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Előszó 

Az Anyanyelvoktatás hetedik kötete témájával és koncepciójával szorosan 
kapcsolódik a sorozat ötödik és hatodik darabjához, hiszen tanulmányai egy három 
éves, a romániai magyar anyanyelvű szakképzés helyzetének feltérképezésére irá-
nyuló empirikus kutatás utolsó szakaszának eredményadatait dolgozzák fel. A há-
rom szakaszra tervezett vizsgálat alapvető célkitűzése az volt, hogy feltárjuk az 
anyanyelvű szakképzés helyzetét, problémáit kétnyelvű oktatási rendszerben az 
oktatás körülményei (intézményi hálózat) és szereplői (tanár, diák) viszonylatában; 
távlati célja pedig az, hogy kapcsolatot teremtsünk a szakképzés középiskolai és 
szakiskolai, valamint a felsőoktatási szintű területei között. Az ötödik kötet tanul-
mányai a tanulást és tanítást meghatározó körülmények viszonylatában tárgyalják 
a szakközépiskolai oktatás sajátosságait, különös tekintettel az oktatás nyelvi prob-
lémáira. A két szerkezeti részre tagolódó hatodik kötet elemzései bemutatják a 
romániai magyar tannyelvű szakközépiskolai képzésben résztvevők kulturális esz-
köztudásának (szövegértés, szövegalkotás) színvonalát, és feltárják a diákok tanu-
lási motivációit, illetve tanulási technikáit és stratégiáit; ismertetik a tanárképzős 
mérnök-hallgatók különböző multimédiás eszközök használatában való jártasságát 
és ezen eszközök alkalmazását a tanítási gyakorlatban, illetve feltárják a tanárkép-
zős hallgatók szövegértési képességének színvonala és az algoritmikus gondolko-
dásuk közötti összefüggéseket. 

A hetedik kötet tanulmányainak forrásanyagát az empirikus kutatás harmadik 
szakaszában lebonyolított felmérés adatbázisai alkotják. Ebben a szakaszban a ro-
mániai magyar tannyelvű szakiskolai képzés helyzetének feltárására vállalkoztunk, 
megtartva a középiskolai mérés viszonyítási pontjait: az oktatás körülményei (in-
tézményi hálózat) és szereplői (tanár, diák). Felmérésünk, akárcsak az előzőek, or-
szágos hatókörű, átfogja a kiépülőben lévő magyar tannyelvű szakiskolai hálóza-
tot; diagnosztikus célzatú, keresztmetszeti vizsgálat. Az adatok értékelésében a 
korábbi szakaszokban érvényesülő szempontok szerint járunk el: a szakképzés ta-
nulmányozott szeletét (jelen esetben a magyar tannyelvű szakiskolák helyzete) 
kettős megközelítési móddal tárjuk fel. A törvényi keret (oktatási törvények) nyúj-
totta lehetőségeket összevetjük a vizsgálattal feltárt helyzettel (intézményi háló-
zat). A szakiskolai oktatás sajátosságait a tanulási és tanítási folyamat szereplőinek 
(tanulók, tanárok) szemszögéből vázoljuk fel. 

A szakiskolai képzés helyzetének vizsgálata teszi teljessé a magyar tannyelvű 
szakképzés helyzetének feltárására irányuló kutatást. A szakközépiskolaival azonos 
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viszonyítási szempontok lehetőséget teremtettek a magyar tannyelvű szakképzés 
két oktatási szakaszának (középfok alsó és felső szintje) összehasonlító elemzésére 
is. Ezért a kötet tanulmányai nemcsak a szakiskolai képzés helyzetének feltérképe-
zésére vállalkoznak, hanem a szerzők elvégzik a közép- és szakiskolai oktatás 
helyzetének összehasonlító vizsgálatát is. 

Korábbi gyakorlatunknak megfelelően, ez alkalommal is érvényesítettük a 
multidiszciplináris megközelítést a felmérés dokumentumanyagának feldolgozásá-
ban. A kutatócsoport tagjai szakterületük függvényében dolgozták fel a kutatás 
nagy témaköreinek (a szakképzés intézményi hálózata, az iskolák infrastruktúrája, 
az oktatás nyelvisége, a tanulók társadalmi háttere, a tanárok tanítási terhei, a taní-
tási és tanulási folyamatot segítő, illetve akadályozó tényezők, a szakmaválasztás 
és elhelyezkedési aspirációk) eredményadatait. Az eljárás, hogy a pedagógiai kuta-
tás stratégiái kiegészültek a társtudományok szempontjaival, megközelítési módja-
ival és adatfeldolgozási technikáival, biztosította, hogy a magyar tannyelvű szak-
képzés állapotát a maga összetettségében próbáljuk feltárni és bemutatni. 

A tanári visszajelzések igazolták az empirikus vizsgálat időszerű és szükséges 
voltát, a szakképzésben dolgozó pedagógusok megfogalmazták, hogy gyakorlati 
haszna van egy olyan átfogó jellegű felmérésnek, amely egyszerre helyzetfeltáró, a 
problémákat bemutató és elemző, illetve a magyar tannyelvű oktatás igényeit fel-
térképező. A kötetet nekik ajánljuk, akik nehéz körülmények között hivatásként 
vállalják a szaktanári munkát, és mindazoknak, akik fontosnak tartják a magyar 
tannyelvű oktatás ügyét. 

 
Marosvásárhely, 2017. március 25. 

Pletl Rita   
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A vizsgálat általános bemutatása 
(Pletl Rita) 

1. A vizsgálat előzményei, tervezése 
A vizsgálat egy három éves, a romániai magyar anyanyelvű szakképzés hely-

zetének feltérképezésére irányuló empirikus kutatás1 záró szakasza. A vizsgálat fő 
célkitűzése az volt, hogy feltárjuk az anyanyelvű szakképzés helyzetét, problémáit 
kétnyelvű oktatási rendszerben az oktatás körülményei (intézményi hálózat) és 
szereplői (tanár, diák) viszonylatában. 

A 2013/2014-es tanévben a tanulást és tanítást meghatározó körülmények vi-
szonylatában vizsgáltuk a szakközépiskolai oktatás sajátosságait, különös tekintet-
tel az oktatás nyelvi problémáira. Az empirikus kutatás tapasztalatait hasznosítva, 
a szakképzésben dolgozó tanárok észrevételeire alapozva, melyek a tanítás haté-
konyságának legfőbb akadályaiként a kulturális eszköztudás alacsony színvonalát, 
az elvárható előzetes tudás hiányosságait, a tanulási motiváció hiányát és a nem 
megfelelő tanulási technikákat nevezték meg, terveztük meg vizsgálatunk követ-
kező szakaszát. A 2014/2015-ös tanévben arra vállalkoztunk, hogy felmérjük a 
romániai magyar tannyelvű szakközépiskolai képzésben résztvevők kulturális esz-
köztudásának (szövegértés, szövegalkotás) színvonalát és vizsgáljuk a diákok ta-
nulási motivációit, illetve tanulási technikáit és stratégiáit. A vizsgálatot, a kutatás 
távlati céljának megfelelően (kapcsolat teremtése a szakképzés középiskolai és 
szakiskolai, valamint a felsőoktatási szintű területei között), kiterjesztettük a mér-
nök alapszakos tanárképzős hallgatókra. Felmértük a tanárképzős mérnök-
hallgatók különböző multimédiás eszközök használatában való jártasságát és ezen 
eszközök alkalmazását a tanítási gyakorlatban, illetve vizsgáltuk a hallgatók köré-
ben a szövegértési képesség színvonala és az algoritmikus gondolkodás közötti 
összefüggéseket. A 2015/2016-os tanévben a romániai magyar tannyelvű szakis-
kolai képzés helyzetének feltárására vállalkoztunk, megtartva a középiskolai mérés 
viszonyítási pontjait: az oktatás körülményei (intézményi hálózat) és szereplői (ta-
nár, diák). A vizsgálatban ugyanolyan hangsúllyal szerepeltek az oktatás nyelvi 
kérdései, mint a középiskolaiban. Az azonos viszonyítási szempontok lehetőséget 
teremtenek a magyar tannyelvű szakképzés két oktatási szakaszának (középfok al-
só és felső szintje) összehasonlító bemutatására is. 
                                                   
1 A kutatást a Sapientia Kutatási Programok Intézete támogatta, két pályázat keretében (2013-2014; 
2014-2016) 
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Az előzmények alapvetően meghatározták a vizsgálat tervezését és alakították 
jellegét. A tervezésben támaszkodtunk a szakközépiskolai mérés tapasztalataira, és 
érvényesítettük a mérés első szakaszában alkalmazott szempontokat: a szakképzés 
tanulmányozott szeletét (jelen esetben a magyar tannyelvű szakiskolák helyzete) 
kettős megközelítési móddal tárjuk fel. A törvényi keret (oktatási törvények) nyúj-
totta lehetőségeket összevetjük a vizsgálattal feltárt helyzettel (intézményi háló-
zat). A szakiskolai oktatás sajátosságait a tanulási és tanítási folyamat szereplőinek 
(tanulók, tanárok) szemszögéből vázoljuk fel. A tervezésben, akárcsak az előző 
szakaszokban, fontosnak tartottuk, hogy a vizsgálandó témakörök összeállításában 
vegyük figyelembe az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ által megfogalma-
zott általános irányelveket és az Európa 2020 stratégia programját, amely megha-
tározza a koppenhágai folyamat prioritásait a 2011–2020 közötti időszakra; tanul-
mányozzuk a romániai szakoktatás dokumentumait; kiemelten kezeljük a kétnyel-
vű oktatás sajátosságaiból adódó kérdéseket. 

A kutatás országos hatókörű, mert átfogja a magyar tannyelvű szakiskolai há-
lózatot tükrözve a régiós (szórvány, átmeneti régió, tömb) arányokat. A helyzetfel-
tárás szándékával keletkezett, mert arra vállalkozik, hogy a meglévő állapotot fel-
tárja és elemezze. Hangsúlyozni kell azt, hogy kiépülőben lévő rendszerről van 
szó, hiszen csak 2014-től vált lehetővé, hogy a három éves állami szakképzés ki-
sebbségi nyelven is megvalósulhasson (3136/2014-es miniszteri rendelet, megje-
lent a Hivatalos közlöny 132/2014-es számában, 2014. február 24. óta hatályos)2. 
Hiánypótló, mert a vizsgálat alapadatai alapján készült elemzéssel kiegészítjük a 
romániai magyar anyanyelvű szakképzés helyzetfeltárását. Ez egyben indokolja is 
a vizsgálat szükségességét. A vizsgálat időszerű, mert a szakképzés korszerűsítése 
a közoktatási reformok középpontjában áll. A szakképzés átalakítására jelentkező 
társadalmi igényeket jól érzékelik a szakképzésben dolgozó pedagógusok, akik 
megfogalmazták, hogy gyakorlati haszna van egy olyan átfogó jellegű felmérés-
nek, amely egyszerre helyzetfeltáró, a problémákat bemutató és elemző, illetve a 
magyar tannyelvű oktatás igényeit feltérképező (tanári kérdőívek, interjúk). 

Az előzményeknek megfelelően az országos hatókörű empirikus kutatás kie-
gészült a tanárképzős egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatokkal, amelyek 
részben folytatásai a második szakaszban elkezdetteknek (ezek a vizsgálatok egy-
ben egy longitudinális mérés részét képezik), részben új témákat is beemelnek 
(például a problémamegoldó képesség mérése), amelyek egyben egy következő 
kutatás irányait körvonalazzák. 

                                                   
2 A rendelet kisebbségi hivatkozásai: 2. cikk, 1. Melléklet 3. cikk 3. bekezdés, 2. Melléklet 17. cikk, 3. 
Melléklet 
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2. A vizsgálat célkitűzései 
A kutatás megtervezésekor a következő célokat fogalmaztuk meg: (1) Feltár-

juk és bemutatjuk a romániai magyar tannyelvű szakiskolai oktatás helyzetét; (2) 
Vizsgáljuk a szakiskolai képzésben résztvevők társadalmi hátterét (milyen társa-
dalmi réteghelyzetű és általános iskolai eredményeket elért tanulók jelentkeznek 
szakiskolába); pályaelképzeléseit (munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetősé-
gei, továbbtanulási tervek, jövőelképzelések); a szakképzés adottságait tanulói 
szemszögből (a szaktantárgyak oktatása és a gyakorlati képzés milyen nyelven va-
lósul meg; az oktatás nyelvisége és a megértés, illetve az anyag elsajátításának 
problémája; mennyire elégedettek a szakképzésben elsajátítható ismeretekkel és 
alkalmazott módszerekkel). (3) Vizsgáljuk a szakiskolai képzés minőségét tanári 
szemszögből (tanári túlterheltség, infrastrukturális feltételek, tananyaggal kapcso-
latos problémák, a folytonos változások, a tanulók alapszintű képességei). (4) 
Vizsgáljuk a tanárképzős mérnökhallgatók problémamegoldó képességét. 

3. A mintavétel 
A vizsgálat tervezett mintájának összeállításában a fő szempont az volt, hogy 

reprezentatív és rétegzett legyen régiók és megyék, illetve szakirányok szerint. A 
minta reprezentativitását az országos hatókör (átfogja a magyar tannyelvű szakis-
kolai hálózatot) és a régiós arányok, rétegzettségét a megyék, szakok és szakirá-
nyok szerinti kiválasztás biztosította. Az iskolák jegyzékének összeállításában, 
akárcsak az előző mérésekben, gondot jelentettek a különböző adatbázisok 
(RMPSZ, RMDSZ) hiányosságai (nem aktualizáltak) és pontatlanságai (Oktatási 
Minisztérium). 

A szakközépiskolai mérésben bevált módszert alkalmaztuk, vagyis nem fo-
lyamodtunk a lépcsőzetes mintavételi eljáráshoz az iskolák kisorsolásában, az in-
tézmények tervezett mintáját az országban létező, magyar vagy magyar tagozattal 
is rendelkező szakiskolák alkotják, összesen 55 oktatási intézmény. A régiós ará-
nyok a következők: tömb: 56,36%, átmeneti régió: 40,00%, szórvány: 3,6%. 

A tervezett minta rétegzettségét biztosító tényezők esetében sem alkalmaztuk 
a lépcsőzetes mintavételi eljárást, mert a magyar tannyelvű szakiskolák képzési 
kínálatának sajátosságaiból fakadóan nem megoldható, hogy a rétegzettség megfe-
lelő szintű legyen a szakok, szakirányok tekintetében és a megyei lefedettség is ér-
vényesüljön. A hiányból (a szórvány több megyéjében nincs magyar tannyelvű 
képzés) és a képzési kínálat erősen korlátozott voltából következik, hogy már a 
tervezett mintában sem teljes körű a megyei lefedettség. A szórvány megyéi közül 
nincs magyar nyelvű képzés sem szakközép-, sem szakiskolai szinten Fehér, Besz-
terce-Naszód, Szeben megyékben; Temes és Hunyad megyében nincs szakiskolai 
képzés, de van középiskolai. 
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A pedagógusjelöltek mintáját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Tanárképző Intézetének mérnök szakos hallgatói alkotják, mert alapképzésük 
szakirányának függvényében, a megszerezett tanári képesítés feljogosítja őket ar-
ra, hogy oktatóként helyezkedjenek el a szakoktatásban. A mintát azért alkotják 
egyetlen intézmény hallgatói, mert az országban csak itt folyik magyar tannyelvű 
mérnöktanár-képzés. A 2013-2014-es méréshez viszonyítva, a mintát kiterjesztet-
tük a másod és harmad éves hallgatókra is. A minta rétegzettségét a mérnöki alap-
képzés különböző szakirányai alkották. Ez azért fontos, mert az Oktatási Miniszté-
rium az alapképzéshez rendeli a szakképzésben oktatható tantárgyakat. 

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

célpopulációja volt: a szakiskolák diákjai, első vagy második évfolyam; a magyar 
tannyelvű szakiskolák tanárai; az első éves, mérnök szakos tanárképzős hallgatók. 

A szakiskolák tanulói mintáját kilencedikesek és tízedikesek (a középfok alsó 
szintje) alkották, aszerint, hogy a mintába választott oktatási intézményben csak 
kezdő évfolyam volt, vagy már végzősök is. Ahol két évfolyam volt, mind a kettő 
részt vett a mérésben. 

A szakiskolai tanári mintát csak a szaktantárgyakat oktató pedagógusok alkot-
ták, az általános műveltségi tárgyakat tanító tanárok nem képezték a minta részét. 
A szaktanárok mintája lefedi a mérésben résztvevő intézményeket. 

A tanárképzős hallgatók mintája leképezi az alapszakok változatosságát: gé-
pészmérnök, automatizálás, távközlés, számítástechnika, kertészmérnök, tájépíté-
szet, mechatronika, informatika. Kontrollcsoportként beemeltük a humán szakos 
(fordító és tolmács, kommunikáció és közkapcsolatok, közegészségügyi szolgálta-
tások és szakpolitikák) tanárképzős hallgatókat is. 

5. A vizsgálat eszközei 
A mérőeszközök tartalmi keretének kidolgozásában a mérések hitelességét 

biztosító szempontokat és a kétnyelvű oktatási rendszer sajátosságaiból fakadó té-
nyezőket egyaránt figyelembe vettünk, valamint felhasználtuk a szakközépiskolai 
kérdőívek témakörök szerint csoportosított anyagát is. A hitelességet biztosítandó 
arra törekedtünk, hogy a kérdések a mérés témája szempontjából legyenek rele-
vánsak; fedjék le a szakoktatás helyzetét alakító tényezőket a (tanár és diák, illetve 
tanítás és tanulás viszonylatában); a mérőeszközök feleljenek meg a hitelesség 
(társadalmi és virtuális) követelményeinek. 

A kérdések összeállításában alapul vettük a középiskolás kérdőíveket, hiszen 
a szakképzés két szintjéről volt szó, de kihagytuk azokat a kérdéseket, amelyek a 
felsőfokú továbbtanulási szándékra vonatkoztak, és beillesztettünk olyan kérdéseket, 
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amelyek a munkaerőpiaci, szakmában való elhelyezkedésre, illetve lehetőségekre 
vonatkoztak. Törekedtünk arra, hogy az előző országos hatókörű méréseink hát-
térkérdőíveinek a nyelvhasználatra és társadalmi háttérváltozókra vonatkozó kér-
dései közül az állandónak tekintett kérdések kerüljenek be, azért, hogy folyamatá-
ban legyenek összevethetők a nyelvhasználatra és szociális háttérre vonatkozó 
adatok. 

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

A szakiskolások kérdőívei a következő témakörökre fókuszáltak: milyen tár-
sadalmi réteghelyzetű és általános iskolai eredményeket elért tanulók jelentkeznek 
szakképzésre; milyen pályaelképzeléseik vannak; a szaktantárgyak oktatása és a 
gyakorlati képzés milyen nyelven valósul meg; az oktatás nyelvisége és a megér-
tés, illetve az anyag elsajátításának problémája; mennyire elégedettek a szakkép-
zésben elsajátítható ismeretekkel és alkalmazott módszerekkel. A tanárképzős 
mérnök-hallgatók kérdőívei a következő területeket fogták át: a szakoktatás helye 
és jelentősége a közoktatásban; az oktatószoftverek iskolai alkalmazásának hasz-
na; az eddigi iskolai tapasztalatok; a szakmódszertani ismeretek alkalmazhatósága 
a tanítási gyakorlatban; a tanárképzéssel szembeni elvárások; az anyanyelv szerepe 
az ismeretek átadásában. A szaktanári kérdőívben megtartottuk a középiskolainak 
a témaköreit, de kiegészítettük a szakiskolai oktatás sajátosságaiból adódó kérdé-
sekkel (a gyakorlati képzés problémái, a termelő cégekkel való kapcsolattartás le-
hetőségei, a munkaerőpiaci igényekhez való igazódás nehézségei). A kérdőívek a 
következő témakörökre összpontosítottak: a szaktanárok tanítási terhei, az iskolák 
infrastruktúrája, a tanításban felhasználható taneszközök, didaktikai segédeszkö-
zök; a tanítás nyelvi problémái (milyen nyelven végezte felsőfokú tanulmányait: 
anyanyelv vagy államnyelv, a román, illetve magyar szaknyelv ismeretének szín-
vonala, az ismeretátadás nyelvi gyökerű problémái); a tanítás hatékonyságát aka-
dályozó tényezők, a diákok tanulási motivációi. 

A tanárképzős egyetemi hallgatók számára az előző kutatásban már kipróbált 
feladatsorokat alkalmaztuk, amelyek szerkesztésében alapvető szempont volt, 
hogy ne feltételezzenek programozói előismereteket. Célunk az volt, hogy a két 
mérésből származó eredményadatok összevethetők legyenek, illetve azt is vizsgál-
ni szeretnénk, hogy a tanulmányaik hatására változnak-e a feladatok megoldási 
stratégiái. A szövegértő, problémamegoldó képesség és algoritmikus képesség mé-
résére összeállított mérőeszközök a következők: szövegértés technikai szövegen; 
algoritmikus elemek azonosítása általános szövegben; algoritmus-végrehajtás ma-
tematikai kontextusban (lásd a mellékletet). 
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6. A vizsgálat lebonyolítása 
Az adatfelvétel két szakaszban bontakozott ki: a 2015/2016-os tanév első fél-

évében a szakiskolákban, a második félévben az egyetemi hallgatók körében. Az 
első szakaszban eljuttattuk a szakiskolákba a kérdőíveket szakok, szakirányok és 
osztályok szerint borítékolva, mellékeltük a lebonyolítás stratégiáját is. Az elkül-
dött dokumentáció tartalmazta a diákoknak és tanároknak szánt kérdőíveket. Az 
intézményekkel való kapcsolatfelvételben támaszkodtunk előző méréseink tapasz-
talataira annál is inkább, mert a szakiskolai osztályok zöme a már létező, magyar 
vagy magyar tagozattal is működő szakközépiskolákban indult. A szaktanárokra 
bíztuk, hogy az egy hónapos határidőn belül, hogyan tervezik meg szakonként és 
szakirányonként az évfolyamokon a kérdőívek kitöltetését a tanulókkal, illetve a 
tanárokkal. A kitöltött kérdőíveket az azt kiosztó szaktanár gyűjtötte össze a tanu-
lóktól, a kapcsolattartó személy pedig a szaktanároktól vette át és összesítette. Az 
intézményektől pedig vagy postai úton jutott el hozzánk, vagy személyesen vették 
át a kutatócsoport tagjai (ahol erre lehetőség adódott). 

A második szakaszban került sor a tanárképzős diákok lekérdezésére (2016. 
április) és májusban a feladatok megoldatására. Ezt szakcsoportonként személye-
sen végezték el a kutatócsoport tagjai. 

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

régiók, megyék és a célpopulációk (tanulók, tanárok, tanárképzős diákok) szerint. 
Az adatok számítógépes betáplálását tanárképzős hallgatók segítségével végeztük 
el. A hallgatók párban dolgoztak, a javítópárokból két csoportot alakítottunk ki, 
amelyek célpopulációkra szakosodtak. A pedagógusjelöltek kérdőíveit a kutató-
csoport tagjai dolgozták fel. A hallgatók a kódolt kérdőívek adatait egy olyan 
szerkesztett excel táblázatba vezették be, amelyben az oszlopok a kérdésekre adha-
tó válaszok lehetséges változatainak skáláját fogták át, a sorok pedig a mintát alko-
tó kérdőívek kódjeleit. A tanárképzős hallgatók esetében ugyanezt az eljárást al-
kalmaztuk. 

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

A tanárképzős hallgatók feladatainak javítását a szakmódszertanos tanárok 
végezték el. Az adatok betáplálásában segítettek egyetemisták. 

8. Az adatelemzés módszerei 
Az adatgyűjtés módszerei (kérdőíves kérdezés) meghatározták az adatok fel-

dolgozásában alkalmazható módszereket. A kvantitatív kutatások körébe tartozó 
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kérdőíves vizsgálat lehetővé teszi a statisztikai számítások elvégzését, az adatok-
ból képzett átlagok, százalékos arányok biztosítják a tárgyilagos elemzést. A kér-
dőíveknél a nyílt válaszok esetében az adatok elemzése a kvantitatív tartalom-
elemzés módszerével valósult meg. 

9. A vizsgálati minta 
A tervezett mintában régiók és megyék szerinti bontásban a szakiskolák el-

oszlása a következőképpen alakul: tömb: 31 intézmény (Hargita 14, Kovászna 7, 
Maros 10); átmeneti régió: 22 intézmény (Bihar 6, Kolozs 3, Szatmár 8, Szilágy 5); 
szórvány: 2 intézmény: (Arad 1, Brassó 1). A megvalósult minta a következőkép-
pen alakult: a felmérésben részt vett 20 intézmény, részvételi arányok: tömb: 15 
intézmény (48%), átmeneti régió: 5 intézmény (23%), szórvány: egyetlen intéz-
mény sem. 

Régiók és osztályok szerinti bontásban: a szórvány 2 osztályából egyetlen 
sem vett részt a vizsgálatban, az átmeneti régió 42 osztályából 10 (24%), a tömb 
81 osztályából 44 (54%) kapcsolódott be az empirikus kutatásba. 

A szakiskolai mérés esetében a részvételi arányok jóval gyengébbek, mint a 
szakközépiskolai mérésben voltak: intézmények szerint: tömb: 65%, átmeneti ré-
gió 43%, szórvány 50%; osztályok szerint ugyanebben a sorrendben: 70%, 41%, 
30%. Az okok szerteágazóak. Azokban az intézményekben, ahol többségében ro-
mán anyanyelvű tanárok tanítják a szaktantárgyakat, nem töltették ki a kérdőíve-
ket. Az adatfelvételt nehezítette, az elméleti és szakgyakorlati időszakoknak az is-
kola adottságai által meghatározott váltakozása; több esetben az időkeretbe nem 
fért bele a kérdőívezés. A magyar anyanyelvű szaktanárok, akik a szakközépisko-
lában alapállásúak, túlterheltek óraszámban és a tanítandó tantárgyak számában is. 
A szakiskolában tanító pedagógusok között vannak olyanok, akik más oktatási in-
tézményben tanítanak és csak „besegítenek”, hogy mérsékeljék a szakemberhi-
ányt. 

A megvalósult minta is reprezentatívnak tekinthető a tömb és átmeneti régiók 
tekintetében, a szórvány, amely eleve alulreprezentált a magyar tannyelvű szakok-
tatásban, nincs jelen. A vizsgálatban 1006 szakiskolás vett részt, viszont az adat-
bázist 963 tanuló kitöltött kérdőívei alkotják, mert 43 tanuló nem írta be az alap-
adatait (megye, település, iskola). A megvalósított minta 66%-a fiú, 34%-a lány. 

A szaktanárok mintája lefedi a mérésben résztvevő intézményeket, tehát a 
tömb és az átmenti régió tekintetében reprezentatívnak tekinthető. Akárcsak a kö-
zépiskolák esetében a tanári mintát csak a magyar anyanyelvű szaktanárok alkot-
ják, a magyar tagozaton tanító román anyanyelvűek nem kapcsolódtak be a vizsgá-
latba, két tanár kivételével, két románul kitöltött kérdőív is szerepel az össze-
gyűjtött anyagban. A kitöltött tanári kérdőívek száma 22, de a minta valójában 
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nagyobb, mert azok a szaktanárok, akik ugyanabban az oktatási intézményben 
mind a két szinten (alsó és felső középfok) tanítanak a tanári kérdőívet a szakkö-
zépiskolai mérés során (egy évvel korábban) már kitöltötték. 

A tanárképzősök mintáját 348 hallgató alkotja a következő évfolyamok sze-
rinti megoszlásban: I. éven 231, II. éven 43, III. éven 74 hallgató. A tanárképzős 
hallgatók mintája leképezi az alapszakok változatosságát: gépészmérnök, automa-
tizálás, távközlés, számítástechnika, kertészmérnök, tájépítészet, mechatronika, in-
formatika, fordító és tolmács, közegészségügyi szolgáltatások és szakpolitikák. 

A célpopulációk szerint csoportosított minták adatbázisai alkotják a forrását a 
kötet tanulmányainak, amelyek témák szerinti csoportosításban dolgozzák fel az 
anyagot. 



17 

A magyar tannyelvű szakiskolai hálózat 
a dokumentumok tükrében 

(Pletl Rita) 

1. Bevezetés 
A romániai közoktatásban a szakiskolai oktatás a középfok szintjén épül be: a 

szakmunkásképzők az első két éve (9. és 10. osztály) az alsó szakaszt alkotja, 
amelyet követhet egy kiegészítő tanulmányi év, amely a felső szakaszba való átju-
tás lehetőségét teremti meg azok számára, akik úgy döntenek, hogy érettségizni is 
szeretnének. A román közoktatásban ennek az oktatási formának az átszervezését 
a 3136/2014-es miniszteri rendelet indította el, amely az állami három éves szak-
képzés megszervezését, működését, valamint az ebbe való felvételt és annak kere-
teit szabályozza. Míg a román tannyelvű oktatásban csupán arról volt szó, hogy a 
már meglévő, működő oktatási forma, összhangban a kötelező oktatás két évvel 
történő meghosszabbításával, megkapja a megfelelő státust a rendszer egészében, 
addig a kisebbségi nyelven történő oktatásban új lehetőséget nyitott, mert azt je-
lentette, hogy el lehet indítani ezt a képzést anyanyelven is. A rendelet előírja, 
hogy milyen feltételek között nyerhet felvételt egy tanuló a kisebbségi nyelven tör-
ténő három éves szakoktatásba. Az oktatási intézménybe való beiratkozásakor a 
diáknak bizonyítania kell, hogy gimnáziumi tanulmányait az illető kisebbségi 
nyelven végezte; ez a feltétel nem kizáró jellegű, mert a rendelkezés lehetővé teszi 
a felvételt ennek hiányában is. Az alternatív feltétel a rendelet értelmében az, hogy 
az illető tanuló sikeresen vizsgázzon a gimnáziumi záró vizsgák keretein belül 
megrendezett anyanyelvi próbán az illető kisebbségi nyelvből. 

Tehát a magyar tannyelvű oktatást illetően, egy kiépülő rendszerről van szó, 
amely tény nagymértékben meghatározza a magyar tannyelvű szakiskolai képzés 
sajátosságait. Egyrészt támaszkodik a már kiépült szakközépiskolai rendszerre, 
másrészt új szereplők is belépnek az anyanyelvű szakképzésbe (főleg felekezeti 
iskolák), amelyek igyekeznek a munkaerőpiaci kereslethez hozzáigazítani a kiépü-
lő szakiskolai rendszert. A bővülést, a szakirányok gazdagításának lehetőségeit vi-
szont behatárolják részben a humán erőforrás számbeli adottságai: a magyar anya-
nyelvű szakemberek létszáma; részben a gyakorlati képzés megvalósításának 
lehetséges gazdasági és technikai erőforrásai: laboratóriumok és gyakorló műhe-
lyek. 
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2. A szakiskolai hálózat 
A hivatalos, a romániai szakiskolai oktatás intézményeit rögzítő dokumentu-

mok (Oktatási Minisztérium, RMPSZ, RMDSZ adatbázisai) a szakiskolák eseté-
ben is tartalmaznak pontatlanságokat és egymásnak ellentmondó adatokat. A min-
ta összeállításában kiindulópontnak az Oktatási Minisztérium folyó évre érvényes 
adatbázisát tekintettük, ennek adatai alapján a következők állapíthatók meg: 

A romániai magyar tannyelvű szakiskolai oktatás intézményi hálózata ugyan-
azokat a sajátosságokat mutatja, mint a szakközépiskolai hálózat3, mert azokban az 
oktatási egységekben hoztak létre szakiskolai osztályokat, amelyekben már létezett 
magyar tannyelvű szakközépiskolai oktatás. Ez a megállapítás különösen érvényes 
a tömb megyéire, csak részben az átmeneti régióra, mert ott egyházi oktatási in-
tézmények is indítottak szakiskolai képzést; a szórványban pedig a vegyes tagoza-
tú szakközépiskolai intézményekben nem indultak szakiskolai osztályok, kivételt 
képez Brassó megye. Országos szinten 55 olyan oktatási intézmény létezik, 
amelyben szakmunkásképző is működik, számban kevesebb, mint szakközépiskola 
(76 intézmény). 

Jellemző, hogy a magyar tannyelvű szakiskolai képzés helyzete régiónként je-
lentős mértékben különbözik. A régiós különbségek részben tükrözik a szakközép-
iskolai hálózat adottságait, részben új vonásokat is mutatnak. Míg a középiskolai 
intézményi hálózat régiós arányai (tömb: 52,63%, átmeneti régió: 36,84%, szór-
vány: 10,52%) nagy vonalakban megegyeznek a romániai magyar iskolahálózat 
(elemi, általános és középiskola) régiós arányaival: 54%, 32%, 10–12%4, addig a 
szakiskolai hálózat jelentősebb arányeltolódást mutat: tömb 56%, átmeneti régió 
40%, szórvány 4%, amely a kiépítettség mértékét is jelzi. 

A tömbben a legkiépítettebb a magyar tannyelvű szakiskolák hálózata, 31 
szakiskola működik a régió megyéiben a következő eloszlással: Hargita 14, 
Kovászna 7, Maros 10 oktatási intézmény, amelyek vagy önálló magyar tannyel-
vű, vagy magyar tagozattal is rendelkező középiskolák. Tehát a tömbben majdnem 
mindem szakközépiskolában indultak szakiskolai osztályok. Az intézmények 
majdnem fele (45%) Hargita megyében található, 32% Maros, 23% Kovászna me-
gyében. A tömb megyéiben nemcsak a megyeszékhelyen, hanem a jelentősebb vá-
rosokban is működnek szakiskolai osztályok, a legarányosabb az eloszlás Hargita 
megyében, ahol községközpontokban és nagyobb lélekszámú falvakban is léteznek 
szakiskolák. Kovászna megyében csak városokban, Maros megyében egy kivéte-
lével (Sáromberke) szintén városokban találhatók a szakiskolák. 

                                                   
3 A szakközépiskolai hálózatra vonatkozó adatok, amelyek az összehasonlítás alapjául szolgálnak, 
országos hatókörű mérésből származnak. (Pletl 2015) 
4 Az adatok két országos hatókörű mérésből származnak (Pletl 2011, 14; Pletl 2012, 16) 
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Az átmeneti régióban összesen 22 olyan oktatási intézmény működik, amely-
ben indultak magyar tannyelvű szakiskolai osztályok: Bihar 6, Kolozs 3, Szatmár 
8, Szilágy 5 intézmény. Bihar és Szatmár megyében hárommal kevesebb, Kolozs 
megyében kettővel kevesebb szakmunkásképző van, mint szakközépiskola, Szilágy 
megyében ugyanannyi. Az intézmények megyék szerinti eloszlási arányai: Bihar 
(27%), Kolozs (14%), Szatmár (36%), Szilágy (23%). Az eloszlási arányok azt 
tükrözik, hogy az átmeneti régióban a megyék közötti jelentős különbségek, ame-
lyek jellemezték a szakközépiskolai hálózatot, megmaradtak. 

A megyéken belül a települések szerint is egyenlőtlen az oktatási intézmé-
nyek eloszlása, ami a szakképzés elérhetősége szempontjából lényeges. Kolozs 
megye három intézményéből kettő működik Kolozsváron (egy állami, vegyes ta-
gozatú, egy felekezeti, református, teljes egészében magyar tannyelvű intézmény), 
egy vidéken (Válaszút) a Kallós Alapítvány tartja fenn. Bihar megyében három 
szakiskola városon található (kettő a megyeszékhelyen, állami, vegyes tagozatú; 
egy Nagyszalontán); három vidéken működik (kettő az Érmelléken: Nagykágya, 
Érmihályfalva, egy a határmenti Borson). Szatmár megyében, akárcsak a szakkö-
zépiskolák esetében, csak városon működnek szakiskolák, öt Szatmárnémetiben 
(négy állami, vegyes tagozatú intézmény, egy felekezeti, katolikus, magyar tago-
zatú); Nagykárolyban kettő (egy állami vegyes tagozatú, egy felekezeti, katolikus); 
egy Sárköz városában (állami, vegyes tagozatú). Szilágy megye öt szakiskolai in-
tézményéből kettő városon található (egy a megyeszékhelyen egy Szilágysomlyón), 
három vidéken, a legnépesebb falvakban (Szilágynagyfalu, Sarmaság, Kraszna), 
minden intézmény állami, vegyes tagozatú. 

A szórvány helyzete a leghátrányosabb, Beszterce-Naszód, Máramaros, Fehér, 
Hunyad, Szeben, Temes megyékben nincs, Arad és Brassó megyében egy-egy 
szakiskola működik magyar tannyelvű tagozattal. Mindkét megyében a megye-
székhelyen találhatók az intézmények: Arad megyében a magyar tannyelvű Csiky 
Gergely középiskolában, Brassó megyében vegyes tagozatú szakközépiskolában 
van egy-egy magyar tannyelvű osztály. A helyzet rosszabb. mint a szakközépisko-
lák esetében (Arad 1, Brassó 3, Hunyad 1, Szeben 1, Temes 1 iskola). A szakisko-
lai képzésre jelentkezni kívánó, szórványban élő tanulóknak hat megyében nincs 
esélyük az anyanyelven való tanulásra, két megyében pedig csak abban az esetben, 
ha a megyeszékhelyen vagy annak vonzáskörzetében laknak. 

Ha megvizsgáljuk, hogy régiós szinten, megyei eloszlásban a magyar vagy 
magyar tagozattal rendelkező intézmények hány magyar tannyelvű osztállyal ren-
delkeznek, megállapítható, hogy a régiók közötti különbségek sajátosan alakulnak: 
szignifikáns a különbség a tömb és az átmeneti régió között, a tömbben kétszer 
több osztály létezik, mint az átmeneti régióban (81, illetve 42 osztály). A tömb, az 
átmeneti régió és szórvány között óriási a különbség, hiszen a szórványban csak 
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két osztály létezik. Tehát a magyar tannyelvű osztályok számát tekintve tovább 
torzulnak az arányok: a tömb 64%, az átmeneti régió 34%, a szórvány kerekítve 
2% (1,6%). Az arányok azt tükrözik, hogy a szakiskolai képzés valóban a legki-
épültebb a tömbben, ahol az oktatási intézményekben több párhuzamos osztály in-
dulhatott; az átmeneti régió arányai javultak a szakközépiskolai (23%) hátrányos 
helyzethez viszonyítva, köszönhetően annak, hogy felekezeti iskolák felvállalták a 
szakoktatás támogatását és szakirányonként több szakot is meghirdettek. Nem az 
oktatási intézmények száma növekedett, hanem az egyes magyar tannyelvű isko-
lákban indítottak több szakirányon, több szakkal párhuzamos osztályokat. Az át-
meneti régió a szakiskolai osztályok arányaival felzárkózott, hiszen a régió része-
sedési aránya a romániai magyar iskolahálózatban 32%. A szórvány a 2%-kal meg 
sem megközelíti a régió magyar iskolahálózatban való részesedési arányát (10%). 

A tömbben az osztályok eloszlása megyei bontásban a következő: Maros 19, 
Hargita 39, Kovászna 23 osztály. Tehát a tömbben intézményenként két (Maros 
megye), vagy három (Hargita és Kovászna megye) párhuzamos különböző szak-
irányú osztály létezik. Ebben a régióban van esélye a szakirány megválasztására az 
általános iskolát végzett diáknak, ha anyanyelvén akar tanulni. 

Az átmeneti régióban megyénként a következőképpen alakul az osztályok el-
oszlása: Kolozs 8, Bihar 12, Szatmár 17, Szilágy 5 osztály. Kolozs megyében a leg-
több osztállyal a református felekezeti iskola működik, a vegyes tagozatú állami is-
kolában csak egy osztály van, a válaszúti alapítványi iskolában szintén egy. Bihar 
megyében az oktatási intézményekben egy kivételével (Bors) két vagy három pár-
huzamos osztály van. Szilágy megyében intézményenként egy-egy osztály működik 
a magyar tagozaton. Szatmár megyében intézményenként két-három párhuzamos 
osztály létezik, de Nagykárolyban van olyan állami vegyes tagozatú iskola, ahol öt. 

A szórványban, abban a két megyében (Arad és Brassó), ahol egyáltalán léte-
zik magyar tannyelvű szakmunkásképzés csak egy-egy osztály van, ami azt jelenti, 
hogy, figyelembe véve az osztályok megengedett létszámát, maximum hatvan ta-
nulónak biztosítja az anyanyelven tanulást. 

A magyar tannyelvű szakiskolai hálózat szakirányait vizsgálva megállapítható, 
hogy összesen 21 szakirány alkotja a kínálatot. A szakközépiskolai kínálattal ösz-
szehasonlítva: néggyel több szakirány van, megjelentek olyan területek, mint 
vegyipar, szakok a fémipar területén, a lakatosmesterség különböző ágai (épületla-
katos, gépszerelő és karbantartó lakatos), a mezőgazdaság területén a mezőgépész. 
Ha összehasonlítjuk a szakiskolai és szakközépiskolai kínálatot, akkor megállapítha-
tó, hogy a szakirányokon belül bővült a szakok választéka. Ebből a szempontból ki-
emelhető a mezőgazdaság területe, ahol megjelenik a gyümölcstermesztés, hegyvi-
déki állattartás, hegyvidéki gazdálkodó, mezőgazdasági szakmunkás, mezőgépész; 
a mechanika területe olyan szakokkal, mint esztergályos, hegesztő, gyalus, marós; 



21 

az építőipar területe is bővül olyan foglalkozásokkal, mint épületgépész, víz- és 
gázszerelő, burkolatkészítő, kőfaragó. 

A szakirányokat és a hozzájuk tartozó szakokat tekintve, a szakközépiskolai 
kínálatot is jellemző sajátosság, hogy egyesekből országos szinten csak egy léte-
zik, másokból pedig akár egy megyén belül is ugyanaz a szakirány minden oktatá-
si intézményben megjelenik, a szakiskolai képzésben is jelen van. Ezt a jelenséget 
csak részben magyarázza a munkaerőpiaci kereslet. Természetes, hogy a kereske-
delem számára több bolti eladót kell képezni, mint az erdőgazdálkodás számára 
szakmunkást, de ez utóbbi szakirány csak egyetlen megyében (Kovászna), egyet-
len iskolában fordul elő. Elektronika, elektromechanika szintén olyan szakirányok, 
amelyekből egy-kettő létezik országos viszonylatban, az autószerelő pedig minden 
megyében (kivétel a szórvány) szinte a leggyakrabban fordul elő. 

Az egyes szakirányokon belül a különböző szakok előfordulása sem mutat ki-
egyensúlyozottságot. A faipar területéhez tartozó szakirányok közül az asztalos a 
leggyakrabban előforduló, a kárpitos, mint szak csak egy szatmári iskolában, az 
ácsmesterség, mint választható szak csak Hargita megyében létezik. A mechanika 
területéhez tartozó autószerelő szakot minden megyében lehet választani, de au-
tóműszerész vagy autóbádogos szak csak egy létezik Szatmár, illetve Kovászna 
megyében. 

A szakirányok régiós eloszlása egyenlőtlenségeket mutat. A szórványban a 
legszűkösebb a kínálat, 2 szakirány közül választhatnak a tanulók. A szakközépis-
kolai választékhoz (6 szakirány) viszonyítva, amelyet szűkösnek tartottak a szór-
ványban élők, kevesebb a lehetőség a szakmunkás-képzésben. Ez tulajdonképpen 
azt jelenti, hogy nincs választási lehetősége annak, aki anyanyelven szeretne tanulni. 

Az átmeneti régióban a középiskolai kínálathoz viszonyítva bővült a választék, 
megkétszereződött 8 szakirányról 18-ra. A választék bővülése azonban a régió nem 
minden megyéjére jellemző. Szilágy megyében mindössze 3 szakirány közül lehet 
választani: mechanika (autószerelő), kereskedelem (eladó), textilipar (készruhagyári 
szakmunkás). Bihar és Kolozs megyében 8 szakirány alkotja a választékot. Mindkét 
megyére jellemző, hogy a vidéki környezetben található szakiskolákban választható 
a mezőgazdasági szakirány valamilyen szakja, a városi szakiskolákban a kereskede-
lem, élelmiszeripar, szolgáltatások, építőipar, illetve a mechanika területéhez sorolt 
szakok közül lehet választani. Szatmár megyében 11 szakirány alkotja a választé-
kot, ezek közül több olyan, amely csak itt választható: autóipar (műszerész), faipar 
(kárpitos), elektromechanika (kereskedelmi és háztartási gépek). 

A tömbben 21 szakirány közül választhatnak a diákok, tehát itt a legszélesebb a 
választék, a szakközépiskolához viszonyítva itt is bővülés tapasztalható, de nem oly 
mértékű, mint az átmeneti régióban. Ennek az a magyarázata, hogy a szakközépis-
kolai szakirányok kínálata eleve itt volt a legszélesebb (17). A tömbben határozza 
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meg a leginkább a szakiskolai képzés szakirányait a már létező középiskolai kíná-
lat. Ez azért is előnyös, mert azok számára, akiknek távlati tervei között szerepel 
az érettségi bizonyítvány megszerzése, a továbbtanulás lehetőségei adottak ugyan-
abban az intézményben, vagy ugyanazon a szakon, vagy ugyanazon a területen, 
valamilyen rokon szakmában. 

A tömb megyéi között számottevő különbségek vannak a szakirányok vá-
laszthatósága tekintetében, Hargita megyében kétszer több szakirány (21) közül 
választhatnak a tanulók, mint Maros megyében (11); Kovászna megyében (16) ke-
vesebb szakirány alkotja a kínálatot, mint Hargita, de több, mint Maros megyében. 
Abból a szempontból is különbségek mutathatók ki a megyék között, hogy falusi 
vagy városi környezetben működnek az oktatási intézmények. Kovászna megyé-
ben csak városokban működnek a szakképzés intézményei, Maros megyében egy 
kivétellel (Sáromberke) szintén városokban, Hargita megyében falun és városon 
egyaránt, a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás területeinek szakirányai a vidéki is-
kolák választható lehetőségei. 

3. Következtetések 
A magyar tannyelvű szakiskolai szintű képzés kiépítettsége szempontjából je-

lentősek a különbségek a régiók között. Ebből fakad az, hogy az anyanyelvű szak-
iskolai képzésre jelentkező magyar diákok esetében nem valósul meg maradékta-
lanul az esélyegyenlőség elve. A szórvány hátrányos helyzete, amely a szakközép-
iskolai szintre is jellemző volt, tovább romlott: már csak két megyében lehet anya-
nyelvű szakmunkás- képzésre jelentkezni, a választás lehetősége nélkül, hiszen 
csak egy-egy szakirány létezik. A tömbben a legkiépítettebb a magyar tannyelvű 
szakiskolai hálózat, de a megyéken belül, az egyes kistérségek közötti számottevő 
különbségek (például Maros megye), amelyek jellemezték a szakközépiskolai há-
lózatot, megmaradtak. Az átmeneti régióban a középiskolai lehetőségekhez képest 
javult a helyzet, bővült a kínálat, és az egyes intézményekben több párhuzamos 
osztály indulhatott. 

Az egyes régiókon belül a jelentős megyék közötti különbségek ott mérsék-
lődtek, ahol az egyházi iskolák felvállalták a szakképzés ügyét, és intézményeik-
ben osztályokat tudtak indítani különböző szakirányokkal (Kolozs és Szatmár me-
gye); illetve ahol a magyar tannyelvű tagozattal is rendelkező intézményekben a 
tanári közösség megszerezve a szülők támogatását, kapcsolatot tudott teremteni a 
vállalkozói szférával, amely a gyakorlati képzés számára (műhelyek, laboratóriu-
mok, vállalkozások kisüzemei, üzletei) biztosítani tudja a megfelelő hátteret  
(Bihar, Szatmár és Maros megye egyes kistérségei). 

Sajátos és hiánypótló megoldásként lehet értékelni a Kolozs megyei Válaszúti 
alapítványi iskola létrehozását, amely az átmeneti régió egy olyan kistérségében 
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(Mezőség) teremti meg az anyanyelven tanulás lehetőségeit, amelyben szórvány-
ban él a magyarság. Az ilyen jellegű megoldások talán enyhítenék a szórvány 
anyanyelvű szakképzésének hátrányait. 

Az oktatási intézmények településtípusok szerinti környezetét illetően az a 
helyzet, hogy a szakközépiskolák főleg a megyeszékhelyeken, illetve a megyék je-
lentősebb városaiban találhatók, jellemző a szakiskolai hálózatra is, de pozitív irá-
nyú változás egyes megyékben (Bihar, Kolozsvár) elindult. Nem régiókra, hanem 
inkább a régiókon belül az egyes megyékre jellemző a település típusa szerinti 
megoszlás. Vannak megyék, ahol csak városon működnek a szakképzés intézmé-
nyei: Kovászna, Szilágy, a szórvány megyék (Arad, Brassó); van, ahol túlsúlyban 
városon: Maros, Szatmár; van, ahol kiegyensúlyozott az intézmények eloszlása: 
Hargita megye. Az iskola környezete (falu, város) az elérhetőség szempontjából 
fontos. A szakközépiskolák környezete és a szakközépiskolások állandó lakhelye 
közötti összefüggések azt mutatják, hogy a szakközépiskolások legnagyobb része 
faluról származik, ahol a legkevesebb szakközépiskola működik, de gyakori a vá-
rosról megyeszékhelyre ingázás is, noha a megyeszékhelyeken élő diákok jelent-
keznek a legkisebb arányban a szakképzésbe (Gergely 2015). A szakiskolai háló-
zat kiépítésében jelentkező törekvés, hogy a nagyobb lélekszámú falvakban is 
teremtsék meg a szakképzésbe való jelentkezés feltételeit, abból a szempontból je-
lentős, hogy csökkenti az ingázásból származó hátrányokat. A továbbtanulási 
szándék esélyeit is növeli az, ha az oktatási intézmény nincs túl távol a lakhelytől. 

Pozitív jelenségként értékelhető, hogy a szakiskolai kínálatban megjelentek 
az anyanyelvű képzésben olyan szakok, amelyek a munkaerőpiaci kereslettel 
összhangban vannak (mezőgazdaság, faipar, faluturizmus, élelmiszeripar terüle-
tén); olyan szakok, amelyekre jelentős a kereslet, de eddig hiányoztak az anya-
nyelvű képzésből (szakok a mechanika és építőipar területéről); de a kínálatból 
még mindig hiányoznak az egészségügyi és állategészségügyi szakirányok szakjai. 

Szintén pozitívum, hogy egyes megyékben (Hargita) megvan a kellő össz-
hang a szakközép- és szakiskolai képzés szakirányai és szakjai között, ami támo-
gatja a továbbtanulni akarókat, felkínálva a lehetőséget. 

Előnyös megoldásnak tekinthető az a szakindítási gyakorlat, mely szerint az 
egyes oktatási intézményekben az egyes szakirányokon egymást kiegészítő vagy 
rokon szakokat hirdetnek meg. Ebben az esetben a tervezés létező igényeket elégít 
ki: a szakiskolások negyede a továbbtanulási szándékát abban jelöli meg, hogy 
szeretne még egy szakképesítést szerezni valamely rokon szakmában. 

A magyar tagozattal működő szakoktatási intézmények nem rendelkeznek a 
magyar tanulói létszámmal arányos magyar anyanyelvű szakemberrel (Romániai 
közoktatási kataszter adatai), ez érvényes mind a szakközép-, mind a szakiskolai 
szakaszra. 
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Az anyanyelvhasználat lehetőségei a szakiskolai képzésben 
(Pletl Rita) 

1. A szakiskolai oktatás nyelvisége 
A kétnyelvű oktatási rendszerben megvalósuló anyanyelvű szakképzésben 

hangsúlyossá válnak az oktatás nyelvi kérdései. A kijelentés valóságtartalmát sta-
tisztikai adatok hitelesítik. A 2013/2014-es, illetve a 2014/2015-ös tanévben lebo-
nyolított, országos hatókörű szakközépiskolai mérések eredményadatai bizonyít-
ják, hogy a tannyelv választása (anyanyelv vagy államnyelv) az erdélyi diákok 
számára pályaválasztást alakító tényezővé válik, hiszen a romániai magyar tan-
nyelvű szakképzési kínálat korlátozott és részben egyoldalú volta miatt a válasz-
tásban a nyelvi és szakmai vonatkozások szétválaszthatatlanok. Ha nincs anya-
nyelvű képzés a választott szakon, szakirányon, akkor a diáknak el kell döntenie, 
hogy tanítási nyelvet vagy szakot cserél. A szakképzés, éppen a szaktantárgyak 
miatt, az a terület, amely kulcsfontosságú a funkcionális anyanyelvhasználat szem-
pontjából, mert a szakmával párhuzamosan lehet elsajátítania szakmára jellemző, 
jellegzetes szakszókincset. Ha az anyanyelvi beszélő nem birtokolja anyanyelvén 
azt a szaknyelvet, amely választott pályájának nyelvi regisztere, akkor ő maga is 
hozzájárul a nyelvhasználat színtereinek szűküléséhez. Természetesen a munka-
vállalásra készülő diáknak tanulmányai során meg kell tanulnia a román szaknyelvet 
is, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy versenyképes legyen a munkaerőpiacon. A 
már említett felmérés adatai tanúskodnak arról, hogy szakközépiskolásaink tisztáb-
ban vannak az elhelyezkedés feltételeivel. Kiegyensúlyozott álláspontot képvisel-
nek: anyanyelven akarnak tanulni, és elvárják az iskolai képzéstől, hogy biztosítsa 
számukra választott szakmájuk terminológiájának államnyelvi elsajátítását is. 

Vizsgálatunk azt is nyomatékosítja, hogy a magyar tannyelvű szakoktatás 
számára az egyik legnagyobb kihívás éppen az, hogy megteremtse az additív jelle-
gű szaknyelvtanulást, vagyis olyan helyzetet alakítson ki a tanítási-tanulási gya-
korlatban, amely biztosítja az anyanyelv dominanciáját a szaknyelvhasználatban, 
úgy, hogy az államnyelvi szakterminológiával gazdagodjon az anyanyelvi beszélő 
nyelvi repertoárja. A szaktantárgyak oktatásának nyelviségére vonatkozó adatok 
azt tükrözik, hogy nem valósul meg a kívánatos egyensúly az anyanyelvű és több-
ségi nyelvű oktatás között. Ennek részben objektív okai vannak, részben abból fa-
kadnak, hogy a kisebbségi nyelven folyó oktatás nem készült fel azokra a kihívások-
ra, amelyek az elmúlt évtizedben a teljes romániai szakképzési rendszert érintették.  
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Az objektív okok között első helyen említhető a magyar anyanyelvű szakemberek 
hiánya, amely örökölt helyzet, hiszen évtizedeken keresztül nem volt anyanyelvű 
műszaki képzés és így mérnöktanár-képzés sem. Ezzel szorosan összefügg az, 
hogy számos, különösen vegyes tagozatú oktatási intézményben román anyanyel-
vű szaktanárok oktatják a tantárgyakat románul a magyar tannyelvű tagozaton is. 
A 2011-ben megjelent törvény (Legea 1/2011)5 rendelkezik ugyan arról, hogy a 
kisebbségi tannyelvű intézményekben oktató pedagógusoknak ismerniük kell a ta-
nítási nyelvet; megfogalmazza, hogy a más anyanyelvű oktatónak igazolnia kell a 
kisebbségi szaknyelvi kompetenciáját6. A törvény rendelkezését akkor lehet mara-
déktalanul betartani, ha a magyar oktatásért felelős szakemberek rendelkeznek meg-
felelő érdekérvényesítő képességgel (ez a kisebbségi nyelvi közösségtől függ), és ha 
van kivel helyettesíteni a tanítási nyelvet nem ismerő pedagógust. 

Több tényező áll annak hátterében is, hogy a magyar nyelvű taneszközök hiá-
nya az oktatás hatékonyságának akadályozója. A magyar tannyelvű szakoktatás-
nak ez a problémája részben összefügg a szakemberhiánnyal, részben meghatároz-
za az, hogy nem megnyugtató módon rendezett a magyar nyelvű tankönyvkiadás, 
részben pedig azzal, hogy a szakma nem használja ki a törvény nyújtotta lehetősé-
get, azt, hogy anyaországi tankönyveket lehet adoptálni, illetve magyarországi 
szakemberekkel lehet közösen tankönyvet írni. 

A magyar tannyelvű szakképzésben új lehetőségek nyíltak 2014-ben, amikor 
a 2014/3136-os miniszteri rendelet a szakmunkásképzők átszervezéséről rendel-
kezve, igazodva az új oktatási törvény szellemiségéhez, lehetővé tette, hogy a tan-
nyelv lehet kisebbségi nyelv7. Ez kulcsfontosságú, hiszen egy olyan tanulói réteg 
előtt nyitotta meg az anyanyelven tanulás lehetőségét, amely rákényszerült a több-
ségi nyelven való továbbtanulásra(kötelező a tíz osztály elvégzése) az anyanyelvű 
képzés hiányában, és amely vagy a gyenge tanulási eredményei, vagy a tanulási 
motiváció hiánya miatt nem került be az anyanyelvű szakközépiskolai képzésbe. 

Tanulmányomban azt vizsgálom: hogyan alakul a szakiskolai képzésben a 
tannyelv – anyanyelv – államnyelv kapcsolatrendszere a kisebbségi elvárások (az 
anyanyelven tanulás lehetősége) és a román közoktatási rendszer objektív feltételei 
biztosította megvalósulás viszonylatában. Ezt a vizsgálatot lefolytattuk a szakkö-
zépiskolákban is, ezért az előző kutatásban érvényesített szempontok mentén érté-
kelem a szakiskolai mérés eredményadatait az összehasonlítás céljával. Az adatokat 
                                                   
5 Învăţământul pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale 
6 Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare integrală în limba minorităţilor naţiona-
le trebuie să facă dovada competenţei profesionale în limba minorităţii naţionale respective şi au 
dreptul la pregătire şi perfecţionare în limba de predare, în ţară sau în străinătate. Fac excepţie de la 
necesitatea de a face dovada competenţei profesionale în limba minorităţii naţionale respective ca-
drele didactice care predau limba şi literatura română. 
7 I. fejezet, 3. cikkely, 3. bekezdés. 
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célpopulációk szerint (tanulók, tanárok) elemzem két alfejezetben, oly módon, 
hogy nyomon követem az oktatás nyelvisége szempontjából fontos kérdésköröket, 
és ezek mentén hasonlítom össze a szakközép- és szakiskolai helyzetet. Átfogó 
kép a magyar tannyelvű szakképzés helyzetéről a két rész összeillesztéséből kere-
kedhet ki. 

2. A magyar tannyelvű szakiskolai oktatás helyzete az oktatás  
szereplői szemszögéből 
2.1. A szakiskolások eredményadatai alapján a magyar tannyelvű szakoktatás 

helyzetéről a következő kép körvonalazódik: 
A magyar szakiskolai képzés kínálata megfelelő a tanulók 78%-a szerint; 

17%-nak véleménye az, hogy a szakirányokban szűkös a kínálat, 5% szerint a nép-
szerű és nagyobb presztízsű szakmákban, amelyek jó elhelyezkedési lehetőségeket 
biztosítanak, csak román nyelvű képzés van. A képzési kínálattal való megelége-
dettség jobb arányokat mutat, mint a szakközépiskolai képzésben résztvevők ese-
tében, hiszen a középiskolások negyede írta azt, hogy a kínálat nem megfelelő, 
63%uk, hogy megfelelő, és kétszer többen válaszolták azt, hogy a nagyobb presz-
tízsű szakmákban csak román nyelvű képzés van. A szakiskolások képzési kínálat-
ra és elhelyezkedési opciókra adott válaszai között nincs ellentmondás. A megkér-
dezettek 68%-a állítja: számára fontos, hogy a szakképesítésének megfelelő szak-
mában helyezkedjen el, és csak 32% azt, hogy számára mindegy, csak munkát ta-
láljon. A középiskolások adatai más arányokat mutatnak: azoknak, akik dolgozni 
akarnak, csak a fele szeretne a szakmában elhelyezkedni, a másik felének mind-
egy, csak munkába állhasson. 

A képzési kínálattal kapcsolatos válaszok összhangban vannak a döntési lehető-
ségekre adott válaszokkal: a tanulók több mint háromnegyede (77%) választotta azt 
a szakirányt, amelyen tanul; 13% írja, hogy csak ide jutott be; 7% állítja, hogy csak 
erre volt lehetősége; 3% látja úgy, hogy nem tanult eleget az általános iskolában. 

A képzési kínálattal való megelégedés jónak mondható mutatói nincsenek 
összhangban a képzési kínálattal (a dokumentumok szerint jóval kevesebb szak-
irány választható, mint a román szakképzésben). A magyarázat valószínű részben 
az, hogy az évtizedes hiány után a nemrég indult magyar nyelvű szakmunkáskép-
zés, éppen azért, mert anyanyelvű, egyelőre megfelel az igényeknek; részben pe-
dig a tájékozatlanság, az általános iskolát végzettek kevés szakmát és foglalkozást 
ismernek. 

Az anyanyelvű képzésre való igény erőteljes: a tanulók 83%-a inkább más 
szakot választ, csak anyanyelven tanulhasson, csak 17% választaná a román nyel-
vű képzést akkor, ha nincs anyanyelvű képzés a választott szakon. Az anyanyelven 
tanuláshoz való ragaszkodást a szakközépiskolai adatok is alátámasztják: a tanulók 
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háromnegyede inkább szakot cserél, mert ragaszkodik a magyar tannyelvű kép-
zéshez, és csak negyede vállalja a román nyelvű képzést, ha nincs anyanyelvű. A 
szakközépiskolai adatokhoz hasonló arányokat mutatnak az elméleti középiskola 
tanulóinak adatai is (olvasási és szövegértési képesség színvonalát vizsgáló orszá-
gos hatókörű mérés, 2009-2010). Tehát kijelenthető, hogy a pályaorientáció korai 
szakaszában (az általános iskola 8. osztályának elvégzése után) a magyar tanulók 
számára a középiskola (elméleti vagy szakképzést biztosító) és a középiskolai 
szakirány kiválasztása szorosan összefonódik a tannyelv választásával (anyanyelv 
vagy államnyelv). Tehát a szakmai és nyelvi szempontok szétválaszthatatlanul 
összefonódnak. 

A szakiskolai mérés adatai is nyomatékosítják, hogy a tannyelv-választás fon-
tos tényező a pályaorientációban. A diákok 75%-a írja azt, hogy a szakválasztást 
alapvetően befolyásolta az, hogy milyen szakirányokon lehet magyarul tanulni, te-
hát a tanulók háromnegyede eleve egy behatárolt képzési kínálatból választ. A di-
ákok 19%-a szerint kevésbé volt fontos a tannyelv, 6% nem tudja eldönteni, hogy 
a szak vagy az oktatás tannyelve volt fontosabb. 

A továbbtanulási szándék tekintetében a szakiskolások körében még nagy a 
bizonytalanság; a tanulók majdnem fele (42%) még nem tudja, hogy vállalja-e a 
továbbtanulást, több mint negyede (32%) válaszolja azt, hogy szeretne továbbta-
nulni, negyede állítja, hogy a tanulmányai befejezése után nem tervezi a továbbta-
nulást, mert dolgozni fog. A továbbtanulók csoportjának a fele érettségizni szeret-
ne, a másik fele még egy szakmát megtanulna, legtöbben azért, hogy jobban el 
tudjon helyezkedni a munkaerőpiacon. Figyelemre méltó, hogy az anyanyelvű 
képzésre való igény a továbbtanulási szándékot is alapvetően meghatározza. A 
többség (90%) eleve csak abban az esetben vállalja a továbbtanulást, ha van lehe-
tősége az anyanyelvű képzésre, csak 4% vállalná a román nyelvű képzést, 6% még 
bizonytalan az oktatás tannyelvét illetően. Azok közül, akiknek távlati tervei között 
szerepel az érettségi vizsga letétele, csak 1% vállalná a román nyelvű vizsgákat. A 
szakiskolai és középiskolai tannyelv-választási adatok hasonlók. A középiskolások 
körében az anyanyelvű képzésre való igény a felsőfokú képzésbe való jelentkezést 
is alapvetően meghatározza. A tanulók 80%-a nyilatkozott úgy, hogy anyanyelven 
szeretne továbbtanulni, 11%-a vállalja a román nyelvű képzést, 9% más nyelven 
(főleg angol) folytatná tanulmányait. Tehát a pályaorientáció későbbi szakaszában 
(szakképzés alsó és felső szintje) is fontos tényező marad a tannyelv megválasztása, 
a középiskolások tíz százalékkal kisebb mutatói jelzik, hogy kis mértékben lazul a 
kapcsolat, de még mindig összefonódnak a szakmai és nyelvi szempontok. 

A tannyelv–anyanyelv–államnyelv kapcsolatát illetően az erdélyi magyar 
szakiskolások ugyanazt a kiegyensúlyozott álláspontot képviselik, mint a középis-
kolások. 
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A szakiskolások 79% tartja célravezetőnek, hogy a szaktantárgyakat anyanyel-
ven tanulják úgy, hogy az iskola biztosítsa a román szakkifejezések elsajátításának 
lehetőségét is (ez az arány a középiskolásoknál 78%). A tanulók 21%-a szerint elfo-
gadható, ha románul tanulják a szaktantárgyakat, de ők is szükségesnek tartják a 
magyar szakkifejezések elsajátítását is, szervezett, azaz az iskola által biztosított 
formában (a középiskolában 22%). A százalékos arányok tükrözik az anyanyelvű 
oktatáshoz való ragaszkodást, de tanúskodnak a józan ítélőképességről is, a szakmá-
ban való elhelyezkedéshez szükséges az államnyelvi szakterminológia ismerete. 

A szaktantárgyak anyanyelvű oktatásának hasznosságáról hasonlóképpen vé-
lekednek a szakiskolások, mint a középiskolások. A tanulók 66%-a úgy gondolja, 
hogy jobban megérti az anyagot, ha anyanyelvén tanulhatja, 22% állítja, hogy 
anyanyelvén könnyebben el tudja sajátítani a szakmát. A középiskolások majdnem 
fele (48%) véli úgy, hogy jobban érti az anyagot, ha anyanyelvén tanul, 17% jelenti 
ki, hogy hatékonyabban tud tanulni. A szakiskolások 3%-a írja azt, hogy bátrabban 
tud kérdezni, ha nem ért valamit, a középiskolások 7%-a. A szakiskolások kisebb 
hányada érzékel hátrányt (9%), mint a középiskolások (16%). A szakiskolások 6%-
a vélekedik úgy, hogy nehezebben sajátítja el a román szaknyelvet (középiskolások 
9%-a), és csak 1% (szemben a középiskolások 5%-ával) gondolja azt, hogy nehe-
zebben tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon, ha magyarul végezte tanulmányait. 

A vizsgálat eredményadataiból kiolvasható, hogy a szakiskolások mit tartanak 
kívánatosnak és célszerűnek. De az adatokat nem tudjuk szembesíteni a megvaló-
sult helyzettel (milyen nyelven folyik az oktatás az egyes szaktantárgyak eseté-
ben), mert arra a kérdésre, hogy hány szaktantárgyat tanulnak magyarul, románul, 
illetve mindkét nyelven (csak egy részét magyarul), az adatközlők több mint fele 
nem válaszolt, a beérkezett válaszoknak pedig jelentős hányada értékelhetetlen 
volt (a három szempont szerint csoportosított szaktantárgyak száma vagy több, 
vagy kevesebb volt, mint a tantervben szereplő). Ugyanezzel a jelenséggel talál-
koztunk a középiskolások esetében is. A jelenség azért is furcsa, mert a többi kérdés-
re készségesen válaszoltak, ahol pedig bizonytalanok voltak a válaszban, beírták: 
nem tudom. De a szaktantárgyak tanítási nyelvére vonatkozó kérdéseket egyszerűen 
kihagyták. Feltételezhető, hogy éppen azért hagyták ki, mert ők is sejtik, hogy nem 
megnyugtató az, hogy magyar tagozaton többségi nyelven tanulnak tantárgyakat. 

A szaktantárgyak tanítási nyelvére vonatkozó helyzetkép felvázolásában nem 
segítenek a nyilvános adatbázisok sem, az oktatási intézményekben dolgozó szak-
tanárok nevei és szakterülete elérhető adatok, de az oktatási nyelvre vonatkozó 
adat nincs. Adatok nélkül pedig nem mérhető fel pontosan a magyar szakemberek 
hiányának valós mértéke. 

A szaknyelvi műveltség megalapozása szempontjából alapvető jelentőségű a 
szakmai gyakorlat. Ezért az a kérdés, hogy milyen nyelven folyik a szakgyakorlat, 
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közös volt a szakközép- és szakiskolások esetében. A válaszok alapján a követke-
ző helyzet vázolható fel: a tanulók 80%-a számára magyar nyelvű a szakgyakorlat, 
7% számára román nyelvű, 13% válaszolja azt, hogy mindkét nyelvet használják a 
gyakorlat során annak függvényében, hogy ki vezeti a gyakorlatot. Ezek a mutatók 
a tömbben élő középiskolások adataihoz hasonlítanak:83% szerint magyarul, 6% 
szerint románul, 11% szerint kétnyelvű. Ettől nagy mértékben eltérő helyzet talál-
ható a másik két régióban: a szórványban a középiskolások22%-a magyar,22%- a 
román, 56%-a kétnyelvű (csak részben magyar) gyakorlati képzésben részesül; az 
átmeneti régióban ezek az arányok: magyar 65%, román 13%, kétnyelvű 22%. A 
szakiskolai kedvezőbb helyzetet tükröző adatok hátterében az áll, hogy a legki-
épültebb a szakiskolai hálózat a tömbben, az átmeneti régióban a szakiskolai kép-
zés hiányszakmát kínáló osztályai az egyházi iskolák szervezésében indultak (pél-
dául Kolozsvár), a szórvány, amelyben csupán két megyében létezik egy-egy 
szakiskolai osztály, tehát eleve elenyésző a jelenléte az oktatás ezen formájában, 
nincs jelen a vizsgálati mintában. A középiskolainál jobb szakiskolai mutatókhoz 
hozzájárul az is, hogy a tömb megyéiben, de az átmeneti régió egyes megyéiben is 
(Bihar, Szatmár) magyar nemzetiségű vállalkozók segítik a szakiskolák magyar 
tagozatait azzal, hogy lehetőséget biztosítanak a szakmai gyakorlatra (magyar 
anyanyelvű szakemberek mellett tanulhatják a szakmát). 

A tankönyvekkel való ellátottság országos szinten nem kielégítő, de jobb mu-
tatókkal rendelkezik, mint a középiskolások esetében. A tanulók 38% (középisko-
lában16%) írja azt, hogy vannak tankönyveik, 62% (középiskolában jóval többen, 
84%), hogy szaktantárgyakból nincsenek. A diákok által birtokolt tankönyvek 
nyelv szerinti megoszlása nem megfelelő: magyar nyelvű 58% (középiskola 40%), 
román nyelvű 24% (27%), egyes tantárgyakból magyar, másokból román 18% 
(33%). A szakiskolások több mint fele szaktantárgyakból nem rendelkezik tan-
könyvvel. A szakiskolások tanulási szokásairól érdeklődő kérdésekre született vá-
laszok viszont azt tükrözik, hogy még a meglévőket sem igen használják, legalább 
önállóan nem. A diákoknak csak a negyede (21%) írja azt, hogy otthon gyakran 
(rendszeresen) szokott tanulni; több mint fele (61%) állítja, hogy ritkán szokott 
otthon készülni az órákra; 18% saját bevallása szerint otthon egyáltalán nem tanul, 
csak az iskolában. Annak a ténynek a magyarázata, hogy otthon nem tanulnak a 
diákok, a tanári válaszokból derül ki: a tanulók többsége az alacsony színvonalú 
kulturális eszköztudása miatt nem képes az önálló tanulásra, illetve súlyos gondot 
jelent a tanulási motiváció hiánya is. 

2.2. A szakiskolákban tanító szaktanárok kérdőíveinek válasz-adatai alapján a 
magyar tannyelvű szakoktatás helyzetéről a következő kép körvonalazódik: 

A szaktantárgyakat oktató pedagógusok felsőfokú végzettség szerinti eloszlá-
si arányai: 83%-uk valamilyen mérnöki szakon, 12%-uk valamilyen természettu-
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dományi szakon szerzett oklevelet. Az arányok majdnem ugyanazok, mint a szak-
középiskolában: 80%-uk valamilyen mérnöki szakon, 18%-uk valamilyen termé-
szettudományi, 2%-uk matematika szakon végzett. A felsőfokú tanulmányok tan-
nyelvét illetően szintén hasonlóságokat mutatnak az adatok: a szakiskolai tanárok 
88%-a román nyelven végezte felsőfokú tanulmányait, mert az adott szakon csak 
államnyelven folyt képzés, és csupán 12% tanulhatott magyarul a választott sza-
kon. A szakközépiskolai arányok: 83% románul, 17% magyarul tanult. Az adatok 
magyarázzák, hogy miért jelent kihívást még a magyar anyanyelvű szaktanárok 
számára is a szaktantárgyak anyanyelvű oktatása. 

Az oktatási intézmények nem nyújtottak lehetőséget a magyar szaknyelv elsajá-
títására: a tanárok 8%-a nyilatkozik úgy, hogy szervezett keretek között (szakképzé-
sen vett részt) tudta a szakterminológiát birtokba venni (a középiskolai tanároknál ez 
10%), a pedagógusok 92%-a írja azt, hogy egyéni úton, szakkönyvek segítségével 
sajátította el az anyanyelvű szakterminológiát (a középiskolai tanárok 90%-a). 

A taneszközökkel való ellátottság mértéke aszerint változik, hogy tanköny-
vekről (65% szerint van, 35% szerint nincs), munkafüzetekről, példatárakról (15% 
szerint van, 85% szerint nincs), szemléltető eszközökről (van: 60%, nincs: 40%), 
vagy kézikönyvekről (van: 55%, nincs 45%) van szó. A hiány mértéke a legna-
gyobb a munkafüzetek és példatárak esetében, az adatok a középiskolainál is rosz-
szabb helyzetet tükröznek. A hiány valamilyen mértékben mérséklődik a kézi-
könyvek és szemléltető eszközök tekintetében, de ha ezek nyelviségét vesszük 
figyelembe, akkor az arányok rosszabbak. A tanárok éppen a magyar nyelvű tan-
eszközöket és segédanyagokat hiányolják a legjobban, az oktatás hatékonyságát 
gátló tényezőként jelölik meg. A tankönyvekkel való ellátottsággal kapcsolatos 
kérdésre adott tanulói és tanári válaszok között szignifikáns különbség mutatkozik, 
akárcsak a középiskolák esetében. Ennek okai is valószínűleg ugyanazok, vagyis a 
tanári mintában a régiós arányok torzulása nemcsak abból származik, hogy kétszer 
több tanár töltötte ki a kérdőívet a tömbben, mint az átmeneti régióban, hanem 
azért is, mert a szakképzésben a tömb a kiépítettebb oktatási hálózata miatt eleve 
nagyobb arányt képvisel; így a magasabb értékek a tömbnek az átmeneti régióhoz 
viszonyított jobb helyzetét tükrözik. 

A taneszközökkel való ellátottság hiányosságai a szakmunkásképzőben még 
súlyosabb problémát jelentenek, mint a szakközépiskolában, hiszen a képzésnek 
erre a formájára, az iskolai tanulmányok még kötelező szakaszában azok a tanulók 
jelentkeznek többségében, akik már az általános iskolai szakaszban a tanulás ered-
ményességét akadályozó különböző eredetű hátránnyal küzdöttek: az alapkompeten-
ciák színvonala alacsonyabb az adott iskolai szakaszban elvárható szintnél, az elő-
ismeretek hiányosságai gátolják az új ismeretek beépülését, nem rendelkeznek a 
tanuláshoz szükséges alapvető technikákkal. Az órán használható taneszközökre, 
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ahol tanári segítséggel haladhatnak az anyagban, ezeknek a diákoknak van a leg-
nagyobb szükségük. Általános az a tanári vélemény, hogy a tankönyvhiány az is-
meretek elsajátítását akadályozó tényező, amelyet súlyosbít az, hogy a tanulók 
nem rendelkeznek a hatékony tanuláshoz szükséges előzetes ismeretekkel és meg-
felelő színvonalú kulturális eszköztudással. A tanárok 95%-a írja azt, hogy az is-
meretek átadásában akadályozza az előzetes ismeretek hiánya (főleg a természet-
tudományokhoz, matematika és informatika, illetve a technológia szakterületéhez 
tartozó tantárgyakat említik: algebra, mértan, fizika, kémia, biológia). Egyes terü-
leteken (például informatika) oly mértékűnek ítélik a lemaradást, hogy javasolják 
az informatika órák számának a növelését. A tanárok 96%-a véli úgy, hogy a tanu-
lók íráskészsége nem olyan színvonalú, hogy önállóan jegyzeteket készítsenek, il-
letve a szövegértési képességük színvonala nem teszi lehetővé az önálló tanulást. 
Az anyanyelvű munkafüzetekre, amelyekből a legnagyobb a hiány, éppen ennek a 
tanulói rétegnek lenne a legnagyobb szüksége, mert segítséget nyújtana a felzár-
kóztatásban. 

A tanárok háromnegyedének (74%) az a tapasztalata, hogy a tanulók közönye 
a hatékony tanítást gátló tényező; a tanárok több mint háromnegyede (79%) véli 
úgy, hogy a tanulói motiválatlanság akadályozója az eredményes tanulásnak. Ezek 
az adatok éles ellentétben állnak a tanulók pályaválasztási kérdésre adott válaszai-
val, hiszen a diákoknak szintén több mint háromnegyede (77%) állítja azt, hogy 
választotta ezt a képzést, és csupán negyede ismeri be, hogy a gyenge eredményei 
miatt csak ide jutott be, illetve csak erre volt lehetősége. Valószínűsíthető, hogy a 
szaktantárgyak és általában az iskolai tevékenységek iránti közöny hátterében 
szerteágazó, ismételten jelentkező és egyre súlyosabb tanulási kudarcok állhatnak, 
hiszen az tény, hogy a szakiskolások zöme abból az általános iskolai tanulói réteg-
ből kerül ki, amely a leggyengébb tanulmányi eredményeket érte el. A tanulási 
motiválatlanság diákok körében tapasztalható magas százalékos aránya riasztó, hi-
szen jelzés lehet arról, hogy a tanulással megbirkózni nem tudó diák lemond az 
ismeretszerzés iskolai formáiról. Ezt a feltételezést valószínűsíti az is, hogy a tanu-
lóknak csak a negyede szokott többé-kevésbé rendszeresen tanulni otthon. 

A tanári kérdőívek feldolgozott adatai bizonyítják, hogy a szakiskolai képzés-
ben nehezen megoldható problémákkal küszködik tanár és tanuló egyaránt. A hely-
zet jobbítását célzó tanári javaslatokban szétválaszthatatlanul összefonódnak a nyel-
vi szempontú és szakmai jellegű elvárások és követelmények. Ebben megegyeznek a 
szakközépiskolai tanári ajánlásokkal, de a prioritások részben átrendeződnek, illetve 
új kezdeményezések is megfogalmazódnak, amelyek a szakiskolai tanulói réteg tu-
dásának heterogenitásából fakadó problémák megoldását célozzák. A szaktanárok a 
legfontosabb, sürgős megoldást követelő kérdésnek a kerettanterv korszerűsítését 
tekintik, amely kifejezetten szakmai vonatkozású. Ezzel kapcsolatban több ajánlást 
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is megfogalmaznak: a kerettanterveket a szakmai követelményekkel összhangban 
oly módon kellene ésszerűsíteni, hogy összehangolják a különböző szaktantárgya-
kat, ki kell szűrni a tantárgyak közötti átfedéseket; a tananyagok egymáshoz való 
kapcsolódási pontjait ki kell hangsúlyozni; meg kell határozni a szinteknek megfe-
lelően az elsajátítandó minimumot; egyensúlyba kell hozni az elméletet és gyakor-
latot. Hangsúlyozzák, hogy az oktatásnak ezen a szintjén, ahova nagyon különbö-
ző társadalmi réteghelyzetű és az alapkompetenciák színvonala szempontjából 
nagyban különböző tanulók jelentkeznek, rugalmas kerettantervre lenne szükség, 
amely lehetővé teszi a differenciált oktatást, amely biztosítja, hogy a diákokkal a 
képességeik szerint foglalkozzanak. Az indítvány szükséges és ésszerű voltát 
nyomós érvek támasztják alá: a középfokú szakképzés alsó szintjére azok a diákok 
is beiratkozhatnak, akik az általános iskolai tanulmányokat lezáró vizsgákon nem 
érik el az átmenő jegyet; azok is ide jelentkeznek, akik gyenge tanulmányi átlaggal 
rendelkeznek, de választották az adott szakirányt; azok is a szakmunkásképzőt vá-
lasztják, akik az adott szinten a követelményeknek többé-kevésbé megfelelnek, de 
nem szeretnének továbbtanulni. 

Sorrendben a második ajánlásban a szakmai szempontoktól már elválasztha-
tatlan a tannyelv kérdése, az racionalizált tantervhez magyar nyelvű tankönyvek és 
munkafüzetek szükségesek. Fontosnak tartják az anyanyelvű digitális tananyagok 
létrehozását, véleményük szerint ez segítené az igények és tudásszint szerint kiala-
kított tanulói csoportokkal való munkát. A harmadik indítvány a szakmai gyakor-
lattal kapcsolatos, általános vélemény, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő 
számú és felszereltségű szaktermek, műhelyek a gyakorlati képzés biztosítására; 
hangsúlyozzák, hogy a szakmai gyakorlatot olyan szakembereknek kell vezetniük, 
akik ismerik a tanítási nyelv szakterminológiáját. Szükségesnek tartják a magyar 
nyelvű kézikönyveket, amelyek a szaktanárok munkáját segítenék. 

Arra a kérdésre, hogy milyen lehetőséget lát az Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemmel való közös együttműködésben, a mindennapi gyakorlat tapasztalatai-
ból leszűrt, ésszerű javaslatokat is megfogalmazó válaszokat adtak, akárcsak a 
szakközépiskolai tanárok. A válaszokból világosan körvonalazódik, hogy milyen 
tanítási gondokkal küszködnek a gyakorló pedagógusok, milyen lehetőségeket lát-
nak a problémák megoldására, hogyan látják a magyar tannyelvű egyetem szerepét 
az anyanyelvű közoktatás támogatásában. 

Az elvárások között első helyen szerepel a szakiskolai oktatás anyanyelvű 
szakmai anyagokkal való támogatása. A magyar nyelvű tankönyvhiány enyhítésé-
hez azzal járulhatna hozzá az egyetem, ha felvállalná a tankönyvírás feladatát, hi-
szen az intézmény mérnök-oktatói közössége rendelkezik azokkal a szakmai és 
nyelvi kompetenciákkal, amelyek szükségesek a jó minőségű (szakmai és nyelvi 
szempontból kifogástalan) tankönyvek megalkotásához. A szakközépiskolai tanári 
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elvárásokhoz viszonyítva újdonság az, hogy a szakiskolában oktató pedagógusok 
jelzik: ők is bekapcsolódnának abba a szakmai munkába, amely anyanyelvű gya-
korló könyvek és munkafüzetek létrehozását célozzák. Ez jó megoldást felkínáló 
javaslat, hiszen a szakiskolában dolgozó pedagógusok rendelkeznek a legnagyobb 
tapasztalattal a tananyag taníthatóságával kapcsolatban. 

A javaslatok között szerepel az is, hogy az egyetem vállalja fel a tanárok 
számára a szakmai képzések szervezését, amellyel a szakképzésben dolgozókat 
segítenék abban, hogy hozzáférjenek magyar nyelvű szakirodalmi anyagokhoz. 
Ugyanezt a jogos elvárást megfogalmazták a szakközépiskolai tanárok is. 

3. Következtetések 
Az erdélyi magyar tannyelvű szakiskolai oktatás szereplői (tanulók, szaktaná-

rok) egyértelmű és határozott álláspontot fogalmaznak meg a tannyelv – anya-
nyelv – államnyelv kapcsolatát illetően. 

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

A válaszokból egyértelműen (statisztikailag is mérhető módon) ugyanaz az 
álláspont körvonalazódik, amelyet megfogalmaztak a szakközépiskolások és taná-
raik, illetve a tanári pályára készülő egyetemi hallgatók is. Az egymást követő mé-
rések hasonló, csupán néhány százalékban eltérő eredményadatai kifejezik, hogy a 
kisebbségi szemléletet, mely szerint elsődleges az anyanyelv tanítása, és fontos 
képzési cél, hogy a kisebbségi tanulók megtanulják a hivatalos nyelvet, mint má-
sodik nyelvüket, általánosan érvényesül minden régióban. Ez azt is jelzi, hogy a 
kisebbségi tannyelvű oktatás szereplői az additív nyelvtanulási helyzetet tartják 
kívánatosnak, amely az anyanyelv funkcionális elsődlegességének megőrzésével 
teszi lehetővé egy másik nyelv (a hivatalos nyelv) megtanulását. Ez az álláspont 
ellentétes a többségi szemlélettel, amely elsődlegesnek az államnyelv tanítását 
tartja, és a szubtraktív nyelvtanulási helyzetet helyezi előtérbe, amely az állam-
nyelvi dominanciát erősíti, szűkítve az anyanyelvi repertoárt. 

Mind a szak-, mind a szakközépiskolai mérések adatai alapján megállapítha-
tó, hogy a tannyelv választása jelentős mértékben alakítja a pályaorientációt, mert 
a szakmai és nyelvi kérdések szétválaszthatatlanul összefonódnak. A szakképzés-
ben még szorosabb ez az összefonódás, mint az elméleti középiskolák esetében. 

A közoktatás szereplőinek a magyar tannyelvű oktatás hiányosságainak (ma-
gyar nyelvű tankönyvek, oktatási segédanyagok, magyar anyanyelvű szakemberek 
hiánya) enyhítésére, illetve megoldására irányuló javaslatai a nyelvi közösség belső 
erőforrásaira, illetve a már létező és működő felsőoktatási intézményeire támasz-
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kodnak. Jogos, a törvényes keretekkel összhangban álló, és kivitelezhető megoldá-
sokat vázolnak fel, olyanokat, amelyek kapcsolatot teremtenek a középfokú szak-
oktatás alsó és felső szintje, valamint a felsőoktatás között. A javaslatokból az 
körvonalazódik, hogy a szakképzésben dolgozó pedagógusok vállalják a cselekvő 
közreműködést a szakképzés helyzetének javítását célzó törekvésekben. 
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Az IKT eszközök vs. az e-learning a romániai 
magyar tannyelvű szakoktatásban 

(Harangus Katalin) 

1. Bevezető 
A jelenlegi munkaerő piacon a versenyképesség és a fejlődési képesség egyre 

nagyobb mértékben függ az új információs és kommunikációs technológiák (IKT) 
ismeretétől, innovatív és hatékony felhasználásától. A számítógépek, a mobiltele-
fonok és a digitális technológiák szervesen beépülnek mindennapi életünkbe és 
számos területen megoldást kínálnak az előttünk álló kihívásokra (EU 2014). 

A jövőben a gazdasági fejlődés egyik fő gátja lehet a digitális készségekkel 
nem megfelelő szinten rendelkező munkaerő. Előrejelzések szerint 2020-ra Európa 
akár 825 000 fős IKT kompetenciákkal rendelkező szakemberhiánnyal szembesül-
het, és a munkahelyek 90%-a legalább alapszintű IKT készségeket követel majd 
meg (EP 2016). Az Európa Unió több mint egy évtizedre visszavezethető politiká-
jában felismerte és lépéseket tett annak érdekében, hogy az oktatásban nagyobb 
hangsúlyt kaphassanak az infokommunikációs technológiák. Az Európai Bizottság 
által bemutatott digitális menetrend szerint a 2020-ig szóló célkitűzések között 
szerepel, hogy mind az oktatásban, mind az oktatási rendszerekben jobban ismer-
jék meg a digitális kompetenciákat, valamint ismerjék fel azok fontosságát (COM 
2010). Egyik eleme az e-készségekre vonatkozó stratégia, amelyek célja a ver-
senyképesség, a termelékenység és a munkaerő foglalkoztathatóságának javítása. 
Európának előnyösebb keretfeltételeket kell teremtenie az innováció, a növekedés 
és az új digitális munkahelyek számára. Arról is gondoskodnia kell, hogy az IKT 
szakemberek képzettsége, jártassága és hozzáértése megfeleljen a legmagasabb szin-
tű globális követelményeknek, és hogy e képességek tekintetében az életen át tartó 
tanulási-képzési folyamat révén folyamatosan naprakész maradjon (COM 2014). 

Az Európai Bizottság a szakoktatás és -képzés megerősítése terén folytatott 
munkájában (EU 2012), a 2011 és 2020 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú 
stratégiai céljaiban úgy fogalmazott, hogy a szakképzés vonzóbbá tétele, a képzés-
ben való részvétel növelése, az aktív tanulás előmozdítása, valamint a munkahelyi 
és az iskolai szakképzés új módszereinek kidolgozása az IKT technológiák alkal-
mazásával érhető el. 

Az utóbbi években a romániai Oktatásügyi Minisztérium szakoktatásért fele-
lős szerve is (CNDIPT) küldetésének tekinti a szakoktatás és szakképzés vonzóbbá, 



37 

hatékonyabbá és elérhetőbbé tételét az iskolák informatikai eszközellátottság javí-
tása által, valamint a tanárok ösztönzése, képzése és fejlesztése által az oktatást 
célzó IKT eszközök alkalmazására, előmozdítva ezáltal is az egész életen át tartó 
tanulás eszméjét, illetve azt, hogy a fiatalok a munkaerőpiac aktív szereplőivé vál-
hassanak (CNDIPT 2013). A nemzetközi mérések alapján, jelenleg Románia az 
utolsó helyen áll a közép és magas szintű IKT készségek birtoklását illetően 
(CEDEFOP 2012). 

Az Európai Parlament legújabb indítványában (INI 2015), sürgeti a tagálla-
mokat, hogy a tanulási folyamatba haladéktalanul vonják be az új technológiákat, 
fokozzák és fejlesszék az IKT képzéseket és a digitális készségek fejlesztését az 
oktatás és képzés valamennyi szintjén, annak érdekében, hogy ösztönözzék a fiata-
lokat az IKT technológiák elsajátítására és ahhoz kapcsolódó pályák választására. 
Továbbá hangsúlyozza, hogy az iskolákban biztosítani kell a szükséges infrastruk-
túrát, és megjegyzi, hogy nem minden fiatal rendelkezik a digitális igények kielé-
gítéséhez szükséges készségekkel és képességekkel, ezért a korábbiakhoz képest 
még fontosabb, hogy a digitális eszközökhöz mindenki egyformán hozzáférjen és 
azokkal kapcsolatban mindenki egyforma képzésben részesüljön. 

Az oktatási rendszerek feladata, hogy megfelelően készítsék fel a diákokat 
szakmai önmegvalósításukra. Az ismeretek terjesztése, az egyéni készségfejlesztés 
lehetővé teheti a gazdaság hosszú távú növekedésének biztosítását, a versenyké-
pesség előmozdítását és a munkanélküliség leküzdését. 

A megfelelő digitális készségekkel rendelkező munkaerő képzésében alapvető 
fontosságú szerepet játszanak a kompetens tanárok. Az iskoláknak, képzési intéz-
ményeknek fokozottabban kell támogatniuk a tanárokat az IKT készségekkel kap-
csolatos hatékonyabb és korszerűbb képzések, a képzési lehetőségekhez való köny-
nyebb hozzáférés biztosítása vagy a jobb folyamatos szakképzési rendszerek révén. 

2. A vizsgálat bemutatása 
A romániai magyar anyanyelvű szakoktatás helyzetének feltárására két kuta-

tásunk irányult. Az első felmérésünk a 2013/2014-es tanév II. félévében zajlott és 
a szakközépiskolákban vizsgálta az anyanyelvű szakképzés helyzetét, problémáit a 
tanulás (középiskolások) és tanítás (tanárok) viszonylatában (Pletl 2015, 2016).  
A második felmérésünk a 2015/2016-os tanév I. félévében zajlott és a szakiskolák-
ban tárta fel az anyanyelvű szakképzés helyzetét, problémáit az oktatás körülmé-
nyei (intézményi hálózat) és szereplői (tanár, diák) viszonylatában (Pletl 2017). 

Mindkét felmérés során külön hangsúlyt fektettünk a szakoktatás elektronikus 
eszközökkel való ellátottságának, illetve az IKT-s eszközök szaktárgyi tanítási órán 
való használatának vizsgálatára. A mintát az országban létező, magyar vagy magyar 
tagozattal is rendelkező szakközépiskolák tanulói (N = 1892) és szaktantárgyat  
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oktató pedagógusai (N = 99), valamint a szakiskolák tanulói (N = 965) és szaktan-
tárgyat oktató pedagógusai (N = 20) alkották. 

Vizsgálatunkban részletes képet szerettünk volna kapni arról, hogy: 
 milyen saját, illetve otthoni elektronikus eszközök, valamint milyen isko-

lai infrastruktúra biztosítja a szakiskolások számára a kommunikációs 
technológiához való hozzáférést; 

 milyen elektronikus didaktikai eszközök segítik a szaktanári munkát; 
 hogyan valósul meg az elektronikus eszközök alkalmazása az oktatásban, 

illetve 
 milyen mértékű az elektronikus eszközök hasznosulása a tanulási folya-

matban? 
Mérőeszközként kérdőívet használtunk, amely a szakközépiskolások 34 kér-

déscsoportjából 11, a szakiskolások 30 kérdéscsoportjából 6 kérdéssorral vizsgálta 
a tanulók körében az IKT eszközök elérhetőségét. A tanári kérdőív 24 kérdéscso-
portjának 8 kérdéssora mérte a tanárok IKT használati szokásait, nézeteit. 

3. Az IKT eszközök elérhetősége 
Az IKT eszközök jelenlétét és szerepét vizsgálva a romániai magyar nyelvű 

szakképzésben, kérdéseinkkel először arra vonatkozóan gyűjtöttünk adatokat, 
hogy a diákok milyen informatikai eszközökkel rendelkeznek. A válaszok alapján 
megállapítható, hogy tanulók IKT eszközökkel való ellátottsága kielégítő. Mintegy 
88,33%-nak van otthon számítógépe (asztali/laptop), mindössze egyharmada 
(33,65%) használ családtagjaival közösen számítógépet, 54,09%-uk saját számító-
géppel is rendelkezik. A szakiskolás és középiskolás tanulók IKT eszközellátott-
sága megegyező, hasonló arányban használnak családtagjaikkal közösen számító-
gépet, illetve rendelkeznek saját számítógéppel (1. ábra). 

 
1. ábra. A tanulók számítógép/laptop ellátottsága 
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A tanulók internet-hozzáférése szintén jelentősnek mondható. Gyakorlatilag 
90%-uk rendelkezik kábeles, illetve wifi kapcsolattal (2. ábra). Eltérés a két cso-
port között csupán abban mutatkozik, hogy a szakközépiskolások inkább kábeles 
szolgáltatáson keresztül, míg a szakiskolások inkább wifi-n keresztül férnek hozzá 
az internethez. 

 
2. ábra. A tanulók internet hozzáférése 

Továbbá a szakiskolások 77,48%-nak saját okostelefonja vagy táblagépe ré-
vén is van internet hozzáférése (3. ábra). Amennyiben összességében vizsgáljuk az 
adatokat, szintén megállapíthatjuk, hogy a diákok csupán 2%-a nem rendelkezik 
olyan IKT eszközzel (számítógép, laptop, okostelefon, laptop), amelynek segítsé-
gével hozzáférhetne az internet nyújtotta lehetőségekhez. 

A szakközép- és a szakiskolás tanulók között nincs eltérés a hagyományos 
mobilkészülékkel rendelkezők között. Ezzel szemben jelentősebb különbség mu-
tatkozik az okos-telefonnal vagy táblagéppel nem rendelkezők csoportja között, 
valamint azok között, akiknek az okos-telefonja vagy táblagépe révén van internet 
elérhetősége. Míg a szakiskolás tanulók mindössze 8,55%-a nem rendelkezik és 
77,48%-a rendelkezik, addig a szakközépiskolás tanulók majdnem egynegyede 
(23,67%) nem rendelkezik és csupán 60,95%-a rendelkezik ezen eszközökkel. Az 
eltérés abból adódhat, hogy a szakközépiskolások felmérése másfél évvel koráb-
ban zajlott, amikor a tanulók egy részének még nem volt saját okostelefonja. Je-
lenlegi felmérések adatai azt bizonyítják, hogy ma már a tanulók túlnyomó több-
sége rendelkezik okostelefonnal. 
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3. ábra. A tanulók okostelefon/tablet ellátottsága 

Arra a kérdésre, hogy van-e számítógépes labor az iskolában, a tanulók és a 
tanárok válaszai megegyeznek. Mindegyik szakiskola rendelkezik számítógépes 
laborral, közülük 95%-uk internetkapcsolattal is (4. ábra). A szakközépiskolák inf-
rastruktúráját vizsgálva az eredmény hasonló, minden egyes iskolában van olyan 
számítógépes labor, amely rendelkezik internetkapcsolattal, közülük mintegy 
27%-uk wifi hálózattal is. 

 
4. ábra. Szakiskolai infrastruktúra 

4. Hagyományos versus IKT 
4.1. Elektronikus eszközök osztálytermi oktatásában való hasznosulásának 

mértéke 
Az elektronikus (számítógép, videoprojektor stb.) eszközök osztálytermi ok-

tatásában való hasznosulásának mértékét elemezve eltérés mutatkozik a szakiskolás 
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tanárok és diákok válaszai között. A szaktantárgyakat oktató tanárok 15%-a egyál-
talán nem él az e-learning eszközök alkalmazásának a lehetőségével és a tanulók 
egyötöde (21%) nem találkozott ezen eszközök tantermi használatával. Legna-
gyobb arányban (tanárok 35%, diákok 38%) a mindennapi oktatási folyamatnak 
egynegyed részében használnak a tananyag feldolgozásához, szemléltetéséhez 
vagy akár a kommunikációhoz digitális eszközöket. Ezt követi az IKT technológi-
ák fele-fele arányban való hasznosulása (tanárok 30%, diákok 25%). A tanórák so-
rán az IKT eszközök 75%-ban, illetve 100%-ban való hasznosulása tekintetében 
mutatkozik a legnagyobb eltérés a tanárok és a tanulók válaszai között. Míg a 
szaktantárgyat oktató tanárok egynegyede (20%) állítja, hogy digitális anyagok, 
módszerek, technológiák alkalmazásával teszi követhetőbbé, érthetőbbé a szaktan-
tárgyak oktatását, addig a diákok csupán 5%-a látja úgy, hogy az órák egészében 
az IKT eszközök bevonásával vannak megtartva és 11%-a látja úgy, hogy a taná-
rok az óra háromnegyed részében használják ki inkább az e-learning eszközök 
gyakorlati alkalmazását (5. ábra). 

 
5. ábra. Az osztálytermi oktatásban használt 

elektronikus (számítógép, videoprojektor stb.) eszközök mértéke 

Az 6. ábra az elektronikus eszközök szakoktatásban való hasznosulását szem-
lélteti a szakoktatásban tanuló diákok megítélése alapján. Megállapítható, hogy 
kevesen ugyan, de a szakközépiskolás tanulók egytizede (11%) és ehhez viszonyít-
va a szakiskolás tanulók kétszerese, vagyis egyötöde (21%) nem találkozott ezen 
eszközök tantermi használatával. Jelentős hányaduknál szaktanáraik a mindennapi 
tanítási-tanulási folyamatnak csupán egynegyed részében használtak IKT techno-
lógiákat. 

0%

10%

20%

30%

40%

0% 25% 50% 75% 100%

21%

38%

25%

11%
5%

15%

35%
30%

0%

20%

IKT eszközök szakórán

diákok tanárok



42 

 
6. ábra. Az osztálytermi oktatásban használt elektronikus 

(számítógép, videoprojektor stb.) eszközök mértéke a tanulók megítélése alapján 

Az elektronikus (számítógép, videoprojektor stb.) eszközök használatának 
osztálytermi oktatásban való lehetőségét a szaktanárok különböző mértékben 
használják. A szakközépiskolai tanároknál ezen eszközök alkalmazása kiegyensú-
lyozottabb, mint a szakiskolai tanároknál. Kevesen vannak (6%), akik egyáltalán 
nem használnak digitális technológiát a tanórán. Legtöbbjük (44%) egynegyed 
arányban veszi igénybe a digitális eszközöket és csupán 4%-uk építi be a tanév so-
rán munkájába minden alkalommal az IKT technológiákat. Ehhez viszonyítva a 
szakiskolai tanárok nagyobb részben (15%) nem veszik igénybe az e-learning esz-
közök gyakorlati alkalmazását, ugyanakkor nagyobb arányban (20%) tartják az 
órákat csak ezen eszközök segítségével (7. ábra). 

 
7. ábra. Az osztálytermi oktatásban használt elektronikus 

(számítógép, videoprojektor stb.) eszközök mértéke a tanárok megítélése alapján 
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4.2. Szaktantárgy órák gyakorisága számítógépes laborban, didaktikai esz-
közként használva a számítógépeket 
Számítógépes laborban tartott szaktantárgy órák gyakorisága jelentősen eltér 

a szakiskolás tanulók és tanárok válaszai alapján. A legtöbb tanuló azt válaszolta 
(43%), hogy soha nem tartanak számítógépes laborban szaktantárgy órát, didakti-
kai eszközként használva a számítógépeket. A megkérdezett tanárok legtöbben 
(30%) viszont a hetente opciót jelölte meg (8. ábra). 

 
8. ábra. Szaktantárgy órák számítógépes laborban, 
didaktikai eszközként használva a számítógépeket 

A számítógépes labor nyújtotta lehetőségek kihasználásának arányai nem a 
legjobbak a szakoktatásban. Annak ellenére, hogy az adatok azt mutatják, a taná-
rok az osztálytermi oktatásban használják a különböző IKT eszközöket, a szaktan-
tárgy órákat mégsem tartják számítógépes laborban, didaktikai eszközként hasz-
nálva a számítógépeket. Jóformán a tanulók fele pont a szakma tanulása folyamán 
nem sajátítja el az IKT alkalmazásának ismeretét, megértését és készségszintű 
használatát (9. ábra). 

 
9. ábra. Szaktantárgy órák számítógépes laborban, 

didaktikai eszközként használva a számítógépeket a tanulók megítélése alapján 

0%

50%

naponta hetente havonta félévente soha

6%
26%

11% 14%

43%
10%

30% 25% 25%
10%

Szakóra számítógépes laborban

diákok tanárok

0%

50%

naponta hetente havonta félévente soha

5%

29%
20% 14%

32%6%

26%
11% 14%

43%

Szakóra számítógépes laborban

Szakközépiskola Szakiskola



44 

A szaktanárok megítélése nem sokban különbözik a tanulókétól. Habár az 
osztálytermi oktatásban legalább 85%-uk használ IKT eszközöket a tananyag ha-
tékony feldolgozásához, mégis csupán 41%-uk veszi igénybe naponta, illetve he-
tente a számítógép segítségét a szaktantárgyi órák tervezésében és lebonyolításá-
ban (10. ábra). 

 
10. ábra. Szaktantárgy órák számítógépes laborban, 

didaktikai eszközként használva a számítógépeket a tanárok megítélése alapján 

4.3. Szabadon választott olvasmányok, illetve az oktatói feladathoz kapcsoló-
dó anyagok elektronikus anyagok mértéke 
Elemezve, hogy a szabadon választott olvasmányok, illetve az oktatói fel-

adathoz kapcsolódó anyagok milyen mértékben elektronikusak, megfigyelhető, 
hogy a szakiskolás tanárok élnek a világháló által kínált lehetőségekkel. Alig egy 
vékony rétege (10%) igényli teljes mértékben a papíralapú olvasmányokat. Össze-
vetve az elektronikus olvasmányok mértékét, különbség figyelhető meg: a tanárok 
szabadon választott olvasmányai inkább elektronikusak, mint az oktatói feladathoz 
kapcsolódó anyagok. A tanárok 45%-nak a szabadon választott olvasmányai 
majdnem vagy teljesen elektronikusak, ezzel szemben az oktatói feladathoz kap-
csolódó anyagok 45%-nak inkább papíralapú, mint elektronikus (11. ábra). 

 
11. ábra. A tanárok olvasási szokásai 
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A szaktanárok szabadon választott elektronikus olvasmányai mértéke eltérő. 
Míg a szakközépiskolai tanárok 80%-nak olvasmányai fele-fele arányban vagy in-
kább papír alapú, addig ez a szaktanárok 45%-ra jellemző, 45%-nak a szabadon 
választott olvasmányai majdnem vagy teljes mértékben elektronikusak (12. ábra). 

 

12. ábra. A tanárok olvasási szokásai 

Az oktatói feladatokhoz tartozó elektronikus anyagok használata szintén elté-
rő arányokat mutat. A legtöbb szakiskolai tanár (45%) inkább papíralapú, mint 
elektronikus anyagot olvas, a legtöbb szakközépiskolai tanár (42%) olvasmányai 
már fele-fele arányban elektronikusak, illetve papíralapúak (13. ábra). 

 
13. ábra. A tanárok olvasási szokásai 

5. Tanárok e-beállítottsága 
A tanárok e-beállítottságának meghatározásához olyan kérdésköröket vizsgál-

tunk, hogy melyek a segítő, illetve a gátló tényezői annak, hogy több teret kapja-
nak oktatói munkájukban az elektronikus eszközök és anyagok, valamint a tantermi 
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oktatásban mit részesítenek előnyben, az e-learning vagy a hagyományos eszkö-
zöket/módszereket. A szaktanárok megítélése szerint legfontosabb tényező az 
eredményes oktatói munkában, ha elérhető lenne a diákok számára az alapvető 
tananyag elektronikus formában is. Ezt követően, mint oktatást segítő tényező, a 
szaktantárgyakhoz kapcsolódó számítógépes szimulációkhoz/animációkhoz való 
hozzáférést jelölték meg. Fontossági sorrendben kevésbé tartották lényegesnek, 
hogy a diákoknak elérhetők legyenek multimédiás (hang, képek, videók), valamint 
kiegészítő tananyagok és a hagyományos oktatás kiegészítőjeként nyilvántartott 
interaktív e-learning tananyagok hozzáférhetőségét tekintették legkevésbé szüksé-
gesnek (1. táblázat). 

1. táblázat. A szaktanárok által rangsorolt e-learning eszközök/anyagok  
használatának segítő tényezői 

Rangsor 
szakközépiskola 

Segítő tényezők 
Rangsor 

szakiskola 

1 
Az alapvető tananyag legyen elérhető a diá-
koknak elektronikus formában is. 1 

2 
Legyenek elérhetők a diákoknak szaktantár-
gyakhoz kapcsolódó számítógépes szimulá-
ciók/animációk. 

2 

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

4 
Legyenek elérhetők a diákoknak kiegészítő 
tananyagok elektronikus formában. 4 

5 
Legyenek elérhetők a diákoknak interaktív e-
learning tananyagok. 5 

 
A szakközépiskolai és a szakiskolai tanárok által felállított rangsorolás arra 

vonatkozóan, hogy melyek a fő akadályai annak, hogy több teret kapjanak oktatói 
munkájában az e-learning eszközök/anyagok, csak a középső tartományba sorolt 
tényezőknél mutat eltéréseket (2. táblázat). A legfőbb akadályokat mindannyian 
abban látják, hogy szakterületükön nem érhető el vagy kevés a magyar és idegen 
nyelvű e-learning tananyag, valamint ezek beépítése az oktatási folyamatba túl 
időigényes. Megítélésük alapján értenek annyira a számítógépekhez, hogy akár 
kész elektronikus anyagokat be tudjanak építeni az oktatási folyamatba, továbbá 
egyetértenek abban is, hogy az iskola vezetősége részéről érkezik ilyen irányú ösz-
tönözés és támogatás. Vagyis a szaktanárok felkészültek arra, hogy a mindennapi 
tanítási gyakorlatban e-learning anyagokat használjanak a tananyag eredményes 
átadása érdekében, viszont a tanításra való felkészülésre szánt időben már nem 
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marad hely ezen anyagok beépítésére lévén, hogy több mint 80%-uk a pedagógusi 
alapnormát képező heti 18 óránál többet tanít és egy tanévben, átlagban 8 külön-
böző szaktantárgyat oktatnak 5-6 különböző osztályban (Horváth 2016). A rangso-
rolt tényezők közül érdemes külön kihangsúlyozni, hogy ugyanakkor a szaktaná-
rok mintegy 30%-a (szakközépiskolai tanár 28,79%, szakiskolai tanár 31,58%) 
nem hisz abban, hogy az elektronikus eszközök/anyagok használata hatékonyabb 
tanítást-tanulást eredményezne (Kátai 2015). 

2. táblázat. A szaktanárok által rangsorolt akadályai annak, hogy több teret kapjanak 
oktatói munkájukban az e-learning eszközök/anyagok 

Rangsor 
szakközépiskola 

Gátló tényezők 
Rangsor 

szakiskola 

1 
Nem érhető el számomra magyar nyelvű e-learning 
tananyag (szakterületemen). 

5 

2 Túl időigényes a beépítésük az oktatási folyamatba. 1 

3 
Az én szakterületemen kevés e-learning tananyag 
létezik (bármilyen nyelven). 

2 

4 
Nincsenek meg otthon az eszközök (megfelelő 
számítógép, internetkapcsolat, szoftverek…) hoz-
zá. 

4 

5 Nem hiszem, hogy hatékonyabb tanítást-tanulást 
eredményezne. 

8 

6 
Nincs képesítésem saját e-learning anyagok fejlesz-
téséhez. 

7 

7 
A technológiák gyors fejlődése miatt állandó fej-
lesztésre szorulnának. 3 

8 
Nincsenek meg az iskolában az eszközök (megfele-
lő számítógépek, internetkapcsolat, szoftverek…) 
hozzá. 

6 

9 
Az iskola vezetősége részéről nem érkezik ilyen 
irányú ösztönözés vagy támogatás. 9 

10 
Nem értek annyira a számítógépekhez, hogy akár 
kész e-learning anyagokat is be tudjak építeni az 
oktatási folyamatba. 

10 

 
A szaktanárok saját tantárgyaik esetében a hagyományos eszközök/anyagok 

használatának javára határozták meg az optimális arányt az elektronikus formával 
szemben. Szignifikánsan jobban szeretik a hagyományos, papíralapú tankönyveket, 
a személyes jelenlétet követelő tantermi oktatást, mint az online előadásokat vagy az 
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interaktív tananyagokat (szakközépiskola: 45,25elektronikusx  , 54,75hagyományosx  , 

0,05p  ; szakiskola: 35,53elektronikusx  , 64,47hagyományosx  , 0,05p  ). 

Összegzés 
A munkaerőpiac egyre nagyobb nyomást gyakorol oktatási rendszerünkre, 

hogy az iskola padjait elhagyó tanulók naprakész és fejleszthető informatikai tu-
dással rendelkezzenek (Námesztovszki 2013). Az újonnan létrejövő munkahelyek 
közül alig akad olyan, ahol a munkavégzéshez ne lenne szükség digitális eszközök 
használatára. A tanulóknak olyan oktatókra van szükségük, akik segítségével szé-
les körű készségkészletet sajátíthatnak el, amelyre a későbbi elhelyezkedéshez 
szükségük van. A tanulók tanulási és képzési eredményeit sok minden befolyásol-
ja, de az oktatási intézményekben a tanárok vannak a legnagyobb hatással a tanu-
lók teljesítményére (COM 2016). Ők tudják inspirálni és segíteni a tanulókat ab-
ban, hogy magasabb szintű és megfelelőbb készségeket szerezzenek. 

A romániai magyar tannyelvű szakoktatás tanulói rendelkeznek megfelelő sa-
ját, illetve otthoni elektronikus eszközökkel, amelyek biztosítják számukra a háló-
zati technológiák által nyújtott e-tananyagokhoz való hozzáférést. A szakközépis-
kolák infrastruktúráját vizsgálva megállapítható, hogy minden egyes iskolában van 
olyan internetkapcsolattal rendelkező számítógépes labor, amely szintén biztosítja 
a szakiskolások számára a kommunikációs technológiához való hozzáférést. De a 
felmérés adatai arról is árulkodnak, hogy a tanulók mintegy felének nem tartanak 
szaktantárgyi órákat számítógépes laborban, didaktikai eszközként használva a 
számítógépeket. Mindez arra enged következtetni, hogy a tanulóknak nincs lehető-
ségük a szakma elsajátításával párhuzamosan fejleszteni azon digitális képességei-
ket, amelyek előnyt jelentnek a munkahelyek megpályázásában. 

A szakképzésben oktató tanárok esetében bizonyíthatóan elkezdődött az esz-
közhasználati megújulás. A hagyományos oktatási módot előnyben részesítők mel-
lett hangsúlyosabb azoknak a száma, akik infokommunikációs eszközöket használ-
nak a tanórán, és olyanok is vannak, akik magára a tanórára történő felkészüléshez 
használnak elektronikus eszközöket. A váltást nagymértékben gátolja egyrészt, 
hogy szakterületükön nem érhető el e-learning tananyag, másrészt hogy ezen 
anyagok beépítése az oktatási folyamatba túl időigényes. Mindez magyarázatul 
szolgálhat arra, hogy több mint egyharmaduk miért nem veszi igénybe szaktantár-
gya oktatásához a számítógépes labort, didaktikai eszközként használva a számí-
tógépet. 
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Szakmaválasztás és elhelyezkedési aspirációk vizsgálata 
az erdélyi szakképzésben 

(Szentes Erzsébet) 

Elméleti bevezetés 
A pályafejlődés egy életen át tartó folyamat, mely felöleli a fejlődés mind-

azon aspektusait, amelyeket a munkával kapcsolatosként lehet megnevezni (Super 
1968 in Szilágyi 2003). A pályafejlődés és a szakmai fejlődés nem szűkíthető le 
egyetlen döntésre, hanem egy hosszú fejlődési folyamat eredménye. Az egyének 
minden életkori szakaszban hoznak döntéseket pályaalakulásukkal kapcsolatban, 
és ehhez hiteles információkra és érvényes ismeretekre van szükségük. Ezt a fo-
lyamatot életszakaszok egész sorában foglalja össze a szerző: növekedés, felfede-
zés, konszolidáció, fenntartás, hanyatlás. Super modelljében születéstől 14 éves 
korig tart a növekedés stádiuma, amikor a hajlamok, a kíváncsiság, majd a képes-
ségek játszanak egyre nagyobb szerepet a pályaelképzelésben, ugyanakkor már 
ebben az időszakban is fontos, hogy a személy tájékozódjon a szakmákról és kép-
zésekről. Ezt követi 15–24 éves korban a felfedezés stádiuma, ami a pályafejlődés-
nek meghatározó szakasza, része, és ekkor zajlik a szakmai képzés. (Super 1968 in 
Szilágyi 2003) 

„A munkaerőpiac folyamatos változásainak, dinamizmusának következtében 
állandó változáson megy keresztül a munkaerő minőségére, összetételére vonatko-
zó kereslet. A különböző társadalmi és technológiai fejlődések következtében egy-
re több, eddig még nem látott munkakör születik meg és számos, már régóta létező 
munkakörrel kapcsolatos kötelezettségek és feladatok átalakulnak. Ezekhez a di-
namikus változásokhoz való kapcsolódás egyik kulcsmozzanata a szakképzés ki-
választása, mely növelheti a munkaerő versenyképességét és aktivitását a munka-
erőpiacon” (Kenderfi 2012, 59). Az életpálya-szakaszokat számos meghatározó 
döntés választja el egymástól (Kenderfi 2012), a szakmákról és képzési lehetősé-
gekről való tájékozottság, az önismeret és a döntési kompetencia nélkülözhetetlen 
akkor, amikor az általános iskolából kilépve a tanulóknak dönteniük kell tanulmá-
nyaik folytatásáról, iskolát és szakot kell választaniuk. 

A pályaválasztási döntésről alkotott szociális tanulás-elmélet (Krumbholtz és 
mtsai. 1979 in Kiss 2007) szerint az orientálódási folyamat nagy mértékben a vélet-
lentől függ (a véletlenektől befolyásolt minták és a családból, a környezetből szerez-
hető információk alapján, valamint a szülők kapcsolati hálózatának megfelelően 
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történik), ami az életpálya-építés különböző lépcsőin súlyos pályakrízisek kialaku-
lásához vezethet. Ráadásul a döntés gyakran negatív választások eredménye, vagy-
is a fiatalok az alapján döntenek, hogy mit nem szeretnének csinálni. 

A szakmai életút alakulásában mindenképp komplex hatásrendszerrel kell 
számolnunk. Egyrészt befolyásolja azt a szociális és környezeti kontextus, például 
az adott egyén közvetlen környezete, családja, tanárai és barátai véleménye, más-
részt befolyásolják a személy jellemzői (például az életkora, neme, anyagi helyze-
te, képességei, érdeklődése, értékei és céljai). Mindezek mellett az állandóan vál-
tozó politikai, kulturális, társadalmi és gazdasági hatásokkal is számolni kell, vagy 
például az oktatási rendszer, intézményrendszer jellemzőivel, és a munkaerőpiac 
helyzetével. Kétnyelvű oktatási rendszerben pedig a tannyelv választása is pálya-
választást befolyásoló tényezővé válik (Szentes 2016). 

A sikeres pályafejlődés érdekében a tanulóknak több szakmai fejlődési fel-
adattal is meg kell birkózniuk, az általános szakmai célkitűzések megfogalmazása 
mellett, tisztázni kell az érdekeket, az érdeklődési irányokat és értékítéleteket. 
Nem csak általános szakmai célkitűzéseket kell megfogalmazniuk, hanem bizo-
nyos szinten tisztázni kell az érdekeket, az érdeklődési irányokat és értékítéleteket. 
Ezen kívül fel kell ismerniük jelen döntéseik kapcsolatát jövőbeni életvitelükkel, 
mérlegelni kell az alternatívákat, információkat kell gyűjteni az előnyben részesí-
tett szakmákra, képzésekre vonatkozóan, meg kell vizsgálni a szakmai preferencia 
realitástartalmát, és terveket kell alkotni annak megvalósítására, azt is figyelembe 
véve, hogy előre nem látható események a célkitűzéseket megváltoztathatják. Az 
érdeklődés és az anticipált pályakép meghatározó a sikeres pályaválasztás szem-
pontjából (Szilágyi 2003). 

Tanulmányunkban a romániai magyar tannyelvű szakképzésben végzett em-
pirikus kutatások eredményei tükrében a tanulók (akik már a szakképzésben tanul-
nak, szakközépiskolában vagy szakiskolában) szak- és iskolaválasztását, és a pá-
lyaválasztást befolyásoló főbb tényezőket, valamint a szakképzés jelenlegi ciklusa 
utáni továbbtanulással, munkavállalással és elhelyezkedéssel kapcsolatos elképze-
léseket tárgyaljuk. 

A szakképzésben végzett kutatások bemutatása 
A pályaválasztás kérdésköre helyet kapott mindkét korábban bemutatott or-

szágos kutatásban, amelyek a romániai magyar tannyelvű szakképzés helyzetének 
feltárását tűzték ki célul. Fontosnak tartottuk, hogy a szakképzésben is megismer-
jük a pálya-, illetve szakmaválasztás főbb tényezőit (pl. a szak- és iskolaválasztás-
ra vonatkozó döntés, szempontok, amelyeket a tanulók figyelembe vesznek pálya-
választásban) a középfokú képzés záró szakaszában. 
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A kutatás első része a 2013/2014-es tanévben zajlott, ennek keretében a ma-
gyar tannyelvű szakközépiskolák tanulói olyan kérdőíveket töltöttek ki, amelyek a 
továbbtanulásra, tannyelv-választásra, pályaválasztásra, a pályákról való informá-
ciószerzésre és a nyelvválasztásra vonatkozó kérdéseket is tartalmazták. A máso-
dik felmérés pedig a 2015/2016-os tanévben zajlott, amikor a magyar tannyelvű 
szakiskolák tanulói válaszoltak a kérdésekre. A jelen tanulmányban bemutatott 
vizsgálat alapját az alábbi főbb kérdéscsoportok adatai biztosították: 

1. szociológiai adatok (nem, szülők iskolai végzettsége, megye, helység, 
iskola ahol tanul, szak), 

2. szakképzés választására vonatkozó kérdések, 
3. tannyelv-választásra vonatkozó kérdések, 
4. az elhelyezkedési szándékra, munkavállalásra, továbbtanulásra vonat-

kozó kérdések 
5. pályaválasztást meghatározó tényezőket vizsgáló kérdések. 

Az első kutatás során szakközépiskolák végzős évfolyamainak tanulóit vizs-
gáltuk (N = 1301), nemek szerinti bontásban 48,5% fiú, 43,4% lány, 8,1% pedig 
nem válaszolt erre a kérdésre. A tanulók lakóhelye településtípusok szerint a kö-
vetkező megoszlást mutatta: a vizsgált szakközépiskolások több mint fele (53%) 
falvakban, 24% városokban és 6,5% megyeszékhelyeken lakik (16,5% nem jelölte 
meg lakóhelyének típusát). 

A második kutatásban a minta 965 szakiskolás tanulóból állt, nemek szerint 
vizsgálva 60% fiú, 31% lány (9% nem válaszolt). A tanulók lakóhelye településtí-
pusok szerint a következő megoszlást mutatta: a megkérdezett szakiskolások 
70,4% falvakban, 23,8% városokban és 5,3% megyeszékhelyeken lakik (0,5% 
nem jelölte lakóhelyének típusát). 

A szakközépiskolákban tanuló diákok szülei főleg középfokú végzettséggel 
rendelkeznek, az apák közül a legtöbben szakiskolát végeztek (apák 45%-a, anyák 
38%-a). Érettségivel és felsőfokú végzettséggel inkább az anyák rendelkeznek 
(31,3%), összességében a szülők egyharmada érettségizett. Alig van felsőfokú 
végzettséggel rendelkező szülő a vizsgált populációban (az anyák közül 7%, az 
apák közül pedig 5% szerzett felsőfokú végzettséget), míg a 10%-ot is eléri azok-
nak a szülőknek az aránya, akik nyolc osztályt, vagy annál kevesebbet végeztek. 
Hasonló számadatokról számolhatunk be a szakiskolás tanulók esetében is, de itt 
még magasabb a szakiskolai végzettséggel rendelkező szülők aránya (apák 72,5%-
a, anyák 68,5%-a szakmunkásképzőben végezte tanulmányait), az apák 22,2%-a, 
az anyák 25,6%-a érettségizett, a felsőfokú végzettséggel rendelkező apák aránya 
5,2%, az anyák esetében pedig 5,8%. 
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Főbb eredmények a szakképzésben végzett kutatásokban 
Az két részkutatás eredményeit a következő főbb témák mentén mutatjuk be: 

a szakképzés választása és tannyelv-választás, elhelyezkedési szándék, munkavál-
lalás és/vagy továbbtanulás, a pályaválasztást meghatározó tényezők. A szakkö-
zépiskolásokra és szakiskolásokra vonatkozó eredményeket egymás mellett mutat-
juk be. 

A szakképzés választásáról megtudtuk, hogy a magyar tannyelvű szakkö-
zépiskolák végzős tanulóinak jóval több, mint fele (65,3%) úgy vélekedik, hogy 
középfokú tanulmányai megkezdésekor választotta az adott szakképzést. A tanu-
lók több mint egyharmada (33,9%) viszont úgy vélekedik, hogy nem választotta az 
adott képzést, hanem csak oda jutott be/oda került (23,3%), vagy arra volt lehető-
sége (7%), vagy általános iskolában nem tanult eleget (3,6%). Nem válaszolt erre a 
kérdésre 0,8%. Hasonlóan a szakiskolák tanulói is, amikor arra a kérdésre vála-
szoltak, hogy „Miért tanulsz ezen a szakképzésen?” nagy arányban (76,4%) jelöl-
ték meg azt a válaszlehetőséget, hogy választották az adott szakképzést. Mindösz-
sze a tanulók 13,4%-a válaszolta, hogy csak oda jutott be/oda került és 7,1% 
vélekedik úgy, hogy csak erre volt lehetősége, míg 3,1% választotta azt a válaszle-
hetőséget, hogy általános iskolában nem tanult eleget. 

Ezek az arányok azt mutatják, hogy a tanulók többsége a kérdőív kitöltésekor 
szubjektíven úgy ítélte meg, hogy azért tanul az adott szakon, mert amikor eldön-
tötte, hogy nyolcadik osztály után hol folytatja tanulmányait, akkor ezt a képzést 
választotta. A pályaválasztást tekintve az, hogy a tanulók nagy arányban olyan 
szakon tanulnak, amit választottak pozitív eredmény lenne, de fontos tovább vizs-
gálódnunk, hogy összetettebb választ találjunk a szakválasztás kérdéskörére. 

Vizsgálva azt, hogy a tanulók milyennek ítélik meg szakképzési szakkínála-
tot, a magyar nyelvű középiskolai szintű szakképzési kínálat vonatkozásában a 
megkérdezett szakközépiskolás tanulók 59,7%-a válaszolta azt, hogy szerinte az 
megfelelő, 31,3% szerint a szakkínálat szűkös, és 8,2% azok aránya, akik úgy vé-
lekednek, hogy a népszerű szakmákra csak román nyelvű képzés van. Nem vála-
szolt erre a kérdésre 0,8%. A szakiskolások esetében a tanulók 77,2%-a válaszolta 
azt, hogy szerinte az megfelelő, 17,5% szerint a szakkínálat szűkös, és 4,8% azok 
aránya, akik úgy vélekednek, hogy a népszerű szakmákra csak román nyelvű kép-
zés van. Nem válaszolt erre a kérdésre 0,5%. Tehát, a szakközépiskolások több 
mint fele, a szakiskolások több, mint kétharmada megfelelőnek ítéli meg a szakkí-
nálatot a saját szemszögéből. Jelentősnek tartjuk ugyanakkor, hogy a szakközépis-
kolás tanulók több mint egyharmada érzékelte azt, hogy anyanyelven a szakkínálat 
szűkös, a szakiskolásoknál pedig szignifikánsan magasabb azok aránya, akik szű-
kösnek ítélték meg a szakkínálatot azok között, akik úgy ítélik meg, hogy jelenlegi 



55 

szakjukat nem választották, hanem csak oda jutottak be, oda kerültek, vagy csak 
arra volt lehetőségük. 

1. táblázat. A szakkínálat megítélése a szakválasztás szerint 

Jelenlegi szak választása 

A szakkínálat szakiskolások szerint 

megfelelő szűkös 
népszerű szakmákra 
csak román nyelvű 

képzés van 
Választottam 80,4% 15,0% 4,6% 
Csak ide jutottam be/ide kerültem 69,5% 25,8% 4,7% 
Erre volt lehetőségem 67,6% 26,5% 5,9% 
Általános iskolában nem tanultam 
eleget 66,7% 26,7% 6,7% 

 
A szakokra és szakirányokra vonatkozóan a rendelkezésünkre álló dokumen-

tumok alapján kimutattuk, hogy a magyar tannyelvű szakközépiskolai hálózatban 
mindössze 17 szakiránnyal számolhatunk. Ezek között vannak olyan szakirányok, 
amelyekben túlképzés van (például a mechanika és turizmus, amelyekből országos 
szinten 26 osztály is létezik), másokban (például erdészet, elektronika, média, 
elektromechanika) csak egy-egy osztály létezik országos szinten. Inkább Székely-
földön (a tömbben) beszélhetünk változatos szakkínálattal kiépült szakközépiskola 
hálózatról, szórványban sajnos alig van arra lehetőségük a magyar gyerekeknek, 
hogy anyanyelven szakközépiskolában tanuljanak (Pletl 2015; Szentes 2015). 

A továbbtanulási szándékra vonatkozóan a szakközépiskola záró ciklusában 
azt találtuk, hogy a romániai magyar tannyelvű szakközépiskolák végzős évfolya-
mainak 67,8%-a tervezi, hogy érettségi után dolgozni fog. A megkérdezett végzős 
szakközépiskolások ötöde (20%) szeretne továbbtanulni a felsőoktatásban. Fontos 
ebből a szempontból az egyéb válasz kategória (8,9%), mert itt a legtöbben azt vá-
laszolták, hogy dolgoznának, és munka mellett szeretnének tanulni. Nem válaszolt 
erre a kérdésre 3,3%. 

A szakközépiskolások továbbtanulási szándéka összefüggést mutat a szülők 
iskolázottságával, a lakóhely típusával, a régióval és a tanulók nemével az alábbi-
ak szerint: minél magasabb a szülők iskolai végzettsége, annál nagyobb arányban 
szeretnének továbbtanulni a vizsgált tanulók (míg az alapfokú végzettséggel ren-
delkező szülők gyermekei közül a továbbtanulást tervezők aránya 10% körüli, ad-
dig a felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők gyerekeinél ez az arány 40% kö-
rül van, illetve növekvő tendencia figyelhető meg a továbbtanulás szempontjából a 
szakiskolát végzett szülők gyermekeitől, az érettségizett szülők gyermekei, és a 
posztliceális végzettségű szülők gyermekei fele). Ugyanakkor az, hogy egy tanuló 
szeretne-e továbbtanulni vagy nem, függ a lakóhely típusától és a régiótól is. 
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1. ábra. Szakközépiskolások továbbtanulási szándéka településtípus szerint 

A városban vagy megyeszékhelyen élő szakközépiskolások nagyobb arány-
ban tervezik a továbbtanulást, mint a falun élők, valamint a szórványtól a tömb fe-
le haladva nő azok aránya, akik szeretnének továbbtanulni. A lányok a fiúknál na-
gyobb arányban tervezik a továbbtanulást (lányok esetében 25,6%, a fiúk közül 
16,6% szeretne továbbtanulni). 

Akik jelentkeznének felsőfokú képzésbe inkább anyanyelvű képzést választa-
nának (a továbbtanulást tervezők 80%-a anyanyelvű képzést választana), közülük 
csak 11%-a választana román nyelvű képzést (van aki azért, mert magyar nyelven 
nem létezik az a képzés, amit ő szeretne elvégezni), 9% pedig szívesen folytatná 
tanulmányait más nyelven (leginkább angolul). Azok, akik szórványban vagy az 
átmeneti régióban élnek, baráti körükben vagy a szomszédság miatt gyakrabban 
használják a román nyelvet, gyakrabban választják a román nyelvű képzést. 

Azok közül, akik dolgozni szeretnének, 53% fontosnak tartja, hogy a közép-
iskolában szerzett szakképesítésének megfelelő munkakörben helyezkedjen el, de 
47% számára mindegy, hogy milyen munkakörben, csak munkát találjon. Látható, 
hogy a válaszokban benne rejlik egyfajta bizonytalanság, vagy a fiatalok sejtése, 
tapasztalata arról, hogy környezetükben kevesen tudnak elhelyezkedni tanult 
szakmájukban, hogy az első foglalkozás nem mindig vagy nem szükségszerűen 
kapcsolódik a szakirányú végzettséghez, sőt, hogy az adott végzettségre nincs 
igény az aktuális munkaerőpiacon. 

A szakiskolás tanulók továbbtanulási szándékát vizsgálva azt látjuk, hogy 
31,8% szeretne érettségizni magyarul, és 1% szeretne érettségizni románul. Az 
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érettségire vonatkozó kérdésünkre azt válaszolta, hogy nem tudja 41,6% (tehát a 
minta majdnem fele még nem döntött erre vonatkozóan), és 25,8% nem szeretne 
érettségizni (nem válaszolt erre a kérdésre 0,6%). 

A szakiskolások továbbtanulási szándéka (érettségi) összefüggést mutat a 
szülők iskolázottságával és a lakóhely típusával. Minél magasabb a szülők iskolai 
végzettsége, annál nagyobb arányban szeretnének érettségizni a vizsgált tanulók 
(növekvő tendencia figyelhető meg az érettségi megszerzésének tervezése szem-
pontjából a szakiskolát végzett szülők gyermekeitől, az érettségizett és felsőfokú 
végzettségű szülők gyermekei fele). 

 
2. ábra. Szakiskolások továbbtanulási szándéka településtípus szerint 

Látható a 2. ábrán, hogy az, hogy egy tanuló szeretne-e továbbtanulni vagy 
nem, függ a lakóhely típusától is: a városban vagy megyeszékhelyen élő szakiskolá-
sok nagyobb arányban tervezik azt, hogy érettségiznek, mint a falun élő társaik, 
ugyanakkor a bizonytalanok aránya is jelentősen magasabb a falun lakó tanulók kö-
rében. 

Elhelyezkedési szándékkal, munkavállalással kapcsolatos eredmények 
Láttuk korábban, hogy a szakközépiskolák vizsgált tanulói közül 67,8% ter-

vezi, hogy érettségi után dolgozni fog és 8% körüli azok aránya, akik azt válaszol-
ták, hogy dolgoznának, és munka mellett szeretnének tanulni. Ugyanakkor a köz-
oktatás záró időszakában a szakközépiskolás populációnak csak 49%-a értékeli 
úgy a jelenlegi képzését, hogy az lehetővé fogja tenni számára annak a szakmának 
a gyakorlását, amit a legszívesebben végezne. A tanulók 28%-a úgy gondolja, 
hogy nem teszi azt lehetővé, valamint 23% nem tudja a választ erre a kérdésre. 
Azok csoportjából is, akik úgy nyilatkoztak, hogy választották a szakképzést, ahol 
tanulnak, csak 60% látja úgy végzősként, hogy a képzés lehetővé teszi azt, hogy 

érettségizni szeretne nem tudja nem szeretne
érettségizni
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abban a szakmában helyezkedjen el, amiben szeretne, illetve csak 50% akar a 
szakképesítésének megfelelő munkakörben elhelyezkedni (a többiek azt válaszol-
ták, hogy mindegy milyen munkakörben helyezkednek el, csak munkát találjanak). 

A szakiskolások többsége is azt tervezi, hogy a szakképzés aktuális szakaszát 
befejezve dolgozni fog. Arra a kérdésre, hogy „Mit gondolsz, hogyan fog alakulni 
az életed közvetlenül az iskola elvégzése után?” 56,5% válaszolta, hogy dolgozni 
fog alkalmazottként, 3,2% úgy gondolja, hogy dolgozni fog, de feketén. 16,2% vá-
laszolta, hogy továbbtanul, hogy érettségizzen, valamint 15,8% továbbtanul, hogy 
más szakmája is legyen. Csak 1% válaszolta, hogy munkanélküli lesz. Egyéb vá-
laszt jelölt 5,2%, ahol többségük beírta, hogy továbbtanul és dolgozik. Nem vála-
szolt erre a kérdésre 2,1%. 

A szakiskolások körében végzett kutatásban az elhelyezkedés és munkaválla-
lás témakörben vizsgáltuk, hogy a tanulók milyen munkakörben szeretnének elhe-
lyezkedni, mit gondolnak az elhelyezkedési lehetőségekről, a vállalkozás indításá-
nak esélyéről, illetve azt, hogy milyen arányban és milyen indokokkal tervezik azt, 
hogy külföldön helyezkedjenek el. 

A megkérdezett szakiskolás tanulók 67,3%-a szerint számára fontos, hogy 
szakképesítésének megfelelő munkakörben helyezkedjen el, a tanulók 31,5%-a vi-
szont úgy gondolja, hogy mindegy milyen munkakörben, csak munkát találjon 
(1,2% nem válaszolt). Az elhelyezkedési esélyeket a következőképpen ítélik meg: 
24% szerint vannak munkahelyek, könnyen el lehet helyezkedni, 51,6% szerint lehet 
munkát találni, valamint 24,4% úgy vélekedik, hogy nagyon nehéz elhelyezkedni. 

Egyelőre magas a tanulók körében a vállalkozói kedv is, arra a kérdésre, hogy 
„Mit gondolsz, fogsz-e életed során önálló vállalkozóként dolgozni?” 16,6% vála-
szolta azt, hogy igen, biztosan fog, és 72,5% jelölte a „talán” válaszlehetőséget, a 
„biztos, hogy nem” válaszlehetőséget pedig a szakiskolások 9,7%-a választotta 
(nem válaszolt a kérdésre 1,1%). A felmérésben nem szerepeltek a vállalkozás fel-
tételeire, reális lehetőségére vonatkozó kérdések. Ugyanakkor kiderült, hogy in-
kább a fiúk (a nemek között 0,04 szinten szignifikáns különbséget találtunk, a fiúk 
18,3%-a, a lányok 14,8%-a gondolja, hogy önálló vállalkozóként dolgozni, azok 
aránya pedig, akik úgy gondolják, hogy biztosan nem fognak önállóvállalkozóként 
dolgozni a fiúk esetében 7,3%, lányoknál pedig 13,1%) és a magasabb iskolai vég-
zettségű anyák gyerekei (a főiskolai vagy egyetemi végzettségű anyák gyerekei 
közül 32,2% jelölte az „igen, biztosan” válaszlehetőséget, és közülük csak 7,8 je-
lölte a „biztos, hogy nem” válaszlehetőséget, chi2 = 0,02) azok, akik elképzelhető-
nek tartják az önálló vállalkozást. 

A szakiskolások 62,4%-a szeretne külföldön munkát vállalni (29,4% rövidebb 
és 33% hosszabb ideig), a megkérdezettek 7,7%-a válaszolta, hogy nem tervezi, 
hogy külföldön helyezkedjen el, 28,8% nem tudja és 1,1% erre a kérdésre nem  
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válaszolt. A tanulóktól azt is megkérdeztük, hogy ha szeretne külföldön dolgozni, 
akkor miért, úgy, hogy a felsorolt hat indoklásnál kellett jelöljék, hogy az érvényes 
rájuk vagy nem, az eredményeket (N = 599, akik rövidebb vagy hosszabb ideig 
szeretnének külföldön elhelyezkedni) az alábbi táblázatban látjuk. 

2. táblázat. Külföldön való munkavállalás indoklása 

 Igen  
(%) 

Nem  
(%) 

jó fizetés 90,3 9,7 
nyelvtanulás 43,2 56,8 
szakmai tudás bővítése 38,9 61,1 
kalandvágy 38,4 61,6 
megbecsültség 13,5 86,5 
párválasztás 5,7 94,3 

 
Látjuk, hogy a két leggyakoribb indok a jó fizetés (ez kiemelkedően magas) 

és a nyelvtanulás, a legkevesebben pedig a párválasztást választották. Mindhárom-
nál szignifikáns eltérés van a nemek között, a jó fizetés és a párválasztás esetében 
a fiúk javára, a nyelvtanulásnál pedig a lányok javára. A nyelvtanulást pedig in-
kább azok jelölték indokként, akik rövidebb ideig dolgoznának külföldön. 

A pályaválasztást befolyásoló főbb tényezőket a teljes szakközépiskolás és 
szakiskolás mintán vizsgáltuk függetlenül attól, hogy szeretnének-e továbbtanulni 
a tanulók. Az két vizsgált populációra vonatkozó eredményeket egymás után mu-
tatjuk be. 

 
3. ábra. A szakközépiskolások pályaválasztását befolyásoló tényezők  

(2013/2014-es tanév) 

A szakközépiskolások a kérdőívben megadott tényezők fontosságát egy 1-től 
5-ig terjedő skálán jelölték (ahol az 1 azt jelentette, hogy egyáltalán nem fontos, az 
5 pedig azt, hogy nagyon fontos). Az alábbi ábrán a tényezők fontossági sorrendjét 
láthatjuk az átlagértékek alapján. 

4,51 4,44
4,03 3,79 3,59 3,37 3,02 2,98 2,69

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5



60 

Az átlagértékek alapján elmondható, hogy a pályaválasztásban a legfonto-
sabbnak az érdeklődést, (átlag 4,51; szórás 0,829), a képességeket, (átlag 4,44; 
szórás 0,844) és az anyanyelven való tanulás lehetőségét (átlag 4,03; szórás 1,033) 
tartják a vizsgált tanulók. Legkevésbé fontosnak a barátok javaslatát, (átlag 2,69; 
szórás 1,051), az oktatási intézmény hírnevét, (átlag 2,98; szórás 1,249), valamint 
a tanárok javaslatát. (átlag 3,02; szórás 1,162). 

A tényezők fontosságának megítélésében azonban jelentős eltérések vannak 
bizonyos tanulói csoportok között. 

3. táblázat. A pályaválasztást befolyásoló tényezők értékei szakközépiskolásoknál 
nemek szerint (2013/2014-es tanév) 

 Fiúk Lányok 
t-próba 

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

t-próbával ellenőrizve: n.sz. nem szignifikáns (p > 0,05), *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 
 
Nemek szerint vizsgálva a pályaválasztásban fontos szerepet játszó tényező-

ket, azt találtuk, hogy a lányok átlagosan magasabb értékeket jelöltek meg a taná-
rok javaslata és az anyanyelv fontossága esetében, valamint az anya javaslata és a 
saját érdeklődés tényezőknél is. 

4. táblázat. A pályaválasztást befolyásoló tényezők értékei szakközépiskolásoknál a 
középfokú tanulmányok befejezése utáni tervek szerint (2013/2014-es tanév) 

 Dolgozni fognak Továbbtanulnak 
t-próba 

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

t-próbával ellenőrizve: n.sz. nem szignifikáns (p > 0,05), *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 
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A pályaválasztási tényezők fontosságának értékelését elemezve az is kiderült, 
hogy azok a tanulók, akik tanulmányaik befejezése után dolgozni szeretnének, 
fontosabbnak tartják a szülők (az apa és az anya egyaránt) véleményét. Ebben az 
esetben a szülők többsége alacsony iskolai végzettségű. A továbbtanulást választó 
diákok viszont átlagosan magasabb értékeket jelöltek meg az intézmény hírneve, a 
szakma presztízse, a saját érdeklődés, valamint a saját képességek tényezőknél. 

A tényezők fontosságának megítélésében még további eltéréseket is találtunk. 
Az apa javaslata tényező átlagértéke 3,71 (szórás 1,228) azok esetében, akik lak-
helye falu, míg 3,40 (szórás 1,283) azoknál, akik lakhelye város vagy megyeszék-
hely (p  0,001). Más tényezők esetében a lakóhely szerint nem találtunk szignifi-
káns különbségeket. 

A szakma presztízse tényező fontosabb (p  0,001) azok számára, akik román 
nyelvű képzésre jelentkeznek, ha a választott szakon nincs anyanyelvű képzés (át-
lag 3,58; szórás 1,069), mint azok számára, akik ilyen esetben más szakot válasz-
tanak, amelyen van anyanyelvű képzés (átlag 3,31; szórás 1,149). 

Az érdeklődés, mint pályaválasztást befolyásoló tényező fontosabb (p  0,01) 
azok számára, akik román nyelvű képzésre jelentkeznek, ha a választott szakon 
nincs anyanyelvű képzés (átlag 4,63; szórás 0,736), mint azoknak, akik ilyen eset-
ben más szakot választanak, amelyen van anyanyelvű képzés (átlag 4,47; szórás 
0,853). Ez a tényező szintén fontosabb (p  0,01) azok számára, akik a szakképesí-
tésüknek megfelelő munkakörben akarnak elhelyezkedni (átlag 4,57; szórás 
0,764), mint azoknak, akik mindegy milyen munkakörben, csak munkát találjanak 
(átlag 4,42; szórás 0,908). Az érdeklődés tényező magasabb értékelést kapott 
(p  0,001) azoknál a tanulóknál is, akik választották a szakképzést (átlag 4,57; 
szórás 0,759), eltérően azoktól, akik nem választották, hanem úgy ítélik meg, hogy 
csak oda jutottak be/oda kerültek, vagy arra volt lehetőségük, vagy általános isko-
lában nem tanultak eleget (átlag 4,39; szórás 0,930). 

A szakma presztízse tényező fontosabb (p  0,001) azok számára, akik a 
szakképesítésüknek megfelelő munkakörben akarnak elhelyezkedni (átlag 3,49; 
szórás 1,104), mint azoknak, akik mindegy milyen munkakörben, csak munkát ta-
láljanak (átlag 3,23; szórás 1,157). Ez a tényező jelentősebb (p  0,001) azok szá-
mára is, akik választották a szakképzést (átlag 3,45; szórás 1,113), szemben azok-
kal, akik nem választották, hanem úgy ítélik meg, hogy csak oda jutottak be/oda 
kerültek, vagy arra volt lehetőségük, vagy általános iskolában nem tanultak eleget 
(átlag 3,21; szórás 1,164). 

A pályaválasztást befolyásoló tényezők közötti összefüggést vizsgálva a kor-
relációs értékek a szakközépiskolásoknál az alábbiak szerint alakultak: az érdeklő-
dés és képességek fontosságának megítélése közepes (r = 0,577**) összefüggést 
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mutat, ezen kívül gyenge kapcsolat van az érdeklődés és a szakma presztízse kö-
zött (r = 0,230**), valamint az érdeklődés és az anyanyelv között (r = 0,287**). 
Az érdeklődés ezen kívül más tényezővel (például a barátok javaslata, tanárok ja-
vaslata, a szülők javaslata) nem mutat összefüggést. 

A képességek és az anyanyelv között is gyenge a korrelációs érték 
(r = 0,357**), akárcsak a szakma presztízse és intézmény hírneve között 
(r = 0,391**). A szülők véleményének fontossága szempontjából azt találtuk, hogy 
az anya és az apa javaslata közepes (r = 0,683**) korrelációs kapcsolatot mutat. 

A pályaválasztási tényezők választására vonatkozó magyarázatok és össze-
függések megtalálása érdekében további adatfeldolgozó eljárásokra került sor. Mi-
vel a faktoranalízis csökkenti a kiinduló változók számát, és segít feltárni a köztük 
lévő kapcsolatrendszert, megkönnyíti az adatok elemzését és értelmezését, az adat-
struktúra feltárására faktoranalízist használtunk. Az alkalmazhatóság igazolásához 
kiszámoltuk a Kaiser–Meyer–Olkin-féle együtthatót, szakközépiskolásoknál ez 
közepes (0,648), tehát az adatok alkalmasak faktoranalízisre. A faktorok számának 
meghatározására a Kaiser-kritériumot, a legközelebbi szomszéd módszerét és a 
könyökszabályt alkalmaztuk. A pályaválasztási változóknál itt három releváns fak-
tort kaptunk, amelyeket úgy neveztünk el, hogy a faktornévben az összes változó 
tartalma és jelentése benne legyen, de nagyobb hangsúlyt kapjanak azok a válto-
zók, amelyeknek a faktorsúlya magasabb. 

Az első faktor a referens személyek (anya javaslata, apa javaslata, tanárok ja-
vaslata és barátok javaslata), a második faktor a személyiségmutatók (saját érdek-
lődés, saját képességek, anyanyelvű képzés), a harmadik pedig a makrokörnyezeti 
hatás (intézmény hírneve, szakma presztízse) elnevezést kapta (faktorértékek, ld. 
12. függelék). 

A faktorok összefüggést mutatnak a szülők iskolai végzettségével. A szülők 
végzettsége szempontjából azt találtuk, hogy a szakközépiskolások esetében az 
apa iskolázottsága nincs hatással egyik faktorra sem, az anya iskolai végzettségé-
nek szintje viszont hatással van a referens személyek faktorra, úgy, hogy a faktor 
fontossága alapfokú végzettségtől érettségiig csökken, majd érettségitől a 
posztliceálison át a felsőfokú végzettségig nő. 

5. táblázat. A pályaválasztási tényezők faktorértékei nemek szerint 
(Közoktatás 2013/14) 

 Férfi Nő t-próba 
referens személyek –0,07 0,05 * 
személyiségmutatók –0,04 0,07 * 

t-próbával ellenőrizve: *p < 0,05 
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A faktorok összefüggést mutatnak a nemmel is. A vizsgálati személyek neme 
hatással van két faktorra is (5. táblázat), a referens személyek, valamint a szemé-
lyiségmutatók faktorok fontosabbak a lányoknak. 

A pályaválasztás külső és belső tényezőinek összefüggései további vizsgála-
tokat igényelnek, a további pályaválasztás témájú vizsgálatok esetében ez lehetne 
az egyik fő irányvonal – a tényezők közötti összefüggések feltárása, valamint a 
magyarázó változók differenciáltabb elemzése. 

A szakiskolás tanulók a felsorolt tényezők mindegyikéről azt kellett jelöljék, 
hogy szerintük az szerepet játszott a szak és intézmény kiválasztásakor a dönté-
sükben vagy nem. A válaszokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

6. táblázat. Az intézmény- és szakválasztást meghatározó tényezők (szakiskolások) 

Tényezők Igen Nem Nem tudom 
Az, hogy magyarul tanulhatok 75,08% 19,12% 5,79% 
Saját érdeklődés 69,73% 20,49% 9,76% 
Ismerem a képességeimet 60,74% 21,27% 17,98% 
Szülők javaslata 60,57% 35,28% 4,14% 
Szakma presztízse 45,62% 32,71% 21,66% 
Barátok javaslata 45,19% 48,14% 6,65% 
Iskola hírneve 26,50% 60,56% 12,92% 
Tanárok javaslata 20,28% 73,17% 6,55% 

 
A legfontosabb tényezőknek a szakiskolás tanulóknál az anyanyelven való ta-

nulás, a saját érdeklődés és a képességek bizonyultak. A képességek esetében vi-
szont a tanulók 17,98%-a jelölte azt a válaszlehetőséget, hogy nem tudja, hogy fi-
gyelembe vette-e a döntés során. Az iskola hírneve és a tanárok javaslata volt az a 
két tényező, amit a megkérdezett tanulók nagy arányban nem vettek figyelembe a 
szak és az intézmény kiválasztásakor. 

Nemek szerinti szignifikáns eltérések: a lányok inkább figyelembe vették a 
tanárok javaslatát, mint a fiúk. A fiúk közül többen figyelembe vették a szakma 
presztízsét, mint a lányok, illetve a fiúk esetében jelentősen magasabb azok ará-
nya, akik a saját érdeklődést és a képességek tényezőket igennel jelölték, míg a lá-
nyoknál azok aránya magasabb, akik a nem tudom válaszlehetőséget jelölték ennél 
a két tényezőnél. 

Összegzés 
A kutatás első része tehát a 2013/2014-es tanévben zajlott a végzős szakkö-

zépiskolások körében, a kutatás második része pedig a 2015/2016-os tanévben zaj-
lott a szakiskolások körében. Mindkét mintában a tanulók többsége faluról szárma-
zik, középfokú végzettséggel rendelkező szülők gyermekei. A magyar tannyelvű 
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szakközépiskolák végzős tanulói és a szakiskolások nagy arányban úgy ítélik meg, 
hogy választották azt a szakképzést, ahol jelenleg tanulmányaikat folytatják. 

A tanulók igénylik az anyanyelvű képzést, sőt a kérdőívekben adott válaszaik 
alapján kiderült, hogy a megkérdezett szakközépiskolások 76,8%-a, illetve a szak-
iskolások 81,2%-a inkább más szakot választ, csak anyanyelven tanulhasson, ha 
éppen az általa választott szakon nincs anyanyelvű képzés. A szaktantárgyakra vo-
natkozóan is a megkérdezett tanulók többsége azt a megoldást tartja hasznosnak, 
célravezetőnek, ha a szaktantárgyakat anyanyelven tanulják, sőt az iskola biztosít-
sa a román szakkifejezések elsajátításának lehetőségét is. 

A szakközépiskolák végzős évfolyamainak tanulói közül 67,8% tervezi azt, 
hogy a középfokú szakképzés megszerzése után dolgozni fog, és 20% szeretne to-
vábbtanulni (ezt kiegészíti az egyéb válaszlehetőséget jelölő tanulók aránya, akik 
munka mellett szeretnének tanulni – velük együtt a populációnak körülbelül az 
egynegyede fontolgatja a továbbtanulás lehetőségét). Esetükben a továbbtanulásra 
vonatkozó szándék szoros összefüggést mutat a régióval, a szülők iskolázottságá-
val, valamint a településtípussal: inkább a tömbben élők, a magasabb iskolai vég-
zettséggel rendelkező szülők gyermekei, valamint a megyeszékhelyeken és váro-
sokban élő tanulók tervezik azt, hogy folytatják tanulmányaikat. Nemek szempont-
jából főleg a lányok szeretnének továbbtanulni. Azok a szakközépiskolások, akik 
jelentkeznének felsőfokú képzésbe, főleg anyanyelvű képzést választanának, de a 
tanulóknak az a csoportja, amely szórványban vagy az átmeneti régióban él, s a 
baráti kör vagy a szomszédság miatt gyakrabban használja a román nyelvet, na-
gyobb arányban választja a román nyelvű képzést. 

A szakiskolás tanulók közül 31,8% szeretne érettségizni magyarul és 1% sze-
retne érettségizni románul és a minta majdnem fele még nem döntött erre vonatko-
zóan, a tanulók 25,8%-a pedig nem szeretne érettségizni. A szakiskolások tovább-
tanulási szándéka (érettségi) összefüggést mutat a szülők iskolázottságával és a 
lakóhely típusával. 

Az elhelyezkedésre és munkavállalásra vonatkozóan eredményeink azt mutat-
ják, hogy a szakiskolások többsége is azt tervezi, hogy a szakképzés aktuális sza-
kaszát befejezve dolgozni fog alkalmazottként. A megkérdezett szakiskolás tanu-
lók 67,3%-a fontosnak tartja, hogy szakképesítésének megfelelő munkakörben 
helyezkedjen el (ellentétben a minta 31,5%-ával, akik úgy gondolják, hogy szá-
mukra mindegy milyen munkakörben, csak munkát találjanak), de csak a populá-
ció fele értékeli úgy a jelenlegi képzését, hogy az lehetővé fogja tenni számára an-
nak a szakmának a gyakorlását, amit a legszívesebben végezne (a többiek fele-fele 
arányban úgy vélekednek, hogy nem teszi azt lehetővé, vagy nem tudják a választ 
erre a kérdésre). 
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Magas azon szakiskolások aránya (62,4%), akik szeretnének külföldön mun-
kát vállalni. A külföldi munkavállalás két leggyakoribb indoka a jó fizetés (ez ki-
emelkedően magas) és a nyelvtanulás lehetősége. 

A pályaválasztásban az érdeklődés és az anyanyelven való tanulás lehetősége 
mindkét mintában fontos tényezőnek bizonyult. A szakközépiskolások a képessé-
geket is a legfontosabb tényezők közé sorolják. 

A kérdőívben felsorolt tényezők fontosságának megítélésében jelentős eltéré-
seket találtunk bizonyos szakközépiskolás tanulói csoportok között. Az érdeklődés, 
például meghatározóbb a pályaválasztásban azoknál a tanulóknál, akik román 
nyelvű képzésre jelentkeznek, ha a választott szakon nincs anyanyelvű képzés 
szemben azokkal, akik ilyen esetben más szakot választanak, amelyen van anya-
nyelvű képzés. A szakma presztízse, mint pályaválasztást befolyásoló tényező, 
szignifikánsan fontosabb azok számára, akik a továbbtanulás mellett döntöttek. 
Szintén lényegesebb a presztízs azok számára akik, inkább román nyelvű képzésre 
jelentkeznek, ha a választott szakon nincs anyanyelvű képzés, akárcsak azok ese-
tében, akik választották a szakképzést, valamint, akik a szakképesítésük megfelelő 
munkakörben kívánnak elhelyezkedni. A továbbtanulást tervező diákok számára 
fontosabb a pályaválasztásban az intézmény hírneve, a szakma presztízse, a saját 
érdeklődés, valamint a saját képesség, mint azoknak a társaiknak, akik úgy értéke-
lik, hogy az aktuális képzéssel tanulmányaik időszakának a végére értek. 

A szakiskolások körében inkább a fiúk azok, akik érdeklődésük szerint és sa-
ját képességeik ismeretében választották a szakot, a lányok pedig nagyobb arány-
ban figyelembe vették tanáraik javaslatát a szakválasztáskor. 

Az információszerzésben, pályaorientációban, pályaismeretben fontos szerepe 
van a közoktatásnak. 

Szakirodalom 
KENDERFI Miklós 

2012 Hátrányos helyzetű fiatalok pályaérettsége. In Szretykó György (szerk.): 
Gazdasági kannibalizmus, hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpia-
con és az emberi erőforrás menedzsment. Comenius Kft., Pécs. 

KISS István 
2007 A pályaorientációs tanácsadás tapasztalatai a felsőoktatási rendszerbe ké-

szülő diákok számára In Puskás-Vajda Zsuzsa (szerk.): Felsőoktatásban 
tanuló fiatalok problémái, útkeresése, pályafejlődése a 21. század kezdetén 
Magyarországon. FETA Könyvek 2., Budapest, 187–203. 

SZILÁGYI Klára 
2003 Munka-pályatanácsadás mint professzió. Kollégium KFT, Budapest. 



66 

Reprodukciós minták az erdélyi magyar 
szakközépiskolások és szakiskolások körében 

(Gergely Erzsébet) 

A nagy történelmi események, társadalmi változások általában egy időre na-
gyobb társadalmi mobilitást tesznek lehetővé, aztán történelmi léptékkel nézve vi-
szonylag rövid idő alatt kialakul egy új rend, ami elkezd stabilizálódni, a mobilitá-
si lehetőségek pedig elkezdenek szűkülni. Ettől kezdve újra működni kezdenek a 
társadalom reprodukciós mechanizmusai. 

1989 után Romániában is nagyobb mobilitási lehetőségek nyíltak. A társa-
dalmi változásoknak fontos része volt az iskolahálózat szerkezetének változása: 
mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban jelentősen nőttek a beiskolázási 
számok. A középiskolai képzésben az oktatás expanziója az 1990-es évek közepé-
ig tartott, mert akkoriban a helyek száma a szakiskolai osztályokkal együtt lassan 
elérte a vonatkozó iskoláskorúak számát (Veres 2015, 79). 

Akárcsak más országokban itt is az oktatás expanziója volt jellemző. Mégis, 
hiába lett hozzáférhető elméletileg mindenki számára bármilyen oktatási szint el-
érése, akár az állam által támogatott képzési formában, a társadalmi távolság az 
egyes társadalmi rétegek és a különböző oktatási szintek között nem egyforma. A 
családok iskolázottsági szintje, vagyoni helyzete eltérő stratégiákra készteti a csa-
ládokat, és meglehetősen rétegspecifikus döntések születnek egyik oktatási szintről 
a másikba való belépés alkalmával (Csata 2004, 2005; Papp 2005). 

Egy iskolaválasztást és mobilitást vizsgáló magyarországi kutatás azt mutatta, 
hogy Magyarországon a gyermekek által elérendő iskolázottsági szintet a legtöbb 
esetben a szülők aspirációi határozzák meg, a szülők iskoláztatási aspirációi pedig 
elsősorban a saját iskoláztatásukkal és az életben való sikerességgel kapcsolatos 
élettapasztalataikkal függnek össze (Andor–Liskó 2000). A kutatás arra mutatott 
rá, hogy a magasan iskolázott szülők inkább azt döntik el, hogy meddig szeretnék 
iskoláztatni a gyerekeiket, milyen oktatási szint eléréséig hajlandóak finanszírozni 
a gyermek tanulmányait, és kevésbé azt, hogy milyen képzési szakterületen tanul-
jon a gyermek, míg az alacsonyabb iskolázottságú szülők inkább szakmát válasz-
tanak gyermekeik számára, és sokkal bizonytalanabbak abban, hogy meddig akar-
ják/tudják finanszírozni a gyermek tanulását. 

Ebben a logikában a magasabban iskolázott szülő leginkább elméleti iskolába 
íratja a gyerekét, hogy minél nagyobb esélyt biztosítson számára a felsőfokú ta-
nulmányok fele, míg az alacsonyabban iskolázott szülő valamilyen szakmát adó 
iskolát választ, hogy a gyermeknek minél hamarabb legyen esélye elhelyezkedni a 
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munkaerő piacon, és önálló keresethez jutni. A magasabban képzett szülő tehát mi-
nél magasabb szintű képesítést szeretne a gyerekének, az alacsonyabban képzett szü-
lő meg inkább biztos egzisztenciát, jó kereseti lehetőséget szeretne a gyermekének. 

A társadalmi változások következtében azonban az alacsonyabban iskolázott 
szülők szemében is megnőtt az iskoláztatás jelentősége. Csákó Mihály azt tapasz-
talja, hogy mivel egyre több munkahely eleve diplomához van kötve, az érettségi-
nek inkább csak akkor van jelentősége, ha valaki nem rendelkezik vele (Csákó 
1998, 473). Ennek a felismerésnek a bizonyítéka, hogy Magyarországon 1997-ben 
a szakmunkás-végzettséggel rendelkező apáknak is csak a 11%-a tervezte, hogy 
gyermeke szintén szakmunkás diplomát szerezzen. Az egyetemi diploma mint cél 
annál valószínűbb, minél magasabb az apa iskolai végzettsége (az egyetemet vég-
zett apák egyetemi diplomát szeretnének gyermekeiknek). 

Korábban egy szakképesítés egész életre biztos egzisztenciát jelentett. A 
rendszerváltás után kiszámíthatatlanabb lett, hogy melyik településen milyen 
szakmával lehet elhelyezkedni, ráadásul a technikai fejlődés következményeként 
igen sok szakma igényel továbbtanulást, adott esetben meg átképesítést a szakma 
megszűnése miatt. 

Romániában, a szakközépiskolákban a szakmai ismeretek átadása mellett el-
méleti oktatás is folyik, ez elvileg lehetővé teszi a tanulmányok magasabb szinten 
való folytatását. De az elméleti oktatás alacsony színvonalú: emiatt a diákok ugyan 
bekerülhetnek egyetemre, de ott nehezebb tartaniuk a lépést az elméleti iskolákból 
jövőkkel. A szakiskolákból is lehetséges eljutni az egyetemig (elméletileg van le-
hetőség a tanulmányok folytatására és az érettségi vizsga letételére), de még na-
gyobb a társadalmi távolság az egyetem és a szakiskola közt, mint az egyetem és a 
szakközépiskola között. Ezért nagy a valószínűsége annak, hogy aki biztosan tud-
ja, hogy egyetemre akar menni, az igyekszik valamilyen elméleti líceumban vé-
gezni a középiskolai tanulmányait. 

Jelen tanulmányban az erdélyi magyar érettségit adó szakközépiskolák és 
érettségit nem adó szakiskolák diákjainak társadalmi hátterét hasonlítom össze, he-
lyenként utalva egy korábbi, elsősorban elméleti líceumokra vonatkozó kutatásunk 
eredményeire. 

Ennek a tanulmánynak nem célja a teljes erdélyi magyar iskolahálózat feltér-
képezése (a magyar népesség állandó lakhelyével összevetve). Tény azonban, 
hogy középiskolai szinten minden iskolatípus intézményei nagyrészt váro-
son/megyeszékhelyen vannak: mind az elméleti, mind a szakközépiskolák és szak-
iskolák több mint háromnegyede található városi közegben. És bár az elméleti is-
kolákhoz képest nő a szakiskolák száma falusi környezetben (15%-a ezeknek az 
iskoláknak falun van, míg az elméleti és szakközépiskoláknak 10%-a sincs rurális 
közegben), ez messze elmarad a falusi diákok arányától. Azaz a falusi diákok egy 
jelentős részének ingáznia kell, ha a nyolc általános befejezése után tanulni akar 
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még, mindegy, hogy elméleti iskolába, szakközépiskolába vagy szakiskolába je-
lentkezik. Ilyen szempontból a megyeszékhelyeken lakó diákok kerülnek előnybe, 
hiszen a lakótelepülésükön minden iskolatípus megtalálható, a legszélesebb szak-
kínálattal. Más településtípusokon gyakrabban merül fel a kérdés, hogy amennyi-
ben az adott településen nem elérhető anyanyelven az általa óhajtott szak, akkor 
szakot, nyelvet vagy települést vált (ez utóbbi esetben naponta ingázik, vagy el-
szakadva a családtól, a hét nagy részét egy másik településen tölti). Ez a helyzet 
demográfiai és oktatáspolitikai okokra vezethető vissza (Gergely 2015). 

Az elméleti iskolák diákjai között viszonylag alacsony volt a falusi diákok 
száma (Gergely 2016), a szakközépiskolák diákjainak már a fele falusi, a szakisko-
lák diákjainak pedig több mint kétharmada. Tehát a szakiskolák és szakközépisko-
lák diákjai között jóval nagyobb arányban vannak jelen a falun élő diákok, mint az 
elméleti képzést nyújtó iskolákban. Az alábbi grafikonokon jól látható mennyire 
egyenlőtlen az iskolák és a diákok eloszlása a különböző településtípusokon8: 

 
1. grafikon. A szakközépiskolák településtípusa és a diákok állandó lakhelye 

 
2. grafikon. A szakiskolák településtípusa és a diákok állandó lakhelye 

                                                   
8 A tanulmányban csak azokat a statisztikai eredményeket ismertetem, amelyek szignifikánsaknak 
bizonyultak. 
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Nemek szerinti bontásban a 2002-es népszámlálás azt mutatta, hogy a maga-
sabb iskolai szinteken „feminizálódás” jellemző, aminek mértéke csökkent ugyan, 
de megmaradt 2011-re is. A szakiskolákban azonban számottevő, 60% körüli fiú-
többlet volt megfigyelhető mindkét népszámlálás alkalmával (Veres 2015, 75). 

Adataink azt mutatják, hogy a szakközépiskolák és a szakiskolák diákjai kö-
rében is fiútöbblet van, azt láthatjuk, hogy mindkét iskolatípusban a diákok több 
mint fele fiú, tehát a nálunk is működik a fiúk önszelekciós mechanizmusa (Báthory 
1992). Úgy tűnik, hogy a fiúkon nagyobb a nyomás, hogy minél korábban szakmát 
szerezzenek, és munkába álljanak. 

 
3. grafikon. A szakközépiskolás diákok szüleinek iskolázottsági szintje (százalékban) 

 
4. grafikon. A szakiskolás diákok szüleinek iskolázottsági szintje (százalékban) 9 

Ahogyan haladunk az elméleti líceumoktól a szakközép- és szakiskolák fele, 
fokozatosan csökken a szülők végzettsége. A szakközépiskolákban még a szülők 
7–8%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel, 34–38%-a pedig érettségi diplomával. 
                                                   
9 A szakközépiskolások társadalmi hátterének vizsgálatakor nem tértünk ki külön a Nem tudja/Nem 
válaszol kategóriára, mert nem tűnt fontosnak. Itt azonban az szúrt szemet, hogy a szakiskolások kö-
rében a nem válaszolók aránya jelentősen megnövekszik a szakközépiskolásokhoz képest, ezért ma-
radt ez az adat a grafikonban (korábban a szakközépiskolások 6,6%-a nem adta meg az apa iskolá-
zottságát, ill. 4,9%-uk nem válaszolt az anya iskolázottságára vonatkozó kérdésre). 

0

20

40

60

Érettségi nélkül Érettségi diploma Felsőfokú
végzettség

58,3

34,7

7

53,8

38,2

8

Apa végzettsége

Anya végzettsége

0

20

40

60

80

Érettségi
nélkül

Érettségi
diploma

Felsőfokú
végzettség

Nem tudja/nem
válaszol

60,4

22,5

5,2 11,9

64,3

19,7
4,7 11,3

Anya

Apa



70 

A szakközépiskolákhoz képest a szakiskolákban csökken a felsőfokú- és az érett-
ségi diplomával rendelkezők aránya (a szülők 4–5%-a rendelkezik felsőfokú vég-
zettséggel, és 19–22%-a szerzett érettségi diplomával), és nő az érettségi diplomá-
ig el nem jutó szülők aránya (3. grafikon). 

Az érettségit nem adó szakiskolákba tehát többnyire olyan diákok járnak, 
akiknek szülei maguk sem szereztek érettségi diplomát, és valamilyen szakmát 
szeretnének elsajátítani, akár azért, mert úgy gondolják, nem lennének képesek 
megszerezni az érettségi diplomát, akár azért, mert azt remélik, így hamarabb és 
biztosabban jutnak álláshoz és fizetéshez. 

Településtípusok szerinti bontásban Romániát régóta a városi lakosság maga-
sabb iskolázottsági szintje (22,4 százaléknak van egyetemi, és 30,3 százaléknak 
középiskolai végzettsége), és a falusi népesség alacsonyabb iskolázottsági szintje 
(4,7 százaléknak van egyetemi és 17,2 százaléknak középiskolai végzettsége) jel-
lemzi (Veres 2015, 79). 

A szakiskolás diákok szüleinek iskolázottsága településtípusonként a követ-
kezőképpen alakul: 

 
5. grafikon. Az apák iskolázottsága településtípus szerint a szakiskolákban 

 
6. grafikon. Az anyák iskolázottsága településtípus szerint a szakiskolákban 
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A fenti két grafikonon jól látható egyrészt, hogy minden településtípuson az 
érettséginél alacsonyabb iskolázottságú szülők vannak a legtöbben, másrészt, hogy 
minden iskolázottsági szinten, a falun élők vannak többségben. Azt mondhatjuk te-
hát, hogy az érettségit nem adó szakiskolákat elsősorban a falun élő nagyon alacsony 
iskolázottságú szülők választják gyermekeiknek. Másrészt, ha a magasabb iskolá-
zottság felől közelítjük meg a kérdést, akkor az adatok azt mutatják, egyfelől, hogy 
a magasabb iskolázottságú szülők más iskolatípus fele irányítják gyermekeiket, hi-
szen ebben az iskolatípusban alig van felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szülők 
gyermeke, másrész, akik mégis egyetemi diplomás szülők gyermekeként választ-
ják ezt az iskolatípust, azoknak többsége falun élő diplomás. Ami azért érdekes, 
mert amint azt fennebb említettük, a felsőfokú tanulmányokkal rendelkező népes-
ség többnyire a városokban (leginkább a megyeszékhelyeken) koncentrálódik. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy a falu mint településtípus tart leginkább igényt ezekre az 
iskolákra. 

 
7. grafikon. Az apák iskolázottsága településtípus szerint a szakközépiskolákban 

 
8. grafikon. Az anyák iskolázottsága településtípus szerint a szakközépiskolákban 
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A szakközépiskolás diákok szülei valamivel magasabban iskolázottak ugyan, 
mint a szakiskolás diákok szülei, de a településtípusra vonatkozóan itt is érvényes, 
hogy a falun élők választják legnagyobb arányban ezt az iskolatípust is, és a me-
gyeszékhelyen élő felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szülők számára a legke-
vésbé vonzó ez az iskolatípus. Érdemes megjegyezni azonban, hogy az érettségit 
adó szakközépiskolák diákjai körében magasabb a városi, érettségivel vagy akár 
felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szülők aránya, mint a szakiskolák esetében. 
Ennek az lehet a magyarázata, hogy mivel érettségit adó iskolatípusról van szó, 
innen egy szakma elsajátítása után könnyebbnek gondolhatják az utat az egyetem 
fele, ha a gyermek az érettségi megszerzése után folytatni szeretné majd a tanul-
mányait. 

A jövő terveket illetően a szakközépiskolások kétharmada dolgozni szeretne 
az érettségi diploma megszerzése után, 20,7%-uk szeretné folytatni a tanulmánya-
it. Akadnak köztük olyanok, akik dolgozni és tanulni is szeretnének a továbbiak-
ban, de ezek száma igen alacsony (alig fél százaléka a diákoknak), és tíz százalék 
körüli azok aránya, akik valami mást szeretnének csinálni, vagy még nem tudják, 
hogyan is lesz tovább. 

A szülők iskolázottságával összevetve ezeket a jövőterveket, az adatok azt 
mutatják, hogy a 8 osztállyal vagy annál kevesebbel rendelkező szülők gyermekei 
szeretnének a legnagyobb arányban dolgozni. Ahogy nő a szülők iskolázottsága 
fokozatosan csökken a dolgozni akaró diákok aránya, bár ebben az iskolatípusban 
még az érettségivel rendelkező szülő gyermekeinek is több mint a fele szeretne in-
kább a munkaerőpiacra belépni, mint továbbtanulni. Ennek megfelelően szintén a 
8 osztállyal vagy annál kevesebbel rendelkező szülők gyermekei tervezik a legki-
sebb arányban a továbbtanulást (mindössze tíz százalékuk), és az szülők iskolai 
végzettségével emelkedik a továbbtanulni szándékszó diákok aránya is (lásd az 1. 
táblázatot). 

1. táblázat. Szülők iskolázottsága és a diákok továbbtanulási tervei a szakközépiskolákban 

APA 8 osztály Szakmunkás Érettségi Felsőfokú t. 
Dolgozni szeretne 79,3 69,9 61,5 47,2 

Továbbtanul 10,4 18,9 24,8 37,4 
Egyéb 7,3 8,5 11,1 8,9 
ANYA         

Dolgozni szeretne 76,9 74 59,1 49,3 
Továbbtanul 11,4 14,9 26,6 38,9 

Egyéb 7,3 8,5 11,1 8,9 
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A szakiskolákban a szülők végzettsége és a továbbtanulási tervek elég hason-
lóan alakulnak az anyák és az apák iskolázottsága szempontjából (lásd lennebb a 
2. táblázatot). 

Az apákat illetően megállapíthatjuk, hogy az érettségi diplomával rendelkező 
apák gyermekei tervezik a legnagyobb arányban, hogy végül ők maguk is szerez-
zenek érettségi diplomát (42,6%), és ugyanebben a kategóriában vannak a legke-
vesebben, akik egyáltalán nem szeretnének érettségizni (16,9%). 

Az anyák iskolázottsága szerint is hasonló arányok figyelhetők meg mind az 
érettségi, mind a felsőfokú diplomával rendelkezők körében (úgy tűnik, azok a 
gyermekek, akiknek az anyja felsőfokú tanulmányokkal rendelkezik, nagyobb 
mértékben tervezik az érettségi diploma megszerzését, mint azok, akiknek az apja 
rendelkezik felsőfokú diplomával). 

Mind az anya, mind az apa esetében nagyobb a határozatlanok aránya (40% 
körül), mint azoké, akik már eldöntötték, hogy nem szeretnének érettségizni. 

2. táblázat. Szülők iskolázottsága és a diákok továbbtanulási tervei a szakiskolákban 

APA Érettségizni  
szeretne magyarul 

Érettségizni  
szeretne románul 

Nem  
tudja 

Nem  
érettségizik 

Érettségi nélkül 27,5% 0,6% 41,5% 28,8% 
Érettségizett 42,6% 1% 39,5% 16,9% 
Felsőfokú tanulmányok 23,9% 4,3% 41,3% 28,3% 

ANYA Érettségizni  
szeretne magyarul 

Érettségizni  
szeretne románul 

Nem  
tudja 

Nem  
érettségizik 

Érettségi nélkül 26,3% 0,5% 41,9% 29,6% 
Érettségizett 42,6% 1,8% 39,5% 16,1% 
Felsőfokú tanulmányok 41,2% 2% 31,4% 23,5% 

 
Első látásra úgy tűnik, hogy az érettségit nem adó szakiskolákban többen sze-

retnék folytatni a tanulmányaikat, mint a szakközépiskolákba járó diákok. Mégis 
itt nem erről van szó, hiszen a szakközépiskolás diákok eleve érettségi vizsgával 
záruló képzésformába járnak, a szakiskolás diákok számára pedig a tanulmányok 
folytatása leginkább az érettségi vizsgáig való eljutást jelenti. 

Következtetések 

Az elméleti- és szakközépiskolák több mint háromnegyede főleg városi kö-
zegben található. A szakiskola az az iskolatípus, amely az előző kettőnél nagyobb 
arányban található falun is, de ez az arány így is csak 15 százalék körül mozog. 
Mivel a falusi diákok aránya ennél jóval nagyobb, ők ingázásra (napi ingázás vagy 
bentlakásos/albérletes megoldás) kényszerülnek. 
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Ebből a szempontból a megyeszékhelyeken lakó diákok vannak előnyben, hi-
szen a saját településükön többnyire minden képzéstípus megtalálható, más telepü-
lésekhez képest szélesebb szakkínálattal. 

Ahogy azt az utolsó két népszámlálás is mutatta, fiútöbblet tapasztalható a 
szakközép- és szakiskolákban. 

A szülők iskolázottságára vonatkozóan az adatok azt mutatják, hogy az elmé-
leti iskolák diákjaihoz képest a szakközépiskolák diákjainak szülei alacsonyabb is-
kolai végzettséggel rendelkeznek, a szakiskolások szüleinek pedig még alacso-
nyabb az iskolai végzettsége. A szakiskolások szüleinek több mint a fele nem 
rendelkezik érettségi diplomával, ez kihat az aspirációikra, jövőterveikre is: a 
szakiskolákat eleve az alacsonyan iskolázott szülők gyermekei választják legna-
gyobb arányban, és pont ezen szülők gyermekei közt meglehetősen alacsony az 
érettségi diploma megszerzését célzó jövőterv (és akkor még mindig kérdéses, 
hogy azok közül, akik egyáltalán szeretnének érettségi diplomát szerezni, hánynak 
sikerül majd valóban letenni az érettségi vizsgát). 

Érdekesség, hogy míg Romániában a felsőfokú tanulmányokkal rendelkezők 
főleg városi közegben koncentrálódnak, addig a szakiskolát választó felsőfokú ta-
nulmányokkal rendelkező szülők többsége falun él. A lakhely településtípusa sze-
rint a szakiskolákra egyértelműen a falusi népesség tart leginkább igényt. 

Összességében tehát a romániai magyar iskolahálózat keretében a magasabb 
iskolázottságú szülők gyermekei sokkal inkább célozzák meg a magasabb iskolai 
szintek elérését, a felsőfokú diplomák megszerzését, és ennek érdekében az elmé-
leti, illetve a szakközépiskola felé orientálódnak. Az alacsonyabban iskolázott szü-
lők gyermekei pedig, akiknek jelentős hányada még az érettségi diploma megszer-
zését sem tervezi, inkább a munkaerőpiacra való belépést preferálják. 
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Romániai magyar szakközépiskolai és szakiskolai tanárok 
oktatói tevékenysége, munkakörülményei 

(Horváth Zsófia) 

A tanári szakmára vonatkozó vizsgálatok száma igen gazdag. A modern em-
pirikus kutatási eszközökkel-módszerekkel lehetővé vált a pedagógusi munka sajá-
tosságainak a feltárása, valamint a tanári pálya alakulásának a vizsgálata mind ha-
zai, mind nemzetközi szinten. Nagy Mária (2001) szerint az egyik legnépesebb 
értelmiségi szakma, amellyel kapcsolatban rengeteg erre vonatkozó információt ta-
lálhatunk szakmai folyóiratokban, könyvekben egyaránt. A tanári professzióval 
kapcsolatos tényezők egy része objektív, ezért mérhetőbb, vizsgálhatóbb. Ilyenek 
például a szakemberek száma, a végzettség és nemek szerinti összetétel, a munka-
terhek, munkaeszközök. Kevésbé mérhető faktorok a szubjektív jellegűek, mint 
például az osztálytermi gyakorlat. 

Az OECD10 keretében végzett nemzetközi vizsgálatok (PISA vizsgálatok) 
már nem csak adatgyűjtéssel foglalkoznak, hanem önálló tanulmányok, elemzések 
megjelenésével (Education in Glance) önálló szemléletet jelenítenek meg (Nagy 
2001). Ezen vizsgálatokból kitűnik, hogy a XX. század utolsó évtizedeinek tanára-
it az előképzettséget tekintve emelkedés jellemzi, azaz szinte sehol sincsenek 
olyan tanárok, akik nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel. Ugyanakkor ezzel 
egy időben a társadalmi megbecsültség (társadalmi státusz) csökkent (Fónai–Dusa 
2014). A tanárok helyzetével foglalkozó kutatási eredményeket elemezve Fónai–
Dusa (2014) megállapítja, hogy a pedagógusok általánosabban vett státusza több 
mutató alapján is romlik. Így például csökkent a szakma presztízse, a tanárok egy-
re alacsonyabb státuszú társadalmi csoportokból rekrutálódnak, a szakmához szük-
séges tudás és az elérhető jövedelem között aránytalan kapcsolat áll fenn, valamint 
a tanári szakmára is jellemző a szemi-professzió. A fél professzió jegyeihez tar-
tóznak az öt évnél kevesebb időtartamú képzés, a kisebb súlyú specializált készség 
– és képességtár, a hangsúly a tudás hatékony kommunikálásán és nem az alkal-
mazáson van. 

Nagy (2001) szerint változás következett be a tanári munkavégzés értelmes-
ségében is, mivel kezdetben mindenki hitt a tanári szakma társadalmi egyenlőséget 
segítő szerepében, valamint a nemzeti identitástudatot alakító tudás-tartalmak át-
adásában. Ezzel ellentétes a globalizációs elv, amely az egyenlőségelvű ideológiát 
                                                   
10 OECD – Organization for Economic Co-operation and Developement 
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váltotta fel a piac- és verseny-elvű ideológiákkal. „…A tanár a tudásátadó szere-
péből a használói igények szerepébe került.” (Nagy 1993), ugyanakkor a tanárok 
iránti elvárásokban jelen vannak az olyan hagyományos jó tanár-kép meghatározó 
elemei, mint például jó szakember, van hivatástudata, következetes, szigorú (Hor-
váth 2015; Fónai–Dúsa 2014). 

A pedagógusi szakma az elöregedő szakmák körébe sorolható, hiszen a fejlett 
országokban a hetvenes évektől a diákok számának drasztikus csökkenése követ-
kezett be, amely megnehezíti a fiatal tanárok pályára kerülését, a generációk ter-
mészetes cserélődését (Nagy 1993). Emellett a romániai magyar szakoktatásban 
még azzal a vesztességgel is számolni kell, hogy a szakoktatás időszakos meg-
szüntetésével a nagy szakmai tapasztalatú pedagógusok jelentős része átképezte 
magát más területre, vagy teljesen elhagyta a tanári pályát (Bíró–Bodó–Burus 
Siklódi, 2015). 

A tanári szakma egyik legjelentősebb változása mind a nyugati-, mind a ke-
let-európai országokban, a nemi összetétel vonatkozásában következett be: jelen-
tősen magasabb a nők aránya, mint a férfiaké (Fónai–Dúsa 2014; Education at a 
Glance 2016). 

A tanári szakmával kapcsolatos OECD vizsgálatoknak egy jelentős része a 
tanári szakma fizetés, alkalmazás és munkakörülményeinek a feltárására irányul 
(Education at a Glance 2016). Habár a Romániára vonatkozó adatok nem szere-
pelnek a nemzetközi összehasonlításban, számunkra mégis támpontot jelentenek 
abból a szempontból, hogy a külföldi szakmatársakhoz viszonyítva milyen a ro-
mániai magyar szakközépiskolai és szakiskolai tanárok helyzete. Az a tény, hogy 
Románia nem tagja az OECD-nek megnehezíti a saját adatainkkal való összeha-
sonlítást és az értelmezést, ugyanakkor azt jelzi is, hogy Románia nem teljesíti 
azokat a feltételeket, amelyek szükségesek lennének egy ilyen nemzetközi vizsgá-
lat részvételhez. 

A tanárok munkakörülményeire vonatkozóan vizsgálták, a tanár–diák arányt, 
az egy diákkal töltött tanítási óra arányát, valamint a jövedelmet (az egy tanítási 
órára jutó tanári bér értékét). A vizsgálat alapkérdései: Mennyit keresnek a taná-
rok? Mennyit dolgoznak ezért? Az eredmények alapján három csoportot alakítot-
tak ki. Az első csoportba azok az országok tartoznak, ahol kevés tanulóval foglal-
kozik a tanár és jó a tanári bér. Ide sorolhatók a dán, holland, belga, osztrák 
pedagógusok. A második csoportban viszonylag sok az egy tanárra jutó diákok 
száma, azonban magas a tanárbér (ír, francia, német, amerikai, spanyol). A harma-
dik csoportba pedig azok tartoznak, akiknél átlagos a tanárbér és átlagos a diáklét-
szám: Norvégia, Olaszország. 

A tanári szakmában úgynevezett „külső” jutalmak a fizetés, presztízs, hata-
lom, kiegészítő jutalmak a rövidebb munkaév, kedvezőbb beosztás. A „belső” 
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pszichikai jutalmak rendszere: a fiatalokkal, gyerekekkel lehet foglalkozni, így ér-
zelmi igényeket elégít ki, élvezetet okoz 

Guy Neave (Nagy 2001) szerint a tanárok számára a fizetés szempontjából 
nem a nemzetközi összevetések az irányadók, hanem az egyes nemzeti csoportok-
kal való összevetések, vagyis az hogy „otthon” másokhoz képest mennyit keres-
nek. Hasonlóan gondoljuk a munkakörülményekre vonatkozóan is, vagyis a tanár 
kollégák számára az a meghatározóbb, hogy „itthon” milyen körülmények között 
dolgoznak pedagógus társaik. Romániában a pedagógusok kötelező munkaidejét 
az 1/2011-es Tanügyi Törvény 262. cikkelye szabályozza, amely a közoktatásban 
dolgozó pedagógusok számára napi 8 óra, azaz heti 40 óra munkaidőt ír elő. Ebből 
heti 18 óra kötelezően osztálytermi tanítás, 22 óra pedig felkészülés, szervezési-
nevelési munka és más adminisztratív feladatok végzésére fordítható11. 

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

terheinek, munkakörülményeinek és szakmai tapasztalatainak az összehasonlítása. 
Keresztmetszeti vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy a romániai magyar 
szakközépiskolai és szakiskolai tanárok munkavégzésében vannak-e kimutatható 
különbségek. Kérdésünk arra vonatkozott, hogy a szakiskolai tanárok heti tanítási 
óraszáma különbözik-e a szakközépiskolai tanárok munkaidejétől. Feltételeztük, 
hogy a szakiskolai tanárok előnyben részesítik a gyakorlati oktatás fontosságát, va-
lamint azt hogy az adott szakma tanításához szükséges oktatási és munkaeszközök 
hiánya még jelentősebb, mint a szakközépiskolai oktatásban. Kíváncsiak voltunk 
arra is, hogy milyen javaslataik vannak a szakiskolai tanároknak a hatékony szak-
mai oktatás támogatására vonatkozóan. 

A vizsgálati mintát 20 szakiskolai és 99 romániai magyar szakközépiskolai 
tanár alkotja a szórvány, átmenet és a tömb régiókból. 

A kutatásban részt vett szakközépiskolai tanároknak több mint 80%-a, a szak-
iskolai tanároknak 75%-a a pedagógusi alapnormát képező heti 18 óránál többet 
tanít. A szaklíceumban oktató tanárok 40,40%-a és a szakiskolában dolgozók 
30%-a hetente 18 és 22 óra között tanít. Mindkét csoportban magas az aránya 
azoknak, akik heti 22 óránál is többet oktatnak: szaklíceumban 42,42%, a szakis-
kolában 45%. A szakközépiskolai pedagógusoknak csak 17,17%-a, a szakiskolai 
kollégáknak egynegyede (25%) dolgozik heti 18 órában. 

Hasonló a terheltség mindkét csoportban a szaktantárgyak oktatását és az osz-
tályok számát illetően, ugyanis minkét csoportban, átlagban 8-9 különböző szak-
tantárgyat tanítanak egy tanév során és egy tanár 5-6 különböző osztályban oktat. 
                                                   
11 https://legeaz.net/legea-educatiei-nationale-1-2011/art-262 

https://legeaz.net/legea-educatiei-nationale-1-2011/art-262
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Az osztályban ledolgozott időn kívül a pedagógusok arra is jelentős időt 
szánnak, hogy felkészüljenek a tanításra. A szakiskolai tanárok 70%-a több mint 
hét órát készül hetente, ez az arány a szakközépiskolai tanároknál 58,71%. A szak-
iskolai tanároknak közel egynegyede (23,71%), míg a szakiskolai pedagógusoknak 
30%-a hetente több mint tíz órát tölt felkészüléssel. Mindkét csoportban tíz száza-
lék körüli azoknak az aránya, akik heti három óránál kevesebb időt fordítanak az 
órákra való felkészülésre. (1. táblázat). 

1. táblázat. Felkészüléssel töltött idő 

Heti hány órát tölt felkészüléssel? szaklíceum 
(%) 

szakiskola 
(%) 

3 órát 11,39 10 
3–6 órát 30 20 
7–10 órát 35 40 
10 óránál többet 23,71 30 

 
A szaklíceumi és szakiskolai oktatók jelentős része felsőfokú tanulmányait 

valamilyen mérnöki szakon végezte (80% a szaklíceumban, 83,33% szakiskolá-
ban). A szaklíceumi pedagógusok közül 17,59%-uk valamilyen természettudomá-
nyi szakon (fizika, kémia, biológia, földrajz stb.) diplomázott, ez az arány 11,11% 
a szakiskolai tanárok esetében. Kis arányuk (2,41% szaklíceumban, 5,56% szakis-
kolában) matematika végzettséggel rendelkezik. Igen fontos adat, hogy a megkér-
dezett szakiskolai tanárok 88,24%-a románul, és csupán 11, 76% végezte anya-
nyelvén tanulmányait. Több mint 90%-uk autodidakta módon sajátította el az 
anyanyelvű oktatáshoz szükséges szakterminológiát. 

A taneszközökkel valló ellátottság nem megfelelő, hiszen a válaszokból az 
derül ki, hogy mindkét csoportban körülbelül csak 65%-os a tankönyvellátottság, 
60%-nak van szemléltető eszköze és még kevesebb arányban (kb. 55%) áll rendel-
kezésére a minőségi szakoktatás nélkülözhetetlen eszköze, a szakmai kézikönyv 
(2. táblázat). 

2. táblázat. Taneszközök 

Milyen eszközök állnak rendelkezésére  
a szaktantárgyak oktatásában? 

szaklíceum 
(%) 

szakiskola 
(%) 

tankönyvek 65,31 65 
munkafüzetek vagy munkalapok 43,88 15 
szemléltető eszközök 62,24 60 
kézikönyvek 57,14 55 
számítógépszoftver a szaktantárgy oktatásához 35,71 50 
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Különbséget találtunk a két csoportban a munkafüzetek, munkalapok haszná-
latában, ugyanis a szakiskolai tanárok 15 százalékának áll rendelkezésére ez az ok-
tatási eszköz, a szaklíceumi tanárok esetében a helyzet valamivel jobb: 43,88 szá-
zalékuk rendelkezik ezekkel az eszközökkel. A szakiskolákban magasabb az 
aránya a szaktantárgyak oktatásához szükséges számítógépes szoftverek használa-
tának (50%), mint a szaklíceumokban (35,71%) (2. táblázat). 

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 diákoknak a tanulásban való motivációjának hiánya nagyon 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, míg a szakiskolai tanárok 65%-a 
tartja megfelelőnek az elméleti és gyakorlati képzés arányát a szakoktatásban, 
vagyis szerintük kiegyensúlyozott a két tanítási forma. A szaklíceumi oktatók 
46,81%-a úgy véli, hogy az elméleti képzés túlzottan hangsúlyos, és ez az arány 
csak 35% a szakiskolában. A szaklíceumi tanárok közül néhányan (2,13%) úgy vé-
lekednek, hogy a gyakorlati képzés túlzottan hangsúlyos. 

Az oktatás tartalmát/ a tanítási anyag tartalmát meghatározó tényezők közül a 
leghangsúlyosabbak a vizsgakövetelmények és az az ismeret és tudáshalmaz/tu-
dástár, amire a tanulónak a későbbiekben szüksége lesz (3. táblázat). A pedagógu-
sok törekednek arra, hogy figyelembe vegyék, hogy a további tanuláshoz mire van 
szüksége a tanulónak (a nagyon maghatározó arány 46,81% szakközépiskolában, 
55% szakiskolában). Mindkét csoportban a legkevésbé a tankönyveket veszik fi-
gyelembe, de ez hangsúlyosabb a szakiskolában (50%), mint a szakközépiskolák-
ban (30,11%). A magyar nyelvű tankönyvek ellátásában a közoktatás minden for-
májában jelentős hiány tapasztalható, de ez még hangsúlyosabb a szakközépiskolai 
és a szakiskolai oktatásban. A tantervhez a szakközépiskolai tanároknak egy ke-
véssel több mint fele nagyon ragaszkodik, és 42 százalékuk csak részben igazodik. 
A szakiskolai pedagógusoknak a fele sem (csak 38, 59%) igazodik a tantervhez, és 
több mint felük (55,56%) csak részben. Az adatok egy nagyon fontos jelenségre 
hívják fel a figyelmünket: miért mondanak le a pedagógusok a minőségi munká-
hoz nélkülözhetetlen alapdokumentum használatáról? Feltételezhetően azért, mert 
a szakoktatásban érvényben levő tantervek elvesztették irányadó, minőségbiztosító 
szerepüket. 
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3. táblázat. A tanítás tartalmát meghatározó tényezők megoszlása százalékban 

Mennyire határozzák meg a felsorolt 
szempontok, hogy mit tanít? Oktatástípusa nem részben nagyon 

Amire a tanulóknak szükségük van az 
életben. 

szl* 2,15 38,71 59,14 
szi** 5,56 27,78 66,67 

A tanterv 
szl 4,26 42,55 53,19 
szi 5,56 55,56 38,59 

A tankönyv 
szl 30,11 52,69 17,20 
szi 50 40 10 

A vizsgakövetelmények 
szl 3,23 32,26 64,52 
szi 10 25 65 

Amire a tanulóknak a további tanulmá-
nyaikhoz szükségük lesz. 

szl 4,26 48,94 46,81 
szi 0 45 55 

* szl – szaklíceum, ** szi – szakiskola 
 

 
1. ábra. A tanítás tartalmát meghatározó tényezők megoszlása százalékban 
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A pedagógusi munka minőségét az is befolyásolja, hogy a tanár milyen gyako-
risággal vesz részt különböző szakmai tevékenységekben. A szakmai tevékenysé-
geket három nagyobb csoportba soroltuk. A pedagógiai szakirodalom, valamint a 
szaktantárgyhoz kapcsolódó szakirodalom olvasása az egyéni felkészülés részét ké-
pezi. Az eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezett szakközépiskolai pedagó-
gusok jelentős része rendszeresen (56,84%) illetve gyakran (37,895%) olvas szak-
tantárgyhoz kapcsolódó szakirodalmat. Pedagógiai jellegű anyagokat rendszeresen 
(20,21%) valamivel kevesebben, és több mint 50%-uk gyakran olvas. A pedagógiai 
munka szerves részét képezi a taneszközök, feladatlapok összeállítása: 49,47% 
rendszeresen, 38,95% gyakran készít ilyen jellegű szakmai anyagokat (2. ábra). 

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 végzi. A szakközépis-
kolai tanárok egyharmada (32,26%) soha nem szervez szakkört és alig 16%-uk 
szervez rendszeresen vagy gyakran. A bemutató órák arányai is hasonlóak, azaz 
15,96% soha nem tart nyílt órát, 56,38% ritkán, 25,53% gyakran és csak 2,13% 
vállalja rendszeresen az ilyen jellegű tevékenységet (2. 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, hiszen sokan a tanári alapnor-
mán felül dolgoznak. 

 
2. ábra. A szakmai tevékenységekben való részvétel gyakorisága szakközépiskolákban 

Az adatok azt mutatják, hogy a romániai magyar szakközépiskolai tanárok je-
lentős része szakmai továbbképzéseken vesz részt (rendszeresen 24,47%, gyakran 
45,74%) és kevésbé bevált szokás, hogy szakmai konferenciákra járjanak 
(13,98%-uk soha, 52, 69%-uk ritkán). 
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A szakiskolai tanárok körében a szakanyagok, feladatlapok összeállítása, va-
lamint a szakirodalom rendszeres olvasása és a továbbképzéseken való részvétel a 
leggyakoribb. Feltételezhetően ebben a formában próbálják ellensúlyozni azt a hi-
ányt, amit a tankönyvek és a tanítási segédanyagok területén tapasztalnak. Azon-
ban úgy tűnik, hogy ez annak a rovására történik, hogy a nem kötelező szakmai 
tevékenységek elmaradnak, így például nem szerveznek szakköröket, ritkán tarta-
nak bemutató órákat, és szakközépiskolai kollégáiktól eltérően szakmai konferen-
ciákon is ritkán vagy soha nem vesznek részt (3. ábra). 

 
3. ábra. A szakmai tevékenységekben való részvétel gyakorisága szakiskolákban 

Megkérdeztük, hogy mit javasolnak a szakközépiskolai tanár kollégák arra 
vonatkozólag, hogy milyen támogatás jelentene megfelelő segítséget a hatékony 
tanításban. Erre a nyitott kérdésre a megkérdezett pedagógusok közel egyharmad 
része válaszolt, de egyhangúan azt javasolták, hogy a magyar szakoktatáshoz ma-
gyar nyelvű szakkönyvekre és a szakmáknak megfelelő számítógépes szoftverekre 
van a legnagyobb szükség. 

Vizsgálatunkkal arra vállalkoztunk, hogy feltárjuk a romániai magyar szak-
középiskolai és szakiskolai pedagógusok munkájában tapasztalt sajátosságokat. 
Összevetettük a két oktatási formában körvonalazódó különbségeket és hasonlósá-
gokat, és megállapíthatjuk, hogy több olyan tényező is van, amely mindkét csoport 
esetében akadályozza a hatékony oktatás megvalósulását: heti 22 óránál nagyobb 
óraszám, tankönyv és taneszköz hiány, valamint a tanulók motivációjának hiánya. 
A tanárok válaszaiból kiderült, hogy a több éves, egyes szakon több évtizedes 
szakképzéshiány igen összetett és szerteágazó problémákat eredményezett, és sür-
gős oktatáspolitikai változtatásokra, valamint konkrét, a minőségi oktatást elősegí-
tő beavatkozásra van szükség. 
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Szövegértelmezés vs. számítógépes gondolkodás 
a tanárképzős hallgatók körében 

(Kátai Zoltán, Harangus Katalin) 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 2013-ban indult a tanár-
képzés. A Marosvásárhelyi Karon három műveltségi területhez tartozó szakirá-
nyokon folyik képzés: Ember és társadalom (Közegészségügyi szolgáltatások és 
szakpolitikák); Nyelv és kommunikáció (Fordító és tolmács, Kommunikáció és 
közkapcsolatok szakok); Technológia (Informatika és mérnöki szakirányok). A ta-
nárképző intézet célja, hogy végzőseink, a szakmai tudáson túl, oly tanári képes-
ségekkel és készségekkel távozzanak az egyetem padjaiból, amelyek megalapoz-
zák helytállásukat, mind az anyanyelvű szakoktatás kihívásaival, mind a XXI. 
század támasztotta sajátos igényekkel szemben. 

A XXI. századhoz talán a legjellemzőbben társul a digitális világ gondolata. 
Soha egyetlen technológia sem járta át annyira, mondhatni sejtjeiben, a világot, 
mint napjaink világát a számítógép. A digitális kultúra annyira áthatja a modern 
élet minden területét, hogy a kutatók egyre erőteljesebben hangsúlyozzák, hogy a 
három alapvető képesség mellé, amelyet a társadalom minden tagjának birtokolnia 
kell, nevezetesen az írás, olvasás és számolás mellé, szükséges egy negyediket is 
felvenni: a számítógépes gondolkodást (Wing 2006). 

A XXI. században az informatika egyre nagyobb teret hódított, és az informa-
tikaoktatáshoz természetesen társult egyfajta számítógépes gondolkodás fejlesztés 
is. Az utóbbi évek újdonsága viszont az, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap az a 
gondolat, hogy a számítógépes gondolkodásra minden embernek – nemcsak azok-
nak, akik az informatikusi pályát választják – szüksége van ahhoz, hogy boldogul-
jon digitális világunkban. Például az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Informatika 
Karán, a Bevezetés a számítógépes gondolkodásba tantárgyat a következőképpen 
hirdetik bármely szakirányú hallgatónak: „Azon tudáselemeket tartalmazza, ame-
lyekre minden egyetemi végzettségű szakembernek szüksége van ahhoz, hogy ért-
se a digitális világ működését, el tudja képzelni az információs társadalom felszíne 
mögötti történéseket. Ilyen értelemben a számítógépes gondolkodás alapjainak el-
sajátítása ma már az általános műveltség része. Hamarosan eljön azonban az az 
idő, amikor minden szakmában nélkülözhetetlenné válik az irodai alkalmazások 
ismeretén túlmenő informatikai tudás, az alapvető programozási ismeretek, illetve a 
profi informatikusokkal való együttműködés képessége” (ELTE-IK). A történet rö-
viden így foglalható össze: kezdetben az informatikusok voltak az információs 
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technológia termelői, aztán lassan az egész világ oly mértékű és szintű fogyasztó 
lett, hogy szükségessé vált, hogy a digitális írástudás mellett az oktatásban na-
gyobb hangsúlyt kapjon az a célkitűzés, hogy a tanulók értsék is a technológia 
mögötti alapelveket, sőt képesek legyenek akár a termeléshez is hozzájárulni 
(Mannila et al. 2014). 

A fentiekkel összhangban egyre nő azok tábora, akik úgy gondolják, hogy a 
számítógépes gondolkodást el kell választani az informatikaoktatástól, és e képes-
ség fejlesztése, az elvek szintjén, teret kell, hogy kapjon bármely tantárgy, bármely 
szinten való oktatásában. Így jutunk el oda, hogy a modern tanárképzés, bármilyen 
szakirányáról legyen is szó, érintve van a számítógépes gondolkodás témakörében. 

Számítógépes gondolkodás 
A számítógépes gondolkodás (computational thinking) kifejezés megjelenik 

Simon Papert egyik 1996-ban publikált, matematikaoktatáshoz kapcsolódó cikké-
ben, számítógéppel támogatott feladatmegoldáshoz kötődően (Papert 1996). Vee 
rokon értelemben használta a „számítógépes műveltség” fogalmat (Vee 2013). 
Mégis a kifejezés Jeanette Wing 2006-ban megjelent cikke nyomán vált széles 
körben elterjedtté azzal, hogy a szerző határozottan kijelenti: egy olyan képesség-
ről van szó, amelyet a modern társadalom minden tagjának birtokolni kell, nem 
csak az informatikusoknak. Wing megközelítésében a számítógépes gondolkodás 
egy olyan gondolkodásmód, amely révén a feladatokat úgy definiáljuk, és megol-
dásukat úgy közelítjük meg, hogy az eredményekhez egy információ feldolgozó 
egység révén tudjunk eljutni. Sőt, Wing árnyalja azt is, hogy mit jelent a számító-
gépes gondolkodás mindenki részére, és mit tudósok, mérnökök és más szakmabe-
liek részére (Wing 2011). 

Elsőként az Egyesült Államokban számoltak be azokról a próbálkozásokról, 
amelyekkel a felsőoktatás különböző ágazataiba (nem csak az informatikus képzés 
keretében) számítógépes gondolkodáshoz kapcsolódó fogalmakat emeltek be. Mi-
vel a felsőoktatást végzettek a társadalom egy viszonylag szűk szegmensét alkot-
ják, számos kutató kezdett el foglalkozni azzal, hogy miként terjeszthető ki ez az 
irányzat a középiskolai, sőt a gimnáziumi szintű oktatásra is, hogy a társadalom 
egésze célközönséggé válhasson. A (Settle et al. 2012) tanulmány szerzői külön 
hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy kiemelt figyelemmel foglalkozzanak 
azokkal a tanulókkal, akik továbbtanulásukat nem reál pályán képzelik el, illetve a 
lányokkal, akik köztudottan alulképviseltek az informatika szakterületen. Settle és 
társai beszámolnak egy sikeres kezdeményezésről, ahogyan informatikusok 
együttdolgoztak humánorientált tantárgyakat oktató kollegáikkal, hogy olyan tar-
tárgyak tananyagához is, mint az irodalom, történelem, művészetek és latin számí-
tógépes gondolkodás fejlesztést társítsanak. 
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A CSTA (csta.acm.org) és ISTE (www.iste.org) oktatás, illetve informatika-
oktatás iránt elkötelezett szervezetek kilenc kulcsfogalmat társítanak a számítógé-
pes gondolkodáshoz: adatgyűjtés, adatelemzés, adatábrázolás, részfeladatra bon-
tás, absztrakció, algoritmus, automatizálás, párhuzamosítás, szimuláció. 
Nyilvánvaló, hogy e fogalmakhoz kapcsolódó kognitív műveletek nem korláto-
zódnak csak az informatika, vagy más reáltudományok témaköréhez, hanem fej-
leszthetők és gyakorolhatók bármely tantárgy oktatása keretében. Egy újkeletű ta-
nulmány (Mannila et al. 2014) azt vizsgálta, hogy már az elemi és gimnáziumi 
szintű oktatásban is miként lehetnek jelen, illetve miként kapcsolhatók a felsorolt 
fogalmak. A szerzők, miután helyzetjelentést közölnek több európai és egyesült ál-
lamokbeli formális és informális kezdeményezésről, beszámolnak 961 oktató ta-
pasztalatairól, ahogy különböző tantárgyak keretében megtalálják a módját, hogy 
számítógépes gondolkodás megalapozását és fejlesztését mozdítsák elő. 

Szövegértelmezés és számítógépes gondolkodás 
A számítógépes gondolkodás problémakörébe tartozó tanulmányokban újra és 

újra felbukkan a szövegértelmezési képesség fogalma is. Például a (Feaster et al. 
2014) cikk szerzői azt sugallják, hogy miként az olvasás esetében általánosan el-
fogadott határvonalnak számító kor a harmadik osztály, úgy létezhet egy hasonló 
határvonal-kor a számítógépes gondolkodás tekintetében is. Az elemisták harma-
dikos korig olvasni tanulnak, majd ezt követően olvasnak, hogy tanuljanak. A ku-
tatások azt mutatják, hogy azok a tanulók, akik nem tanulnak meg megfelelően ol-
vasni eddig a korig, jó eséllyel kárát vallják ennek a jövőben. Sőt e gondolat akár 
tovább is fokozható: ahogy a szövegértelmezési képesség fejlesztésében léteznek 
szintek, és ezekhez kapcsolódó korhatárok, úgy a számítógépes gondolkodás fej-
lesztésében is lehetnek hasonló mérföldkövek. 

Bár, amint már említettük, a számítógépes gondolkodás fejlesztése nem föl-
tétlenül feltételez kódolást, ezért a megfelelő programozás-oktatás nyilván egy sa-
játos módja lehet e képesség fejlesztésének. Többek között ez az oka annak, hogy 
egyre nagyobb hangsúlyt kap a felsőoktatás egyre több tudományterületén a prog-
ramozás-oktatás. Sőt egyre többen hangsúlyozzák a programozás-oktatás fontos-
ságát már középiskolai szinten, sőt léteznek kezdeményezések már elemi szinten 
is. Ahogy előző tanulmányunkban már utaltunk rá, egy 2015-ös kutatásban 
(Prados–Rivera–Sarria 2015) a szerzők azt vizsgálták, hogy 7 tapasztalt kolumbiai 
egyetemi oktató és 44 hallgató mely képességeket és készségeket, illetve milyen 
előismereteket tekint fontos előfeltételnek a hatékony programozás-oktatáshoz. Az 
eredmények azt mutatták, hogy dominánsan a képességekben rejlik a siker titka, és 
nem annyira az előismeretekben vagy előzetes tapasztalatban. Messze legfontosabb-
nak mind a tanárok, mind a hallgatók a fejlett szövegértési képességet jelölték meg. 

http://www.iste.org
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Egy másik tanulmány (Ambrósio et al. 2011) azt vizsgálta, hogy mi a magya-
rázat arra, hogy (első éveseknek szánt Bevezetés a programozásba kurzus kereté-
ben) míg egyes hallgatók, a kezdeti nehézségek ellenére, sikeresen felzárkóztak, 
addig másoknak, bár kellő mennyiségű időt és energiát fektettek bele, ez nem sike-
rült. E szerzők is kiemelik, hogy a sikeres diákok jó szövegértelmezési képesség-
gel rendelkeztek, képesek lévén arra, hogy a feladatok szövegéből kiolvassák ezek 
strukturális jellemzőit is, nem csupán a felszínes elemeket. Továbbá, ahogy egy jó 
szövegértő esetében a szavak szintagmákká állnak össze, ezek pedig mondatokká, 
majd pedig az egyes bekezdésekben megfogalmazott gondolatokká, úgy a jó prog-
ramozó elméjében is az összetartozó utasítások funkcionális egységet alkotnak. E 
tanulmány egyik fontos következtetése az, hogy azoknak sikerül megtanulni prog-
ramozni, akik képesek az informatikai fogalmakhoz egyfajta mentális modellt asz-
szociálni, és hogy azoknak sikerül ez igazán, akik már előzőleg kifejlesztették ezt 
a képességet más tantárgyakhoz kapcsolódóan. Ez megint csak azt bizonyítja, 
hogy bármely tantárgy oktatása hozzájárulhat a számítógépes gondolkodás fejlesz-
téséhez. 

A (Mannila et al. 2014) tanulmány szerzői külön kitérnek a számítógépes 
gondolkodás és tanárképzés kérdéskörére. Nyomatékosítják, hogy a leendő peda-
gógusokat fel kell készíteni a digitális világ új kihívásaira. 

Érdekes párhuzamról olvashatunk a (Lu-Fletcher 2009) cikkben. A szerzők 
párhuzamba állítják az olvasás (irodalom) és számolás (matematika) tanulást a 
számítógépes gondolkodás fejlesztésével. Azt hangsúlyozzák, hogy a számítógé-
pes gondolkodás fejlesztésében a programozás-oktatásnak hasonló szerepet kell 
biztosítani, mint az irodalmi elemzésnek az anyanyelvoktatásban, vagy a tételbi-
zonyításnak a matematikában. Ahogy e magas szintű fogalmak bevezetését az 
anyanyelvoktatásban és a matematikában egy szisztematikus, több évre kiterjedő 
előkészítés előzi meg, úgy a programozás-oktatás tekintetében is biztosítani kell 
ezt. A mellett érvelnek, hogy már elemi szinttől, módszeresen elő kell készíteni a 
terepet az egyre komplexebb számítógépes gondolkodási fogalmaknak, és végül a 
programozás oktatásának. 

A vizsgálat bemutatása 
A fent vázolt koncepciókkal összhangban célul tűztük ki, hogy felmérjük: (1) 

tanárképzős hallgatóinkban milyen mértékben alakultak ki a számítógépes gon-
dolkodás képességei a középfokú oktatás évei alatt; illetve (2) az egyetemi képzés 
hozzájárul-e ehhez valamilyen szinten. Abból indultunk ki, hogy mindenik hallga-
tó már 12 éve olvas és számol, illetve részesül valamilyen szintű képzésben a szö-
vegértelmezés és matematika tekintetében, bár szakiránytól függően változó, hogy 
a középiskolában ki mennyi irodalmat és matematikát tanult. 
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A mintát a Sapientia Egyetem Marosvásárhelyi Karának tanárképzős hallga-
tói alkották (N = 162). Az adatfelvétel a 2015/2016-os tanév első félévében tör-
tént. Fontosnak tartottuk, hogy a vizsgálat során minden hallgatót elérjünk. A ki-
osztásra került 237 kérdőívből 162 érkezett vissza, ami 71,31%-os válaszadói 
aránynak felel meg. A kitöltött hallgatói kérdőívek megoszlását évfolyamok sze-
rint az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat. A válaszadó hallgatók szakonkénti összetétele 

Szak Válaszadók (%) 
I. évfolyam 61,18% 
II. évfolyam 75,44% 
III. évfolyam 77,89% 

 
A tanárképzős hallgatók körében a számítógépes gondolkodás képességének 

színvonalát feladatlap segítségével mértük fel. A kísérlet eszköze három feladat 
volt (Melléklet): 

(1) Első próbaként minden hallgatónak egy olyan szövegértelmezési feladatot 
kellett megoldania, amely lehetővé tette a képesség színvonalának mérését gon-
dolkodási szintek szerint; 

(2) A második feladat keretében a hallgatók szépirodalmi és újságriport szö-
vegekben kellett beazonosítsanak olyan algoritmikai elemeket, mint a szekvencia 
és a döntési, illetve ismétlési szerkezetek, amelyek alapvető számítógépes gondol-
kodási fogalmaknak számítanak; 

(3) A harmadik feladat matematikai környezetbe vitte el a kísérlet résztvevőit, 
ahol egy algoritmikai megközelítésben megfogalmazott, viszonylag egyszerű szá-
molási feladattal kellett megbirkózniuk. 

Vizsgálatunk során két csoportot alakítottunk ki: egy Reál és egy Humán cso-
portot. Az I. éves hallgatókat a középiskolai alapképzés függvényében soroltuk két 
csoportba. Az első csoportot azok a hallgatók alkották, akik reál szakot végeztek, 
és tanulmányaik során természettudomány és technikai műveltségterületekhez tar-
tozó tantárgyakat, mint matematika, fizika, kémia stb. tanultak, illetve különböző 
szintű informatikai ismeretekre is szert tettek (N = 24). A második csoportba azo-
kat a hallgatókat soroltuk, akik humán szakirányú osztályt végeztek (N = 28). 

A másod- és harmadéves hallgatókat szintén két csoportba soroltuk az egye-
temi alapképzés szerint. Az informatika, számítástechnika, automatizálás, távköz-
lés, mechatronika és gépészmérnöki alapszakos hallgatók a Reál csoportot (másod 
éves hallgatók: N = 16, harmad éves hallgatók: N = 44), a közegészségügy és for-
dító-tolmács alapszakos hallgatók a Humán csoportot alkották (másod éves hallga-
tók: N = 22, harmad éves hallgatók: N = 28). 
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Számítógépes gondolkodás és tanárképzés 
(1) A szövegértelmezési feladat (1. feladat) egy leíró jellegű ismeretterjesztő 

szöveget, valamint egy ábrát tartalmazott a számítógép logikai felépítéséről. A 
szöveg olvasását követően, a feladat megoldásakor, a hallgatók különböző szöveg-
értési műveleteket kellett végrehajtsanak. A kérdésekre adott válaszokkal mértük, 
hogy megértették-e és felhasználták-e a szöveget. A kérdéseket a PISA 2000 által 
megkülönböztetett három fő gondolkodási művelettípus szerint (Balázsi et al. 
2010, 29) csoportosítottuk: (1) a szövegben lévő információkhoz való hozzáférés 
és visszakeresés; (2) a szövegben lévő tartalmi és logikai kapcsolatok, összefüggé-
sek értelmezése és integrációja; (3) a szöveg egészére, egy részére vagy konkrét 
tartalmi elemeire, jellemzőire való reflexió és értékelés. 

A szövegértési feladat megoldásának 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 műveleté 44 pont. 

Összességében elemezve az adatokat (2. táblázat) megfigyelhető, hogy a két 
csoport hallgatói a maximálisan elérhető pontszám több mint felét teljesítették, az 
elért eredmények középérték felettiek. Minkét csoport esetében az elért átlagok év-
ről évre növekedtek, ami azt támasztja alá, hogy mind a reál, mind a humán terü-
lethez sorolt képzéseken elsajátított kompetenciák, megszerzett ismeretek fejlesz-
tik a hallgatók szövegértését. 

Csoportok között vizsgálva az adatokat, a humán szakos hallgatók, iskolai és 
alapképzésük jellegéből adódóan is, mindhárom évfolyamon jobb eredményt értek 
el, mint a Reál csoport hallgatói. Az első- és másodéves csoportok között nem volt 
számottevő különbség a szövegértésben, de a harmadévesek között ez a különbség 
már jelentősé vált, a Humán csoport hallgatói szignifikánsan jobban teljesítettek 
(p = 0,002, t = –3,208). 

2. táblázat. Szövegértelmezési eredmények 

1. feladat I. éves hallgatók II. éves hallgatók III. éves hallgatók 
Reál 58,98% 64,31% 66,97% 
Humán 64,11% 67,80% 77,77% 

 
Művelettípusok szerint elemezve a szövegértelmezés eredményeit (3. táblázat) 

megfigyelhető, hogy mindhárom évfolyamon a hozzáférés és visszakeresés tekinte-
tében teljesítettek legjobban a hallgatók, az általuk elért pontszámok magasak voltak, 
ami azt bizonyítja, hogy a szövegben nem csak az explicit, hanem implicit módon 
jelenlévő információkat is megtalálták, és hasznosítani tudták. A második részská-
lán, az értelmezés és integráció területén a mért eredmények szintén jónak tekint-
hetők. A hallgatók több mint fele képes volt a szöveg egyes részei között húzódó 
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alapvető összefüggéseket felismerni és következtetéseket levonni, ami azt igazolja, 
hogy a szöveget részletekig menően meg tudták érteni. A harmadik gondolkodási 
szinten, a reflexió és értékelés szintjén már nehezebben ment a szövegtől való eltá-
volodást igénylő feladatok végrehajtása, illetve a vélemények alkotása és az előzetes 
tudásukkal való összekapcsolása, az elért pontszámok az átlag körül maradtak. 

Annak ellenére, hogy a hallgatók eredményei láthatóan csökkennek a szintek 
között, az egyes művelettípusok tekintetében nincs jelentős különbség a csoportok 
között. Az adatokat elemezve látható, hogy mindkét csoportnál az elért eredmé-
nyek évről évre jobbak, sőt a reflexió és értékelés szintjén a III. éves Humán cso-
port hallgatóinak eredménye lényegesen jobb az II. évesekéhez képest. Hasonló 
növekedés figyelhető meg a Reál csoport hallgatóinál is, a III. évesek eredményei 
az átlagosnál jobbak lesznek. Továbbá megfigyelhető, hogy a Humán csoport 
hallgatói, mindhárom gondolkodási művelettípusnál jobban teljesítettek, mint a 
Reál csoport hallgatói. Kivétel ez alól a II. évesek hallgatói csoportja, ahol a hoz-
záférés és visszakeresés szintjén a Reál csoport hallgatói eredmények magasabbak. 

3. táblázat. Szövegértelmezési eredmények 

1. feladat 
Hozzáférés és  
visszakeresés 

Értelmezés és  
integráció 

Reflexió és  
értékelés 

I. éves hallgatók 
Reál 73,96% 66,15% 43,47% 
Humán 76,69% 70,54% 50,89% 

II. éves hallgatók 
Reál 86,98% 64,84% 45,53% 
Humán 77,90% 76,14% 55,73% 

III. éves hallgatók 
Reál 80,11% 76,42% 51,91% 
Humán 85,12% 81,70% 69,97% 

 
(2) Az algoritmikus gondolkodást mérő feladatnál (2. feladat) a hallgatók két 

különböző (szépirodalmi és újságriport) szövegben kellett beazonosítsanak algo-
ritmikai elemeket (szekvencia, döntési és ismétlési szerkezetek), mint alapvető 
számítógépes gondolkodási fogalmakat. (Melléklet – feladatok megoldása). A két 
feladat megoldásának összesen elérhető pontszáma 100 pont volt (Melléklet – fel-
adatok pontozási rendszere). 

A feladatoknál a Reál csoport hallgatói az elvártnak megfelelően jobban telje-
sítettek, mint a Humán csoport hallgatói (4. táblázat). A II. éveseknél ez az arány 
fordított, amely adódhat egyrészt a hallgatói csoportok nagyban eltérő létszámá-
ból, másrészt a csoportok hallgatói összetételéből. Éppen ezért nem lehet követ-
keztetéseket levonni ezen adatok alapján. Képzésükből adódóan a Reál csoport 
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hallgatói fejlődése látványosabb, a III. évesek közel 5%-al jobb eredményt értek 
el, mint az I. évesek. Ez a fejlődés a Humán csoportban csupán 1,21%. 

4. táblázat. Algoritmikus gondolkodás eredményei 

2. feladat I. éves hallgatók II. éves hallgatók III. éves hallgatók 
Reál 59,33% 58,81% 63,95% 
Humán 50,29% 61,77% 51,50% 

 
Az egyes részfeladatokat (2a. feladat, 2b. feladat) tekintve az eredmények el-

térőek (5. táblázat). A riport szöveg első részfeladatát, az egymásba ágyazott felté-
tel-rendszert mindkét csoport hallgatói jól érzékelték. A részfeladat megoldása a 
gondolkodási művelettípusok közül a hozzáférés és visszakeresés szintjének felelt 
meg, vagyis a szövegben közvetlenül benne lévő információ megkeresését és be-
azonosítását várta el a hallgatóktól (Harangus 2016, 65–67). (Melléklet – feladatok 
szövege). A második részfeladat megoldása, amely szintén egy döntési szerkeze-
ten alapuló, logikai gondolatmenetre épülő rejtett információ értelmezését és in-
tegrálását várta el, már gondot okozott a hallgatóknak. Különösen a Humán cso-
port hallgatói teljesítettek gyengén ennél a feladatnál, pedig az ismeretterjesztő 
szöveg értelmezésében ez nem okozott gondot nekik. A harmadik részfeladat 
megoldása szintén a szövegben közvetlenül benne lévő információ megkeresését 
és beazonosítását jelentette, a hallgatóknak egy ismétlési szerkezet alapján kellett a 
helyes választ megadniuk. Az I. évesek kevésbé, a felsőbb évesek inkább képesek 
voltak algoritmust kiolvasni általános szövegből. 

5. táblázat. Algoritmikus gondolkodás eredményei 

2a. feladat Döntési szerkezet Döntési szerkezet Ismétlési szerkezet 
I. éves hallgatók 

Reál 91,67% 50,00% 58,33% 
Humán 85,71% 14,29% 42,86% 

II. éves hallgatók 
Reál 93,75% 12,50% 87,50% 
Humán 95,45% 13,64% 68,18% 

III. éves hallgatók 
Reál 79,55% 45,45% 86,36% 
Humán 75,00% 46,43% 75,00% 

 
A szépirodalmi szöveg első két részfeladat szekvencia struktúráját a hallgatók 

szintén jól érzékelték (6. táblázat). A megoldásuk az információ közvetlen szö-
vegben való megtalálást feltételezte és a hozzáférés és visszakeresés szintjének fe-
leltettük meg. A harmadik részfeladat értelmezést és integrációt megkívánó feladat 
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volt. Az ismétlési szerkezet érzékelése kevésbé ment jól a hallgatóknak, mindkét 
csoport eredményei az elvártnál gyengébbek voltak. Az utolsó részfeladat kérdés 
formájában volt megfogalmazva, amelyre az adott válasz reflexió és értékelés tí-
pusú műveletet feltételezett. A kérdés egyben segítséget nyújtott a harmadik rész-
feladat helyes megválaszolásához. 

6. táblázat. Algoritmikus gondolkodás eredményei 

2b. feladat Szekvencia  Szekvencia Ismétlési szerkezet Kérdés 
I. éves hallgatók  

Reál 87,50% 87,50% 50,00% 54,17% 
Humán 78,57% 78,57% 57,14% 42,86% 

II. éves hallgatók  
Reál 87,50% 87,50% 18,75% 50,00% 
Humán 95,45% 90,91% 63,64% 27,27% 

III. éves hallgatók  
Reál 93,18% 90,91% 65,91% 59,09% 
Humán 64,29% 60,71% 46,43% 39,29% 

 
Összevetve az egyes gondolkodási művelettípusok adatait láthatjuk, hogy a 

hallgatók ugyanolyan mértékben teljesítettek mindkét feladat esetében. A szöveg-
értelmezési képesség színvonalát mérő feladat átlagai hasonlóak voltak az algorit-
mikus gondolkodást igénylő feladatok átlagaival, mind a szöveg értelmezésében, 
mind az algoritmus felismerésében és megértésében a hallgatók ugyanolyan 
arányban teljesítettek. Különbség ott mutatkozott, hogy míg a Humán csoport 
hallgatói az ismeretterjesztő szöveg értelmezésében jeleskedtek, addig a Reál cso-
port hallgatói inkább az algoritmusok azonosításában teljesítettek jobban. 

(3) A harmadik feladat (3. feladat) egy egyszerű számolási feladat elvégzése 
volt, amely azt mérte, hogy a hallgatók képesek-e egy algoritmust végrehajtani. A 
Reál csoport hallgatóinak átlagai nem meglepőek, hasonlóak az algoritmikus gon-
dolkodást mérő feladatáéhoz (7. táblázat). Mivel a feladat nem igényelt programo-
zási ismereteket, csupán a logikus gondolkodást tesztelte, az elért eredmények egy 
pár százalékponttal magasabbak voltak. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy a Humán 
csoport hallgatói nem boldogultak ezzel a feladattal, teljesítményük messze az át-
lag alatt marad. 

7. táblázat. Algoritmus végrehajtás eredményei 

2. feladat I. éves hallgatók II. éves hallgatók III. éves hallgatók 
Reál 61,29% 63,31% 70,41% 
Humán 18,14% 9,00% 28,11% 
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Részfeladatok szintjén elemezve az adatokat, még szembetűnőbb, hogy a 
Humán csoportok jelentős része neki sem fogott a feladat megoldásának, vagyis az 
I. évesek több mint fele (53,57%), a II. évesek közel kétharmada (68,18%) és a III. 
évesek majdnem fele (42,86%). Azok a hallgatók is elzárkóztak a feladat megol-
dásának további lépéseitől, akik legalább az első részfeladatot megoldották: I. éve-
sek 78,57%, II. évesek és III. évesek 100%. Megjegyzendő, hogy a második rész-
feladat az első identikusa volt, a humán szakos hallgatók feltehetően inkább a 
matematikai környezetbe helyezett feladattól riadtak meg. Legnagyobb arányban 
pont azok a II. évesek határolódtak el a feladat megoldásától, akik az előző, algo-
ritmikus gondolkodást igénylő feladatnál sokkal jobban teljesítettek, mint a reál, 
illetve mint a többi humán szakos hallgatók. 

Következtetés 
Az eredmények azt mutatják, hogy azok a hallgatók, akik a szöveget értel-

mezni tudják, azok könnyebben gondolkodnak algoritmusokban. Alapképzésükből 
adódóan, fogékonyabbak a szakterületükhöz közelebb álló feladatok megoldására. 
A reál szakos hallgatók nagyobb kihívást láttak az algoritmus gondolkodást és az 
algoritmus végrehajtást igénylő feladatok megoldásában, míg az ismeretterjesztő 
szöveg értelmezése nehezükre esett. A humán szakos hallgatók a szövegértelme-
zést részesítették előnyben, az algoritmikai elemek beazonosításában már elbi-
zonytalanodtak és annak a feladatnak a megoldásától, amelyik matematikai nyel-
vezetű szövegben volt megfogalmazva, teljesen elzárkóztak. 
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Melléklet 

Kedves Kolléga! 
A 2013/2014-es, illetve 2014/2015-ös tanévben empirikus vizsgálatot indítottunk 

azzal a céllal, hogy felmérjük a romániai magyar anyanyelvű szakképzés helyzetét a 
tanulást és tanítást meghatározó körülmények viszonylatában. Vizsgálatunkat a hely-
zetfeltárás szándékával terveztük. Célunk, hogy kapcsolatot teremtsünk a szakképzés 
szakközépiskolai és szakiskolai, illetve felsőoktatási (tanárképzés) szintű területei kö-
zött. Ehhez alapot az szolgáltat, hogy 2013-ban akkreditálták az Erdélyi Magyar  
Tudományegyetem Tanárképző Intézetét. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a Technoló-
gia műveltségi területet, amelynek keretében el lehetett indítani a mérnök szakos hall-
gatók tanárképzését. Ez a képzési forma hiánypótló: a magyar tannyelvű szakképzés-
ben komoly gondokat okoz a magyar anyanyelvű és a magyar szaknyelvet ismerő 
oktatók hiánya. 

A vizsgálat első szakaszában a szakközépiskolai helyzetet mértük fel, illetve mér-
tük a középiskolások kulturális eszköztudásának színvonalát. A második szakaszban 
(az idei tanév második féléve) szeretnénk felmérni a szakiskolák helyzetét. Ehhez kér-
jük a segítségüket. 

Vizsgálatunk eszközei a szakiskolás diákok, illetve a szaktantárgyakat oktató ta-
náraiknak címzett kérdőívek. 

Kérésünk, hogy kapcsolódjanak be a felmérésbe, hiszen a tanárok és diákok köz-
reműködése elengedhetetlen a sikeres lebonyolításhoz. Kérjük, hogy a magyar tagoza-
ton tanító tanárok tegyék lehetővé, hogy a tanulók szervezett formában (tanítási órán 
vagy, ha erre nincs lehetőség, osztályfőnöki órán) töltsék ki a kérdőíveket. Kérjük, 
hogy osztályonként gyűjtsék össze a kitöltött kérdőíveket, és tegyék vissza a boríték-
ba, amelyben küldtük. 

A kérdőívek kitöltését a helyi lehetőségek függvényében valósítsák meg, de sze-
retnénk (a feldolgozásra tekintettel), ha legkésőbb április végéig elkészülnének vele. 
Ha az iskolában összegyűltek a kérdőívek, akkor kérjük, hogy postázzák a következő 
címre: Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiințe Tehnice și Umaniste – Tîrgu 
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, 2016. február 9. 
Közreműködésüket köszönve: 

Pletl Rita 

mailto:pletlrita@freemail.hu
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Kérdőív 
 

Ez a kérdőív azoknak a szaktanároknak szól, akik a felmérésben résztvevő iskolák 
tanulóit tanítják. A kérdőív a tanároknak a tanítási terheiről, szakmai hátteréről, 
tanítási gyakorlatáról, valamint a tanítással kapcsolatos szemléletéről próbál tá-
jékozódni. 
Az Ön válaszai nagyon fontos segítséget nyújtanak az erdélyi magyar tannyelvű 
szakoktatás helyzetének felméréséhez. 

 

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

2. Hány különböző szaktantárgyat tanít ebben az évben? ................. 

3. Hány különböző osztályban tanít? ................. 

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

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

stb.) 
c. Matematika szakon 

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

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

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

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

a. az egyetemen 
b. szervezett módon: szakképzésen vett részt 
c. egyéni úton: szakkönyvekből 
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9. Milyen eszközök állnak rendelkezésére a szaktantárgyak oktatásában? 
a. tankönyvek 
b. munkafüzetek vagy munkalapok 
c. szemléltető eszközök, amelyek segítik a tanulókat az eljárások megértésé-

ben 
d. kézikönyvek 
e. számítógépszoftver a szaktantárgy oktatásához 

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

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

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

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

megfelelő színvonalú. 
 

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

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

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

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

a. Pedagógiai szakirodalmat olvas.  
b. Szaktantárgyához kapcsolódó szakirodalmat olvas.  
c. Tananyagot, feladatlapokat állít össze.  
d. Szakkört vezet.  
e. Bemutató órákat tart.  
f. Szakmai konferenciákon vesz részt.  
g. Szakmai továbbképzéseken vesz részt.   
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14. Számítógépes labor az iskolában: 
a. nincs 
b. van (internetkapcsolat nélkül) 
c. van (internetkapcsolattal) 
d. van (wifi) 

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

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

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

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

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

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

18. Kérjük, állítsa fontossági sorrendbe az alábbi kijelentéseket: 
(__) Az alapvető tananyag legyen elérhető a diákoknak elektronikus formá-

ban is. 
(__) Legyenek elérhetők a diákoknak kiegészítő tananyagok elektronikus 

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

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

tógépes szimulációk/animációk. 
(__) Legyenek elérhetők a diákoknak interaktív e-learning tananyagok. 
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19. Mit tartana optimális aránynak a saját tantárgya esetében? 
e-learning (%):___ 
hagyományos (%):___ 

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

...................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................... 
 

Köszönjük az időt és az energiát, amit a kérdőív kitöltésére fordított! 
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Kérdőív 
 

Olvasd figyelmesen a kérdéseket, és megfontoltan válaszolj rájuk! Válaszaid 
nagyon fontos segítséget nyújtanak az erdélyi magyar tannyelvű szakoktatás 
helyzetének 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 szakiskolai 
kínálat: 

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

nyelvű képzés van 
 

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

a. a román nyelvű képzésre jelentke-
zel 

b. más szakot választasz, amelyen 
van anyanyelvű képzés 

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

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

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

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

8. A szaktantárgyakból vannak-e tan-
könyveid? 

a. igen 
b. nem 

 
 
 
 
 

 
9. A szaktantárgyi tankönyvek milyen 
nyelvűek? 

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

lyik román 

10. Milyen nyelven zajlik a szakgya-
korlat? 

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

magyarul) 
 

11. Ha anyanyelven folyna a szaktantárgyak oktatása, akkor: 
a. Jobban megértenéd 
b. Könnyebben elsajátítanád a szak-

mát 
c. Bátrabban kérdeznél 
d. Nehezen sajátítanád el a szaknyel-

vet románul 

e. Kisebb lenne az elhelyezkedési 
esélyed 

f. Több erőfeszítést és tanulást igé-
nyelne 

g. Más ……………………..…….. 
 

12. A következő táblázatba írj be soronként egy tantárgyat a megadott szempon-
tok alapján! 
– az életben való boldogulásodat leginkább segítő tantárgy  
– az általad legkedveltebb tantárgy  
– az általad legkevésbé kedvelt tantárgy  
– a továbbtanulás szempontjából a legfontosabb tantárgy  

13. Soronként írd be a rád érvényes értéket a megadott skála szerint: 
1 = soha, 2 = ritkán, 3 = gyakran 

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

Pályaválasztás té-
nyezői 

1                2                 3                 4                  5 
egyáltalán                      átlagos                            nagyon 
nem fontos                                                              fontos 

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

15. Ha dolgozni fogsz, akkor fontos, hogy 
a. a szakképesítésednek megfelelő munkakörben helyezkedj el 
b. mindegy, csak munkát találj. 

16. Milyennek találod az elhelyezkedési lehetőségeket? 
a. vannak munkahelyek, könnyen el lehet helyezkedni 
b. lehet munkát találni 
c. nagyon nehéz elhelyezkedni 

17. Szeretnél a későbbiek során érettségizni? Karikázd be a megfelelő választ! 
a. igen 
b. nem 
c. még nem tudom 
Ha válaszod igen, akkor érettségi után szeretnél továbbtanulni is? 

a) igen    b) nem 

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

19. Milyen nyelven beszélsz? 
a. a családban: ……………………………….. 
b. baráti körben: ……………………………… 
c. rokonaiddal: ……………………………….. 
d. szomszédokkal: …………………………… 
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20. Tervezed, hogy külföldön helyezkedj el? 
a. igen, rövidebb ideig 
b. igen, hosszabb ideig 
c. nem 
d. nem tudom 

21. Amennyiben a válaszod igen (a. vagy b.): Miért dolgoznál külföldön? Kérem, 
karikázd be a rád jellemző motiváció sorszámát! (Több válasz is lehetséges.) 

1. kalandvágy 
2. megbecsültség 
3. biztos megélhetés 
4. nyelvtanulás 
5. párválasztás 
6. szakmai tudás bővítése 
7. egyéb, éspedig: ……………………………………………… 

22. Mit gondolsz hogyan fog alakulni az életed közvetlenül az iskola elvégzése 
után? Jelöld meg a legvalószínűbb esetet! 

1. Továbbtanulok, hogy érettségizzek. 
2. Továbbtanulok, hogy egy másik szakmám is legyen. 
3. Dolgozni fogok alkalmazottként. 
4. Dolgozni fogok, de feketén. 
5. Munkanélküli leszek. 
6. Egyéb, éspedig: ..................................................... 

23. Mit gondolsz, fogsz-e életed során önálló vállalkozóként dolgozni? Karikázza 
be a megfelelő választ! 

1. igen, biztosan 
2. talán 
3. biztos, hogy nem 

24. Szüleid legmagasabb iskolai végzettsége (jelöld meg X-szel a megfelelőt): 
Apa Anya 

a. kevesebb, mint 8 osztály  a. kevesebb, mint 8 osztály 
b. 8. osztály  b. 8. osztály 
c. szakmunkásképző (10, 11 osz-
tály) 

 c. szakmunkásképző (10, 11 osz-
tály) 

d. érettségi  d. érettségi 
e. középiskola utáni posztliceális 
szakképzés 

 e. középiskola utáni posztliceális 
szakképzés 

f. főiskolai, egyetemi diploma  f. főiskolai, egyetemi diploma 
g. egyetem utáni képzés (magiszteri, 
doktori) 

 g. egyetem utáni képzés (magiszteri, 
doktori) 
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25. Otthoni asztali számítógép vagy 
laptop: 

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

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

 
27. Saját okos-telefon vagy tablet: 

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

 

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

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

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

30. Tartotok szaktantárgy órákat szá-
mítógépes laborban, didaktikai eszköz-
ként használva a számítógépeket? 

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

 
Köszönjük, hogy kitöltötted a kérdőívet!
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Tanárképzős hallgatóknak szerkesztett feladatok 
 

Családnév kezdőbetűje és keresztnév: .................................................................... 

Egyetemi szak: ............................................................... Évfolyam ....................... 

A középiskola neve, ahol érettségizett:  

.............................................................................................................................. 

Helység: .........................................................., Megye: ....................................... 

Középiskolai szakirány: ......................................................................................... 

1. FELADAT 
Olvasási és szövegértési teszt 
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszolj a hozzá csatolt feladat-
lap 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 alkotó 
utasítássorozat. Az adatmemóriában találhatók a feladat megoldásához szükséges 
kezdeti adatok, a program futtatása során keletkezett részeredmények, valamint a 
program befejezése utáni végeredmények. A memórián kívüli tárolóeszközök 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 
egységek. A perifériák teremtik meg a kapcsolatot a számítógép és a felhasználók 



107 

között. A számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközök, az ada-
tok ki- vagy bevitelét teszik lehetővé. Működésük alapján két csoportra oszthatók, 
bemeneti és kimeneti perifériákra. A bemeneti perifériák segítségével adatokat és 
utasításokat vihetünk be a számítógépbe, a kimeneti perifériákon keresztül a gép 
közli a műveletek eredményeit, a kimeneti adatokat. Legfontosabb bemeneti peri-
fériák a billentyűzet és az egér, legfontosabb kimeneti perifériák a képernyő és a 
nyomtató. 

 

 
  

 

Feldolgozóegység 
 
 
 
 
 
 
 

 

Processzor 

 
Memória 

 

Háttértárolók 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perifériák 

Bementi 
perifériák 

Kimenti 
perifériák 

 

Optikai 
adattárolók 

Mágnesen  
adattárolók 
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Feladatlap 
 

Családnév kezdőbetűje és keresztnév: .................................................................... 
Az iskola neve: ...................................................................................................... 
Osztály: ............................................. Szakirány: ................................................. 

 

Feladatok 
1. Ki dolgozta ki a számítógép működési elveit? 
2. A számítógép működésének megismeréséhez milyen ismeretekre van szükségünk? 
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” megállapítást! 
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 kö-

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

pontodat! 
17. Az ábrán milyen szerepük van a nyilaknak? 

 

Kérdések csoportosítása gondolkodási műveletek szerint: 
1. szint (hozzáférés és visszakeresés): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 kérdések (36 pont); 
2. szint (értelmezés és integráció): 5, 6, 9, 13 kérdések (20 pont); 
3. szint (reflexió és értékelés): 10, 14, 15, 16, 17 kérdések (44 pont). 

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 Gyacoa világ jövőjét illetően. 

 
?1 ____________________________ 
?2 ____________________________ 
?3 ____________________________ 

 
Megoldás: 
?1 – szép arcú lesz (20 pont); 
?2 – nem lesz jelentős változás (15 pont) / férfi lesz (7 pont); 
?3 – nem lesz sok haszna (15 pont). 

 

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! 

Lehetséges, hogy 
nő lesz a követke-

ző dalai láma 

START 

Ígéretes jövő 

STOP 

?1 

?2 ?3 

IGAZ 

IGAZ HAMIS 

HAMIS 
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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 
kismadár szállt valamelyik almafára, ámulva hallgatta énekét, és ő is fütyölt neki 
egy szép népdalt. 

 

2/b. feladatlap: A mellékelt ábra azt mutatja, hogy milyen munkamenetet szánt a 
nagynéni – a szóban forgó napra – az újdonsült „vendégének”. Töltsd ki a kérdő-
jellel megjelölt helyeket. 

 
?1 ____________________________ 
?2 ____________________________ 
?3 ____________________________ 

START 

Végezd el a követ-
kező kerti feladato-

dat! 

STOP 

?1 

?2 

?3 
IGAZ HAMIS 
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(4) Bár Panka szófogadó, aki minden feladatát lelkiismeretesen elvégzi, mi-
lyen eshetőségre nem számított a nagynéni, amiért – várakozásaival ellentétben – 
nem fogja munkavégzés közben találni a kislányt? 

      
      
      
      
      
 

Megoldás: 
?1 – takarítsd ki a házat (10 pont); 
?2 – készíts reggelit (10 pont); 
?3 – távol vagyok (a nagynéni) (20 pont) / még van munka a kertben (10 pont); 
(4) – Panka hamarabb végez kerti feladataival, hogy ő (a nagynéni) haza érkezne 
(10 pont). 

 
3. FELADAT 
Adott két természetes szám, A és B (A < B). Az A számot minden lépésben felez-
zük, 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 eredményhez 
jutnánk, ha a nagyobbik számot feleznénk, és a kisebbiket dupláznánk? Hogyan 
értelmeznénk az eredményt? 

 
Megoldás: 
I. eset 

A = 26 (2 pont)  B = 34 (2 pont) 
A = 13 (2 pont)  B = 68 (2 pont) 
A = 6 (2 pont)  B = 136 (2 pont) 
A = 3 (2 pont)  B = 272 (2 pont) 
A = 1 (2 pont)  B = 544 (2 pont) 

Eredmény = 68 + 272 + 544 = 884 (20 pont) 
 

II. eset 
A = 26   B = 34 
A = 52 (2 pont)  B = 17 (2 pont) 
A = 104 (2 pont)  B = 8 (2 pont) 
A = 208 (2 pont)  B = 4 (2 pont) 
A = 416 (2 pont)  B = 2 (2 pont) 
A = 832 (2 pont)  B = 1 (2 pont) 

Eredmény = 52 + 832 = 884 (20 pont) 
 

Eredmény értelmezése: szorzat (20 pont) / kommutativitás (5 pont) 
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A tervezett minta oktatási intézményei12 

 

Localitatea Școala / Unitatea  
de învățământ Profilul Domeniul 

de pregătire 
Calificarea 

profesională 

județul Arad 
Arad Colegiul  

„Csiky Gergely” 
tehnic mecanic mecanic auto  

județul Bacău 
Ghimeș-
Făget 

Liceul Tehnologic resurse naturale și 
protecția mediului 

agricol lucrător în  
agroturism 

județul Bihor 
Oradea Liceul Teologic  

Romano Catolic  
„Szent László” 

servicii turism și  
alimentație 

bucătar 

Oradea Colegiul Tehnic  
„Andrei Şaguna” 

tehnic electric electrician  
exploatare  
joasă tensiune 

Oradea Colegiul Tehnic  
„Andrei Şaguna” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Borș Liceul Tehnologic  
Agroindustrial  
„Tamási Áron” 

resurse naturale și 
protecția mediului 

agricol horticultor 

Valea lui 
Mihai 

Colegiul Agricol nr. 1 resurse naturale și 
protecția mediului 

agricultura horticultor 

Valea lui 
Mihai 

Colegiul Agricol nr. 1 tehnic mecanică mecanic agricol 

Valea lui 
Mihai 

Colegiul Agricol nr. servicii comerț comerciant 
vânzător 

Cadea Liceul Tehnologic nr. 1 tehnic mecanică mecanic agricol 
Cadea Liceul Tehnologic nr. 1 tehnic construcții, in-

stalații și luc-
rări publice 

zidar-pietrar-
tencuitor 

Cadea Liceul Tehnologic nr. 1 resurse naturale și 
protecția mediului 

industria  
alimentară 

brutar-patiser-
preparator pro-
duse făinoase 

Salonta Liceul Teoretic 
„Arany János” 

tehnic construcții in-
stalații și luc-
rări publice 

instalator insta-
lații tehnico-
sanitare și de 
gaze 

Salonta Liceul Teoretic  
„Arany János” 

servicii comerț comerciant 
vânzător 

                                                   
12 A hivatalos román nyelvű iskolai jegyzéket adjuk meg, mert a szakirányok magyar megfelelőit az 
iskolák nem használják egységesen. 
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Localitatea Școala / Unitatea  
de învățământ Profilul Domeniul 

de pregătire 
Calificarea 

profesională 

județul Brașov 
Brașov Colegiul Tehnic 

„Remus Răduleț” 
tehnic electric electrician apa-

rate și echipa-
mente electrice 
și energetice  

județul Cluj 
Cluj-Napoca Liceul Teologic  

Reformat 
tehnic electric electrician apa-

rate și echipa-
mente electrice 
și energetice 

Cluj-Napoca Liceul Teologic  
Reformat 

tehnic construcții in-
stalații și luc-
rări publice 

instalator insta-
lații tehnico-
sanitare și de 
gaze 

Cluj-Napoca Liceul Teologic  
Reformat 

tehnic electronică au-
tomatizări 

electronist apa-
rate și echipa-
mente 

Cluj-Napoca Liceul Teologic  
Reformat 

servicii estetica și igi-
ena corpului 
omenesc 

frizer-coafor-
manichiurist-
pedichiurist 

Cluj-Napoca Liceul Teologic  
Reformat 

tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tâmplar  
universal 

Cluj-Napoca Liceul Teologic  
Reformat 

servicii turism și  
alimentație 

bucătar 

Cluj-Napoca Colegiul Tehnic de  
Transporturi  
„Transilvania” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Răscruci Școala Profesională resurse naturale și 
protecția mediului 

agricol lucrător în  
agricultura  
ecologică 

județul Covasna 
Sfântu  
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Puskás Tivadar” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Sfântu  
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Puskás Tivadar” 

tehnic mecanică mecanic agricol 

Sfântu  
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Puskás Tivadar” 

tehnic mecanică tinichigiu  
vopsitor auto 

Sfântu  
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Puskás Tivadar” 

tehnic mecanică sudor 

Sfântu  
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Puskás Tivadar” 

tehnic electric electrician  
constructor 
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Localitatea Școala / Unitatea  
de învățământ Profilul Domeniul 

de pregătire 
Calificarea 

profesională 
Sfântu 
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Puskás Tivadar” 

tehnic electronică  
automatizări 

electronist apa-
rate și echipa-
mente 

Sfântu  
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Berde Áron” 

servicii turism și  
alimentație 

ospătar-chelner-
vânzător în uni-
tăți de alimenta-
ție 

Sfântu  
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Berde Áron” 

servicii comerț comerciant 
vânzător 

Sfântu  
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Berde Áron” 

servicii estetica și igi-
ena corpului 
omenesc 

frizer-coafor-
manichiurist-
pedichiurist 

Sfântu  
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Berde Áron” 

servicii turism și ali-
mentație 

lucrător  
hotelier 

Sfântu  
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Kós Károly” 

tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tâmplar  
universal 

Sfântu  
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Kós Károly” 

tehnic industrie texti-
lă și pielărie 

confecționer 
produse textile 

Sfântu  
Gheorghe 

Grup Școlar 
„Kós Károly” 

tehnic construcții in-
stalații și luc-
rări publice 

zidar-pietrar-
tencuitor 

Târgu  
Secuiesc 

Liceul Tehnologic  
„Apor Péter” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Târgu  
Secuiesc 

Liceul Tehnologic  
„Apor Péter” 

tehnic mecanică mecanic  
agricol 

Târgu  
Secuiesc 

Liceul Tehnologic  
„Apor Péter” 

servicii turism și  
alimentație 

ospătar-chelner-
vânzător în uni-
tăți de alimenta-
ție 

Târgu  
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Gábor Áron” 

tehnic construcții in-
stalații și luc-
rări publice 

zidar-pietrar-
tencuitor 

Târgu  
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Gábor Áron” 

tehnic construcții in-
stalații și luc-
rări publice 

instalator insta-
lații tehnico-
sanitare și de 
gaze 

Târgu  
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Gábor Áron” 

tehnic construcții in-
stalații și luc-
rări publice 

instalator insta-
lații de încălzire 
centrală 

Târgu  
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Gábor Áron” 

resurse naturale și 
protecția mediului 

silvicultură pădurar 

Târgu  
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Gábor Áron” 

tehnic industrie texti-
lă și pielărie 

confecționer 
produse textile 
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Localitatea Școala / Unitatea  
de învățământ Profilul Domeniul 

de pregătire 
Calificarea 

profesională 
Covasna Liceul „Kőrösi Csoma 

Sándor” 
tehnic fabricarea pro-

duselor din 
lemn 

tâmplar  
universal 

Baraolt Grup Școlar  
„Baróti Szabó Dávid” 

tehnic industrie texti-
lă și pielărie 

confecționer 
produse textile 

Baraolt Grup Școlar  
„Baróti Szabó Dávid” 

tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tâmplar  
universal 

Baraolt Grup Școlar  
„Baróti Szabó Dávid” 

tehnic mecanică mecanic auto 

județul Harghita 
Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 

tehnic construcții, in-
stalații și luc-
rări publice 

zidar-pietrar-
tencuitor 

Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 

tehnic construcții, in-
stalații și luc-
rări publice 

dulgher-
tâmplar-
parchetar 

Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic 
„Székely Károly” 

tehnic electric electrician cen-
trale stații și re-
țele 

Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic 
„Székely Károly” 

tehnic mecanică tinichigiu  
vopsitor auto 

Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic 
„Székely Károly” 

tehnic mecanică strungar 

Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic  
„Székely Károly” 

tehnic mecanică sudor 

Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic 
„Székely Károly” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic 
„Venczel József” 

tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tâmplar  
universal 

Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic 
„Venczel József” 

tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tapițer-
plăpumar-
saltelar 

Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic 
„Venczel József” 

resurse naturale și 
protecția mediului 

agricultură horticultor 

Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic 
„Venczel József” 

resurse naturale și 
protecția mediului 

industrie  
alimentară 

brutar-patiser-
preparator pro-
duse făinoase 

Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic 
„Joannes Kájoni” 

servicii turism și  
alimentație 

cofetar-patiser 

Miercurea 
Ciuc 

Liceul Tehnologic 
„Joannes Kájoni” 

servicii estetica și igi-
ena corpului 
omenesc 

frizer-coafor-
manichiurist-
pedichiurist 
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Localitatea Școala / Unitatea  
de învățământ Profilul Domeniul 

de pregătire 
Calificarea 

profesională 
Dăneşti Liceul Tehnologic 

„Petőfi Sándor” 
resurse naturale și 
protecția mediului 

agricultură lucrător în  
agroturism 

Dăneşti Liceul Tehnologic 
„Petőfi Sándor” 

resurse naturale și 
protecția mediului 

agricultură fermier montan 

Sânmartin Liceul Tehnologic  
„Tivai Nagy Imre” 

resurse naturale și 
protecția mediului 

agricultură fermier montan 

Sânmartin Liceul Tehnologic 
„Tivai Nagy Imre” 

resurse naturale și 
protecția mediului 

agricultură lucrător în  
agroturism 

Cristuru  
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Zeyk Domokos” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Cristuru 
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Zeyk Domokos” 

resurse naturale și 
protecția mediului 

agricultură horticultor 

Cristuru 
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Zeyk Domokos” 

tehnic industrie texti-
lă şi pielărie 

confecționer 
produse textile  

Cristuru 
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Zeyk Domokos” 

tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tâmplar  
universal 

Gheorgheni  Liceul Tehnologic 
„Fogarasy Mihály” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Gheorgheni Liceul Tehnologic 
„Fogarasy Mihály” 

tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tâmplar  
universal 

Odorheiu 
Secuiesc 

Colegiul Tehnic 
„Bányai János” 

tehnic industrie texti-
lă şi pielărie 

confecționer 
produse textile 

Odorheiu 
Secuiesc 

Colegiul Tehnic 
„Bányai János” 

tehnic mecanică frezor-rabotor-
mortezor 

Odorheiu 
Secuiesc 

Colegiul Tehnic 
„Bányai János” 

tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tâmplar 
universal 

Odorheiu 
Secuiesc 

Colegiul Tehnic 
„Bányai János” 

tehnic construcții, in-
stalații și luc-
rări publice 

dulgher-
tâmplar-
parchetar 

Odorheiu 
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Eötvös József” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Odorheiu 
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Eötvös József” 

resurse naturale și 
protecția mediului 

industrie  
alimentară 

brutar-patiser-
preparator pro-
duse făinoase 

Odorheiu 
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 

servicii comerț comerciant-
vânzător 

Odorheiu 
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 

servicii comerț recepționer-
distribuitor 

Odorheiu 
Secuiesc 

Liceul Tehnologic 
„Kós Károly” 

tehnic turism și  
alimentație 

ospătar-chelner- 
vânzător în uni-
tăți de alimenta-
ție  
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Localitatea Școala / Unitatea  
de învățământ Profilul Domeniul 

de pregătire 
Calificarea 

profesională 
Vlăhița Liceul Tehnologic 

„Gábor Áron” 
tehnic fabricarea pro-

duselor din 
lemn 

tâmplar 
universal 

Vlăhița Liceul Tehnologic 
„Gábor Áron” 

tehnic industrie texti-
lă și pielărie 

confecționer 
produse textile 

Vlăhița Liceul Tehnologic 
„Gábor Áron” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Corund Liceul Tehnologic servicii comerț comerciant-
vânzător 

Corund Liceul Tehnologic resurse naturale și 
protecția mediului 

industrie  
alimentară 

brutar-patiser-
preparator pro-
duse făinoase 

Corund Liceul Tehnologic tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tâmplar 
universal 

Lunca 
de Sus  

Liceul Teologic 
Romano-Catolic 
„Szent Erzsébet” 

resurse naturale și 
protecția mediului 

agricultură lucrător în  
agroturism 

județul Mureș 
Dumbră-
vioara 

Liceul Tehnologic  servicii turism și  
alimentație 

ospătar-chelner-
vânzător în uni-
tăți de alimenta-
ție 

Dumbră-
vioara 

Liceul Tehnologic resurse naturale și 
protecția mediului 

agricultura lucrător în  
agroturism 

Dumbră-
vioara 

Liceul Tehnologic resurse naturale și 
protecția mediului 

industria  
alimentară 

brutar-patiser-
preparator pro-
duse făinoase 

Tîrgu 
Mureș 

Liceul Tehnologic 
„Avram Iancu” 

tehnic  industrie texti-
lă și pielărie 

confecționer 
produse textile 

Tîrgu 
Mureș 

Liceul Tehnologic 
„Gheorghe Șincai” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Tîrgu 
Mureș 

Liceul Tehnologic 
„Ion Vlasiu” 

tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tâmplar  
universal 

Tîrgu 
Mureș 

Liceul Tehnologic 
„Ion Vlasiu” 

tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tâmplar  
universal  

Tîrgu 
Mureș 

Liceul Tehnologic 
„Ion Vlasiu” 

tehnic chimie  
industrială 

operator indus-
tria chimică 
anorganică  

Tîrgu 
Mureș 

Liceul Tehnologic  
„Constantin Brâncuși” 

tehnic construcții, in-
stalații și luc-
rări publice 

dulgher-
tâmplar-
parchetar 
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Localitatea Școala / Unitatea  
de învățământ Profilul Domeniul 

de pregătire 
Calificarea 

profesională 
Tîrgu 
Mureș 

Liceul Tehnologic 
„Traian Vuia” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Târnăveni Liceul Tehnologic 
„Constantin Brâncuși” 

servicii comerț comerciant 
vânzător 

Sângeorgiu 
de Pădure 

Liceul Tehnologic 
„Sfântul Gheorghe” 

tehnic prelucrarea 
lemnului 

tâmplar  
universal 

Sângeorgiu 
de Pădure 

Liceul Tehnologic 
„Sfântul Gheorghe” 

servicii estetica și igi-
ena corpului 
omenesc 

frizer-coafor-
manichiurist-
pedichiurist 

Miercurea 
Nirajului 

Liceul Teoretic 
„Bocskai István” 

servicii comerț comerciant 
vânzător 

Miercurea 
Nirajului 

Liceul Teoretic 
„Bocskai István” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Miercurea 
Nirajului 

Liceul Teoretic 
„Bocskai István” 

tehnic electromeca-
nică 

electromecanic 
utilaje și insta-
lații electrice 

Sovata Liceul Tehnologic 
„Domokos Kázmér” 

servicii alimentație ospătar 

Sovata Liceul Tehnologic 
„Domokos Kázmér” 

tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tâmplar 
universal 

Sovata Liceul Tehnologic 
„Domokos Kázmér” 

servicii comerț comerciant 
vânzător 

județul Satu-Mare 
Satu Mare Liceul Tehnologic de 

Industrie Alimentară 
„George Emil Palade” 

resurse naturale și 
protecția mediului 

industrie  
alimentară 

brutar-patiser-
preparator pro-
duse făinoase 

Satu Mare Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentară 
„George Emil Palade” 

tehnic electronică și  
automatizări 

electronist apa-
rate și echipa-
mente 

Satu Mare Colegiul Economic 
„Gheorghe Dragoș” 

servicii turism și  
alimentație 

cofetar-patiser 

Satu Mare Colegiul Economic  
„Gheorghe Dragoș” 

servicii turism și  
alimentație 

bucătar 

Satu Mare Colegiul Tehnic 
„Unio-Traian Vuia” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Satu Mare Colegiul Tehnic 
„Unio-Traian Vuia” 

tehnic construcții in-
stalații și luc-
rări publice 

instalator tehni-
co-sanitare și de 
gaze 

Satu Mare Colegiul Tehnic 
„Unio-Traian Vuia” 

tehnic construcții in-
stalații și luc-
rări publice 

zidar-pietrar-
tencuitor 

Satu Mare Colegiul Tehnic  
„Elisa Zamfirescu” 

servicii estetica și igi-
ena corpului 
omenesc 

frizer-coafor-
manichiurist-
pedichiurist 
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Localitatea Școala / Unitatea  
de învățământ Profilul Domeniul 

de pregătire 
Calificarea 

profesională 
Satu Mare Liceul Tehnologic  

„Constantin Brâncuși” 
tehnic fabricarea pro-

duselor din 
lemn  

tâmplar  
universal 

Carei Liceul Romano-Catolic 
„Josephus Calasantius”  

servicii turism și  
alimentație 

ospătar-chelner-
vânzător în uni-
tăți de alimenta-
ție 

Carei Liceul Tehnologic 
„Simion Bărnuțiu” 

tehnic mecanică mecanic auto 

Carei Liceul Tehnologic 
„Simion Bărnuțiu” 

tehnic mecanică lăcătuș con-
strucții metalice 
și utilaj tehno-
logic 

Carei Liceul Tehnologic 
„Simion Bărnuțiu” 

tehnic mecanică operator la ma-
șini cu comandă 
numerică 

Carei Liceul Tehnologic 
„Simion Bărnuțiu” 

tehnic fabricarea pro-
duselor din 
lemn 

tapițer-
plapumar-
saltelar 

Carei Liceul Tehnologic 
„Simion Bărnuțiu” 

tehnic industrie texti-
la și pielărie  

confecționer 
produse textile 

Livada Liceul Tehnologic  
„George Barițiu” 

tehnic industrie texti-
lă și pielărie  

confecționer 
produse textile 

Livada Liceul Tehnologic  
„George Barițiu” 

tehnic electromeca-
nică 

electromecanic 
utilaje și insta-
lații comerciale 
electrocasnice 
și din industria 
alimentară 

județul Sălaj 
Cehu  
Silvaniei 

Liceul Tehnologic  
„Gheorghe Pop de  
Băseşti” 

tehnic industrie texti-
lă şi pielărie 

tricoter-
confecționer 

Nușfalău Liceul Tehnologic nr. 1 tehnic mecanică mecanic auto 
Zalău Liceul Tehnologic 

„Voievodul Gelu” 
servicii comerț comerciant-

vânzător 
Crasna Liceul Tehnologic 

„Cserey-Goga” 
tehnic mecanică mecanic auto 

Șărmășag Liceul Tehnologic nr. 1 tehnic mecanică mecanic de  
motoare 

Șărmășag Liceul Tehnologic nr. 1 tehnic mecanică mecanic auto 
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Rezumat 

Predarea limbii materne. Educația profesională actuală 
în limba maternă și perspectivele viitoare 

 
Tema cărții este prezentarea cercetării empirice efectuată în anul școlar 2015-

2016, asupra situației învățământului profesional în limba maternă. 
Cercetarea s-a angajat să dezvăluie situația învățământului profesional în lim-

ba de predare maghiară (structura, oferta în funcția de profilul profesional, dotarea 
cu material didactic, circumstanțele educației) din perspectiva a două puncte de 
vedere: sub aspectul documentelor învățământului (legislația învățământului mino-
ritar, baza de date ale instituțiilor școlare) și din punctul de vedere al participanți-
lor la procesul educațional (elevi, profesori de specialitate, studenți). 

Cercetarea noastră este o cercetare transversală, cu scop diagnostic, desfășu-
rată la nivel național, cu scop orientativ, care poate servi ca punct de pornire pen-
tru cercetări ulterioare necesare pentru dezvoltarea învățământului profesional. 

Cercetarea tratează accentuat problematica limbii de predare, deoarece în în-
vățământul bilingv sunt primordiale problemele lingvistice ale predării. Cercetarea 
urmărește cum se formează relația între limba de predare, limba maternă, respectiv 
limba oficială din perspectiva pretențiilor minoritare (posibilitatea de a învăța în 
limba maternă) și circumstanțele obiective ale învățământului școlar românesc. 

În volum se aplică o abordare multidisciplinară, membrii grupului de cerceta-
re au analizat datele rezultate din câte una din tematica studiului empiric în funcție 
de domeniul lor de competență. Autorii au efectuat analiza comparată a cercetări-
lor efectuate în anii școlari 2013-2014 și 2015-2016 cu scopul ca publicația să ofe-
re o imagine cât mai de ansamblu despre oferta completă a educației profesionale. 
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Abstract 

Mother tongue education: the present and future prospects 
of Hungarian language vocational education 

 
The topic of the volume is the presentation of the empirical study aimed to 

assess the situation of the Hungarian language vocational education in Romania 
(academic year 2015-2016). The analysis undertakes to outline the present state of 
Hungarian language vocational training (expansion, educational offer based on the 
existing specializations, supply of teaching materials, the circumstances of the ed-
ucational process) from a double perspective: on the one hand from the point of 
view of educational documents (legislation referring to minority education, data-
bases of the institutions included in the educational network), as well as from the 
point of view of the participants (pupils, teachers, training teachers.) 

The survey is national, diagnostic, cross-sectional, and informative, that can 
serve as the basis for further research needed to develop vocational education. 

The analysis puts a great emphasis on the language of education as the lin-
guistic aspects of teaching are especially important in a mother-tongue vocational 
context within a bilingual educational system. The research examines the ways in 
which the relationship between the language of education, the mother tongue and 
the state language is influenced by the expectations of the minority (the possibility 
to learn in the mother-tongue) and its realizations in the context of the objective 
conditions of the Romanian national educational system. 

The data is processed from a multidisciplinary point of view. The authors of 
the studies examine the factors influencing vocational education from the aspect of 
their own fields of study. The authors have carried out the comparative analysis of 
the results of the 2013-2014 and 2015-2016 surveys so that the volume can indeed 
provide a detailed presentation of the whole of vocational education. 
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A kötet szerzői 

 
Pletl Rita a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Filológia Karán magyar-
francia szakon végezte tanulmányait (1972–1976). 2002-ben szerzett doktori foko-
zatot a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Irodalomtörténet Doktori Iskolájában. 
Disszertációjának címe: A döblingi Széchenyi eszmevilága és stílusa. 2013-ban 
habilitált a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Nevelés-
tudományi Intézetében neveléstudomány szakterületen. 
Az Sapientia EMTE marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karán egye-
temi tanár. 
Kutatási területei: iskolai eredménymérés (anyanyelvi képességvizsgálatok), szö-
vegértelmezés, stílusvizsgálat. 

 
 
 

Harangus Katalin a Kolozsvári Műszaki Egyetem számítástechnika szakán végezte 
tanulmányait 1987–1992 között. 2014-ben szerzett doktori fokozatot a Brassói 
Transilvania Egyetem Műszaki Tudományok Doktori Iskolájában. 
A Sapientia EMTE marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karán ad-
junktus. 
Kutatási területe: statisztikai módszerek alkalmazása a társadalomtudományi kuta-
tásban, információs és kommunikációs technológiák az oktatásban. 

 
 
 

Horváth Zsófia Irén a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen tanult pszi-
chológia szakon (1993–1997), majd a Bukaresti Tudományegyetemen mesterizett 
(2002). 
2017-ben szerzett doktori fokozatot a Debreceni Egyetem Humántudományok 
Doktori Iskola Neveléstudományi programjában. A Sapientia EMTE marosvásár-
helyi Műszaki és Humántudományok Karán adjunktus. 
Kutatási területei: fejlődéspszichológia, egészségpszichológia, pályaválasztási ta-
nácsadás, a serdülők énképének vizsgálata. 
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Gergely Erzsébet-Emese a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem végzett 
előbb filológia, ezen belül magyar-finn szakot (1996), majd szociológiát (2010). 
Ugyanitt mesterizett antropológiai nyelvészet szakon (2006). 2016-ban szerzett 
doktori fokozatot Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociológiai és Szociális 
munkás Kar Doktori Iskolájában, szociológia szakterületen. 
Magyar szakos tanárként dolgozott Marosvásárhelyen (1996–2004), majd oktatási 
tanácsadó a Miniszterelnök-helyettesi Hivatalban (2005–2008), és a romániai Ok-
tatási Minisztériumban (2009–2010). 
Kutatási területe: oktatásszociológia 

 
 
 

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 in-
formatikát oktatott a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban. 2003-tól a Sapi-
entia EMTE, Műszaki és Humántudományok Kara, Matematika-informatika tan-
székének oktatója, jelenleg docensi 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). 2016-ban szerzett doktori fokozatot az Eszterházy Károly  
Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskolájának Neveléstudományi programjában. 
A Sapientia EMTE marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Karán ad-
junktus. 
Kutatási területei: egészségmagatartás, protektív- és rizikótényezők vizsgálata er-
délyi középiskolás populációban; pályakép, pályaszocializáció. 


