, még inkább a kétnyelvű nyelvi környezet sajátossága, hogy 
míg a diákok legnagyobb része magyar családból, kisebb részük vegyes házasság-
ból származik, baráti körben illetve a szomszédaikkal való viszonyukban sokuknál 
jelen van a román nyelv használata is. Ahogy azt egy korábbi kutatásban elsősor-
ban elméleti iskolába járó diákok esetében is tapasztaltuk, az aktív kétnyelvűség 
könnyebbé teszi a diákok egy részének, hogy románul (is) folytassa tanulmányait, 
ennek megfelelően azok, akik a líceumi szint után tovább szeretnének tanulni, a 
kétnyelvű baráti körnek, szomszédságnak köszönhetően könnyebben vállalják a 
román nyelvű képzést, mint azok a társaik, akik egynyelvű környezetből jönnek. 

A szülők iskolai végzettségét illetően azt tapasztaltuk, hogy az alacsonyabban 
iskolázott szülők gyermekei teszik ki a szakközépiskolák diákjainak többségét, 
kevés a felsőfokú diplomával rendelkező szülők gyereke a szakközépiskolákban. 
Mégis legnagyobb arányban pont ez a kategória tervezi a továbbtanulást. A felső-
fokú végzettséggel rendelkező szülők tehát vagy eleve elméleti iskolába íratják 
gyermekeiket, a könnyebb továbbtanulás reményében, vagy a szakközépiskolából 
irányítják őket a felsőoktatás felé.  
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A magasabban iskolázott szülők többsége tehát nálunk is a magasabb iskolai 
végzettséget célozza meg a gyermeke számára, míg az alacsonyabban iskolázott 
szülő hajlamosabb a gyorsabb egzisztenciateremtés reményében valamilyen szak-
mát tekinteni fontosabbnak a gyermeke számára.  

A településszerkezet és a szülők iskolázottsága is összefügg, hiszen Erdély-
ben a városokban, még inkább a megyeszékhelyeken koncentrálódik a magasab-
ban iskolázottak többsége, falun a felsőfokú diplomával rendelkezők kis hányada 
él, míg a rurális népességre az alacsonyabb iskolázottság jellemző. Mivel a szak-
középiskolákat főleg az alacsonyabban iskolázott szülők gyerekei választják, az 
alacsonyabban iskolázott felnőtt népesség jelentős része pedig falun él, így felül-
reprezentáltak a szakközépiskolákban a faluról származó diákok. 

A szakközépiskola tehát teljesen más értelmezést nyer a településszerkezet és 
a szülők iskolai végzettsége függvényében: míg a falusi, alacsonyabban iskolázott 
szülők gyermekei zömének a szakmaszerzés lehetőségét nyújtja, és iskolai pályá-
juk célját, végét, addig a városi gyerekek, főleg a megyeszékhelyen élő gyermekek 
számára, akik valamilyen okból kifolyólag eleve nem elméleti iskolát választottak, 
vagy azt választottak, de oda nem jutottak be, dobbantó a felsőfokú oktatás irányába. 
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Mellékletek 

Kedves Kolléga! 
 
Az idei tanévben empirikus vizsgálatot indítottunk azzal a céllal, hogy fel-

mérjük a romániai magyar anyanyelvű szakképzés helyzetét a tanulást és tanítást 
meghatározó körülmények viszonylatában. Vizsgálatunkat a helyzetfeltárás szán-
dékával terveztük. Célunk, hogy kapcsolatot teremtsünk a szakképzés középiskolai 
és felsőoktatási (tanárképzés) szintű területei között. Ehhez alapot az szolgáltat, 
hogy 2013-ban akkreditálták az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Tanárképző 
Intézetét. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a Technológia műveltségi területet, 
amelynek keretében el lehetett indítani a mérnök szakos hallgatók tanárképzését. 
Ez a képzési forma hiánypótló: a magyar tannyelvű szakképzésben komoly gon-
dokat okoz a magyar anyanyelvű és a magyar szaknyelvet ismerő oktatók hiánya. 

Vizsgálatunk eszközei a szakközépiskolák végzős diákjainak, illetve a szak-
tantárgyakat oktató tanáraiknak címzett kérdőívek.  

Kérésünk, hogy kapcsolódjanak be a felmérésbe, hiszen a tanárok és diákok 
közreműködése elengedhetetlen a sikeres lebonyolításhoz. Kérjük, hogy a magyar 
tagozaton tanító tanárok tegyék lehetővé, hogy a tanulók szervezett formában (ta-
nítási órán vagy, ha erre nincs lehetőség, osztályfőnöki órán) töltsék ki a kérdőíve-
ket. Kérjük, hogy osztályonként gyűjtsék össze a kitöltött kérdőíveket, és tegyék 
vissza a borítékba, amelyben küldtük.  

A kérdőívek kitöltését a helyi lehetőségek függvényében valósítsák meg, de 
szeretnénk (a feldolgozásra tekintettel), ha legkésőbb május végéig elkészülnének 
vele. Ha az iskolában összegyűltek a kérdőívek, akkor kérjük, hogy postázzák a 
következő címre: Universitatea Sapientia, Ro-547367 Corunca 1 C 

A postai költségeket mi fizetjük. Azt is kérjük, hogy jelezzék a következő cí-
men: pletlrita@freemail.hu a küldemény postai feladását.  

 
Marosvásárhely, 2014. április 

Közreműködésüket köszönve:  
Pletl Rita 
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Kérdőív 
 
Olvasd figyelmesen a kérdéseket, és megfontoltan válaszolj rájuk! Válaszaid 

nagyon fontos segítséget nyújtanak az erdélyi magyar tannyelvű szakoktatás hely-
zetének felméréséhez. 

 
Családnév kezdőbetűje és keresztnév: ………………………… 
Állandó lakhelyed típusa (falu/város/megyeszékhely): …………………………… 
Megye, helység neve, ahol tanulsz: ……………………, ………………………... 
Az iskola neve: …………………………………………………………………… 
Osztály: ……………………… 
Szak: …………………….…………..…… 
Szakirány:………..…..……….…………… 

 
1. Miért választottad ezt a szakképzést? 
Rangsorold a következő szempontokat! 

a. érdekel ez a szakma 
b. képes vagyok ezt a szakmát jól 

végezni 
c. praktikus, gyakorlatias képzés 
d. családi hagyománya van ennek a 

szakmának 
e. jól lehet keresni 
f. biztos munkahely 
g. megbecsült szakma 

2. Miért választottad ezt a szakképzést? 
Melyik kijelentés igaz rád? 

a. választottam 
b. csak ide jutottam be/ide kerültem 
c. erre volt lehetőségem 
d. általános iskolában nem tanultam 

eleget 
 
 
 
 

 
3. Az a szakirány, amelyen most ta-
nulsz lehetővé teszi-e annak a szakmá-
nak a gyakorlását, amit a legszíveseb-
ben végeznél? 

a. igen 
b. nem 
c. nem tudom 

4. Tapasztalataid alapján mi a vélemé-
nyed? A magyar nyelvű középiskolai 
szintű szakképzési kínálat: 

a. megfelelő 
b. szűkös 
c. népszerű szakmákra csak román 

nyelvű képzés van 
 
5. Ha a választott szakon nincs anya-
nyelvű képzés: 

a. a román nyelvű képzésre jelentke-
zel 

b. más szakot választasz, amelyen 
van anyanyelvű képzés 

6. Hány szaktantárgyat tanulsz:  
a. magyarul 
b. románul 
c. mindkét nyelven (csak egy részét 

magyarul) 
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7. Melyik lehetőséget tartod hasznos-
nak/célravezetőnek? 

a. a szaktantárgyak anyanyelvű okta-
tása a román szakkifejezések elsa-
játításának biztosításával 

b. a szaktantárgyak román nyelvű 
oktatását a magyar nyelvű szakki-
fejezések elsajátításának biztosítá-
sával 

8. A szaktantárgyakból vannak-e tan-
könyveid? 

a. igen 
b. nem 

 
 
 
 

 
9. A szaktantárgyi tankönyvek milyen 
nyelvűek? 

a. magyar 
b. román 
c. van, amelyik magyar, van, ame-

lyik román 

10. Milyen nyelven zajlik a szakgya-
korlat? 

a. magyarul 
b. románul 
c. mindkét nyelven (csak részben 

magyarul) 

11. Milyen nyelven vizsgázol a szaktechnikusi bizonyítvány (Certificat de compe-
tenţe preofesionale) megszerzéséhez? 

a. magyarul    b. románul 
 

12. Ha anyanyelven folyna a szaktantárgyak oktatása, akkor: 
a. Jobban megértenéd 
b. Könnyebben elsajátítanád a szakmát 
c. Bátrabban kérdeznél 
d. Nehezen sajátítanád el a szaknyelvet románul 
e. Kisebb lenne az elhelyezkedési esélyed 
f. Több erőfeszítést és tanulást igényelne 

Más………………………………….. 
 

13. Az iskoládban működik-e olyan szakkör, amely az általad választott szak-
irányhoz kapcsolódik? 

a. igen     b. nem 
 

14. A következő táblázatba írj be soronként egy tantárgyat a megadott szempont-
ok alapján! 

- az életben való boldogulásodat leginkább segítő tantárgy  
- az általad legkedveltebb tantárgy  
- az általad legkevésbé kedvelt tantárgy  
- a továbbtanulás szempontjából a legfontosabb tantárgy  

 
15. Soronként írd be a rád érvényes értéket a megadott skála szerint: 

1 = soha,   2 = ritkán,   3 = gyakran 
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Amikor tanulok:  
A szöveget szó szerint megjegyzem és felmondom.  
Aláhúzom és kiírom a kulcsfogalmakat.  
Kapcsolatokat keresek a fogalmak között.  
Vázlatot, ábrát készítek.  
Megpróbálom kapcsolni az új anyagot a tanultakkal.  

 
16. Soronként jelöld X-szel a megfelelő választ! 

Állítások Jellemző 
rám 

Nem  
jellemző 

1. Célom a továbbtanulás, ezért alaposan tanulok.     

2. Ha rossz eredményt érek el, szégyenkezem a csalá-
dom és a társaim előtt. 

    

3. Magamtól is utánanézek a dolgoknak, hogy a kér-
déseimre választ kapjak. 

    

4. Érdemes jól tanulni, mert új munkahelyi lehetőség 
lesz érte a jutalom. 

    

5. Az unalmasabb anyagokat is megtanulom, mert 
nem mindegy, milyen eredményem lesz. 

    

6. Annyira tudom a figyelmem összpontosítani a tanu-
lásra, hogy semmi sem tud megzavarni. 

    

7. Ha többet tudok, jobban érvényesülhetek.     
 

17. Az alábbiakban soronként értékeld a pályaválasztást befolyásoló tényezők 
fontosságát, a megadott skála szerint! (soronként egy számot karikázz be) 

Pályaválasztás té-
nyezői 

1                   2                   3                    4                    5 
egyáltalán                    átlagos                           nagyon 
nem fontos                                                           fontos 

tanárok javaslata 1                   2                   3                    4                    5 
apa javaslata 1                   2                   3                    4                    5 
anya javaslata 1                   2                   3                    4                    5 
barátok javaslata 1                   2                   3                    4                    5 
intézmény hírneve 1                   2                   3                    4                    5 
szakma presztízse 1                   2                   3                    4                    5 
saját érdeklődés 1                   2                   3                    4                    5 
saját képességek 1                   2                   3                    4                    5 
Körülmények 1                   2                   3                    4                    5 
egyéb: ………….. 1                   2                   3                    4                    5 

 
18. Érettségi után milyen terveid vannak? 

a. dolgozni fogsz 
b. továbbtanulsz 
c. egyéb: …………………………… 
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19. Ha dolgozni fogsz, akkor fontos, hogy 
a. a szakképesítésednek megfelelő munkakörben helyezkedj el 
b. mindegy, csak munkát találj. 

 
20. Ha továbbtanulsz, akkor hol? Írd le az intézményt és a szakot! 

……………………………………………………………………………… 
 

21. Milyen nyelven szeretnél tovább tanulni? 
a. magyarul 
b. románul 
c. más nyelven: ………………………………. 

 
22. Milyen nyelven beszélsz? 

a. a családban: ……………………………….. 
b. baráti körben: ……………………………… 
c. rokonaiddal: ……………………………….. 
d. szomszédokkal: ……………………………. 

 
23. Szüleid legmagasabb iskolai végzettsége (jelöld meg X-el a megfelelőt): 

Apa Anya 
1. a. kevesebb, mint 8 osztály 1. a. kevesebb, mint 8 osztály 
2. b. 8. osztály 2. b. 8. osztály 
3. c. szakmunkásképző  

(10,11 osztály) 
3. c. szakmunkásképző  

(10,11 osztály) 
4. d. érettségi 4. d. érettségi 
5. e. középiskola utáni  

posztliceális szakképzés 
5. e. középiskola utáni  

posztliceális szakképzés 
6. f. főiskolai, egyetemi diploma 6. f. főiskolai, egyetemi diploma 
7. g. egyetem utáni képzés  

(magiszteri, doktori) 
7. g. egyetem utáni képzés  

(magiszteri, doktori) 

24. Otthoni asztali számítógép vagy 
laptop: 

a. nincs 
b. van (családi) 
c. van (saját) 

25. Internet-hozzáférés otthon: 
a. nincs 
b. van (kábeles) 
c. van (wifi) 

 
26. Saját okostelefon vagy tablet: 

a. nincs 
b. van (internetkapcsolat nélkül) 
c. van (internetkapcsolattal) 

 

27. Számítógépes labor az iskolában: 
a. nincs 
b. van (internetkapcsolat nélkül) 
c. van (internetkapcsolattal) 
d. van (wifi) 
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28. NEM informatika tanáraid (bár-
milyen tantárgyból) milyen mértékben 
használnak az osztálytermi oktatásban 
elektronikus (számítógép, video-pro-
jektor stb.) eszközöket? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 

29. Szaktantárgyakat oktató tanáraid 
milyen mértékben használnak az osz-
tálytermi oktatásban elektronikus (szá-
mítógép, video-projektor stb.) eszközö-
ket? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 

 
30. Tartotok NEM informatika órákat 
(bármi más) számítógépes laborban, 
didaktikai eszközként használva a szá-
mítógépeket? 

a. naponta 
b. hetente 
c. havonta 
d. félévente 
e. soha 

31. Tartotok szaktantárgy órákat számí-
tógépes laborban, didaktikai eszköz-
ként használva a számítógépeket? 

a. naponta 
b. hetente 
c. havonta 
d. félévente 
e. soha 

 
32. Szabadon választott olvasmányaid 
(bármilyen témában) milyen mértékben 
elektronikus (nem papír alapú) anya-
gok? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 

33. Az iskolai feladataidhoz kapcsolódó 
(bármely tantárgyat tekintve), otthoni 
tanulást célzó anyagok, milyen mérték-
ben elektronikusak (nem papír alapú)? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100 

34. A szaktantárgyakhoz kapcsolódó, otthoni tanulást célzó anyagok, milyen mér-
tékben elektronikusak (nem papír alapú)? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 

 
Köszönjük, hogy kitöltötted a kérdőívet! 
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Kérdőív 
 
Ez a kérdőív azoknak a szaktanároknak szól, akik a felmérésben résztvevő is-

kolák tanulóit tanítják. A kérdőív a tanároknak a tanítási terheiről, szakmai hátteré-
ről, tanítási gyakorlatáról, valamint a tanítással kapcsolatos szemléletéről próbál 
tájékozódni. 

Az Ön válaszai nagyon fontos segítséget nyújtanak az erdélyi magyar tan-
nyelvű szakoktatás helyzetének felméréséhez. 

1. Heti hány órában tanít? 
a. 1–18 
b. 18–22 
c. 22-nél több. 

2. Hány különböző szaktantárgyat tanít ebben az évben? 

3. Hány különböző osztályban tanít? 

4. Hetente hány órát készül óráira? 
a. 3 órát 
b. 3–6 órát 
c. 7–10 órát  
d. 10 óránál többet. 

5. Felsőfokú tanulmányait milyen szak(ok)on végezte? 
a. Valamilyen mérnöki szakon 
b. Valamilyen természettudományi szakon (fizika, kémia, biológia, földrajz stb.) 
c. Matematika szakon 

6. Felsőfokú tanulmányait milyen nyelven végezte? 
a. román 
b. magyar 
c. más 

7. Ha román nyelven végezte tanulmányait, a magyar szaknyelvet hogyan sajátí-
totta el? 

a. szervezett módon: szakképzésen vett részt 
b. egyéni úton: szakkönyvekből. 

8. Ha magyar nyelven végezte tanulmányait, a román szaknyelvet hogyan sajátí-
totta el? 

a. az egyetemen  
b. szervezett módon: szakképzésen vett részt 
c. egyéni úton: szakkönyvekből 
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9. Milyen eszközök állnak rendelkezésére a szaktantárgyak oktatásában? 
a. tankönyvek 
b. munkafüzetek vagy munkalapok 
c. szemléltető eszközök, amelyek segítik a tanulókat az eljárások megértésében 
d. kézikönyvek 
e. számítógépszoftver a szaktantárgy oktatásához. 

10. Megfelelőnek tartja-e az elméleti és gyakorlati képzés arányát a szakoktatás-
ban?  

a. egyensúlyban van 
b. túlzottan hangsúlyos az elméleti képzés 
c. túlzottan hangsúlyos a gyakorlati képzés. 

11. Milyen mértékben korlátozzák önt a tanításban az alábbiak?  
1 = nem fordul elő,   2 = egyáltalán nem,   3 = valamennyire,   4 = nagyon 

a. A tanulók nem rendelkeznek a szükséges előzetes ismeretekkel.  
b. A tanulók kulturális eszköztudása (olvasás, szövegértés, írás) nem 

megfelelő színvonalú. 
 

c. A tanulók közönyösek a választott szakma iránt.  
d. A tanulók nem motiváltak a tanulásban.  

12. Mennyire határozzák meg a felsorolt szempontok, hogy mit tanít?  
1 = nagyon,  2 = valamennyire,  3 = semennyire 

a. Amire szerintem a tanulóknak szükségük van az életben.  
b. A tanterv  
c. A tankönyv  
d. A vizsgakövetelmények  
e. Amire a tanulóknak a további tanulmányaikhoz szükségük lesz.  

13. Milyen gyakran vesz részt az alábbi tevékenységekben? 
1 = rendszeresen,  2 = esetenként,  3 = ritkán,  4 = soha 

a. Pedagógiai szakirodalmat olvas.  
b. Szaktantárgyához kapcsolódó szakirodalmat olvas.  
c. Tananyagot, feladatlapokat állít össze.  
d. Szakkört vezet.  
e. Bemutató órákat tart.  
f. Szakmai konferenciákon vesz részt.  
g. Szakmai továbbképzéseken vesz részt.   

14. Számítógépes labor az iskolában: 
a. nincs 
b. van (internetkapcsolat nélkül) 
c. van (internetkapcsolattal) 
d. van (wifi) 



120 

15. Milyen mértékben használ az osztálytermi oktatásban elektronikus (számító-
gép, video-projektor, stb) eszközöket? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 

16. Tart-e órákat számítógépes laborban, didaktikai eszközként használva a számí-
tógépeket? 

a. naponta 
b. hetente 
c. havonta 
d. félévente 
e. soha 

17. Szabadon választott olvasmányai (bármilyen témában) milyen mértékben 
elektronikus (nem papír alapú) anyagok? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 

18. Az oktatói feladataihoz kapcsolódó anyagok, milyen mértékben elektronikusak 
(nem papír alapú)? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 

19. Kérjük, állítsa fontossági sorrendbe az alábbi kijelentéseket: 
(__) Az alapvető tananyag legyen elérhető a diákoknak elektronikus formában is. 
(__) Legyenek elérhetők a diákoknak kiegészítő tananyagok elektronikus for-

mában. 
(__) Legyenek elérhetők a diákoknak multimédiás tananyagok (hang, képek, 

videók). 
(__) Legyenek elérhetők a diákoknak szaktantárgyakhoz kapcsolódó számító-

gépes szimulációk/animációk. 
(__) Legyenek elérhetők a diákoknak interaktív e-learning tananyagok. 

20. Mit tartana optimális aránynak a saját tantárgya esetében? 
e-learning (%): ___ 
hagyományos (%): ___ 
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21. Melyek a fő akadályai annak, hogy több teret kapjanak oktatói munkájában az 
e-learning eszközök/anyagok? 

(__) Nem hiszem, hogy hatékonyabb tanítást-tanulást eredményezne. 
(__) Az iskola vezetősége részéről nem érkezik ilyen irányú ösztönözés vagy 

támogatás.  
(__) Túl időigényes a beépítésük az oktatási folyamatba. 
(__) Nincsenek meg otthon az eszközök (megfelelő számítógép, internetkap-

csolat, szoftverek …) hozzá. 
(__) Nincsenek meg az iskolában az eszközök (megfelelő számítógépek, inter-

netkapcsolat, szoftverek …) hozzá. 
(__) Nincs képesítésem saját e-learning anyagok fejlesztéséhez. 
(__) Nem értek annyira a számítógépekhez, hogy akár kész e-learning anyago-

kat is be tudjak építeni az oktatási folyamatba. 
(__) Az én szakterületemen kevés e-learning tananyag létezik (bármilyen nyel-

ven). 
(__) Nem érhető el számomra magyar nyelvű e-learning tananyag (szakterüle-

temen). 
(__) A technológiák gyors fejlődése miatt állandó fejlesztésre szorulnának. 

22. Milyen javaslatai vannak, illetve milyen támogatás jelentene segítséget a haté-
kony tanításban? 

 
 

23. Véleménye szerint miként lehetne kamatoztatni a diákok esetleges technikai 
többlettudását az e-learning terén? 

 
 

24. Tantárgyát tekintve, milyen lehetőséget lát az Erdélyi Magyar Tudományegye-
temmel való közös együttműködésben (tudva, hogy az országban itt folyik magyar 
nyelven mérnöki képzés)? Vannak konkrét elképzelései, javaslatai? 

 
Köszönjük az időt és az energiát, amit a kérdőív kitöltésére fordított! 
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Kérdőív 
 
Kérjük, olvassa figyelmesen a kérdéseket és megfontoltan válaszoljon rájuk. 

A kérdőív a tanárképzésre jelentkezett egyetemi hallgatók szakmai hátteréről, a 
különböző multimédiás eszközök használatában való jártasságáról, a tanítással 
kapcsolatos szemléletéről próbál tájékozódni. Az igények és elvárások feltérképe-
zése segítheti a műszaki szakirányt lefedő tanárképzést. Ezért válaszai nagyon fon-
tosak az anyanyelvi szakképzés helyzetét a tanulás és tanítás viszonylatában vizs-
gáló kutatás számára. 
 

Családnév kezdőbetűje és keresztnév: ……………………..... 
Egyetemi szak: …………………….…………………  
Évfolyam …………………….…………..…… 
A középiskola neve, ahol érettségizett:  
……………………………………………………………………,  
Helység …………………………………………,  
Megye …………………………………………… 
Középiskolai szakirány: …………………….…………..……  

1. Középiskolai tapasztalatai alapján írja le a jó tanár ismérveit! Soroljon fel leg-
alább három jellemzőt! 
 
 
 

2. Középiskolai tapasztalatai alapján írja le a rossz tanár ismérveit! Soroljon fel 
legalább három jellemzőt! 
 
 
 

3. Miben ragadható meg leginkább a tanítás eredményessége? A tanulók: 
a. elsajátítják a tananyagot;  
b. jó tanulmányi eredményeket érnek el; 
c. kibontakoztatják képességeiket; 
d. képessé válnak az önálló tanulásra. 

4. Mit gondol a tanárok társadalmi szerepvállalásáról? 
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5. Soroljon fel legalább három érvet, amellyel az anyanyelvű oktatás szükségessé-
gét támasztja alá! 
 
 
 
 

6. Soroljon fel legalább három érvet, amellyel a román szaknyelv elsajátításának 
fontosságát támasztja alá! 
 
 
 
 

7. Otthoni asztali számítógép vagy laptop: 
a. nincs 
b. van (családi) 
c. van (saját) 

8. Internet-hozzáférés otthon: 
a. nincs 
b. van (kábeles) 
c. van (wifi) 

9. Saját okos-telefon vagy tablet: 
a. nincs 
b. van (internetkapcsolat nélkül) 
c. van (internetkapcsolattal) 

10. Szabadon választott olvasmányai (bármilyen témában) milyen mértékben 
elektronikus (nem papír alapú) anyagok? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 

11. Az önálló munkát segítő, otthoni tanulást célzó anyagok, milyen mértékben 
elektronikusak (nem papír alapú)? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 
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12. Az alábbiakban kérjük, jelölje soronként X-szel a megfelelő választ. 
 Mennyire gyakor-

lott az alábbi szá-
mítógép-használati 
módokban?  
1 - Sohasem próbál-
tam  
2 - Több segítséggel 
3 - Kis segítséggel 
4 - Önállóan 

Mennyire tartja fontos-
nak, hogy a XXI. század 
tanára jártas legyen az 
alábbi számítógép-hasz-
nálati módokban?  
1 - Szükségtelen 
2 - Kevésbé szükséges 
3 - Szükséges 
4 - Elengedhetetlen 

On-line kommunikáció  1 2 3 4 1 2 3 4 
E-mail írás, olvasás, fájl csatolása         
E-mail csoport létrehozása, levelező 
listára való feliratkozás, leiratkozás 

        

Fájlmegosztó (pl. Mamutmail, 
Rapidshare, Transfer stb.) 

        

Fájlkezelés 1 2 3 4 1 2 3 4 
Fájlok áthelyezése, létrehozása, tö-
mörítése, átnevezése 

        

Személyre szabott beállítások         
Szoftverek installálása, frissítése         
Felhők használata (pl. Drogbox, 
Google drive, stb) 

        

Szövegszerkesztés 1 2 3 4 1 2 3 4 
Szöveg formázása (méret, szín, el-
rendezés stb.) 

        

Helyesírás ellenőrző modul haszná-
lata  

        

Szövegszerkesztőben írt matematikai 
egyenletet 

        

Stílusok létrehozása, tartalomjegy-
zék generálása 

        

Rajzelemek használata         
Fejléc, lábléc szerkesztése         
Hivatkozások használata (lábjegyzet, 
megjegyzés, könyvjelző stb.) 

        

Táblázatkezelés 1 2 3 4 1 2 3 4 
Cella formázása          
Képletek használata, függvények 
beszúrása 

        

Adatok rendezése, szűrése, csopor-
tosítása 

        

Fejléc, lábléc szerkesztése         
Diagramok készítése         
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Prezentációkészítés 1 2 3 4 1 2 3 4 
Diák beszúrása, kiválasztása         
Témák személyre szabása         
Animációk és effektusok használata         
Multimédia 1 2 3 4 1 2 3 4 
Képszerkesztés         
Film- és zeneszerkesztés         
Weboldalak készítése         
Digitális tananyagszerkesztés         

13. Milyen tevékenységekre és milyen gyakran használod az internetet? 
 Minden 

nap 
Hetente 
többször Hetente Havonta Ritkábban 

Adatgyűjtés      
Házi feladat elkészítése      
Információkeresés      
Programok letöltése      
E-mailezés      
Közösségi oldalak látogatása      
Játékok      
Online térképalkalmazások       
Online fordítók      
Egyéb      

14. Az elektronikus eszközöket mennyire találta hasznosnak az oktatásban? 

Egyáltalán nem segítették 
a tanulási folyamatot. 

Maximálisan segítették a 
tanulási folyamatot. 

15. Milyen webes eszközöket, szolgáltatásokat használ a mindennapokban? 
a. wikik (mint olvasó) 
b. wikik (mint szerkesztő) 
c. képmegosztó (mint olvasó) 
d. képmegosztó (mint szerkesztő) 
e. videomegosztó (mint olvasó) 
f. videomegosztó (mint szerkesztő) 
g. prezentációmegosztó (mint olvasó) 
h. prezentációmegosztó (mint megosztó) 
i. blog (mint olvasó) 
j. blog (mint szerkesztő) 
k. fórum (mint olvasó) 
l. fórum (mint hozzászóló) 
m. könyvjelzőmegosztó (mint olvasó) 
n. könyvjelzőmegosztó (mint szerkesztő) 
o. egyik felsorolt eszközt sem használom 
p. egyéb …………… 
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16.  Egyetemi tanárai milyen elektronikus anyagokat használnak az oktatás folya-
matában? 

a. dinamikus tananyag (animációt, szimulációt, videoanyagot stb. használ)  
b. interaktív tananyag (olyan ismertető anyag, amely aktívan bevonja a fel-

használót a tanulásba)  
c. statikus tananyag (többnyire szövegből és képekből álló ismertető anyag) 
d. wikipedia 
e. e-learning keretrendszer (pl. Moodle stb.) 
f. videomegosztó szolgáltatás (pl. Youtube stb.) 
g. képmegosztó szolgáltatás (pl. Picasa, Facebook, Flickr stb.) 
h. video beszélgetés (pl. Skype stb.) 
i. egyéb: ……………. 

17. Középiskolás tanárai milyen mértékben használtak az oktatásban e-learning 
(számítógép, video-projektor stb.) eszközöket? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 

18. Egyetemi tanárai milyen mértékben használnak az oktatásban e-learning (szá-
mítógép, video-projektor stb.) eszközöket? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 

19. A XXI. század tanárai milyen mértékben kellene, hogy használjanak az okta-
tásban e-learning (számítógép, video-projektor, stb) eszközöket? 

a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 

20. Mennyire tartja megbízhatónak az interneten elérhető információkat? 
a. 0% 
b. 25% 
c. 50% 
d. 75% 
e. 100% 

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet! 
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A szakközépiskolák jegyzéke megyék szerint 

Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
MAROS megye 

1. GRUP SCOLAR 
"DOMOKOS KAZMER" 
SOVATA 
,,Domokos Kázmér” Óvoda, 
Gimnázium és Szakközépiskola 

Turism si alimentatie 
Turisztika és vendéglátás 
Comert 
Kereskedelem 
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

2 (60) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

2. GRUP SCOLAR 
"ELECTROMURES" TARGU 
MURES 
Elektromaros Technológai 
Líceum  

Economic 
Közgazdaságtan 
Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás  
Electromecanica 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

3. GRUP SCOLAR "EMIL A. 
DANDEA" TARGU MURES 
Emil A. Dandea Iskolaközpont 

Protectia mediului 
Környezetvédelemi technikus 

1 (30) 

4. GRUP SCOLAR 
"GHEORGHE SINCAI" 
TARGU MURES 
Gheorghe Şincai 
Iskolaközpont 

Mecanica 
Mechanika  
Electric 
Villamos technikus 

1 (30) 
 
1 (30) 

5. GRUP SCOLAR "LUCIAN 
BLAGA" REGHIN 
Lucian Blaga Iskolaközpont 

Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

6. GRUP SCOLAR "TRAIAN 
VUIA" TARGU MURES 
Traian Vuia Iskolaközpont 

Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás  
Estetica si igiena corpului  
omenesc 
Emberi test hígéniája és esztétikája 
Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
 
1 (30) 

7. GRUP SCOLAR 
INDUSTRIAL "AVRAM 
IANCU" TARGU MURES 
Avram Iancu Iskolaközpont 

Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 
Comert 
Kereskedelem 

1 (30) 
 
1 (30) 

8. GRUPUL SCOLAR "AUREL 
PERSU" TARGU MURES 
Aurel Persu Iskolaközpont 

Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 

9. GRUPUL SCOLAR 
"BOCSKAI ISTVAN" 
MIERCUREA NIRAJULUI 
Bocskai István Iskolaközpont 

Mecanica 
Mechanika 
Comert 
Kereskedelem 

1 (30) 
 
1 (30) 
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Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
10. GRUPUL SCOLAR 

"CONSTANTIN 
BRANCUSI" TARGU 
MURES 
Constantin Brancusi 
Iskolaközpont 

Constructii, instalatii si lucrari 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 

 11. GRUPUL SCOLAR "ION 
VLASIU" TARGU MURES 
Ion Vlasiu Iskolaközpont 

Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás 
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (30) 
 
1 (30) 

12. GRUPUL SCOLAR 
"SFANTUL GHEORGHE" 
SANGEORGIU DE PADURE 
„Sfântul Gheorghe” 
Iskolacsoport 

Economic 
Közgazdaságtan 
Comert 
Kereskedelem 
Estetica si igiena corpului  
omenesc 
Emberi test hígéniája és  
esztétikája 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

13. SCOALA DE ARTE SI 
MESERII "CONSTANTIN 
BRANCUSI" TIRNAVENI 

Constructii, instalatii si lucrari 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 

14. GRUP SCOLAR AGRICOL 
DUMBRAVIOARA 
Sáromberki Mezőgazdasági 
Iskolaközpont 

Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

KOLOZS megye  
1. COLEGIUL TEHNIC DE 

TRANSPORTURI 
"TRANSILVANIA"  
CLUJ-NAPOCA 
Transilvania  
Szállítástechnikai  
Kollégium 

Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 
 

2. GRUP SCOLAR GHERLA 
Szamosújvári  
Iskolaközpont 

Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 

3. LICEUL TEHNOLOGIC  
NR. 1. 
„Tehnofrig” Iskolacsoport 

Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

4. LICEUL TEORETIC 
"APACZAI CSERE JANOS" 
CLUJ-NAPOCA 
Apáczai Csere János Elméleti 
Líceum 
 

Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 
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Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
HARGITA megye 

1. COLEGIUL TEHNIC 
"BANYAI JANOS" 
ODORHEIU SECUIESC 
Bányai János Műszaki 
Kollégium 

Constructii, instalatii si lucrari publice 
Építőipari technikus 
Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás  
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 
Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 
Estetica si igiena corpului omenesc 
Emberi test hígéniája és esztétikája 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

2. COLEGIUL TEHNIC 
"BATTHYANY IGNAC" 
GHEORGHENI 
Batthyány Ignác Technikai 
Kollégium 

Industrie alimentara 
Élelmiszeripari technikus 
Economic 
Közgazdaságtan  
Turism si alimentatie 
Turisztika és vendéglátás 
Productie media 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

3. LICEUL TEHNOLOGIC 
"PUSKAS TIVADAR" 
DITRAU 
Puskás Tivadar Szakképző 
Líceum 

Protectia mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (30) 
 
1 (30) 

4. GRUPUL SCOLAR 
CONSTRUCTII DE MASINI 
GHEORGHENI 
Gépipari Szaklíceum 

Constructii, instalatii si lucrari 
publice 
Építőipari technikus 
Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás  
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 
Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 
 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

5. GRUPUL SCOLAR "GABOR 
ARON" VLAHITA 
Gábor Áron Iskolaközpont 

Economic 
Közgazdaságtan  
Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 
Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

6. GRUPUL SCOLAR "KOS 
KAROLY" ODORHEIU 
SECUIESC 
Kós Károly Szakközépiskola 
 

Turism si alimentatie 
Turisztika és vendéglátás 
Comert 
Kereskedelem 
Economic 
Közgazdaságtan  

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
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Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
7. GRUPUL SCOLAR "PETOFI 

SANDOR" DANESTI 
Petőfi Sándor Iskolaközpont  

Agricultura 
Mezőgazdaság  
Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 
 
1 (30) 

8. GRUPUL SCOLAR 
"SZEKELY KAROLY" 
MIERCUREA CIUC 
Székely Károly 
Szakközépiskola 

Electric 
 
Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás  
Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 
Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
2 (60) 

9. GRUPUL SCOLAR 
"VENCZEL JOZSEF" 
MIERCUREA CIUC 
Venczel József 
Szakközépiskola 
 

Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 
Silvicultura 
Erdészeti technikus 
Chimie industriala 
Vegyészlaboráns 
Industrie alimentara 
Élelmiszeripari technikus 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
2 (60) 

10. GRUPUL SCOLAR "ZEYK 
DOMOKOS" CRISTURU 
SECUIESC 
Zeyk Domokos Technológiai 
Líceum 

Economic 
Közgazdaságtan 
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 
Mecanica 
Mechanika 
Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

11. GRUPUL SCOLAR 
CORUND 
Korondi Középiskola 
 

Industrie alimentara 
Élelmiszeripari technikus 
Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 
 
1 (30) 

12. GRUPUL SCOLAR DE 
CONSTRUCTII "KOS 
KAROLY" MIERCUREA 
CIUC 
Kós Károly Szakközépiskola 

Protectia mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Constructii, instalatii si lucrari 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 
 
3 (90) 

13. GRUPUL SCOLAR 
"EOTVOS JOZSEF" 
ODORHEIU SECUIESC 
Eötvös József Mezőgazdasági 
Szakközépiskola 
 

Agricultura 
 
Economic 
Közgazdaságtan 
Electric 
 
Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
2 (60) 
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Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
14. GRUPUL SCOLAR "LIVIU 

REBREANU" BALAN 
Liviu Rebreanu Szakközépiskola 

Electric 
 

1 (30) 

15. GRUPUL SCOLAR "SOVER 
ELEK" JOSENI 
Sövér Elek Szakközépiskola 

Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

16. GRUPUL SCOLAR 
"ZIMMETHAUSEN" 
BORSEC 
Zimmethausen Iskolaközpont 

Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

17. GRUPUL SCOLAR ECONO-
MIC "JOANNES KAJONI" 
MIERCUREA CIUC 
Joannes Kajoni 
Szakközépiskola 

Turism si alimentatie  
Turisztika és vendéglátás 
Economic 
Közgazdaságtan 
Comert 
Kereskedelem 

2 (60) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

18. LICEUL "TIVAI NAGY 
IMRE" SINMARTIN 
Tivai Nagy Imre Líceum 

Agricultura 
Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 
1 (30) 

KOVÁSZNA megye 
1. GRUPUL ȘCOLAR KŐRÖSI 

CSOMA SÁNDOR 
Kőrösi Csoma Sándor Líceum 

Constructii, instalatii si lucrari 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 

2. GRUP SCOLAR "APOR 
PETER" TARGU.SECUIESC 
Apor Péter Mezőgazdasági 
Iskolaközpont 

Protectia mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Comert 
Kereskedelem 
Turism si alimentatie 
Turisztika és vendéglátás 
Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

3. GRUP SCOLAR "BAROTI 
SZABO DAVID" BARAOLT 
Szabó Dávid Iskolaközpont 

Turism si alimentatie 
Turisztika és vendéglátás 
Protectia mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Mecanica 
Mechanika 
Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

4. GRUP SCOLAR "GABOR 
ARON" TARGU SECUIESC 
Gábor Áron Szakképző Líceum 

Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 
Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás 
Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
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Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
5. GRUP SCOLAR "KOS 

KAROLY" SF.GHEORGHE 
Kós Károly Szakképző Líceum 
 

Constructii, instalatii si lucrari 
publice 
Építőipari technikus 
Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 

2 (60) 
 
 
1 (30) 

6. GRUP SCOLAR "PUSKAS 
TIVADAR" SF.GHEORGHE 
Puskás Tivadar 
Szakközépiskola 

Mecanica 
Mechanika  
Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás 

2 (60) 
 
1 (30) 

7. GRUP SCOLAR ECONOMIC 
- ADMINISTRATIV BERDE 
ARON SF.GHEORGHE 
Berde Áron Közgazdasági és 
Közigazgatási Szakközépiskola 

Comert 
Kereskedelem  
Turism si alimentatie 
Turisztika és vendéglátás 
Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 
 
2 (60)  
 
1 (30) 

8. GRUPUL SCOLAR 
AGRICOL SI INDUSTRIE 
ALIMENTARA "GAMAN 
JANOS" SF.GHEORGHE 
Gaman János Szakközépiskola 

Protectia mediului 
Környezetvédelemi technikus 

1 (30) 

HUNYAD megye 
1. GRUP SCOLAR "TEGLAS 

GABOR" DEVA 
Téglás Gábor Elméleti Líceum 

Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

BESZTERCE-NASZÓD megye 
1. GRUPUL SCOLAR "HENRI 

COANDA" BECLEAN 
Henri Coandă Iskolaközpont 

Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 

MÁRAMAROS megye  
 – – – 

SZATMÁR megye 
1. COLEGIUL ECONOMIC 

"GHEORGHE DRAGOS" 
SATU MARE 
Gheorghe Dragoş 
Közgazdasági Középiskola 

Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 

2. COLEGIUL TEHNIC "ELISA 
ZAMFIRESCU" SATU MARE 
Elisa Zamfirescu 
Iskolaközpont 

Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 

1 (30) 

3. COLEGIUL TEHNIC "IULIU 
MANIU" CAREI 
Iuliu Maniu Műszaki 
Kollégium 

Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás 

1 (30) 
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Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
4. COLEGIUL TEHNIC 

"TRAIAN VUIA" SATU 
MARE 
Traian Vuia Műszaki 
Gimnázium 

Mecanica 
Mechanika 
Constructii, instalatii si lucrari 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 
 
1 (30) 

5. GRUP SCOLAR "CONSTANTIN 
BRANCUSI" SATU MARE 
Constantin Brâncuşi 
Iskolaközpontban 

Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (30) 

6. GRUP SCOLAR "SIMION 
BARNUTIU" CAREI 
Simion Barnutiu Iskolaközpont 

Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (30) 

7. GRUP SCOLAR DE 
INDUSTRIE ALIMENTARA 
"GEORGE EMIL PALADE" 
SATU MARE 
George Emil Palade 
Élelmiszeripari Iskolaközpont 

Industrie alimentara 
Élelmiszeripari technikus 

1 (30) 

8. GRUP SCOLAR 
INDUSTRIAL TASNAD 
Ipari Iskolaközpont 

Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 

1 (30) 

9. GRUP SCOLAR TEOLOGIC 
ROMANO-CATOLIC 
"JOSEPHUS 
CALASANTIUS" CAREI 
Josephus Calasantius Római 
Katolikus Iskolaközpont 

Turism si alimentatie 1 (30) 

10. SCOALA DE ARTE SI 
MESERII LAZURI 
Iparművészeti Iskola 

Constructii, instalatii si lucrari 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30)  

SZILÁGY megye 
1. GRUP SCOLAR "CSEREY-

GOGA" 
Cserey-Goga Iskolacsoport 

Mecanica 
Mechanika 

1 (15) 

2. GRUP SCOLAR "G. P. DE 
BASESTI" CEHU SILVANIEI 
G. P. de Băsești 
Szakközépiskola 

Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (15) 
 
1 (30) 

3. GRUP SCOLAR "IOAN 
OSSIAN" SIMLEU 
SILVANIEI 
Ioan Ossian Iskolacsoport 

Economic 
Közgazdaságtan  

1 (30) 

4. GRUP SCOLAR AGRICOL 
NUSFALAU  
Mezőgazdasági Líceum 

Mecanica 
Mechanika 

1 (15) 
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Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
5. GRUP SCOLAR 

INDUSTRIAL SARMASAG 
Ipari Iskolacsoport 

Mecanica 
Mechanika 

1 (15) 

BRASSÓ megye 
1. COLEGIUL NATIONAL 

"APRILY LAJOS" BRASOV 
Áprily Lajos Főgimnázium 

Comert 
Kereskedelem 

1 (30) 

2. COLEGIUL TEHNIC 
"REMUS RADULET" 
BRASOV 
Remus Radulet Műszaki 
Főgimnazium 

Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás 

1 (30) 

3. LICEUL "ST. O. IOSIF" 
RUPEA 
Şt. O. Iosif Líceum 

Electric 
Villamos 

1 (30) 

SZEBEN megye 
1. SCOALA NATIONALA DE 

GAZ MEDIAS 
Földgázipari Szakközépiskola, 
Medgyes 

Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás 

1 (30) 

TEMES megye 
1. LICEUL TEORETIC "BELA 

BARTOK" TIMISOARA 
Bartók Béla Elméleti Líceum 

Economic 
Közgazdaságtan  

1 (30) 

ARAD megye 
1. GRUPUL SCOLAR "CSIKI 

GERGELY" ARAD 
Csiky Gergely Iskolaközpont 
 

Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás 
Turism si alimentatie 
Turisztika és vendéglátás 
Economic 
Közgazdaságtan  

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

BIHAR megye 
1. COLEGIUL AGRICOL 

VALEA LUI MIHAI 
Érmihályfalvi Mezőgazdasági 
Iskolacsoport 

Mecanica 
Mechanika 
Comert 
Kereskedelem 
Agricultura 
Mezőgazdaság 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

2. COLEGIUL ECONOMIC 
"PARTENIE COSMA" 
ORADEA 
Partenie Cosma Kereskedelmi 
Szakközépiskola 

Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 
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szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
3. COLEGIUL TEHNIC 

"CONSTANTIN 
BRANCUSI" ORADEA 

Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (30) 

4. COLEGIUL TEHNIC 
"MIHAI VITEAZUL" 
ORADEA 
Mihai Viteazul Iskolacsoport 

Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

5. COLEGIUL TEHNIC 
"TRAIAN VUIA" ORADEA 
Traian Vuia Műszaki 
Szakközépiskola 

Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

6. GRUP SCOLAR AGRICOL 
CADEA 
Nagykágyi Mezőgazdasági 
Iskolacsoport  

Industrie alimentara 
Élelmiszeripari technikus 
Mecanica 
Mechanika  
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

7. GRUP SCOLAR AGRICOL 
SALONTA 
Szalontai Mezőgazdasági 
Iskolacsoport 

Agricultura 
Mezőgazdaság 

1 (30) 

8. GRUP SCOLAR 
AGROINDUSTRIAL 
"TAMASI ARON" BORS 
Tamási Áron Mezőgazdasági 
és Ipari Szakképző Iskola 

Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás 

1 (30) 

9. GRUPUL SCOLAR 
AGRICOL "HOREA" 
MARGHITA 
Margittai Horea 
Mezőgazdasági Iskolacsoport 

Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 

FEHÉR megye 
 - - - 
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Résztvevő iskolák 

Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
MAROS megye 

1. GRUP SCOLAR 
"DOMOKOS KAZMER" 
SOVATA 
,,Domokos Kázmér” Óvoda, 
Gimnázium és 
Szakközépiskola 

Turism si alimentatie 
Turisztika és vendéglátás 
Comert 
Kereskedelem 
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

2 (60) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

2. GRUP SCOLAR 
"ELECTROMURES" 
TARGU MURES 
Elektromaros Technológai 
Líceum  

Economic 
Közgazdaságtan 
Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás  
Electromecanica 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

3. GRUP SCOLAR 
"GHEORGHE SINCAI" 
TARGU MURES 
Gheorghe Şincai 
Iskolaközpont 

Mecanica 
Mechanika  
Electric 
Villamos technikus 

1 (30) 
 
1 (30) 

4. GRUP SCOLAR "LUCIAN 
BLAGA" REGHIN 
Lucian Blaga Iskolaközpont 

Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

5. GRUP SCOLAR "TRAIAN 
VUIA" TARGU MURES 
Traian Vuia Iskolaközpont 
 

Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás  
Estetica si igiena corpului omenesc 
Emberi test hígéniája és esztétikája 
Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

6. GRUP SCOLAR 
INDUSTRIAL "AVRAM 
IANCU" TARGU MURES 
Avram Iancu Iskolaközpont 

Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 
Comert 
Kereskedelem 

1 (30) 
 
1 (30) 

7. GRUPUL SCOLAR 
"BOCSKAI ISTVAN" 
MIERCUREA NIRAJULUI 
Bocskai István Iskolaközpont 
 

Mecanica 
Mechanika 
Comert 
Kereskedelem 

1 (30) 
 
1 (30) 

8. GRUPUL SCOLAR "ION 
VLASIU" TARGU MURES 
Ion Vlasiu Iskolaközpont 

Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás 
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (30) 
 
1 (30) 
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Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
9. GRUPUL SCOLAR 

"SFANTUL. GHEORGHE" 
SANGEORGIU DE PADURE 
“Sfântul Gheorghe” 
Iskolacsoport 
 

Economic 
Közgazdaságtan 
Comert 
Kereskedelem 
Estetica si igiena corpului omenesc 
Emberi test hígéniája és esztétikája 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

10. GRUP SCOLAR AGRICOL 
DUMBRAVIOARA 
Mezőgazdasági Iskolaközpont 

Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

KOLOZS megye  
1. COLEGIUL TEHNIC DE 

TRANSPORTURI 
"TRANSILVANIA" CLUJ-
NAPOCA 
Transilvania 
Szállítástechnikai Kollégium 

Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 
 

2. Liceul tehnologic nr. 1.  
"Tehnofrig" Iskolacsoport 

Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

3. LICEUL TEORETIC 
"APACZAI CSERE JANOS" 
CLUJ-NAPOCA 
Apáczai Csere János Elméleti 
Líceum 

Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 

HARGITA megye 
1. COLEGIUL TEHNIC 

"BANYAI JANOS" 
ODORHEIU SECUIESC 
Bányai János Műszaki 
Kollégium 

Constructii, instalatii si lucrari 
publice 
Építőipari technikus 
Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás  
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 
Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 
Estetica si igiena corpului omenesc 
Emberi test hígéniája és esztétikája 

1 (30) 
 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

2. COLEGIUL TEHNIC 
"BATTHYANY IGNAC" 
GHEORGHENI 
Batthyány Ignác Technikai 
Kollégium 

Industrie alimentara 
Élelmiszeripari technikus 
Economic 
Közgazdaságtan 
Turism si alimentatie 
Turisztika és vendéglátás 
Productie media 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
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Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
3. LICEUL TEHNOLOGIC 

"PUSKAS TIVADAR" 
DITRAU 
Puskás Tivadar Szakképző 
Líceum 

Protectia mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (30) 
 
1 (30) 

4. GRUPUL SCOLAR "GABOR 
ARON" VLAHITA 
Gábor Áron Iskolaközpont 

Economic 
Közgazdaságtan  
Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 
Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

5. GRUPUL SCOLAR "PETOFI 
SANDOR" DANESTI 
Petőfi Sándor Iskolaközpont  

Agricultura 
Mezőgazdaság  
Economic 
Közgazdaságtan  

1 (30) 
 
1 (30) 

6. GRUPUL SCOLAR 
"SZEKELY KAROLY" 
MIERCUREA CIUC 
Székely Károly 
Szakközépiskola 

Electric 
 
Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás  
Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 
Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
2 (60) 

7. GRUPUL SCOLAR 
"VENCZEL JOZSEF" 
MIERCUREA CIUC 
Venczel József 
Szakközépiskola 

Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 
Silvicultura 
Erdészeti technikus 
Chimie industriala 
Vegyészlaboráns 
Industrie alimentara 
Élelmiszeripari technikus 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
2 (60) 

8. GRUPUL SCOLAR "ZEYK 
DOMOKOS" CRISTURU 
SECUIESC 
Zeyk Domokos Technológiai 
Líceum 

Economic 
Közgazdaságtan 
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 
Mecanica 
Mechanika 
Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

9. GRUPUL SCOLAR DE 
CONSTRUCTII "KOS 
KAROLY" MIERCUREA 
CIUC 
Kós Károly Szakközépiskola 

Protectia mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Constructii, instalatii si lucrari 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 
 
3 (90) 
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Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
10. GRUPUL SCOLAR 

ECONOMIC "JOANNES 
KAJONI" MIERCUREA 
CIUC 
Joannes Kajoni 
Szakközépiskola 

Turism si alimentatie  
Turisztika és vendéglátás 
Economic 
Közgazdaságtan  
Comert 
Kereskedelem 

2 (60) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

KOVÁSZNA megye 
1. GRUP SCOLAR "APOR 

PETER" TARGU SECUIESC 
Apor Péter Mezőgazdasági 
Iskolaközpont 

Protectia mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Comert 
Kereskedelem 
Turism si alimentatie 
Turisztika és vendéglátás 
Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

2. GRUP SCOLAR "BAROTI 
SZABO DAVID" BARAOLT 
Szabó Dávid Iskolaközpont 

Turism si alimentatie 
Turisztika és vendéglátás 
Protectia mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Mecanica 
Mechanika 
Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

3. GRUP SCOLAR "GABOR 
ARON" TARGU SECUIESC 
Gábor Áron Szakképző 
Líceum 

Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 
Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás 
Mecanica 
Mechanika 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

4. GRUP SCOLAR "KOS 
KAROLY" SFANTU 
GHEORGHE 
Kós Károly Szakképző Líceum 

Constructii, instalatii si lucrari 
publice 
Építőipari technikus 
Industrie textila si pielarie 
Textil és bőrkonfekció 

2 (60) 
 
 
1 (30) 

5. GRUP SCOLAR "PUSKAS 
TIVADAR" SFANTU 
GHEORGHE 
Puskás Tivadar 
Szakközépiskola 

Mecanica 
Mechanika  
Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás 

2 (60) 
 
1 (30) 

HUNYAD megye 
1. GRUP SCOLAR "TEGLAS 

GABOR" DEVA 
Téglás Gábor Elméleti  
Líceum 

Turism si alimentative 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 
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Sor-
szám Intézmény neve Osztály/szak 

Osztá-
lyok 

száma 
SZATMÁR megye 

7. GRUP SCOLAR DE 
INDUSTRIE ALIMENTARA 
"GEORGE EMIL PALADE" 
SATU MARE 
George Emil Palade 
Élelmiszeripari Iskolaközpont 

Industrie alimentara 
Élelmiszeripari technikus 

1 (30) 

BRASSÓ megye 
1. COLEGIUL NATIONAL 

"APRILY LAJOS" BRASOV 
Áprily Lajos Főgimnázium 

Comert 
Kereskedelem 

1 (30) 

2. COLEGIUL TEHNIC 
"REMUS RADULET" 
BRASOV 
Remus Radulet Műszaki 
Főgimnazium 

Electronica automatizari 
Elektronika és automatizálás 

1 (30) 

TEMES megye 
1. LICEUL TEORETIC "BELA 

BARTOK" TIMISOARA 
Bartók Béla Elméleti Líceum 

Economic 
Közgazdaságtan  

1 (30) 

BIHAR megye 
1. COLEGIUL AGRICOL 

VALEA LUI MIHAI 
Érmihályfalvi Mezőgazdasági 
Iskolacsoport 

Mecanica 
Mechanika 
Comert 
Kereskedelem 
Agricultura 
Mezőgazdaság 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 

2. GRUP SCOLAR AGRICOL 
SALONTA 
Szalontai Mezőgazdasági 
Iskolacsoport 

Agricultura 
Mezőgazdaság 

1 (30) 
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Rezumate 

Relațiile între limba maternă, limba de predare, 
limba oficială în liceele tehnologice din România 

(Pletl Rita) 
 
Scopul studiului este urmărirea relației între limba maternă, limba de predare, 

limba oficială din perspectiva așteptărilor minorităților naționale și posibilitățile de 
realizare. Limba de predare devine importantă în liceele tehnologice din două mo-
tive. Pe de o parte alegerea limbii de predare este un factor important în alegerea 
carierei, pe de altă parte cunoașterea limbajului de specialitate în limba maternă 
este important pentru folosirea funcțională a limbii materne.  

Baya de date este alcătuită din date empirice, care provin dintr-o evaluare di-
agnostică la nivel de țară, efectuată în liceele tehnologice cu limba de predare ma-
ghiară, în anul școlar 2013-2014. În evaluare au participat 1892 elevi, 69 studenți 
și 99 profesori de specialitate. 

Pe baza datelor analizate se poate constata că participanții din învățământul 
tehnologic au formulat o opinie hotărâtă și univocă în privința relației între limba 
maternă, limba de predare, limba oficială: de dorit este învățământul în limba ma-
ternă. Elevii consideră util însușirea terminologiei de specialitate în limba română, 
în forma asigurată de școală. 

 
 

TIC vs. e-learning în educaţia profesională 
de limba maghiară din România 

(Kátai Zoltán) 
 
În acest studiu prezentăm o analiză comparativă a modului cum utilizează in-

strumentele de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC) vs. material  
e-learning studenţii şi profesorii antrenaţi în educaţia profesională de limba ma-
ghiară din România. 
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Importanța dezvoltării competențelor ICT 

în formarea cadrelor didactice 
(Harangus Katalin) 

 
Analfabetismul digital reprezintă unul dintre cele mai mari provocări pentru 

educație. Astfel în lucrare sunt analizate rezultatele cercetării care s-au concretizat 
în măsurarea și evaluarea aspectelor legate de capacitățile de utilizare a tehnologiei 
informaționale în rândul studenților de la modulul pedagogic. De asemenea, sunt 
prezentate și așteptările studenților legate de imaginea profesorului din secolul 
XXI. Cohorta studiată este reprezentată de studenții din anul I de la specialitățile 
tehnice, care urmează și modulul pedagogic.  

 
 

Orientarea în cariera și socializarea vocațională 
în rândul elevilor din învățământul profesional 

(Szentes Erzsébet) 
 
Literatura de specialitate analizează mai multe abordări privind pregătirea 

profesională. Teoriile bazate pe principiile dezvoltării prezintă dezvoltarea în cari-
eră ca un proces în care individul se identifică cu profesia aleasă, conceptul cheie 
fiind imaginea de sine. Dezvoltarea pe plan profesional, la fel și formarea imaginii 
de sine sunt descrise ca rezultatele interacțiunilor dintre factori individuali și soci-
oculturali, ca sinteza acestora. 

Pe parcursul studiilor, viitorii profesioniști învață meseria aleasă, formează o 
perspectivă asupra teoriilor de bază și asupra practicii profesiei, intră în contact cu 
comunitatea profesională, acumulează experiențe și dezvoltă competențe profesio-
nale. Toate acestea vor fi integrate în personalitate și conduc la schimbarea imagi-
nii de sine, a cărui componentă centrală va fii o preconcepție asupra profesiona-
lismului. În mod ideal prin procesul dezvoltării în carieră apare identitatea vocați-
onală. 

Investigarea procesului pregătirii profesionale în rândul elevilor din învăță-
mântul profesional se referă atât la motivații, sisteme de valori și de interese, cât și 
la analiza deciziilor profesionale. 
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Viziunea studenţilor – din programul de formare 

psihopedagogică – despre profesori 
(Horváth Zsófia Irén) 

 
În societatea noastră competenţa şi experienţa profesională, respectiv trăsătu-

rile de personalitate ale profesorilor sunt factori determinanţi în procesul instructiv 
– educativ. În studiul nostru am investigat părerea studenţilor din programul de 
formare psihopedagogică despre caracteristicile profesorului bun sau eficient şi a 
profesorului slab, ineficient. Am dorit să aflăm care este viziunea studenţilor des-
pre rolul profesorului în societatea noastră, respectiv despre rolul educaţiei în lim-
ba maternă. La studiu au participat studenţi din anul I din programul de formare 
psihopedagogică. Răspunsurile la întrebările deschise au fost grupate după conţi-
nut în patru teme mari: competenţe profesionale,experienţe profesionale, caracte-
ristici de personalitate, atitudine. Convingerea studenţilor chestionaţi este că profe-
sorul este un model, un îndrumător în societatea noastră, şi avem nevoie de profe-
sori bine calificaţi, eficienţi şi devotaţi profesiei. 
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Abstracts 

The relationship of native language, the language used in the  
education system and the official language in Hungarian  

vocational training from Romania 
(Pletl Rita) 

 
The aim of this study is to follow the changes in the relationship of native 

language, the language used in the education system and the official language, 
related to the expectations of the Hungarian minority (the possibility to learn in 
their native language) and the objective conditions of the Romanian education 
system. In the vocational trainings of bilingual education systems the language 
used in education can be important from two perspectives. The choice of language 
(native or official) can shape the Transylvanian students’ future career. On the 
other hand, vocational trainings in native language can delay or stop functional 
language loss. The database consists of answers given to a diagnostic 
questionnaire between 2011 and 2014 (respondents: 1892 students from technical 
colleges, 69 university students and 99 teachers). 

It could be concluded that the students and teachers have a definite standpoint 
regarding the relationship of native language, the language used in the education 
system and the official language. They prefer vocational training in native 
language and they consider it more beneficial. In their opinion it is also important 
to acquire the Romanian terminology along their studies. 

 
 

ICT vs. e-learning in the Hungarian language 
vocational education in Romania 

(Kátai Zoltán) 
 
In this study we present a comparative analysis of students and teachers use 

of information and communication technology (ICT) vs. e-learning tools and 
methods with respect to the Hungarian language vocational education and training 
(VET) / professional education in Romania. 
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The importance of digital proficiency in teacher training 

(Harangus Katalin) 
 
Digital illiteracy is one of the great challenges of education. Our research had 

two goals. We assessed our trainee-teachers’ level of digital proficiency and we 
tried to find out what expectations they have regarding the computer skills and 
competences of secondary school teachers. The respondents were Hungarian first-
year trainee-teachers from Transylvania, from different fields of technology.  

 
Career options and professional socialization 

among vocational schools students 
(Szentes Erzsébet) 

 
There are a multitude of approaches to vocational orientation in the literature. 

According to theories that emphasize development, the vocational socialization is 
the individuals’ identification with the profession. Vocational socialization`s 
central concept is the self-definition. The professional development, as well as the 
development of self-definition is described as a result of the interaction 
(compromise) between personal and socio-cultural factors.  

During school years future professionals not only learn a profession, form a 
relationship with the theory and practice of the profession by getting into contact 
with the professional community and practicing the profession, but all these will 
be integrated into the students’ identity, their self-definition changes, they create a 
self-image in which the central element is their projected career-image. 

The research focused on professional development in vocational schools. It is 
important to examine who were those who enrolled, what were their motivation, 
what happens to them during college, how they assess the theoretical and practical 
training, and how prepared, with what kind of expectations, professional identity 
and plans they begin their career. Our objective can be to evaluate the interest and 
value-choices, as well as the level of self-definition, and career-image of students. 
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A study of trainee-teachers’ image of practicing teachers 

(Horváth Zsófia Irén) 
 
In our society teachers’ skills, personality, competence and professional 

experience are important factors in determining the efficiency of the teaching-
learning process.  

This research goals are to find out what characteristics a “good” and a “bad” 
teacher would have based on the trainee-teachers’ own experience as secondary 
school students. We also wanted to know what they think about the social roles of 
teachers; the importance of native language in education; what expectations they 
have regarding the computer skills and competences of secondary school teachers. 
The respondents were first-year trainee-teachers from different fields of 
technology (N = 54). 

The questionnaire contained twenty groups of questions. The answers to the 
open questions about teachers were grouped in four categories: professional 
expectations, preparedness, teaching skills, personality traits and behaviour. Our 
study reveals the situation of Hungarian vocational training from Romania, which 
is a key factor to high quality teacher training. 

 
The social background of Hungarian apprentices in Transylvania 

(Gergely Erzsébet-Emese) 
 
Very little is known about the Hungarian vocational education. Surveys, 

researches regarding Hungarian students from Transylvania rarely focus on 
vocational education. 

The study outlines the region and settlement type distribution of Hungarian 
vocational secondary schools or the ones which have tuition in Hungarian 
language, too, as well as the distribution by the place of residence of students. I am 
interested in the future plans of the students: to what extent are the future plans of 
apprentices (whether they want to work or to study further after graduation) 
related to their social background – if there are differences between the future 
plans of boys and girls, between rural and urban students, between students with 
different linguistic environment, and how the education of parents influence their 
children’s plans. I examine whether those students who want to work would want 
to work in the field taught in school or the only important thing for them is to get 
employed, no matter in what field, and I analyse how social background variables 
influence these plans. 
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A kötet szerzői 

Pletl Rita a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen tanult filológia szakon 
(1972–1976). 2002-ben szerzett doktori fokozatot a Babeş-Bolyai Tudományegye-
temen az Irodalomtörténet Doktori Iskolájában. Disszertációjának címe: A döblingi 
Széchenyi eszmevilága és stílusa. 
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Hu-
mántudományok Karán egyetemi tanár. 
Kutatási területei: iskolai eredménymérés (anyanyelvi képességvizsgálatok), szö-
vegértelmezés, stílusvizsgálat. 
 

Horváth Zsófia Irén A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen tanult 
pszichológia szakon (1993–1997), majd a Bukaresti Tudományegyetemen meste-
rizett (2002). A Debreceni Egyetem Humántudományok Doktori Iskola Nevelés-
tudományi programjának doktorandusza. 
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és 
Humántudományok Karán tanársegéd. 
Kutatási területei: fejlődéspszichológia, egészségpszichológia, pályaválasztási ta-
nácsadás, a serdülők énképének vizsgálata. 
 
Harangus Katalin a Kolozsvári Műszaki Egyetem számítástechnika szakán vé-
gezte tanulmányait 1987–1992 között. 2014-ben szerzett doktori fokozatot a Bras-
sói Transilvania Egyetem Műszaki Tudományok Doktori Iskolájában. 
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Hu-
mántudományok Karán adjunktus.  
Kutatási területe: statisztikai módszerek alkalmazása a társadalomtudományi kuta-
tásban, információs és kommunikációs technológiák az oktatásban. 
 
Gergely Erzsébet-Emese a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem végzett 
előbb filológia, ezen belül magyar-finn szakot (1996), majd szociológiát (2010). 
Ugyanitt mesterizett antropológiai nyelvészet szakon (2006), jelenleg pedig a dok-
tori tanulmányait végzi. 
Előbb magyar szakos tanárként dolgozott Marosvásárhelyen (1996–2004), majd 
oktatási tanácsadó a Miniszterelnökhelyettesi Hivatalban (2005–2008), és a romá-
niai Oktatási Minisztériumban (2009–). 
Kutatási területei a szociolingvisztika ill. az oktatásszociológia. 
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Kátai Zoltán a Kolozsvári Műszaki Egyetem automatika szakán végezte tanulmá-
nyait 1987–1992 között. 2007-ben szerzett doktori fokozatot a Debreceni Egyetem 
Matematika és Számítástudományok Doktori Iskolájában.  
1992 és 2003 között informatikát oktatott a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líce-
umban. 2003-tól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Hu-
mántudományok Kara, Matematika-informatika tanszékének oktatója, jelenleg do-
censi minőségben.  
Kutatási területei: algoritmustervezési stratégiák gráfelméleti háttere; érzékszervek 
szerepe a programozásoktatásban; számítógéppel támogatott oktatás. 
 
Szentes Erzsébet Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán tanult Egerben, 
szociálpedagógia szakon (1991–1995), majd a Bukaresti Tudományegyetemen 
mesterizett (2002). Jelenleg az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi 
Doktori Iskolájának hallgatója.  
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Hu-
mántudományok Karán tanársegéd.  
Kutatási területei: egészségmagatartás, protektív- és rizikó tényezők vizsgálata er-
délyi középiskolás populációban; pályakép, pályaszocializáció. 


