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Előszó 

Az Anyanyelvoktatás sorozat hatodik darabja ez a kötet, amelynek tanulmá-
nyai a romániai magyar tannyelvű szakképzés szereplői (szakközépiskolások és 
mérnök-tanárjelöltek) kulturális eszköztudásának felmérésére irányuló empirikus 
kutatás anyagából keletkeztek. Vizsgálatunkkal arra vállalkoztunk, hogy feltárjuk 
a magyar tannyelvű szakközépiskolások olvasási és szövegértési, illetve írásbeli 
kifejezőképességének színvonalát; felmérjük a mérnök tanárképzős hallgatók 
problémamegoldó képességét, és összefüggéseket mutassunk ki a szövegértési ké-
pesség színvonala és az algoritmikus gondolkodás között. 

Felmérésünk országos hatókörű, diagnosztikus célzatú, keresztmetszeti vizs-
gálat. Témájával illeszkedik az európai oktatási célkitűzésekhez (Európa 2020 
stratégia programja, amely meghatározza a koppenhágai folyamat prioritásait a 
2011–2020 közötti időszakra), hiszen a szakképzés vizsgálata időszerű, európai 
szinten napirenden van a szakképzés minőségének javítása. Vizsgálatunk gyakor-
latorientált kutatás, tervezésének alapján az előző évi (2013-2014) felmérés tanári 
tapasztalatai és javaslatai állnak. A középiskolai szaktantárgyakat oktató tanárok 
mindennapos tapasztalata, hogy a hatékony oktatást gátló legfőbb tényezők a diá-
kok kulturális eszköztudásának nem megfelelő, az önálló tanulást nem biztosító 
színvonala és az előzetes ismeretek hiánya. Helyzetfeltárásunkkal, a hiányosságok 
forrásait is feltáró elemzéseinkkel hozzá szeretnénk járulni javítást célzó, felzár-
kóztatást szolgáló programok kidolgozásához. 

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 szerkezete kettős tagolású a vizs-
gálat két célpopulációjának megfelelően: átfogja a szakközépiskolai oktatás és a 
mérnök tanárképzés területeit. 

A kötetet nyitó tanulmány felvázolja a kisebbségi tannyelvű szakképzés jogi 
viszonylatait, bemutatja és tárgyalja a szakképzést szabályozó törvényeket, tör-
vényerejű rendeleteket, minisztériumi határozatokat. Mindezt az indokolja, hogy 
az elmúlt öt évben olyan törvényi változások következtek be a szakképzés szabá-
lyozásában, amelyek nagyobb mozgásteret biztosítanak és új lehetőségeket terem-
tenek a kisebbségi tannyelvű oktatásban. 
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A második tanulmány 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, körvonalazza 
a kutatásban tanulmányozott témaköröket. 

A következő tanulmányok a szakközépiskolában vizsgált témaköröket dol-
gozzák fel. Bemutatják a szakközépiskolások szövegértési és fogalmazási képes-
ségének általános színvonalát az országos átlagok alapján, elemzik az egyes régiók 
sajátosságait a tanulói teljesítmények tükrében; vizsgálják, hogy milyen iskolai 
infrastruktúra biztosítja a szakközépiskolások számára a kommunikációs techno-
lógiához való hozzáférést, illetve milyen mértékű az elektronikus eszközök hasz-
nosulása a tanulási folyamatban; felmérik a szakközépiskolai oktatók tanítási ter-
heit, az oktatási intézmények didaktikai eszközökkel való ellátottságát, a tanárok 
oktatással kapcsolatos nézeteit. 

A második rész tanulmányai tanárképzés kutatásunkban vizsgált témaköreit 
tárgyalják. Bemutatják a szövegértés fejlettségi szintjét műszaki és humán szakos 
tanárjelöltek körében; elemzik a szövegértelmezés és algoritmikus gondolkodás 
műveletei közötti összefüggéseket; vizsgálják a problémamegoldó képesség szere-
pét az összetett feladatok helyes megfejtésében; nyomon követik a szakmai életút 
alakulásában jelentős szerepet játszó belső és külső tényezők közötti relációkat. 

 
 

Marosvásárhely, 2016. március 17. 
Pletl Rita 
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A kisebbségi szakképzés jogi viszonylatai (1990–2015) 
(Jékey Irén Beatrix) 

Az identitáshoz való jog 
Az identitáshoz való jogot garantálja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkoza-

ta1. Ennek a jognak jelentős szerepe van a kisebbségek életében, és ez is mint a 
többi nagy horderejű jog, a nemzetközi jog része, mivel az identitáshoz mindenki-
nek van joga ezen a földön. „Az identitáshoz való jogot a nemzetközi jogelmélet 
„a kisebbségi jogok magvának” tartja. (Fábián–Ötvös 2003, 70). „Ez a jog védi az 
emberi természet változatosságát és „mássághoz való jognak” is nevezhető.”2 A 
kisebbségek nemzetközi védelmének magvát az 1966. évi Polgári és politikai jo-
gok egyezségokmányának a 27. szakasza3 tartalmazza, mely szerint olyan álla-
mokban, ahol nemzeti, vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen kisebbsé-
gekhez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk 
más tagjaival együttesen saját kultúrájuk legyen, hogy saját vallásukat vallják és 
gyakorolják, vagy hogy saját nyelvüket használják. A 27. szakasz megfogalmazá-
sában tehát az identitás legfontosabb alkotóelemei a saját kultúra, vallás és nyelv. 
A 27. szakaszban előírt jogok megfogalmazása azáltal, hogy a csoport tagjaira vo-
natkozik, nem pedig magára a csoportra, az egyezménytervezet előterjesztőinek 
arra az óhajára utal, hogy a kisebbségeknek biztosítsák az identitásukhoz való jog 
tiszteletben tartását anélkül, hogy elismerjék a kisebbség jogi személyiségét. A 
nemzetközi jog jelen pillanatban nem ismeri el a csoportot, mint jogi személyt, 
bárha a csoport együttesen cselekszik, a csoport egyéni tagjai tulajdonképpen a 
csoport kollektív jogait gyakorolják. Az Emberi Jogok Bizottsága szerint a 27. 
szakasz a kisebbségi csoportokhoz tartozó személyek számára létrehozott és elis-
mert egy olyan sajátos jogot, „amely kiegészíti az összes többi jogot, amelyet ezek 
a személyek a közösség többi tagjával együtt, az Egyezségokmány rendelkezései 
alapján élveznek.”4 
                                                   
1 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=hng – Az Emberi Jogok Egyete-
mes Nyilatkozata. 
2 Ugyancsak a Fábián Gyula könyvben, de az UNESCO Nyilatkozata a fajokról és a faji megkülön-
böztetésről, 1978. 70. old. 
3 http://www.menszt.hu/layout/set/print/content/view/full/203 – az Egyezségokmány 
4 Részlet a Fábián Gyula könyvéből(71. old.), Az Emberi Jogok Bizottságának a Polgári és a Politi-
kai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 27. szakaszához fűzött 1994. évi általános magyarázata, 1. 
bekezdés 
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„Az identitás azonban szintén nem állapot, hanem folyamat.” (Barna Gábor) 
Szerkezete különböző jellegű és típusú motivációs erők hatása alatt állandóan ala-
kul. Ha az azonosságtudatot illetően az egyén tapasztalata negatív, akkor identi-
tásválságba kerülhet, ami identitásváltást eredményezhet. Az identitásnak külső-
funkciója a területiség. Az identitás belső funkciói az egyénre és a közösségre vo-
natkoznak. Az egyént sokféle szállal köti a közösséghez. Nálunk, magyaroknál, 
Trianon óta a területi és gazdasági összetartozás hiánya kikényszerítette a „haza a 
magasban” gondolat megalkotását, a kultúrnemzet fogalmának bevezetését.” Barna 
Gábor „kultúrnemzet” fogalma hasznos, kifejező és stílusos megfogalmazása annak, 
hogy egy nép, egy nemzet milyen sok kultúra- tartalmat rejthet magában. 

Az oktatáshoz való jog 
„Az anyanyelv használata az oktatásban létfontosságú a kisebbség identitása 

megőrzésének és fejlesztésének érdekében. (...) A multietnikus és többnyelvű or-
szágokban az anyanyelvű oktatás az, ami biztosítja a nyelvi kisebbségi csoportok 
lehetőségét sajátosságaik, kultúrájuk és hagyományaik fenntartásához és kibonta-
koztatásához. Az anyanyelv megőrzésével kapcsolatos kötelezettségek kapcsán az 
ENSZ Nyilatkozata a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tarto-
zó személyek jogairól előírja, hogy az államoknak intézkedéseket kell hozniuk an-
nak érdekében, hogy a kisebbségekhez tartozó személyeknek megfelelő lehetősé-
gük legyen anyanyelvük tanulására, vagy hogy az anyanyelvükön történő oktatás-
ban részesüljenek.” (4. szakasz 3. bekezdés) Az Európában elfogadott nemzetközi 
dokumentumok is megkövetelik, hogy a regionális nyelveket, legalábbis mint tan-
tárgyat tanítsák, vagy abban az esetben, ha az államnak nem áll módjában ezt a jo-
got állami iskolákban biztosítani, meg kell engednie a csoportoknak, hogy magán-
iskolákat létesítsenek, ahol anyanyelvükön tanulhatnak. Erre vonatkozóan az 1990. 
évi koppenhágai EBEÉ Határozat 34. szakaszának 1. bekezdése előírja: a résztve-
vő országoknak arra kell törekedniük, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó 
személyeknek megfelelő feltételeket biztosítsanak anyanyelvük oktatásához, vagy 
az anyanyelvükön való oktatáshoz.” (Fábián–Ötvös 2003, 142) „Az anyanyelvű 
oktatás hiányának, illetve hézagosságának akadályain kívül más okai is léteznek, 
amelyeket az államok nem ismernek be, mint például az asszimilációra irányuló 
politika alkalmazása.” (uo.144) „A nyelvi kisebbséghez tartozó személyeknek jo-
guk van az anyanyelvük megfelelő szinten való elsajátításához, amit az államok-
nak kell biztosítaniuk a közoktatási intézményekben, az anyanyelv tanítása által. 
(...) A kisebbséghez tartozó személyek jogát az anyanyelvi oktatáshoz nem lehet 
azonban olyan módon gyakorolni, hogy az megakadályozza őket a többség nyel-
vének és kultúrájának a megértésében.” (uo.149) A román oktatási törvény 121. 
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szakasza rendelkezik arról, hogy azoknak a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanu-
lóknak a kérésére, akik román nyelvű oktatási intézményekben tanulnak, biztosíta-
ni kell anyanyelvük, valamint saját történelmük és hagyományaik oktatását. 
(uo.151) 

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának 
oktatásügyi vetületei 
Mivel kisebbségjogi vonatkozásokról beszélünk, érintenünk kell a Regionális 

vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját5 is. Ez egy egyedülálló megállapodás 
azok között az államok között, amelyek elkötelezték magukat a nyelvi sokszínű-
ségre építő jövő mellett. Továbbá, a Charta családjához csatlakozott országok úgy 
döntöttek, hogy védelmet és segítséget nyújtanak azon nyelveknek, melyeket a 
háttérbe szorulás, marginalizálódás veszélye fenyeget azokban az országokban, 
ahol hagyományosan elterjedtek és használatban vannak. A Charta olyan egyez-
mény, amelyet az Európa Tanács dolgozott ki, és amelynek teljesítését folyamato-
san figyelemmel kíséri. Hasonlóan az Európa Tanács számos egyéb egyezményé-
hez, a Charta nyomon követése is kétszintű megközelítéssel történik6. Tartalmában 
a Charta azt kívánja az államoktól, hogy a kisebbségi nyelveket7 is használják az 
oktatásban, a média-szolgáltatásokban, valamint az államigazgatásban is. A Char-
tát olvasva kijelenthetjük, hogy teljes egészében támogatja a regionális vagy ki-
sebbségi nyelvek használatát az élet minden területén, az utcatábláktól kezdve az 
egészségügyön keresztül egészen a hatóságokkal folytatott kommunikációig. 

Az oktatás értelemszerűen a jelen Charta által kiemelt terület; eszerint, az ok-
tatás minden szinten elengedhetetlen ahhoz, hogy egy nyelv fejlődhessen. A Char-
ta előírja8, hogy az államok kötelezettsége a regionális vagy kisebbségi nyelvek 
oktatása és tanítása megfelelő formáinak és eszközeinek biztosítása. 

                                                   
5 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája a Helyi és Regionális Hatóságok Állandó 
Konferenciája által megfogalmazott szöveg alapján állították össze. 1992-ben fogadták el, és 1998. 
március 1-én lépett hatályba. Mára a legtöbb európai állam aláírta a Chartát és sokan közülük már 
ratifikálták is, napi gyakorlattá téve annak alkalmazását az európai polgárok többsége számára. 
6 Az első szinten az érintett ország maga számol be arról, hogy miként alkalmazzák a gyakorlatban a 
megállapodásban foglaltakat, míg a második szint a független nyomon követésen alapszik, amelyet 
az Európa Tanács tagállamainak külügyminiszterei által kinevezett Szakértői Bizottság tagjai végez-
nek. 
7 A Charta meghatározása szerint a regionális vagy kisebbségi nyelvek az olyan nyelvek, amelyek 
különböznek az állam hivatalos nyelvétől/nyelveitől, és amelyeket az adott állam területén az állam 
olyan polgárai hagyományosan használnak, akik az állam fennmaradó népességénél számszerűen 
kisebb csoportot alkotnak. Ez a meghatározás azonban nem foglalja magába sem az állam hivatalos 
nyelvének/nyelveinek dialektusait, sem a bevándorlók nyelveit. 
8 A célok és elvek címszó alatt szereplő 7. cikkely 1. pontjának f. betűjének és 3. pontjában; a 8. cik-
kelyben, mely az oktatásról szól, valamint a határokon túli cserekapcsolatokról szóló 14. cikkben. 
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A Charta III. része számos olyan intézkedést sorol fel, amelyek a védendő 
nyelvek támogatását célozzák9. A Charta szellemében eljárva a legtöbb nyelv ese-
tében az államok úgy határoztak, hogy a minimálisnál magasabb szintű védelmet 
nyújtanak. A gyakorlatban ez például az oktatás szempontjából azt jelentheti, hogy 
elsősorban a nyelvhasználók olyan iskolába küldhetik a gyerekeiket, ahol az okta-
tás teljes egészében az általuk beszélt nyelven folyik, de legalábbis tantárgyként 
tanulhatják a nyelvüket az oktatás minden szintjén: az óvodától egészen az egye-
temig. Így, az állam köteles ezt az oktatást biztosítani és gondoskodni arról, hogy a 
tanárok megfelelő képzésben részesüljenek. 

Leszögezendő, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelvek tisztelete és hasz-
nálatuk előmozdítása nem áll ellentétben az állam hivatalos nyelveivel és nem je-
lenti azt sem, hogy a hivatalos nyelveket nem kell megtanulni. Éppen ellenkező-
leg, a regionális vagy kisebbségi nyelvek elismerése és a nyelvhasználók és kultú-
rájuk iránti tisztelet növeli a társadalom jól-létét. A nyelvek és a hozzájuk kapcso-
lódó kultúrák tisztelete igazából az ország egyesítését, nem pedig a megosztását 
szolgálja. 

Romániai nemzeti szabályozások kisebbségjogi vonatkozásai 
A nemzetközi dokumentumok, melyek alapul szolgálnak a nemzeti szabályo-

zásokhoz, bemutatása után rátérünk dolgozatunk központi témájára, azt szeretnénk 
felvázolni, miként alakultak a kisebbségekre vonatkozó rendelkezések az oktatási 
törvényekben. A választott periódus negyed évszázadot fed le, így a túl részletes 
tárgyalást igyekeztünk mellőzni; a fontos rendelkezések megemlítésére és változá-
saik nyomon követésére helyeztük a hangsúlyt. 

Törvényes keret a kommunizmus után: 1990–1995 
1990-ben Románia váltásra és modernizálásra törekedett, de a tanügyet te-

kintve lassan és ellentmondásosan bontakoztak ki a reformokat célzó törekvések; 
1995-ig ugyanis még az 1978-ban meghozott kommunista szellemiségben íródott 
tanügyi törvény volt érvényben. A 28/1978. számú Oktatási és Tanügyi Törvény 
számos cikkében találhatunk kisebbségjogi hivatkozásokat. Megjegyzendő, hogy a 
törvény sok helyen hivatkozik a kisebbségi tanképzésre; a kisebbséget „együttélő 
nemzetiségeknek” nevezi. Mivel ez a törvény egy szocialista államrendszer alatt 
készült, nem felettébb nyitott a kisebbségi képzéssel kapcsolatban, viszont bizo-
nyos mértékű jogi keretet és alapot biztosít rá. 
                                                   
9 Erre való tekintettel megjegyzendő, hogy a Charta összesen 98 olyan intézkedést sorol fel, amelyek 
a védendő nyelvek támogatását célozzák; egy államnak minden egyes nyelvre vonatkozóan legalább 
35 vállalást kell alkalmaznia a közélet legalább 6 területéről. 
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Az általános elvek címszó alatt a törvény már a második szakaszában ki-
mondja, hogy minden állampolgár számára biztosított a tanulás az ország gazdasá-
gi és társadalmi fejlesztésének szükségleteitől függően; az állampolgároknak jo-
guk van a tanuláshoz nemzetiségre való tekintet nélkül. A negyedik szakasz kije-
lenti, hogy az együttélő nemzetiségek számára az anyanyelv használata, valamint 
ennek elsajátítása és alapos tanulmányozása biztosított az oktatás minden szintjén. 
A tanítás nyelve viszont minden szinten a román nyelv, biztosítva a román nyelv 
tanulását és alapos elsajátítását. 

Rendelkezést találunk a felsőoktatási intézmények, karok és tagozatok létesí-
tésére az együttélő nemzetiségek nyelvein; erre javaslatot tehet az Oktatásügyi 
Minisztérium, majd ezt a beiskolázási tervet jóváhagyja az Államtanács egy tör-
vényerejű rendelettel. 

A törvény a III. Fejezetben tárgyalja az együttélő nemzetiségek nyelvén tör-
ténő oktatást. Ebben elsősorban azt jelenti ki, hogy az együttélő nemzetiségek ifjai 
számára egyenlő feltételeket kell biztosítani a bármely oktatási formában való fel-
készüléshez. Továbbá, a törvény lehetőséget ad nemzetiségi nyelven működő okta-
tási egységek, tagozatok, osztályok és csoportok létrehozására olyan területeken, 
ahol erre igény van. Az ifjak számára ugyanakkor biztosítani kell, a törvény ma-
gyarázata szerint, a román nyelv elsajátítását is, hogy részt vehessenek az ország 
egész politikai, gazdasági és társadalmi-kulturális életében. Ezért, az együttélő 
nemzetiségek nyelvein működő elemi, gimnáziumi és líceumi oktatási egységek-
ben tanulmányozni kell a román nyelvet, sőt, az oktatási tervben előírt egyes tan-
tárgyak román nyelven is előadhatók. 

A román nyelvű oktatási egységbe, vagy az együttélő nemzetiség nyelvén 
működő oktatási intézménybe való beiratkozás tárgyáról, a jelen törvény értelmé-
ben, a szülők vagy az együttélő nemzetiséghez tartozó ifjak maguk dönthetnek. 
Azoknak az ifjaknak a számára, akik román tannyelvű oktatás mellett döntenek, 
kérésre és a törvény feltételei között, tantárgyként biztosítják nemzetiségük nyel-
vének tanulását is. 

A felvételi versenyvizsgákkal kapcsolatban a törvény kijelenti, hogy az 
együttélő nemzetiségekhez tartozó jelölteknek joguk (és nem kötelezettségük) van 
nemzetiségük nyelvén vizsgázni azokból a tantárgyakból, amelyeket ezen a nyel-
ven tanultak. 

Nyilvánvalóan, az anyanyelven történő oktatás megvalósítása érdekében 
szükség van megfelelő tanszemélyzetre is, ennek felkészítését és továbbképzését a 
törvény értelmében a Nevelés- és Oktatásügyi Minisztérium biztosítja, akárcsak az 
oktatáshoz szükséges tankönyveket is. Ezen túl, az együttélő nemzetiségek nyel-
vén oktató egységekben a román nyelven tanított tárgyaknál az illető nemzetiség 
nyelvén írt tankönyveket is biztosítanak. 
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Említésre méltó a törvény azon előírása is a 153. szakaszban, miszerint az 
együttélő nemzetiségek soraiból származó tanerőknek is részt kell venniük az ok-
tatási intézmények tanácsaiban, a karok tanári tanácsaiban és a felsőoktatási in-
tézmények szenátusaiban, a Nevelési- és Oktatásügyi Főtanácsban, a megyei neve-
lés- és oktatásügyi tanácsokban, valamint az oktatást irányító és ellenőrző többi 
szervben is. Ennek alátámasztásául szolgál a 170. cikkely is, mely részletezi a Ne-
velés- és Oktatásügyi Főtanács szerkezetét, és, többek közt, az együttélő nemzeti-
ségek dolgozói tanácsainak képviselőit is ide sorolja. 

Kijelenthető, hogy a 28/1978-as Oktatásügyi Törvény inkább formális, mint 
valódi keretet adott a kisebbségi oktatásra. Az elkövetkezendőkben azonban meg-
látjuk, hogy miként haladt erről a szintről a szabályozás egy átfogóbb, korszerűbb 
és a kisebbségek irányában engedékenyebb jogi szabályozás irányába. 

Haladás a modernebb felfogás felé: 1995–2011 
Viszonylag hosszú idő után, de végül 1995-ben megszületett az új oktatásügyi 

törvény, amely modernebb, demokratikus felfogást tükröz, de nem váltotta valóra 
a hozzá fűzött reményeket. A törvényt számtalanszor módosították, a változtatáso-
kat az ország gazdasági, társadalmi viszonyainak modernizációja és az oktatási 
rendszer átalakulási folyamatai kívánták meg. A törvény már megalkotásakor sok 
hiányossággal rendelkezett, melyeket még az utólagos kiegészítések, sőt az újon-
nan közzétett változat sem tudott pótolni; így végül egy teljesen új tanügyi törvény 
elfogadására került sor tizenhat évvel e rendelkezések érvénybe lépése után. A kö-
vetkezőkben az 1995-ös tanügyi törvény kisebbségjogi vonatkozásait tekintem át. 

A 84/1995-ös törvény (eredeti formájában) az 5. szakaszban rendelkezik a ki-
sebbségi oktatásról; kijelenti, hogy Románia állampolgárai egyenlő jogokat élvez-
nek minden oktatási szinthez és formához való hozzáférés tekintetében, nemzeti-
ségüktől függetlenül is. 

A8. cikkely rendelkezése, hogy az oktatás román nyelven folyik, de a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó személyek joga, hogy anyanyelvükön tanulhassanak; 
ugyanakkor, a jogszabály garantálja ezt a jogot. Leszögezi a továbbiakban azt is, 
hogy a román nyelv tanulmányozása és elsajátítása kötelező, nemzetiségtől függet-
lenül. Az oktatásban a hivatalos dokumentumokat román nyelven kell kitölteni.  

A 9. szakaszban arról rendelkezik a törvény, hogy miként szervezhető meg az 
állam által hivatalosan elismert vallásfelekezetek sajátos oktatása. Ebben az érte-
lemben, az Oktatásügyi Minisztériumtól kérvényezhetik ezen oktatás megtartását 
csakis a gimnáziumi vagy líceumi oktatás abszolvensei számára. 

A 10. szakasz leszögezi, hogy az Oktatásügyi Minisztérium az a szerv, amely 
jóváhagyhatja olyan oktatási egységek és intézmények szervezését, melyekben vi-
lágnyelveken oktatnak. Ezen tanintézményekben a román nyelvből és irodalomból, 
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a románok történelméből és Románia földrajzából az oktatás és a vizsgáztatás ro-
mán nyelven folyik. 

A képességi vizsga (alapvizsga) megtartásáról a 22. szakasz rendelkezik, 
melynek értelmében a gimnáziumi (általános iskolai) tanulmányok képességi vizs-
gával zárulnak. Ez a vizsga a következő tantárgyakból áll: román nyelv és iroda-
lom, matematika, a románok történelme és Románia földrajza, valamint, azok a 
nemzeti kisebbséghez tartozó tanulók, akik anyanyelven folytatták gimnáziumi ta-
nulmányaikat, az anyanyelvükből és ennek irodalmából is vizsgáznak. 

A25. cikkely a líceumi felvételiről rendelkezik. Rögzíti, hogy a líceumi felvé-
teli vizsga tárgyai közé tartozik az anyanyelv és irodalom is, mely próbán azon ta-
nulók vesznek részt, akik a nemzeti kisebbségek nyelvén tanító osztályok felvételi 
versenyvizsgájára iratkoztak be. A 26. cikkely elrendeli, hogy a képességi vizs-
gához hasonlóan, a líceumi tanulmányokat lezáró érettségi vizsga ugyanúgy tar-
talmazza az anyanyelv és irodalom próbát azon tanulók számára, akik líceumi ta-
nulmányaikat a nemzeti kisebbségek valamely nyelvén folytatták. 

A törvény 41-es cikkelye tartalmaz még a kisebbségi jogokkal kapcsolatos 
rendelkezést. Azt jelenti ki, hogy a különleges nevelést igénylő gyermekek iskolai 
integrálása különleges egységekben vagy a szokványos óvodai és iskolai egysé-
gekben, de különleges csoportokban, vagy végül a szokványos oktatási egységek-
ben történik, ideértve a nemzeti kisebbségek nyelvein oktató egységeket is. 

Kisebbségjogi vonatkozást találhatunk még a törvény 101. cikkelyében is, 
amely kimondja, hogy a katonai oktatás minden szinten csakis román nyelven 
folyhat, lényegesen leszűkítve és csorbítva ezáltal a kisebbségek jogait. 

A számunkra lényeges szakaszok a törvény 12. fejezetében találhatók, ezek a 
nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára szervezett oktatásról rendel-
keznek. A törvény általános elvként fogalmazza meg, hogy a nemzeti kisebbsé-
gekhez tartozó személyeknek joguk van ahhoz, hogy az összes oktatási szinteken 
és formákban anyanyelven tanuljanak és képezzék magukat. A 119. szakasz kije-
lenti, hogy a helyi szükségletek függvényében kérvényezhető csoportok, osztá-
lyok, tagozatok vagy iskolák szervezése, amelyekben a nemzeti kisebbségek nyel-
vén valósul meg az oktatás. Ugyanakkor szempont az is, hogy ezen előírások nem 
érinthetik a hivatalos nyelv tanulását, valamint azt oktatást ezen a nyelven. Továb-
bá, a törvény értelmében az elemi oktatásban a román nyelvet és irodalmat az ille-
tő kisebbség számára kidolgozott oktatási programok szerint tanítják. A gimnázi-
umi és líceumi oktatásban viszont már a román tannyelvű osztályok számára ké-
szült program és tankönyvek alapján folyik az oktatás. Ugyanez érvényes a romá-
nok történelme és a Románia földrajza tantárgyra is, melyet az elemi oktatásban 
anyanyelven, míg a gimnáziumi és líceumi oktatásban már román nyelven taníta-
nak. A jelen előírások között szerepel még az is, hogy az egyetemes történelem és 
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a románok történelme tantárgyak programjaiban és tankönyveiben tükrözni kell a 
romániai nemzeti kisebbségek történelmét és hagyományát is. Ugyanakkor a gim-
náziumi oktatásban, kérésre, tantárgyként bevezethetik a nemzeti kisebbségek tör-
ténelmének és hagyományainak anyanyelvű oktatását. Arról a helyzetről is rendel-
kezik a törvény, amikor egy nemzeti kisebbséghez tartozó tanuló román tannyelvű 
oktatást látogat; ebben az esetben lehetséges tantárgyként biztosítani az illető 
nemzeti kisebbség anyanyelvének és irodalmának, valamint történelmének és ha-
gyományainak az oktatását. 

A 122. szakasz általi szabályozás szerint az állami szakmai, bizonyos líceumi, 
valamint a posztliceális oktatásban a szakképzés román nyelven folyik, de a lehe-
tőségek függvényében biztosítandó a szakkifejezések elsajátítása anyanyelven is. 
Viszont az állami egyetemi orvosi oktatásban a szakképzés továbbra is anyanyel-
ven történhet, a szakkifejezések román nyelven való elsajátításának kötelezettsé-
gével. Ezenfelül, kérésre, az állami egyetemi oktatásban anyanyelven oktatott cso-
portok és tagozatok szervezhetők a didaktikai és kulturális-művészeti tevékeny-
ségben szükséges személyzet képzésére. 

Továbbiakban a törvény rendelkezik a felvételi versenyvizsgákról és az isko-
lai képzési szakaszokat záró (abszolváló) vizsgákról is, melyeket, a 124. szakasz 
értelmében, az oktatás minden fokán román nyelven kell letenni. Kivételt képez-
nek azok az iskolák, osztályok és szakirányok, melyekben az oktatás egy nemzeti 
kisebbségi anyanyelven folyik, ugyanis ebben az esetben az említett vizsgák anya-
nyelven is letehetők. 

Tanszemélyzeti és a tananyaggal való ellátottság kérdésben a 125. szakasz a 
mérvadó, ugyanis eszerint az Oktatásügyi Minisztérium biztosítja az illető oktatási 
nyelven a tanszemélyzet képzését, valamint az iskolai tankönyveket és egyéb di-
daktikai anyagokat. 

A 12. fejezet utolsó szakasza azt jelenti ki, hogy azon oktatási egységek és in-
tézmények vezetőségében, amelyekben a nemzeti kisebbségek nyelvén oktatott 
csoportok, osztályok vagy tagozatok vannak, biztosítani kell a kisebbséghez tarto-
zó tanerők számarányos képviseletét is. 

Az Oktatásügyi Minisztérium főbb feladatköreit a 141. szakasz sorolja fel, és 
ezek közt megemlíti, hogy az illető minisztérium feladata az anyanyelvi oktatás 
előmozdítása és kibontakozása céljából jegyzőkönyvek alapján együttműködni 
azokkal az államokkal, amelyekben román nemzetiségű vagy román származású 
lakosság él. 

A 143. szakasz a tanfelügyelőségek összetételéről rendelkezik, és ennek ér-
telmében kimondja, hogy azokban a megyékben, amelyekben az oktatás a nemzeti 
kisebbségek nyelvein is folyik, a tanfelügyelőségi struktúrába az illető oktatás 
számára is biztosítani kell a megfelelő szakos tanfelügyelőket. 
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Lényeges végül a 180. cikkely, melynek előírása szerint a szülő vagy a törvé-
nyesen megnevezett gyám határoz a kiskorú gyermek azon joga felett, hogy román 
nyelven vagy valamely nemzeti kisebbség nyelvén oktató iskolát látogasson. 

A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy az új tanügyi törvény változtatásra tö-
rekszik, viszont a reform-elképzeléseket nem viszi következetesen végig, többek 
között kisebbségjogi szempontból sem. Nyilvánvalóan változtatni kellett az olyan 
rendelkezéseken, melyek nem voltak teljesek vagy egyértelműek, így az 1995-ben 
elfogadott tanügyi törvény folytonosan változott. 

Kiegészítések, módosítások és újítások: a 84/1995. számú törvény 
formálása 
Mint azt az előbbiekben is említettük, e tanügyi törvény számos kiegészítés 

tárgya volt. Kisebbségjogi témákhoz valójában ezek közül csak néhány kapcsoló-
dik, ezeket pedig a következőkben tárgyaljuk. 

Az 1995-ös oktatásügyi törvény alkotmányosságának kérdése többször is 
felmerült10. Számunkra a 72/1995. számú alkotmánybírósági döntés bizonyul lé-
nyegesnek; ennek értelmében a 84/1995-ös előírásai alkotmányosnak minősültek. 
Ezek az előírások elsősorban az anyanyelvű oktatás, diszkrimináció (hátrányos 
megkülönböztetés), egyenlő bánásmód, a hivatalos nyelv, valamint a román nyelv 
és irodalom oktatásáról és a tantervekről, illetve a vallásszabadságról szólnak. A 
döntés azért lényeges, mert kimondja, hogy a vallásoktatás kötelező a gyermekek 
számára, de csak amennyiben a szülő vagy a gyám joga nem sérül ahhoz, hogy sa-
ját meggyőződése szerint biztosítsa a reá bízott fiatalkorú gyermek nevelését. 

Első lényeges kiegészítése a tanügyi törvénynek a 36/1997. számú sürgősségi 
rendelet révén történt. Ez a rendelet lehetővé teszi, hogy az oktatás világnyelven is 
megvalósuljon, valamint a kisebbségek nyelvén is, a román mellett. A 34. pontjá-
ban található kisebbségeket érintő módosítás értelmében a nemzeti kisebbségekhez 
tartozó személyeknek már nemcsak ahhoz lesz joguk, hogy anyanyelven képezzék 
magukat minden oktatási szinten és formában, hanem az összes oktatási típusok-
ban is. Ezután, a 35. pont azt szögezi le, hogy a románok történelme és a Románia 
földrajza tantárgyak kisebbségi oktatásban az adott kisebbség anyanyelvén tartan-
dóak olyan tankönyvek alapján, melyek hasonlóak a román tannyelvű egységek 
által használtakkal. A tanulók kötelessége elsajátítani a megfelelő román toponí-
miát és tulajdonneveket is. Folytatásként, a 36. pontban a jogalkotó kijelenti, hogy 
az állami szakmai, líceumi, valamint a posztliceális oktatásban a szakképzés ké-
résre anyanyelven folyhat, ez viszont együtt jár a megfelelő román terminológia 
                                                   
10 Kisebbségjogi vonatkozásokat tartalmaznak a 72/1995. és 114/1999. számú Alkotmánybírósági 
Döntések, dolgozatunkra vonatkozóan viszont csak az előbbi tartalmaz említendő módosítást. 
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elsajátításának kötelezettségével11. A 37. pontban foglaltak rendelkeznek arról, 
hogy támogatni szükséges a multikulturális aktivitásokat az etnikumok közötti bé-
kés együttélés biztosítása, valamint a sikeresebb nemzeti és európai integráció cél-
jából. Továbbá, a 38. pont megoldást biztosít azokra a bonyodalmakra, amelyek a 
korábbi szabályozás nehezen követhető normáiból fakadtak, és kijelenti, hogy az 
oktatás minden fokán a felvételi versenyvizsgákat és az abszolváló vizsgákat olyan 
nyelven kell letenni, amilyenen azt a diákok tanulták12. Végül, a rendelet 59. pont-
ja egyértelművé teszi, hogy a szülő vagy a törvényesen megnevezett gyám joga a 
kiskorú gyermek számára megválasztani a román tannyelvű vagy a valamely nem-
zeti kisebbség nyelvén folyó kötelező oktatási formát13. 

A 128/1997. számú törvény is tartalmaz kisebbségi vonatkozásokat, először is 
a 23. szakaszában. Ezen előírások értelmében az egyes nemzeti kisebbségek nyel-
vén oktató külön oktatási egységek vezető tisztségébe olyan tanerőt kell alkalmaz-
ni, aki az illető nemzetiséghez tartozik, vagy jól ismeri az illető nemzetiség nyel-
vét. Ez az előírás az igazgatói szintre is kiterjed bizonyos szinten, ugyanis a tör-
vény által ajánlott, hogy abban az esetben, ha egyes oktatási egységekben vala-
mely nemzeti kisebbség nyelvén is működik tagozat, az igazgatók egyike ismerje 
az illető kisebbségi nyelvet. Abban az esetben, ha csak egy igazgatói poszt van, 
kivételesen aligazgató is kinevezhető. A továbbiakban a törvény 26. cikke kijelen-
ti, hogy azokban a megyékben, ahol az oktatás a nemzeti kisebbségek nyelvén is 
folyik, a tanfelügyelőségeknek megfelelő számú tanfelügyelőt kell alkalmazniuk 
az illető oktatás számára. 

Részletesebben érdemes tárgyalni a 151/1999. számú törvényt. A tanügyi tör-
vényre vonatkozó lényeges változásokat tükröz a szabályozás, ugyanis a szöveg már 
a 3. pontjában egyértelműen előírja, hogy a jelen törvény feltételei között az oktatás 
a nemzeti kisebbségek nyelvén, valamint világnyelven is lebonyolítható. A törvény 
azt is kijelenti, hogy minden településen, ahol a nemzeti kisebbségek lélekszáma 
megköveteli, az adott kisebbségi nyelven oktató tanegységek szervezendők. Ugyan-
úgy előírja, hogy a román nyelv tanulása kötelező minden román állampolgár szá-
mára, nemzetiségtől függetlenül, és hozzáteszi, hogy a tantervekben biztosítani kell 
ehhez a szükséges óraszámot, valamint a feltételeket, melyek lehetővé teszik az ál-
lam hivatalos nyelvének elsajátítását. Keretet biztosít a továbbiakban a törvény arra 
                                                   
11 A szöveg ebből a szempontból érdemi változást hoz, ugyanis eddig nem volt keret szinte teljesen ki-
sebbségi nyelven folyó ilyen jellegű képzésekre, csupán a szakszavak anyanyelven való elsajátítására. 
12 Eredeti formájában az ekkor hatályban lévő tanügyi törvény főszabály szerint megkövetelte, hogy 
az ilyen vizsgákat román nyelven tegyék le a diákok, és csak egyes esetekben lehetett anyanyelven 
vizsgázni. 
13 A 84/1995-ös törvény annak eredeti formájában azt írta elő, hogy a szülő vagy törvényesen meg-
nevezett gyám dönt a gyermek jogáról, hogy milyen nyelvű iskolát látogasson; a rendelet viszont ezt 
a jogot immár egyenesen a szülő vagy törvényesen megnevezett gyámra ruházza. 
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is, hogy az olyan iskolai és egyetemi iratokat, melyek nem hivatalos dokumentumok, 
az oktatás nyelvén is meg lehessen fogalmazni. Ez biztosítja a jogot arra is, hogy az 
oktatási egységek és intézmények kérésre hivatalos fordítást készíthessenek és bo-
csáthassanak ki a saját iskolai és egyetemi dokumentumaikról és egyéb irataikról. 

Említésre méltó a törvény 9. szakasza; ugyanis ez mondja ki, hogy a képessé-
gi vizsga letételekor a vizsgázók választhatnak a románok történelme és a Romá-
nia földrajza tantárgyak között14. Továbbra is, a nemzeti kisebbségekhez tartozó s 
a gimnáziumi tanulmányaikat anyanyelvükön folytató tanulóknak az anyanyelv-
ükből és az anyanyelvi irodalomból is vizsgázniuk kell. 

A törvény 13. pontja előírja, hogy az országos érettségi vizsga differenciált 
lesz a tanulmányok függvényében15. Az összes ágazat számára azonban előír kö-
zös próbákat, melyek közé sorolandó az anyanyelv is. Ez a vizsga szóbeli és írás-
beli próbából áll, és csak azon tanulók számára kötelező, akik líceumi tanulmánya-
ikat valamely nemzeti kisebbség nyelvén folytatták. 

A jelen törvény kiegészíti a már módosított16 118. szakaszát a tanügyi tör-
vénynek; ennek értelmében a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk 
van anyanyelven tanulni az olyan oktatási típusok esetében is, amelyek tekinteté-
ben kellő igény mutatkozik. Ez első látásra egy kissé leszűkített változata az eddigi 
szabályozásnak, hiszen az nem köti kellő igényhez az anyanyelvi oktatás lehetősé-
gét. Valóságban azonban csak olyan helyeken valósult meg eddig is az oktatás, 
ahol kellő igényt tudtak felmutatni. 

Fontos megjegyezni azt is, hogy a törvény a 46. pontjában lényeges változást 
hoz, ugyanis eddig a gimnáziumi oktatásban résztvevő kisebbségi tanulók a román 
nyelv és irodalom tantárgyat a román tannyelvű osztályokkal azonos tantárgyi prog-
ram és tankönyvek alapján tanulták, de most már biztosított joguk ahhoz, hogy a 
nemzeti kisebbségek számára kidolgozott program és a számukra szerkesztett tan-
könyvek alapján tanuljanak. Ugyanez a szakasz még azt is kijelenti, hogy a nemzeti 
kisebbségek nyelvén folyó elemi iskolai oktatásban a románok történelmét és Ro-
mánia földrajzát is az illető, azaz kisebbségi nyelveken tartják azzal a kötelezettség-
gel, hogy román nyelvre írják át, és e nyelven sajátítsák el a diákok a román toponí-
miát és a személyneveket. 

Kisebbségi szempontból pozitív változtatás tapasztalható a törvény 47. pontjá-
ban, mely alapján a szakmai oktatást sem kötelező román nyelven lebonyolítani, 
csupán biztosítani kell a szakkifejezések román nyelven való elsajátítását. 

                                                   
14 Az eddigi szabályozás szerint mindkét próba kötelező volt. 
15 Három ágazatot sorol fel a törvény, nevezetesen az elméleti, a technológiai valamint a hivatási 
ágazatot. 
16 Lásd 36/1997-es sürgősségi rendelet 34. cikkét, mely szerint feltétel nélküli az anyanyelvi képzés-
hez való jog. 
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Újítást jelent a törvény 48. pontja, amely szerint az állami egyetemi oktatási 
intézmények keretében tannyelvként a nemzeti kisebbségek nyelvét használó cso-
portok, tagozatok, kollégiumok és karok szervezhetők, sőt, kérésre multikulturális 
felsőoktatási intézmények hozhatók létre. Ugyanekkor, elismerést nyer a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó személyek joga ahhoz, hogy saját felsőoktatási magánin-
tézményeket létesítsenek és adminisztráljanak. Továbbá azt is leszögezi a törvény, 
hogy a román nyelvű vagy a nemzeti kisebbségek nyelvét használó összes oktatási 
formába anyanyelvétől és előző tanulmányai tannyelvétől függetlenül bármely 
román állampolgár beiratkozhat és képezheti magát. 

Mivel pár év alatt rengeteg módosításon ment keresztül a 84/1995. számú 
tanügyi törvény, az állam az újabb közzététele mellett döntött 1999-ben; érdemi 
módosítás nem történt a törvény szövegében kisebbségjogi vonatkozásban, kivéve 
a 9. cikkben17. Ebben ugyanis a törvény az újra közzétett formájában azt írja, hogy 
a hivatalosan elismert vallásfelekezetek sajátos teológiai oktatás megszervezését 
kérhetik gimnáziumi vagy líceumi oktatás abszolvensei számára, az egyes vallás-
felekezeteknek az ország vallási konfigurációjához viszonyított, az aktualizált hi-
vatalos népszámlálási adatokon alapuló számaránya szerint. Továbbá, az elismert 
vallásfelekezetek saját és magánjellegű oktatási egységek és intézmények létesíté-
sére és adminisztrálására jogosultak. Rendelkezés található még az egyetem előtti 
teológiai oktatás sajátos tantervének kidolgozásáról is, melyet a Vallásügyi Állam-
titkárság véleményez és a Nemzetnevelésügyi Minisztérium hagy jóvá. 

A törvény újra közzétett változata több szempontból is jobban megállta a he-
lyét, de végül is csak módosítani kellett a rendelkezésein. Ebben az értelemben 
hozhatjuk fel példának a 268/2003. számú törvényt, melyben találunk a kisebbsé-
gek számára releváns vonatkozást. A szöveg fenntartja azt a rendelkezést, misze-
rint minden településen a román tannyelvű oktató tanegységek mellett nemzeti ki-
sebbségek nyelvén oktató egységek is szervezhetők a helyi igényeknek megfelelő-
en. Abban az esetben viszont, ha nem lehetséges az anyanyelvű oktatás minden 
településen, ahol felmerül rá az igény, akkor az erre lehetőséget nyújtó legköze-
lebbi településen biztosítandó az anyanyelven tanulás lehetősége. Ezután a 39. 
pontban találunk kiegészítést; ennek értelmében már az állami művészeti iskolák-
ban is el kell sajátítani román nyelven is a szakkifejezéseket, abban az esetben is, 
ha az illető tantárgyat egy nemzeti kisebbségi nyelven tanulják. 

A mai tanügyi törvény: 2011–2015 
A jelenlegi oktatásügyi törvény elfogadása kormány általi felelősségvállalással 

történt, sőt a minisztérium országos méretű kampányba is kezdett, hogy biztosítsa e 
                                                   
17 A törvény eredeti változatában csupán egy szakaszból állt a teológiai kisebbségi vonatkozású sza-
bályozás; az újra közzétett verzió pontosabb és bővebb szabályozást kínál e szempontból. 
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rendelkezések minél sikeresebb alkalmazását. Vitathatatlan, hogy ez az új törvény 
elkezdi megvalósítani azokat a változásokat, melyekre már rég vártunk, sőt, a ki-
sebbségek számára újabb lehetőségeket nyit meg. 

Az 1/2011-es törvény is az alapelvek közé sorolja, hogy a nemzeti kisebbsé-
gekhez tartozó személyeknek joguk van az etnikai, kulturális és vallási identitás 
fejlesztéséhez és kifejezéséhez, valamint hozzáteszi, hogy ez a jog garantált szá-
mukra. A vallásra vonatkozóan azt is kijelenti, hogy az elismert egyházak számára 
a saját követelményeik szerinti hitoktatás biztosított. 

A 9. cikkelyben foglaltak által az állam kötelezettséget vállal az állami, vala-
mint az akkreditált magán és felekezeti kötelező általános oktatásban résztvevő va-
lamennyi óvodás és iskolai tanuló oktatásának biztosítására oly módon, hogy gon-
doskodik az alapfinanszírozásról. Továbbá, ez a kötelezettségvállalás kiterjed a 
szak- és gimnáziumi oktatásra és az állami felsőfokú technikumi oktatásra is. 

A törvény 10. cikkelye leszögezi, hogy az oktatás közérdekű szolgáltatás, 
amely román nyelven, valamint a nemzeti kisebbségek nyelvén és világnyelven 
valósul meg. Alapjában az oktatás minden településen román nyelven folyik, vi-
szont esetenként kisebbségi tannyelvű közoktatási intézményeket vagy tancsopor-
tokat kell18 szervezni és fenntartani, illetve biztosítani kell minden tanuló anya-
nyelven történő iskoláztatását a lehető legközelebbi településen. Amint az eddigi-
ekben is így szerepelt, az állam hivatalos nyelvének, azaz a román nyelvnek az el-
sajátítása kötelező minden román állampolgár számára; ezért kötelező az erre 
szükséges óraszám belefoglalása a kerettantervhez rendelt óratervbe. Erről a tör-
vény értelmében a közigazgatási hatóságok gondoskodnak a szükséges anyagi fel-
tételek és humánerőforrás biztosításával. Amint az eddigiekben19, a jelen törvény 
is azt szabja meg, hogy az ifjúsági és sportminiszteri rendelet által megnevezett 
hivatalos iskolai és egyetemi iratokat kizárólag román nyelven kell elkészíteni, 
míg a többi iskolai és egyetemi iratok a tannyelven is készülhetnek. Költségtérítés 
ellenében valamint kérésre a köz- és felsőoktatási intézmények hivatalos fordítá-
sokat készíthetnek és bocsáthatnak ki saját dokumentumaikról és egyéb iskolai és 
egyetemi irataikról. 

A teológia oktatásra vonatkozó rendelkezést a jelen törvény a 15. cikkelyében 
tárgyalja; ez a szabályozás megegyezik az eddigivel20, ugyanolyan keretet biztosít 
az állam által hivatalosan elismert felekezetek vallási oktatásának megszervezésé-
re köz- és felsőoktatási intézményekben. 
                                                   
18 A 268/2003. számú törvény által módosított 84/1995. számú törvény ezt eddig egyetlen változatá-
ban sem ruházta fel kötelező jelleggel.  
19 A 151/1999. számú törvény által módosított 84/1995. számú törvény is hasonlóan rendelkezett eb-
ben a tekintetben.  
20 Lásd az előzőekben tárgyalt 84/1995. számú tanügyi törvény újra közzétett változata általi módosí-
tást. 
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A tulajdonképpeni nemzeti kisebbségi oktatásra vonatkozó cikkelyeket a tör-
vény 45-től 47-ig terjedő cikkelyeiben tárgyalja és szabályozza, a 12. szakasz alatt. 
Elsősorban kijelenti, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek jogá-
ban áll az anyanyelvükön tanulni és képezni magukat a közoktatás valamennyi 
szintjén, típusában és formájában. Hozzáteszi azonban, hogy ez helyi viszonyok-
hoz van kötve, ugyanis amennyiben ezek megkövetelik, a szülők vagy törvényes 
gyámok kérésére létre kell hozni és működtetni olyan közoktatási csoportokat, 
osztályokat vagy intézményeket, amelyek tannyelve az egyes nemzeti kisebbségek 
nyelve. Modernebb koncepciót tükröz azonban az előírás, amelynek értelmében 
felvételt nyerhet bármely nyelven szervezett valamennyi oktatási formába anya-
nyelvétől és korábbi tanulmányai nyelvétől függetlenül bármely román állampol-
gár, illetve az Európai Unió tagállamainak és a Svájci Államszövetségnek bármely 
polgára21. 

Ezen felül, a törvény még egy újítást, pozitív változást hoz, ugyanis azt 
mondja, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén működő több közigazgatási intéz-
ménnyel rendelkező területi közigazgatási egységek területén legalább egy-egy, 
jogi személyiséggel rendelkező közoktatási intézményt kell létrehozni és működ-
tetni, minden egyes anyanyelven, a tanulók létszámától függetlenül. Jogi szemé-
lyiségben részesülnek a nemzeti kisebbségek nyelvén működő általános iskolák 
vagy középiskolák is. 

Jogosultak költségtérítésre, a kollégiumban való ingyenes elhelyezkedésre és 
étkeztetésre azok a tanulók, akik a lakhelyük szerinti településben nem részesül-
hetnek anyanyelvi oktatásban és az anyanyelvükön működő legközelebbi települé-
sen működő iskolába kell utazniuk. 

Az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztériumnak kell gondoskodnia az 
anyanyelven oktatott tantárgyak sajátos taneszközeiről, tankönyveiről, melyek le-
hetnek a nemzeti kisebbségek nyelvén kidolgozott, román nyelvről lefordított tan-
könyvek, illetve az alacsony példányszám miatt ki nem adott tankönyvek esetében 
az említett minisztérium által véleményezett import-tankönyvek. 

A törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén 
megvalósuló oktatásban a belső kommunikáció, valamint a tanulók és óvodások 
szüleivel való kapcsolattartás nyelveként az oktatási nyelv legyen a használható. 
Továbbá, az oktatás keretében a minősítéseket mind írásban, mind szóban az okta-
tási nyelven is közölni kell. 

A 46. cikk egyértelműen kijelenti, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó 
közoktatásban a román nyelvet és irodalmat kivéve minden tantárgyat anyanyelven 
                                                   
21 A 151/1999. számú törvény 48. cikkelye által módosított 84/1995. számú törvény előírásai csupán 
bármely román állampolgárra vonatkoztak és nem terjedtek ki az Európai Unió tagállamainak és a 
Svájci Államszövetség bármely polgárára. 
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kell tanítani. A közoktatásban az anyanyelvet és az anyanyelvű irodalmat, az adott 
nemzeti kisebbség történelmét és hagyományait, valamint a zenét az illető nemzeti 
kisebbség nyelvét és kultúráját jól ismerő szakértői csoport által kidolgozott és a 
törvény szerint jóváhagyott külön tantervek szerint és módszertan alapján kell ta-
nítani. 

Fellelhető az a rendelkezés is, mely szerint az anyanyelvétől eltérő tannyelvű 
oktatási intézményt látogató, nemzeti kisebbséghez tartozó tanulók számára kérés-
re biztosítani kell anyanyelvük és irodalmuk, történelmük és hagyományuk törzs-
anyag részeként való oktatását. Továbbra is, az általános és középiskolai kisebbsé-
gi nyelven történő oktatásban Románia történelmét és földrajzát az illető nyelven 
folytatják azzal a kötelezettséggel, hogy a helyneveket és a román tulajdonneveket 
román nyelven is megemlítsék és megtanulják. Ilyen tekintetben, az általános isko-
lai oktatásban kötelező bevezetni az illető nemzeti kisebbség történelmét és ha-
gyományait anyanyelven oktató tantárgyat is. A „Történelem” tantárgy kerettan-
tervébe és tankönyvébe a jelen rendelkezések értelmében be kell foglalni a romá-
niai nemzeti kisebbségek történelmét és hagyományait; ebben a tekintetben is je-
lentős a haladásnak és nyitottabb felfogásnak lehetünk tanúi a jogalkotó részéről. 

Végül, a 12. szakaszban foglaltak közül meg kell említenünk azt az előírást, 
mely szerint a közoktatásban felvételi és záróvizsgát azokon a nyelveken lehet le-
tenni, amelyeken az illető tantárgyakat tanulták. 

A jelen törvény azt is biztosítja, hogy bármely román állampolgár részt ve-
hessen a román nyelven, egy kisebbségi vagy világnyelven folyatott alternatív ok-
tatási formában22 is. 

A törvény leszögezi a maximális heti óraszámokat is; ebben a tekintetben leg-
feljebb heti 20 az elemi, 25 az általános iskolai és 30 a középiskolai oktatás eseté-
ben a megengedett óraszám. Ettől el lehet térni azonban és meg lehet haladni a 
maximális óraszámot, ha az anyanyelv, valamint a nemzeti kisebbségek történel-
mének és hagyományainak elsajátítására szükséges órák és a kétnyelvű oktatás 
megkívánja. 

Ingyenes tankönyvekben kell részesülniük az állami közoktatásban és akkredi-
tált/engedélyezett kötelező magánoktatásban részt vevő tanulóknak és tanároknak, 
abban az esetben is, ha nemzeti kisebbségi nyelven folyó oktatásban vesznek részt. 

A 74. cikkely (4) bekezdése előírja, hogy a VI. osztály végén a tanulóknak 
két vizsgából álló transzdiszciplináris felmérésen kell részt venniük; a nyelv és 
kommunikáció vizsga, a kisebbségi osztályok esetében, magába foglalja az anya-
nyelvet is. Ezt fellelhetjük a cikk (5) bekezdésében is; ennek alapján a diákok IX. 
                                                   
22 A közoktatási rendszerben az oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszter rendeletével elfogadott 
szabályzatok alapján és az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium hozzájárulásával oktatási 
alternatívák kezdeményezhetők és szervezhetők, melyek működési autonómiával rendelkeznek. 
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osztály végén is záróvizsgát tesznek, amelybe ugyanúgy beletartozik a kisebbségi 
nyelven tanulók számára az anyanyelvből való vizsgázás is. 

Kisebbségjogi vonatkozású előírást találunk a 95. cikkelyben, amely kijelenti, 
hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén szervezett oktatással is rendelkező megyék 
tanfelügyelősége keretében tanfelügyelőket kell kinevezni az ilyen típusú oktatásra 
is. Folytatásban, a 97. cikkelyben foglaltak értelmében a kisebbségi nyelven oktató 
iskola igazgatójának ismernie kell az adott kisebbségi nyelvet is, de csak akkor, ha 
az illető iskola kizárólag az illető kisebbségi nyelven oktat. Más esetben, ha csak 
egy kisebbségi nyelvű tagozat működik, az igazgatók egyikének kell ismernie az 
illető nyelvet. 

A 135. cikk szabályozza a kisebbségi felsőoktatást, ez a törvény alapján három-
féleképpen valósulhat meg, először is olyan felsőoktatási intézmények keretében, 
amelyek rendelkeznek anyanyelven működő karral, tagozattal vagy képesítéssel; 
másodsorban, megvalósulhat többnyelvű és multikulturális intézmények keretében 
is, míg harmadsorban létrehozhatók csoportok, tagozatok vagy tanulmányi vonalak a 
felsőoktatási intézmények keretén belül a nemzeti kisebbségek nyelvén. Tanszék-
ként kell megszervezni a többnyelvű és multikulturális egyetemek keretén belül mű-
ködő tanulmányi vonalat; a kisebbségi felsőoktatás keretében ugyanakkor biztosítani 
kell mind az anyanyelvű alap-, magiszteri és doktori képzést, mind pedig az anya-
nyelvű posztgraduális képzést. Ugyanakkor a nemzeti kisebbségek nyelvén tanuló 
hallgatók esetében az alapfinanszírozást nagyobb együtthatóval kell kiszámítani. 

A 117/2013-as sürgősségi rendeletet az újtanügyi törvény kiegészítésére hoz-
ták, és számunkra valójában azzal a lényeges előírással bír, hogy az 1/2011-es tör-
vény 74. cikkének (5) bekezdése által szabályozott IX. osztály végén megtartandó 
záróvizsgát immár a VIII. osztály végére hozza; a vizsgatárgyak ugyanazok ma-
radtak23. 

Összegezve a fentieket, kijelenthetjük, hogy az új és jelenleg is hatályban le-
vő tanügyi törvény általános reformintézkedésekre törekszik; sőt, ezek mellett ga-
rantálja is a kisebbségeknek azt a jogát, hogy anyanyelvükön tanulhassanak az ok-
tatási ciklus teljes egészében. Meg kell említenünk még azt is, hogy a törvény biz-
tosítani igyekszik három felsőfokú intézmény multikulturális jellegét is24. Ezeknek 
tekintetében arra enged következtetni a törvényszöveg, hogy talán megszűnni lát-
szik az a nemzetállami megközelítés, amely az eddigiekben érezhető és ugyanak-
kor nagymértékben jellemző is volt a szabályozásra. 
                                                   
23 Román nyelv és irodalom, anyanyelvi, számtan és tudományok transzdiszciplináris, valamint vi-
lágnyelvi írásbeli vizsga; számítógép-kezelési gyakorlati vizsga és végül szociális és állampolgári 
kompetenciákat felmérő transzdiszciplináris szóbeli vizsga.  
24 Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár – román, magyar és német nyelven; Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem – román és magyar nyelven; Marosvásárhelyi Színművészeti 
Egyetem – román és magyar nyelven. 
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Szakirodalom 
Felhasznált törvények25: 

28/1978. számú Oktatási és Tanügyi Törvény, megjelent1978. december 21-én a 
113/1978 számú Hivatalos Közlönyben 

84/1995. számú Tanügyi Törvény, megjelent 1995. július 24-én a 167/1995 szá-
mú Hivatalos Közlönyben 

72/1995. számú Döntés a Tanügyi Törvény egyes előírásainak alkotmányosságá-
ról, megjelent 1995. július 18-án a 167/1995 számú Hivatalos Közlönyben 

36/1997. számú Sürgősségi Rendelet a 84/1995. számú Tanügyi Törvény módosí-
tásáról és kiegészítéséről, megjelent 1997. július 10-én a 152/1997 számú 
Hivatalos Közlönyben 

128/1997. számú Törvény a tanszemélyzet jogállásáról, megjelent 1997. július 
12-én a 158/1997 számú Hivatalos Közlönyben 

151/1999. számú Törvény a 84/1995. számú Tanügyi Törvényt módosító és ki-
egészítő 36/1997. számú Sürgősségi Kormányrendelet jóváhagyásáról, 
megjelent 1999. július 30-án a 370/1999 számú Hivatalos Közlönyben  

84/1995. számú Tanügyi Törvény – Újra közzététel, megjelent 1995. július 24-
én, hatályba helyezve 1999. december 10-én a 606/1999 számú Hivatalos 
Közlönyben 

268/2003. számú Törvény a 84/1995. számú Tanügyi Törvény módosításáról és 
kiegészítéséről, megjelent 2003. június 13-án a 430/2003 számú Hivatalos 
Közlönyben 

1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvény, megjelent 2011. január 5-én a 18/2011 
számú Hivatalos Közlönyben 

117/2013. számú Sürgősségi Rendelet az 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Tör-
vény módosításáról és kiegészítéséről, valamint az oktatást érintő egyes  
intézkedések elfogadásáról, megjelent 2013. december 23-án a 843/2013 
számú Hivatalos Közlönyben 

Források 
https://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Brochure/Brochure_hu.pdf  
http://www.ispmn.gov.ro/page/minlex 

Felhasznált könyvészet: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ember 
http://sulidoc.atw.hu/file/vegleges_elmelet.doc– Az emberi természet. 

BARNA Gábor 
 Népi kultúra – nemzeti kultúra – nemzeti identitás. A népi kultúra szerepe 

a nemzeti kultúra és a magyar identitás megszerkesztésében. 
 http://mek.oszk.hu/09300/09396/html/01.htm#b40 

                                                   
25 A törvények időrendi sorrendben szerepelnek az egyszerűbb áttekinthetőség érdekében. 
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FÁBIÁN Gyula – ÖTVÖS Patricia 
2003 Kisebbségi jog. I. kötet, Komp-Press – Korunk Baráti Társaság Kiadó,  

Kolozsvár. 
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, 6. cikkely. 

https://www.youtube.com/watch?v=yh_bOedcGA0 
http://www.menszt.hu/layout/set/print/content/view/full/203 – az egyezségok-

mány. 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=hng– Az Em-

beri Jogok Egyetemes Nyilatkozata.  
http://embers-eg.webnode.hu/products/a-magyar-nyelv-fontossaga-es-

szamunkra-kiemelkedo-jelentosege/  
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A vizsgálat kontextusa, célja, tárgya, módszerei 
(Pletl Rita) 

1. A vizsgálat előzményei, tervezése 
Az anyanyelvű szakképzés helyzete, problémái kétnyelvű oktatási rendszer-

ben az oktatás körülményei (intézményi hálózat) és szereplői (tanár, diák) viszony-
latában című kutatás előzményének tekinthetők a korábbi országos hatókörű empi-
rikus kutatások, amelyeknek tapasztalatait hasznosítottuk mind a tervezésben, 
mind a lebonyolításban (a kialakított kapcsolathálók az adatfelvételben nélkülöz-
hetetlenek), mind az adatok feldolgozásában. Közvetlen előzménynek Az anya-
nyelvű szakképzés helyzete, problémái a tanulás (középiskolások) és tanítás (taná-
rok) viszonylatában című 2013-2014-ben lebonyolított, országos hatókörű, hely-
zetfeltáró jellegű kutatás tekinthető, amely átfogta a romániai magyar tannyelvű 
szakközépiskolai képzést. A megvalósult mintát 76 szakközépiskola 74 végzős 
osztálya, 2040 tanuló, 105 tanár alkotta. A vizsgálati minta (régiók, településtípu-
sok, szakirányok szerint rétegzett) reprezentatív jellege biztosította, hogy az ered-
ményadatok tükrözzék a magyar tannyelvű szakoktatás általános helyzetét.  

A jelenlegi kutatás folytatása az előzőnek, azok adataira és tanulságaira ala-
poz, ugyanakkor kiterjeszti a vizsgálatot a kulturális eszköztudás színvonalának a 
mérésére is. Az olvasási és szövegértési képesség, illetve írásbeli kifejezőképesség 
szakközépiskolai vizsgálatát a 2013-2014-es mérés tanári kérdőíveinek adatai in-
dokolták. A hatékony oktatást gátló tényezőknél a szaktanárok 85%-a jelöli meg 
azt, hogy a tanulók nem rendelkeznek a szükséges előzetes ismeretekkel, illetve a 
tanulók kulturális eszköztudása nem megfelelő színvonalú, a szövegértési képes-
ségük nem éri el azt a szintet, amely biztosítaná az önálló tanulást. A tanárok az 
oktatási rendszer hiányosságai között a harmadik helyen említik a rendszeres 
tudásszintmérések hiányát (az interjúk adatai). Véleményük szerint a mérések 
visszacsatoló funkciójukkal segítenék az oktatói tevékenységet azzal, hogy az ada-
tok pontosságával feltérképezik a hatékony tanítást akadályozó tényezőket, feltár-
ják a tanulói képességek adott színvonalát, amelyet viszonyítani lehet a tantervi 
követelményekhez, így lehetővé válik a képesség elvárt és elért színvonala közötti 
távolság számbavétele. A tanárok fontosnak tartják azt is, hogy a tanulók egy kül-
ső felmérés objektív adatai segítségével szembesüljenek teljesítményeik értékével. 

A tanári tapasztalatok összhangban vannak a 2009-2010-es országos hatókörű 
olvasási és szövegértési vizsgálat eredményadataival, amelyek bizonyították, hogy a 
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szakközépiskolai képzésbe kerülő tanulók túlnyomó része hátránnyal indul (kulturá-
lis eszköztudásuk színvonala többszörösen gyengébb, mint elméleti középiskolába 
járó társaiké); lemaradásuk oly mértékű, hogy nem tudnak felzárkózni a képzés vé-
géig, ezt bizonyítják a szakközépiskolák tanulóinak gyenge érettségi eredményei. 

A kutatást kiterjesztettük a mérnök szakos tanárjelölt hallgatók esetében is. A 
mintát is szélesítettük (nemcsak első, hanem másod és harmad éveseket is bevon-
tunk a vizsgálatba); a kutatás tárgyát is (vizsgáltuk a hallgatók problémamegoldó 
képességét, illetve vállalkoztunk arra, hogy feltárjuk a szövegértési képesség szín-
vonala és az algoritmikus gondolkodás közötti összefüggéseket). 

A kutatás tervezésében támaszkodtunk a szakképzés szakirodalmára, a szak-
képzés intézményi hálózatát feltáró előző kutatásunkra és az anyanyelvű szakokta-
tásban résztvevő szereplők kérdőívvel felmért tapasztalataira. Akárcsak előző ku-
tatásunkban, a tervezésben figyelembe vettük 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). A kutatás témájá-
nak (szövegalkotási és szövegértési képesség vizsgálata) megfelelően áttanulmá-
nyoztuk a legújabb nemzetközi, főleg Pisa-mérések Magyarországra és Romániára 
vonatkozó jelentéseit, illetve az eredményeket értékelő tanulmányokat. 

Mivel empirikus vizsgálatunk teljes mértékben ráépül az előzőre, a 2013-
2014-es vizsgálat keretében létrejött szakközépiskolai intézményes hálózat adatbá-
zisát tekintettük irányadónak a vizsgálati minta összeállításában. A magyar tan-
nyelvű középiskolai szakoktatás régiós jellegzetességeit (jelentős különbségek ab-
ban, hogy a szaktantárgyak hány százalékát tanulják anyanyelven vagy államnyel-
ven) figyelembe kellett vennünk a mérőeszközök tervezésében. 

A kitöltött tanári kérdőívek adatainak elemzéséből levont tanulságok alapján 
bővítettük a jelenlegi vizsgálat háttérkérdőíveit: új témaköröket emeltünk be a diá-
kok számára szerkesztett kérdőívbe: tanulási technikák és stratégiák, a motiváltság 
kérdése a szakmai ismeretek megszerzésében, a szakmai gyakorlat hasznosulása a 
szakmai képességek alakulásában.  

2. A vizsgálat jellege, időszerűsége és szükségessége 
A szakközépiskolások kulturális eszköztudásának színvonalát vizsgáló kuta-

tás empirikus jellegű, országos hatókörű, diagnosztikus célzatú, keresztmetszeti 
vizsgálat. Időszerűségét külső és belső tényezők egyaránt igazolják. Európai szin-
ten napirenden van a szakképzés minőségének javítása, következésképpen Romá-
niában is a figyelem középpontjába került. 2013-ban és 2014-ben születtek azok a 
jogi szabályozások, amelyek új alapokra helyezték a szakképzést, és rendelkeztek 
a kisebbségi nyelveken folyó szakoktatásról is. A szakközépiskolai képzés helyzetét 
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feltáró kutatás adatai jelezték, hogy szükséges a kulturális eszköztudás színvona-
lának a vizsgálata, mert minőségi oktatást célzó programokat nem lehet megvaló-
sítani addig, amíg a hatékony oktatás egyik legnagyobb gátló tényezője a szöveg-
értés és szövegalkotás nem megfelelő színvonala. Mivel ez a jelenség nem csupán 
egyes régiókra jellemző, hanem országos szinten általánosnak mondható, ezért el-
ső lépésként azokat a korrekciós programokat kell kidolgozni, amelyek felzárkóz-
tatják az általános iskola végzőseinek nagyon gyengén teljesítő népes rétegét, akik 
jelentős részben a szakképzést választják. 

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

maztunk. A közvetlen célok a következők: (1) Felmérjük a szakközépiskolások 
kulturális eszköztudásának színvonalát; vizsgáljuk a tanulási motivációt, illetve a 
tanulási stratégiákat; összefüggéseket tárunk fel a tanulói teljesítmények és tanulá-
si stratégiák között. (2) Felmérjük az első éves, mérnök szakos tanárképzős hallga-
tók különböző multimédiás eszközök használatában való jártasságát és ezen esz-
közök alkalmazását a tanítási gyakorlatban. (3) Vizsgáljuk a mérnök alapszakos 
tanárképzős hallgatók körében a szövegértési képesség színvonala és az algoritmi-
kus gondolkodás közötti összefüggéseket. 

Távlati célként jelöltük meg kapcsolat teremtését a szakképzés középiskolai 
és szakiskolai, valamint a felsőoktatási (tanárképzés) szintű területei között. 

4. A mintavétel 
A vizsgálat tervezett szakközépiskolai mintája reprezentatív, átfogja a magyar 

tannyelvű szakközépiskolai hálózatot. Az iskolák kisorsolásában nem alkalmaztuk 
a lépcsőzetes mintavételi eljárást, mert előző vizsgálatunk helyzetfeltárása éppen 
azt rögzítette, hogy a magyar tannyelvű középiskolai szintű szakoktatás kiépített-
sége szempontjából jelentősek a különbségek a régiók között. Szintén előző kuta-
tásunk tárta fel, hogy a megyei lefedettség a szórványban nem teljes körű, vannak 
olyan megyék, ahol a magyar tannyelvű középiskolai kínálatból hiányzik a szak-
képzés (nincs szakközépiskola magyar tagozattal). Jelentős régiós különbségek 
vannak a településtípus szempontjából is. A szórványban kizárólag csak megye-
székhelyen léteznek magyar tagozattal is rendelkező szakközépiskolák; az átmene-
ti régióban a megyeszékhelyen kívül más nagyvárosokban is működnek magyar 
tagozatú középiskolai intézmények; a tömbben kisvárosokban is, sőt Hargita me-
gyében község-központokban is találhatók anyanyelvű szakközépiskolai képzést 
biztosító intézmények. 
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A minta rétegzettségét biztosító tényezők (a megyék, szakok és szakirányok 
szerinti kiválasztás) következetes alkalmazását a lépcsőzetes mintavételi eljárás-
ban csak a tömb esetében lehetett volna érvényesíteni, a másik két régióban nem. 
A képzési kínálat szerint szintén szignifikánsak a régiós különbségek. A szórvány-
ban hat, az átmeneti régióban nyolc szakirány közül választhatnak azok a diákok, 
akik az anyanyelvű szakközépiskolai képzésre jelentkeznek, a választék csak a 
tömbben bővül tizenhét szakirányra. 

A pedagógusjelöltek mintáját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Tanárképző Intézetének mérnök szakos hallgatói (a tanárképzősök mind a három 
évfolyama) alkotják, illetve kontroll-csoportként bevontuk a vizsgálatba a humán 
szakos tanárképzős egyetemistákat is, szintén mind a három évfolyamot. A minta 
rétegzettségét az alapképzés különböző szakirányai biztosították. 

5. A vizsgálat célpopulációi 
A kutatás témájának és céljainak megfelelően a vizsgálatnak két kijelölt cél-

populációja volt: a szakközépiskolák tizenegyedikes diákjai; az első éves, tanár-
képzős egyetemi hallgatók. 

A szakközépiskolai minta rétegzettségét a szakok és szakirányok szerinti ki-
választás biztosította. A mintába bekerültek úgynevezett csonka osztályok is, 
vagyis olyanok, amelyek különböző tannyelvű (magyar és román) szakirány sze-
rint összevont csoportokból jöttek létre. 

A tanárképzős hallgatók mintája leképezi az alapszakok változatosságát: gé-
pészmérnök, automatizálás, távközlés, számítástechnika, kertészmérnök, tájépíté-
szet, mechatronika, informatika, fordító és tolmács, közegészségügyi szolgáltatá-
sok és szakpolitikák. 

6. A vizsgálat eszközei 
A vizsgálat kijelölt célpopulációkra tervezett mérőeszközeit a vizsgálat tár-

gyának és céljainak megfelelően a képességek mérésére alkalmas feladatsorok és a 
tudásszintre hatást gyakorló háttérváltozók vizsgálatára szerkesztett kérdőívek al-
kotják. 

A szakközépiskolások kulturális eszköztudásának színvonalát mérő feladato-
kat úgy állítottuk össze, hogy a szövegértést helyeztük a középpontba, a szövegal-
kotást ehhez rendeltük hozzá. A szöveg kiválasztásában két szempontot vettünk fi-
gyelembe: a szöveg az adott korosztálynak megfelelő, olyan dokumentum típusú 
szöveg legyen, amelynek megformáltsága és nyelvezete közel áll a tankönyvi szö-
vegekhez; témája legyen összhangban azokkal az ismeretekkel, amelyekkel az adott 
évfolyamon a tanulóknak rendelkezniük kell. Olyan szöveget kellett választanunk, 
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amelynek témája a tanult tantárgyak alapján ismert mind a műszaki, mind a humán 
jellegű szakirányok számára. 

A kiválasztott szöveg (A számítógép logikai felépítése) témájával az informa-
tika területéhez kapcsolódik, dokumentum jellegű, az olvasás célja szerint infor-
máló, szövegformátum szerint kevert szöveg, a szituáció szerint nyilvános célú. 
Terjedelmében aránylag rövid, egyetlen ábrát tartalmaz. A szöveghez az országos 
hatókörű adatgyűjtésre kiküldött változatban tizenhét item kapcsolódik. Az eredeti 
formában a feladatok száma nagyobb volt (huszonöt item), de a próbamérések azt 
jelezték, hogy a felmérésre szánt idő nem elegendő a feladatok megoldására. A 
szövegértési tesztek itemjeinek megoszlása olvasási műveletek szerint a követke-
ző: információ-visszakeresés: 8; szövegértelmezés: 4; reflektálás és értékelés: 5.  

A szövegalkotási feladat témajavaslatai kapcsolódtak a számítógép világához. 
Öt témát jelöltünk meg, amelyek közül szabadon választhattak egyet. A témákat 
úgy állítottuk össze, hogy a gyenge teljesítményű tanulóknak is kínáljunk lehető-
séget, de a jók is találjanak maguknak megfelelőt. A javaslatok között voltak olya-
nok, amelyek lehetővé tették a diákok számára könnyebbnek bizonyuló narratív 
jellegű, élménybeszámoló típusú szöveg alkotását, de olyan címek is szerepeltek, 
amelyek esszé típusú szöveg megalkotását feltételezték. Bármelyiket is választot-
ták, a műfaj ismert a tizenegyedikesek számára. 

Rövid fogalmazást kértünk, amelynek adhattak önállóan címet, de választhat-
ták a megadottak közül a kiválasztottat is. A feladat szövegében felhívtuk a fi-
gyelmüket arra, hogy a téma szempontjából lényeges dolgokról írjanak, világosan 
és hatásosan fejtsék ki mondanivalójukat. Hangsúlyoztuk, hogy megemlíthetnek 
különböző nézőpontokat, utalhatnak személyes megfigyeléseikre, olvasmányaikra, 
filmekre, vagy bármire, ami segíti mondanivalójuk kifejtésében. 

A kérdőívek a következő témakörökre fókuszálnak: milyen társadalmi réteg-
helyzetű és általános iskolai eredményeket elért tanulók jelentkeznek szakiskolá-
ba; milyen pályaelképzeléseik vannak; a szaktantárgyak oktatása és a gyakorlati 
képzés milyen nyelven valósul meg; az oktatás nyelvisége és a megértés, illetve az 
anyag elsajátításának problémája. Rákérdeztünk arra is: milyen technikákat és 
stratégiákat alkalmaznak az önálló (otthoni) tanulásban; melyek azok a tantárgyak, 
amelyeket fontosnak tartanak a jövendőbeli szakmájuk szempontjából; mennyire 
elégedettek a szakképzésben elsajátítható ismeretekkel és alkalmazott módszerek-
kel. A kérdőív még tartalmazott a továbbtanulási szándékkal, pályaválasztással, 
illetve a munkavállalás lehetőségeivel kapcsolatos kérdéseket is. 

A tanárképzős egyetemi hallgatók számára szerkesztett mérőeszközök a kuta-
tás témájának és céljainak megfelelően feladatlapokból és kérdőívekből álltak. A 
szövegértő, problémamegoldó képesség és algoritmikus képesség mérésére össze-
állított mérőeszközök a következők: szövegértés technikai szövegen; algoritmikus 
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elemek azonosítása általános szövegben; algoritmus-végrehajtás matematikai kon-
textusban (lásd a mellékletet). A feladatok szerkesztésében szempontként érvénye-
sítettük, hogy ne feltételezzenek programozói előismereteket. 

A szakközépiskolások szövegértési képességének színvonalát mérő feladat-
sort megoldattuk a tanárképzős hallgatókkal is két okból. Egyrészt azért, mert a 
mérnök szakokra jelentős számban jelentkeznek a szakközépiskolák végzősei, és 
azt akartuk vizsgálni, hogy az országos átlaghoz viszonyítva milyen színvonalú a 
felsőfokú képzésbe bekerült első évesek szövegértési képessége. Másrészt azt is 
vizsgálni szeretnénk, hogy az egyetemi képzés folyamán milyen mértékben fejlő-
dik a képesség színvonala, ezért a teszteket (szövegértés technikai szövegen) meg-
oldattuk a másod és harmadéves hallgatókkal is. 

A tanárképzős mérnök-hallgatók kérdőívei a következő területeket fogták át: 
információs és kommunikációs technológiák ismerete; a web 1.0 és web 2.0-es al-
kalmazások használatában való jártasság; az oktatószoftverek iskolai alkalmazásá-
nak haszna; az eddigi iskolai tapasztalatok; a tanárképzéssel szembeni elvárások; 
az anyanyelv szerepe az ismeretek átadásában. 

7. A vizsgálat lebonyolítása 
Az adatfelvétel a 2014-2015-ös tanév második félévében bontakozott ki, két 

szakaszban valósult meg, mert az adatgyűjtés két célpopulációra irányult. Az első 
szakaszban eljuttattuk a szakközépiskolákba a kérdőíveket szakok, szakirányok és 
osztályok szerint borítékolva, mellékeltük a lebonyolítás stratégiáját is a szakta-
nárok számára. Az intézményekkel való kapcsolatfelvételben támaszkodtunk előző 
mérésünk tapasztalataira (a működő kapcsolathálóra), azoknak az intézményeknek 
küldtük el a dokumentumokat, amelyek részt vettek előző vizsgálatunkban. A 
meglévő kapcsolatok biztonsága eredményezte, hogy régiós és megyei lebontás-
ban a következőképpen alakult a helyzet százalékos arányokban kifejezve a do-
kumentumok oktatási intézményekbe való eljutását: Maros 79%, Hargita 100%, 
Kovászna 100%; Kolozs 100%, Szatmár 73%, Szilágy 100%, Bihar 78%; Arad 
100%, Hunyad 100%, Brassó 100%, Temes 100%. Régiós szinten összesítve az 
adatokat: tömb: 92% (39 intézményből 36), átmeneti régió: 83% (30 iskolából 25), 
szórvány: 88% (11 iskolából 10). 

Ez esetben a gondot nem a kapcsolatfelvétel, hanem az okozta, hogy a mérés 
(pályázati kiírástól már eleve behatárolt) tervezett periódusa egybeesett a szakkö-
zépiskolák szervezte szakmai gyakorlat időintervallumával. Ezért megyei szinten 
különbségek vannak abban, hogy az iskolákba kézbesített kérdőívek célba értek, 
vagyis a diákok kezébe kerültek, vagy nem, tudniillik egyes iskolák a helyi adott-
ságok függvényében és a számukra biztosított rugalmas keretnek köszönhetően 
oldották meg a szakmai gyakorlat lebonyolítását úgy, hogy vagy azzal zárult az 
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iskolaév, vagy a tanulók csupán a tanév utolsó két hetére jöttek vissza. A mérésben 
való részvételt akadályozta az is, hogy a félévi kötelező tantárgyi dolgozatok meg-
íratásának ideje szintén igazodik a szakmai gyakorlathoz, ezért előfordult az is, 
hogy időhiány miatt a szaktanárok már nem tudtak sort keríteni a feladatlapok 
megoldatására. Mindez tükröződik a megvalósult mintában.  

A szakközépiskolásoknak két tanítási óra állt rendelkezésükre, hogy kitöltsék 
a kérdőívet, illetve megoldják a szövegértési és szövegalkotási feladatokat. Az in-
tézményekre bíztuk, hogy az egy hónapos (2014. május) határidőn belül, hogyan 
tervezik meg szakonként és szakirányonként az évfolyamokon a tanulókkal a kér-
dőívek kitöltetését, ill. a feladatok megoldatását. A kitöltött kérdőíveket és felada-
tokat az azokat kiosztó szaktanár gyűjtötte össze a tanulóktól, a kapcsolattartó 
személy pedig a szaktanároktól vette át és összesítette. Az intézményektől postai 
úton jutott el hozzánk. 

A második szakaszban került sor a tanárképzős diákok lekérdezésére és a fel-
adatok megoldatására. Ezt szakcsoportonként személyesen végezték el a kutató-
csoport tagjai 2015 áprilisában (harmad évesek), illetve májusában (első és másod 
év). A kérdőívek kitöltésére és a három típusba sorolható feladatok (összesen 
négy) megoldására két tanítási órát szántunk. 

8. Az értékelés megszervezése 
A szakközépiskolákból begyűlt kérdőíveket, megoldott teszteket a kutatócso-

port tagjai rendszerezték, majd kódolták régiók, megyék és oktatási intézmények 
szerint. A kérdőívek adatainak számítógépes betáplálását tanárképzős hallgatók 
segítségével végeztük el. A hallgatók a kódolt kérdőívek adatait egy olyan szer-
kesztett Excel táblázatba vezették be, amelyben az oszlopok a kérdésekre adható 
válaszok lehetséges változatainak skáláját fogták át, a sorok pedig a mintát alkotó 
kérdőívek kódjeleit. 

Az olvasási és szövegértési tesztek kiértékelésében igazodtunk a PISA-
mérésekben alkalmazott eljárásokhoz; a fogalmazási feladatok értékelését a nem-
zetközi mérésekben alkalmazott analitikus szempontok szerint végeztük el. Ez 
utóbbiak esetében nem alkalmaztuk az egyetlen jeggyel, összbenyomás alapján va-
ló értékelést, amelyet viszont viszonyítani lehet az analitikus változókra kapott 
pontszámok összegével, mert javítóink nem rendelkeztek a szükséges értékelési 
tapasztalattal. 

A szövegértési és fogalmazási tesztek javítását fordító és tolmács szakos, másod 
és harmad éves tanárképzős hallgatókból kialakított javító csoportok végezték el. A 
hallgatókat felkészítettük az értékelési munkára. Mind a szövegértési, mind a szö-
vegalkotási feladatokhoz részletes javítási útmutatót kaptak kézhez, amely tartal-
mazta az értékelés szempontrendszerét, a javítási kulcsot és a megoldási lehetőségek 
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számbavételét. A pontozó lapok adatait egy olyan szerkesztett Excel táblázatba ve-
zették be, amelyben a szövegértési itemek esetében az oszlopok az egyes feladatokra 
adható maximális pontszámokat tartalmazták, a fogalmazási feladat esetében a hat 
analitikus szempontot fogták át; a sorok pedig a mintát alkotó kérdőívek kódjeleit. 

A hallgatók párban dolgoztak, a két javító által adott pontszámokból számí-
tottuk ki a zsűri-osztályzatot minden egyes dolgozat esetében. A javító párok fel-
adatra „szakosodtak”. Az értékelendő feladatokat úgy osztottuk szét a javító párok 
között, hogy mind a három régióból kapjanak kézhez dolgozatokat. Az értékelés 
munkáját folyamatosan ellenőriztük, és abban az esetben, amikor a két javító által 
adott pontszámok között jelentős volt az eltérés, egy harmadik javítóval is értékel-
tettük a dolgozatot. 

Miután ellenőriztük az adatok betáplálásának helyességét, azután hoztuk létre 
az adatbázisokat. 

A pedagógusjelöltektől begyűlt kérdőíveket és feladatlapokat rendszereztük a 
mérés alapmintáját alkotó hallgatók és a kontroll-csoport alanyai szerint, majd kó-
doltuk az alapképzés szakirányai és évfolyamok szerint. A tanárképzős hallgatók 
feladat-megoldásait a kutatócsoport két tagja, Harangus Katalin és Kátai Zoltán 
értékelte. Az értékelés eredményeinek Excel táblázata ugyanazt a szerkesztési el-
vet követi, mint a szakiskolások pontozólapjai. A kérdőívek adatainak számítógé-
pes betáplálását szintén egyetemisták végezték el. 

9. Az adatelemzés módszerei 
Az adatgyűjtésben alkalmazott többféle módszer (keresztmetszeti vizsgálat, 

kérdőíves lekérdezés, illetve képességek mérésére alkalmas feladatsorok megoldá-
sa) feltételezte, hogy az adatok feldolgozásában is különböző módszereket alkal-
mazzunk. 

A kvantitatív kutatások körébe tartozó kérdőíves vizsgálat adatainak feldolgo-
zását statisztikai számítások elvégzésével, az adatokból képzett átlagok, százalékos 
arányok kiszámolásával végeztük el, ezzel biztosítottuk a tárgyilagos elemzést. 

A szövegértési és fogalmazási feladatok eredményadatainak feldolgozását 
statisztikai számításokkal és kereszttáblák segítségével végeztük el. 

10. A vizsgálati minta 
Az empirikus minta leképezi a régiók szintjén az országos helyzetet. A felmé-

résbe bekapcsolódó oktatási intézmények részvételi aránya következőképpen ala-
kul: tömb: 47%; átmeneti régió: 36%; szórvány: 29%. A tömb esetében 36 szakkö-
zépiskolából 17 vett részt a vizsgálatban), az átmeneti régióban 25 intézményből 9, 
a szórványban 7 intézményből 2. 
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A minta rétegzettségét az osztályok szerinti szakirányok biztosították. Megyei 
bontásban a következőképpen alakult a helyzet százalékos arányokban kifejezve a 
mérés megvalósulását: Maros 58%, Hargita 36%, Kovászna 72%; Kolozs 60%, 
Szatmár 22%, Szilágy 15%, Bihar 42%; Arad 0%, Hunyad 0%, Brassó 50%,  
Temes 100%. Régiós szinten összesítve az adatokat: tömb: 49%, átmeneti régió: 
27%, szórvány: 27%. 

Összevetve a régiós részvételi arányokat az intézmények és a szakirányok 
szintjén, megállapítható, hogy az arányok módosulnak, legnagyobb mértékben az 
átmeneti régió esetében (9%-kal), a tömb és a szórvány esetében 2%-kal, az első-
nél növekedik, a másodiknál csökken az arány. A módosulás annak tulajdonítható, 
hogy az átmeneti régióban és a szórványban kisebb létszámúak a szakirányok sze-
rint szervezett osztályok, illetve nem ritkák az úgynevezett csonka osztályok. 

A mintát 1206 szakközépiskolás diák alkotja (11. osztály). 
Az egyetemi hallgatók mintáját 348 diák alkotja, évfolyamok szerint a követ-

kező megoszlásban: I. évfolyam: 231, II. évfolyam 43, III. évfolyam 74. Az első 
évesek esetében két kontroll-csoportot alakítottunk ki: az egyiket a mérnöki szak-
irányok hallgatóiból, a másikat a humán alapszakos hallgatókból. A másod és 
harmad évesek mintáját csak tanárképzős diákok képezik. 
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A szakközépiskolások anyanyelvi kulturális 
eszköztudásának színvonala 

(Pletl Rita) 

Helyzetértékelés 
A kommunikációs képességek (a szövegértés és szövegalkotás képessége) 

meghatározó módon befolyásolják az iskolai, a munkaerő-piaci és a társadalmi ér-
vényesülést. A szövegértés és szövegalkotás megalapozása és fejlesztési feladatai 
érdemben a magyar nyelv és irodalom tantárgyra (az elemi oktatás első évfolya-
main nem véletlenül nevezték át a tantárgyat: anyanyelvi kommunikációra) helye-
ződnek. Az anyanyelvoktatás új, kompetencia alapú tantervei már figyelembe ve-
szik azokat az új igényeket, amelyeket a tanulók jövőbeli boldogulása biztosításá-
nak az óhaja vet fel, hiszen egyensúlyt teremtenek a kulturális és civilizatorikus 
paradigma között. A modern pedagógiai szemléletmódot tükröző tantervek kidol-
gozásával és kötelező érvényű bevezetésével, új típusú vizsgarendszer életbe lép-
tetésével a közoktatás irányítói megoldottnak tekintik az alapkészségek, képessé-
gek területén mutatkozó problémákat. Pedig a mindennapi iskolai gyakorlat, az or-
szágos szintű, egyes képzési szakaszokat záró vizsgák (alapvizsga, érettségi) ered-
ményei, de a nemzetközi felmérések Romániára vonatkozó adatai is arról tanús-
kodnak, hogy a tanulók nagyon népes táborának kulturális eszköztudása nem éri el 
a hivatalos dokumentumok által előírt és az adott életszakaszban elvárható színvo-
nalat. 

Az oktatási rendszer az alapozó és a célirányos fejlesztő szakasz (elemi és ál-
talános iskola) után a szövegértést és szövegalkotást olyan megszerzett készségnek 
és képességnek tekinti, amely a legkülönbözőbb tanulási és kommunikációs hely-
zetekben megfelelően működik. Nem veszi figyelembe. hogy a középfokú oktatás 
alsó szintjére (szakiskola, szakközépiskola) bekerülő tanulók jelentős hányada 
olyan fokú lemaradással küzd mind az alapkészségek színvonalát, mind az előze-
tes ismereteket tekintve, hogy felzárkózásuk nem lehet sikeres, annál inkább nem, 
mert nem is léteznek felzárkóztatási programok. Az iskolarendszer differenciálat-
lanul kezeli az alapkészségek nem megfelelő színvonalából adódó problémákat, 
nem veszi figyelembe, hogy az iskolákban érvényesülő pedagógiai gyakorlat, a ki-
alakult tanulásszervezési módok és pedagógiai módszerek nem bizonyulnak al-
kalmasnak arra, hogy kezelni lehessen a megnövekedett különbségekből származó 
pedagógiai kérdéseket. 
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Ez a problémakör (a tantervi célokhoz mért alulteljesítés, tanulási kudarcok, 
az önálló tanulásra való képtelenség) különösen élesen jelentkezik a szakképzésre 
jelentkezők körében. Az általános iskola nyolc osztályát elvégzettek jelentős ré-
szének nem választási lehetőség a szakképzés, hanem kényszerpálya, a leggyen-
gébb tanulmányi eredményekkel rendelkezők a szakiskolában folytatják tanulmá-
nyaikat, hogy elvégezzék a kötelező tíz osztályt; a közepes tanulmányi átlagot el-
érő tanulók egy része kellő motivációval választja a szakközépiskolát, de széles az 
a réteg, amely nem választja, hanem csak ide jut be. Tehát a szakképzésbe töme-
gesen kerülnek be olyan diákok, akik esetében a tanulási nehézségek eleve adot-
tak, hiszen szövegértési és szövegalkotási képességük színvonala nem teszi lehe-
tővé az önálló tanulást. 

Célkitűzések, hipotézisek 
Vizsgálatunkkal kettős célt követünk. Egyrészt arra vállalkozunk, hogy feltár-

juk a szakközépiskolások anyanyelvi kulturális eszköztudásának színvonalát; vizs-
gáljuk a szövegalkotási és szövegértési képesség átlagos fejlettségét. Másrészt 
azokat a területeket szeretnénk beazonosítani, amelyeken oly fokú az elvárható 
szinttől való lemaradás, hogy csak célirányosan tervezett programokkal valósulhat 
meg a korrekció. A fogalmazási képesség esetében a szövegtervezés, illetve szö-
vegszerkesztés műveleteiben való jártasság begyakoroltsági szintjét vizsgáljuk, a 
szövegértési képesség esetében arra vagyunk kíváncsiak, hogyan teljesítenek a ta-
nulók a különböző gondolkodási szinteken. 

Az előző országos hatókörű mérések tapasztalatai alapján a következő előfel-
tevések fogalmazhatók meg: 

Az országos átlagok mind a két képesség esetében alacsonyak. A régiók kö-
zött nincsenek szignifikáns különbségek. A fogalmazási képesség eredményadatai 
magasabbak, mint a szövegértési képesség teljesítményei. 

Az országos átlag alatt és felett teljesítők aránya kiegyensúlyozott (50%-
50%). A tanulók több mint felének a teljesítménye nem éri el az adott oktatási sza-
kaszban elvárható szintet. A jól teljesítők rendkívül vékony réteget alkotnak. 

A vizsgálati minta 
A felmérésben 1006 tizenegyedikes szakközépiskolás diák vett részt, de nem 

minden tanuló működött közre mind a két vizsgálatban. Ezért a fogalmazási ké-
pesség, illetve a szövegértési képesség vizsgálati mintája különbözik. 752 diák al-
kotja az első, 625 tanuló a második mintát. 

Az osztályok és szakirányok szerinti bontás régiós részvételi arányaihoz vi-
szonyítva módosulnak a diáklétszám régiós arányai, azért, mert a szórványban és 
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átmeneti régióban a „teljes” osztályok is kisebb létszámúak, mint a tömbben, illet-
ve a vegyes tagozatú iskolákban „csonka” osztályok fordulnak elő minimális lét-
számú diákkal. A tömb szakközépiskoláiban a „teljes” osztályok tanulói létszáma 
25 és 30 között van, tehát háromszor vagy három és félszer több diák tanul egy-
egy osztályban, mint a szórvány csonka osztályaiban. A diáklétszám arányai azt a 
valós helyzetet tükrözik, hogy az átmeneti régióban és a szórványban a szakközép-
iskolák korlátozott száma és a magyar tannyelvű szakirány választék szűkös volta 
miatt jóval kevesebb diáknak van lehetősége az anyanyelvű szakképzésre, mint 
amennyit a beiskolázandó tanulói létszám indokolna. 

Az arányok módosulása tükröződik a két vizsgálati mintában. A fogalmazási 
képesség színvonalának mérésében résztvevő tanulói minta régiós arányai: szór-
vány: 3%, átmeneti régió: 19%, tömb: 78%. A szövegértési képesség-mérés eseté-
ben az arányok: szórvány: 2%, átmeneti régió:7%, tömb: 91%. 

A fogalmazási képesség színvonala 

A fogalmazási képesség átlagos színvonala 
A fogalmazási képesség színvonalát egyetlen, a szövegalkotási feladatban 

megadott kommunikációs helyzet megoldásaként, önálló szövegműként keletke-
zett fogalmazás alapján mértük fel. A képesség terjedelmét és rugalmasságát nem 
vizsgáltuk. A feladat tartalmi és formai jegyeinek alakításában két szempontot vet-
tünk fegyelembe: a romániai magyar anyanyelvoktatás középiskolai tantervének 
követelményeit követtük (a mérés kritériumorientált jellege megkövetelte); illetve 
fontosnak tartottuk, hogy tartalmilag kapcsolódjon a szövegértési feladat szövegé-
hez. 

A vizsgálat kritériumorientált diagnosztikus országos hatókörű mérés volt, 
ezért eredményadatai alapján általános helyzetkép vázolható fel a magyar anya-
nyelvű szakközépiskolás diákok fogalmazási képességének színvonaláról. 

A felmérésben résztvevő diákok értékelhető dolgozatainak az eredményada-
tait használtuk fel az országos átlagok kiszámításában. De nem tekinthettünk el at-
tól a ténytől, hogy a diákok 15%-a (113 tanuló) úgy adta be a szövegalkotási fel-
adatlapot, hogy az azonosító kódjelét ráírta, de vagy neki sem fogott a feladat 
megoldásának, vagy csak a cím kiválasztásáig jutott el. Az értékelhetetlen, mert 
üres lapként leadott dolgozatok aránya elfogadhatatlanul magas, figyelembe véve, 
hogy a középiskola tizenegyedikes tanulóiról van szó. 

Az értékelhető szövegművek (639 tanuló fogalmazása) alapján számolt or-
szágos átlag 5,28, vagyis az átmenő jegy határán mozog. Teljesítménynek is rend-
kívül gyenge, hiszen a maximális pontszám 10 volt. Ha figyelembe vesszük, hogy 
az alacsony országos átlag alatt teljesít a tanulók 53%-a, és 47% fölötte, akkor 
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megállapíthatjuk, hogy az írásbeli kifejezőképesség átlagos színvonala annyira 
gyenge, hogy a tanítás- tanulás folyamatának sikerességét alapjaiban kérdőjelezi 
meg. A szakképzésben oktató tanárok megállapítása, hogy az oktatás hatékonyságát 
alapvetően akadályozza a tanulók nem megfelelő színvonalú kulturális eszköztudása 
(a 2013-2014-es mérés adatai), az empirikus adatok tanúsága szerint helytálló. 

Az országos átlagok régiók szerint a következőképpen alakulnak: szórvány 
5,84; átmeneti régió 3,64; tömb 5,59. A különbség nem szignifikáns a szórvány és 
tömb között, minkét átlag az elégséges kategóriában található. A különbség jelen-
tős az átmeneti régió és a másik két régió között, hiszen az átmeneti régió átlaga 
elégtelen minősítésű. Az átlag alatt, illetve felett teljesítő tanulók arányára mind-
három régióban az jellemző, hogy népesebb az elégtelenül vagy gyengén teljesítők 
tábora, mint a közepesen vagy jól fogalmazóké. A szórványban 57% átlag alatt, 
43% felette teljesít; az átmeneti régióban hasonlóaz arány: 56%, illetve 44%; a 
tömbben kiegyensúlyozottabb: a tanulók 51%-ának teljesítménye átlag alatti, 51%-
ának átlag feletti. 

A fogalmazási képesség színvonala az eloszlási mutatók tükrében 
A nagyon gyenge eredmények okait vizsgálva két tényezőt kell kiemelni. Az 

egyik okra a teljesítmények eloszlása világít rá. A tanulói teljesítményeket úgy 
számoltuk ki, hogy a szövegalkotási feladatra adható maximális pontszámot tekin-
tettük 100%-nak, ehhez viszonyítottuk a diák által elért pontszámot. Az eloszlást 
tízes skálán vizsgáltuk. 

 

1. ábra. Teljesítmények eloszlása 
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A teljesítmény-eloszlási görbe aszimmetrikus, az átmenő jegy alatti tarto-
mányban található a tanulók több mint fele. Sokatmondó az a tény, hogy az átlag 
alatt teljesítő diákok 48%-a az elégtelen kategóriában található, olyan intervallum-
ban, ahol az önálló teljesítmény négy pont alatt van. Ezeknek a tanulóknak nem 
sok esélyük van az érettségi előtt egy évvel a sikeres vizsgához. Nem véletlen, 
hogy évről-évre nő azon tanulók aránya a szákközépiskolások körében, akik meg-
buknak az érettségin. 

Az átmenő jegy feletti értéksávban az elnyúló görbe alakja azt jelzi, hogy a 
magasabb értékek felé haladva fokozatosan csökken a tanulók aránya. Az eloszlási 
mutatók azt tárják fel, hogy a nagyon gyengén teljesítők túl népes táborát nem tud-
ják kiegyensúlyozni a közepesen teljesítők, a jól teljesítők rétege vékony. kiválóan 
teljesítők alig néhány százalékot tesznek ki. 

 

2. ábra. Régiók szerinti eloszlás 
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A tömbben, a másik két régióhoz viszonyítva, arányosabb az eloszlási görbe. 
A tanulók fele az átmenő jegy alatti sávban helyezkedik el (40% nem éri el a négy 
pontot, 10%megközelíti az ötöst), a diákok negyede gyengén teljesítő, a másik ne-
gyede közepes vagy jó, illetve 8% jeles. 

Mindhárom régióban a legnagyobb gondot azok a tanulók jelentik, akik nem 
képesek még a gyenge teljesítményre sem, ráadásul túl népes ez a csoport. Ezek 
azok a tanulók, akik úgy lépnek be a középiskola alsó szintjére, hogy az írásbeli 
kifejezőképességük színvonala már az általános iskola utolsó évfolyamán sem éri 
el az elvárható szintet. Hátrányuk oly mértékű, hogy esélyük sincs behozni lema-
radásukat. A helyzet már csak azért is súlyos, mert az iskolai rendszer úgy tekinti, 
hogy aki az oktatás egy következő szintjére kerül, az teljesíti az adott szintnek 
megfelelő minimális követelményeket. A felzárkóztatásra legfeljebb egyéni tanári 
próbálkozások léteznek, a pedagógusi munka mozgásterét pedig behatárolják a le-
hetőségek: a tantervben kijelölt célok teljesítése, a feszes időbeosztás, amely a tan-
anyagban való megfelelő ütemű haladást írja elő, a tanulók felkészítése az érettsé-
gire. Nem jut idő a bukdácsolókra, akik nem felzárkóznak, legfeljebb nagy energia 
ráfordítással a különböző tantárgyak leckéit bemagolva, évről évre pótvizsgák so-
rozatával átcsúsznak a következő évfolyamra. 

A fogalmazási képesség színvonala a szövegalkotás műveleti aspektusa 
szempontjából 

A gyenge eredmények másik okát a szövegalkotás műveleti aspektusa szerinti 
vizsgálattal lehet feltárni. Az analitikus szempontok szerinti értékelés alapja az, 
hogy a fogalmazási teljesítmény a benne működtetett komponensek részeredmé-
nyeiben vizsgálható. A részeredmények elemzése lehetővé teszi annak feltárását, 
hogy a diákok milyen jártassággal rendelkeznek a szövegtervezés, illetve a szö-
vegszerkesztés műveleteiben; rávilágít arra, hogy milyen alapvető készségek nem 
alakultak rutinná, milyen készségek és képességek nem érték el azt a fejlettségi 
szintet, hogy összehangoltan működhessenek az önálló szövegmű megalkotásában.  

Az analitikus átlagok az adott változókra kapott pontszámok számtani közép-
arányosai. 

Az analitikus országos átlagok a következők: tartalom: 1,54 pont (az elérhető 
pontszám 3); szerkezet: 0,96 pont (2 pont); stílus: 0,99 (2 pont); nyelvhelyesség: 
0,68 (1 pont); helyesírás: 0,61 (1pont); külalak: 0,50 (1 pont). Az eredmények azt 
jelzik, hogy a szövegtervezés műveleteiben a tanulók a maximális pontszám felét 
érik el, a szövegszerkesztés műveleteiben az elérhető pontszámok 60%-át valósít-
ják meg. Az adatok bizonyítják, hogy a szövegalkotási képességet alkotó készségek 
integrációja nem megfelelő módon valósult meg, illetve megrekedt egy alacsonyabb 
szinten. Ezek az adatok is magyarázzák a rendkívül alacsony országos átlagot. 
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A vizsgált változók eredményadatainak értékelésekor fontos hangsúlyozni, 
hogy országos szinten a tanulóknak körülbelül fele (a tömbben kevesebb, mint fe-
le, az átmeneti régióban a tanulók majdnem háromnegyede) négy pont alatt telje-
sít, tehát az adott pontértéknek a negyedét vagy annál kevesebbet ér el. Az elégte-
len minősítésű tanulók esetében az általuk alkotott szöveg alapvető követelmé-
nyeknek nem felel meg, az írásbeli kifejezőképességük színvonala nem éri el az 
általános iskolai képzés végére elvárható szintet. Ez a tanulói csoport példázza an-
nak a felismerésnek (Bereiter) az igazát, hogy a tanulók a szövegalkotás folyama-
tában a funkcionálisan magasabb rend eléréséhez azon képességeket integrálják, 
amelyekkel meg tudnak birkózni az adott fejlettségi szintjükön, és csak akkor nyí-
lik lehetőség újabb képességek integrációjára, ha az elért szinten már a készségek 
automatizálódtak. Fogalmazási képességük színvonala megrekedt az általános is-
kola alsó szintjén. 

Az egyes változók szerinti értékelés csak a közepesen, illetve a jól teljesítő 
diákokra vonatkozik. A szövegtervezés mindhárom műveletében (tartalom, szer-
kezet, stílus) olyan hiányosságok fordulnak elő, amelyek arról tanúskodnak, hogy 
a tanulók a fogalmazási képesség szerveződésének minőségi változásaiban csak a 
második szintre26 jutottak el. 

A tartalmi vonatkozások bírálatában három értékszempontot érvényesítettünk. 
Követelmény volt a választott témához kapcsolódó tartalmi elemek jelenléte az 
írásműben. Második értékszempont a mondanivaló gazdagsága, a tartalmi rele-
vancia volt, vagyis azt vizsgáltuk, hogy a fogalmazás írójának van-e hiteles mon-
danivalója a kiválasztott témával kapcsolatban, világosan elkülönülő eszmék kör-
vonalazódnak az anyag tárgyalásában, és ezeket a tanuló konkrét példákkal találó-
an alátámasztotta-e. A harmadik értékszempont a szöveg gondolati gazdagságára 
és mélységére, illetve a kifejtés alaposságára vonatkozott, vagyis elvártuk, hogy a 
szövegalkotó elegendő releváns információt közöljön gondolatai megvilágításá-
hoz, a tárgyalás módja tükrözze azt, hogy a tanuló tisztában van a téma bonyolult-
ságával és a lehetséges nézőpontok sokféleségével. 

A szakközépiskolások annak az alapvető követelménynek, hogy a választott 
témához megfelelő tartalmi elemeket kapcsoljanak, megfeleltek. A hiányosságok a 
második és harmadik értékszempont esetében jelentkeztek. A fogalmazások sajá-
tossága egyrészt a mondanivaló nyomatékosítását szolgáló célszerűen megválasz-
tott példaanyag hiánya, másrészt ha a véleményük hitelesítésére felhozott példák 
egyáltalán szerepelnek, azok gyakran éppen a gondolatmenet szempontjából nem 
relevánsak. A legnagyobb gondok a gondolatok kifejtésének minőségével vannak. 

                                                   
26 Bereiter öt stádiumot különböztet meg: asszociatív, performatív, kommunikatív, egysége, 
episztemikus írás. 
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A kifejtés alapossága még azokra a szövegművekre sem jellemző, amelyekben a 
tanuló valamilyen mértékben érzékelte a téma összetettségét; a téma több lehetsé-
ges nézőpontból való megközelítése nagyon ritkán, csupán kísérletként jelenik 
meg, következetesen végigvitt formában nem. Az egyetlen nézőpont kizárólagos-
ságát a zavaróan sűrűn előforduló nyelvi fordulatok is nyomatékosítják: szerintem, 
véleményem szerint. 

 A szerkezet változó értékelési szempontjait a szerkesztés két összetevőjére 
alapoztuk. Az egyik szerkesztési szempontot, amely a szöveg egészének tagolására 
vonatkozott, minden szövegalkotó betartotta, vagyis a hármas tagolás elve érvé-
nyesült. Gyakori jelenség, hogy a bevezető nem megfelelően alapozza meg és ké-
szíti elő a tárgyalást, és a befejezés formális csupán, mert nem fogalmaz meg 
semmiféle összegzést, konklúziót. A közepesen teljesítőknél gyakori, hogy a tár-
gyaló rész felépítése nem kellően átgondolt és elrendezett. 

A másik szerkesztési szempontot, amely az egyes gondolategységek szerkesz-
tettségére, kidolgozottságára és a köztük létrejövő összefüggésre vonatkozott, ke-
vesen vették figyelembe. A nagy szerkezeti részeken belül a szöveg gondolategy-
ségekre (bekezdésekre) tagolása általában két tipikus eljárás szerint alakul: vagy 
nem tagolják bekezdésekre a szöveget (minden makroszerkezeti egység egyetlen 
bekezdés), vagy annyira széttöredezik a szöveg, hogy mozaikszerűvé válik. Mind-
ez azt tükrözi, hogy nem szereztek kellő jártasságot a szöveg mikroszerkezeti egy-
ségeinek a kidolgozásában. Ebből adódóan a szövegrész egészbe való beszerkesz-
tése sem valósul meg oly módon, hogy a szövegkohéziót erősítse. 

A stílus változónál értékelési szempont volt, hogy a dolgozat nyelvezete felel-
jen meg a választott hangvételnek (a fogalmazás lehetett elmélkedő vagy meggyő-
ző akcentusú); érvényesüljön a stílustartás követelménye; a nyelvi megformálás 
legyen pontos, szabatos és egyértelmű. Elvárás volt az is, hogy a szövegalkotók 
igazodjanak az irodalmi nyelv stílusnormáihoz, illetve a szöveg stilisztikai jellem-
zői legyenek összhangban a választott műfaj sajátosságaival. 

A stílus változónál megvalósított teljesítmény a közepesnél gyengébbnek 
mondható. A szegényes szókincs megakadályozza a tanulókat abban, hogy ponto-
san és árnyaltan fejezzék ki gondolataikat. A rövid terjedelmű szövegművekben 
gyakori a szóismétlés, nem alkalmaznak szinonimákat. Az irodalmi nyelv stílus-
normáihoz való igazodás törekvése nyomon követhető a szövegekben, de gyakori, 
hogy a szöveg elmélkedő vagy értekező hangneme átvált a társalgási stílus közna-
pi megnyilatkozásainak hangvételére. Szóhasználatukra jellemző, hogy nem érzé-
kelik a jelentésárnyalatokat, nincsenek tisztában a szavak stilisztikai értékével 
sem. A megfogalmazás tömörsége, szabatossága, a nyelvi megformálásnak a 
könnyedsége teljes mértékben hiányzik a fogalmazásokból. 
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A nyelvi igénytelenség rányomja bélyegét a szövegekre. Ezt nemcsak szó-
használatuk bizonyítja, hanem az is, hogy előszeretettel alkalmaznak nyelvi klisé-
ket, terpeszkedő igés szerkezeteket. Mondatszerkesztésük nem annyira a műfaj sa-
játosságaihoz igazodik, inkább a leegyszerűsített témához illő: az egyszerű és az 
összetett mondatok túlsúlya jellemzi a szövegeket. Ha vállalkoznak többszörösen 
összetett mondatok alkotására, akkor a központozási hibák jelzik, hogy mennyire 
nehezen boldogulnak, nem érzékelik helyesen a mondathatárokat. 

A szövegszerkesztés műveleteiben a nyelvhelyesség változó esetében érték el 
a legjobb eredményt. Leggyakrabban előforduló vétségek a ragok és az igekötő 
használatának bizonytalanságaiból fakadnak. A külalak változónál az 50%-os tel-
jesítmény gyengének minősíthető. A külalak legfőbb sajátossága a rendezetlen 
íráskép, sok az áthúzás, betoldás, kihúzás, ami arra utal, hogy nem átgondolt terv 
szerint fogtak hozzá fogalmazásuk megszövegezéséhez. A helyesírás a legváltoza-
tosabb vétségeket mutatja. A leggyakrabban és legtöbbször a központozás szabá-
lyai ellen vétenek. Ez nem meglepő, hiszen minden előző mérésünkben ezt tapasz-
taltuk. Bizonytalanok az időtartam jelölésében, mindkét hibatípus (rövid helyett 
hosszú, hosszú helyett rövid) előfordul. Az igekötő helyesírásában jellegzetes hi-
ba, hogy abban az esetben, ha az igekötő és ige közé beékelődik egy szó, nem a 
szabályt követik, hanem az igekötőt egybeírják a beékelődött szóval (tehát azt sem 
érzékelik, hogy az igekötő logikailag és nyelvtanilag is az igéhez tartózik). Feltű-
nően sok hibát eredményez a j hang jelölése, bizonytalanok abban, hogy mikor 
kell a j betűt vagy ly-t használni. 

Következtetések 
Az előfeltevés, hogy az országos átlagok alacsonyak, beigazolódott. A tíz év-

vel ezelőtti mérés adatai már jelezték, hogy a szakközépiskolások másfélszer 
gyengébben teljesítenek, mint elméleti líceumba járó társaik, de a jelenlegi ered-
ményadatok azt jelzik, nem pozitív irányú elmozdulás történt, hanem romlottak a 
teljesítmények: kétszer gyengébben teljesítenek. Az elfogadhatatlanul gyenge tel-
jesítményhez hozzájárulhat az is, hogy a szakközépiskolások fele faluról szárma-
zik, és a falusi általános iskola végzősei szignifikánsan gyengébben teljesítenek, 
mint városon tanuló társaik (Pletl 2011, 25). A szakközépiskolák több mint 90%-a 
városon található, a szakközépiskolák populációját a faluról és más városokból in-
gázó vagy bentlakó diákok alkotják, alig tíz százaléknyi a megyeszékhelyen lakó 
(Gergely 2015, 99). A szakközépiskolai képzésbe bekerülő diákok esetében tulaj-
donképpen a hátrány megkétszereződik: a kevésbé versenyképes falusi általános 
iskolából kerülnek urbánus környezetbe, a városi társaiknál eleve gyengébb ta-
nulmányi eredményeik alapján pedig még a szakképzés területén is korlátozottak a 
lehetőségeik; gyakran nem is választják a szakot, amelyet végeznek, hanem csak 



45 

oda kerülnek be. Az általános iskolai képzés alatt felhalmozódott hátrányuk ledol-
gozására a középiskola már nem tud lehetőséget felkínálni. 

A hipotézist, mely szerint a régiók között nincsenek jelentős teljesítménybeli 
különbségek, az adatok nem igazolják. Az átmeneti régióban szignifikánsan gyen-
gébb az átlag, mint a másik kettőben. A tíz évvel ezelőtti mérés eredményadatai 
azt mutatták, hogy az egyik pozitív folyamat éppen a régiók közötti különbségek 
kiegyensúlyozódása volt. Kérdés, hogy az adatok csak egy adott állapotot rögzíte-
nek, vagy egy negatív irányú folyamat elindulását jelzik. Egyértelmű válasz nem 
adható. A teljesítményromlás okait fel kell tárni. Érdemes megvizsgálni, hogy az 
átmeneti régió szűkös szakkínálata a magyar tannyelvű képzésben (a szakképzés 
iránti igény jelentősen nagyobb, mint a létező keretek) milyen mértékben eredmé-
nyezi, hogy a jobb átlagmédiával rendelkező tanulók a román nyelvű szakképzést 
választják, mert anyanyelvű képzés nincs azon a szakon (arra vonatkozóan vannak 
mérési adataink, hogy a kétnyelvű, de államnyelv dominanciájú környezetben élők 
bátrabban választják a román nyelvű képzést, ha nincs lehetőségük anyanyelven 
tanulni); a magyar tagozatra azok jelentkeznek, akiknek átlagmédiája alacsony.  

A harmadik előfeltevés, hogy a teljesítmények eloszlása kiegyensúlyozott, 
csak részben bizonyult igaznak. Kiegyensúlyozottságról csak a tömbben beszélhe-
tünk, ebben az esetben is gyenge eredményekre utal az, hogy a nagyon alacsony 
átlag alatt teljesít a tanulók fele. A szórványban két tömb alakult ki, negatív jelen-
ség, hogy a nagyobbik az átmenő jegy alatti értéksávban; a kisebb létszámú tömb a 
közepes és jó kategóriában. Az átmeneti régióban a legrosszabb a helyzet, a tanu-
lók háromnegyede az átlag alatt teljesít, túl sokan vannak a négy pont alatti kate-
góriában, a közepesen teljesítők rétege pedig vékony. 

Az eloszlási mutatók negatív irányú folyamatot jeleznek. Az lenne a kívána-
tos, hogy a közepesen teljesítők rétege szélesedjen, ezzel ellentétben az elégtelenül 
teljesítők tábora megkétszereződött, nőtt a gyengén teljesítőké is.  

Ha az adatokat (5,28 országos átlag) összevetjük a tíz évvel ezelőtti (2005-
2006-os tanév) országos hatókörű fogalmazási eredménymérés adataival, akkor a 
helyzet még lehangolóbb: az általános iskola ötödik osztályosainak átlaga 6,16, a 
végzősöké (nyolcadik osztály) 6,83, a középiskola végzős évfolyamáé pedig 7,23. 
(Pletl 2011:24); az alulteljesítés egyértelmű. 

Az olvasási és szövegértési képesség színvonala 

Az olvasási és szövegértési képesség átlagos színvonala 
Az olvasási és szövegértési képesség átlagos színvonalát az informatika terü-

letéhez kapcsolódó, dokumentum jellegű, célja szerint informáló szöveggel mér-
tük. Azért választottunk szöveget az informatika szakterületéről, mert bármilyen 
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szakirányú osztály tanrendjében szerepel ez a tantárgy; olyan szöveget akartunk a 
diákok kezébe adni, amelynek témája már valamilyen mértékben ismert. Tan-
könyvihez közelálló szöveget választottunk, mert azt is szerettük volna vizsgálni, 
hogy szövegértési képességük színvonala elegendő-e az önálló tanuláshoz. A szö-
veghez tartozó ábrával pedig azt akartuk felmérni, hogy milyen mértékben tudják 
értelmezni szöveg és szemléltetés közötti összefüggéseket, hiszen a szaktantárgyak 
tankönyveiben sok ábrával találkoznak. 

A szöveghez kapcsolt feladatok tartalmi és formai jegyeinek alakításában a 
romániai magyar anyanyelvoktatás középiskolai tantervének követelményeit (a 
mérés kritériumorientált jellege megkövetelte), vettük figyelembe. A szövegértés 
és értelmezés elvárható színvonala a középiskolában lehetővé teszi az információk 
megfelelő szintű feldolgozását és a szerzett új ismeretek kapcsolását az előzetes 
tudáshoz. 

A felmérésben 625 tanuló vett részt, de az értékelhető feladatlapok száma 
608, mert 17 tanuló úgy nyújtotta be szövegértési tesztjét, hogy csak a kódjelét írta 
fel, de nem oldotta meg a feladatokat. A felmérés adatai az értékelhető tesztek fel-
dolgozásából származnak. 

Az országos átlag 36,53 (a maximális pontszám 100), vagyis a teljesítmény 
még ötven százalékos sincs. Az átlagos színvonalat jellemzi, hogy 52% az átlag 
alatt teljesít, 48% pedig felette. Ezek az adatok szintén igazolják a szakközépisko-
lában tanító tanárok megállapítását, hogy a kulturális eszköztudás nagyon alacsony 
színvonala nagy mértékben felelős a tanulási kudarcokért. Az alacsony színvonal 
lehetetlenné teszi az önálló tanulást, ez olyan hátrányt jelent, amely minden tantárgy 
esetében jelentkezik, alapvetően meghatározza az iskolai eredményeket. A középis-
kolában a tanuló csak akkor tud megfelelni az iskolai elvárásoknak, ha képes önálló 
módon írott szövegből információt megkeresni, válogatni, értelmezni és értékelni. 

Az átlagok régiók szerinti bontásban a következőképpen alakulnak: a szór-
ványban 42,63, az átmeneti régióban 26,49, a tömbben 37,18. Az átlag alatt, illetve 
felette teljesítők aránya egyedül a szórványban mutat pozitív értéket: a tanulók 
25%-a átlag alatti teljesítményt valósít meg, 75% átlag felettit, a baj az, hogy az 
átlag még az átmenő jegyet sem éri el. Az átmeneti régióban 59% átlag alatt, 41% 
átlag feletti teljesítményt ér el. Az eredmény riasztó, hiszen az átlag alapján a tel-
jesítmény negyed százalékos. A tömbben kiegyensúlyozott az átlag alatt, illetve 
felett teljesítők aránya (51%, illetve 49%), de az átlag itt is rendkívül alacsony. 

Az olvasási és szövegértési képesség színvonala az eloszlási mutatók tükrében 
Figyelembe véve az átlag alacsony értékét, a teljesítmények eloszlása nyoma-

tékosítja, hogy az átlagos színvonal oly mértékben gyenge, hogy az olvasás nem 
válhat az ismeretszerzés eszközévé. 
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A tanulói teljesítményeket a következőképpen számítottuk ki: az egyes év-
folyamokon az olvasási teszt megoldására adható maximális pontszámok összegét 
tekintettük 100%-nak, ehhez viszonyítottuk a diák által megvalósított pontszámot. 

 

3. ábra. A teljesítmények eloszlása 

A teljesítmények eloszlása rávilágít a minősíthetetlenül gyenge eredmények 
egyik okára: a negatív intervallumban található a tanulók háromnegyede (60% né-
gyes alatti pontszámmal, 15% a négyes és ötös értéksávban), a fennmaradó 25%-
nak az eloszlása: 19% gyenge, 5% közepes, 2%, a jó és kiváló kategória üres. Az 
eloszlás aszimmetriája (a negatív tartományban háromszor több tanuló van, mint a 
pozitívban) reménytelen helyzetet tükröz: a tanulók döntő többségének esélye 
sincs az eredményes tanuláshoz. Olvasáskészségük olyan alacsony színvonalú, 
hogy nem tudják a szövegértés és -feldolgozás műveleteiben még az általános is-
kolásoktól elvárható teljesítményt sem nyújtani. Ez a helyzet sürgős beavatkozást 
követel. 

Az eloszlási mutatók régiók szerint jelentős különbségeket mutatnak. A szór-
ványban, akárcsak a fogalmazási képesség átlagos színvonalának esetében, két 
tömb alakul ki, de ez esetben mindkettő az átmenő jegy alatti intervallumban: a 
tanulók 26%-a a négyes alatti sávban, 40% pedig a négyes és ötös közöttiben; 25% 
a gyenge kategóriában található. Az átmeneti régióban a tanulók az átmenő jegy 
alatti sávban tömörülnek: 75% négyes alatti, 18% négyes és ötös intervallumban, 
7% gyenge minősítésű. A tömbben a tanulók 58%-a négyes alatti kategóriában, 
19% a négyes és ötös közöttiben található, 19% teljesítménye gyenge minősítésű, 
2% közepes. 
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4. ábra. Régiók szerinti eloszlás 

A régiók közötti különbségek csupán abban nyilvánulnak meg, hogy a tanu-
lók hány százaléka elégtelen vagy gyenge minősítésű. Az a tény, hogy mind a há-
rom régióban az átmenő jegy alatti intervallumban található a tanulók nagy hánya-
da, azt bizonyítja, hogy a tantervi célokhoz mért nagyfokú alulteljesítés általános 
jelenség a szakközépiskolákban. 

Az olvasási és szövegértési képesség színvonala gondolkodási szintek szerint 
Az olvasási és szövegértési képesség színvonalának vizsgálatában megkerül-

hetetlen a gondolkodási műveletek szerinti értékelés, mert a képesség működését 
mérő feladatok egyik legfontosabb kategorizálási szempontjaként az olvasási mű-
veletek szerepelnek. Az olvasó a gondolkodási műveletek segítségével tájékozódik 
a szövegben: információt szerez, jelentést tulajdonít, értékítéletet alkot, reflektál a 
szövegre, elmélyíti a szöveg jelentésével és a világgal kapcsolatos ismereteit. 

A PISA 2009 három fő művelettípust különböztet meg, amelyek három kü-
lönböző skálát alkotnak az egyes nehézségi fokok szerint: hozzáférés és visszake-
resés; értelmezés és integráció; reflexió és értékelés. (PISA 2009. 29.) A művelet-
típusok kölcsönösen függnek egymástól, hierarchikus rendszert alkotnak. 

A három fő gondolkodási művelettípus alapján csoportosítottuk a feladatokat, 
hogy jellemezni lehessen a tanulóknak az adott művelethez tartozó feladatokon el-
ért teljesítményét. A szöveghez kapcsolódó itemek gondolkodási szintek szerint a 
következőképpen csoportosíthatók: hozzáférés és visszakeresés: 1., 2., 3., 7., 8., 
11., 12. feladatok; megvalósítható pontszám: 36;értelmezés és integráció: 5., 6., 9., 
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13. feladatok; megvalósítható pontszám: 20; reflexió és értékelés: 10., 14., 15., 
16.,17.feladatok; megvalósítható pontszám: 44. 

A gondolkodási művelettípus szerinti teljesítményeket úgy számoltuk ki, 
hogy az adott szinthez tartozó feladatok pontszámainak összegét tekintettük ma-
ximális pontszámnak, ehhez viszonyítottuk a tanulók által magvalósított pontszá-
mot. 

A hozzáférés és visszakeresés műveletével a tanulóknak információkat kellett 
megtalálniuk, kiválasztaniuk és összegyűjteniük a szövegben. A művelet nehézsé-
gi foka, amely függött a visszakeresendő információk mennyiségétől, az informá-
ciók megjelenési formájától (explicit vagy implicit); hasonló információk szöveg-
beli jelenlététől, az információk hasonlatosságának mértékétől; a szöveg összetett-
ségétől, közepesnek minősíthető. Ezen a szinten az átlag 18,03 pont. A tanulók tel-
jesítménye 50%-os. 

Az értelmezés és integráció műveletével a diákoknak meg kellett valósítaniuk 
a szöveg feldolgozását, amely lehetővé teszi a jelentéstulajdonítást. Olyan alapvető 
összefüggéseket kellett felismerniük, mint: rész-egész, ok-okozat, hasonlóság-
ellentét. Következtetéseket kellett levonniuk a szöveg egy vagy több részéből. A 
művelet nehézségét alakító tényezők alapján (rejtettebb kapcsolatok felismerése; a 
szöveg mélyebb nyelvi megértését kívánó kifejezések, képek jelenléte; a szöveg 
hossza és összetettsége; a téma ismert vagy ismeretlen volta az olvasó számára) 
közepes szintűnek minősíthetők a feladatok. A téma ismert volt, a szöveg rövid 
terjedelmű, a szöveghez illeszkedő ábrához hasonlóval már találkozhattak, a szö-
vegben előforduló szakkifejezések jelentését tanulták informatika órán. Ezen a 
szinten az átlag 9,27 pont, a teljesítmény 46,35%-os. 

A reflexió és értékelés műveletével teremt az olvasó kapcsolatot a szöveg és 
előző tudása, tapasztalata között. A művelet nehézségét meghatározza: a szöveg 
összetettsége, illetve az, hogy a szövegbe kódolt „utasítások” milyen mértékben 
irányítják az olvasót; a megértés szintje; az olvasó jártassága abban az ismeret-
anyagban, amelyhez a szöveg köthető; az olvasó előzetes tudása és gondolkodásá-
nak fejlettsége. Ezen a szinten az átlag 8,22 pont, a teljesítmény 18,68%-os.  

Megfigyelhető, hogy az egymásra épülő szintek szerint haladva csökken a ta-
nulói teljesítmény, és az eloszlási mutatók alapján kijelenthető, hogy csökken azok 
száma is, akik a második, illetve harmadik szinten teljesíteni tudnak. A hozzáférés 
és visszakeresés művelete az a szint, amelyen minden szakközépiskolás valami-
lyen módon boldogul. Az elégtelen minősítésű tanulók csupán az információ kike-
resését kérő feladatokat tudják megoldani, ezekből gyűjtik össze azokat a pont-
számokat, amelyek alapján a négyes alatti intervallumban helyezkednek el. Az 
eredményeket rontja az is, hogy hibáznak azokban a feladatokban, amelyek több, 
vagy implicit módon jelenlévő információ kikeresését kérik. 
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A második szint feladataival azok tudnak megbirkózni, akik elégtelen minősí-
tésűek ugyan, de a négyes és ötös közötti értéksávban helyezkednek el, illetve a 
gyenge teljesítményt nyújtók. A szövegben való tájékozódásuk bizonytalanságára 
utal, hogy nehéznek bizonyult az a feladat, amely megoldása feltételezte, hogy a 
szövegrész jelentését az egészhez képest értelmezzék. A legnehezebb az a feladat 
volt, amely a szövegben előforduló szó jelentésének értelmezését kérte a kontextus 
alapján, ezzel a feladattal még a közepesen teljesítők sem boldogultak. 

A reflexió és értékelés műveletében igen magas azon tanulók aránya, akik 
nem oldották meg a feladatokat. A harmadik szinthez tartózó feladatok megoldá-
sával a gyengén teljesítők felső rétege és a közepesen teljesítők próbálkoztak. A 
nagyon gyenge eredmények arra utalnak, hogy a szöveg jelentésének megalkotá-
sában akadályt jelent az is, hogy nem tudják mozgósítani előzetes tudásukat, és 
nem tudják azonosítani a kulturális előismereteket igénylő jeleket a szövegben. Ezt 
példázzák az ábrával és szöveg-ábra kapcsolatára rákérdező feladatok helytelen 
megoldásai, illetve az, hogy kihagyták ezeket az itemeket. Pedig a számítógép ré-
szei közötti kapcsolatokat modellező ábra azt szemléltette vizuálisan, amit a szö-
veg megfogalmazott verbálisan; az alkalmazott egyezményes jeleket pedig tanul-
ták informatika órán. 

Következtetések 
Az adatok igazolták a hipotézist, hogy az átlag nagyon alacsony. A 2009-

2010-es országos hatókörű eredménymérés adatai már jelezték, hogy az olvasási 
és szövegértési képesség színvonala a mért populáció (elemi, általános és középis-
kola) egyikében sem éri el az elvárható szintet (Pletl 2012, 113). Ennek következ-
ménye, hogy a pontszámátlagok csökkennek az egymásra épülő képzési szakaszok 
sorrendjében, hiszen a tanulók jelentős hányada úgy lép át az oktatás következő 
szakaszára, hogy az adott szint minimális követelményeit nem teljesíti. A hátrány 
pedig nem csökken az évek folyamán, hanem halmozódik. 

 Az előfeltevést, mely szerint a régiók között nincsenek jelentős teljesítmény-
beli különbségek, az adatok nem igazolják. Az átmeneti régióban szignifikánsan 
gyengébb az átlag, mint a másik kettőben.  

A harmadik előfeltevés, hogy a teljesítmények eloszlása kiegyensúlyozott, nem 
bizonyult igaznak. A tanulók fele vagy háromnegyede az 50 pont alatti értéksávban 
található, a közepesen teljesítők rétege vékony, a felső értéksávok pedig üresek. 
Arra a negatív előjelű folyamatra, hogy az évfolyamok növekvő sorrendjében fo-
kozatosan gyarapodik a gyengén teljesítők aránya, és csökken a jól teljesítőké, már 
a 2010-es mérés eloszlási adatai rávilágítottak (Pletl 2012, 115).A fordított arány 
azt mutatja, hogy nem a gyengén teljesítők felzárkózása valósul meg, hanem foko-
zatos leszakadás bontakozik ki, amelynek során a gyengék átcsúsznak az elégtelen 
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intervallumba, a gyenge minősítésűek tábora pedig gyarapodik a középréteg alsó 
szakaszáról lecsúszókkal. 

A gondolkodási szintek szerinti teljesítmény szoros kapcsolatot mutat az el-
oszlási adatokkal. Az egymásra épülő gondolkodási szintek nehézségi fokával ará-
nyosan csökken azon tanulók aránya, akik meg tudják helyesen oldani a feladato-
kat. Ennek megfelelően gondolkodási szintek szerint haladva egyre gyengébbek a 
tanulói teljesítmények. Mindez azt is bizonyítja, hogy az olvasási és szövegértési 
képességnek el kell érnie egy adott színvonalat ahhoz, hogy a magasabb szintű 
gondolkodási műveletekben működtetni lehessen a problémamegoldó képességet. 

Szakirodalom 
GERGELY Erzsébet 
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Szakközépiskolai pedagógusok tanítási terhei 
és szakmai tapasztalatai 

(Horváth Zsófia Irén) 

A szakközépiskolai képzés helye az oktatási rendszerben 
A romániai köz- és felsőoktatás szerkezeti felépítése a francia oktatási rend-

szer mintáját követi. Alapját az 1995/84-es Oktatási Törvény képezi, azonban a 
közel 20 év alatt több módosítást is végeztek. Jelenleg a 2011/1-es Oktatási Tör-
vény határozza meg a szerkezeti felépítést, amely a következő: iskola előtti oktatás 
(3–6 év); alapfokú (elemi) oktatás (előkészítő osztály + I–IV. osztályok); a sze-
kunder (középfokú) oktatást két szint képezi, a középfokú oktatás alsó szintje (V–
VIII. osztályok), valamint a középfokú oktatás felső szintje (IX–X, illetve IX–
XII); posztliceális oktatás; felsőoktatás; a permanens nevelés27. 

A román közoktatás szintjeinek jelenlegi tagolódása 5 + 4 + 4. Az iskola előtti 
oktatás (Învăţământ preşcolar) vagy óvodai nevelés 3 és 6 éves gyerekeket foglal 
magába és három klasszikus csoportra tagolódik: kis-, közép- és nagycsoport. A 
2012-2013-as tanévtől kezdődően az ún. iskolai előkészítő csoportot átvitték az isko-
lába, és 6 éves kortól kötelező az oktatás. Ennek megfelelően az alapfokú vagy elemi 
oktatás (Învăţământ primar) 5 éves lett és 6–11 éves korosztályt foglalja magába.  

A középfokú oktatás alsó szintje (Învăţământ gimnazial) az V–X. osztályt és a 
12–17 éves korosztályt foglalja magába. Ez a megnevezés eltér a magyarországi 
oktatásban honos szóhasználattól, ahol a gimnáziumi oktatás a középfokú oktatás 
felső szintjére vonatkozik (Péter 2006). A középfokú oktatás alsó szintjének első 
szakaszát (V–VIII. osztály) egy ún. képességvizsga zárja, amelynek eredménye 
alapján jutnak be a tanulók a középfokú oktatás alsó szintjének második szakaszá-
ba (IX–X. osztály). A 2005-2006-os tanévben a képességvizsga a következő tan-
tárgyak írásbeli vizsgáit foglalta magába: román nyelv és irodalom, matematika, 
Románia történelme vagy földrajza román nyelven és a kisebbségi oktatásban ré-
szesülők számára az anyanyelv és irodalom. A 2013-2014-es a tanévben a képes-
ségvizsga Országos Felmérés (Evaluare Naţională)28 elnevezéssel szerepel és a 
következő vizsgákat tartalmazza: román nyelv és irodalom, matematika, a nemzeti 
kisebbségek anyanyelv és irodalom tantárgya (a nemzeti kisebbség számára). 
                                                   
27 http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/14847 és http://www.uvt.ro/files/b6d6b3353366d7f01829 
e4a6d3dd4f6bb7b7aa5a/ 
28 forrás: http://www.edu.ro/index.php/pressrel/21686 letöltés ideje: 2014. augusztus 5. 
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A középfokú oktatás felső szintje (Învăţământ secundar superior) a következő 
formában valósul meg: elméleti középiskolai, vokacionális, szakközépiskolai okta-
tás. Az inas- és szakmunkásképzés szintén a középfokú oktatás alsó szintjének 
második szakaszát képezi azon tanulók számára, akik gyenge eredménnyel zárták 
a VIII. évfolyamot, vagy eleve ezt a képzési formát választották. A szakmunkás-
képzők sikeres befejezése után a tanuló elvégezhet egy kiegészítő tanulmányi évet, 
amely a felső szakaszba való átjutás lehetőségét teremti meg. 

Az elméleti (líceumi) oktatáson belül két fő tudományterület különül el: a reál 
(matematika-informatika, természettudomány) és a humán (filológia, nyelvek, tár-
sadalomtudomány) valamint ezek társításai, mint például matematika-informatika 
intenzív angol vagy társadalomtudomány intenzív angol szak. 

A vokacionális (hivatási) vonalhoz tartozó szakok: a különböző felekezeti ok-
tatáshoz tartozó ún. teológiai osztályok mint a katolikus, református, ezen kívül 
pedig a művészeti osztályok, sport, a katonai osztályok. 

A szakközépiskolák megfelelnek az Európai Unióban is elismert három szak-
iránynak (Péter 2006): műszaki (építőipari, könnyűipari, mechanika), mezőgazda-
sági (környezetvédelem, élelmiszeripari) és a pénzügyi (könyvelő, kereskedelmi). 
Az elméleti, a vokacionális és a szakközépiskolai képzés 4 éves és érettségivel zárul. 

Az inas és szakmunkásképző iskolákba a középfokú oktatás alsó szintjét záró 
képességvizsga nélkül is jelentkezhetnek a tanulók. Szakirányultságuk hasonló a 
szaklíceumi képzéshez, de a képzés időtartama csak 2-3 év és nem zárul érettségi-
vel. A szakiskolákban tanuló diákok 1992. évi 7,3 százalékos aránya 2002-re le-
csökkent 5,7 százalékra, míg a 2011. évi népszámlálási adatok szerint 1% alá 
csökkent ez az arány. Ez a nagyarányú csökkenés a 2009-ben E. Andronescu mi-
niszteri mandátuma idején kiadott miniszteri rendelet következménye, amelynek 
megfelelően a szakiskolai képzést jelentősen visszaszorították (Veres 2015). A 
magyar nyelvű szakoktatás már az 1990/152-es kormányhatározat értelmében 
megszűnt, és ezt az 1995-ös tanügyi törvény enyhítette oly módon, hogy lehetővé 
tette a magyar nyelv választását a szakoktatásban, de a szaktantárgyakat román 
nyelven kellett oktatni. Az 1999-es törvénymódosítás szerint kérvényezhető a 
szaktantárgyak anyanyelvű oktatása, de a tanuló köteles elsajátítani a román szak-
terminológiát. Az anyanyelvű szakoktatásban új lehetőségeket az 1/2011-es új ok-
tatási törvény hozott (Pletl 2015b). Csak a 2013-2014-es tanévben kezdődött el a 
szakmunkásképzés hiányának országos szintű megvitatása és elemzése, majd kü-
lönböző szakterületeknek megfelelő képzések újraindítása. Veres (2015) szerint a 
szakiskolások számának csökkentése mögött a rendszerváltással és a gazdasági-
társadalmi fejlődéssel járó munkaerőpiaci átrendeződések állnak, aminek követ-
keztében az érettségit sem adó szakiskolai képzés leértékelődött, és a felsőfokú 
képzettség megszerzésére irányuló igény megnőtt. 
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A középfokú oktatás felső szintjére épül a romániai sajátosságú posztliceális 
képzés (Învăţământ postliceal), amely az érettségi után elmélyítő jellegű szakkép-
zésre biztosít lehetőséget. Érdekesség és egyben ellentmondás is az a tény, hogy 
nem szükséges sikeres érettségi vizsga ahhoz, hogy valaki tanuljon ilyen intéz-
ményben, illetve nem a felsőoktatás része, hanem a középfokú oktatás felső szint-
jéhez tartozik. Sikeres elvégzése technikusi diplomát nyújt (Péter 2006). 

A romániai felsőoktatásnak (Învăţământ superior) két szintjét lehet megkülön-
böztetni: a három éves főiskolát és 4-6 éves egyetemi oktatást. A felsőoktatásba való 
bekerülés alapvető feltétele a sikeres érettségi, és bizonyos szakok esetén, mint pél-
dául az orvosi vagy a színművészet sikeres felvételi vizsga szükséges. A főiskolai és 
egyetemi képzés záróvizsga letételével és a szakdolgozat megvédésével zárul. 

Az egyetemi képzés után két továbbtanulási lehetőség áll a hallgatók rendel-
kezésére: a magiszteri képzés és a doktori képzés. A magiszteri képzés 2 éves és a 
sikeres elvégzés után lehet jelentkezni doktori képzésre. 

A vizsgálat tárgya, célja és eredményei 
Vizsgálatunk célja a szakközépiskolai pedagógusok tanítási terheinek és 

szakmai tapasztalatainak a feltárása. Keresztmetszeti vizsgálatunkban arra keres-
tük a választ, hogy a romániai magyar szakközépiskolai tanárok heti hány órában, 
hány különböző osztályban és hány különböző tantárgyat tanítanak; megfelelőnek 
tartják-e az elméleti és gyakorlati képzés arányát, milyen eszközök állnak rendel-
kezésre a tanításban, milyen tényezők szerint alakítják a szakanyag tartalmát; mi-
lyen gyakran szerveznek ők maguk szakmai tevékenységeket és milyen gyakran 
vesznek részt szakmai rendezvényeken. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mit java-
solnak a hatékony szakmai oktatás támogatására vonatkozóan. 

A mintát 99 romániai magyar szakközépiskolai tanár alkotja a szórvány (7), 
átmenet (11) és a tömb régiókból (81). 

A megkérdezett szakközépiskolai tanároknak több mint 80%-a a pedagógusi 
alapnormát képező heti 18 óránál többet tanít. 40,40%-uk hetente 18 és 22 óra kö-
zött oktat, és jelentős részük (42,42%) heti 22 óránál is többet. A pedagógusoknak 
csak 17,17%-a dolgozik heti 18 órában. Egy tanévben átlagban 8 különböző szak-
tantárgyat tanítanak és egy tanár 5-6 különböző osztályban oktat. 

Az osztályban ledolgozott időn kívül a pedagógusok közel egynegyede 
(23,71%) heti tíz óránál többet készül a tanításra, 35 százalékuk 7 és 10 óra között. 
Heti három óránál kevesebb időt egy százalékuk szán a felkészülésre, és 30%-uk 
hetente három és hat óra közötti időt tölt felkészüléssel. 

A megkérdezett oktatók 80%-a felsőfokú tanulmányait valamilyen mérnöki 
szakon, közel 17%-uk valamilyen természettudományi szakon (fizika, kémia, bio-
lógia, földrajz, stb.) és 2,41%-uk matematika szakon végezte. 



55 

A válaszok alapján megállapítható: a taneszközökkel való ellátottság nem 
megfelelő:65,31% állítja, hogy a tankönyvellátottság elfogadható, 62,24% írja, 
hogy rendelkezésre áll szemléltető eszköz és 57,14% szerint szakmai kézikönyv is. 
Ennél is kisebb arányban van ellátva a szakközépiskolai képzés munkafüzetekkel, 
munkalapokkal (43,88%) és jelentős a hiány szaktantárgy oktatásához szükséges 
számítógépes szoftverekben (35,71%-ban van, 64,29%-ban nincs). 

A taneszközök hiánya mellett a pedagógusi munkát akadályozó tényező a di-
ákok közönyössége és a motivációjuk hiánya a tanulásban. A tanárok 64,52%-a 
vallja azt, hogy a diákok tanulási való motivációjának hiánya nagy mértékben kor-
látozza őket a tanításban, ami szorosan kapcsolódik ahhoz a jelenséghez, hogy a 
tanulók jelentős része nem rendelkezik a szükséges előzetes ismeretekkel, amikor 
elkezdi a szakon a képzést. A tanulóknak gyakran nem a saját választásuk az adott 
szakon való tanulás, hanem annak következtében kezdték el tanulmányaikat, hogy 
kimaradtak azokról a képzési formákról, amelyeket választottak. 

A szakközépiskolai pedagógusok 51,06%-a megfelelőnek tartja az elméleti és 
gyakorlati képzés arányát a szakoktatásban, vagyis szerintük kiegyensúlyozott a 
két tanítási forma, ugyanakkor 46,81%-uk úgy véli, hogy az elméleti képzés túl-
zottan hangsúlyos. Néhányan (2,13%) úgy vélekednek, hogy a gyakorlati képzés 
túlzottan hangsúlyos. 

Az oktatás tartalmát/ a tanítási anyag tartalmát meghatározó tényezők közül a 
leghangsúlyosabbak a vizsgakövetelmények és a tanterv (1. táblázat). A pedagó-
gusok törekednek arra, hogy azt is figyelembe vegyék, hogy mire van szükségük a 
tanulóknak az életben, hiszen közel 60%-uk nyilatkozta azt, hogy nagyon fontos 
szempont ez. Hasonlóan, azt is próbálják figyelembe venni, hogy a további tanu-
láshoz mire van szüksége a tanulónak (46,81% nagyon maghatározó, 48,94% 
részben meghatározó). Fontos nyomatékosítani, hogy a legkevésbé a tankönyveket 
veszik figyelembe (30,11% nem, 52,69% részben). Ez részben annak tulajdonítha-
tó, hogy jelentős a hiány a magyar nyelvű tankönyvekkel való ellátottságban, ez 
hangsúlyosan jelentkezik a szaktantárgyak esetében; a másik ok pedig a tanköny-
vek minőségében rejlik (a tankönyvek túlnyomó része a román eredeti, nyelvi 
szempontból nem kellőképpen gondozott magyar fordításai). 

1. táblázat. A tanítás tartalmát meghatározó tényezők megoszlása százalékban 

Mennyire határozzák meg a felsorolt szempontok, 
hogy mit tanít? 

nem részben nagyon 

Amire szerintem a tanulóknak szükségük van az életben. 2,15 38,71 59,14 
A tanterv 4,26 42,55 53,19 
A tankönyv 30,11 52,69 17,20 
A vizsgakövetelmények 3,23 32,26 64,52 
Amire a tanulóknak a további tanulmányaikhoz szükségük lesz. 4,26 48,94 46,81 
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A pedagógusi munka minőségét befolyásolja az, hogy a tanár milyen gyakori-
sággal vesz részt különböző szakmai tevékenységekben. A szakmai tevékenysége-
ket három nagyobb tartalmi körbe soroltuk. A pedagógiai szakirodalom, valamint 
a szaktantárgyhoz kapcsolódó szakirodalom tanulmányozása az egyéni felkészülés 
részét képezi. Az eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezett pedagógusok je-
lentős része rendszeresen (56,84%), illetve gyakran (37,895%) olvas szaktantárgy-
hoz kapcsolódó szakirodalmat. Pedagógiai jellegű anyagokat rendszeresen 
(20,21%) valamivel kevesebben, és több mint 50%-uk gyakran olvas. A pedagógi-
ai munka szerves részét képezi a feladatlapok összeállítása: a tanárok 49,47%-a 
rendszeresen, 38,95%-agyakran készít ilyen jellegű szakmai anyagokat (1. ábra). 

 
1. ábra. A szakmai tevékenységekben való részvétel gyakorisága 

A szakkörök szervezése, valamint a bemutató órák tartása a tanári pályán való 
előrehaladást, a fokozatszerzéseket segítik elő, de kevésbé kötelező feladatok, így 
mindenki egyénileg eldöntheti, hogy milyen gyakorisággal végzik. Eredményeink azt 
mutatják, hogy a tanárok egyharmada (32,26%) soha nem szervez szakkört és alig 
16%-uk vezet rendszeresen vagy gyakran. A bemutató órák arányai is hasonlóak, az-
az 15,96% soha nem tart, és 56,38% ritkán, 25,53% gyakran és csak 2,13% tart rend-
szeresen (1. ábra). Valószínűsíthető, hogy ezen tevékenységek elmaradása nem annak 
a kifejezője, hogy a pedagógusok nem tartják fontosnak, hanem sokkal inkább annak, 
hogy nem marad idejük és energiájuk a kötelező feladatok elvégzése mellett. 
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A szakmai konferenciákon és továbbképzéseken való részvétel a tanári felké-
szülés közösségi/csoportos formáit képezi, ahol lehetőség adódik a tapasztalatcse-
rére, szakmai fórumokon való tanácskozásra, valamint az iskolai intézményen kí-
vül zajló kutatások eredményeinek a megismerésére. Az adatok azt mutatják, hogy 
a romániai magyar szakközépiskolai tanárok jelentős része szakmai továbbképzé-
seken vesz részt (rendszeresen 24,47%, gyakran 45,74%) és kevésbé bevált szo-
kás, hogy szakmai konferenciákra járjanak (13,98%-uk soha, 52,69%-uk ritkán). 

Megkérdeztük a szaktanárokat arról is, hogy milyen javaslataik vannak az ok-
tatás hatékonyságának növelésére, illetve, hogy milyen támogatás jelentene meg-
felelő segítséget a tanításban. Erre a nyitott kérdésre a megkérdezett pedagógusok 
közel egyharmad része válaszolt, de egyhangúan azt javasolták, hogy a magyar 
szakoktatáshoz magyar nyelvű szakkönyvekre és a szakmák szerint differenciált 
számítógépes szoftverekre van a legnagyobb szükség. 

Vizsgálatunkkal arra vállalkoztunk, hogy feltárjuk a romániai magyar szakkö-
zépiskolai pedagógusok munkájában tapasztalt nehézségeket, valamint azt, hogy 
beazonosítsuk azokat a tényezőket, amelyek akadályozzák a hatékony oktatás meg-
valósulását. Ezt részben sikerült megvalósítani, mivel a tanárok válaszaiból kide-
rült, hogy a több éves, szakonként több évtizedes anyanyelvű szakképzés hiánya 
igen összetett és szerteágazó problémakört eredményezett. Ennek ellenére úgy gon-
doljuk, vizsgálatunk kiindulópontot képez a magyar anyanyelvi szakképzéssel kap-
csolatos kutatások sorában és rávilágít az oktatási folyamatban kulcsszerepet játszó 
pedagógus kollégák mindennapi tanítási gyakorlatában jelentkező nehézségekre. 
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Algoritmikus gondolkodás: felfedezés vs. végrehajtás 
(Harangus Katalin) 

1. Algoritmikus gondolkodás – informatikai kompetencia a 
szakemberképzésben 
Az információs és kommunikációs technológia szektor az utóbbi években a 

fejlett gazdaságok egyik meghatározó ágazatává nőtte ki magát. A szektor fejlődé-
se folyamatos, ám növekedése szempontjából meghatározó, hogy a vállalkozások 
találnak-e szabad és megfelelően képzett munkaerőt. 

Az újonnan létrejövő munkahelyeken elvárt követelmény az IKT-eszközök 
készség szintű használata. Mindez nagy kihívás elé állítja a társadalmat, hiszen a 
digitális alapkészségekkel rendelkező képzett szakemberek hiánya akadályozza 
Európát a fenntartható növekedés célkitűzéseinek elérésében. 

Az Európai Unió e-készségekkel kapcsolatos politikák és kezdeményezések te-
rén végzett tevékenysége több, mint egy évtizedre tekinthet vissza. 2000 márciusá-
ban a lisszaboni Európai Tanács új stratégiai tervében olyan magasabb szintű és 
színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerek 
szükségességét hangsúlyozta, amelyek a hagyományos készségek mellett tartalmaz-
zák az információs és kommunikációs technológiák területén szükséges készségeket 
is (EU, 2000). Az ezt követő években az Európai Unió fő célkitűzései közé tartózik 
a tagállamok támogatása oktatási és képzési rendszereik továbbfejlesztésében (EU, 
2009). Legújabb indítványában (INI, 2015) az Európai Parlament sürgeti a tagálla-
mokat, hogy a tanulási folyamatba haladéktalanul vonják be az új IKT technológiá-
kat, fokozzák és fejlesszék a digitális készségek oktatását, ösztönözzék a fiatalokat 
az IKT technológiák elsajátítására és az ahhoz kapcsolódó pályák választására. 

Az IKT-k terjedésével, míg régebb az alapismeretek inkább „természetes 
úton”, munkahelyi használatuk révén kerültek elsajátításra, addig mára már az is-
kolai tanulás mindennapi részét kell hogy képezzék. Az EU kezdeményezései mel-
lett az eddigi kutatások is azt bizonyítják, hogy az IKT eszközök oktatásban való 
megfelelő használata fontos szerepet játszik a tanulók ismereteinek gyarapításá-
ban, képességeinek fejlesztésében (OECD, 2004). A technológiák erőteljes fejlő-
dése következtében az infokommunikációs szaktudás követelménye gyorsan vál-
tozott, amit a formális oktatási rendszer tantervei nem tudtak rugalmasan kezelni 
(OECD, 2006). A digitális megosztottság középpontjában ma már nem a techno-
lógiákhoz való hozzáférés áll, hanem a diákok infokommunikációs készségszintje. 
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Az infokommunikációs készségek fejlettségét az információ- és kommuniká-
cióáramlást elősegítő technológiák és eszközök ismerete, az algoritmusok megérté-
se határozza meg. Az IKT készségek három szintjét különíthetjük el. Az első, a leg-
fontosabb szint az oktatási intézmények hatáskörébe tartozó, tantervekben is megje-
lenő kulcskompetencia, a digitális írástudás, amelynek részhalmazát képezi a má-
sodik szint, a mindennapi boldoguláshoz szükséges IKT kompetenciák. A harmadik 
szinthez az IKT szektorban szükséges, speciális szakmai ismeretek és készségek 
tartoznak, amely az első két halmaz parciális részhalmazát képezi (1. ábra). 

 
1. ábra. A tanulásban alkalmazott különböző IKT-k közötti összefüggések 

(Raju 2008 in Nádasi 2013) 

Az infokommunikációs szektor fejlődésével az első két szint mellett ez utóbbi 
szint jelentősége felértékelődött. A tanulók felkészítése az információs technológi-
ák elsajátítására, alkotó alkalmazására kiemelt fontossággal bír, és jelentős szere-
pet tölt be az oktatás területén. Az oktatási rendszereknek tehát újabb és újabb ki-
hívásoknak kell megfelelniük és talán a leglényegesebb célkitűzésük, hogy az in-
formatika oktatása ne csak a készség- és a képességfejlesztésre fokuszáljon, hanem 
az alkalmazói tudás mellett a logikus, algoritmikus gondolkodás és a probléma-
megoldás tanítása is hangsúlyt kapjon. A kérdés, hogy a jelenlegi oktatási rendszer 
infokommunikációs képzése megfelelően kielégíti-e a piaci igényeket? 

2. Problémamegoldó gondolkodás az oktatásban 
Napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata az infokommunikációs 

szektor. Egyre több olyan applikáció, szoftver, okos eszköz lát napvilágot, ame-
lyek használata problémamegoldó gondolkodásmódot igényel a felhasználó részé-
ről. Számos szakember véleménye, hogy a tanulóknak az iskolai képzésük során el 
kell sajátítatniuk a számítógépes gondolkodást, még ha nem is válnak képzett 
programozókká. A gondolkodásmód csak akkor fejlődik, ha a problémamegoldás 
során a tanuló nem csak a tanult eljárásokat, szabályokat próbálja használni, hanem 
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képes a gondolkodást igénylő, értelmezésen alapuló feladatok megoldására. A fo-
lyamatok értésének a hiánya olyan következményekkel járhat, amely a megszer-
zett tudás használhatatlanságához vezethet. 

A témakörben végzett kutatások azt igazolják (NRC, 2010), hogy a számító-
gépes gondolkodás mindenki számára alapvető készség kell legyen, amelyet a ta-
nulók már a középiskolában el kellene sajátítsanak. 

Wing, a pittsburghi Carnegie Mellon Egyetem Számítástechnika karának ve-
zetője azzal érvelt, hogy az általános műveltséghez hozzá kell, hogy tartozzon a 
számítógépes folyamatok ismerete is. A XXI. század jövőképére tett közleményé-
ben (Wing 2006) azt hangsúlyozta, hogy a számítógépes gondolkodás képességé-
vel nemcsak a számítógép-tudományok szakembereinek kell rendelkezniük, ha-
nem minden iskolázott embernek. Az olvasás, az írás és a matematikai gondolko-
dás képességei mellé be kell emelni a számítógépes gondolkodást, amely biztosítja 
a gyermekek elemzőképességének kialakulását. 

Nincs egységes álláspont a szakemberek között abban a tekintetben, hogy 
pontosan milyen tudással kellene rendelkezzenek a tanulók, vagy hogy milyen té-
nyezők minősülnek a számítógépes gondolkodás alapvető összetevőinek. Mint 
ahogy arról sincs, hogy a különböző szakirányú képzésekben tanulóknak milyen 
mértékben kellene elsajátítaniuk az algoritmikus gondolkodást. 

A román oktatási rendszerben az Informatika tantárgy keretén belül jelenik 
meg az informatikai írástudás, az infokommunikációs ismeretek tanítása. A tantár-
gyat a közoktatás elemi szakaszától kezdődően egészen a középiskola befejező 
szakaszáig tanulják a diákok. Az elemi és az általános iskolában fakultatív tan-
tárgyként, a középiskolában kötelező tantárgyként jelenik meg és igen változatos 
témakört fed le. A szövegszerkesztéstől, prezentációkészítéstől, táblázat- és adat-
bázis-kezeléstől kezdődően az internet használatán keresztül egészen a programo-
zási nyelvek megismeréséig, az informatika tanításának azt a célt kellene szolgál-
nia, hogy a tanuló egyrészt legyen képes az informatikai eszközök, az információ-
források és az online lehetőségek kihasználására, másrészt ismerje fel a tanulási 
folyamatban a problémamegoldás fontosságát. 

Kutatásunk célja volt, hogy megvizsgáljuk: az iskolai oktatásból kikerülő ta-
nulók rendelkeznek-e az algoritmikus gondolkodás képességével vagy az oktatás 
során a hangsúly inkább az algoritmusok „betanításán” volt. Oktatási rendszerünk 
egyes szakirányaira mennyire jellemző, hogy a kerettantervekben előírt tantárgyak 
összetétele befolyásolja a problémamegoldó gondolkodási képesség folyamatának 
kialakulását és behatárolja a humán tantárgyak területét, ahol nem feltétlenül 
szempont, hogy a reál tárgyak keretében elsajátított gondolkodási modellek érvé-
nyesüljenek, illetve algoritmus rendszerré szerveződjenek. 
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3. A vizsgálati minta 
A vizsgálati mintát a Sapientia egyetem Marosvásárhelyi karának első éves 

hallgatói alkotják (N = 231). 
A hallgatók egy feladatlapot kaptak, amely három típusú szövegértési felada-

tot foglalt magába. (1). Az első típusú feladat egy leíró szöveget, valamint egy áb-
rát tartalmazott a számítógép logikai felépítéséről. A szöveg elolvasása után kérdé-
sek következtek, amelyek megválaszolásához szükséges információkat a szöveg 
különböző részeiből kellett összegyűjteni. (2). A második típusú feladat két külön-
böző szövegrészt tartalmazott. Mindkettőhöz egy folyamatábra volt társítva, és 
ezek alapján kellett a hallgatók a szövegeket értelmezzék. (3). A harmadik típusú 
feladat egy egyszerű matematikai szöveg értelmezését volt hivatott ellenőrizni. 

Jelen tanulmány ez első két feladattípus eredményeit értékeli. 
Az első éves hallgatókat három csoportra osztottuk, annak megfelelően, hogy 

kinek milyen volt a középiskolai alapképzése. Az első csoportot azok a hallgatók 
alkották, akik olyan reál szakot végeztek, ahol informatikai ismeretekre tettek szert 
egy több éves tanulási folyamatban (N = 81). A második csoportba szintén reál 
szakokat végzett hallgatókat soroltunk, akik természettudomány és technikai mű-
veltségterületekhez tartozó tantárgyakat, mint matematika, fizika, kémia tanultak, 
de programozói ismeretekkel nem rendelkeztek (N = 71). A harmadik csoportot 
azok a hallgatók alkották, akik humán profilú osztályt végeztek (N = 73). 

A csoportok felosztását azért tartottuk szükségesnek, mivel az iskolai okta-
tásban a különböző besorolású osztályokban – reál, humán, műszaki stb. - külön-
böző szinteken sajátítják el a tanulók az algoritmikus gondolkodást igénylő tantár-
gyak ismeretanyagát. Az első csoportba (Reál 1.) sorolt tanulók a középiskolai ok-
tatásban az informatika tantárgy keretén belül elsajátították a programozói ismere-
teket, fejlesztették algoritmizálási készségeiket és a problémamegoldáshoz az al-
goritmus leírásának eszközeként folyamatábrát használtak. A második csoportba 
(Reál 2.) sorolt, reál tantárgyakat tanulók ugyan nem rendelkeztek programozói 
ismeretekkel, így a folyamatábrát, mint a feladat grafikus ábrázolási módját nem 
ismerték, ellenben a matematikai és természettudományi kompetenciák elsajátítá-
sához elengedhetetlen feltétel volt az algoritmikus gondolkodás. A hármadik cso-
port (Humán), humán profilú osztályt végzett tanulóknál, az informatikai ismere-
tek témakör fejlesztése során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel 
megvalósítható tevékenységek feltérképezésére és felhasználásra kerül a hangsúly, 
ezért a problémamegoldásban nem alakul ki az algoritmikus szemléletmód. 

4. Szövegértési képesség vizsgálata algoritmusokkal 
(1) Az első feladattípus (technikai szöveghez kapcsolódó itemek) alapján azt kí-

vántuk felmérni, hogy milyen a hallgatók szövegértelmezési képessége. A kérdésekre 
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adott válaszokat három csoportba soroltuk a PISA 2000 által megkülönböztetett fő 
gondolkodási művelettípusok alapján (Balázsi et al 2010, 29). A három gondolko-
dási művelettípus: a hozzáférés és visszakeresés, értelmezés és integráció, reflexió 
és értékelés. Az első művelet a hozzáférés és visszakeresés végrehajtásának képes-
ségét vizsgálta, amely során a hallgatóknak a szöveget olvasva több, a szöveg kü-
lönböző részein elhelyezkedő információt kellett pontosan megtalálniuk. Az ér-
telmezés és integráció műveleti szintjén fel kellett dolgozniuk a szöveget, hogy 
képesek legyenek részletekig menően érteni a szöveget, jelentéssel felruházni azt, 
és egyszerű, vagy több logikai művelet eredményeként születő következtetést le-
vonni. Fel kellett ismernie a szöveg egyes részei között húzódó olyan alapvető 
összefüggéseket, mint a rész-egész, ok-okozat, hasonlóság-ellentét vagy problé-
mamegoldás (Pletl 2012, 56). A harmadik szinthez tartozó műveletek, a reflexió és 
értékelés elvégzéséhez a szöveg témájához kapcsolódó előzetes tudásukra kellett 
támaszkodniuk. Ahhoz, hogy a hallgatók reflektáljanak a szöveg tartalmára vagy 
értékelni tudják azt, kapcsolatot kellett, hogy teremtsenek a szöveg jelentésének 
megértése és felismerése között, majd azt össze kellett vetniük előzetes tudásuk-
kal, illetve más szövegekből szerzett információikkal. A hozzáférés és visszakere-
sés műveletet 8 itemmel, az értelmezés és integráció műveletet 4 itemmel és a ref-
lexió és értékelés műveletet 5 itemmel mértük. A szövegértés feladat elérhető 
pontszáma 100 pont volt, ezen belül a hozzáférés és visszakeresés műveleté 36 
pont, az értelmezés és integráció műveleté 20 pont, a reflexió és értékelés művele-
té 44 pont. Az 1. táblázat az egyes hallgatói csoportok által elért átlagokat összesíti 
a fő gondolkodási művelettípusok alapján. 

1. táblázat. Hallgatói átlagok 

1. feladat hozzáférés és 
visszakeresés 

értelmezés és 
integráció 

reflexió és 
értékelés Átlag 

Reál 1. 26,14 13,02 18,26 57,43 
Reál 2. 25,68 12,78 17,62 56,08 
Humán 25,75 12,57 18,86 57,17 
Hallgatói átlag 25,88 12,80 18,25 56,93 

Észrevehető, hogy a gondolkodási művelettípusok közül a hozzáférés és visz-
szakeresés tekintetében teljesítettek legjobban hallgatók, átlagban a maximálisan 
kapható pontszám majdnem háromnegyedét érték el. A második részskálán, az ér-
telmezés és integráció területén a mért eredmények átlagosak, a szövegen belüli 
jelentéstulajdonító műveletek végrehajtásában az elért átlag alig több mint fele a 
maximális pontszámnak. A harmadik gondolkodási területen, a reflexió és értéke-
lés szintjén már nehezebben ment a szövegtől való eltávolodást igénylő feladatok 
végrehajtása, illetve a vélemények alkotása és a saját tudással való összekapcsolá-
sa, az elért átlagok a maximális pontszám felénél kisebbek. 
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Gondolkodási művelettípusok szerinti elemzésben, mindhárom csoportnál 
szignifikáns különbség (p = 0,000) mutatható ki a szintek között29. Ha ugyanezt az 
elemzést csoportok szerinti bontásban végezzük, nincs jelentős különbség az egyes 
szintek között. Ellenben megfigyelhető, hogy az első csoport hallgatói mindhárom 
gondolkodási művelettípus esetében átlagon felül teljesítettek. A másik két csoport 
hallgatói által elért pontszámok átlag alatt maradtak úgy a hozzáférés és visszake-
resés, mint az értelmezés és integráció műveleteknél. A reflexió és értékelés műve-
lettípusnál legjobban teljesítő hallgatók a harmadik, a Humán csoport hallgatói. 

(2) A második típusú feladat két különböző szövegrész (függelék: 2/a és 2/b 
feladatlapok) felhasználásával mérte a hallgatók algoritmikus gondolkodásának a 
képességét. Az algoritmus vizuális ábrázolásához folyamatábrát használtunk, 
amelynek segítségével az egyes műveleteket, ezek elvégzésének sorrendjét és a 
köztük lévő összefüggéseket is feltüntettük. Egy rövid szöveg elolvasása után kel-
lett folyamatábra segítségével a cselekvéssort nyomon követni és a feladat megol-
dásához vezető lépések egymásutánjából az egyes alakzatokban megjelölt helyeket 
kitölteni. Mindkét szöveg értelmezése hasonló elven alapult, a szövegek csupán 
tartalmilag különböztek egymástól. 

A 2/a feladat esetében a folyamatábra kezdő állapotát rögtön egy feltételes el-
ágazás követte – Lehetséges, hogy nő lesz a következő dalai láma. A kétfelé elága-
zás IGAZ ágán való továbbhaladásnál egy újabb feltételes elágazás következett 
(2/a./?1), amelynek szöveges megfogalmazását – szép arcú nő – kellett a hallga-
tóknak első lépésben megtalálniuk az olvasott szövegrészben. A helyes megoldás-
ra kapható maximális pontszám 20 pont volt. A hallgatók mintegy 84,85%-a tudta 
gond nélkül a megfelelő szövegrészt beazonosítani. 

Az első elágazás HAMIS ágán való továbbhaladás a folyamat második kérdé-
sére (2/a./?2) kereste a választ. A helyes megfogalmazást – nem lesz jelentős válto-
zás (15 pont) – a szöveg tartalmából kellett kikövetkeztetni. A hallgatók csupán 
2,16%-nak sikerült a tartalmában helyes fogalmazást megadniuk. 21,65%-uk úgy 
fogalmazott, hogy férfi lesz (7 pont), amely a megadott gondolatmenettől ugyan elté-
rő megoldás volt, de helyesnek tekinthető, ezért erre 7 pontot kaphattak a hallgatók. 

A második elágazás HAMIS ágán továbbhaladva a harmadik részfeladat kö-
vetkezett (2/a./?3), amelynek megoldását szintén a szöveg tartalmazta – nem lesz 
sok haszna (15 pont). Annak ellenére, hogy a hallgatóknak a megadott szövegből 

                                                   
29 A tanulmányban a gondolkodási művelettípusok, a kialakított csoportok és az algoritmikus felada-
tok közötti összehasonlítást varianciaanalízissel végeztük. Az adatok közötti heterogenitást, illetve 
homogenitást a Levene-teszt segítségével állapítottuk meg. Annak megfelelően, hogy a szórásegye-
zés feltétele teljesül-e vagy sem, szem előtt tartva a próbák megbízhatóságát és szigorúságát is, a sta-
tisztikai feldolgozás során az egyenlő varianciák esetén az LSD, a különböző varianciák esetén a 
Tamhane tesztet használtuk. 
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kellett kiválasztani a megfelelő kifejezést, mégis csupán fele, 53,25%-uk volt ké-
pes helyesen értelmezni a feladatot. 

A három hallgatói csoport által elért pontszámok átlagait tartalmazza az 2. 
táblázat. 

2. táblázat. Hallgatói átlagok 

2/a feladat ?1 ?2 ?3 Átlag 
Elérhető pontszám 20 15 15  
Reál 1. 17,70 2,69 9,48 29,87 
Reál 2. 18,59 1,49 9,08 29,17 
Humán 14,52 1,16 5,14 20,82 
Hallgatói átlag 16,97 1,84 7,99 26,80 

Itt is megfigyelhető, hogy a feladat megoldásánál az első csoport hallgatói tel-
jesítettek átlagon felül mindhárom részfeladat esetében. A második csoport hallga-
tói szintén átlagon felüli pontszámokat értek el két részfeladatnál (?1, ?3) is. Ehhez 
képest a humán csoport hallgatói teljesítménye mindhárom feladat esetében elma-
radt a hallgatói átlagtól. A különbség is szignifikánsnak bizonyult az egyes csopor-
tok által elért átlagok között, az első és harmadik részfeladat esetében az első két 
csoport és a harmadik csoport között, a második részfeladatnál az első és a máso-
dik, valamint a harmadik csoport között volt kimutatható különbség. A homogeni-
tás vizsgálat és a tesztek eredményeit a 3. táblázat tartalmazza: 

3. táblázat. Varianciaanalízis eredménye 

2/a feladat 
Homogenitás vizsgálat 

eredménye 
F próba 

eredménye 
Szignifikáns eltérések  

csoportok között 
?1 homogén sz.* 1-3, 2-3** 
?2 homogén sz.* 1-2, 1-3** 
?3 homogén sz.* 1-3, 2-3** 

Egyszempontos varianciaanalízissel ellenőrizve:  
* p < 0,05, **csoportok: 1 – Reál 1., 2 – Reál 2., 3 – Humán. 

A 2/b feladat folyamatábráján megjelölt első két kérdést a bemenetet követő, 
első két egymásután végrehajtásra kerülő lépést meghatározó utasítás szabta meg. 
Mindkét esetben a helyes megoldáshoz a hallgatóknak a szöveget kellett figyelme-
sen elolvasniuk és az információt visszakeresniük. Az utasítássorozat első lépését 
– takarítsd ki a házat – ugyanolyan arányban (79,65%) határozták meg a hallga-
tók, mint az utasítássorozat második lépését – készíts reggelit – (77,49%). A két 
feladatra kapható pontszám 10-10 pont volt. 

Az első két utasítást követő harmadik feladat szintén egy feltételes utasítást tar-
talmazott, amelyre a szöveg tartalma is kiterjedt – Amíg távol leszek... A hallgatók 
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kevesebb, mit fele (47,19%) ismerte fel a helyes megoldást az olvasott szöveg 
alapján, és közülük is csupán 3,90%-uk írta a maximális pontszámot, 20 pontot érő 
megoldást – távol van a nagynéni, 43,29%-uk csak a 10 pontot érő választ – van 
kerti munka – írták. 

A hallgatói csoportok által elért pontszámok átlagai szerepelnek a 4. táblázatban. 

4. táblázat. Hallgatói átlagok 

2/b feladat ?1 ?2 ?3 (4) Átlag 
Elérhető pontszám 10 10 20 10  
Reál 1. 8,05 7,82 5,86 5,06 26,78 
Reál 2. 8,31 8,03 4,08 3,10 23,52 
Humán 7,53 7,40 5,21 3,84 23,97 
Hallgatói átlag 7,97 7,75 5,11 4,07 24,89 

 
Szintén észrevehető, hogy az összes részfeladatnál az első csoport hallgatói 

teljesítménye átlagon felüli. A másik két csoporté változó, az első két feladat ese-
tében a második csoport, a harmadik feladatnál a harmadik csoport pontszámai 
magasabbak, mint az átlag. Az utolsó feladatnál mindkét csoport teljesítménye át-
lagon aluli. A csoportok közötti különbségeket elemezve, szignifikáns különbség 
csupán a negyedik feladatnál mutatható ki, amely a két Reál 1. és a Reál 2. csopor-
tok között. A homogenitás vizsgálat és a tesztek eredményeit az 5. táblázat tartal-
mazza: 

5. táblázat. Varianciaanalízis eredménye 

2/b feladat 
Homogenitás vizsgálat 

eredménye 
F próba 

eredménye 
Szignifikáns eltérések  

csoportok között 
?1 homogén n.sz.* n.sz.** 
?2 homogén n.sz.* n.sz.** 
?3 heterogén n.sz.* n.sz.** 
4 heterogén sz.* 1-2** 

Egyszempontos varianciaanalízissel ellenőrizve:  
* p < 0,05, **csoportok: 1 – Reál 1., 2 – Reál 2., 3 – Humán. 

5. Algoritmikus gondolkodás szerepe a szövegértésben 
A 2/a feladatnál az első (?1) részfeladat megoldása a szövegben közvetlenül 

benne lévő információ megkeresését és beazonosítását várta el a hallgatóktól, vagy-
is a gondolkodási művelettípusok közül a hozzáférés és visszakeresés30 szintjének 

                                                   
30 A részfeladatok elemzésénél a három gondolkodási művelet (hozzáférés és visszakeresés, értelme-
zés és integráció, reflexió és értékelés) egymástól nem különíthető el teljesen, inkább azt mondhat-
nánk, hogy félhierarchikus rendszert alkotva kölcsönösen függnek egymástól. Nem lehet informáci-



66 

felelt meg. A helyes válasz nemcsak a szövegrész megtalálását feltételezte, hanem 
a hallgatóknak fel kellett ismerniük és meg kellett érteniük az algoritmust, mivel a 
megoldás egy feltételes, ha-szerkezet lehetséges válasza volt. A megoldott részfel-
adat átlagait összevetve a technikai szöveg értelmezésénél megkülönböztetett hoz-
záférés és visszakeresés művelet eredményeivel, csoportok szerinti bontásban 
szignifikáns különbségeket állapítottunk meg. Az első két csoport (Reál 1., Reál 
2.) esetében jelentősen jobb eredményt értek el a hallgatók a folyamatábra segítsé-
gével értelmezett szövegértésben (?1), mint a technikai szöveg értelmezésében 
(tReál 1. = 4,399, p = 0,000; tReál 2. = 6,358, p = 0,000) 31. A harmadik (Humán) cso-
portnál nem volt szignifikáns különbség az elért átlagok között. 

A második (?2) részfeladatnál a hallgatóknak a megadott szövegrészből kel-
lett kikövetkeztetni a helyes választ. Lévén, hogy egy logikai gondolatmenetre 
épülő rejtett információt kellett felismerni és integrálni, az egyes csoportok által 
elért átlagokat a technikai szöveg integrálás és értelmezés művelet átlagaival ha-
sonlítottuk össze. Mindhárom csoportnál szignifikáns eredményt kaptunk, a tech-
nikai szöveg értésénél elért átlagok jóval magasabbak voltak, mint az algoritmus 
segítségével értelmezett szövegnél (tReál 1. = –17,333, p = 0,000; tReál 2. = –15,499, 
p = 0,000; tHumán = –14,066, p = 0,000). 

A harmadik (?3) részfeladat megoldása szintén a szövegben közvetlenül ben-
ne lévő információ megkeresését és beazonosítását jelentette, azonban a hallgató-
nak fel kellett ismernie azt a gondolkodási sémát, amely szerint haladnia kellett 
ahhoz, hogy a helyes megoldást kikövetkeztesse. Ugyanakkor a harmadik (?3) 
részfeladat egy ha-szerkezeten belüli ha-szerkezet megoldását jelentette, a szöveg-
rész megtalálása az egyes (?1) részfeladat helyes megoldását feltételezte. Az első 
két csoport hallgatói szignifikánsan jobban teljesítettek az algoritmus gondolko-
dást igénylő feladatnál, mint a szakszöveg értelmezésénél (tReál 1. = 3,954, 
p = 0,000; tReál 2. = 3,443, p = 0,001). A harmadik hallgatói csoport átlagai meg-
egyeztek a két feladattípusnál. 

A 2/b feladatnál az első (?1) és a második (?2) részfeladatok megoldása szin-
tén az információ közvetlen szövegben való megtalálást feltételezte, így a két fel-
adat átlagait a technikai szöveg hozzáférés és visszakeresés átlagaival vetettük 
össze. Szintén csoportok szerint elemezve az eredményeket, jelentős különbség 
(tReál 2. = 2,541, p = 0,013) csupán a második csoport esetében figyelhető meg, ma-
gasabb átlagokat értek el a részfeladatok megoldásánál, mint a technikai szöveg 
értelmezésénél. 
                                                                                                                                
ókat integrálni és értelmezni anélkül, hogy előtte ne találtuk volna meg őket, és nem lehet reflektálni 
egy adott információ tartalmára annak megkeresése és értelmezése nélkül (Balázsi et al, 2010, 30). 
31 A tanulmányban a technikai szöveg és a folyamatábra segítségével értelmezett szövegértés csopor-
tok közötti összehasonlítását t-teszt segítségével végeztük. 
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A harmadik (?3) részfeladat értelmezést és integrációt megkívánó feladat 
volt, amelyhez meg kellett érteni az olvasott szöveget és fel kellett benne ismerni a 
rejtett vagy implicit információt. A feltételes utasítást tartalmazó ismétlési szerke-
zet érzékelése a hallgatók számára gondot jelentett, szignifikánsan rosszabb ered-
ményt ért el mindhárom csoport, csak részben voltak képesek algoritmust kiolvas-
ni az általános szövegből (tReál 1. = –9,708, p = 0,000; tReál 2. = –11,514, p = 0,000; 
tHumán = –8,495, p = 0,000). 

Az utolsó (4) részfeladat kérdés formájában volt megfogalmazva, amelyre az 
adott válasz reflexió és értékelés típusú műveletet feltételezett. A helyes válaszhoz 
meg kellett érteni és fel kellett ismerni a szöveg jelentését, majd a szöveg tartalma 
alapján objektív döntést alkotni. Úgy a szöveg értelmezésénél, mint az algoritmus 
megértésénél a hallgatók ugyanolyan arányban teljesítettek. 

Összességében elmondható, hogy azoknál a feladatoknál, ahol a hallgatóknak 
nemcsak az információt kellett visszakeresni a megadott szövegrészből, hanem fel 
kellett ismerni a szöveg egyes részei között rejtőző összefüggéseket, valamint ref-
lektálni kellett a szöveg tartalmáról, az elért átlagok sokkal gyengébbek voltak.  

Az adatokat elemezve megfigyelhető, hogy az összes feladatnál átlagon felül 
teljesítettek az első csoport hallgatói, vagyis azok a hallgatók, akiknek a középis-
kolában volt alkalmuk az algoritmikus szemlélet- és gondolkodásmódot elsajátíta-
ni. Ebben a csoportban lévő hallgatók képesek voltak a gondolkodást igénylő fel-
adatok megoldására is, nem csak a tanult szabályokat, algoritmusokat használni. 
Mindez arra enged következtetni, hogy érdemes odafigyelni azoknak a szakembe-
reknek a véleményére, akik azt szorgalmazzák, hogy az írás, az olvasás és a ma-
tematika tudásszintjére kell emelni a számítógépes gondolkodást is. 

6. Összegzés 
Az eredményeket összegezve megállapítható, hogy a hallgatók szövegen be-

lül képesek voltak végrehajtani a jelentéstulajdonító műveleteket, de a szövegektől 
való eltávolodást igénylő feladatok végrehajtása már nehezen vagy egyáltalán nem 
ment. 

Az algoritmikus szemlélet és gondolkodás ma már általános kulcskompeten-
cia. Mind a középiskolai, mind a felsőoktatásban elengedhetetlen, hogy alapvető 
szempont legyen az oktatási-tanulási segédletek és technológiák fejlesztésében az 
algoritmikus szemlélet erősítése. Célszerű kifejleszteni a tanárok képzése, tovább-
képzése során az algoritmikus gondolkodásra nevelés kulcskompetenciáját. Az al-
goritmikus szemléletmód hathatós segítséget nyújt a tananyag világos rendszere-
zéséhez éppúgy, mint az oktatási gyakorlat legkülönbözőbb területein felmerülő 
feladatok áttekinthető, logikus megoldásmenetének tervezéséhez. 
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Szövegértelmezés és algoritmikus gondolkodás 
(Kátai Zoltán) 

Az algoritmus fogalma messze visszanyúlik a történelembe, és nyilván nem 
kapcsolódik kizárólagosan a számítógépek világához. Kiváló példa e tekintetben 
Eukleidész több évezredes matematikai algoritmusa két szám legnagyobb közös 
osztójának kiszámítására. Másfelől viszont vitathatatlan, hogy a számítógépek tér-
hódítása hozzájárult ahhoz, hogy az algoritmikus gondolkodás fontossága ennyire 
előtérbe került a XX. század második felétől kezdődően. Sőt néhány éve szárnyra 
kapott a számítógépes gondolkodás (Denning 2009) fogalma is, amit egyes szer-
zők a negyedik alapvető készségnek tekintenek (az olvasás, írás és aritmetika mel-
lett), amely nélkülözhetetlen a XXI. század embere számára (CSTB, 2010; Qualls–
Sherrell 2010). 

Kétségtelen, hogy az újonnan megalkotott számítógépes gondolkodás fogal-
ma leginkább az algoritmikus gondolkodás fogalmához áll közel (bár a két foga-
lom nem fedi egymást; az utóbbi, ahogy a neve is jelzi, sokkal közvetlenebbül 
kapcsolódik a számítógépek programozásának képességéhez), bizonyos mértékig 
ebből nőtte ki magát, ebben gyökerezik. Ebből adódóan a számítógépes gondolko-
dás hangsúlyozása a modern társadalomban, továbbra is előtérben tartja az algo-
ritmikus gondolkodás fontosságát is. Lévén szó egy összetett képességről, Szlávi 
és Zsakó az algoritmikus gondolkodás fogalmát a következő szintekre bontja le: 
(1) felismerés–megértés, (2) végrehajtás, (3) elemzés, (4) alkotás, (5) megvalósí-
tás, (6) módosítás–átalakítás, (7) (komplex) tervezés (Szlávi–Zsakó, 2014). 

A számítógépes gondolkodás kialakítása végett egyre nagyobb hangsúlyt kap, 
egyre több tudományterületen, a programozás oktatása. Bár e megállapítás első-
sorban a felsőoktatásra vonatkozik, egyre többen hangsúlyozzák a programozás-
oktatás fontosságát már középiskolai szinten, sőt léteznek kezdeményezések már 
elemi szinten is. Másfelől a több évtizedes tapasztalat azt mutatja, hogy igazi kihí-
vást jelent hatékonyan programozást oktatni, akár egyetemi hallgatóknak is. Szá-
mos kutatás vizsgálta ennek okait, módszereit, illetve azt, hogy mi lehet a titka, 
előfeltétele az eredményességnek mind oktatáspolitikai, oktatói, mind tanulói ol-
dalról. A British Computer Society (McGettrick et al 2004) egyik tanulmánya fel-
tárta, hogy egyik fő ok, amiért a felsőoktatási tanulmányi programok Programo-
zás-I tantárgyai nem hozzák a várt eredményeket az, hogy a programozás-oktatás-
nak – más tantárgyakkal ellentétben – középiskolai szinten nincsen összehangolt, 
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szisztematikus előkészítése. Továbbá az, hogy egyes líceumok, bizonyos szakirá-
nyain létezik valamennyi programozás-oktatás, azt eredményezi, hogy rendkívül 
heterogén csoportoknak kell a Programozás-I tantárgyakat oktatni. 

Egy friss kutatásban (Prados–Rivera–Sarria 2015) a szerzők azt vizsgálták, 
hogy 7 tapasztalt kolumbiai egyetemi oktató és 44 hallgató mely készségeket és 
milyen előismeretet tekint fontos előfeltételnek a hatékony programozás-oktatás-
hoz. A szakirodalommal összhangban (Lister et al 2004; Lopez et al 2008; 
Karimi–Wagner 2008; Kaplan 2010) a vizsgálódás 4 kategóriából ölelt fel poten-
ciális tényezőket: feladatmegoldás, programozási előismeretek, programozói kész-
ségek, algoritmikus gondolkodás. Az eredmények azt mutatták, hogy dominánsan 
a készségekben rejlik a siker titka, és nem annyira az előismeretekben vagy előze-
tes tapasztalatban. Messze legfontosabbnak, mind tanárok, mind hallgatók, a fejlett 
szövegértési képességet jelölték meg. Mindezekkel összhangban a jelen kutatásban 
azt vizsgáltuk, hogy különböző hátterű (reál/humán, elméleti/szaklíceumi, prog-
ramozói: igen/nem előképzésű) I. éves hallgatók szövegértési és algoritmikus gon-
dolkodási képessége miként cseng össze. 

Az algoritmikusok alapelemei 
Alapvető fontossággal bír, hogy különbséget tegyünk az algoritmusok kreálá-

sa és végrehajtása között. A feladatok megoldási algoritmusainak kitalálása embe-
ri, gyakran kreatív tevékenységet feltételez. A végrehajtó viszont lehet akár egy 
gép is, például egy számítógép. A folyamat tömören így fogalmazható meg: a 
számítógép által végrehajtható műveletekben gondolkodva, a programozó kitalálja 
azt a műveletsort, amelyet, ha a gép majd végrehajt, akkor ezzel megoldódik a fel-
adat. 

Egy algoritmus alapelemei a szekvencia, a döntési szerkezet és ismétlési 
szerkezet. Bizonyított, hogy bármely algoritmus megépíthető ezek felhasználásá-
val. Ahogy fentebb már említettük, egy feladat algoritmikus megközelítése azt fel-
tételezi, hogy a megoldásban úgy gondolkodjunk, mint műveletsorozatban (szek-
vencia), amelyet ha végrehajt a számítógép, akkor az elvezet az eredményhez. 
Például egy számsorozat rendezési algoritmusa elempárok összehasonlítására és 
cseréjére vonatkozó műveletek, bizonyos stratégia szerinti sorozataként fogható 
fel. Az algoritmusok egy alapvető jellemzője az általánosság, vagyis bármely he-
lyes inputra (inputnak számít az, ami adott egy feladatban) a helyes outputot (a kí-
vánt eredményt) kell hogy eredményezzék. Egy helyes rendezési algoritmus bár-
mely adott hosszúságú számsorozatot növekvő sorrendbe rendez. Ezen általános-
sági követelményből adódik a döntési szerkezetek szükségessége, amelyek segít-
ségével párhuzamos művelet-sorokat írhatunk elő: attól függően, hogy egy feltétel 
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teljesül vagy nem, ezt vagy azt a műveletsort kell végrehajtani. A rendezési algo-
ritmusok esetében attól függően, hogy a soron következő elempár hogy viszonyul 
egymáshoz, vagy helyet cserélnek vagy nem. Az ismétlési szerkezetek azt teszik 
lehetővé, hogy előírjuk egymásután végrehajtandó identikus műveletek ismétlését. 

Az algoritmusokat logikai sémák segítségével vagy úgynevezett pszeudokód 
nyelven szokás leírni. A pszeudokód nyelv az emberi nyelvekből kölcsönöz kulcs-
szavakat, mintegy kapcsolatot teremtve ezzel az algoritmusok és egyéb szövegek 
között. A három alapstruktúra alább látható. E szerkezeti elemek kombinálásával 
és egymásba ágyazásával egyre bonyolultabb algoritmusok építhetők. 

Szekvencia: 
 művelet-1 
 művelet-2 
 … 
 művelet-n 

Döntési szerkezet: 
 ha <feltétel> akkor  

 <művelet-sor-1> 
különben 

 <művelet-sor-2> 
vége-ha 

Ismétlési szerkezet: 
 amíg <feltétel> végezd 

 <művelet-sor> 
vége-amíg 

Szekvencia: 

 

művelet-1 

művelet-2 

művelet-n 

. . .  
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Döntési szerkezet: 

 

Ismétlési szerkezet: 

 

Szövegértés vs. algoritmikus gondolkodás 
Az olvasás a leírtak által vezetett gondolkodás. Az olvasási folyamat két fő 

részre osztható. Az első rész a dekódolás, vagyis a vizuális élmény alapján a betű-
sorok megfejtése, a betűknek a megfelelő beszédhangokkal történő megfeleltetése. 
A második részben történik a megértés és a jelentés azonosítása. Megkülönbözte-
tünk ismeretszerző olvasást, tanulási célú olvasást, élményszerző olvasást, kereső 
olvasást, áttekintő olvasást, feladatazonosító olvasást, javító vagy ellenőrző olva-
sást, korrektúraolvasást stb. (Gósy 2008) 

Az értelmes, elemző olvasás (értő olvasás) a mindennapi élet szükségszerűsé-
ge. A szövegértés azt feltételezi, hogy minden szó értelemmel bír az olvasó részé-
re, hogy ezek jelentését be tudja építeni az egész szöveg mondanivalójába. Az ér-
tőn olvasó képes kiemelni egy szövegből a lényeget, és átlátja az összefüggéseket: 
miként kerül kifejtésre a téma a főpontok révén, hogyan támogatják az alpontok a 

feltétel 

művelet-sor 

igaz hamis 

feltétel 

művelet-sor-1 művelet-sor-2 

igaz hamis  
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főpontokat. Formailag a téma a címben, a főpontok az alcímekben, az alpontok 
pedig az al-alcímekben fogalmazódnak meg. Ez egy fastruktúrát képez: 

 

 

Természetesen egy olvasmány logikai felépítése rátevődik a szerkezetire és 
sokféle lehet: témaszerinti, időrendi, ok-okozat, problémamegoldás stb. elrende-
zés. 

A jó olvasó kapcsolatot keres meglévő tudása és a szöveg új információi kö-
zött, meghatározza, hogy melyek a szöveg legfontosabb témái, gondolatai, követ-
keztetéseket von le, új gondolatokat fogalmaz meg, összefoglalja, újraalkotja az 
olvasottakat (Antal 2010). Tehát a hatékony szövegértés kéz-a-kézben jár az 
eredményes szövegalkotással (a jó írók, egyben jó olvasók is). 

Az értőn olvasás számos alapelve kamatoztatható a hatékony számítógépes 
kódolvasás fejlesztésében is. A számítógépes programok is karakterekből, kulcs-
szavakból, egyszerű és összetett mondatokból (utasítások) állnak. Nem nehéz pár-
huzamot találni a bekezdés, fejezet, alfejezet fogalmaknak is. E szerkezeti felépíté-
sen túl szükséges átlátni az algoritmikai struktúrákat, mint logikai felépítést. Vizs-
gálatok alátámasztották, hogy a kódolási készség fejleszthető kódolvasás révén 
(Lopez et al 2008; Kaplan 2010). 

CÍM (téma) 

ALCÍM (főpont-1) 

AL-ALCÍM (alpont-1.1) 

AL-ALCÍM (alpont-1.2) 

ALCÍM (főpont-2) 

AL-ALCÍM (alpont-2.1) 

AL-ALCÍM (alpont-2.2) 

. . .  

. . .  

. . .  
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Az általános szövegértés és a kódolvasás között helyezhető el az, ha egy min-
dennapi szövegben (akár irodalmiban is) algoritmikus elemeket kell beazonosítani, 
értelmezni. Az, hogy mennyire tud valaki különböző kontextusokban felismerni 
azonos struktúrákat, fokmérője lehet annak, hogy mennyire érzékeli az elvek szint-
jén ezeket. 

Ebben a tanulmányban azt mutatjuk be, hogy az első éves haladó/kezdő prog-
ramozói csoport esetében miként harmonizál a szövegértési készség technikai szö-
vegen, és az 1-3. szinti algoritmikus gondolkodási készség (Szlávi–Zsakó 2014) 
számítógép-független környezetben (algoritmus-felismerés általános szövegben, 
algoritmus-végrehajtás matematikai feladaton). 

Kísérlet 
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán az informatika és mérnöki szakos 

(számítástechnika, automatizálás, távközlés, mechatronika, gépészmérnöki) reál-
hallgatók tanulnak kötelezően programozást már az első félévtől. Ez közel 200 
hallgatót jelent rendkívül sokszínű középiskolai háttérrel. Egyesek 4 évet intenzív 
informatika szakon, mások pedig matematika-informatika szakon tanultak prog-
ramozást. Akadnak olyanok is, akik természettudományok szakon két év alatt kap-
tak programozás-ízelítőt. A legtöbben semmilyen középiskolai előismerettel nem 
rendelkeznek a programozás területéről, de néhányan közülük autodidakta módon 
belekóstolt a programozásba. 

Minden tanév elején tesztet iratunk az elsőéves informatika és mérnöki sza-
kos hallgatókkal, hogy feltérképezzük a programozói és algoritmikus gondolkodá-
si készségeiket, abból a célból, hogy kialakítsuk a haladó és kezdő programozói 
csoportokat. Általában három feladatot kell megoldaniuk a diákoknak: egy egysze-
rűbb (F1.1) és egy bonyolultabb (F1.2) programozási feladatot, bármely progra-
mozási nyelven, valamint egy programozás-mentes logikus- és algoritmikus gon-
dolkodást tesztelő feladatot (F1.3). 

Az idén (2015-16 tanév) egy második teszt révén azt is vizsgáltuk, hogy mi-
lyen a hallgatók szövegértelmezési készsége technikai szövegeken (F2.1), vala-
mint hogy képesek-e algoritmusokat kiolvasni általános szövegekből (F2.2). A 
teszt azt is mérte, hogy képesek-e végrehajtani egy algoritmust jól ismert matema-
tikai kontextusban (F2.3) (lásd a Függeléket). 

Az F2.1 szövegértési feladathoz előkészített 17 kérdés az alábbi módon cso-
portosítható gondolkodási műveletek szerint: 

1. szint (hozzáférés és visszakeresés): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 kérdések 
2. szint (értelmezés és integráció): 5, 6, 9, 13 kérdések 
3. szint (reflexió és értékelés): 10, 14, 15, 16, 17 kérdések 
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Az F2.2a feladatban egy egymásba ágyazott ha-szerkezetet (döntési struktúra) 
kellett beazonosítani egy újságcikkben: 

„Lehet-e nő a következő dalai láma? – kérdezte a BBC a mostani Dalai 
lámától. Igen, nyugtatott meg az elűzött tibeti főpap, de akármilyen nő azért 
nem lehetne. Csakis egy szép arcú nő. A 14. Dalai láma, Tendzin Gyaco sze-
rint ugyanis nehéz világban élünk, ahol a nőknek egyre fontosabb szerepet 
kell játszaniuk, de azért fontos, hogy szép legyen az arcuk. „Ha egy női dalai 
láma jönne, akkor neki nagyon szépnek kell majd lennie, különben nem lenne 
sok haszna” – fűzte tovább gondolatait a vallási vezető. A BBC riportere visz-
sza is kérdezett, hogy viccel-e, de nem.” 

Megvezettük a diákok gondolkodását az alábbi szerkezet megadásával (ennek 
logikai séma szerinti változatával). A feladat abban állt, hogy töltsék ki a hiányzó 
helyeket. 

ha nő lesz a következő Dalai láma akkor 

ha …(1)… akkor 

ígéretes jövő 

különben 

…(3)… 

vége-ha 

különben 

…(2)… 

vége-ha 

Az vártuk, hogy az alábbi válaszok szülessenek: 
1. szép arcú lesz 
2. nem lesz jelentős változás 
3. nem lesz sok haszna 

Az 1-es és 3-as válaszok közvetlenül benne voltak a szövegben, persze meg-
találásuk feltételezte az egymásba ágyazott ha-szerkezet érzékelését. A 2-es válasz 
két szempontból is többet feltételezett a diákoktól. Először is, közvetlenül egy be-
ágyazott ha-szerkezettel volt párhuzamba állítva, viszont jellegében hasonló foga-
lomnak (jóslatnak kellett lennie a világ jövőjét illetően) kellett lennie a belső ha-
szerkezet igaz és hamis ágainak tartalmával. Továbbá, ezt a választ ki kellett kö-
vetkeztetni a szövegből. Tehát mind a struktúra, mind a fogalmak szintjén maga-
sabb rendű szövegértést feltételezett. 
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Az F2.2b feladat egy részletet tartalmazott egy meséből, amelyben szekvencia 
szerkezet és amíg-ciklus volt felismerhető: 

A szegény ember és szegény asszony alig hagyták el a nagynéni házát, 
Panka mindjárt be lett fogva dolgozni. Ki kellett takarítani a hatalmas házat, 
reggelit készíteni a nagynéninek, ha ezzel végzett, a kertben várta a munka. 
„Nem szeretném, ha csak egy pillanatra is abbahagynád a munkát. Tudd 
meg, nálam nem lehet lazsálni. Ezenkívül jól jegyezd meg, nem szeretnélek 
meghallani nevetni, mert a nevetés tilos a házamban. Éppen indulok a bíró-
hoz, hogy tiltsa meg a nevetést, kacarászást a házam előtt. Amíg távol leszek, 
végezd a dolgodat, mert ha nem, nagyon megjárod! 

A kislány szorgalmasan nekiállt a kirótt munkának, de nagynénje szigora 
sem tudta elvenni a jókedvét. A kertben vidáman énekelt és nevetgélt. Minden 
mosolyra késztette. A madarak dala oly szép volt, hogy Panka valósággal el-
olvadt tőle. Feladataival gyorsan végzett. Unatkozott, nem tudta mivel üsse el 
az időt. Panka sétálgatni kezdett a kertben az almafák alatt. Megcsodált min-
dent, ami az útjába került. Beszélgetett a fákkal, kedvesen megcirógatta kér-
ges törzsüket. Ha egy kismadár szállt valamelyik almafára, ámulva hallgatta 
énekét, és ő is fütyölt neki egy szép népdalt. 

Ez esetben is megvezettük a diákok gondolkodását a nagynéni által előírt 
alábbi algoritmikai szerkezet megadásával (ennek logikai séma szerinti változatá-
val). A feladat ugyancsak abban állt, hogy töltsék ki a hiányzó helyeket. 

…(1)… 

…(2)… 

amíg …(3)… végezd 

következő kerti munka 

vége-amíg 

Volt egy 4. pluszkérdés is: Bár Panka szófogadó, aki minden feladatát lelki-
ismeretesen elvégzi, milyen eshetőségre nem számított a nagynéni, amiért – vára-
kozásaival ellentétben – nem fogja munkavégzés közben találni a kislányt? 

Az alábbi válaszokra vártunk: 
1. takarítsd ki a házat 
2. készíts reggelit 
3. távol vagyok (a nagynéni) 
4. Panka hamarabb végez kerti feladataival, hogy ő (a nagynéni) haza ér-

kezne 
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A mese arról szól, hogy Panka más algoritmust hajt végre, mint amit a nagy-
néni neki előírt. Ez a számítógépes algoritmusok esetében kizárt. Mindez azért tör-
ténik meg, mert a nagynéni nem fed le minden eshetőséget, ami alapvető hibának 
számít az algoritmusalkotásban. E feladattal a célunk az is volt (a szekvencia és 
ismétlési szerkezetek érzékelésén túl), hadd lássuk, különbséget tudnak-e tenni a 
diákok az előírt (3-as válasz: távol a nagynéni) és a végrehajtott algoritmus (3-as 
válasz: még van munka a kertben) fogalma között. Azzal, hogy a 4-es kérdésben 
rákérdeztünk a „hiba” forrására, egyben segítséget is szerettünk volna nyújtani a 3-
as kérdés helyes megválaszolásához. 

Az F2.3 feladat matematikai nyelvezetű szövegében nyilvánvalóbb volt az al-
goritmikai jelleg, de az algoritmus végrehajtását is kértük, adott inputokra (2. szin-
ti készség; Zsakó–Szlávi 2014). Sőt, rákérdeztünk arra is, hogy mit valósít meg az 
algoritmus, milyen feladatot old meg, vagyis hogy értelmezzék az eredményt (3. 
szinti készség; Zsakó–Szlávi 2014). 

Adott két természetes szám, A és B (A < B). Az A számot minden lépésben 
felezzük, a B-t pedig duplázzuk (a felezésnél a maradékot, ha van, elhagyjuk). 
Mindezt addig ismételjük, amíg az A szám 1 nem lesz. Adjuk össze a „duplá-
zási számsor” (B, 2B, 4B, ...) azon elemeit, amelyeknél a megfelelő pozíciójú 
elem a „felezési számsorban” (A, A/2, A/2/2, ...) páratlan volt. 

Milyen eredményhez jutunk az A = 26 és B = 34 esetben? Milyen ered-
ményhez jutnánk, ha a nagyobbik számot feleznénk, és a kisebbiket dupláz-
nánk? Hogyan értelmeznénk az eredményt? 

Eredmények 
A jelen tanulmányban 144 reál-hallgató (16 + 23 informatika, 4 + 25 számítás-

technika, 4 + 25 automatizálás, 1 + 11 távközlés, 0 + 16 mechatronika, 0 + 19 gé-
pészmérnöki; a létszámokat haladó+kezdő bontásban közöltük) adatait vizsgáltuk 
meg, akik a második teszten is részt vettek. Az 1. táblázat tartalmazza a haladó (1. 
sor) és kezdő (2. sor) programozói csoportok teljesítmény átlagait a szövegértelme-
zés feladat 17 kérdése kapcsán. A szürkével jelölt oszlopok szignifikáns különbsé-
geket jeleznek a haladók javára. Megfigyelhető, hogy az összeredményt jelentősen 
lehúzták a nyelvi jellemzőkre rákérdező 14. és 15. kérdésekre adott válaszok. 

1. táblázat. Szövegértés feladat: haladó (1. sor) vs. kezdő (2. sor) csoport 
(az átlagteljesítmény értékek kerekített százalékértékben szerepelnek) 

F2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Össz. 

100 86 54 86 68 82 90 92 82 48 96 60 40 12 19 88 82 67 
100 79 44 68 67 87 95 63 81 21 85 48 18 8 8 67 61 54 
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Az 2. táblázat tartalmazza a haladó (1. sor) és kezdő (2. sor) programozói 
csoportok teljesítmény átlagait az algoritmusazonosítási-feladat feladat kérdései 
kapcsán. A szürkével jelölt oszlopok szignifikáns különbségeket jeleznek a hala-
dók javára. Az F2.2a feladat azt célozta meg, hogy képes-e érzékelni a diák egy-
másba ágyazott feltételes szerkezetet (ha-szerkezetet) egy általános szövegben. Az 
F2.2b feladat azt tesztelte, hogy észrevesznek-e a hallgatók szekvencia, illetve 
elől-tesztelős ismétlési szerkezetet egy irodalmi szövegben. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a hallgatók jól érzékelték az egymásba 
ágyazott feltétel-rendszert (F2.2a.1 részfeladat), de gondjaik voltak ott, ahol a szö-
vegből ki kellett következtetni (nem volt közvetlenül benne a szövegben) a megfe-
lelő döntési ághoz tartozó „jóslatot”. Amíg a belső ha-szerkezet hamis ágához 
(F2.2a.3 részfeladat) a hallgatók 80% / 59,66% helyesen a „nem lenne sok haszna” 
jóslatot társította, addig a külső ha-szerkezet hamis ágához sokan csak annyit írtak, 
hogy „férfi lesz a Dalai láma”. A megfelelő 2. Kérdésre (F2.2a.2 részfeladat) a 
hallgatók csupán 28,80% / 12,66% válaszolta azt, hogy „nem lesz jelentős válto-
zás”, vagy adott ezzel egyenértékű választ. Megjegyezendő viszont, hogy e pontat-
lanság nem a ha-szerkezet helytelen értelmezésére vonatkozott. 

Az F2.2b feladat eredményei azt mutatják, a diákok (84%; 84%) / (81,51%; 
78,15%) jól érzékelték a szekvencia-struktúrát (F2.2b.1-2. részfeladatok). A cik-
lusfeltétel esetében (F2.2b.3. részfeladat) csak 42% / 20,59% válaszolta helyesen 
azt, hogy „távol van a nagynéni” (vagy adott ezzel egyenértékű feltételt). A leg-
többen azt válaszolták, hogy „van még feladat a kertben”. Itt megint csak kijelent-
hető, hogy a hallgatók helyesen érzékelték az ismétlési-szerkezetet, csakhogy fi-
gyelmetlenek voltak arra a „részletre” nézve, hogy a nagynéni előírta munkamenet 
algoritmizálásáról szolt a feladat, nem pedig a Panka által végrehajtottról. 

2. táblázat. Algoritmusazonosítási-feladat: haladó (1. sor) vs. kezdő (2. sor) csoport. 

F2.2 
a b Össz. 1 2 3 1 2 3 4 

92,00% 28,80% 80,00% 84,00% 84,00% 42,00% 80,00% 67,92% 
90,76% 12,66% 59,66% 81,51% 78,15% 20,59% 32,77% 52,36% 

Az 3. táblázat tartalmazza a haladó (1. sor) és kezdő (2. sor) programozói 
csoportok teljesítmény átlagait az algoritmusvégrehajtási-feladat kérdései kapcsán. 
A szürkével jelölt oszlopok szignifikáns különbségeket jeleznek a haladók javára. 
Mivel az A-B, illetve B-A részfeladatok természetükben identikusak voltak, ezért 
a B-A esetben való alulteljesítést elsősorban figyelmetlenségnek tudhatjuk be. 
Amint látható, a haladó programozó hallgatók, ahogy várható is volt, jól teljesítettek 
az algoritmus-végrehajtási készséget tesztelő feladatokon. A csillaggal megjelölt 
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alacsony teljesítmény az eredmények értelmezésére vonatkozik. Csak 41%-ban állt 
össze – a haladó programozó hallgatókban is – az összkép, hogy szorzási algorit-
musról van szó. Megjegyezendő, hogy a diákok kaptak 5 részpontot, amennyiben 
kihangsúlyozták, hogy az A-B és B-A „algoritmusok” identikus eredményhez ve-
zetnek. 

3. táblázat. Algoritmusvégrehajtási-feladat: haladó (1. sor) vs. kezdő (2. sor) csoport 

F2.3 
A-B B-A 

* Össz. 1 2 3 4 1 2 3 4 
96,00% 92,00% 90,40% 80,00% 88,00% 76,00% 72,00% 64,00% 41,00% 73,12% 
68,49% 65,21% 51,93% 36,97% 51,18% 49,50% 38,66% 29,41% 6,72% 38,89% 

Ami máris szembetűnő az eredményekből, hogy a kezdő programozók mind-
három feladat esetében jelentősen alulmaradnak a haladókkal szemben, bár nem 
programozási, hanem szövegértési és algoritmikusgondolkodási tesztekkel találta 
szembe magát mindkét csoport. Míg a haladók eredményei nagyon összecsengnek 
a három feladat esetében, addig a kezdők jelentősen alulteljesítettek az algoritmus-
végrehajtási feladat esetében, a másik kettőhöz viszonyítva. 

MANOVA-vizsgálatok 
Manova-tesztet használva megvizsgáltuk, hogy mely eredmények harmoni-

zálnak a diákok kezdő/haladó, 0/2/4 év előzetes programozás-oktatás, illetve 1,2,3 
szinti gondolkodási műveletek szerinti csoportosításokkal. Az eredményeket a 4. 
táblázat foglalja össze. 

4. táblázat. Mely eredmények függnek össze a kezdő/haladó (K/H sor), 0/2/4 év előzetes 
programozás-oktatás (0/2/4 sor), illetve 1,2,3 szinti gondolkodási műveletek szerinti 

csoportosításokkal? Bejelöltük, ahol szignifikáns összefüggéseket találtunk. 

 
Szövegértés 

F2.1 

Döntési 
szerkezet 
(F2.2a) 

Szekvencia 
(F2.2b) 

Ismétlési 
szerkezet 
(F2.2b) 

Algoritmus 
végrehajtás 

(F2.3; max(A-B)) 
1. szint 2. szint 3. szint 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 * 

K/H                
0/2/4                

1. szint - - -             
2. szint - - -             
3. szint - - -             

A szövegértési eredmények (1,2,3. szint oszlopok) nem függnek szignifikán-
san sem a kezdő/haladó, sem a 0/2/4 év előzetes programozás-oktatás szerinti cso-
portosítástól. Ahogy várható is volt, az F2.2a feladat 2. kérdésére, az F2.2b feladat 
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3-4 kérdéseire, valamint algoritmus végrehajtási feladat eredményei kéz-a-kézben 
járnak a kezdő/haladó csoportosítással, nyilván a haladók javára. Viszonylag ha-
sonló jelenség tapasztalható a 0/2/4 év előzetes programozás-oktatás szerinti cso-
portosítás kapcsán. Akiknek jelentősebb volt a programozási előismeretük, azok 
nyilván jobban érzékelték azt a programozási szempontból elvi hibának számító 
hiányosságát Panka nagymamájának, hogy nem fedte le azt az eshetőséget, hogy 
Panka hamarabb végez a kerti munkával, mint amikorra ő hazaérkezik. 

Tanulmányunk szempontjából jelentős észrevételnek számít, hogy egyetlen 
algoritmikai feladat eredményei sem függnek a diákok 1. szinti gondolkodási mű-
velet (szövegértési feladat) szerinti csoportosításától. Érdekes, hogy az F2.2b fel-
adat 3-4 kérdéseire adott válaszok harmonizálnak a 2. és 3. szinti gondolkodási 
műveletek szerinti csoportosításokkal. Az F2.2a feladat 2. kérdésére azok a diákok 
tudtak jól válaszolni, akik jól teljesítettek a 3. szinti gondolkodási műveletet tesz-
telő szövegértési feladatokon. 

Következtetések 
A dolgozatban bemutatott vizsgálat igazolta azt a várható eredményt, hogy a 

programozói tapasztalathoz és a jó programozói készséghez elmélyült, kontextus-
független algoritmikus-gondolkodás társul. Egy még fontosabb eredmény viszont 
az, hogy a fejlett algoritmikusgondolkodás felételezi a 2. és 3. szinti gondolkodási 
műveletek birtoklását. 
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A szakmai életút alakulásában jelentős szerepet 
játszó belső és külső tényezők vizsgálata 

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 
(Szentes Erzsébet) 

Egyetemisták körében végzett vizsgálatunkra a 2014/2015-ös tanévben került 
sor azzal a céllal, hogy a szakmai életút alakulásában jelentős szerepet játszó belső 
és külső tényezők vizsgálatát kiterjesszük a Sapientia EMTE minden karára, vizs-
gáljuk az intézmény- és szakválasztásban szerepet játszó főbb tényezőket, a meg-
hozott döntéssel való elégedettséget és a hallgatók aspirációit, szakmai terveit, rá-
látást nyerjünk a szakmai kompetenciák alakulását lehetővé tevő hozott értékrend-
re és attitűdre a felsőoktatásba történő belépéskor, a felsőfokú tanulmányok elkez-
désének idején. 

A korábbi részvizsgálathoz hasonlóan itt is kérdőíveket használtunk (szocio-
lógiai adatok, életvitelre vonatkozó kérdések, intézmény- és szakválasztásra, a pá-
lyával kapcsolatos döntésekre és tervekre vonatkozó kérdések, munka-érdeklő-
désre és értékpreferenciára vonatkozó kérdések, valamint az Aspirációs Index rö-
vidített változata). 

A minta bemutatása 
Ebben a vizsgálatban, amely a Sapientia Egyetem mindhárom helyszínéről, 

mind a négy Kar hallgatói részt vettek: Marosvásárhely, Műszaki és Humántudo-
mányok Kar (MHK), Kolozsvár, Természettudományi és művészeti Kar (TMK), 
Csíkszereda, Gazdaság és Humántudományok Kar (GHK), valamint Műszaki és 
Társadalomtudományi Kar (MTK).32 

A hallgatók majdnem fele (49%) Marosvásárhelyen (MHK), 35% Csíkszere-
dában (GHK és MTK), 16% pedig Kolozsváron (TMK) tanul (10. ábra). A minta 
arányosan képviseli a karokat. 

Sikerült 27 alapképzés hallgatóit bevonni a vizsgálatba, a részvételi arány eb-
ben az évben is magas volt, mivel az elsőévesek 61%-a kitöltötte a kérdőíveket, a 
részvételi arány biztosítja a reprezentativitást. Az elfoglalt helyek számát és a 
vizsgálatban való részvételt karok és szakok szerint a 1. táblázat mutatja. 

                                                   
32 2015 során a két csíkszeredai kar egyesült, ugyanazok a szakok napjainkban egy karhoz tartoznak. 
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1. ábra. Karok képviselete a mintában (2014-2015-ös tanév) 

1. táblázat. Hallgatói létszámok és a minta (2014-2015-ös tanév) 

Kar Szak 
Elfoglalt 
helyek 
száma 

Minta 

fő 
% az összlét-

számhoz 
 viszonyítva 

MHK, 
Marosvá-
sárhely 

Közegészségügyi politikák és szolgáltatások 
szak33 29 23 79,3% 

Fordító és tolmács szak 31 20 64,5% 
Kommunikáció és közkapcsolatok szak 35 18 51,4% 
Kertészmérnöki szak 29 24 82,7% 
Tájépítészet szak 20 14 70% 
Informatika szak 40 28 70% 
Számítástechnika szak 31 23 74,1% 
Mechatronika szak 26 9 34,6% 
Automatika és alkalmazott informatika 18 14 50% 
Gépészmérnöki szak 22 8 36,36% 
Távközlés szak 13 7 53,8% 

TMK, 
Kolozsvár 

Környezettudomány szak 18 10 55,5% 
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanul-
mányok szak 24 14 58,3% 

Filmművészet, fotóművészet, média szak 26 22 84,6% 
Jog szak 23 9 39,1% 

GHK, 
Csíksze-
reda 

Világ- és összehasonlító irodalom- angol 
nyelv és irodalom szak 12 7 58,3% 

Román nyelv és irodalom - angol nyelv és 
irodalom szak 14 7 50% 

                                                   
33 Névváltozás történt, a szak korábbi megnevezése: Egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások 

MHK, 
Marosvásárhely

49%

TMK, Kolozsvár
16%

GHK, 
Csíkszereda

24%

MTK, 
Csíkszereda

11%
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Kar Szak 
Elfoglalt 
helyek 
száma 

Minta 

fő 
% az összlét-

számhoz 
 viszonyítva 

Gazdasági informatika szak 21 10 47,61% 
Marketing szak 18 12 66,6% 
Könyvelés és gazdálkodási informatika szak 29 17 58,6% 
Általános közgazdaság szak 47 24 51% 

MTK, 
Csíksze-
reda 

HR – humánerőforrás szak 10 4 40% 
Szociológia szak 10 5 50% 
Közélelmezési és agroturisztikai mérnök-
menedzser szak 17 10 58,8% 

Környezetmérnöki szak 10 6 60% 
Génsebészet szak 10 7 70% 
Élelmiszeripari mérnök szak 10 10 100% 

Összesen 27 szak 593 362 61% 
 
Amint a 1. táblázatban látható, ebben a tanévben 593 hallgató kezdte el tanul-

mányait a vizsgált szakokon, közülük 362 hallgató vett részt a kutatásban (61%). 
Az intézmény változatos szakterületeken kínál képzéseket, ami előnyös a to-

vábbtanulás, az erdélyi szakemberképzés szempontjából. A jelenlegi szakkínálat 
már utat nyit mind a 4 nagy szakmai körhöz (Szilágyi 2003). A vizsgálat adat-
elemzései érdekében a szakokat a szakterületek figyelembevételével, a szakmai 
tevékenységek nagy csoportjainak megfelelően soroltuk be a négy fő területre: 

- humán szakmai tevékenységekre felkészítő alapképzések (ide kerültek pél-
dául a nyelv- és társadalomtudományok, művészetek, jogtudomány szakte-
rületekre besorolt szakok); 

- agrár szakmai tevékenységekre felkészítő alapképzések (agrár-, természet-
tudományok és élelmiszeripari szakterületekre besorolt szakok); 

- műszaki (műszaki szakterületekre besorolt szakok);  
- gazdasági szakmai tevékenységekre felkészítő alapképzések (gazdasági 

szakterületekre besorolt szakok). 

2. táblázat. A vizsgált szakterületek (2014-2015-ös tanév) 

I. Humán II. Agrár III. Műszaki IV. Gazdasági 
Közegészségügyi 
politikák és szol-
gáltatások szak 

Kertészmérnöki szak Informatika szak Könyvelés és gaz-
dálkodási infor-
matika szak 

Fordító és tolmács 
szak 

Tájépítészet szak Számítástechnika 
szak 

Marketing szak 
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I. Humán II. Agrár III. Műszaki IV. Gazdasági 
Kommunikáció és 
közkapcsolatok 
szak 

Környezettudomány 
szak 

Mechatronika szak 
 

Gazdasági infor-
matika szak 

Nemzetközi kap-
csolatok és európai 
tanulmányok szak 

Környezetmérnöki 
szak 

Automatika és al-
kalmazott informa-
tika 

Általános közgaz-
daság szak 

Filmművészet, fo-
tóművészet, média 
szak 

Közélelmezési és 
agroturisztikai mér-
nök-menedzser szak 

Gépészmérnöki 
szak 

HR – humánerő-
forrás szak 

Jog szak Génsebészet szak Távközlés szak N = 67 
18,5% Világ- és összeha-

sonlító irodalom- 
angol nyelv és iro-
dalom szak 

Élelmiszeripari mér-
nök szak 

N = 89 
24,6% 

Román nyelv és 
irodalom – angol 
nyelv és irodalom 
szak 

N = 81 
22,4% 

Szociológia szak 
N =125 
34,5% 

A minta 34,5%-a human területen, 24,6%-a műszaki, 22,4%-a agrár, 18,5%-a 
pedig gazdasági szakmai tevékenységre felkészítő szakokon tanul. 

Férfiak és nők majdnem fele-fele arányban vettek részt a vizsgálatban (nemek 
szerint a megoszlás: a vizsgálatban résztvevők 51,3%-a férfi és 48,7%-a nő), de a 
nemek aránya szakonként és szakterületenként is eltérő, itt is jellemző, hogy a 
humán szakterületen többségében lányok, műszaki szakterületeken pedig főleg fi-
úk tanulnak (a minta nemek szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja). 

3. táblázat. A minta nemek szerinti megoszlása, szakterületek alapján történő bontásban 

 Terület  
Humán Agrár Műszaki Gazdasági Össz. 

Nem 
Férfi 41,1% 45,7% 80,7% 37,9% 51,3% 
Nő 58,9% 54,3% 19,3% 62,1% 48,7% 

Össz. 100% 100% 100% 100%  

A vizsgált hallgatók többsége abban az évben kezdte el felsőfokú tanulmánya-
it, amikor érettségizett (a minta 70%-a 2014-ben fejezte be középiskolai tanulmá-
nyait). Egy év kihagyással lett egyetemista 14,4%, két éve végezte középiskolai  
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tanulmányait 3,4%. A hallgatók 4,7%-a 3-tól 5 éve érettségizett, 5% pedig több 
mint 5 éve végezte középiskolai tanulmányait (8 hallgató a nyolcvanas és kilenc-
venes években érettségizett). A kérdésre nem válaszolt 2,5%. 

A minta állandó lakhely szerinti megoszlása: falu 38,1%, város 43,6% és me-
gyeszékhely 16,9% (nem válaszolt 1,4%). 

Azt vizsgálva, hogy az egyetemisták folytatnak-e párhuzamos tanulmányokat, 
illetve, hogy vállalnak-e a tanulás mellett részmunkaidőben munkát azt találtuk, 
hogy a vizsgálati személyek mindössze 2,8%-a tanul egyszerre két alapképzésben. 
A munkavállalók aránya pedig 11%.  

A szülők többsége középfokú végzettségű, a felsőfokú végzettség aránya az 
anyáknál, míg a szakiskola, mint legmagasabb iskolai végzettség az apák esetében 
gyakoribb.  

4. táblázat. A szülők iskolai végzettsége (2014-2015-ös tanév) 

 

Kevesebb, 
mint 
nyolc  

osztály 

Általános 
iskola Szakiskola Érettségi 

Posztlic. 
képzés, 

technikum 

Főiskola 
vagy 

egyetem 

Egyetem 
utáni 
képzés 

Nem 
válaszolt 

Apa 0% 1,7% 28,2% 30% 20% 15,7% 1,4% 3% 
Anya 0,3% 1,4% 17,1% 38,4% 20,2% 19,1% 2,2% 1,4% 

Az apák végzettségét tekintve mindenki legalább általános iskolát végzett, és 
csupán 1,7% ezen a végzettségi szinten maradt, az apák 28,2%-ának a legmaga-
sabb iskolai végzettsége a szakiskola, 30% érettségizett, 20% érettségi utáni poszt-
liceális képzésen vett részt vagy technikumi oklevelet szerzett. Az apák 15,7%-a 
rendelkezik felsőfokú végzettséggel, valamint 1,4% egyetem utáni fokozatot is 
szerzett (mesteri vagy doktori képzés). Erre a kérdésre a vizsgálati személyek 3%-
a nem válaszolt. 

Az anyák végzettségét tekintve 0,3% kevesebb, mint nyolc osztályt végzett, 
1,4% általános iskolát végzett, 17,1%-nak a legmagasabb iskolai végzettsége a 
szakiskola, 38,4% érettségizett, 20,2% érettségi utáni posztliceális képzettséget 
vagy technikumi oklevelet szerzett. Az anyák 19,1%-a rendelkezik felsőfokú vég-
zettséggel, 2,2% pedig mesteri vagy doktori fokozatot is szerzett. Erre a kérdésre a 
vizsgálati személyek 1,4%-a nem válaszolt. 

A végzettség szerinti megoszlás nagyon hasonló ahhoz, amit előző évben a 
marosvásárhelyi hallgatók szüleinél is találtunk. Újszerű az, hogy a szülők köré-
ben ebben az évben már az egyetem utáni képzettségre is van már példa, amellett, 
hogy a felsőfokú végzettségűek arányát tekintve pár százalék emelkedés van. A 
mintát tekintve tehát, a társadalmi mobilitás fontos lehetőségének vagyunk tanúi. 
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Az empirikus vizsgálat eredményei 

Az anyanyelvre, a nyelvhasználatra és a nyelvi környezetre vonatkozó 
eredmények 

Vizsgáltuk, hogy a hallgatók milyen nyelven, illetve nyelveken beszélnek a 
családban, a baráti körben, a rokonaikkal, valamint a szomszédokkal. Megállapít-
ható, hogy a vizsgálati személyek nyelvi környezete dominánsan magyar, a román 
nyelv pedig eltérő mértékben jelenik meg a hallgatók életében, de senki sem él 
domináns román nyelvű környezetben. Az 5. táblázatban szereplő eredményekből 
látszik, hogy esetünkben romániai magyar anyanyelvű és magyar nemzetiségű 
vizsgálati személyekről beszélhetünk, akiknek mikrokörnyezetében a nyelvhaszná-
lat a következőképpen alakul: 

A hallgatók 97,2%-ának családjában magyarul beszélnek, egy hallgató román 
családból származik, és a vizsgálatban részt vevő hallgatók 1,4%-a beszél otthon 
két nyelven. 

Rokonaikkal is többnyire magyarul beszélnek a vizsgálati személyek 
(88,1%), egy hallgató rokonsága román nemzetiségű, két nyelven (magyarul es 
románul) beszél rokonaival 10,1%, három nyelven 1 hallgató. 

A hallgatók baráti körben is az anyanyelvet preferálják, a hallgatók 64,9%-a 
magyarul beszél barátaival. Ugyanakkor a barátok között gyakrabban találunk ro-
mán anyanyelvű vagy akár a külföldi személyeket. Barátaival két nyelven beszél a 
vizsgálati személyek 27,6%-a, több nyelven pedig 4,7%-a, románul beszél barátai-
val 1,1%. 

A szomszédokkal való kommunikációban a leggyakoribb a román nyelvhasz-
nálat: a hallgatók egy része (5,2%) csak románul, jelentős része (28,7%) pedig 
magyarul és románul beszél szomszédaival. A válaszolók 63,8%-a magyar lakó-
közösségben él szülőhelyén és anyanyelvén beszél a szomszédaival is. 

5. táblázat. A Sapientia EMTE hallgatóinak nyelvhasználata és nyelvi környezete 
(2014-2015) 

Milyen nyelven/nyel-
veken beszél? Magyarul Románul Két* 

nyelven 
Három** 
nyelven 

Nem 
válaszolt 

a családban 97,2% 0,3 1,4% - 1,1% 
baráti körben 64,9% 1,1% 27,6% 4,7% 1,7% 
rokonaival 88,1% 0,3% 10,1% 0,3% 1,4% 
szomszédokkal 63,8% 5,2% 28,7% - 2,2% 

* leggyakrabban magyar-román és magyar-angol, előfordul még magyar-olasz, magyar-német és magyar-svéd 
**magyar, román és angol 

Az egyetem hallgatói a nyelvhasználat alapján a tömb magyarság jellemzői-
vel bírnak, ahol a magyar nyelv használatának mértéke nagy. 
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Megvizsgáltuk azt is, hogy az Egyetem elsőéves hallgatói mely megyékben, 
településeken és iskolákban végezték középiskolai tanulmányaikat. 

Azt találtuk, hogy a Sapientia elsőéves hallgatóinak többsége két megyéből 
érkezett: 39,2%-a Hargita megyéből, 33,7%-a pedig Maros megyéből származik. 
A megkérdezett hallgatók 8,8%-a Kovászna megyéből és 6,1%-a Kolozs megyé-
ből származik. 

Érkeztek még hallgatók: 3,3% Szatmár, 2,5% Fehér, 1,1% Brassó 0,8% Besz-
terce, 0,8% Bihar, 0,6% Máramaros, 0,3% Arad, 0,3% Szeben és 0,3% Temes me-
gyékből. 1,7% külföldi (Magyarországról, valamint egy személy Olaszországból), 
nem válaszolt 0,6%. 

Az arányok karonként változnak (a marosvásárhelyi karon természetesen a 
Maros megyei, a csíkszeredai karokon pedig a Hargita megyei hallgatók vannak 
többségben). A vizsgált Sapientia-s hallgatók többsége a 2014/2015-ös tanévben is 
a tömb magyarságból származik, összesen 81,7% érkezett Hargita, Maros és Ko-
vászna megyékből. 

Az intézmény és a szakok választására vonatkozó eredmények 
Vizsgálatunkban fontosnak tartottuk, hogy rálátást nyerjünk a hallgatók pá-

lyaválasztásra vonatkozó döntéseinek hátterére, a szak- és intézményválasztást be-
folyásoló tényezőkre. 

Jelentkezéskor a hallgatók több intézménybe vagy több szakra is jelentkez-
hetnek. Az intézményen belül is vannak olyan szakok, amelyet második lehető-
ségként jelölhetnek a jelentkezők, és ahová bejuthatnak abban az esetben, ha felvé-
teli átlaguk alapján nem jutnának be a választott szakra. 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a hallgatók milyen arányban tanulnak olyan 
szakon, amelyet első opcióként jelöltek meg, vagyis amit tulajdonképpen válasz-
tottak. 

6. táblázat. Szakok választási sorrendje (2014-2015-ös tanév) 

 Karok Össz. MHK TMK GHK MTK 

Amikor egyetemre 
jelentkezett, jelenle-
gi szakját 

első helyen  
választotta 

N 155 47 78 32 312 
% 87,6% 82,5% 91,8% 80,0% 86,9% 

másodiknak  
választotta 

N 22 10 7 8 47 
% 12,4% 17,5% 8,2% 20,0% 13,1% 

Összesen N 177 57 85 40 359 
% 100% 100% 100% 100% 100% 

A vizsgálatban részt vevő hallgatók többsége (86,9%) választotta, elsőnek 
jelölte jelenlegi szakját, és mindössze 13,1% azok aránya, akik elsősorban más 
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szakra vagy más egyetemre szeretettek volna bejutni, így a képzés, ahol tanulnak 
csak második lehetőség volt, vagy egy lehetőség több opció közül. Az arányokat 
ebben a tanévben karonként és szakonként a 38. táblázatban látjuk. Itt jelentős kü-
lönbség van (10%) ahhoz képest, amit előző évben a marosvásárhelyi karon talál-
tunk. 

7. táblázat. A szak választása jelentkezéskor (2014-2015-ös tanév) 

 Jelentkezéskor 
első helyen  

választotta (%) 
második  

opció volt (%) 
 Közegészségügyi politikák és szolgáltatások szak 65,2 34,8 
 Fordító és tolmács szak 90 10 
 Kommunikáció és közkapcsolatok szak 83,3 16,7 
 Kertészmérnöki szak 91,7 8,3 
 Tájépítészet szak 64,3 35,7 
 Informatika szak 96,4 3,6 
 Számítástechnika szak 100 0 
 Mechatronika szak 88,9 11,1 
 Automatika és alkalmazott informatika 92,9 7,1 
 Gépészmérnöki szak 75 25 
 Távközlés szak 85,7 15,3 

 

Környezettudomány szak 66,7 33,3 
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak 92,3 7,7 
Filmművészet, fotóművészet, média szak 95,5 4,5 
Jog szak 77,8 22,2 
Világ- és összehasonlító irodalom- angol nyelv és iro-
dalom szak 100 0 

Román nyelv és irodalom - angol nyelv és irodalom 
szak 100 0 

Gazdasági informatika szak 90 10 
Marketing szak 100 0 
Könyvelés és gazdálkodási informatika szak 94,1 5,9 
Általános közgazdaság szak 83,3 16,7 
HR – humánerőforrás szak 100 0 
 Szociológia szak 100 0 

 Közélelmezési és agroturisztikai mérnök-menedzser 
szak 

88,9 11,1 

 Környezetmérnöki szak 66,7 33,3 
 Génsebészet szak 42,9 57,1 
 Élelmiszeripari mérnök szak 90 10 

Összesen 86,9 13,1 
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Első helyen történő választás szempontjából szakonként jelentős eltérések 
vannak, hat olyan alapképzéssel számolhatunk ebben a tanévben (Számítástechni-
ka, Világ- és összehasonlító irodalom- angol nyelv és irodalom, Román nyelv és 
irodalom - angol nyelv és irodalom, Marketing, Humánerőforrás és Szociológia) 
ahol minden hallgató, aki a vizsgálatban részt vett, első helyen jelölte az adott 
képzést, tehát elsősorban arra a szakra szeretett volna bejutni, ahol jelenleg tanul. 

Kilenc olyan képzéssel is számolnunk kell, ahol ebben a tanévben a hallgatók 
több mint 15%-a úgy iratkozott be és kezdte el tanulmányait, hogy elsősorban más 
szakra (vagy esetenként más intézménybe) szeretett volna bejutni, de a választott 
képzésre nem sikerült felvételt nyernie. Ezek: Közegészségügyi politikák és szol-
gáltatások szak, Tájépítészet szak, Távközlés szak, Környezettudomány szak, 
Környezetmérnöki szak, Génsebészet szak, Jog szak, Kommunikáció és közkap-
csolatok szak, valamint Általános közgazdaság szak. 

Elsőévesként a hallgatók többsége elégedett azzal a képzéssel, ahol tanul, a 
minta 85,4%-a úgy ítéli meg, hogy a szak megfelelő számára, 2,2% szerint nem 
megfelelő, 11,6% pedig bizonytalan, nem tudja. 0,8% nem válaszolt erre a kérdésre. 

Elégedetlen és bizonytalan hallgatók abból a szempontból, hogy a képzés, 
ahol elkezdték tanulmányaikat, megfelelő-e számukra mindkét csoportban vannak: 
azok között is, akik első helyen jelölték a szakot, és azok között is, akik számára 
az csak a második opció volt. De azok a hallgatók, akik elsősorban nem arra a 
szakra szerettek volna bejutni, ahol végül felvételt nyertek, érthető módon, na-
gyobb arányban nem tudják eldönteni, hogy számukra megfelelő vagy nem az 
adott alapképzés (65,2% elégedett, 4,3% nem elégedett, 30,4% bizonytalan), míg 
azok, akik választották a képzést, nagyobb arányban úgy vélik, hogy a számukra 
megfelelő szakon folytatják tanulmányaikat (89,1% elégedett, 1,9% nem elégedett, 
9% bizonytalan). 

A kérdőívben szerepelt az a kérdés is, hogy „Mi volt a legfontosabb érv, ami-
kor ezt az intézményt választotta?”. Arra kértük a hallgatókat, hogy 10 válaszle-
hetőség közül egyet, a legfontosabbat jelöljék. A válaszok az alábbiak szerint ala-
kultak: az egyetem presztízse 6,6%;mert közel van a lakhelyemhez 18,2%; mert 
távol van a lakhelyemtől 0,8%; tetszik a város 3,3%; az anyanyelvi szakképzés 
lehetősége miatt 43,6%; szüleim ezt tanácsoltak 2,2%;tanáraim ezt tanácsolták 
3,3%; egyetemista ismerőseim javasolták 5,2%;barátaim javasolták 5%;egyéb 
10,2% (pl. csak itt van ez a szak, bentlakás, tandíjmentes helyek). 

A pályaválasztást befolyásoló tényezők fontosságát a szakokra vonatkozóan 
részletesebben is vizsgáltuk. Megkérdeztük, hogy a felsorolt tényezők közül me-
lyik milyen mértékben járult hozzá ahhoz, hogy arra a képzésre iratkoztak be, ahol 
jelenleg tanulnak: tanárok javaslata, apa javaslata, anya javaslata, barátok javasla-
ta, az intézmény hírneve, a szak, szakma presztízse, az, hogy magyarul tanulhat, 
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saját érdeklődés, saját képességek, az, hogy lakhelyéhez közel van az intézmény, 
valamint az, hogy máshová nem jutott be. A hallgatók minden tényező esetében öt 
fokozatú skálán jelölték, hogy az megítélésük szerint mennyire járult hozzá ahhoz, 
hogy az adott képzésre iratkozott be (ahol 1 = egyáltalán nem, 5 = nagy mértékben). 

A válaszok alapján elmondható, hogy a legfontosabb motivációs tényezők 
(akárcsak az előző tanévben a marosvásárhelyi karon tanuló hallgatóknál) a követ-
kezők: a szak a diákok érdeklődésének megfelel, magyarul tanulhatnak, valamint 
képességeikkel összhangban van az adott szak, szakterület. A választás tényezői-
nek értékelése alapján a következő átlagértékeket kaptuk: 

8. táblázat. A pályaválasztást befolyásoló tényezők fontossága (2014-2015-ös tanév) 

 A választás tényezői Átlag Szórás Medián 
1. tanárok javaslata 1,82 1,071 1 
2. apa javaslata 2,25 1,292 2 
3. anya javaslata  2,55 1,318 3 
4. barátok javaslata  2,42 1,217 2 
5. az intézmény hírneve 2,84 1,115 3 
6. a szak, szakma presztízse  3,61 1,175 4 
7. az, hogy magyarul tanulhatok  4,01 1,154 4 
8. saját érdeklődés 4,19 0,910 4 
9. saját képességek 3,72 1,017 4 

10. lakhelyéhez közel van az intézmény 2,80 1,535 3 
11. máshová nem jutott be 1,42 1,064 1 

Az, hogy melyik tényező mennyire járult hozzá ahhoz, hogy a hallgatók me-
lyik a képzésre iratkoztak be, nagyfokú stabilitást mutat az előző részvizsgálatok-
hoz képest (az első három: saját érdeklődés, az, hogy magyarul tanulhatok, vala-
mint saját képességek). 

Látható tehát, hogy az anyanyelv mind ebben, mind az előző tanévben végzett 
kutatásunkban fontos érv a Sapientia EMTE és az itt működő szakok mellett. Ezért 
ebben a kutatásban arra is kértük a hallgatókat, hogy soroljanak fel legalább három 
érvet, amellyel az anyanyelvű oktatás szükségességét támasztják alá. Ezeket az ér-
veket szabadon fogalmazták meg, nem előre megadott válaszlehetőségek közül kel-
lett választani a kérdőívben. A hallgatók érvei változatosak, főleg a megfogalmazás, 
a szóhasználat tekintetében, de mégis kategóriákba sorolhatóak. A megkérdezettek 
az anyanyelvű oktatás szükségességét az alábbi érvtípusokkal támasztják alá: 

1. Jobb, több, alaposabb tudás megszerzése (példák: jobban elsajátítani a ta-
nultakat, jobban elsajátítani a tananyagot, jobban elsajátítani a szakmát, jobban 
ismerni a szakmát, több tudást szerezni, maximális tudást szerezni, pontosabb tu-
dást szerezni, mélyebben megérteni, mindent megérteni, jobban megérteni, jobb 
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tanulási eredmény, hatékony tanulás, a szakma jobb ismerete, színvonalasabb 
szakdolgozat, magabiztosság a szakmában, nem érti félre a tananyagot stb.) 

2. Könnyebb, egyszerűbb tanulni (könnyebb megérteni, felfogni, tanulni, el-
sajátítani, vizsgázni, könnyebben érthető a tananyag, a magyarázat, könnyebb a 
szakma elsajátítása, megkönnyíti a tanulást, kényelmesebb stb.) 

3. Az anyanyelv, az identitás megőrzése (az anyanyelv megőrzése, az anya-
nyelv ápolása, helyesen beszélni az anyanyelvet, fejleszteni a szókincset, bővíteni 
a szókincset, a nemzet megőrzése, a nemzet gyarapítása, nemzeti öntudat, az iden-
titás megőrzése, a közösség fennmaradása, a közösség megmaradása, a magyarság 
megmaradása, a kultúra megőrzése, öntudat, önmagunk lenni, magyarnak lenni, 
székelynek lenni, szeretem az anyanyelvem, érték, hagyomány, fennmaradás, sajá-
tunk, jogunk stb.) 

4. Magyar szakember lenni (kevés a magyar szakember, keresett a magyar 
szakember, anyanyelven dolgozni, anyanyelven érvényesülni, magyarokkal dol-
gozni stb.) 

5. Nyelvi nehézségek (nem ért más nyelven, nehéz más nyelven, időigényes 
más nyelven, nem tud románul, le kellene fordítani, nyelvtudás hiánya) 

6. Egyéb válaszok, pl. kellemesebb, jó érzés, családias, több szakirodalom 
van, könnyebb beilleszkedni, jobb közösség, a család elvárja, nem szeretne Romá-
niában élni, külföldön szeretne élni, Magyarországon szeretne dolgozni, itthon 
szeretne élni stb. 

Habár három érvet vártunk, voltak, akik csak egyet vagy kettőt fogalmaztak 
meg. Az is előfordult, hogy aki három érvet írt, az tulajdonképpen ugyanazt az 
érvtípust fogalmazta meg háromféleképpen. Természetesen a minta jelentős része 
három különböző érvet sorakoztatott fel. Az összesítés nehézkes, de mégis érde-
mes megvizsgálni, hogy a bemutatott kategóriák milyen arányban jelennek meg a 
válaszokban. 

Az első érvek az alábbiak szerint oszlanak meg: 
1. jobb, több, alaposabb tudás megszerzése (32%); 
2. könnyebb, egyszerűbb tanulni (31%); 
3. az anyanyelv, az identitás megőrzése (24,3%); 
4. magyar szakember lenni (2,2%); 
5. nyelvi nehézségek (2,8%); 
6. Egyéb válaszok (1%). 
Nem válaszolt 6,6%. 

A második érvek az alábbiak szerint oszlanak meg: 
1. jobb, több, alaposabb tudás megszerzése (20%); 
2. könnyebb, egyszerűbb tanulni (16,6%); 
3. az anyanyelv, az identitás megőrzése (22,9%); 
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4. magyar szakember lenni (2,2%); 
5. nyelvi nehézségek (1,9%); 
6. Egyéb válaszok (11,5%). 
Nem válaszolt 24,9%. 

A harmadiknak írt érvek az alábbiak szerint oszlanak meg: 
1. jobb, több, alaposabb tudás megszerzése (14,1%); 
2. könnyebb, egyszerűbb tanulni (6,6%); 
3. az anyanyelv, az identitás megőrzése (16,9%); 
4. magyar szakember lenni (2,5%); 
5. nyelvi nehézségek (1,7%); 
6. egyéb válaszok (9,9%). 
Nem válaszolt 48,3%. 

A hallgatók leginkább a jobb, alaposabb tudás megszerzésével, valamint az 
anyanyelv és nemzeti identitás megőrzésével érvelnek az anyanyelvű oktatás mel-
lett. Nyelvi nehézségekre, a román nyelvtudásban való hiányosságokra viszonylag 
kevesen hivatkoznak. 

Azt is kértük a hallgatóktól, hogy soroljanak fel legalább három érvet, amely-
lyel a román szaknyelv elsajátításának fontosságát támasztják alá. A legtöbben az-
zal érvelnek, hogy „Romániában élünk” (ide tartoznak még olyan megfogalmazá-
sok is, mint például: az ország nyelve, hivatalos nyelv, államnyelv, Romániában 
születtünk), ez a legfőbb érve a minta 43,4%-nak. A második érvtípus az elhelyez-
kedést, érvényesülést helyezi középpontba (pl. fontos az elhelyezkedéshez, kell az 
érvényesüléshez, szükséges, csak így lehet érvényesülni, elhelyezkedni román 
cégnél, munkát találni Romániában), de szintén rácseng az előző érvcsoportra, így 
érvelt a megkérdezettek 30%-a. Hasznos nyelvtudásnak látja ezt a minta 12,3%-a 
(még egy nyelv ismerete, jó egy nyelvvel többet tudni, kommunikáció több nyel-
ven stb.), 2,2% pedig a szaktudást, szakmában való elmélyülést hozza fel érvnek 
(elmélyülés a szakmában, több szakirodalom, szélesebb körű szakmai ismeretek, 
szakmai kapcsolatok). 3% nem fogalmaz meg érvet, hanem azt írja:„nem fontos”, 
nem tartja fontosnak, nem szükséges szerinte, 0,6% egyéb választ adott (pl. város-
ban, közintézményben kell), és nem válaszolt8,6%. Az érvek megfogalmazása sok 
esetben azt sugallja, hogy általában a román nyelv ismeretére vonatkoznak, nem 
feltétlenül a román szaknyelv fontosságán gondolkodtak el a hallgatók. 

Munkaértékekre vonatkozó eredmények: Ebben a részvizsgálatban a mun-
kaértékek vizsgálata érdekében a hallgatók a „Mennyire tartja fontosnak az olyan 
munkát, ahol…?” kérdés folytatásaként tíz munkaértékeket tartalmazó kijelentést 
találtak, és azok fontosságát jelölték az 1-től 5-ig terjedő skála segítségével. A tel-
jes mintán kapott átlagértékek olvashatóak a 9 táblázatban. 
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9. táblázat. Munkaértékek (2014-2015) 

Mennyire tartja fontosnak az olyan  
munkát, ahol…? Átlag Szórás Medián 

– sokat gondolkodhat, használhatja az eszét 4,03 0,934 4 
– vezethet, irányíthat 3,48 1,114 3 
– másokon segíthet 4,16 0,957 4 
– jó a munkahelyi légkör 4,51 0,705 5 
– sok pénzt lehet keresni 4,11 0,838 4 
– saját elképzelése szerint végezheti munkáját 4,32 0,835 5 
– folyamatosan fejlődhet, képezheti magát 4,48 0,730 5 
– nem fenyegeti a munkanélküliség 4,50 0,853 5 
– hasznára lehet az embereknek 4,28 0,859 4 
– egy csapat tagja lehet 3,92 1,057 4 

A válaszok nem elég differenciáltak, az átlagértékek 3,48 és 4,51 között van-
nak, a tízből 8 kijelentés átlagértéke 4 felett van. Mégis érdemes kiemelni, hogy 
mi bizonyult a három legfontosabb munkaértéknek: a jó a munkahelyi légkör, az, 
ha nem fenyegeti a munkanélküliség, valamint az, ha folyamatosan fejlődhet, ké-
pezheti magát. 

Nemek szerint az alábbi különbségeket találtuk a munkaértékekre nézve: 

10. táblázat. A munkaértékek fontosságának értékei nemek szerint (2014-2015) 

 Férfi (N=182) Nő (N=173) t-próba átlag szórás átlag szórás 
másokon segíthet 4,00 1,046 4,34 0,830 *** 
hasznára lehet az embe-
reknek 4,18 0,935 4,38 0,765 * 

egy csapat tagja lehet 3,77 1,122 4,07 0,968 ** 
sok pénzt lehet keresni 4,19 0,815 4,02 0,856 * 

t-próbával ellenőrizve: *p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

11. táblázat. A munkaértékek fontossága külföldi elhelyezkedés  
szándéka szerint (2014-2015) 

 

Tervezi, hogy külföld-
ön helyezkedjen el  

(N=176) 

Nem tervezi, hogy kül-
földön helyezkedjen el 

(N=76) t-próba 

átlag szórás átlag szórás 
sok pénzt lehet keresni 4,23 0,845 3,75 0,850 *** 
saját elképzelése szerint 
végezheti munkáját 4,47 0,685 4,12 1,045 ** 

t-próbával ellenőrizve: ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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A külföldi elhelyezkedés szándéka szerint vizsgálva is találtunk eltéréseket a 
munkaértékekre nézve. Az anyagi értékek és a függetlenség teszi vonzóvá a kül-
földön történő elhelyezkedést. 

Érdeklődési területekre vonatkozó eredmények 
Munkaérdeklődés vonatkozásában a vizsgálati személyeknek érdeklődési te-

rületekről kellett eldönteniük azt, hogy az adott terület jellemző, vagy nem jellem-
ző rájuk (a harmadik válaszlehetőség az volt, hogy nem tudják eldönteni). 

12. táblázat. A vizsgálatban résztvevő hallgatók érdeklődése (2014-2015-ös tanév) 

Érdekli a….? Igen Nem Nem 
tudom 

Nem 
válaszolt 

Dolgokkal vagy szerszámokkal végzett munka 59,5% 33,1% 4,8% 2,5% 
Üzleti kapcsolatok 41,2% 45,9% 9,9% 2,9% 
Előírt, szervezett, meghatározott sorrendet kö-
vető (gyakorlatorientált) munka 

65,7% 17,7% 13,7% 2,9% 

A társadalmi körülmények javítása érdekében 
végzett munka 

60,8% 21% 14,4% 3,7% 

Irányítás és szervezés 69,4% 20,2% 7,8% 2,6% 
Emberekkel, emberek között végzett munka 80,6% 14,8% 1,7% 2,9% 
Tudományos munka 54,1% 32,4% 10% 3,6% 
Absztrakt és alkotómunka 43% 39,2% 14,9% 2,9% 
Gépekkel végzett munka, eljárások és mód-
szerek követése 

53,2% 33,8% 10% 2,9% 

Tárgyak megmunkálása előállítása (gyakorlat-
orientált munka, látható eredménnyel) 

39,8% 41,6% 15% 3,5% 

A vizsgált elsőévesek választásai a munkaérdeklődés területén összességében 
azt mutatják, hogy érdeklődésük szerteágazó, kevés területet utasítanak el, és nem 
sokan bizonytalankodnak ebben (a „nem tudom” válaszok jóval ritkábban fordul-
nak elő, mint korábban). Ezek a hallgatók közül is az emberekkel, emberek között 
végzett munka, iránt érdeklődnek a legtöbben, valamint az irányítás és szervezés 
iránt, illetve az üzleti kapcsolatok iránt a legkevesebben (ellentétben az előző 
részkutatás eredményeivel), de a munka-érdeklődés alakulását szakterületenként 
érdemes vizsgálni (hiszen az érdeklődésüket tartják a leginkább meghatározónak a 
szakok választásakor). Az alábbiakban bemutatjuk azokat az érdeklődési területe-
ket, ahol szakterületek szerint vizsgálva szignifikáns különbségeket találtunk. 
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13. táblázat. Munka-érdeklődés szakterületenként (2014-2015-ös tanév) 

Szakterület 
Dolgokkal vagy szerszámokkal végzett munka 

Igen Nem Nem  
tudja 

Nem  
válaszolt 

Chi2 = 57.173; 
p = 0,000 

Humán  42,4% 50,4% 4% 3,2% 
Agrár 78,2% 9% 6,4% 6,4% 
Műszaki  75% 22,7% 2,3% 0 
Gazdasági 48,4% 43,5% 8,1% 0 

 

Szakterület 
Üzleti kapcsolatok 

Igen Nem Nem  
tudja 

Nem  
válaszolt 

Chi2 = 20.100; 
p = 0,01 

Humán  37,6% 53,8% 4,3% 4,3% 
Agrár 38,5% 39,7% 17,9% 3,8% 
Műszaki  39,4% 50% 10,7% 0 
Gazdasági 54% 33,3% 9,5% 3,2% 

 

Szakterület 
A társadalmi körülmények javítása érdekében végzett munka 

Igen Nem Nem  
tudja 

Nem  
válaszolt 

Chi2 = 32.391; 
p = 0,000 

Humán  75,2% 13,7% 8,5% 2,6% 
Agrár 60,3% 17,9% 15,4% 6,4% 
Műszaki  58,6% 28,9% 11,5% 1,1% 
Gazdasági 38,5% 27,7% 27,7% 6,2% 

 

Szakterület 
Emberekkel, emberek között végzett munka 

Igen Nem Nem  
tudja 

Nem  
válaszolt 

Chi2 = 25.324; 
p = 0,003 

Humán  90,7% 5,9% 0 3,4% 
Agrár 75,6% 14,1% 3,8% 6,4% 
Műszaki  77,4% 21,4% 1,2% 0% 
Gazdasági 72,3% 23,1% 3,1% 1,5% 

 

Szakterület 
Tudományos munka 

Igen Nem Nem  
tudja 

Nem  
válaszolt 

Chi2 = 61.259; 
p = 0,000 

Humán  39,7% 49,1% 7,8% 3,4% 
Agrár 63,5% 20,3% 9,5% 6,8% 
Műszaki  79,1% 16,3% 3,5% 1,2% 
Gazdasági 39,1% 37,5% 23,4% 0% 

 

Szakterület 
Gépekkel végzett munka, eljárások és módszerek követése 

Igen Nem Nem  
tudja 

Nem  
válaszolt 

Chi2 = 69.831; 
p = 0,000 

Humán  33,1% 55,1% 9,3% 2,5% 
Agrár 59% 19,2% 14,1% 7,7% 
Műszaki  82,9% 13,4% 3,7% 0% 
Gazdasági 45,2% 38,7% 14,5% 1,6% 
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A munka-érdeklődés sok esetben mutat összhangot a szakterülettel. A dolgok-
kal vagy szerszámokkal végzett munka, valamint a gépekkel végzett munka, eljárá-
sok és módszerek követése inkább érdekli a műszaki és agrár képzések hallgatóit, a 
humán képzéseken tanulók közül pedig kevesen érdeklődnek e terület iránt. 

A társadalmi körülmények javítása érdekében végzett munka, valamint az 
emberekkel, emberek között végzett munka iránt minden szakterületen érdeklőd-
nek, de leginkább a humán szakok hallgatóit, míg legkevésbé, vagy bizonytalanok 
ebben a gazdasági képzések hallgatói. 

A tudományos munka iránt a leginkább a műszaki és az agrár képzéseken ér-
deklődnek, legkevésbé a humán képzéseken, valamint sokan bizonytalanok a tu-
dományos munkát illetően a gazdasági területeken tanuló hallgatók közül. 

Az üzleti kapcsolatok mint munka-érdeklődés leginkább a gazdasági jellegű 
képzéseket választó hallgatókra jellemzőek, legkevésbé pedig a humán és a mű-
szaki képzések hallgatóira. 

Jövőre vonatkozó szakmai tervek, elképzelések 
Az alapképzés első szakaszában az elsőévesek 46,7%-a úgy ítéli meg, hogy 

ezzel a 3 éves felsőfokú végzettséggel dolgozni szeretne. 14,6% válaszolta azt, 
hogy még nem tudja, hogy dolgozna vagy továbbtanulna. A hallgatók 38,4%-a 
tervezi a továbbtanulást (pl. mesteri, doktori) az alapképzés befejezése után. A je-
lenlegi szakjához kapcsolódóan tervezi a továbbtanulást 35,4%, 3% pedig tovább-
tanulna más szakon. A továbbtanulásra vonatkozó kérdésre 1,2% nem válaszolt. 

Megkérdeztük a hallgatóktól azt is, hogy tervezik-e azt, hogy külföldön he-
lyezkedjenek el. Azt találtuk, hogy a hallgatóknak majdnem fele tervezi, hogy 
hosszabb vagy rövidebb ideig (24,3% + 24,3%) külföldön dolgozzon, 28,7% még 
nem tudja a választ erre a kérdésre, 21% nem szeretne külföldön elhelyezkedni, és 
nem válaszolt erre a kérdésre 1,7%. 

 
2. ábra. A külföldi elhelyezkedés tervezése 
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Tehát igen jelentős azoknak a hallgatóknak a száma, akik szeretnének kül-
földön dolgozni. Vajon mi motiválja ebben a hallgatókat? Az alábbi táblázat ösz-
szefoglalja az erre vonatkozó válaszokat. 

14. táblázat. A külföldi munkát tervező hallgatók indokai 

Mi motiválja azokat a hallgatókat, akik tervezik, 
hogy majd külföldön helyezkedjenek el?  

(N = 176) 
Igen Nem jelölte 

nyelvtanulás 64,6% 35,4% 
karrierépítés 56% 44% 
párválasztás 1,7% 98,3% 
szakmai tudás bővítése 60% 40% 
kalandvágy 45,1% 54,9% 
az erkölcsi megbecsültség hiánya itthon 5,7% 94,3% 
biztos megélhetés 59,4% 40,6% 
egyéb  5,8% 94,2% 

A megkérdezettek főleg a nyelvtanulás, a szakmai tudás bővítése és a biztos 
megélhetés okán készülnek a külföldi munkavállalásra. Azok, akik az egyéb vá-
laszlehetőséget választották, kiemelték pl. a pénzt, a tőke megszerzését cégalapí-
táshoz, vagy az elégedetlenségüket az országgal kapcsolatosan. Már láttuk a mun-
kaértékek elemzésénél is, hogy azok számára, akik külföldön szeretnének elhe-
lyezkedni, szignifikánsan fontosabbak az anyagi értékek, mint azok számára, akik 
nem tervezik a külföldi munkavállalást. 

Arra a kérdésünkre, hogy az elsőévesek hosszú távon a jelenlegi szakjuk 
szerinti végzettségének megfelelően kívánnak-e elhelyezkedni, három válaszle-
hetőség volt: igen, nem és nem tudja. A megkérdezettek 79,6%-a úgy gondolja, 
hogy majd jelenlegi szakjának megfelelő munkakörben szeretne elhelyezkedni, 
3,9% nem az aktuális szaknak megfelelő munkakörre vágyik. A bizonytalanok 
aránya 16,3% (nem tudja). A szakot elsőnek választók között kevesebben bizony-
talanok abban, hogy később a szaknak megfelelően kívánnak-e elhelyezkedni, 
azonban ez a különbség a két csoport között nem szignifikáns. 

A teljes mintára vonatkozó eredmények céltípusonként és a skálák esetében, a 
Rövidített Aspirációs Index alapján: 

15. táblázat. Az életcélok fontosságának értékei (2014-2015-ös tanév) 

N = 355Hírnév Gazdagság Jó megje-
lenés FejlődésKapcsolatokTársadalomEgészségExtrinzikIntrinzik 

Átlag 2,885 3,636 3,301 4,342 4,247 3,960 4,297 3,274 4,183 
Szórás 0,952 0,814 0,957 0,638 0,787 0,876 0,728 0,749 0,603 

AM = 0,908 
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Az értékek hasonlóak az előző részkutatásban kapott értékekhez, a hallgatók 
jelenleg vizsgált csoportja is a lehetséges életcélok közül a fejlődés, a kapcsolatok 
és az egészség céltípusoknak tulajdonít a legnagyobb fontosságot (a sorrend válto-
zott, az előző részkutatásban az egészség volt az első), valamint ebben az esetben 
az AM meg nagyobb, pozitívabb. 

Az extrinzik és intrinzik alskála közötti kapcsolat csekély, az intrinzik 
alskálának az egészségcélok fontosságával való kapcsolata pedig jelentős. 

16. táblázat. Az extrinzik (E) és intrinzik (I) alskála, valamint  
az Aspirációs Mutató (AM) korrelációi 

 Egészség Extrinzik Intrinzik 
Egészség –   
Extrinzik 0,372** –  
Intrinzik 0,411** 0,341** – 
AM 0,039 –0,692** 0,442** 

** p < 0,01 

A céloknál kapott átlagérték nemek szerinti összehasonlítását is elvégeztük. 

17. táblázat. A célok fontosságának értékei nemek szerint (2014-2015-ös tanév) 

 Férfi (N = 181) Nő (N = 171) t-próba átlag szórás átlag szórás 
Hírnév 2,90 1,040 2,86 0,843 n.sz. 
Gazdagság 3,72 0,815 3,53 0,809 * 
Jó megjelenés 3,30 0,971 3,29 0,948 n.sz. 
Fejlődés 4,27 0,682 4,41 0,582 * 
Kapcsolatok 4,13 0,836 4,36 0,719 ** 
Társadalom 3,84 0,938 4,06 0,793 ** 
Egészség 4,30 0,749 4,28 0,709 n.sz. 
E 3,31 0,788 3,23 0,711 n.sz. 
I 4,08 0,636 4,28 0,550 ** 
AM 0,774 0,757 1,050 0,798 *** 

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

A célok esetében a nők jelöltek meg átlagosan magasabb értékeket az intrin-
zik célok mindegyikénél (fejlődés, kapcsolatok és társadalom céltípusok esetében), 
míg a férfiak az extrinzik célok közül a gazdagság esetében. Így az AM érték is 
magasabb a nők esetében (p < 0,001). 

A szakterületek (1 – humán, 2 – agrár, 3 – műszaki, 4 – gazdasági) közötti 
összehasonlítást varianciaanalízissel végeztük. Az egyes életcélok közötti hetero-
genitást, illetve homogenitást a Levene-teszt segítségével állapítottuk meg. Annak 
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megfelelően, hogy a szórásegyezés feltétele teljesül-e vagy sem, szem előtt tartva 
a próbák megbízhatóságát és szigorúságát is, a statisztikai feldolgozás során az 
egyenlő varianciák esetén az LSD, a különböző varianciák esetén a Tamhane-
tesztet használtuk. A homogenitás vizsgálat és a tesztek eredményeit az 50. táblá-
zat tartalmazza. 

18. táblázat. A célok elemzése a négy szakterület szerint (2014-2015-ös tanév) 

Életcélok Homogenitás 
vizsgálat eredménye 

F próba 
eredménye 

Szignifikáns eltérések 
szakterületek között 

Hírnév  homogén n.sz. n.sz. 
Gazdagság  homogén n.sz. n.sz. 
Jó megjelenés  heterogén n.sz. n.sz. 
Fejlődés  homogén n.sz. n.sz. 
Kapcsolatok homogén n.sz. n.sz. 
Társadalom  homogén *** 1-3*; 1-4*;2-3* 
Egészség homogén *** 1-2*;1-3*;1-4* 
E heterogén n.sz. n.sz. 
I homogén *** 1-3*;2-3* 
AM homogén n.sz. n.sz. 

Egyszempontos varianciaanalízissel ellenőrizve:  
*p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, n.sz. nem szignifikáns, p > 0,05. 

A varianciaanalízis során az életcélok közül ebben a vizsgálatban szignifikáns 
eredményt kaptunk humán és műszaki (1-3) szakterületek között a társadalom és 
az egészség céltípusok esetében a humán szakterület javára (az előző részvizsgá-
latban a gazdaság, a fejlődés és a kapcsolatok esetében volt szignifikáns ered-
mény). Szintén szignifikáns eredményt kaptunk a humán és agrár (1-2) szakterüle-
tek között az egészség céltípusnál, humán és gazdasági (1-4) szakterületek között a 
társadalom és egészség céltípusoknál, valamint az intrinzik skála esetében az agrár 
és műszaki (2-3) szakterületek között. 

Az eredmények összegzése 
Az anyanyelvű oktatás fontos a tanulók számára, a magyar nemzetiségű tanu-

lók ehhez régiótól függetlenül ragaszkodnak. De megjegyzendő, hogy a szórvány-
ban élő tanulók könnyebben vállalkoznak román nyelvű továbbtanulásra, mint a 
tömbben élő társaik. 

Az anyanyelv meghatározó (fontos) pályaválasztási tényező. Az anyanyelv a 
második legfontosabb pályaválasztási tényezőnek bizonyult az egyetemisták köré-
ben a 2013/2014-es tanévben végzett vizsgálat során. A felsőfokú anyanyelvi 
szakképzés lehetősége volt a legfontosabb érv az intézmény mellett a hallgatók 
43,6%-a esetében a 2014/2015-ös tanévben.  
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A 2014-2015-ös tanévben az egyetem hallgatóinak többsége (86,9%) választot-
ta, elsőnek jelölte jelenlegi szakját, és mindössze 13,1% azok aránya, akik elsősor-
ban más szakra vagy más egyetemre szeretettek volna bejutni. A 27-ből hat olyan 
alapképzés volt, ahol mindenki első helyen jelölte a szakját, illetve kilenc olyan kép-
zés, ahol ebben a tanévben a hallgatók több mint 15%-a úgy iratkozott be és kezd-
te el tanulmányait, hogy elsősorban máshová szeretett volna bejutni. Az egyetem 
elsős hallgatói elégedettek, 85,4% válaszolta azt, hogy szakja megfelelő számára 

Az érdeklődés és a képességek meghatározó tényezők az intézmény- és szak-
választásban, a referens személyek (szülők, tanárok, barátok) véleménye kevésbé 
fontos. 

Az egyetemisták esetében intézmény és szakválasztáskor a magyar tannyelv 
mellett a legfontosabb motivációs tényezők a következők: a szak a diákok érdek-
lődésének megfelel, valamint képességeikkel összhangban van az adott szak, szak-
terület. A tanárok, a szülők és a barátok véleménye, mint pályaválasztási tényező a 
legkevésbé fontosak közé került mind a két felsőoktatási minta esetében. 

A döntési folyamatban meghatározó az anyanyelv, de amikor az anyanyelven 
elérhető képzések köréből már szakterületet vagy szakot választanak a fiatalok, 
akkor az érdeklődés, a képességek (bizonyos képzések esetében presztízs is) fon-
tos tényezői lesznek a választásnak. 

A választásban figyelembe vett tényezők fontossága (pl. a szakma presztízse) 
szakok szerint eltér. A legfontosabb tényezők: az érdeklődésének, az anyanyelv és 
a képességeik, de kivételt képeznek műszaki szakterületen, az Informatika-, a 
Számítástechnika- és Mechatronika szakok, ahol a második legfontosabb tényező 
a szak, szakma presztízse (itt a képességek nem kerülnek be a három legfontosabb 
tényező közé). Az egyetemi szintű vizsgálatban kiderült, hogy még egy ilyen szak 
van, a Műszaki informatika szakon is a három legfontosabb tényező közé sorolha-
tó a presztízs. 

Az érdeklődési irány szakterületenként eltérő. Az egyetemi szintű vizsgálat 
bizonyította, hogy a dolgokkal vagy szerszámokkal végzett munka, valamint a gé-
pekkel végzett munka, eljárások és módszerek követése inkább érdekli a műszaki 
és agrár képzések hallgatóit, a humán képzéseken tanulók közül pedig kevesen ér-
deklődnek ezen területek iránt. A társadalmi körülmények javítása érdekében vég-
zett munka, valamint az emberekkel, emberek között végzett munka iránt minden 
szakterületen érdeklődnek, de leginkább a humán szakok hallgatóit, míg legkevés-
bé, vagy bizonytalanok ebben a gazdasági képzések hallgatói. 

A tudományos munka iránt a leginkább a műszaki és az agrár képzéseken ér-
deklődnek, legkevésbé a humán képzéseken, valamint sokan bizonytalanok a tu-
dományos munkát illetően a gazdasági területeken tanuló hallgatók közül. 
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Az üzleti kapcsolatok mint munka-érdeklődés leginkább a gazdasági jellegű 
képzéseket választó hallgatókra jellemzőek, legkevésbé pedig a humán és a mű-
szaki képzések hallgatóira. 

A hozott értékrend szakok szerint eltérő. Az egyetemi szintű vizsgálatban a 
három legfontosabb munkaérték: a jó a munkahelyi légkör, hogy nem fenyegeti 
munkanélküliség, valamint hogy folyamatosan fejlődhet, képezheti magát. A vála-
szok nem elég differenciáltak, az átlagértékek 3,48 és 4,51 között vannak, a tízből 
8 kijelentés átlagértéke 4 felett van. 

Különbségek írhatók le a humán-, műszaki-, agrár-, valamint gazdasági szak-
területek között a célokban, aspirációkban. 

Az egyetemi szintű vizsgálatban szignifikáns eredményt kaptunk humán és 
műszaki (1-3) szakterületek között a társadalom és az egészség céltípusok eseté-
ben a humán szakterület javára (az előző részvizsgálatban a gazdaság, a fejlődés és 
a kapcsolatok esetében volt szignifikáns eredmény). Szintén szignifikáns ered-
ményt kaptunk a humán és az agrár (1-2) szakterületek között az egészség céltí-
pusnál, humán és gazdasági (1-4) szakterületek között a társadalom és egészség 
céltípusoknál, valamint az intrinzik skála esetében az agrár és műszaki (2-3) szak-
területek között. 

Eltérés van az aspirációs mintázatban nemek szerint is. Az egyetemi szintű 
minta esetében is a nők jelöltek meg átlagosan magasabb értékeket az intrinzik cé-
lok mindegyikénél (fejlődés, kapcsolatok és társadalom céltípusok esetében), míg 
a férfiak az extrinzik célok közül a gazdagság esetében. Így az AM érték is maga-
sabb a nők esetében (p < 0,001). 

Szakirodalom  
SZILÁGYI Klára  

2003 Munka-pályatanácsadás mint professzió. Kollégium KFT, Budapest. 
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Melléklet 

A szakközépiskoláknak kiküldött körlevél 
 

Kedves Kolléga! 
 

A tavalyi tanévben lebonyolított empirikus vizsgálatnak az eredményeit, tanulságait 
rövid összefoglalóban küldjük, ismételten megköszönve a tanárok segítségét a mérés mag-
valósításában. 

A tavalyi vizsgálatnak, amely a romániai magyar anyanyelvű szakközépiskolai okta-
tás helyzetét mérte fel a tanulást és tanítást meghatározó körülmények viszonylatában, a 
folytatását és kiterjesztését szeretnénk megvalósítani azzal, hogy felmérjük a magyar szak-
középiskolások kulturális eszköztudásának (szövegértés, szövegalkotás) a színvonalát. A 
jelenlegi kutatás az előző adataira és tanulságaira alapoz. Azért tűztük ki célul a szakkö-
zépiskolások szövegértési és szövegalkotási képességének, illetve tanulási stratégiáinak a 
vizsgálatát, mert a hatékony oktatást gátló tényezőknél a szaktanárok 85%-a jelöli meg azt, 
hogy a tanulók nem rendelkeznek a szükséges előzetes ismeretekkel, illetve a tanulók kul-
turális eszköztudása nem megfelelő színvonalú. A tanárok az oktatási rendszer hiányossá-
gai között a harmadik helyen említik a tudásszintmérések hiányát. 

Vizsgálatunk eszközei a szakközépiskolák XI. osztályos diákjainak címzett kérdő-
ívek, illetve a képességmérő feladatlapok, amelyek tartalmazzák az olvasási és szövegérté-
si, illetve a szövegalkotási feladatokat.  

Kérésünk, hogy kapcsolódjanak be a felmérésbe, hiszen a tanárok és diákok közre-
működése elengedhetetlen a sikeres lebonyolításhoz. Kérjük, hogy a magyar tagozaton ta-
nító tanárok tegyék lehetővé, hogy a tanulók szervezett formában (tanítási órákon vagy, ha 
erre nincs lehetőség, osztályfőnöki órákon, összesen 2 óra) töltsék ki a kérdőíveket, illetve 
oldják meg a feladatokat. Kérjük, hogy osztályonként gyűjtsék össze a kitöltött kérdőíve-
ket és feladatlapokat, és tegyék vissza a borítékba, amelyben küldtük. 

A kérdőívek kitöltését és a feladatok megoldását a helyi lehetőségek függvényében 
valósítsák meg, de szeretnénk (a feldolgozásra tekintettel), ha legkésőbb június 15-ig elké-
szülnének vele. Ha az iskolában összegyűltek a kérdőívek, akkor kérjük, hogy postázzák a 
következő címre: 

Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, Târgu Mureş 
Adresa: RO-547367 Corunca 1C, jud. Mureș 
A postai költségeket mi fizetjük. Azt is kérjük, hogy jelezzék a következő címen: 

pletlrita@freemail.hu a küldemény postai feladását. 
 
Marosvásárhely, 2015. április 

Közreműködésüket köszönve:  
Pletl Rita 
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Szakiskolásoknak szerkesztett kérdőív, feladatok 
Olvasási és szövegértési teszt 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a hozzá csatolt fel-
adatlap kérdéseire! 
 
A számítógép logikai felépítése 

A mai értelemben vett számítógépek működési elveit a haditechnikában meg-
szerzett tapasztalatok felhasználásával Neumann János, magyar származású tudós 
dolgozta ki 1946-ban. Az alapelvek szerint a számítógép olyan matematikai prob-
lémák megoldására szolgál, amelyekre az ember önállóan is képes lenne. A cél a 
műveletek végrehajtási idejének meggyorsítása. Ennek érdekében minden felada-
tot összeadások sorozatára kell egyszerűsíteni, ezután következhet a számolás me-
chanizálása. Az elmúlt évtizedekben a számítógépek nagyfokú fejlődésen mentek 
keresztül, de elvi felépítésük nem változott. 

Ahhoz, hogy jobban megértsük a számítógép működését, ismernünk kell a 
számítógép logikai felépítését, valamint a különböző logikai részek szerepét. 

A számítógép részeit három fő csoportba sorolhatjuk. A feldolgozóegység a 
számítógép lelkének tekinthető, két legfontosabb része a processzor és a memória. 
A processzor értelmezi és végrehajtja az utasításokat, a memória az programok és 
adatok tárolását teszi lehetővé. A programmemóriában található a programot alko-
tó utasítássorozat. Az adatmemóriában találhatók a feladat megoldásához szüksé-
ges kezdeti adatok, a program futtatása során keletkezett részeredmények, vala-
mint a program befejezése utáni végeredmények. A memórián kívüli tárolóeszkö-
zök a háttértárolók, amelyek elsődleges feladata az adatok hosszú távú megőrzése 
a számítógép kikapcsolása után is. Tárolási elveik alapján léteznek mágneses és op-
tikai háttértárolók. A legfontosabb háttértárolók a merevlemez és az író/olvasó egy-
ségek. A perifériák teremtik meg a kapcsolatot a számítógép és a felhasználók kö-
zött. A számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközök, az adatok 
ki- vagy bevitelét teszik lehetővé. Működésük alapján két csoportra oszthatók, be-
meneti és kimeneti perifériákra. A bemeneti perifériák segítségével adatokat és uta-
sításokat vihetünk be a számítógépbe, a kimeneti perifériákon keresztül a gép közli 
a műveletek eredményeit, a kimeneti adatokat. Legfontosabb bemeneti perifériák a 
billentyűzet és az egér, legfontosabb kimeneti perifériák a képernyő és a nyomtató. 

Feldolgozóegység 
 
 
 
 
 
 
 

Processzor 

 
Memória 

Háttértárolók 
 
 
 
 
 
 
 

Perifériák 
 
 
 
 
 
 
 

Bementi peri-
fériák 

Kimenti peri-
fériák 

Optikai adat-
tárolók 

Mágnesen 
adattárolók 
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Feladatlap 
 
 

Családnév kezdőbetűje és keresztnév: ………………………… 
Az iskola neve: ………………………………………… 
Osztály: ……………………… 
Szakirány……………………… 
 
1. Ki dolgozta ki a számítógép működési elveit? 
2. A számítógép működésének megismeréséhez milyen ismeretekre van szüksé-

günk? 
3. Az összeadás művelete milyen szerepet tölt be a számítógép működésében? 
4. Melyek a számítógép legfőbb részei? 
5. Értelmezd: „a feldolgozóegység a számítógép lelkének tekinthető” megállapí-

tást! 
6. A szöveg alapján magyarázd meg a memória szó jelentését!  
7. Mi a processzor szerepe a számítógép működésében? 
8. A számítógép milyen egységei szolgálják az adatok tárolását? 
9. A szöveg alapján értelmezd a perifériák szó jelentését! 
10. A köznyelvben milyen jelentésben használod a periféria szót? Írj rá példát! 
11. Milyen egységek teremtik meg a kapcsolatot a számítógép és a felhasználók 

között? 
12. Melyek a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközök? 
13. Milyen szempont alapján csoportosítják a háttértárolókat? 
14. Határozd meg a szöveg típusát! 
15. Mi jellemzi a szöveg nyelvi megformálását (stílusát)? Sorolj fel három jellem-

zőt! 
16. A mellékelt ábra segíti-e a szöveg megértését? Indokold néhány mondatban 

álláspontodat! 
17. Az ábrán milyen szerepük van a nyilaknak? 
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Fogalmazási feladat 
 
 

Feladatlap 
 

Családnév kezdőbetűje és keresztnév: ……………………..... 
Az iskola neve: ………………………………………… 

 
Fogalmazási címjavaslatok 

 
Néhány sorral alább megállapításokat és kérdéseket találsz. Válassz ki egyet 

és írd le róla a gondolataidat, fejtsd ki saját véleményedet! Természetesen meg-
említhetsz különböző nézőpontokat, utalhatsz személyes megfigyeléseidre, olvas-
mányaidra, filmekre vagy bármire, ami segít mondanivalód kifejtésében. 

Gondolj arra, hogy a téma szempontjából lényeges dolgokról írj, s hogy vilá-
gosan és hatásosan fejezd ki gondolataidat! Adj címet fogalmazásodnak (használ-
hatod a megadott címeket is)! 

a) Megnehezíti-e a tévénézés az önálló gondolkozásodat? 
b) Az emberi agy és a számítógép. 
c) Egy nap számítógép és okostelefon nélkül 
d) A világháló egy hatalmas dokumentum tár. 
e) Az internet megváltoztatta-e az emberek kommunikációját? 
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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) 



 
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 profesionale) 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 
g. Más…………………………….. 

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

a. magyarul b. románul 
 
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 kérdé-
seimre 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  
tényezői 

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-szel 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 okos-telefon 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 (bármi-
lyen tantárgyból) milyen mértékben 
használnak az osztálytermi oktatásban 
elektronikus (számítógép, video-projek-
tor 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! 
 



Tanárképzős hallgatóknak szerkesztett kérdőívek, feladatok 

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? 

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) 



113 

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% 

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 fontosnak, 
hogy a XXI. század tanára 

jártas legyen az alábbi 
számítógép-használati  

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, tömörí-
tése, átnevezése 

        

Személyre szabott beállítások         
Szoftverek installálása, frissítése         



114 

Felhők használata (pl. Drogbox, Google 
drive stb.) 

        

Szövegszerkesztés 1 2 3 4 1 2 3 4 
Szöveg formázása (méret, szín, elren-
dezés stb.) 

        

Helyesírás ellenőrző modul használata          
Szövegszerkesztőben írt matematikai 
egyenletet 

        

Stílusok létrehozása, tartalomjegyzék 
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 be-
szúrása 

        

Adatok rendezése, szűrése, csoportosí-
tása 

        

Fejléc, lábléc szerkesztése         
Diagramok készítése         

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      
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14. Az elektronikus eszközöket mennyire találta hasznosnak az oktatásban? 
Egyáltalán nem segítették a 
tanulási folyamatot. 1 2 3 4 5 

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 …………… 

 
16. Egyetemi tanárai milyen elektronikus anyagokat használnak az oktatás folya-
matában? 

a. dinamikus tananyag (animációt, szimulációt, videóanyagot 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. videómegosztó szolgáltatás (pl. Youtube stb.) 
g. képmegosztó szolgáltatás (pl. Picasa, Facebook, Flickr,stb.) 
h. videó 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% 
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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! 

 



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

 
1. FELADAT 

Megegyezik a szakközépiskolások szövegértési feladatával. 

 

2/a. FELADAT 

 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd old meg a feladatlapot! 

 

Lehet-e nő a következő dalai láma? – kérdezte a BBC a mostani Dalai lámá-

tól. Igen, nyugtatott meg az elűzött tibeti főpap, de akármilyen nő azért nem lehet-

ne. Csakis egy szép arcú nő. A 14. Dalai láma, Tendzin Gyaco szerint ugyanis ne-

héz világban élünk, ahol a nőknek egyre fontosabb szerepet kell játszaniuk, de 

azért fontos, hogy szép legyen az arcuk. „Ha egy női dalai láma jönne, akkor neki 

nagyon szépnek kell majd lennie, különben nem lenne sok haszna” – fűzte tovább 

gondolatait a vallási vezető. A BBC riportere vissza is kérdezett, hogy viccel-e, de 

nem. 
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2/a. Feladatlap 

Töltsd ki a kérdőjellel megjelölt helyeket az alapján, hogy milyen jóslatot tett – a 

sorok között – Tendzin Gyaco a világ jövőjét illetően. 

 
 
?1 ____________________________ 
?2 ____________________________ 
?3 ____________________________ 

  

Lehetséges, hogy 
nő lesz a követ-
kező dalai láma 

START 

Ígéretes jövő 

STOP 

?1 

?2 ?3 

IGAZ 

IGAZ HAMIS 

HAMIS 
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2/b. FELADAT 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatlapot! 

 

A szegény ember és szegény asszony alig hagyták el a nagynéni házát, Panka 

mindjárt be lett fogva dolgozni. Ki kellett takarítani a hatalmas házat, reggelit ké-

szíteni a nagynéninek, ha ezzel végzett a kertben várta a munka. „Nem szeretném, 

ha csak egy pillanatra is abbahagynád a munkát. Tudd meg, nálam nem lehet la-

zsálni. Ezenkívül jól jegyezd meg, nem szeretnélek meghallani nevetni, mert a ne-

vetés tilos a házamban. Éppen indulok a bíróhoz, hogy tiltsa meg a nevetést, kaca-

rászást a házam előtt. Amíg távol leszek, végezd a dolgodat, mert ha nem, nagyon 

megjárod! 

A kislány szorgalmasan nekiállt a kirótt munkának, de nagynénje szigora sem 

tudta elvenni a jókedvét. A kertben vidáman énekelt és nevetgélt. Minden mosolyra 

késztette. A madarak dala oly szép volt, hogy Panka valósággal elolvadt tőle. Fel-

adataival gyorsan végzett. Unatkozott, nem tudta mivel üsse el az időt. Panka sé-

tálgatni kezdett a kertben az almafák alatt. Megcsodált mindent, ami az útjába ke-

rült. Beszélgetett a fákkal, kedvesen megcirógatta kérges törzsüket. Ha egy kisma-

dár szállt valamelyik almafára, ámulva hallgatta énekét, és ő is fütyölt neki egy 

szép népdalt. 
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2/b. Feladatlap 

A mellékelt ábra azt mutatja, hogy milyen munkamenetet szánt a nagynéni – a 
szóban forgó napra – az újdonsült „vendégének”. Töltsd ki a kérdőjellel megjelölt 
helyeket. 
?1 _______________________ 
?2 _______________________ 
?3 _______________________ 
 

(4) Bár Panka szófogadó, aki 
minden feladatát lelkiismerete-
sen elvégzi, milyen eshetőségre 
nem számított a nagynéni, ami-
ért – várakozásaival ellentétben 
– nem fogja munkavégzés köz-
ben találni a kislányt? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. FELADAT 

Adott két természetes szám, A és B (A < B). Az A számot minden lépésben fe-
lezzük, a B-t pedig duplázzuk (a felezésnél a maradékot, ha van, elhagyjuk). 
Mindezt addig ismételjük, amíg az A szám 1 nem lesz. Adjuk össze a „duplázási 
számsor” (B, 2B, 4B, ...) azon elemeit, amelyeknél a megfelelő pozíciójú elem a 
„felezési számsorban”(A, A/2, A/2/2, ...) páratlan volt. 

Milyen eredményhez jutunk az A = 26 és B = 34 esetben? Milyen eredmény-
hez jutnánk, ha a nagyobbik számot feleznénk és a kisebbiket dupláznánk? Ho-
gyan értelmeznénk az eredményt?  

?2 

?3 IGAZ HAMIS 

START 

Végezd el a 
következő kerti 

feladatodat! 

STOP 

?1 
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Javítási útmutatók 

Fogalmazás 
 
Analitikus szempontok: 

1) Tartalom: 3 pont 
 a választott témához kapcsolódó tartalmi elemek jelenléte az írásműben; (1 

pont) 
 a mondanivaló gazdagsága, a tartalmi relevancia – van-e a dolgozatban hite-

les mondanivaló, vannak-e világosan elkülöníthető eszmék, s ezeket a tanu-
ló konkrét példákkal hitelesen és találóan alátámasztotta-e; (1 pont) 

 a gondolati mélység a kifejtés alaposságára vonatkozó értékszempont – ele-
gendő releváns információt és példát közöl-e a tanuló gondolatainak megvi-
lágításához, tudatában van-e a probléma komplexitásának, és a lehetséges 
nézőpontok sokféleségének. (1 pont) 

2) Szerkezet: 2 pont 
 a szerkesztés egyik összetevője – a szövegegész tagolása: van-e a fogalma-

zásnak megfelelő bevezetése, befejezése, a tárgyalás anyaga kellően szelek-
tált és elrendezett-e; (1 pont) 

 a szerkesztés másik összetevője – az egyes bekezdések, gondolategységek 
szerkesztettsége és összefüggése: a mondatok, a bekezdések koherenciája és 
kohéziója érvényesül-e; (0,50 pont) 

 a gondolatok kifejtésének és elrendezésének módszere: a gondolatmenet 
könnyen nyomon követhető. (0,50 pont) 

3) Stílus: 2 pont 
 a dolgozat nyelvezete megfelel-e a választott hangvételnek (a fogalmazás 

lehetett elmélkedő vagy meggyőző akcentusú); (0,50 pont) 
 a stílustartás követelményének érvényesülése; (0,50 pont) 
 a stílus választékossága- tömör, pontos, szabatos megfogalmazás; (0,50 pont) 
 az irodalmi nyelv stílusnormáihoz való igazodás. (0,50 pont) 

4) Nyelvhelyesség: 1 pont 
 a köznyelvi normákhoz való igazodás 

5) Helyesírás: 1 pont 
 a helyesírási szabályok betartása (a rendszerszerűen előforduló súlyos hibák 

esetében vonunk le 0,25, 0,50, 0,75 vagy 1 pontot). 
 Súlyos hibák: múlt idő jele, tárgy ragjának jelölése; melléknévi igenevek 

írása; igekötő helyesírása; kis és nagybetű helytelen használata; mondatvégi 
írásjelek helytelen használata;  

6) Külalak: 1 pont 
 rendezett íráskép, bekezdésekre tagolt szöveg. 
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Szövegértés 
 

1. feladat: 1 pont 
Helyes megoldás: 1 pont (leírja a nevet vagy: magyar származású tudós)  
Helytelen megoldás: 0 pont ( nem elfogadható a válasz) 

2. feladat: 5 pont 
Helyes megoldás: 5 pont (leírja mind a két ismeretelemet) 
Részleges megoldás: 2,5 pont (csak egyet ad meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

3. feladat: 5 pont 
Helyes megoldás: 5 pont (felismeri a kulcsfontosságú szerepet és indokolja) 
Részleges megoldás: 2,5 pont (csak a szerepet ismeri fel)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

4. feladat: 5 pont 
Helyes megoldás: 5 pont (felsorolja a három fő részt) 
Részleges megoldás: 2,5 pont (csak kettőt sorol fel) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

5. feladat: 5 pont 
Helyes megoldás: 5 pont (felismeri a megfogalmazás metaforikus jelentését, 

magyarázatként megadja az okot) 
Részleges megoldás: 5 pont (felismeri a jelentést, de nem magyarázza)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

6. feladat: 5 pont 
Helyes megoldás: 5 pont (felismeri, hogy az adatok tárolását teszi lehetővé) 
Részleges megoldás: 2,5 pont (csak annyit ír le, hogy a számítógép egyik része)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

7. feladat: 5 pont 
Helyes megoldás: 5 pont (a processzor működésében mind a két mozzanatot 

megragadja) 
Részleges megoldás: 2,5 pont (csak egy mozzanatot ad meg) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

8. feladat: 5 pont 
Helyes megoldás: 5 pont (megnevezi az adatok tárolását szolgáló egységet)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

9. feladat: 5 pont 
Helyes megoldás: 5 pont (a szöveg alapján felismeri, hogy szakszó: a számí-

tógép egyik egysége) 
Részleges megoldás: 2,5 pont (körülírással adja meg a jelentést)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 



123 

10. feladat: 10 pont 
Helyes megoldás: 10 pont (vagy szinonimával vagy körülírással adja meg a 

szó jelentését és legalább egy példát ad rá) 
Részleges megoldás: 5 pont (a jelentést megadja, de nem ír példát, vagy ír 

példát, de nem magyarázza a jelentést)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

11. feladat: 5 pont 
Helyes megoldás: 5 pont (megnevezi a kapcsolatot teremtő egységet)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

12. feladat: 5 pont 
Helyes megoldás: 5 pont (a kívülről csatlakozó egységeket megnevezi és fel-

sorolja a hozzájuk tartozó elemeket) 
Részleges megoldás: 2,5 pont (vagy megnevez, de nem sorolja fel az eleme-

ket, vagy csak felsorol)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

13. feladat: 5 pont 
Helyes megoldás: 5 pont (megadja a csoportosítás alapjául szolgáló szempontot) 
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

14. feladat: 5 pont 
Helyes megoldás: 5 pont (megnevezi a szöveg típusát)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

15. feladat: 9 pont 
Helyes megoldás: 9 pont (a stílus jellemzésére minimum 3 jellemzőt ad meg) 
Részleges megoldás: 2,5 pont (csak 1 jellemzőt ad meg)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

16. feladat: 10 pont 
Helyes megoldás: 10 pont (álláspontját érvelő szövegben fejti ki) 
Részleges megoldás: 5 pont (csak az álláspontját írja le)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 

17. feladat: 10 pont 
Helyes megoldás: 10 pont (felismeri és pontosan megfogalmazza a nyilak 

szerepét az ábrán) 
Részleges megoldás: 5 pont (felismerését nem tudja szabatosan megfogal-

mazni)  
Helytelen megoldás: 0 pont (nem elfogadható a válasz) 
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A szakközépiskolák jegyzéke megyék szerint 

S. sz. Intézmény neve Osztály/szak Osztályok 
száma 

MAROS megye 

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

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 
Comerț 
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 automatizări 
Elektronika és automatizálás  
Electromecanică 
Elektromechanika 

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

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

Protecția mediului 
Környezetvédelemi technikus 

1 (30) 

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

Mecanică 
Mechanika  
Electric 
Villamos technikus 

1 (30) 
 
1 (30) 

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

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

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

Electronică automatizări 
Elektronika és automatizálás  
Estetica și igiena corpului omenesc 
Emberi test higiéniája és esztétikája 
Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

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

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

Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 
Comerț 
Kereskedelem 

1 (30) 
 
1 (30) 

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

Mecanică 
Mechanika 

1 (30) 

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

Mecanică 
Mechanika 
Comerț 
Kereskedelem 

1 (30) 
 
1 (30) 
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10. GRUPUL SCOLAR 
"CONSTANTIN BRANCUSI" 
TARGU MURES 
Constantin Brâncusi  
Iskolaközpont 

Construcții, instalații și lucrări 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 

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

Electronica automatizări 
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 
Comerț 
Kereskedelem 
Estetica și igiena corpului  
omenesc 
Emberi test higiéniája és  
esztétikája 

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

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

Construcții, instalații și lucrări 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 

14. GRUP SCOLAR AGRICOL 
DUMBRAVIOARA 
Sáromberki Mezőgazdasági 
Iskolaközpont 

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

KOLOZS megye 

1. COLEGIUL TEHNIC DE 
TRANSPORTURI  
"TRANSILVANIA"  
CLUJ-NAPOCA 
Transilvania  
Szállítástechnikai Kollégium 

Mecanică 
Mechanika 

1 (30) 
 

2. GRUP SCOLAR GHERLA 
Szamosújvári  
Iskolaközpont 

Mecanică 
Mechanika 

1 (30) 

3. LICEUL TEHNOLOGIC 
NR. 1 
„Tehnofrig” Iskolacsoport 

Turism și alimentație 
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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HARGITA megye 

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

Construcții, instalații și lucrări 
publice 
Építőipari technikus 
Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás  
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 
Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 
Estetică și igiena corpului omenesc 
Emberi test higiéniája és esztétikája 

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

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

Industrie alimentară 
Élelmiszeripari technikus 
Economic 
Közgazdaságtan 
Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 
Producție media 

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

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

Protecția mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (30) 
 
1 (30) 

4. GRUPUL SCOLAR 
CONSTRUCTII DE MASINI 
GHEORGHENI 
Gépipari Szaklíceum 

Construcții, instalații și lucrări 
publice 
Építőipari technikus 
Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás  
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 
Mecanică 
Mechanika 

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

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

Economic 
Közgazdaságtan 
Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 
Mecanică 
Mechanika 

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

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

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 
Comerț 
Kereskedelem 
Economic 
Közgazdaságtan  

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
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7. GRUPUL SCOLAR "PETOFI 
SANDOR" DANESTI 
Petőfi Sándor Iskolaközpont  

Agricultură 
Mezőgazdaság 
Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 
 
1 (30) 

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

Electric 
Villamos technikus 
Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás  
Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 
Mecanică 
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 
Silvicultură 
Erdészeti technikus 
Chimie industrială 
Vegyészlaboráns 
Industrie alimentară 
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 
Mecanică 
Mechanika 
Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 

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

11. GRUPUL SCOLAR CORUND 
Korondi Középiskola 
 

Industrie alimentară 
Élelmiszeripari technikus 
Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 
 
1 (30) 

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

Protecția mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Construcții, instalații și lucrări 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 
 
3 (90) 

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

Agricultură 
Mezőgazdaság 
Economic 
Közgazdaságtan 
Electric 
Villamos technikus 
Mecanică 
Mechanika 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
 
2 (60) 
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14. GRUPUL SCOLAR "LIVIU 
REBREANU" BALAN 
Liviu Rebreanu Szakközépiskola 

Electric 
Villamos technikus 

1 (30) 

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

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

16. GRUPUL SCOLAR 
"ZIMMETHAUSEN" 
BORSEC 
Zimmethausen Iskolaközpont 

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

17. GRUPUL SCOLAR 
ECONOMIC  
"JOANNES KAJONI" 
MIERCUREA CIUC 
Joannes Kajoni  
Szakközépiskola 

Turism și alimentație  
Turisztika és vendéglátás 
Economic 
Közgazdaságtan 
Comerț 
Kereskedelem 

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

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

Agricultură 
Mezőgazdaság 
Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 
 
1 (30) 

KOVÁSZNA megye 
1. GRUPUL ȘCOLAR KŐRÖSI 

CSOMA SÁNDOR 
Kőrösi Csoma Sándor Líceum 

Construcții, instalații și lucrări 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 

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

Protecția mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Comerț 
Kereskedelem 
Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 
Mecanică 
Mechanika 

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

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

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 
Protecția mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Mecanică 
Mechanika 
Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 

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

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

Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 
Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás 
Mecanică 
Mechanika 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
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5. GRUP SCOLAR  
"KOS KAROLY"  
SF. GHEORGHE 
Kós Károly Szakképző Líceum 

Construcții, instalații și lucrări 
publice 
Építőipari technikus 
Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 

2 (60) 
 
1 (30) 

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

Mecanică 
Mechanika  
Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás 

2 (60) 
 
1 (30) 

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

Comerț 
Kereskedelem  
Turism și alimentație 
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 

Protecția mediului 
Környezetvédelemi technikus 

1 (30) 

HUNYAD megye 

1. GRUP SCOLAR ''TEGLAS 
GABOR'' DEVA 
Téglás Gábor Elméleti Líceum 

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

BESZTERCE-NASZÓD megye 
1. GRUPUL SCOLAR "HENRI 

COANDA" BECLEAN 
Henri Coandă Iskolaközpont 

Mecanică 
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 textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 

1 (30) 
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3. COLEGIUL TEHNIC "IULIU 
MANIU" CAREI 
Iuliu Maniu Műszaki  
Kollégium 

Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás 

1 (30) 

4. COLEGIUL TEHNIC 
"TRAIAN VUIA"  
SATU MARE 
Traian Vuia Műszaki  
Gimnázium 

Mecanică 
Mechanika 
Construcții, instalații și lucrări 
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 alimentară 
Élelmiszeripari technikus 

1 (30) 

8. GRUP SCOLAR 
INDUSTRIAL TASNAD 
Ipari Iskolaközpont 

Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 

1 (30) 

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

Turism și alimentație 1 (30) 

10. SCOALA DE ARTE SI 
MESERII LAZURI 
Iparművészeti Iskola 

Construcții, instalații și lucrări 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30)  

SZILÁGY megye 

1. GRUP SCOLAR "CSEREY-
GOGA" 
Cserey-Goga Iskolacsoport 

Mecanică 
Mechanika 

1 (15) 

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

Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (15) 
 
1 (30) 
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3. GRUP SCOLAR "IOAN 
OSSIAN"  
SIMLEU SILVANIEI 
Ioan Ossian Iskolacsoport 

Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 

4. GRUP SCOLAR AGRICOL 
NUSFALAU 
Mezőgazdasági Líceum 

Mecanică 
Mechanika 

1 (15) 

5. GRUP SCOLAR 
INDUSTRIAL SARMASAG 
Ipari Iskolacsoport 

Mecanică 
Mechanika 

1 (15) 

BRASSÓ megye 

1. COLEGIUL NATIONAL 
"APRILY LAJOS"  
BRASOV 
Áprily Lajos Főgimnázium 

Comerț 
Kereskedelem 

1 (30) 

2. COLEGIUL TEHNIC 
"REMUS RADULET" 
BRASOV 
Remus Răduleț Műszaki  
Főgimnázium 

Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás 

1 (30) 

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

Electric 
Villamos technikus 

1 (30) 

SZEBEN megye 

1. SCOALA NATIONALA  
DE GAZ MEDIAS 
Földgázipari Szakközépiskola, 
Medgyes 

Electronica automatizări 
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 automatizări 
Elektronika és automatizálás Turism 
și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 
Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30) 
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BIHAR megye 
1. COLEGIUL AGRICOL 

VALEA LUI MIHAI 
Érmihályfalvi Mezőgazdasági 
Iskolacsoport 

Mecanică 
Mechanika 
Comerț 
Kereskedelem 
Agricultură 
Mezőgazdaság 

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

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

Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 

3. COLEGIUL TEHNIC 
"CONSTANTIN BRANCUSI" 
ORADEA 
Constantin Brâncuși Szakiskola 

Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (30) 

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

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

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

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

6. GRUP SCOLAR AGRICOL 
CADEA 
Nagykágyi Mezőgazdasági  
Iskolacsoport 

Industrie alimentară 
Élelmiszeripari technikus 
Mecanică 
Mechanika  
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

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

7. GRUP SCOLAR AGRICOL 
SALONTA 
Szalontai Mezőgazdasági  
Iskolacsoport 

Agricultură 
Mezőgazdaság 

1 (30) 

8. GRUP SCOLAR 
AGROINDUSTRIAL 
"TAMASI ARON" BORS 
Tamási Áron Mezőgazdasági 
és Ipari Szakképző Iskola 

Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás 

1 (30) 

9. GRUPUL SCOLAR 
AGRICOL "HOREA" 
MARGHITA 
Margittai Horea  
Mezőgazdasági Iskolacsoport 

Mecanică 
Mechanika 

1 (30) 

FEHÉR megye 
 – – – 
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MAROS megye 

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

Mecanică 
Mechanika  
Electric 
Villamos technikus 

1 (30) 
 
1 (30) 

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

Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás  
Estetica și igiena corpului omenesc 
Emberi test higiéniája és esztétikája 
Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

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

Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 
Comerț 
Kereskedelem 

1 (30) 
 
1 (30) 

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

Mecanică 
Mechanika 
Comerț 
Kereskedelem 

1 (30) 
 
1 (30) 

5. GRUPUL SCOLAR 
"SFANTUL. GHEORGHE" 
SANGEORGIU DE PADURE 
Sfântul Gheorghe  
Iskolacsoport 

Economic 
Közgazdaságtan 
Comerț 
Kereskedelem 
Estetica și igiena corpului omenesc 
Emberi test higiéniája és esztétikája 

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

KOLOZS megye 

1. COLEGIUL TEHNIC DE 
TRANSPORTURI "TRAN-
SILVANIA" CLUJ-NAPOCA 
Transilvania Szállítástechnikai 
Kollégium 

Mecanică 
Mechanika 

1 (30) 
 

2. LICEUL TEHNOLOGIC 
"VLADEASA" HUEDIN 
Vlădeasa Technológiai  
Líceum Bánffyhunyad 

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

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

Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 
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S. sz. Intézmény neve Osztály/szak Osztályok 
száma 

HARGITA megye 

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

Industrie alimentară 
Élelmiszeripari technikus 
Economic 
Közgazdaságtan 
Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 
Producție media 

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

2. GRUPUL SCOLAR 
CONSTRUCTII DE MASINI 
GHEORGHENI 
Gépipari Szaklíceum 

Construcții, instalații și lucrări 
publice 
Építőipari technikus 
Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás  
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 
Mecanică 
Mechanika 

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

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

Economic 
Közgazdaságtan 
Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 
Mecanică 
Mechanika 

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

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

Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 
Silvicultură 
Erdészeti technikus 
Chimie industrială 
Vegyészlaboráns 
Industrie alimentară 
Élelmiszeripari technikus 

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

5. GRUPUL SCOLAR CORUND 
Korondi Középiskola 
 

Industrie alimentară 
Élelmiszeripari technikus 
Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 
 
1 (30) 

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

Protecția mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Construcții, instalații și lucrări 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 
 
3 (90) 

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

Agricultură 
Mezőgazdaság 
Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 
 
1 (30) 
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S. sz. Intézmény neve Osztály/szak Osztályok 
száma 

KOVÁSZNA megye 

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

Protecția mediului 
Környezetvédelemi technikus 
Comerț 
Kereskedelem 
Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 
Mecanică 
Mechanika 

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

2. GRUPUL SCOLAR "KOROSI 
CSOMA SANDOR" 
COVASNA 
Kőrösi Csoma Sándor Líceum 

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 
Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás 
Fabricarea produselor din lemn 
Faipari asztalos 

1 (30) 
 
1 (30) 
 
1 (30 

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

Industrie textilă și pielărie 
Textil és bőrkonfekció 
Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás 
Mecanică 
Mechanika 

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

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

Mecanică 
Mechanika  
Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás 

2 (60) 
 
1 (30) 

5. GRUP SCOLAR ECONOMIC 
– ADMINISTRATIV BERDE 
ARON SFANTU GHEORGHE 
Berde Áron Közgazdasági és 
Közigazgatási  
Szakközépiskola 

Comerț 
Kereskedelem  
Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 
Economic 
Közgazdaságtan 

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

SZATMÁR megye 

1. COLEGIUL TEHNIC 
"TRAIAN VUIA" SATU 
MARE 
Traian Vuia Műszaki  
Gimnázium 

Mecanică 
Mechanika 
Construcții, instalații și lucrări 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 
 
1 (30) 

SZILÁGY megye 

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

Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 
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S. sz. Intézmény neve Osztály/szak Osztályok 
száma 

BRASSÓ megye 

1. LICEUL „ST.O.IOSIF” 
RUPEA 
Şt. O. Iosif Líceum 

Electric 
Villamos technikus 

1 (30) 

TEMES megye 

1. LICEUL TEORETIC "BELA 
BARTOK" TIMISOARA 
Bartók Béla Elméleti Líceum 

Economic 
Közgazdaságtan 

1 (30) 

BIHAR megye 

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

Turism și alimentație 
Turisztika és vendéglátás 

1 (30) 

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

Electric 
Villamos technikus 

1 (30) 

3. GRUP SCOLAR 
AGROINDUSTRIAL 
"TAMASI ARON" BORS 
Tamási Áron Mezőgazdasági  
és Ipari Szakképző Iskola 

Electronica automatizări 
Elektronika és automatizálás 

1 (30) 

4.  LICEUL TEORETIC 
"ARANY JANOS" SALONTA 
Arany János Elméleti Líceum 

Comerț 
Kereskedelem  
Construcții, instalații și lucrări 
publice 
Építőipari technikus 

1 (30) 
 
1 (30) 

 



137 

 
 

Rezumate 

 
 

Aspectele juridice ale educației profesionale minoritare 
(1990–2015) 

(Jékey Irén Beatrix) 
 
Studiul schițează aspectele juridice ale educației profesionale minoritare în 

perioada 1990 și 2015. Prezintă și tratează legile, ordonanțele guvernamentale și 
hotărârile ministeriale care reglementează educația profesională. Acest lucru este 
motivat de faptul că în ultimii cinci ani modificările legislative în procesul educa-
ției profesionale au creat noi posibilități în acest domeniu pentru minorități. 

 
 
 

Contextul, scopul, obiectul și metodele evaluării 
(Pletl Rita) 

 
Studiul analizează bazele teoretice și metodologice ale cercetării intitulată 

„Stadiul și problemele educației profesionale în limba maternă”, motivează necesi-
tatea evaluării, parcurge antecedentele cercetării, prezintă cursul cercetării înce-
pând de la planificare până la realizare și analiza datelor. 

Studiul prezintă metodele de evaluare, prelucrează metodele de analiză ale 
datelor, creionează temele de lucru ale cercetării. 
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Nivelul aptitudinilor de compunerea și înțelegerea textului 

a elevilor maghiari din liceele profesionale 
(Pletl Rita) 

 
Evaluarea aptitudinilor de compunerea și înțelegerea textului a elevilor ma-

ghiari din liceele profesionale a fost realizată la nivel de țară în conformitate cu 
criteriile curriculare, cu scop de diagnostic. 

Eșantionul evaluat a fost reprezentativ din punct de vedere regional și profi-
luri profesionale. Din acest motiv se poate constata nivelul general a aptitudinilor 
de compunerea și înțelegerea textului a elevilor maghiari din liceele profesionale. 

Caracterizarea nivelului capacității de înțelegerea textului citit este realizată 
după metodele aplicate în evaluările internaționale. 

Analiza nivelului capacității de compunere se realizează din aspectul celor șa-
se operațiuni fundamentale de alcătuirea textului. 

 
 
 

Experiențele și dificultățile de instruire 
a cadrelor didactice din școlile profesionale 

(Horváth Zsófia Irén) 
 
În studiul nostru am investigat dificultățile cadrelor didactice din școlile pro-

fesionale întâmpinate în munca de zi de zi. Am dorit să identificăm acei factori, 
care îngreunează procesul de educare-instruire eficientă a profesorilor. Eșantionul 
constă din aproximativ o sută de profesori din școli profesionale cu predare în lim-
ba maghiară. 

Datele cercetării arată că 80% dintre profesorii chestionați predau peste nor-
ma de bază și într-un an școlar au în general câte opt materii diferite. Ei totodată 
întimpină dificultăți și din lipsa materialelor de bază și a echipamentelor de instru-
ire adecvate. Din rezultatele studiului putem concluziona că lipsa de formare pro-
fesională din Romania de mai mulți ani a condus la multiple probleme specifice în 
domeniul sistemului educațional. 

 
  



139 

 
Gândire algoritmică: descoperire vs. executare 

(Harangus Katalin) 
 

Studiul își propune să ofere informații cu privire la elevii care au terminat 
studiile, dacă au reușit să-și însușească capacitatea de a gândi algoritmic sau în 
timpul studiilor accentul s-a pus mai mult pe învățarea algoritmilor. Cât de carac-
teristic este pentru specializările din sistemul nostru educațional ca componența 
disciplinelor din planurile-cadru influențează dezvoltarea capacității de gândire în 
rezolvarea problemelor și delimită domeniul disciplinelor umaniste, unde nu este 
neapărat un criteriu să se impună sau să se organizeze în sisteme algoritmice mo-
delele de gândire însușite în cadrul disciplinelor reale. 

 
 
 

Relații între înțelegerea textului citit și gândirea algoritmică 
(Kátai Zoltán) 

 

În ultimii ani gândirea algoritmică/computaţională, respectiv iniţierea tuturor 
studenţilor in programarea calculatoarelor sunt considerate priorităţi în din ce în ce 
mai multe domenii de ştiinţă. Un studiu recent a scos la iveală că factorul primor-
dial în promovarea gândirii algoritmice este înțelegerea textului. S-a demonstrat 
totodată că citirea codurilor de program contribuie la crearea acestora. În această 
lucrare analizăm posibile conexiuni între următoarele trei competenţe a studenţi-
lor: 1) înțelegerea unui text tehnic, 2) identificarea unor elemente algoritmice în 
texte literare, 3) procesarea unor algoritmi matematici. 

 
 
 

Orientarea în carieră și scopuri privind cariera în rândul elevilor 
din învățământul vocațional și tehnologic 

(Szentes Erzsébet) 
 

Scopul nostru a fost studierea dezvoltării în carieră, a procesului în care indi-
vidul se identifică cu profesia aleasă, examinarea factorilor interni și externi care 
afectează socializarea profesională, în rândul elevilor din învățământul vocațional 
cu predare în limba maghiară. Rezultatele vor fii in sprijinul îmbunătăţirii procesu-
lui de orientare şi consiliere vocaţională pentru elevi, pot fii utilizate de către spe-
cialiști și profesori implicați în activități de consiliere şi orientare. 
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Abstracts 

 
 

The context, purpose, objective, and methods of the study 
(Pletl Rita) 

 
The article outlines the theoretical and methodological framework of the 

study entitled The situation and issues of mother-tongue vocational training from 
the aspect of a bilingual educational system (institutional network) and its actors 
(teachers, students), justifying the need for the measurement, reviewing previous 
studies, presenting the process of the examination including its planning, 
realization and evaluation. It presents the measuring tools, discusses the methods 
of data analysis outlining the topics examined in the study. 

 
 
 

The level of mother-tongue cultural literacy among  
the students of vocational secondary schools 

(Pletl Rita) 
 
The study assessing the mother-tongue cultural literacy was a 

diagnostic criterion-referenced measurement with national coverage. The 
sample is representative by the regions and specializations, therefore, on the 
basis of the results, the general level of literacy and rhetoric skills can be 
outlined. The characterization of the level of reading comprehension skills 
is achieved in accordance with the levels of thinking applied in 
international measurements; the level of rhetoric skills is presented based 
on the aspect of writing operations (text production and editing).  
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The experiences and the difficulties of training 
of the teaching staff of the professional schools 

(Horváth Zsófia Irén) 
 
In our study we investigated the difficulties of the teachers in professional 

schools encountered in work day by day. We wanted to identify the factors, which 
hinder the process of education-effective training of teachers. The sample consists 
of approximately one hundred teachers from vocational schools with teaching in 
Hungarian. Research data shows that 80% of the interviewed teachers teach over 
the rule on the basis and in a school year they in general have eight different 
discipline. The teachers also encounter difficulties because of the lack of the basic 
materials and equipment of appropriate training. 

From the results of the study it can be concluded that the lack of professional 
training in Romania for several years has led to multiple specific problems in the 
field of the education system.  

 
 
 

Algorithmical thinking: discovery vs. execution 
(Harangus Katalin) 

 
The study aims to provide information about students who have finished their 

studies, if they managed to acquire the ability to think algorithmically or school 
focused more on learning algorithms. For the specializations of our educational 
system how characteristic is the composition of the subjects in the curriculum 
frameworks affecting the development of thinking capacity in solving problems 
and delimiting the human subjects, where not necessarily is a criteria to impose or 
to organize according to the learned algorithmic models in real-oriented 
disciplines.  
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Text Comprehension and Algorithmic Thinking 

(Kátai Zoltán) 
 
Abstract. For the sake of computer thinking, the education of programming 

has been gain-ing more and more emphasis within several fields of sciences. A 
recent research has asked 7 experienced professors and 44 university students 
which are the key competences and pieces of knowledge one needs for an effective 
programming education. The most important factor, according to both teachers 
and students, is text comprehension. On the other hand, it was suggested that the 
skill of coding can be developed by code-reading. It is between general text 
comprehension and code-reading when students need to identify and understand 
algorithmic elements within a mundane (or even literary) text. This study 
demonstrates how first-year programming students’ comprehension skills with 
technical texts and their first and second level algorithmic thinking skills in 
computer-free environments (like algorithm recognition in general text or 
algorithm execution in mathematical tasks) correlate with each other. 

 
 
 

Career options and career goals among students  
in vocational and technological education 

(Szentes Erzsébet) 
 
The aim of the research reported here has been to examine the internal and 

external factors that affect vocational socialization and to gain insight into the 
nature of decisions that pertain to different career stages in the context of 
vocational and technological education in Romania where Hungarian is the 
language of instruction. The results of our research may immediately contribute to 
a better understanding and implementation of career guidance in a bilingual 
educational context with some more general implications for any professionals 
involved in career and life counselling and career guidance. 
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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 pszi-
chológia szakon (1993–1997), majd a Bukaresti Tudományegyetemen mesterizett 
(2002). A Debreceni Egyetem Humántudományok Doktori Iskola Neveléstudo-
mányi 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 területei: statisztikai módszerek alkalmazása a társadalomtudományi ku-
tatásban, információs és kommunikációs technológiák az oktatásban. 

 
 

Jékey Irén Beatrix a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári 
Karának jogász hallgatója. 
Kutatási területei: kisebbségi jog, nyelvi jog. 
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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. 




